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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

foto: David Váňa
Vážení čtenáři,
s jarem ve vzduchu do Vašich schránek přichází i nový zpravodaj. Poslední
číslo vyšlo před Vánoci. Ale v březnu už nedává smysl se k Vánocům moc
vracet. Byly deštivé a pravá zima se sněhem přišla až o pár týdnů později i do
nížin. V průběhu zimy probíhaly plesy našich zájmových spolků. Jejich
krátký souhrn zde již samozřejmě nechybí.
S jarem přichází Velikonoce a nezadržitelně se blíží také tradiční Nelahozeveské Máje, které letos připadly
na sobotu 13. května. Spolu s večerní
zábavou patří mezi nejzásadnější společenské akce jara 2017. Bližší informace
se dočtete v článku paní Elišky Brázdové.
Zajímavé zájezdy a přednášky pořádá
Klub seniorů a dost událostí se koná
i v blízkém okolí (viz náš kulturní přehled). Novou sezónu zahajuje zámek
Nelahozeves a ohlásil nové datum
na Hrnčířské trhy, jež se uskuteční na
konci dubna. Po delší odmlce se také
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Poplatky ze skládky

s několika novinkami podělili
Ochotníci Nelahozeves.
Pokud byste rádi pro obec udělali něco
užitečného, máte možnost se zapojit
do akce Ukliďme Nelahozeves, o níž
se rozepsala paní Ing. Olga Riegertová.
Dobrou zprávou pro Nelahozeves je
také to, že rozhodnutí kraje a ministerstva ohledně rozdělení poplatků ze
skládky mezi námi a Uhy dopadl v náš
prospěch. Drtivá většina poplatků by
měla patřit Nelahozevsi. Bližší informace
se dočtete v článku pana Mojžiše (Nela.cz).
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Nelahozeveské Máje 2017

Již tradičně nechybí ve zpravodaji
také informace z občanské poradny,
nově také od sociální komise, ohlédnutí za historií Lešan a za úspěchy
místních stolních tenistů. Nepřehlédněte také informace z OÚ ohledně
poplatků, které je potřeba zaplatit
do konce března. Také se blíží vítání
nových občánků, na které své děti
musíte přihlásit Vy osobně.
V průběhu června očekávejte další
zpravodaj, který bude ke stažení
v barevné verzi na webu obce, o něco
později i ve Vašich poštovních schránkách.
Přeji Vám barevné Velikonoce, pohodové jaro a přispěvatelům děkuji za
příjemnou spolupráci!
Soňa Brunnerová
redaktorka NZ
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Ohlédnutí za plesovou sezónou 2017

Poplatky za svoz odpadu
Poplatek lze uhradit i na č. účtu
460045349/0800, Variabilní symbol =
číslo popisné. V tomto případě je
potřeba se domluvit na předání
známky na popelnici, volejte prosím
tel.: 315 785 059.

svoz 1x týdně • středa
Všechny poplatky je možno
zaplatit v hotovosti do pokladny
obecního úřadu do 31. března

Poplatky za komunální odpad
Fyzická osoba s trvalým pobytem.........................................500,-Kč/rok
Fyzická osoba s trvalým pobytem mladším 15 let............400,-Kč/rok
Fyzická osoba s trvalým pobytem starší 70 let..................400,-Kč/rok
Fyzická osoba s trvalým pobytem – ZTP nebo ZTP/P......400,-Kč/rok
Chataři (objekt)...............................................................................500,-Kč/rok
Podnikatelé (nutná písemná smlouva)......................................................2000,-Kč/popelnice/rok
Jednorázový igelitový pytel na odpad................................34,-Kč/ks
Pokud držitelé ZTP a ZTP/P chtějí uplatnit slevu, je potřeba tento průkaz předložit při placení poplatku,
jinak nebude sleva uznána.

Poplatek za svoz bio odpadu (biopopelnice)
Svoz probíhá každou středu od března do listopadu
Nádoba 120 l – jedná se o pronájem nádoby.................... 200 Kč/rok
Nádoba 240 l – jedná se o pronájem nádoby.................... 300 Kč/rok

Poplatek ze psa
1. pes............................................................................................. 100,-Kč/rok
2. pes a každý další................................................................... 150,-Kč/rok

Červnové
vítání
občánků
Tak jako každý rok se i letos
bude konat slavnostní vítání
občánků na zámku v Nelahozevsi,
a to v sobotu 3. června 2017.
Již nyní mají rodiče možnost nahlásit svoji účast a to nejpozději
do konce dubna na obecním úřadě
(matrika).
Je potřeba donést rodný list dítěte
a vyplněnou přihlášku k vítání
občánků, kterou je možno vyplnit
přímo na úřadě nebo si jí stáhnout
na webových stránkách obce. Vítání
občánků se týká dětí s trvalým
pobytem v obci Nelahozeves.
Zuzana Dvořáková
matrikářka

Ukliďme spolu Nelahozeves i letos
V sobotu 22. dubna pořádá obec
Nelahozeves, ve spolupráci s obecními spolky, již tradiční jarní brigádu
na úklid obce.

Sraz všech dobrovolníků bude
v 8:30 před hasičárnou pod zámkem,
kde dojde k rozdělení stanovišť a pytlů
na odpad. Odvoz sesbíraných odpadů
bude zajištěn.
Pokud se chcete zapojit, ale rádi byste
si vyzvedli pytle v předstihu, je možné
se domluvit s panem Šimkem,
tel. 775 778 462. Zároveň sdělte, kterou oblast si vezmete pod patronát,
aby se na stejné místo neposílali další
dobrovolníci.
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Pracovní oblečení a pomůcky (hlavně
rukavice) s sebou!
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sobota 22. 4.
Sraz
v 8:30 h před hasičárnou
pro obyvatele resortu
v 9 h „u nástěnky“
Děkujeme za účast.
Olga Riegertová, Jiří Michal
komise pro ŽP

žádosti na Úřadu práce Kralupy nad
Vltavou, nebo ke stažení na http://
portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
O příspěvek mohou žádat uchazeči,
kteří budou do nového zaměstnání
dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců.
Zároveň musí mít uzavřen (musí uzavřít) pracovní poměr na dobu určitou
nebo neurčitou delší než 6 měsíců.

Sociální komise
radí a informuje

Příspěvek na
dojíždění za
prací tzv. na
regionální
mobilitu
Po úspěšné realizaci pilotního projektu
v šesti krajích ČR v roce 2016 mohou
již o tento příspěvek žádat i uchazeči
v kraji Středočeském, tedy i občané
naší obce a to cestou Úřadu práce
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.
6/1 – tel: 950 135 422. Tiskopisy

Žádost je nutné podat ještě v době,
kdy je uchazeč o příspěvek v evidenci
Úřadu práce jako nezaměstnaný. Požádat o příspěvek mohou i občané, kteří
o práci přišli, či o ní přijdou v důsledku
hromadného propouštění.
Příspěvek je poskytován po dobu trvání
pracovního poměru, maximálně však
12 měsíců. Výše příspěvku se pohybuje
v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč
měsíčně podle dojezdové vzdálenosti.
Přitom minimum je 10 kilometrů,
nejvyšší částku lze získat při dojíždění
nad 50 km. Platí pro dojíždění za prací
jen v rámci ČR.
Příspěvek je určen na úhradu nákladů,
které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze
lze tedy použít např. na zaplacení
jízdného, nákup pohonných hmot,
ubytování nebo třeba na hlídání
dětí. Pro úplnost nutno ještě podotknout, že podle stejného nařízení MPSV ČR se nově poskytuje i tzv.
jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč.

