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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Co nás čeká v roce 2016
Vážení spoluobčané,
Rok 2016 bude v mnoha ohledech pro obec přelomem. V přípravě nebo již v běhu
je celá řada významných staveb. Na jejich přípravě se kromě mě a pana místostarosty
podílí vždy tým lidí ať už z obce nebo odborníků z firem. Dovolte krátké shrnutí
těch největších staveb a akcí :
Rekonstrukce školy
V prosinci loňského roku byla připravena
žádost o dotaci a podána žádost o územní
rozhodnutí na rekonstrukci a rozšíření kapacity základní školy. Poprvé v historii obce
budou od září otevřeny dvě první třídy.
Nyní zadáváme projektové práce na
vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a prováděcí dokumentaci
ke stavbě. Začaly práce určené ke statickému zabezpečení budovy školní jídelny.
Splašková kanalizace
Byl zveřejněn návrh smlouvy s občany
a finalizujeme, kdo se bude či nebude
připojovat. Také jsme shromáždili řadu připomínek k návrhu smlouvy o připojení ke
kanalizaci od občanů a jejich připomínky
nyní zpracováváme. Probíhají jednání
s obcí Nová Ves o formě a detailech
dohody mezi obcemi a společností Nesaluka
(PTZ) o propojení a odvedení splašků do
ČOV Nesaluka.
Problémem, který obec už dlouho trápí
a způsobuje problémy je odvod dešťové
vody. Jsme v poslední fázi práce na generelu
odvodu dešťových vod. Tento generel
bude podstatným vstupem pro návrh
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Stavební práce
v Nelahozevsi

celkově lepší systém nakládání z odpady
v obci, založený na skutečně vyprodukovaném množství odpadu.
Závěrem několik dobrých zpráv z ledna :

•

územního plánu. Tato práce umožní na
příštích 15 až 20 let vyřešit situaci s odvodem dešťových vod v Nelahozevsi a posune
nový územní plán na další stupeň přípravy.
Silnice
Byla podána žádost o dotaci na opravy místních komunikací, byl provizorně opraven
povrch ulice U žlábku. Pan místostarosta
spolupracuje s odborníkem na silnice, který
nám doporučí v jakém pořadí a jakou
technologií dále postupovat v opravách.

•

Hřiště v resortu v Lešanech
Po loňském neúspěchu s dotací jsme
nesložili zbraně a žádost o dotaci byla
doplněna a znovu podána. Nyní čekáme na
vyjádření ministerstva pro místní rozvoj.

•

Začaly prováděcí práce na zpětné klapce
na dešťové kanalizaci. Díky této stavbě se
již při záplavách na Vltavě lidé v ulici
Nádražní nemusí obávat zpětného vzdutí
vody dešťovou kanalizací.

•

Probíhá příprava podkladů pro výběrové
řízení na svoz odpadů. Důvodem, proč
smlouvu musíme znovu soutěžit je výpověď
ze smlouvy, kterou dala společnost Regios.
Chceme této situace využít a nastavit
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Občanský poradce radí
a informuje

Byl připraven návrh dohody o společném školském obvodu s Kralupy nad
Vltavou, která byla v souladu s diskuzí
na minulém zastupitelstvu projednána
také se starostou Veltrus panem
Filipem Volákem. Těmito kroky bude
plně zajištěna povinná školní docházka
dětí na druhém stupni základní školy
v době, kdy se přes ZŠ prochází populačně silné ročníky.
Hasiči budou mít nové auto – Akcionáři
MERO schválili a i obcí byla podepsána
darovací smlouva na hasičské auto.
Vedení JSDH vypracovalo i letos žádost
o dotaci na kraj (připravená samotnými
hasiči)
Vysoutěžili jsme novou smlouvu na
energie formou elektronické aukce.
Poprvé společně se školkou. V lednu
jsme dotahovali rozjezd fungování podle
těchto smluv. Díky těmto smlouvám.
Máme nové webové stránky na adrese
www.nelahozeves.cz

Přeji vám příjemné čtení
Josef Kebrle
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Trochu z historie fotbalu
na Dynamu

Začala oprava budovy
školní jídelny
Tito lidé oslavili
významné životní
jubileum od posledního
vydání Nelahozeveského
zpravodaje.
Po mnoha letech hledání možných řešení a shánění finančních prostředků se během
února rozběhly naplno práce na záchraně budovy školní jídelny. Jak většina z Vás
možná ví, budova školní jídelny nebyla v dobrém stavu a bylo třeba rychle přistoupit
k rozšíření základů a zpevnění zdiva.
Na tyto práce navazuje projekt rozšíření
základní školy o tři kmenové učebny. Na
projektu jsme začali společně s paní ředitelkou, s panem místostarostou, panem
Jiřím Kratochvílem a paní Danou Rymelovou
pracovat v loňském roce. Prvním krokem
bylo pracovní setkání 30. dubna 2015. Na
tomto setkání byli přítomni všichni lidé
důležití pro nastavení parametrů projektu.
Všichni účastníci si vyjasňovali svá očekávání
od plánované rekonstrukce. Výstupem
pracovního setkání byla dohoda na třech
možných variantách řešení. Ve stejné
době jsme navázali spolupráci s panem
architektem Ing. Jiřím Kaňkou. Tento zkušený
inženýr vypracoval studii dvou základních
variant. Tým vybral jako nejvhodnější
variantu nástavby patra nad budovu školní
jídelny.

