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Rok 2 00 2 se n a ště st í
ne op a kova l
Nelahozeves zažila v červnu druhé velké
povodně. Vydatné deště rozvodnily řeky
prakticky po celých Čechách a vltavská
kaskáda musela v jejich důsledku znovu
přikročit k odpouštění. Zvyšující se hladiny
řek zaplavily téměř tisícovku obcí po celé
České republice. První a nejsilnější vlnou
povodní byla postižena i Nelahozeves, hladina Vltavy ani následné škody však nevystoupaly tak vysoko jako v roce 2002.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

Foto: Miloš Mojžiš

v letním čísle zpravodaje vás čeká opět spousta zajímavých informací.
V dubnu zastupitelstvo rozhodlo o rozpočtových změnách v investičních akcích pro rok 2013. Místo plánované projektové přípravy chodníku a odstranění skládky č. p. 111 v Lešanech jsou naplánovány jiné
akce. Projekt chodníku nelze zadat kvůli nedořešeným vlastnickým
vztahům k pozemkům. Dále nebude v letošním roce odstraněna skládka V Cihelnách v Lešanech. Jedním z důvodů je, že odstranění skládky
převyšuje odhadovaný rozpočet. A co naplánovalo zastupitelstvo pro
tento rok? V letních měsících bude provedena oprava rozvodů elektřiny a sociálního zařízení v kulturním domě. V části obce Hleďsebe jsou
mnoho let zanesené retenční nádrže, ze kterých vytéká celoročně voda a zaplavuje pozemky soukromých vlastníků. Obec má již projekt na
opravu nádrží spočívající v jejich vyčištění. Na nádrže bude navazovat
vodní hřiště, které se stane příjemným odpočinkovým místem. V příštím roce se zrealizuje druhá etapa projektu spočívající v sérii vsakovacích vrtů, a tak bude havarijní stav výtoku pramenního vývěru vyřešen komplexně. Zastupitelstvo se dále rozhodlo připravit projekt na
zateplení budovy mateřské školy a knihovny v ulici Zagarolská. Tato
budova je již kompletně zrekonstruovaná, a tak zbývá už jen zateplení
a výměna oken. Projekt bude sloužit mimo jiné i pro podání žádosti
o získání dotace z fondu Zelená úsporám. Dále si obec nechala zpracovat pasportizaci a generel dopravního značení v obci. Tento dokument
nám zmapuje nedostatky dopravního značení v obci, které budeme
Druhý a třetí stav povodňové aktivity byl
mít možnost napravit komplexně. Dále bylo zadáno provedení techv naší obci vyhlášen v neděli 2. června
nickoekonomické studie dopravního zatížení části obce Podhořany.
zhruba s dvouhodinovým rozestupem. Ve Studie nám bude sloužit jako podklad pro řešení dopravního zatížení
stejný den také začala fungovat povodňová Podhořan u orgánů státní správy a samosprávy. Obecní úřad spustil
komise řízená starostkou Petrou Urbanopro občany novou službu s názvem geoportál. Jde o informační sysvou. Prostřednictvím SMS infokanálu kotém, který zobrazuje mapy a územní plán. Více se o této službě dozvíte
mise požádala občany o pomoc při zapytv samostatném článku. Obec zná již výherce soutěže o urbanistickou
lování kanálů v ulicích Nádražní, Příčná,
koncepci obce Nelahozeves. Hodnocení souZahradní a Vltavská, které před jedenácti
těžních návrhů proběhlo v červnu a návrhy si
Uvnitř zpravodaje:
lety vyplavila voda vytékající právě z kana- můžete prohlédnout na připravované výstavě
Povodně
2
lizace. O den později však musely být něv září. Zastupitelstvo podpořilo partnerské
Skládka Uhy
3
které kanály znovu otevřeny, protože deš- programy naší obce s městy v zahraničí, a proLetiště Vodochody
4
ťová voda neměla kam odtékat a hrozilo
to ve zpravodaji naleznete článek a dotazník,
Rada
obce,
mapy,
zaplavení sklepů některých domů.
na jehož základě získáme přehled o zájmu naúzemní plán
5
V pondělí 3. června byla pomoc dobrovol- šich obyvatel o tyto akce. Na konci července
Partnerství obcí
6
také proběhlo veřejné projednání EIA
níků třeba znovu. Neustále stoupající hlaMáje
7
dina řeky zaplavila sklepy a zahrady mno- (posouzení vlivu záměru na životní prostředí)
Patchwork
8
na záměr Letiště Vodochody, a tak ve zpravoha domů ve Dvořákově stezce, pod vodou
Kulturní
program
8,
14
daji nechybí ani krátké shrnutí o postoji okolse ocitl prostor pod železničním podjezKanoistika
9
ních obcí k plánovanému rozšíření letiště.
dem v blízkosti stanice NelahozevesFotbal
10,
12
zámek, zatopeny byly i Miřejovice, a tak
Na závěr Vám přeji krásný zbytek léta.
(Pokračování na stránce 2)