Výzva sociální
komise

Hledáme
pečovatelku
terénní
sociálni služby
Hledáme zájemce o pečovatelku
pro zabezpečení vybraných úkonů
terénní sociální služby ve prospěch
sociálně potřebných občanů obce
Nelahozeves. Praxe v oboru nebo
zkušenost v sociální oblasti výhodou. Bližší informace při nezávazném pohovoru v sociální komisi
v termínu a místě podle dohovoru na tel: 731 168 704.
Sociální komise Nelahozeves
Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3
tel: +420 315 785 059
obec@nelahozeves.cz
socialnikomise@nelahozeves.cz
http://nelahozeves.cz/samosprava/
komise-a-vybory/

Podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou
delší než 50 km. Ostatní podmínky
jsou obdobné jako u příspěvku
na dojíždění za prací.
Jan Ryšavý

Životní jubilea oslavili:
říjen 2016:

•
•

Suchá Milena
Vlčková Jarmila

listopad 2016:
Sarik Ján
Stibor František
Novotný Bohumil
Sariková Anežka
Jitka Bukačová
Kudláčková Jitka
Horová Jana
Fronc Václav

Hášová Božena
Ovsenáková Jaroslava

prosinec 2016:

•
•
•
•
•

Pšeničková Alena
Redr Jan
Millerová Stanislava
Nemčok Ján
Hohausová Rúth

Leden 2017:

•
•
•

Vojtěchovská Stanislava
Matoušková Ludmila
Kroufková Irena

•
•

Vintrová Miloslava
Kotek Jiří

Všem ještě jednou
gratulujeme!
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•
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Poplatky ze skládky patří Nelahozevsi, řeklo
ministerstvo. Krajský úřad ale musí opravit
formální chybu
Již třetím rokem se táhnoucí kauza poplatků za skládkování na Skládce
Uhy má nové dějství. Ministerstvo životního prostředí zrušilo loňské rozhodnutí krajského úřadu, podle nějž drtivá většina poplatků patří Nelahozevsi.
Přesto je rozhodnutí ministerstva fakticky krokem vpřed.
Ministerstvo totiž dalo Nelahozevsi
fakticky za pravdu – věc vrátilo na
krajský úřad pouze z formálních důvodů. Právníci ministerstva tak věcně
potvrdili loňské rozhodnutí kraje,
podle nějž patří Nelahozevsi 97 procent
všech poplatků. Sousední Uhy by
měly dostávat pouze malou část za
provozní objekty, které se nacházejí
na jeho území.
Ministerstvo zcela odmítlo požadavek
obce Uhy, podpořený též odpadovou
firmou FCC (dříve .A.S.A.), aby se poměr
rozdělení peněz odvodil z celkové
plochy skládky, tj. včetně prvních tří
etap, které jsou už uzavřené.
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Ministerstvo se v odůvodnění znovu
podrobně zabývalo termínem “skládka”,
protože právě správný výklad tohoto
pojmu je klíčový pro stanovení poměru
rozdělování poplatků, pokud se skládka
nachází na území více obcí. Zákon
však neřeší situaci, kdy se skládka
v průběhu svého života “stěhuje”
z jednoho katastru do druhého, jako
je tomu v případě Skládky Uhy.
Resort životního prostředí se ve svém
verdiktu jasně přiklonil k tomu, že
skládkou se rozumí pouze konkrétní
etapa, tedy v tomto případě IV. etapa,
nacházející se téměř celá na území
Nelahozevsi. Resort tak odmítl “mechanický” výklad zákona o odpadech,
který by podle jeho názoru vedl ke
“zjevné nespravedlnosti”, a naopak
zdůraznil, že poplatek slouží ke kompenzaci újmy, která vzniká obcím,

4

na jejichž území se skládka nachází.
V současné době se skládkuje pouze
na území Nelahozevsi, stejně jako se
dříve skládkovalo pouze na území Uh
a veškeré poplatky putovaly do jejich
rozpočtu.
Ministerstvo též odmítlo požadavek,
aby byla obec Uhy kompenzována za
negativní dopravní zatížení své obce.
“Odvolací orgán uznává, že obec Uhy
je nucena snášet v souvislosti s ukládáním odpadů na IV. etapu skládky
významné dopravní zatížení, nicméně
konstatuje, že jde o užívání komunikace, která není součástí skládky,
a proto provoz na ní nelze v rámci
řízení o rozdělení poplatků za skládkování nijak zohlednit.” Kromě toho
dopravním zatížením trpí i obec
Nelahozeves, a to už dlouhá léta –
Velvarskou ulicí denně projíždějí stovky
nákladních automobilů. Naše obec
přitom za tuto újmu dosud nebyla
také nijak kompenzována, kraj pouze
předloni provedl generální opravu
komunikace, takže hlučnost při prů-

jezdu kamionů se trochu snížila.

Jaký je další předpokládaný vývoj?
Krajský úřad teď musí opravit formální
početní chybu ve svém rozhodnutí.
Jinak může celý text ponechat beze
změny, jiné výhrady ministerstvo nemělo, všechna odvolání byla zamítnuta (odvolaly se Uhy, Nelahozeves
i FCC). Lze tedy očekávat, že opravné
rozhodnutí bude vydáno nejpozději
v průběhu března.
Pokud se proti opravenému rozhodnutí
nikdo znovu neodvolá, rozhodnutí nabude právní moci nejpozději v průběhu
dubna. Pak musí FCC do 60 dnů (tedy
zhruba do konce června) vyplatit
Nelahozevsi veškerou dlužnou částku.
Do pokladny obce by tak zhruba rok
před komunálními volbami naráz
přibylo zhruba 100 milionů korun a od
této chvíle by naše obec dostávala ze
skládky pravidelně 3–5 milionů korun
měsíčně (podle množství odpadů, které se v daném měsíci na skládku uloží,
což je podle dosavadních statistik velmi
variabilní).

Fakticky se tak rozhodnutím ministerstva výrazně zvýšila naděje, že Nelahozeves brzy dostane peníze, které jí
podle názoru místní samosprávy
náleží. Konkrétní způsob využití
obrovského balíku peněz ale zatím není
známý. Starosta Josef Kebrle opakovaně zdůrazňuje, že odmítá peníze
“projíst” a má v úmyslu je všechny
směřovat do investic a údržby obecního
majetku – na posledním zasedání zmínil
například havarijní stav kulturního
domu či potřebu rekonstrukce obecních komunikací. Starosta současně
upozornil, že podle současného zákona
bude skládkování směsného odpadu
zcela zakázáno již od 1. 1. 2024.
“To nejsou ani dvě celá volební období,
to uteče jako voda.” Josef Kebrle
současně odmítl požadavek některých
občanů, aby byl v obci zaveden svoz
popelnic zdarma. Před referendem
o rozšíření skládky, které se konalo
v roce 2013, se totiž obcí šířila fáma,
že v případě kladného výsledku referenda bude svoz odpadů zdarma, a někteří
občané se tak nyní cítí podvedeni, ačkoliv
slib oficiálně nikde veřejně nezazněl.
“Peněz ze skládky je tolik, že můžeme

všichni obědvat rok zadarmo, já proti
tomu ale budu bojovat, co mi budou
síly stačit,” uzavřel starosta.
Je samozřejmě otázkou, zda bude
tento názor zastávat i samospráva,
která vzejde z komunálních voleb
příští rok na podzim. Současný starosta
zatím nepotvrdil, zda bude ve volbách
znovu kandidovat.