Do konce roku pak byla zpracována
žádost o územní rozhodnutí a podána
žádost o dotaci na ministerstvo školství.
Nyní bude vypracována dokumentace
ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace ke stavbě tak, aby mohlo být
vypsáno výběrové řízení na stavbu, jehož
hodnota přesáhne 10 milionů korun.
Josef Kebrle

Protipovodňové opatření na dešťové kanalizaci
postaveno
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Prosinec 2015:

•
•
•

Millerová Stanislava
Němčok Jan
Rédl Jan

Leden 2016:

Část obce Nelahozeves
bude lépe ochráněna
proti povodni
Minulý týden bylo stavebně realizováno protipovodňové opatření na dešťové
kanalizaci v části obce Nelahozeves, a to v oblasti ulic Vltavská, Zahradní a Příčná,
konkrétně instalace mechanického uzávěru – vřetenového šoupátka v nově vysazené
revizní šachtici na stávající trase dešťové kanalizace DN 350. Šoupě je uzavíratelné
ručně z povrchu komunikace po otevření poklopu šachty. Uzavření je doporučeno
provést při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity (průtok cca 1500 m3/s).
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Přejeme vše nejlepší!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kroufková Irena
Havlíčková Jaroslava
Vintrová Miloslava
Stiborová Vlasta
Kotek Jan
Spurný Vladimír
Vojtěchovská Stanislava
Malátová Jana
Kejmarová Blanka
Míková Jarmila

Přání k jubileu
paní Miloslavě Vintrové
Významné životní jubileum
oslavila také občanka Nelahozevsi
paní Miloslava Vintrová, která se
11. ledna 2016 dožila 91 let.
Hodně zdraví, štěstí, lásky
a pohody do dalších let přejí
milované mamince
a babičce děti
s rodinami.

Nová šachta s šoupětem na stávající dešťové
kanalizaci v ulici Nádražní v případě povodní zamezí zaplavení okolních nemovitostí
vlivem vzdutí vody touto kanalizací z toku
řeky Vltavy. Veškeré stavební práce musely
být prováděny v bezdeštném období. Po
dokončení stavby je povrch komunikace
v místě zasypané stavební jámy dočasně
opatřen zámkovou dlažbou. Zhruba po
půl roce (poté, co dojde k samovolnému
dohutnění zeminy v prostorách zasypané
stavební jámy) bude povrch komunikace
opatřen finálním (živičným) povrchem.
Stavba byla realizována v době jednoho
týdne. V měsíci březnu tohoto roku bude
uskutečněna funkční zkouška zařízení,
která bude zároveň i praktickou instruktáží
pro členy JSDHO Nelahozeves, kteří v případě
krizových situací budou zařízení obsluhovat.

K obecnému
technickému popisu
vlastního zařízení:

vedeno podél stěny šachty vřeteno
zakončené u spodní části jejího poklopu.
Šoupě je osazeno na stěnu šachty, která
je blíže k toku řeky Vltavy. V případě
uzavření šoupěte při povodňové situaci tak
šachta nebude plněna vodou vzdouvající
se z toku řeky Vltavy a bude z ní možné
přečerpávat vody přitékající kanalizací
z chráněné části (vnitřního území). Šachta
je osazena na stávající potrubí PP DN 350.
Nezbytností instalace zařízení bylo
vyhloubení stavební jámy o půdorysných
rozměrech 2,0 x 4,0 m a hloubce 5,05 m.
Josef Kukla

Šachta se sestává z betonových prefabrikovaných skruží kruhového průřezu
o vnitřním průměru 1200 mm ve spodní
části šachty a 800 mm v horní části.
Šachtové dno je osazeno na 150 mm vrstvu
podkladního betonu. Spoje mezi jednotlivými
šachtovými díly jsou utěsněny systémovými
těsnícími pryžemi, pro zajištění vodotěsnosti objektu. Pro umožnění přístupu do
šachty jsou v její stěně osazena stupadla.
Shora je šachta kryta poklopem o vnitřním
průměru 800 mm. V šachtě je osazeno
ručně ovládané šoupě. Pro možnost
manipulace s uzávěrem je od šoupěte

placená inzerce
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Ukliďme spolu Nelahozeves
I v letošním roce proběhne tato akce v týdenním předstihu před celostátní akcí „Ukliďme
Česko“, jejímž cílem je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více
černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat
celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás.
Následující víkend (16.–17. dubna) se budou na zámku Nelahozeves konat tradiční
Hrnčířské trhy.
Sraz všech dobrovolníků:

• v 8:30 před hasičárnou pod zámkem
(s výjimkou Resortu – info viz níže)

•
•

Zde dojde k rozdělení stanovišť a pytlů na odpad.

V sobotu
9. dubna 2016
pořádá obec Nelahozeves,
ve spolupráci s obecními
spolky, již tradiční jarní
brigádu na úklid obce.

Odvoz sesbíraných odpadů bude zajištěn.

Pro obyvatele Resortu
platí následující vzkaz:
Pojďme se přesvědčit a ukázat, že také
obyvatelům Resortu záleží na prostředí,
kde žijeme a podpořme všechny, kterým
na životním prostředí záleží.

• Sraz bude 09. dubna 2016
v 9:00 hodin v Resortu
„u nástěnky“.
Zde dojde k doladění organizačních
detailů a rozdělení úkolů.

Vybavení:

•
•

Pracovní oblečení a pomůcky (hlavně
rukavice) s sebou!
Vzhledem ke zvýšenému počtu aut
projíždějících naší obcí doporučujeme rovněž vybavit se výstražnou
vestou.

Děkujeme za účast!
Olga Riegertová
Jiří Michal
komise pro ŽP

Tři králové přišli, štěstí zdraví vinšovali
Na celém Kralupsku, kam sahá působnost
kralupské farní charity, se výtěžek letošní
sbírky vyšplhal k velmi slušné částce přesahující 92 tisíc korun. 65 % výtěžku se
vrací zpátky do regionu. Tato částka bude
věnována na projekty Farní charity Kralupy
nad Vltavou (azylový dům pro matky
s dětmi, dům na půl cesty a rodiny s dětmi
v těžké životní situaci). 15 % výtěžku podpoří v pražské diecézi stacionář a charitní
centrum v Příbrami. Desetina výtěžku pak
poputuje na podporu sociálně slabým
rodinám v Bělorusku a na podporu české
nemocnice v Ugandě.