Petra Urbanová

Stolní tenis

Historie Lešan

11–12
13
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(Pokračování ze stránky 1)

povodňová komise přikročila k dalšímu opatření. U miřejovické elektrárny, jejíž provoz byl zastaven už v noci
ze soboty na neděli, a u železničního nadjezdu u hřiště
PTZ vyrostly provizorní hráze z žoků s pískem. Na jejich
stavbě se podílelo asi 200 lidí, kteří během čtyř hodin
naplnili připravené žoky šesti kamiony písku. V pondělí
už byla výrazně komplikovaná i dopravní situace. Z Nelahozevsi se dalo odjet jen přes Lešany nebo Podhořany.
Vltava v Nelahozevsi kulminovala v úterý 4. června kolem poledne. Její hladina se zastavila na 785 centimetrech, což je oproti normálnímu stavu zhruba o šest metrů výš. V té době řekou protékalo 3 000 m3 vody (při
kulminaci v srpnu 2002 to bylo asi 5 000). Stav ohrožení
trval po ohlášení kulminace ještě celý týden až do úterý Kulminace Vltavy, 4. června v poledne. Lodě ukotvené v Marině vystoupa11. června, kdy byla hladina už asi o tři metry níž.
ly společně s vodou prakticky na úroveň okolních domů. Majitel přístaviště,
vědom si možných následků, je zajistil ocelovými tyčemi.
(vm)

Hráz u miřejovické elektrárny byla postavena přesně ve stejných místech
jako v roce 2002. Letos naštěstí nebyla potřeba. (3. června odpoledne)

Pohled mezi miřejovickou elektrárnou a železným mostem, 3. června
odpoledne

Poděkování za pomoc při povodních
Dne 2. 6. 2013 zasáhla naši republiku
vlna povodní, která neminula naši
obec. Nelahozeves však byla postižena pouze v několika objektech. Povodňová komise (ve složení Mgr. Petra Urbanová, Mgr. Josef Kukla, Pavel
Matoušek, František Bukač, Stanislav
Kuchta, Jan Dvořák) odvedla perfektní práci. Na obecním úřadě se členové komise střídali během dní i nocí
a podávali informace volajícím občanům. V pravidelných intervalech
hlídky kontrolovaly stanoviště a komise koordinovala svou činnost

s Povodím Vltavy a Městským úřadem v Kralupech nad Vltavou. Členové JSDH a JSDHO pomáhali komisi
hlídat postižené objekty a organizovat práce na stavbě protipovodňových hrází. Nemalou pomoc poskytli
i sousední obci Nová Ves. Během povodní se nám na úřadě neustále hlásili dobrovolníci, kteří byli připraveni
okamžitě pomoci. Jejich připravenost
se prokázala při stavbě protipovodňových hrází. Velké pomoci se nám
dostalo i od soukromých společností
jako je Kámen Zbraslav a spol. s r. o.,