Odvolá se někdo?
Může se ale také stát, že se opět někdo
odvolá. Odvolání může podat jak
odpadová firma FCC, tak obec Uhy či
znovu obec Nelahozeves. A to přesto,
že jejich odvolání už ministerstvo
jednou zamítlo a je vysoce pravděpodobné, že by se tak stalo znovu.
Znovu se odvolávat má smysl pouze
tehdy, že by se příslušný účastník řízení
rozhodl obrátit se následně na soud.
Žalobu k soudu lze totiž podat pouze
v případě, že byly vyčerpány všechny
opravné prostředky v běžném správním
řízení.
V případě Nelahozevsi by tedy mělo
smysl se odvolávat pouze v případě,

že by Nelahozeves hodlala bojovat
o zbylé jednotky procent i u soudu.
Soudní spor, který by vzhledem
k přetíženosti Městského soudu v Praze
zřejmě trval několik let, by však neměl
odkladný účinek na rozhodnutí ministerstva, takže Nelahozeves by do pokladny dostala 97 % poplatků a o zbylé
3 % by se mohla soudit.
Lze předpokládat, že starosta Nelahozevsi svěří rozhodnutí o dalším postupu
opět do rukou zastupitelstva, tak jako
v minulém případě.
Miloš Mojžíš
zdroj text i foto: Nela.cz

placená inzerce
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Zprávičky z naší školičky
Tentokrát ze třídy Koťátek v MŠ Zagarolská
I ve třídě Koťátek se děje od začátku školního roku mnoho nového. Do třídy
nastoupilo 15 nových maličkých dětí. Zůstalo pouze pět loňských „mazáků“.
Děti se velmi rychle a výborně adaptovaly a tak si mohly užívat s radostí
všechny aktivity, které pro ně paní učitelky připravily.

Předvánoční čas
v naší školce
Od začátku školního roku děti každý
měsíc navštívilo divadélko s tematickými pohádkami. Asi nejbohatším
měsícem na zážitky byl tradičně měsíc
prosinec. Již od konce listopadu děti
spolu s kamarády ze Štěňátek nacvičovaly svoji první vánoční besídku.
Besídka se dětem velmi povedla
a maminkám, babičkám i tatínkům
ukápla dojetím nejedna slzička.
O velkém překvapení a respektu
pověděly dětské oči, když se ve školce
otevřely dveře a rozvážným krokem
vstoupil Mikuláš, anděl a čert. Vlídný
Mikuláš zmírnil dětské obavy z čerta,
když naděloval dárečky. Děti za nadílku
poděkovaly říkankami a písničkami.
A poté se všichni tři odebrali kam?
No přece do pohádky! A nás čekala
ještě jedna nadílka, tentokrát od Ježíška. Děti musely být velmi hodné,
jelikož nadílka byla opravdu bohatá.
Děti pod stromečkem ve školce našly
všechno, co si od Ježíška přály.
Od stavebnic, puzzle, autíček, autodráh
až po panenky.

Nový školní rok
Přehoupl se vánoční čas a opět jsme
se v lednu setkali všichni ve školce.
Nový rok 2017, začal návštěvou Tří králů.
Děti se při této návštěvě mohly seznámit s krásnou českou tradicí. Zazpívat si
koledy a rozloučit se se starým rokem.
A co nás čeká ještě do konce roku?
Spousta milých zážitků, opět každý
měsíc přijede do školky divadélko,
také nás navštíví kouzelnice – která
vykouzlí především krásný úsměv na
dětské tváři.
Od měsíce února jezdí přihlášené děti
na plavecký kurz, který bude trvat až
do června. Tentokrát si zaplaveme
v krytém bazénu v Kralupech n. Vlt.
Čeká nás také oslava dětského dne, dne
plného her a soutěží.
Ale ze všeho nejvíce se těšíme na
školní výlet, který nám paní učitelky
naplánovaly za zvířátky do ZOO Praha.
A v případě nepříznivého počasí paní
učitelky vymyslí určitě něco jiného,
stejně zajímavého. Na závěr školního
roku se rozloučíme s našimi předškoláky, kteří se nám stali velkými kamarády, společníky a také pomocníky.
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Šárka Baldová, učitelka MŠ

Nabídka
volných prostor
ve VČC Zagarolská
na výuku jazyků
Měli jsme dvě hodiny výuky
angličtiny a hodinu němčiny týdně,
ale od září již nepokračují. Pokud
by měl někdo zájem o uspořádání výuky, nabízíme prostor
v Zagarolské bez poplatku a byl
by možný i drobný příspěvek od
obce na lektora, aby mohla být
výuka cenově dostupnější .
V případě zájmu mě kontaktujte
na tel. 608 059 549
Eliška Brázdová

Novinky
•

•

•

Ochotníci Nelahozeves v roce
2017 připravují premiéru
nové hry od anglického autora
Donalda Churchilla, která by
měla mít premiéru v listopadu
letošního roku.
Naši malí herci zahrají na
májových slavnostech nově
nastudovanou pohádku
„Perníková chaloupka“.
Uvažujeme také o repríze hry
„Královský kuskus“, která
byla poprvé uvedena před pár
lety.
Eva Vintrová
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Zápis do 1. třídy 17/18
Zápis se bude konat v budově
ZŠ Nelahozeves ve dnech

4. 4. 2017

od 14 do 17 hod.
a

5. 4. 2017

od 14 do 17 hod.

Zápis je pro děti narozené od 1. září
2010 do 31. srpna 2011 ze spádové
oblasti Nelahozeves, Hleďsebe I + II,
Lešany.
Veškeré informace, časový rozpis
zápisu na webu zsnelahozeves.cz
Všechny rodiče budoucích prvňáčků
žádáme o elektronické vyplnění
žádosti o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání v naší škole. Zároveň
žádáme o vyplnění časového
rozvrhu zápisů.

Informace k zápisu

Při žádosti o odklad je nutné přinést
v době zápisu:

•
•
•

písemnou žádost
doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC
(speciálně ped. centra)
doporučení odborného lékaře
nebo klinického psychologa

37 odst. 1 školského zákona, ve
znění účinném od 1. 1. 2017:
Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Desatero pro rodiče: http://www.
msmt.cz/file/21828/download/

Volné
pracovní pozice
v ZŠ Nelahozeves
Základní škola Nelahozeves,
okres Mělník, přijme na hlavní
pracovní poměr, od srpna 2017

• Kvalifikovanou paní
učitelku 1. stupně
požadujeme VŠ vzdělání.

• Vychovatelku ŠD
zástup za MD

• Pracovnici provozu do
školní jídelny na celý
úvazek

• Uklízečku na úvazek 0,5

s výhledem (po ukončení přístavby ZŠ) na úvazek 1,0.