Březen 2016

I letos se vydali koledníci z Nelahozevsi na pouť, aby nejen vybírali peníze, ale
také svým zpěvem a požehnáním přáli pokoj a zdraví v novém roce 2016 místním
obyvatelům.
Možná i u vašeho domu se o víkendu
9. a 10. ledna zastavili tři králové se svou
početnou družinou, aby vám udělali radost
písničkou s hudebním doprovodem
a požehnali vám dům nápisem vytvořeným
svěcenou křídou. Mezi tradičními zastávkami nechyběla ani základní a mateřská
škola, obecní úřad a pošta.
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Letos se v Nelahozevsi vybralo 11 500 Kč,
což je prakticky stejná částka jako loni.
“Děkujeme všem, kdo nám letos do kasičky
přispěli,” neskrývala radost organizátorka
Tříkrálové sbírky v Nelahozevsi Simona
Hrňáková. “Omlouváme se těm, které jsme
nezastihli doma, nebo jsme k nim z důvodu
nedostatku času a sil nedorazili.”

Celostátně činí výtěžek letošní Tříkrálové
sbírky téměř 96 milionů korun, které dárci
vložili celkem do více než 21 tisíc tříkrálových pokladniček.
“Věříme, že se s obyvateli Nelahozevsi
opět setkáme příští rok,” doufá Simona
Hrňáková. ”Popřát do nového roku
a zazpívat je i pro nás radost.”
foto a text: M. Mojžiš
psáno pro Nela.cz

Březen 2016
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Přehled kulturních akcí březen - květen
Březen

neděle 27. března od 14 do 17 h

čtvrtek 21. dubna od 19:30 h

pátek 5. března od 20 h

Pomlázkování
Hasičárna Nelahozeves

Koncert: trio Musica Dolce Vita – flétna,
harfa, mezzosoprán

Ples sportovců

čtvrtek 31. března od 17 h

Kulturní dům

Kulička z pohankových korálků

sobota 12. března od 20 h

Kurz ve Volnočasovém centru

II. Šibřinky
TJ Dynamo

Duben

čtvrtek 17. března od 19:30 h

čtvrtek 7. dubna od 17 h

Zámek Nelahozeves

Květen
čtvrtek 12. května 2016
od 19:30 h

Pohankový donut

koncert v rámci festivalu Americké jaro:
Yossi Arnheim – flétna, Alice Fiedlerova
– klavír

Zámek Nelahozeves

Kurz ve Volnočasovém centru

Zámek Nelahozeves

sobota 26. března od 9 do 17 h

úterý 12. dubna v 16 h

sobota 21. května

Přednáška Václava Hlavatého - Nové
poznatky z historie Lešan

Nelahozeveské Máje

koncert: Radoslav Kvapil – klavír

Zahájení nové sezóny s celodenním
programem
Zámek Nelahozeves

Volnočasové centrum

víkend 16. a 17. dubna

Večer taneční zábava (v příštím čísle
zpravodaje zveřejníme více informací)
Kulturní dům

Hrnčířské trhy
Zámek Nelahozeves

Patchwork klub Nelahozeves:
2015-2016
Rok 2015 byl pro náš klub velmi zajímavý. Na začátku roku jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy Patchwork Prague meeting 2015, kam jsme jako skupina vyrazili
na výlet zkontrolovat naše vystavovaná díla. Jedna z našich občasných kolegyň
získala krásné 9. místo. Shodou okolností je to dcera Hanky Hruškové oceněné
v roce 2014 (o které jsme již informovali).

•

Březen 2016

•

V květnu se k nám přidaly dvě nové
patchworkářky z okolí Nelahozevsi, které
jsou velmi nadané, přátelské a rychle se
mezi nás začlenily. V této době se Sylvě
Veličové, též šití milující ženě, povedlo
získat dotaci s Přemyslovského měšce na
konání trilogie workshopů pro dětí ze ZŠ
a maminky. Kurzy se povedly, účast nás
velice mile překvapila a tak i v roce 2016
budeme bojovat o dotaci.
Koncem prázdnin se patchwork klub
prezentoval na obcí nově uvedené akci
„Happening na starém mostě“, kde měl
prodejní výstavku.

•
•

•

Rok 2015 jsme tradičně završili
výstavou našich prací a prodejním
stánkem na setkání senioru v kulturním
domě v Nelahozevsi pod zámkem.
Jak jsem již výše nastínila budeme
i v roce 2016 bojovat o dotaci, pořádat
kurzy a účastnit se minimálně dvou
mezinárodních výstav v ČR. Jednou
je zmiňovaný PPM 2016 a druhou je
Ostrava quilt 2016 obě s velikou mezinárodní účastí.
Novinkou v naší aktivitě bude vernisáž
Patchwork klubu v obecní knihovně
v Husinci – Řeži dne 10. března 2016
od 15 do 18 hodin, kam jsme byli
pozváni paní starostkou, abychom
vystavili své práce a zároveň o nich
popovídali místním obyvatelům. Velice
se na tuto akci těšíme.

Kéž je rok 2016 ve znamení patchworkových
úspěchů.
Za Patchwork klub Kateřina Mareyi
foto: Nela.cz
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Klub ručních prací
Informace k dubnovým kurzům
„Kulička z pohankových korálků“
a „Pohankový donut“
Cena:
50 Kč (kurzovné) plus něco navíc
na materiál
Přihlášky a případné dotazy:
e-mail:
hana.hurtikova@klubrucnichpraci.cz
tel.: 606 626 461
Datum konání naleznete v přehledu
kulturních akcí výše.

Přehled činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Nelahozeves
s místními technickými službami, které
dodávaly naší jednotce vodu.