Nesaluka, a. s. Se zajištěním techniky
nám pomohli pan Marek, pan Křišťan, p. Kuchta ml. a pan Popek. Na
obecním úřadě se sešlo od našich
občanů velké množství potravin pro
obec Kly a Tuhaň. Finanční pomoc
poskytli manželé Lidmaňští a IVAR
CS spol. s r. o.
Za naši obec Nelahozeves tímto děkuji všem zmíněným za pomoc, kterou ochotně poskytli v době, kdy si
máme pomáhat.
Petra Urbanová

srpen 2013

NELAHOZEVESKÝ ZPRAVODAJ

Strana 3

AKTUÁLNÍ STAV PŘIPRAVENOSTI
STAVBY IV. ETAPY SKLÁDKY UHY
(ČIŽP) a agenturu CENIA
(příspěvková organizace MŽP), aby
se vyjádřily k požadavkům obce. Dne
19. 7. 2013 bylo Krajským úřadem
svoláno další ústní jednání, na kterém byly se zástupcem ČIŽP detailně
diskutovány důvody, proč obec NelaNa konci dubna letošního roku poda- hozeves požaduje výše uvedené rozla starostka obce Nelahozeves námit- šíření a úpravy IPPC. V případě
skládky styrenových smol jde o riziky na základě odborného posudku
a doporučení firmy AQUATEST, a. s. ka změny vodohospodářských poměrů, kdy sudy jsou uloženy ve vzdálePožadavky obce spočívaly v rozšíření a úpravě
monitoringu navrženého v dokumentaci pro
získání povolení (IPPC).
Jde především o:

provozních i ekonomických. Obec
proto na jednání nabídla osazení certifikovaného datalogeru, který by
přenášel úrovně hladin pomocí GSM
modulu (dálkový přenos dat). Údaje
by byly dostupné všem dotčeným
orgánům včetně provozovatele
skládky. Přestože obec nabídla osazení a provozování tohoto zařízení
po dobu tří let na vlastní náklady,
zástupce společnosti Skládka Uhy,
s. r. o. uvedené odmítl. Toto zařízení
osazené do vrtu by nebránilo provádění ručních čtvrtletních měření
dle podmínek IPPC. Četnější sledování hladin
by jasně odpovědělo na
 vybudování dalších
rizika spojená s moždvou vrtů mezi JJV
ným nenadálým zvýšečástí IV. etapy skládním hladiny podzemní
ky a nezajištěnou
vody po přívalových
starou ekologickou
nebo dlouhodobých
zátěží – skládkou
srážkách. Dodržení
styrenových smol
a nepřekročení vzdáleobsahujících 23
nosti max. úrovně hladi500 ks sudů pro
ny podzemní vody
sledování úrovně
a nejnižšího místa
hladiny podzemní
skládky (závazné předvody a její kvality,
pisy neumožňují jít pod
hodnotu 1,0 m) je důle četnější sledování
nosti
330
m
a
o
8
m
níže
než
základožité
sledovat
zejména u dna původní
úrovní hladin (týdenní namísto
vá
spára
zasakovacích
objektů,
navrskládky
I.
etapy,
která je uzavřena
čtvrtletního) na vybraných mísžených
v
rámci
IV.
etapy
Skládky
a
byla
založena
ze
všech etap nejtech v dosahu nejnižšího místa
stávající I. etapy skládky po dobu Uhy. Na jednání byl prezentován dal- hlouběji.
ší odborný posudek, který si vyžáda- Očekáváme, že krajský úřad zapracu3 let,
la ČIŽP. Zástupce ČIŽP i na základě
je všechny požadavky obce do roz doplnění rozsahu sledovaných
doporučení posudku při jednání trval hodnutí o 6. změně integrovaného
polutantů v rámci nařízených
na provedení dalšího vrtu, úpravu
povolení a rozhodne i o sporných
chemických rozborů z vrtů a jírozsahu sledovaných polutantů a
bodech.
mek.
četnosti sledování hladin alespoň ve
Při ústním projednání na Krajském
14denním intervalu (na nově vybu- Po vydání integrovaného povolení
úřadu dne 17. 6. 2013 zástupci spo- dovaném vrtu mezi IV. etapou sklád- lze předpokládat, že investor záměru
lečností .A.S.A. a Skládka Uhy, s. r. o. ky a stávající skládkou styrenových požádá o vydání stavebního povolení
výše uvedené požadavky obce zamít- smol). Požadavek obce na řešení to- na první kazety IV. etapy skládky.
li. Pro obec bylo striktní odmítnutí
hoto kritického místa byl vyslyšen.
Obec dále pečlivě monitoruje svahopřekvapující i s ohledem na odhado- V případě monitoringu hladiny v do- vý sesuv na rekultivované části
vané náklady na tato opatření zhruba sahu I. etapy Skládky Uhy byl požaskládky, způsobený pravděpodobně
do 150 tisíc Kč.
davek obce na četnější (min. týden- intenzivními dešťovými srážkami.
Krajský úřad následně požádal Čes- ní) sledování úrovní hladin opětovně
Ing. Martin Jakoubek
kou inspekci životního prostředí
zamítnut z důvodů organizačních,
Foto: Miloš Mojžiš