Co škola nabízí:
Škola pouze s 1. stupněm, se 115
žáky. Výuku anglického jazyka od
1. ročníku, výuku matematiky
metodou profesora Hejného,
klasicky (dle výběru učitele).
Klima odpovídající škole rodinného typu – vstřícné a otevřené.
Profesionální, kreativní a schopný
kolektiv pedagogů. Nadprůměrné
vybavení školy a pedagogů.
Možnost dalšího vzdělávání
pedagogů.

Vezměte s sebou:
vyplněnou žádost o přijetí
(www. zsnelahozeves.cz)

•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartu pojištěnce, v případě cizinců
(mimo země EU) doklad o oprávněnosti pobytu v ČR

V případě Vašeho zájmu, zasílejte
své žádosti na email ředitelky
školy (bavorova@email.cz)
Ostatní kontakty a více o naší
škole se dozvíte na našich
webových stránkách
www.zsnelahozeves.cz

Březen 2017

•
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sobota 13. května

Nelahozeveské Máje
Srdečně Vás zveme na Nelahozeveské Máje, které letos budou
v sobotu 13. května. Program dozná drobné změny a jsme
připraveni při nepříznivém počasí přesunout celý program do
Kulturního domu. Přípravy na Máje začnou tradičně již v pátek
v odpoledních hodinách. Od 14 hodin se začnou péct koláče, později potom zdobit májka a valník a májku je třeba také v noci
pohlídat, čehož se ujmou nelahozeveští hasiči.
Vzhledem k náročné přípravě bych vás ráda požádala o pomoc.
Pokud máte rádi sladké, přijďte si s námi upéct pár koláčků do kuchyně
školní jídelny, partičku mládežníků bych ráda viděla při zdobení májky
a valníku na parkovišti před hasičárnou. Odměnou, kromě pocitu dobře
vykonané práce, vám může být večerní posezení před hasičárnou,
nebo volný vstup na sobotní zábavu.

Pozvánka na
Nelahozeveské
pomlázkování
V neděli 16. dubna 2017
od 14 do 18 hodin
budou v Hasičské zbrojnici Nelahozeves probíhat velikonoční
dílničky pod tradičním názvem
Nelahozeveské pomlázkování.
Máme opět připravené proutky
na pomlázky, vyfouknutá vejce,
která budeme barvit, polepovat
či provrtávat. A samozřejmě
nebudou chybět ani perníčky
na zdobení.
Těšíme se na vás!
Klub ručních prací Nelahozeves
Eliška Brázdová a Hanka Hurtíková s dětmi

Tancování odpoledne i večer
A nejdůležitější na celé akci jsou děvčata. Přihlaste se prosím, která z vás si
bude chtít zatancovat před domem s fešnými tanečníky. Valník bude vyjíždět
v 11 hodin z Lešan a do cca 14 hodin projede s muzikanty a koláčky a vínem
celou obcí až k hasičárně. Každé děvče dostane dvě volné vstupenky na večerní
zábavu, kde letos zahraje oblíbená skupina Globus Band.
Odpolední program tentokrát začne ve 13 hodin pohádkou v kulturním domě,
po příjezdu vozu se bude pokračovat před hasičárnou (nebo v případě nepříznivého počasí v kulturním domě), kde bude stejně jako v minulých letech taneční
vystoupení žáků základní školy a další hudební program. Občerstvení bude
zajištěno našimi váženými dobrovolnými hasiči.
Těšíme se, že se společně opět dobře pobavíme!

Přednášky se konají vždy v pátek
od 13 h na zámku Nelahozeves

7. dubna 2017

Co se děje v trávě, Johann
Falch (1687—1727)

5. května 2017

Eliška Brázdová, tel. 608 059 549, foto: Nela.cz

Zámek Nelahozeves zahajuje novou sezónu
a pořádá tradiční slavnosti
proběhne zahájení sezóny v sobotu
25. března 2017 (viz plakát na str. 11).
Dále bych Vás ráda upozornila na sérii
odborných přednášek lobkowiczkých
sbírek. Pro veřejnost jsou přednášky
zdarma. Změna programu či termínu
vyhrazena.

Lovy beze zbraní Johanna Eliase Ridingera

2. června 2017

Proč jsou Černé Madony černé?

14. července 2017
Hasištejnský oltář

4. srpna 2017

Surtout de Table

1. září 2017

Klidožití zámku v Nelahozevsi

6. října 2017

Březen 2017

Vážení čtenáři, za zámek bychom Vás
rádi informovali o změně avizovaného
termínu Hrnčířských a řemeslných
slavností. Budou se konat o víkendu
29. - 30. dubna. Letos chystáme velkou
novinku a tou bude keramická dílna,
kde si návštěvníci vytvoří keramiku na
hrnčířském kruhu. Mezitím

Přednášky
lobkowiczkých
sbírek

Knížecí zbrojnice

Tereza Babická, hlavní průvodkyně
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Občanský poradce radí a informuje
Dědické řízení podle nového občanského zákoníku - 2. část
1. část uveřejněna ve Zpravodaji – prosinec 2016

•

Dědictví se lze zřeknout předem
= Dědictví bylo podle předchozí
právní úpravy možno pouze
přijmout nebo odmítnout. Nově
se může budoucí dědic zřeknout
dědictví ještě před smrtí zůstavitele.
Takové řešení může předejít případným dědickým sporům, (např.
zůstavitel má více dětí, z nichž již
některé obdaroval a tedy neobdarovaným chce po své smrti věnovat
zbývající majetek. S obdarovanými
již dědici se tak může dohodnout
na zřeknutí se zbývajícího majetku
nebo jeho části v návaznosti na
vyrovnání se s potomky podle již
dřívějšího darování).

•

Dědit může i náhradník = Zůstavitel má možnost zvolit si náhradníka
třeba pro případ, že původní dědic
zemře či dědictví odmítne. Může
také moci přikázat svému dědicovi,
aby majetek, který tento dědic
přijal, byl pro případ smrti tohoto
dědice převeden na ustanoveného
následného dědice.

•

Větší odpovědnost dědiců za
dluhy = Podle předchozí právní
úpravy měl dědic povinnost
uhradit zústavitelovy dluhy pouze
do výše nabytého dědictví. Nyní

Vážení spoluobčané.
Přináším Vám, tak jak jsem slíbil v minulém Zpravodaji, druhou část tohoto
tématu. Potěšilo mě, že se tato tematika setkala u Vás se značným ohlasem.
O tom svědčí nejen poznatky z mých setkání s Vámi, ale především zvýšený
zájem o tuto problematiku, který jsem zaznamenal v občanské poradně.

Dědění podle zákona

Březen 2017

Nový občanský zákoník (dále jen
NOZ) oproti předchozí právní úpravě
rozšiřuje počet dědických skupin
z předchozích čtyř na šest tříd (§ 16351640 NOZ). Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi
praprarodiče a sestřenice nebo bratranci. Cílem je, aby majetek zůstal
pokud možno v okruhu zůstavitelových
nejbližších, případně pak i vzdálenějších
příbuzných.
V případě, že zemřelý po sobě nezanechá platnou závěť nebo závěť nedopadá
na všechen jeho majetek, nastupuje
dědění podle zákona. V první skupině
dědí manžel zůstavitele a jeho děti.
V případě zesnulého manžela je vždy
nutné nejprve v dědickém řízení vypořádat společné jmění manželů a zjistit tak, co bude předmětem dědického
řízení. Druh nebo družka dědí po
svém druhovi až ve třetí dědické skupině, tedy až tehdy, pokud nedědí nebo
odmítne dědictví některý ze zústavitelových potomků, a to ještě jen za
předpokladu, že se zemřelým druhem
spolu žili alespoň po dobu jednoho
roku ve společné domácnosti.
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Některá nová specifika v dědickém řízení.
•

Odmítnutí dědictví = Dědic má
vždy možnost dědictví odmítnout
– to je vhodné zejména v případech,
kdy na dědictví váznou dluhy, které
by pak mohly být i eventuálně
po dědicích vymáhány prostřednictvím exekuce nebo soudního
výkonu rozhodnutí.