•
•

foto: Nela.cz

•
•

14. 11. 2015 Byl v KD proveden
požární dozor na akci „Svatomartinská
zábava“
5. 12. 2015 Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka vozem CAS
25/3500/200-M2R v počtu 1+5 na
technickou pomoc v obci Nelahozeves,
kde za pomoci 1 proudu C a cca 10 000
litrů vody provedla proplach a vyčištění
kanalizace v úseku 800 metrů, která
slouží jako protipovodňové opatření.
Jednotka na místě spolupracovala

5. 12. 2015 Byl proveden požární dozor
v KD na setkání s důchodci.
28. 12. 2015 Na žádost technických
služeb vyjela jednotka do ulice Nad
Borovičkami v obci Lešany v počtu 1+3
vozem VEA-UL1. Na místě bylo zjištěno,
že na dětském hřišti je vlivem povětrnostních vlivů a stáří nakloněn jeden
dřevěný stavební prvek větších rozměrů,
který ohrožoval svým pádem hrající si
děti. Po konzultaci s pracovníkem technických služeb byla tato konstrukce
stržena a následně pomocí motorové
pily rozřezána na manipulační kusy,
které pracovníci technických služeb
naložili a odvezli. Po uložení technických
prostředků a úklidu místa zásahu se
jednotka vrátila zpět na základnu.
Jan Gregor
velitel JSDHO Nelahozeves

Škola Veltrusy i pro Nelahozeveské
ZŠ Veltrusy stále plánuje nabírat na 2. stupeň
i žáky z Nelahozevsi, která je spádovou oblastí této školy. Potvrdila to v dopise, který
poslala v lednu 2016 na OÚ Nelahozeves.
„Kapacita školy je zatím dostačující, i když
máme třídy hodně naplněné. Ve škole
máme téměř 100% kvalifikovaný učitelský
sbor a neustále se snažíme o zlepšování
podmínek pro vzdělávání i výchovu žáků.
V případě dotazů se můžete obracet na:
telefon: 731 617 991
nebo na e-mailu paní ředitelky:
svetlana.rackova@seznam.cz.

Veltruská škola bude mít hezčí okolí

Soňa Brunnerová

V okolí Nelahozevsi je také pár
zajímavostí, které stojí za vidění.

Muzeum technických
hraček ve Velvarech
Během víkendů a svátků, a také ve
čtvrtek a pátek po telefonické
domluvě (723 955 871) můžete od
10 do 17 hodin navštívit Muzeum
technických hraček ve Velvarech.
Otevřeno bylo v prosinci. Najdete ho
v areálu Děkanského dvora nedaleko
náměstí. Najdete zde základní typy
plechových mechanických hraček
z let 1840–1960 poháněných hodinovým strojkem na klíček, parním
strojem nebo elektromotorem.
Na jaře se výstava ještě rozroste.

Výstava Míry, váhy, závaží
Také na zámku ve Veltrusích na konci
ledna zahájili sezónu i s novou výstavou nazvanou „Míry, váhy, závaží na
zámku vám ukáží“. Věnuje se historii
měření a vážení a nachází se ve špýcharu. Kromě toho můžete navštívit
i zámecké interiéry v severozápadním
křídle zámku s názvem Aristokracie:
začátek konce, a to o víkendech
a státních svátcích. Prohlídka zámku
začíná v 11:00, 12:30, 13:45, 15:00.

Zámek Nelahozeves
Zámek Nelahozeves je pro návštěvníky
otevřen mimo sezónu jen v neděli.
Nová sezóna vypukne 26. března.
Co si na vás zámečtí chystají, se
dozvíte na přiloženém plakátku (str. 5).

Pracovní nabídka
Restaurace Marina Vltava přijme
obsluhující personál a brigádníky na
letní sezónu.
Informace osobně v restauraci nebo
na tel.: 777 509 250

Březen 2016

Veltrušáci v minulém roce získali 300 tisíc
korun od Nadace VIA v programu Místo
kde žijeme. Momentálně se setkávají na
plánovacích setkáních. Na nich spolu
s architektem Patrikem Hoffmanem
vymýšlejí a navrhují, co by namísto zanedbaného parčíku mezi školou a školkou
mohlo vzniknout a zrealizovat.

Tipy na víkend
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Občanský poradce radí a informuje
Oddlužení fyzické osoby = tzv. forma osobního bankrotu.
Dluhy, dluhy, dluhy. I tento fenomén obchází naší obcí. Protože jsem v rámci poradny řešil v poslední době i takovéto problémy, rozhodl jsem se podat k tomuto
fenoménu i pár, pro někoho možná i vhodných, informací.
Nejúčinnější formou oddlužení fyzické
osoby je nepochybně Osobní bankrot =
soudní oddlužení na základě zákona
č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech
jeho řešení (tzv. Insolventní zákon – zejména
§§ 389-418).

Podmínky pro oddlužení
formou osobního bankrotu:
• Mít dluhy u více věřitelů (minimálně
dvou).

•

•
•

Březen 2016

•
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Mít alespoň dva dluhy v prodlení více
jak 30 dnů, případně musí hrozit, že
toto prodlení u podstatné části dluhů
nastane.
Nacházet se v tzv. platební neschopnosti
(neschopnost dlužníka splácet své
dluhy).
Mít takový příjem nebo majetek,
abyste v rámci oddlužení byli schopni
uhradit do 5 let minimálně 30 % z Vašeho
celkového dluhu (nebo souhlas věřitelů,
že v oddlužení uhradíte méně než 30 %
dluhů).
Pokud máte dluhy z podnikání, je
třeba, aby se věřitelé těchto dluhů
nevyslovili proti Vašemu oddlužení,
popř. aby se jednalo o dluhy, které
Vám zůstaly po skončení konkursu,
nebo závazky tzv. zajištěné (zástavním
právem, zadržovacím právem,
omezením převodu nemovitosti,
atp. a přihlášené do majetkové
podstaty).

•
•
•

Osobní bankrot fyzické osoby řeší insolventní soud, kterým je v prvním stupni vždy
Krajský soud (pro okres Mělník a tedy
i pro naši obec je to Krajský soud Praha 5,
Smíchov). Ten ve svém rozhodnutí o případném povolení osobního bankrotu
stanovuje k výkonu správy insolventního
správce.
Formu osobního bankrotu zákon umožňuje pouze v návaznosti na dluhy, které
nevznikly v rámci podnikání (výjimkou
je souhlas věřitele viz níže). Osobní bankrot
se realizuje zpravidla formou splátkového
kalendáře nebo formou zpeněžení majetkové podstaty (majetku dlužníka), případně se
tyto obě formy kombinují.