V současné době se čeká, až Krajský
úřad Středočeského kraje vydá
6. změnu integrovaného povolení
(zkratka IPPC), která určí podmínky
pro realizaci a především následné
provozování IV. etapy skládky na
území obce Nelahozeves.
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LETIŠTI VODOCHODY
Stop letišti Vodochody je iniciativou
sdružených obcí, kterých se dotýká
soukromý projektový záměr mezinárodního letiště Vodochody. Starostové sdružených obcí podepsali v roce
2009 Společné memorandum proti

výstavbě veřejného mezinárodního
letiště ve Vodochodech. Signatářem

Starostům se nelíbí, že nové veřejné
mezinárodní letiště je umísťováno do
hustě obydlené oblasti s přímými
dopady. Dokumentace zpracovaná
investorem letiště předpokládá 3,5
milionu odbavených cestujících za
rok a 141 odbavených letadel v charakteristickém letovém dni. Občané
budou v průběhu celého dne obtěžo- MERO, které si osobně prohlédl i místostarosta obce Josef Kukla, je v souvislosti s výstavbou letiště
váni hlukem z přistávajících a vzléta- Vodochody pro Nelahozeves největším rizikem.
jících letadel, dalšími emisemi z leně obcí proběhla na téma letiště Vo- následky. Otázka bezpečnosti našeho
teckého provozu a vystavení riziku
dochody referenda, ve kterých obča- území je tedy základním důvodem
leteckých havárií.
(převzato z webových stránek:
www.stopletistivodochody.cz)

né řekli své NE.

Obec Nelahozeves je v souvislosti se
zmíněným záměrem nejvíce ohrožeZástupci obcí a měst bojují proti zá- na kvůli uloženým státním hmotným
měru akciové společnosti Penta Inve- rezervám společnosti MERO. Letecká
stments již čtvrtým rokem. Ve větši- havárie by měla pro naši obec fatální

účasti v iniciativě STOP LETIŠTI VODOCHODY.
Bližší informace k iniciativě STOP
LETIŠTI VODOCHODY naleznete na
webových stránkách
www.stopletistivodochody.cz.

Petra Urbanová

Z redakčního mailu
Na redakční mail nám poprvé dorazila i jedna zpráva ze zahraničí. Napsal ji Gerard
z Francie a za jeho milý vzkaz, o jehož část
jsme se vámi rozhodli podělit, mu mnohokrát děkujeme!
„Je suis désolé je ne parle pas le Tchèque
que le Français. Comme beaucoup de personnes dans le Monde je suis fou de la
musique de DVORAK de votre ville! Vive
Dvorak, vive la musique bohéme! Gerard“
„Je mi líto, že nemluvím česky tak jako francouzsky. Tak jako hodně lidí na světě jsem
blázen do hudby Dvořáka z vašeho města. Ať žije Dvořák, ať žije česká
hudba. Gerard“

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Homeopatická poradna Malá kulička, Mgr. Marta Mojžišová, tel.
606 705 033, www.malakulicka.cz, e-mail: mojzisova@malakulicka.cz.

MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české
části ropovodu Družba a ropovodu
IKL, je jediným přepravcem ropy do
České republiky a nejvýznamnější
společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy.
Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde
společnost vybudovala celkem 16
ropných nádrží s celkovou skladovací
kapacitou 1 550 000 m3.
MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu
1994 sloučením PETROTRANS, a. s.,
Kralupy nad Vltavou a MERO IKL,
a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením
těchto subjektů byly provoz ropovodu
Družba a tehdejší výstavba ropovodu
IKL začleněny do jednoho celku.
Převzato z webových stránek
www.mero.cz

Foto: Miloš Mojžiš

memoranda byla i naše obec Nelahozeves. A co se obcím v projektovém
záměru nelíbí?
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Potřebuje Nelahozeves radu obce?
V posledním čísle zpravodaje jsme se
měli možnost dočíst o tématech, kterým se bude věnovat Občanské sdružení Nelahozeves. Předseda sdružení
Ing. Josef Kebrle mimo jiné napsal:

činnost na schůzích, které jsou neveřejné. Ze schůze se pořizuje zápis.
Každý občan má právo do zápisu nahlédnout na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Zejména se pak chceme věnovat sledování dění kolem možného vzniku
Rady obce Nelahozeves. Vznik rady
obce by způsobil, že řada rozhodnutí,
která jsou dnes přijímána na veřejných zasedáních zastupitelstva, budou přijímána v pohodlném závětří
rady obce.“

Jaké má rada
kompetence?

Nejvýznamnější kompetencí rady je
zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Rozpočet
obce schvaluje každoročně zastupitelstvo a za hospodaření dle schváleného rozpočtu odpovídá buď rada,
Vzhledem k tomu, že se o možné
existenci rady skutečně mezi zastupi- nebo v obcích bez rady starosta. Rada
teli hovoří, je vhodné seznámit veřej- připravuje jednání zastupitelstva
nost s důvody jejího možného zave- a kontroluje plnění usnesení zastupidení, s kompetencemi rady a její od- telstva, plní úkoly zřizovatele či zakladatele u příspěvkových organizací
povědností.
a právnických osob (MŠ, ZŠ, knihovna), stanovuje počet zaměstnanců
Co je rada obce?
úřadu, kontroluje plnění úkolů úřaRada obce je kolektivní výkonný ordu, vydává interní předpisy týkající
gán obce a z pohledu pravomocí je
se chodu úřadu, vydává nařízení obdruhým nejvýznamnějším orgánem
ce, zřizuje a ruší komise rady obce –
po zastupitelstvu. O tom, zda bude
poradní orgány, rozhoduje o uzavíráv obci volena rada, rozhoduje zastuní nájemních smluv a smluv o výpůjčpitelstvo před volbami. Radu obce
ce, atd. Všechny tyto zmíněné komvolí zastupitelstvo ze svého středu.
petence, vyjma vydávání nařízení
Tvoří ji starosta, místostarostové
obce, dodnes plní starosta. Pokud by
a další radní volení z řad zastupitelv obci byla nově zavedena rada, přestva. Rada koná svou rozhodovací
jdou tyto kompetence ze starosty na

 Mapový portál
http://www.geosense.cz/geoportal
/nelahozeves
Mapový portál je internetový geoinformační systém, který slouží pro
zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní
a regulační plány, inženýrské sítě,
jednotlivé pasporty či body zájmu.
Od července 2013 máme mapový
portál k dispozici i v Nelahozevsi.
Mapový portál slouží vám, občanům. Naleznete na něm mapy,
územní plán a soutěžní návrhy urbanistické koncepce. Mapový portál
má však další funkce, které slouží
výhradně pro veřejnou správu. Věříme, že se vám nová služba bude
líbit a bude vám k užitku.

radu, nikoliv ze zastupitelstva, jak si
mylně vykládá předseda OsN. Kompetence zastupitelstva v obou modelech zůstávají stejné. Pouze zastupitelstvo rozhoduje o budoucnosti obce, a to výhradně na veřejném zasedání zastupitelstva. Rada pouze vykonává vůli zastupitelstva, je výkonným orgánem.

A proč by v obci měla být
zavedena rada?
Obec se stane příjemcem zákonného
poplatku za skládkování na svém
katastru. Příjem obce se tedy mnohonásobně zvýší. Dodnes se řeší problémy postupně v závislosti na možných dotacích a na finančních možnostech obce. V následujícím období
však bude mít obec větší finanční
příležitosti. Zastupitelstvo se může
rozhodnout pro realizaci několika
investičních projektů za rok, dále se
v obci může konat více kulturních
akcí, a tím vším naroste nejen administrativní zátěž úřadu, ale vzrostou
i nároky na organizaci a kontrolu
hospodaření. Z tohoto důvodu je
v současné době na místě uvažovat o
zavedení rady obce.
OÚ