•

Dědictví s podmínkami = Zůstavitel může nově v závěti uvést
podmínku, která určí, kdy bude
dědic dědit (např. po úspěšném
ukončení vysokoškolského studia
nebo až opraví zůstavitelovi dům).
Pokud dědic podmínku nesplní,
ztratí nárok na dědictví. Podmínky
nemohou však být zcela libovolné,
NOZ například nepovoluje příkazy,
které by dědice, popř. odkazovníka šikanovaly, či nutily ke změně
stavu (např. uzavření manželství
či rozvod). Žádné podmínky však
nesmějí zatížit povinný díl nepominutelného dědice.

Občanská poradna
Nelahozeves
Zagarolská 313
tel: +420 731 168 704
e-mail:
rysjb@seznam.cz
každou neděli 10–13 h
po předchozím objednání

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

apod.). I toto však lze, ale pouze darováním. Podle NOZ to lze darováním
a dokonce nejen za života dárce,
Nově se již umožňuje i tzv. darování
pro případ smrti, dar se tedy převádí
na obdarovaného až po smrti zůstavitele. Takže se zpravidla teprve při
řešení dědictví po smrti zůstavitele
někteří i např. nepominutelní dědici
dozví, že již není co dědit. To je však
již na delší pohovor.

(podle NOZ) již dluhy přecházejí na
dědice v plném rozsahu. Určitou
ochranu může dědici poskytnout
pouze tzv. soupis pozůstalosti.
Výhradu pořízení soupisu pozůstalosti uplatňuje dědic (dědici)
u soudu (notáře) do 1 měsíce od
vyrozumění o možnosti dědit (§
1677-1689 NOZ)

•

Opomenutí dědice v dědickém
řízení = V případě, že ten, který
měl být právoplatným dědicem,
zjistí, že jeho dědictví připadlo
někomu jinému, může proti tomuto neoprávněnému dědici podat
žalobu na vydání dědictví. Tuto
žalobu je však možné podat pouze
v obecné tříleté promlčecí lhůtě od
právní moci usnesení o skončení
dědického řízení.

Závěr
Nepochybně existuje velké množství
rodinných situací a vztahů. Z dosavadních řešení této problematiky
v občanské poradně se ukázalo, že je

nutno na konkrétní rodinnou situaci
a vztahy hledat nejvhodnější čas
a formu řešení převodu a dělení
majetku zůstavitele.
Řešíme-li předání svého majetku po
smrti formou závěti, darovací smlouvou
či odkazu, vždy nutno počítat s tím,
že něco zbývá pro nepominutelné
dědice nebo u dědické smlouvy zůstává
část zůstavitelovi až do jeho smrti.
Nelze tedy takto řešit převod např.
celého svého majetku tomu, komu
chci, aby po své smrti připadl (např.
manžel manželce, druh družce a opačně, jen některým svým potomkům

Ustanovení NOZ reaguje na nové
aspekty současného politicko-ekonomického systému a dává možnost
využití pestré palety možností, které
nová právní úprava v oblasti dědického
práva přináší. Problematika dědického
řízení je obsáhlá a složitá a není tedy
jednoduchou záležitostí. Nelze tedy
zde obsáhnout vše. Značnou, zejména
preventivní roli má v tomto přípravné
řízení realizované podle zámyslu
a požadavku zůstavitele. A k tomu
Vám může pomoci občanská poradna.
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
Váš občanský poradce

ZÁMEK NELAHOZEVES

ZAHÁJENÍ SEZÓN Y
Sobota 25. března 2017 | 9—17hod.
PROGRAM

Prohlídky zámku s průvodci v kostýmech
Dětské prohlídky | Kreativní dílny v Arkádové hale
Divadlo pro děti (11:30, 13:30 a 15:00)
Zámecká hra na nádvoří

Výprava za ztraceným sluncem
(10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:15)
Jarní menu v restauraci Na Zámku
Březen 2017

www.zameknelahozeves.cz
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Obecní knihovna v roce 2017
Co nového jsme
připravili pro naše
čtenáře?

Co plánujeme
v kulturně vzdělávacích akcích knihovny?

V letošním roce jsme rozšířili služby
čtenářům o možnost objednání knih
z ON-LINE katalogu a následného
vyzvednutí knih na obecním úřadě.
Samozřejmě je možné knihy na OÚ
také odevzdat. Je to služba pro čtenáře,
kteří to mají do knihovny v Zagarolské
daleko nebo jim nevyhovuje výpůjční
doba knihovny. Pro čtenáře, kteří
jsou měně pohybliví a nemůžou do
knihovny nebo na OÚ dojít, připravujeme službu „kniha o domu“. Jednou
za měsíc bude těmto občanům přivážet
služba knihy až k nim domů a přečtené
knihy zase odveze. Stačí si telefonicky
objednat knihy nebo časopisy a hlavně
nahlásit svou adresu a my Vám vybrané
dokumenty doručíme.

Samozřejmě spolupráci se základní
školou a mateřskou školou, podobně
jako v minulých letech. Zúčastníme se
společně projektu „Už jsem čtenář“,
který je připraven pro začínající čtenáře,
prvňáčky. Plánujeme i několik besed
a přednášek na různá, doufáme, že
zajímavá témata.

Kam zavolat?
tel. 606 670 306, 775 778 452.

Rodopis
Koníček na
celý život

Březen 2017

28. března 2017
od 17 hodin
ve VČC Zagarolská
Knihovna Nelahozeves Vás zve na
besedu s genealožkou paní Helenou Voldánovou, členkou České
genealogické a heraldické společnosti Praha. Tématem přednášky
s besedou bude pátrání po stopách předků vlastní rodiny a shánění podkladů pro tvorbu rodinných rodokmenů.
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
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Jako první bude 28. března 2017
beseda s názvem Rodopis na celý
život. Pozvání přijala genealožka
paní Helena Voldánová, členka České
genealogické a heraldické společnosti
v Praze a bude besedovat na téma
tvorby rodokmenu a pátrání po vlastních předcích. Toto téma je v současné
době velmi aktuální a žádané.
Další beseda je domluvena na 26. září
2017. Naše pozvání přijala spisovatelka
a cestovatelka paní Hana Hindráková.
Beseda s názvem Keňa v románech
je průřezem celou její tvorbou. Beseda
bude doplněna promítáním videí
a spoustou fotografií. Hana Hindráková
je autorkou knih Karibu Keňa, Očarovaná, Dobrovolnice, Děti nikoho atd.
Ve svých knihách vypráví o krásách
Afriky, hlavně Keni, ale také o těžkém
a velmi odlišném životě v této zemi.
Je autorkou i dalších cestopisů a její
poslední kniha se jmenuje Lovci lebek.
Všechny tyto tituly máme v naší
knihovně.
Kromě jiného plánujeme výměnný
bazárek knih, koncem roku vánočně
laděnou akci apod.. O všech akcích
budeme včas informovat na stránkách obce i Facebooku knihovny.
Během roku budeme opět návštěvníky knihovny seznamovat s knižním
fondem formou malých výstavek knih
tematicky zaměřených na významná
výročí z oblasti kultury, dějin apod.
Se svými postřehy a připomínkami se
s námi můžete podělit na Facebooku:
Místní knihovna v Nelahozevsi.
Sylva Veličová