•

•

•
•
•
•

Nesledovat oddlužením tzv. nepoctivý
záměr (něco důležitého chci též ukrýt).
Podat k soudu insolventní návrh spojený
s návrhem na povolení oddlužení spolu
se všemi požadovanými přílohami
Důsledně plnit veškeré povinnosti
v průběhu oddlužení, které ukládá
insolventní zákon (zpravidla se skládá
záloha pro odměnu správce, o které
rozhoduje soud a pak pravidelnost
splátek).

Čeho podáním a vyhlášením
osobního bankrotu dosáhnu?
• Na dlužníka již nemohou vymahači ani
exekutoři. Exekuci nelze vykonat!!!

Dlužník získá jeden splátkový kalendář
na 5 let s výrazně nižší splátkou, než
kterou platil doposud.
Zastaví se okamžitě nárůst úroků,
penalizací, nákladů na právní zastupování věřitele atp. Dluhy již nerostou.
Dlužník už vůbec nemusí komunikovat
se svými věřiteli, vymahači ani exekutory.
Přebujelé a neoprávněně navýšené
závazky lze úspěšně napadnout a soud je
sníží na zákonnou hranici. (věřitelé velmi
často dluh uměle navýší – proti tomu
dlužníky také chrání osobní bankrot).
Jediná reálná možnost, jak se zbavit
dluhů jednou provždy.

S čím však musím současně
také počítat?
• Jako dlužník budu zveřejněn v insolventním rejstříku, který je veřejně
přístupný na internetu.

•

•

Poznámka k podání insolventního
návrhu:
Na internetu a jinde naleznete množství
advokátních kanceláří, finančních poradců
a firem, které přesvědčují o složitosti při
zpracování návrhů na oddlužení s cílem,
aby to soud přijal, tedy o nezbytnosti svého
poradenství. Cena bývá 4 000 až 10 000 Kč.
Pravdou však je, že požadované dokumenty
= návrh na zahájení insolventního řízení
a návrh na povolení oddlužení, jsou
v tiskopisech k dispozici na internetu
(www.justice.cz) a jejich vyplnění lze
s pomocí zkušenějšího kamaráda zvládnout (je-li něco chybně, tak soud vrátí
k doplnění).

Až 70 % všech dluhů může být soudem
odpuštěno – obrovská úspora.

•

•

V důsledku zveřejnění jako dlužníka
budu mít omezenu možnost získat
další půjčku (dlužníkům se zpravidla již
nepůjčuje).
Bez souhlasu, soudem mi určeného
insolventního správce, nesmím se
svým majetkem (zapsaným v majetkové
podstatě při insolventním řízení a též
s majetkem případně získaným darem,
dědictvím, převodem, atp.,) jakkoliv
nakládat.
Nelze žádat o oddlužení, jsem-li
v evidenci úřadu práce nebo mám-li
pouze takový příjem, který nepostačuje
na splacení min. 30 % dluhů za 5 let
(při nízkém příjmu se však může pro
doplatek zavázat jiná osoba, např.
příbuzný).
Mám povinnost hradit, soudem mi
určenému insolventnímu správci,
měsíční poplatek na jeho náklady
v částce určené soudem (kolem
1 000 Kč) po dobu insolvence = 5 let.
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
Váš občanský poradce.

Rady od Policie ČR
S mluvčí mělnické policie, paní Markétou Johnovou, jsme se dohodli, že budeme
od nového roku v našem zpravodaji zveřejňovat všeobecné rady, které se mohou
hodit.
Například senioři se často stávají například obětmi různých podvodníků. Policisté
radí, jak si dát pozor! Také se zde dočtete, proč je dobré používat reflexní prvky.

Víš, kdo je za dveřmi?
•
•
•
•

•

Podvodníci využívají různé záminky
lsti, aby se dostali k vašim penězům.

•

Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo
je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko,
které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout. Instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře
pootevřené.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb (odečet plynu apod.)
nechte si předložit jeho služební průkaz.

•
•
•
•

Pokud si nejste jistí, zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte.
Podomní nabídky výher nebo výhodných
koupí odmítejte, v naprosté většině jde
o podvod.
Nepodepisujte žádné Vámi nevyžádané
smlouvy a vše si v klidu promyslete.
Udržujte dobré vztahy se sousedy
v domě, v případě potřeby bývá jejich
pomoc nejrychlejší.
Napište si důležitá telefonní čísla a mějte
je v blízkosti telefonu

Použití reflexních prvků
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich obětmi bývají často
chodci. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Chodci jsou v silničním provozu Ti nejzranitelnější.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Řidiči, kteří
zranili chodce, se mnohdy shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze
speciálních reflexních materiálů.

Zvýšení viditelnosti

Nezapomeňte!

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou
oblečení a doplňky z fluorescenčních
materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce
nebo cyklistu zaznamenat.

Řidič je povinen umožnit chodci, který
je na přechodu pro chodce nebo jej
zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Proto se musí
řidič vozidla přibližovat k přechodu pro
chodce takovou rychlostí, aby mohl
zastavit vozidlo před přechodem pro
chodce.

Fluorescenční materiály:
Zvyšují viditelnost za denního světla a za
soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí.
Nejčastěji používanými barvami jsou jasně
žlutá, zelená a oranžová.
Reflexní materiály:

Reflexní materiál je v noci vidět na 10x
větší vzdálenost než modré oblečení.

Více naleznete zde: http://test.bezpecnenasilnicich.cz/page/152/rady-pro-chodce.

K celostátnímu termínu změny
jízdních řádů 28. února 2016
dojde k několika drobným změnám
v jízdních řádech na Kralupsku.

•

•

Zastávka Kralupy nad Vltavou,
Městský úřad bude mít nově
charakter „stálá“ a cestující tedy
nebudou muset pro výstup dávat
řidiči znamení.
U linek 372, 413, 458 a 473 dojde
k úpravám jízdních dob z důvodu
zvýšení pravidelnosti provozu
těchto linek.

Jízdní řád linky 458 najdete na konci
zpravodaje.
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Odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke
zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200
metrů, výrazně zvyšují viditelnost tmy.

ALE… Při přecházení po přechodu pro
chodce NEPLATÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST
CHODCE. Zákon říká, že jako chodec nesmí
vstupovat na přechod pro chodce nebo na
vozovku bezprostředně před blížícím se
vozidlem.