Program
Klubu seniorů
duben - červen 2017
po 3. dubna od 16 h
Beseda s cestovatelem
(pí Tomsová, p. Malinovský)

pá 4. dubna
Autobusový zájezd
odjezd 7 h od restaurace
u Hrušků, Návštěva hradu
Červený Újezd a hornického
skanzenu Mayrau. Zájemci se
přihlásí do 26. března na
tel. 734 300 779.
Cena za autobus pro členy KS
je 50 Kč, pro nečleny 150 Kč

po 16. května
Autobusový zájezd, odjezd
5.50 h od restaurace u Hrušků
Návštěva ZOO Liberec, Botanická zahrada Liberec a zámku
Sychrov. Zájemci se přihlásí do
21. dubna na tel. 734 300 779
Cena za autobus pro členy KS
je 100 Kč, pro nečleny 250 Kč

út 13. června
Lužná u Rakovníka
Odjezd 8 h od KS - vlastními
auty. Návštěva železničního
muzea + prohlídka zámku
a zahrady v Lánech

po 26. června
KS Zagarolská, od 14 h
Členská schůze + od 16 h
hudba s občerstvením

Sezóna na zámku Veltrusy
Do 17. dubna si v rámci prohlídky můžete na zámku Veltrusy prohlédnout
výstavu s názvem „Arnošt hrabě Chotek - Voják, šlechtic, dvořan“. Ta je
malým připomenutím předposledního majitele veltruského zámku z rodu
Chotků, od jehož úmrtí letos v lednu uplynulo 90 let.
zdejšího panství, Carymu a Livii Chotkovým, které sem pozval právě hrabě
Arnošt Chotek.

„Ve dvou místnostech bude k vidění
například Arnoštova posmrtná maska,
hůlka, kterou mu na památku věnovala
španělská královna, nebo hulánská
čapka, s níž pravděpodobně bojoval
u Hradce Králové,“ upřesňuje autor
výstavy Jakub Jukl. Výstava je doplňkem edukačního okruhu „Aristokracie:
začátek konce“. Prohlídkový okruh je
pak věnován posledním majitelům

Kolik váží libra, co je to látro nebo jak
velký je žejdlík, se návštěvníci mohou
dozvědět na dlouhodobé výstavě
„Váhy, míry, závaží na zámku vám
ukáží.“ Ta je věnovaná historii měr
a vah v Českých zemích v kontextu
vývoje habsburské monarchie.
Nechybí ani část věnovaná využití
měřidel na veltruském hospodářství
hraběcí rodiny Chotků.
Zámecký okruh a výstavy jsou do
konce dubna otevřeny vždy o víkendech. Poté se otevírací doba rozšíří
o dny v týdnu a přibudou i další okruhy
jako výstava historických kočárů,
cykloprohlídka po romantickém parku
nebo projížďka koňským povozem.

Pokud Vás zajímá, co se na zámku
událo nového, můžete 1. května přijít
a osobně si vyslechnout pana kastelána.
Romana Semelková Indrová
zámek Veltrusy

Cvičení pro ženy
v Nelahozevsi
pondělí od 20 hodin
Cvičení starší ženy (TJ Dynamo)

úterý od 19 hodin
Posilovací cvičení (Zagarolská)

úterý od 19 hodin
Zumba (ZŠ Nelahozeves)

čtvrtek od 18:30
Rehabilitační cvičení
(Zagarolská)

Zumba s Káčou
Co si představit pod slovem Zumba?
Je to taneční cvičení, které je inspirované latinskoamerickou hudbou. Lekce hravě zvládnou i lidé
bez tanečních zkušeností. Na hodinách Zumby
panuje uvolněná atmosféra, která účastníky skvěle
povzbuzuje.
Z hodin Zumby odcházejí lidé veselí a dokonale
odreagovaní.

O mně
Jmenuji se Kateřina Lamačová, je mi 24 let a Zumbě
se věnuji 7 let.
Když jsem navštívila svojí první hodinu Zumby,
okamžitě mě tento styl tance nadchl a okamžitě jsem
doslova propadla. Před třemi lety jsem se tak rozhodla,
že absolvuji veškerá školení, která mě opravňují
vést svoje vlastní Zumba hodiny.
Již třetím rokem vedu zájmový kroužek Zumba Kids,
který je určen pro děti. Nyní pořádám hodiny pro
dospělé v ZŠ Nelahozeves, které se konají každé
úterý od 19 do 20 hodin. Cena za hodinu je 70 Kč.
Přijďte si zatančit a společně se výborně pobavit.
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Těším se na Vaší návštěvu!
Kateřina
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Mladí stolní tenisté
z Dynama se v silné
konkurenci neztratili

až téměř do 20 h, přítomní diváci byli
svědky mnoha vyrovnaných, napínavých zápasů ve všech kategoriích,
dobře si zahráli i ti, kteří se stolním
tenisem teprve začínají. Pokročilejší
hráči předvedli už zápasy vysoké
úrovně, hlavně v kategoriích st. žactva
a dorostu.

První únorovou sobotu,jak už bývá v Nelahozevsi tradicí, změřili v tělocvičně
Dynama své síly mladí stolní tenisté. Už po několikáté se konaly na Dynamu
Regionální přebory mládeže jednotlivců.

Hosté i hráči si mohli prohlédnout
i všechny kroniky oddílu, největší zájem
byl o tu nejstarší, které je už přes
40 let, a také se občerstvit v hospůdce
naproti.

Soutěžilo se v kategoriích nejmladšího,
mladšího, staršího žactva a dorostu
ve dvouhře i čtyřhře. Přijelo více než
60 hráčů z Neratovic, Dřínova, Kralup,
Liběchova a v počtu 13! se zúčastnili domácí, chyběli jen ti, kteří byli nemocní.
Nejcennějšími úspěchy domácích
byly tři tituly přeborníků regionu
Mělník, z toho jeden ve dvouhře star-

ších žáků, který vybojoval M. Štibinger.
Ve čtyřhře st. žáků se stali přeborníky
M. Štibinger s J. Kotrčem, ve čtyřhře
dorostu pak S. Kloda s K. Popovou
z Kralup. Další cenná medailová
umístění vybojovali Jindra Kebrle,
T. Luc Duc, P. Koudelka, Š. Kuchta
a V. Polach, jak je vidět z výsledků.

Poděkování za uspořádání přeborů
patří hráčům domácího oddílu, bratrům Točíkům, P. Brožovi, V. Hamákovi,
M. a A. Ovsenákovým a pak členu
RSST Mělník p. Kostrhounovi za krásné
diplomy a medaile.
Alena Ovsenáková

Hrálo se na šesti stolech od 9 h ráno

Výsledky přeborů mládeže - jednotlivci 4. února 2017
DVOUHRY:
Nejmladší žactvo:
1. Kovařík Tomáš (Neratovice)
2. Dvořák Zdeněk (Neratovice)
3. Kebrle Jindřich (Nelahozeves)
3. Beneš Pavel

(Neratovice)

Dorost

3. T. Tyle - P. Káš (Dřínov)

1. Janda Filip (Neratovice)

3. S. Žitník - J. Krojidlo (Neratovice)

2. Kloda Stanislav (Nelahozeves)
3. Štibinger Michal (Nelahozeves)

Starší žactvo:

3. Guth Michal (Neratovice)

1. M. Štibinger - J. Kotrč (Nelahozeves)

ČTYŘHRY:

2. K. Popová - V. Polach (Kralupy, Nelahozeves)

Mladší žactvo

Nejmladší žactvo :

1. Kovařík Tomáš (Neratovice)

1. T. Kovařík - Z. Dvořák (Neratovice)

3. D. Pokorný, M. Brodský (Liběchov,
Neratovice)

2. Káš Pavel (Dřínov)

2. R. Feriová - T.Tyle (Dřínov)

3. A. Vítek, L. Hnátek (Neratovice)

3. Hnátek Lukáš (Neratovice)

3. J. Kebrle - T. Luc Duc (Nelahozeves)

3. Krojidlo Jan (Neratovice)

Dorost:

3. P. Koudelka - Š. Kuchta (Nelahozeves)

1. S. Kloda - K. Popová (Nelahozeves,
Kralupy)

1. Štibinger Michal (Nelahozeves)

Mladší žactvo:

2. M. Guth - F. Janda (Neratovice)

2. Popová Kateřina (Kralupy n. Vlt)

1. T. Kovařík - A. Vítek (Neratovice)

3. P. Jaskolla - K. Strnadová (Liběchov)

3. Polach Vojtěch (Nelahozeves)

2. D. Pokorný - J. Kebrle (Liběchov,
Nelahozeves)

Starší žactvo
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3. Káš Pavel (Dřínov)
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Cesta
pohádkovým lesem
neděle 28. května 2017 od 14 h

TJ DYNAMO NELAHOZEVES, odbor ASPV
za přispění Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves srdečně zve
všechny děti, rodiče, příbuzné a známé na Cestu pohádkovým
lesem, která se koná v neděli 28. května 2017 od 14 h

START: Pod Strání – Ve vrbičkách

Březen 2017
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Ohlédnutí za plesovou
sezónou 2017

I v letošním roce v naší obci proběhlo jako tradičně několik zábav. Ještě
v loňském roce ji zahájila Svatomartinská zábava, která se konala v listopadu.

Myslivci potřetí vyprodali kulturák
Začátkem ledna kulturní dům již třetím rokem zcela vyprodali myslivci. „Kapacita sálu byla zhruba 170 míst na sezení, která byla předem zamluvena a rozprodaná,“ uvádí Zdeněk Schneider. Myslivci z Kralup a Nelahozevsi si připravili jako vždy bohatou tombolu. „Větší část tomboly samozřejmě tvořila zvěřina a to
200 kusů bažantí zvěře, 6 kusů králíka divokého. 3 kusy mufloní zvěře, 2 kusy daňčí
zvěře, 2 kusy prasete divokého. Další část tomboly tvořily věcné ceny od různých
sponzorů v počtu cca 180 cen. Kolem půlnoci se konala dražba, daru od kolegy
- myslivce - Dominika Haška. Jednalo se o sportovní kšiltovku a hokejový puk,
oboje s vlastnoručním podpisem Dominika Haška. Dle ohlasů, které se ke mne
dostaly, si myslím, že se ples vydařil,“ prozradil pan Schneider. Myslivce v kulturáku vystřídali hasiči a sportovci.

Hasičský ples posedmé

Sportovci připravili
bohatou tombolu
Fotbalový tým PTZ Nelahozeves pořádal tradiční Ples sportovců, na kterém
zahrála kapela Harmonie a zúčastnilo
se ho kolem 80 lidí.
V tombole jako vždy na tomto plese
vyhrávaly všechny lístky. Návštěvníci
mohli vybrat například zapůjčení
automobilu značky Škoda, LCD monitor, fůru písku a mnoho dalšího. Cen
bylo dohromady zhruba 700.

Nelahozeveští hasiči letos uspořádali 7. ples v novodobé historii, kde zahrála kapela
Shakers Band, kterou si společně s hosty oblíbili. „Tato kapela mám připravila
i večerní překvapení v podobě svého hosta - Ewa Farná Tribute, což nenechalo nikoho na sedadle. Hostů si vážíme a děkujeme za jejich početnou přízeň, která čítala
okolo 180 přítomných,“ uvedl Petr Richtrmoc – náměstek starosty SDH Nelahozeves.
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Nechyběla ani tradiční tombola, kterou hasiči získali s přispěním členů a sponzorů.
„Všem touto cestou patří poděkování. A zvlášť poděkování našim členům, kteří
se na organizaci a průběhu plesu podíleli. Já osobně věřím, že toto úsilí o náš
společenský život občané ocení,“ dodal pan Richtrmoc.

foto Hasičský ples: Facebook SDH Nelahozeves
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42. Šibřinky zaplavili (anti)hrdinové své doby
a českého hokejového boha Jaromíra
Jágra. Nechyběla tu ani legendární
kapela Beatles z britského Liverpoolu,
kterou obklopili broučci, v podání nejstarších cvičenek. Teenageři se
naopak převlékli za záporáky Harley
Quinn s Jokerem z komiksového univerza DC. V závěrečném čísle jste
mohli vidět Baby a tanečníka Johnnyho
z Hříšného tance.
Plesová sezóna ještě úplně neskončila… Ještě nás čeká avizovaná Májová
zábava. Více se dozvíte v článku
Elišky Brázdové na str. 9!
Dvojice dynamáckých 42. Šibřinek se v letošním roce nesla v duchu hrdinů
i antihrdinů z minulosti i současnosti. Letos na Šibřinkách hrála poprvé mělnická kapela Gradace a na těch druhých opět vystoupili neratovičtí PLUSáci.
Komu chyběli GLOBUS, dočkají se jich na Májové zábavě, kterou i letos spolupořádá paní Hedvika Bártová. Druhé Šibřinky byly na rozdíl těch prvních vyprodané téměř dva týdny před jejich konáním (a před uzávěrkou zpravodaje).
Mělnickým hudebníkům se v podhořanské tělocvičně líbilo: „Nejprve
jsme se trochu obávali akustiky sálu,
ale s tím si náš Martin jako vždy poradil
a ples se nad očekávání vyvedl. Velice
rádi jsme v sále spatřili známé tváře
přátel, kteří na nás v této sezóně
pravidelně jezdí , moc si toho vážíme
a jsme rádi, že nás svojí přítomností
podporujete. Skvělá nálada v sále,
umocněná krásnou kulturní vložkou
na téma „Hrdinové“ nás vyburcovala
k maximálnímu výkonu a moc rádi se
sem opět vrátíme.“