Změna jízdního
řádu na MHD
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Trochu z historie fotbalu
na Dynamu
Reprezentujeme obec Nelahozeves již
13. sezónu v krajských soutěžích.
Od vzniku klubu nedošlo nikdy k přerušení
činnosti, i když někdy přišly těžké chvíle.
Roku 1930 parta nadšenců vedená panem
Arnoštem Rupprichem, do které patřil
Antonín Husák, Jan Vedral st., Antonín
Žambůrek st. i ml., Antonín Trojan, Antonín
Mašek, Karel Miller, Josef Šusta, založila
fotbalový klub AFK Hleďsebe-Podhořany.
Nebylo hřiště, budovalo se po večerech
a nedělích s kolečky, krumpáči a lopatami.
Na chodu a činnosti klubu se podílelo
mnoho desítek členů, funkcionářů a hráčů.
Nejmenuji, abych na někoho nezapomněl.
Po několika změnách názvů se došlo
k dnešnímu názvu DYNAMO NELAHOZEVES.
V roce 1936 vybojovali postup do druhé
třídy (úroveň dnešní divize). Postupně se
hrálo v župě Podřipské, Kladenské, Pražské.
Největší úspěchy přišly v době okupace.
Vrchol byl v ročníku 1943–1944, kdy naši
hráči skončili na druhém místě za Slavojem
Dejvice.
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Po druhé světové válce přišly jiné starosti,
mnoho lidí odešlo do pohraničí, hrálo se
s většími či menšímu úspěchy na úrovni
okresu.

Vzestup přišel až v roce 1998, kdy začala
spolupráce pana Jiřího Kratochvíla mladšího
s panem Antonínem Šimkem. Postupem
z třetí třídy až do první A třídy (jedna sezóna dokonce v krajském přeboru). Letos
je to již 13. sezóna v kraji. Dále se podíleli
trenéři Pavel Heimrath st. a Dan Kaplan.
Dorostenecké mužstvo hrálo dvakrát jako
přeborník krajskou soutěž IA. Třídu.
Žáci v letech 2004 až 2008 hráli na špici
okresního přeboru. Byla to parta obětavých
rodičů vedená Zdeňkem Millerem.
V posledních letech je naše priorita
upřena na žáky a přípravky, jejíž zajištění
provádí rodiče za vedení Martina Kratochvíla
a Michala Žambůrka. Věříme, že se to
klubu v budoucnu vrátí. Tolik ve zkratce
sportovní část činnosti klubu.
Pro provoz a chod klubu bylo nutno
budovat a zlepšovat zázemí. V začátcích
se fotbalisté po zápasech myli ve vaničce
a starých kabinách.
V letech 1975 až 1977 byly v akci „Z“
vybudovány nové kabiny se společenskou
místností. V posledních letech došlo
k jejich modernizaci. Byl zde zaveden plyn
pro vytápění a ohřev vody, položena nová
krytina a zmodernizováno sociální zařízení
a šatny.

V roce 1997 byla vybudována vrtaná
studna pro závlahu hrací plochy. Dále
bylo vybudováno ochranné oplocení za
oběma brankami a kolem hřiště, pokácení
topolů, jsou tu nové pokladny a nové střídačky. Realizace těchto prací je v organizaci
party lidí kolem Jirky Bárty ml. a Martina
Kratochvíla.
S úctou proto vzpomínáme na naše předchůdce, kteří pro nás a klub něco vybudovali
a zanechali. Těm současným přeji, aby
vydrželi a dle svých možností a sil odváděli
pro klub maximum.
Libor Palic
sekretář fotbalového oddílu
(redakčně upraveno)

foto: dynamomini.banda.cz
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placená inzerce

Společnost Skládka Uhy
s novou tváří
E
MĚNÍMN
O
JEN JMÉ

Skládka Uhy, spol. s r.o.

FCC Uhy, s.r.o.

Od 1. února 2016 mění společnost Skládka Uhy, spol. s r.o.
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.
Důvodem této změny je sjednocení názvu a značky na celoevropském trhu. Společnost FCC
je majitelem společnosti Skládka Uhy (dceřiné společnosti rem .A.S.A. v ČR) od roku 2008
a pro sjednocení se vedení FCC rozhodlo z důvodu posílení globálního vnímání značky
v celé Evropě, kde poskytuje služby v oblasti životního prostředí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny.

www.fcc-group.cz
inzerce_FCC_Uhy_A5.indd 1

19.1.2016 9:52:18

Pracovní nabídka
Společnost ARBOEKO je velkoobchodní zahradnická firma, působící na zahradnickém trhu již krásných 22 let. Hlavní sídlo společnosti
je v Obříství u Mělníka. Jsme velmi aktivní a moderní firma, která obhospodařuje cca 200 ha pěstebních ploch s okrasnými dřevinami,
patříme mezi největší firmy ve svém oboru v ČR a ve střední Evropě. Více se o nás dozvíte na www.arboeko.com

Na jaře máme spoustu práce a proto hledáme pomocníky:

Sezónní pracovník pro expedici rostlin
pro pracoviště Areál PTZ, Zagarolská 163, Nelahozeves
Hledáme muže i ženy s duší zahradníka, fyzicky zdatné a manuálně zručné

Co vám můžeme nabídnout?
• práci od 15.2. do 31.3., s možností
prodloužení

•

mzdu 65-90Kč podle výsledků vaší
práce, proplácení veškerých přesčasů,
každý den teplý oběd zdarma

spolehlivý/á, nebát se fyzické námahy,
měl/a byste být manuálně zručný/á

•

budete v hale připravovat rostliny pro
expedici k zákazníkům

V případě zájmu:
Pokud jste dočetl/dočetla až sem
a myslíte si, že jste náš člověk, budeme
rádi, když se nám ozvete mailem na
personal@arboeko.com nebo nám
zavoláte na telefon 315 617 872,
724 569 386.
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•

pracovní doba je od 7.30 do 17.00
hodin v jednosměnném provozu,
od pondělí do pátku, sobotní směny
výjimečně

Co byste měl/a umět?
• měl/a byste mít chuť pracovat, být

W W W.ar boeko.com
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Opoziční zastupitel otevřeným
dopisem kritizoval starostu
Ve čtvrtek 28. ledna 2016 byl na portálu Nela.cz zveřejněn otevřený dopis adresovaný starostovi obce Nelahozeves, Josefu Kebrlemu. Autorem je zastupitel Pavel
Matoušek, který starostu vyzval k rezignaci. Jednalo se o dopis, v němž zastupitel
Matoušek otevřeně zkritizoval současného starostu a jeho práci. Josef Kebrle na
dopis zareagoval nejprve soukromě formou e-mailu.

foto: Nela.cz
P. Matoušek: Starosta není k zastižení
na OÚ a studuje
Pavel Matoušek upozornil například na
to, že starosta není během úředních hodin
k zastižení na obecním úřadě. Starosta
tvrdí, že principem jeho práce není pobyt
v kanceláři. Poukazuje na to, že jeho telefonní číslo je zveřejněno na webu a každý
mu může zavolat a dohodnout si schůzku.
„Principem práce starosty je práce na
uskutečnění důležitých aktivit a nastavení
důležitých procesů. K procesům jen tolik, že
žádná kontrola na obecním úřadě neobjevila nedostatky s jedinou malou procesní
výjimkou, a to hlasování o posledních rozpočtových opatřeních až po novém roce
(i za minulého zastupitelstva to byla běžná
praxe), což jsme letos napravili,“ reagoval
Josef Kebrle.
Pavel Matoušek v dopise poukázal také
na to, že starosta studuje: „Navíc prý každý
čtvrtek a pátek chodíte do školy bez toho,
abyste si vzal dovolenou nebo požádal
zastupitelstvo o svolení se zkrácením
Vašeho pracovního týdne a tím i snížení
odměny za výkon funkce. Odměna, kterou
pobíráte, je za službu obci a ne jako stipendium na studium vysoké školy.“
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Starosta Kebrle tuto informaci částečně
potvrdil, nicméně je jiného názoru:
„Za své peníze a ve svém volném čase (pátky
odpoledne a večer, soboty) navštěvuji školu
týkající se sociální práce. Věřím, že část
získaných znalostí a dovedností bude
užitečná i pro obec. Zastávám názor, že
celoživotní sebevzdělávání je jednou ze
základních věcí pro úspěšné zvládnutí jakékoliv práce. Mimochodem jsem vždy i po
lidech ze svých týmů požadoval a požaduji,
aby si průběžně doplňovali kvalifikaci.“
Zastupitel dále poukázal na údajné stížnosti občanů na to, že se za rok starostova
působení nezlepšilo nic k lepšímu. „Například zateplení Zagarolské 313 celé vyřídila
Vaše předchůdkyně Petra Urbanová.
1 000 000 Kč na úpravu silnic navrhla opět
Petra Urbanová ve funkci zastupitelky
a předsedkyně finančního výboru. Kulturní
vyžití je fajn, ale to zařizuje kulturní
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V pondělí 15. února na Nela.cz vyšla starostova reakce. Původní dopisy si můžete
přečíst na tomto webu. Podstatné se dozvíte v tomto článku.
komise. Takže nám zbývá nové zábradlí na
schodišti obecního úřadu.“
Na toto starosta reagoval seznamem
akcí, na kterých momentálně pracuje
on a pan místostarosta. Jedná se například o rekonstrukci školy, dále probíhá
příprava projektu splaškové kanalizace,
dále obec podala žádost o dotaci na opravu
místních komunikací, což plně řídí místostarosta Kukla, atd. (Více se dozvíte v tomto čísle
zpravodaje v článku pana starosty.)
Nedostatečná informovanost?
Starosta bude rád za podněty
Matoušek poukázal také na to, že jsou občané i zastupitelé málo informováni:
„Příčinu v neinformovanosti obyvatel vidím
mimo jiné v nedostatečném využívání obecního webu, obecního Facebooku i v pozdním informování o veřejném zasedání
zastupitelstva,“ tvrdí Pavel Matoušek.
„Ani jednou za čtyři roky se nestalo, že by
zastupitelé neobdrželi pozvánku (e-mailem
pozn. red.). Do schránek občanům chodí
pozvánky také pozdě, pokud vůbec!“ dodal.
Starosta ve své reakci vyzval občany,
aby mu v případě postrádání nějaké
informace napsali. Dále je starosta otevřen
námětům na informace, o kterých by měli
ostatní vědět. Obec má nové webové
stránky. O jejich přípravách starosta
autorku zprávy osobně informoval již
v prosinci 2015, tedy předtím, než byl
publikován otevřený dopis pana zastupitele
Matouška.
Zastupitel Matoušek zmínil také pozdní
příchody na zasedání: „Považuji jako vrchol
neúcty k občanům i zastupitelům, že permanentně chodíte na zasedání pozdě.
V sále sedí všichni včas a čekají na jeho
veličenstvo pana starostu!”
Starosta na tuto výtku reagoval slovy:
“Ano, chodím na poslední chvíli. Posledních
5 zastupitelstev podle podepsaných zápisů
nicméně začalo v 18:00, tedy včas. Ano,
stalo se, že jsem se opozdil o několik minut
na informační porady zastupitelů, toto
napravím.”