Soňa Brunnerová
foto Šibřinky: M. Pantůčková, archiv SB
www.kapelagradace.cz

půlnočního překvapení, na kterém
jste mohli vidět průřez světem hrdinů… Mrštného Spidermana, drsňáky
Hannibala, Arnolda, Rockyho, dobrodruha Indiana Jonese, psance Williama
Wallace (Statečné srdce) či ikonickou
Marylin Monroe. Dále olympijské hrdiny
manžele Zátopkovy, kteří zazářili na
15. olympijských hrách v Helsinkách,

Masky a hrdinské
půlnočko
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Na prvních Šibřinkách jste mohli
zahlédnout řadu masek. Námořníky
z Titanicu, rodinku kovbojů, Berušky
a Ferdy Mravence, Jokera s jeho souputnicí Harley Quinn, Charlieho Chaplina, Pipi Punčochatou, Leontýnku…
A také metalistu Ozzáka Pacovského
z Comebacku pogujícího na Helenku
Vondráčkovou, kterou vzal na milost,
protože tam nehráli nic, co by odpovídalo jeho hudebnímu vkusu.
Za Ozzáka se převlékla osobně autorka článku a dle ohlasů je na svůj nápad
doposud pyšná :-) A nebyly by to
Šibřinky bez nadupaného hrdinského
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Malinko ze starodávných časů
Poslední dobou se mnoho obcí snaží opravit malé sakrální stavby na
svém území. Zkusím alespoň trochu přiblížit, pro případné zájemce,
objekty, na území bývalé samostatné obce Lešany.
Na jižní straně vesnice, na návrší zvaném “na Jáně” je stará kaplička. Místo
je asi 267 metrů nad mořem. Jak název
naznačuje, byla v ní kdysi umístěna
socha svatého Jana Nepomuckého.
Byla postavena po roce 1760. Místo je
označeno i na starodávných mapách.
Ve starém rakousko-uhersku bylo nejméně 25 tisíc soch a kapliček tohoto
světce. Vše je důkladně zpracováno
v literatuře, jen malé připomenutí...
Jan z Pomuku, později tedy svatý Jan
Nepomucký, byl pro neshody s králem
Václavem IV. umučen, a 20. března roku
1393 na příkaz krále svržen s mostu
v Praze do Vltavy. V naší kapličce
bývala asi do roku 1990 dřevěná
polychromovaná soška vysoká 80
centimetrů. Jednoho dne zmizela.

Byl to také modlitební dům v pohnutých dobách.
Další opatrované místo byl křížek pod
vsí, na východním konci obce, u silnice.
Téměř „barokní” křížek je velmi starý.
Poslední větší oprava je naznačena na
zadní stěně - 17. 5. 1937. Na čelní
desce je přání: „Od moru, hladu a války
vysvoboď nás Pane!“. Financoval to
sedlák Kuncl. Litinový kříž s Kristem
byl několikrát uražen, nyní je snad
uložen ve sklepení kulturního domu
pod zámkem v Nelahozevsi. Některé
podrobnosti z dávných dob obce
jsem ještě nezískal…
Václav Hlavatý
foto: křížek pod vsí, na východním konci obce
Dušana Řezaniny, který i v kostele
sv. Ondřeje kázal.
Sklenice jsou prázdné, ale o všechna
památná místa v obci se dříve starala
paní Kučerová z domu č.103, vždy zde
bývala nějaká výzdoba. S kopce bývalo
ohňové spojení s horou Říp bez problémů. Dlouho se tu odbývalo “pálení
čarodějnic”. Bylo by možno se zmínit
o cestičkách přes pole do Lobče,
Mikovic, o pěstěných alejích třešní,
o výhledech do krajiny…
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Paní Kučerová se také starala o kapličku
nad návsí obce, dříve bohatě zdobenou soškami, obrazy, býval tu i pěkný
zvon pro vyhlašování událostí ve vsi.

Na fotografii z roku 1956 je sestava
i s dvoudílnými dvířky kapličky. Pravá
strana zde není. Chodila sem i procesí
z kostela v Nelahozevsi, cestičkou
kolem bývalé cihelny, pak lesem
vzhůru… Naposledy snad roku 1959,
ještě pod vedením kralupského faráře
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Beseda
o historii
Beseda o historii minických hospod
s panem Václavem Hlavatým
(Autor článku výše), která bude spojena
s ochutnávkou různých druhů piv.

8. dubna 2017 od 17 h
v hasičárně v Minicích
Zahraje tu také harmonikářka
Anička Švecová
Vstupné 30 Kč

Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:
 OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
 OBSLUHY CNC STROJŮ

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích nad Vltavou
(200 m od vlakového nádraží)
Nástupní plat 125 Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy.
+ Prémie za kvalitu
+ pravidelnou docházku
+ Příspěvky na životní pojištění
+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de

placená inzerce
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Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr
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Akce v Nelahozevsi a okolí březen – červen 2017
Březen

so 8. dubna od 10 h

ne 14. května

Vítání jara na zámku Veltrusy

čt 23. března od 14 do 16 h

ne 16. dubna od 14 h do 18 h

Rodinná neděle na zámku
Veltrusy – prohlídky pro rodiny
s dětmi

přednáška Tajemný zámek
Mikovice dr. Jana Racka
(Městské muzeum Velvary)

so 25. března od 9 h
Slavnostní zahájení nové sezóny
na zámku Nelahozeves

so 25. března od 18 do 22 h
Jarní koncert na Sladovně
(Velvary) – nástroje s sebou!
Vstup zdarma

Duben
so 1. dubna
Turistický pochod Do Okoře
bez oře

so 1. dubna
Novoveský bazárek (Nová Ves)

Nelahozeveské pomlázkování
(hasičárna)

víkend 29. a 30. dubna
od 9 do 17 h
Hrnčířské trhy na zámku
Nelahozeves

30. dubna
Čarodějnice
(pořadatelé upřesní místo a čas)

Květen
po 1. května
Turistický pochod Dvořákova
Nelahozeves
(pořádá KČT Kralupy nad Vltavou)

po 1. května

Velikonoční tvoření (Nová Ves)

přednáška Co je na našem
starém zámku nového
(zámek Veltrusy)

so 8. dubna od 20 h

st 10. května

ne 2. dubna

Koncert WOHNOUT unplugged
(KaSS Vltava)

koncert Lucie Bílé (KaSS Vltava)

so 8. dubna od 17 h

Nelahozeveské máje
od 20 hodin Májová zábava
v KD (více v článku na str. 9)

Beseda Václava Hlavatého
o historii minických hospod
(hasičárna Minice) viz str. 18

so 13. května

so 13. května
Miřejovická olympiáda

ne 28. května od 14h
Pohádkový les
(pořádá TJ Dynamo)

Červen
začátek června
Dny Kralup 2017
(pořadatelé upřesní)

st 7. června
Hostibejcké schody
(pořádá KČT Kralupy nad Vltavou)

víkend 10. a 11. června
Víkend otevřených zahrad na
zámku Veltrusy - prohlídka zahrady,
kulturní program

so 10. června od 9 do 12 h
Velvarský sousedský blešák
(Děkanský dvůr u kostela)

so 17. června
Nelahozeveská jízda
viz plakát na str. 17

víkend 24. a 25. června
Slavnost růží na zámku Veltrusy

so 25. června
Hostibejcký kros
(pořádá KČT Kralupy nad Vltavou)
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