Matoušek v dopisu neopomněl ani v květnu
nabourané služební auto: „Velmi se podivuji, že bezodkladně nereagujete na
rozhodnutí zastupitelstva, které rozhodlo
o opravě služebního vozu Škoda Fabia,
se kterým jste měl před rokem dopravní
nehodu. Auto stojí volně napospas sněhu
a dešti! Čekáte, až vozidlo zkoroduje do
takové míry, že bude neopravitelné? Tímto
otálením nejednáte jako řádný hospodář,
protože oprava bude dražší!” Na to Josef
Kebrle opáčil pouze: „Jednoduchým dotazem mohl Pavel Matoušek zjistit, že oprava
zadána již byla.”
Překvapený starosta
„Závěrem myslím, že je nejvyšší čas, abyste
se vzdal funkce starosty, protože ji vykonáváte špatně!,” napsal Pavel Matoušek na
konec otevřeného dopisu zveřejněného
na Nela.cz.
Na to uvedl starosta Kebrle: „Forma
tohoto dopisu a způsob zveřejnění byly
překvapivé. A to i vzhledem k možnosti
Pavla Matouška kdykoliv mi zavolat, nebo
si se mnou smluvit schůzku. Nicméně je
to jeho volba. Chci Pavla i ostatní ubezpečit, že si vážím i svých názorových odpůrců.
Pokud jsme s kýmkoliv z Vás měli či máme
rozdílné názory vždy jsme byli schopni
o nich mluvit a já věřím, že tomu tak bude
i nadále.”
Obdobného názoru je i zastupitelka Olga
Riegertová. „Nedomnívám se, že je zcela šťastný způsob a korektní řešit pracovní
nesrovnalosti v tisku a jiných sdělovacích
prostředcích, jak to bohužel dělají i naši
politici. Druhá strana tak ztrácí možnost
okamžité reakce. Pokud mají občané
výhrady k práci pana starosty, mohou se
obrátit na „svého“ zastupitele nebo přijít
na veřejné zasedání zastupitelstva,“ myslí
si Olga Riegertová. „A zastupitelé mají
prostor řešit problémy na pracovních poradách nebo osobně. Takto to ostatně dělám
i já - mám-li nějaké výtky k práci pana
starosty, vyříkáme si to přímo a společně
se domluvíme na řešení,“ doplnila.
Soňa Brunnerová

Farní charita Kralupy
Vítejte ve světě CHIC-KE-PA, značce která
sdružuje ruční výrobky Farní charity Kralupy.
V červnu tohoto roku jsme v Kralupech
v Sokolské ulici otevřeli sociální podnik
second hand s názvem Šuplík. Dnes můžeme s radostí konstatovat, že Šuplík si našel
své plnohodnotné místo v řadě kralupských
obchodů s použitým zbožím a to nejen
díky obětavé a týmové práci zaměstnanců
charity, ale především díky vám všem, kteří
do Šuplíku chodíte nakupovat a přinášíte
pro vás nepotřebné věci k dalšímu prodeji.
Dalším souvisejícím projektem je šicí dílna,
fungující také v Sokolské ulici, kde vám
za příznivé ceny vyrobí textilní dekorace
pro váš útulný domov, upraví vaše oděvy,
abyste byli „chic“, vymění zip nebo třeba
zašijí ponožky, zkrátka ušijí za vás vše, na
co vy nemáte čas. I zde už máme své stálé
zákazníky.
A protože nás ruční práce zkrátka baví,

přidali jsme k šicí dílně ještě dílnu keramickou a papírenskou. Základem je ruční práce
a s ní spojená originalita a jedinečnost
každého kusu. Šijeme z bavlny, tiskneme
na recyklovaný papír, keramiku tvoříme
z přírodních materiálů. Jako vždy, ani zde
nezapomínáme na sociální rozměr naší
práce a proto společným jmenovatelem
všech těchto aktivit je podpora a pomoc
potřebným. Zřízením těchto dílem jsme
vytvořili pracovní místa pro 5 zaměstnanců,
kteří jsou z nějakého důvodu znevýhodněni
na trhu práce.

Ukázky výrobků:

Navštivte náš e-shop www.chickepa.cz
nebo sociální podnik Šuplík v Sokolské
ulici a koupí výrobku podpořte ty, kteří
usilují o novou šanci pracovat. Umožníte
jim tím získat potřebné návyky, zkušenosti
i tolik potřebné sebevědomí, aby mohli
dále rozvíjet své pracovní kompetence.

Někdy je těžké dostat šanci pracovat, proto přijďte a podpořte ty,
kteří o ni usilují.
Tým Farní charity Kralupy n. Vltavou
placená inzerce

Březen 2016
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Středočeští policisté hledají
nové kolegy
•
•

Je vám minimálně 18 let
Máte středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou

•
•

Jste trestně bezúhonní?
Chcete dělat perspektivní práci,
která má smysl a pomáhá celé
společnosti?

Mělničtí policisté si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří. Vítáni jsou nejen případní
uchazeči, ale celá široká veřejnost. Den otevřených dveří Územního odboru Policie ČR
Mělník se uskuteční dne 19. března 2016 od 8:00 hodin do 13:00 hodin v prostorách
Územního odboru Policie ČR Mělník, Bezručova 2796. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen jednotlivá pracoviště, speciální výslechovou místnost, policejní cely,
tělocvičnu, ale také výstroj, výzbroj a techniku, kterou policisté při svých činnostech
využívají. Připravený bude také zajímavý doprovodný program v podobě ukázek odborných
činností, práce na místě činu a podobně.

v Nelahozeveském
zpravodaji?
Napište na
zpravodaj@nelahozeves.cz
nebo svou žádost podejte na
Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena závisí
na formátu reklamy:
A4 .................................................. 750 Kč

Zájemci o práci u Policie ČR budou mít také jedinečnou příležitost na vlastní kůži
si vyzkoušet testy fyzické způsobilosti.

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

•

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

Kontaktujte nás na tel.: 725 575 953,
e-mailem: me.tisk@pcr.cz nebo
na kterémkoliv oddělení policie.

•

Přihlásit se můžete také osobně
Po-Pá 7:30-15:30 na ÚO Mělník,
Bezručova 2796, Mělník

Nelahozeveský zpravodaj
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Chcete mít
reklamu

Vydává obec Nelahozeves.
Pro občany obce zdarma.
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Školní 3, 277 51 Nelahozeves.

Vychází nepravidelně. Náklad: 750 výtisků.
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E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz
www.nelahozeves.cz

A5 .................................................. 400 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 oficiálních
stránkách obce www.nelahozeves.cz
i neoficiálním webu Nela.cz.
V případě zájmu nebo jakýchkoli
dalších dotazů neváhejte kontaktovat
redakci na výše zmíněné e-mailové
adrese.
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