loučen jeden návrh. Soutěžní návrhy si můžete
prohlédnout od
Zastupitelstvo obce Nelahozeves se 15 do 29. 9. v klurozhodlo pořídit nový územní plán
bovně, Zagarola pro výběr zpracovatele zvolilo
ská 313, Nelahozvláštní zadávací postup – soutěž o zeves, a to Po–Pá
návrh. Soutěž o návrh je zadávací
9–11, 13–17, So–
řízení, ve kterém je hodnotícím kri- Ne 13–17 hodin.
tériem kvalita návrhu. Smyslem sou- V jiném čase dle
těže bylo hledat zpracovatele územ- předchozí telefoního plánu, nikoliv výslednou podo- nické domluvy na Obecním úřadě
bu tohoto dokumentu. Soutěžní ná- v Nelahozevsi. Soutěžní návrhy jsou
vrhy podávají obraz urbanistické
ve zmenšeném formátu zveřejněny
koncepce, chápání obce a jejího roz- na webových stránkách obce
vojového potenciálu.
www.nelahozeves.cz a v úplném forAčkoliv se do soutěže přihlásili pou- mátu na
www.geosense.cz/geoportal/nelaho
ze čtyři zájemci, neodrazila se tato
zeves.
skutečnost na kvalitě návrhů. Pro
nesplnění podmínek soutěže byl vyOÚ

 Soutěž o návrh
urbanistické koncepce
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Partnerství měst a obcí: naučte se cizí jazyk
a navažte mezinárodní přátelství
Obec Nelahozeves nabízí příležitost zúčastnit se partnerských projektů, které bude možné částečně financovat
z dotačních programů a částečně i z rozpočtu obce Nelahozeves. Partnerské programy bývají zaměřeny na kulturu,
spolky, skupiny obyvatel jako jsou senioři a děti a dále bývají zaměřeny na významné městské či obecní oslavy. Aby
se mohli občané zapojit do partnerských programů, nabízíme možnosti výuky jazyků v centru volnočasových
aktivit, a to na základě zájmu, který můžete projevit formou vyplněného dotazníku. Přiložený dotazník, který si
můžete stáhnout i na webových stránkách obce www.nelahozeves.cz, bude výchozím podkladem pro
zastupitelstvo, jež schvaluje partnerské programy a především jejich financování.
Máte zájem zúčastnit se zájezdu nebo výměnného pobytu (ubytování
v rodinách)?
ANO

NE

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………
Věk:

Do 15

16–30

31–60

60 a více

Počet dětí a jejich věk: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Partnerství měst je dlouhodobá mezinárodní spolupráce měst a obcí. Spočívá v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Partnerská
spolupráce prokázala svůj přínos pro
porozumění mezi národy a kulturami.
Má velký význam pro výměnu zkušeností. Zapojuje všechny skupiny občanů, napomáhá navazovat trvalé přátelství i profesionální vazby mezi občany a různými zájmovými skupinami
obyvatel.

Uveďte jazyky, kterými hovoříte: ………………………………………………………...
Ubytovací možnosti (zda jste ochotni poskytnout u sebe doma ubytování
v rámci výměnných pobytů):
ANO

NE

Jakou zemi preferujete:
Německo

Francie

Itálie

Slovensko

Máte zájem naučit se nový jazyk? Jaký?
ANO
Němčina

Francouzština

NE
Italština

Angličtina

S kým se přátelí Nelahozeves?
Nelahozeves má v tuto chvíli tři oficiální mezinárodní partnery. Nejdéle udržuje kontakt s italským Zagarolem. Protokol o partnerské spolupráci s patnáctitisícovým městem z provincie Lazio, vzdáleného asi 36 km od Říma, podepsal tehdejší starosta Jaroslav Otásek už v listopadu roku 1996. Právě jeho zásluhou vznikly dlouholeté přátelské
vztahy, které se postupně rozvíjely hlavně v kulturní a sportovní oblasti.
Přátelská vazba se Zagarolem přinesla Nelahozevsi dalšího spojence, a to francouzské provensálské město Six fours
les Plages, v němž žije na krásném pobřeží s dlouhými písčitými plážemi zhruba 35 tisíc obyvatel. Během kulturních setkání v Itálii navázali zástupci naší obce kontakty i s vyslanci ze Six fours les Plages a letos už jeho starosta
Jean Sebastian Vialatte stvrdil přátelské vztahy Listinou přátelství. V ní se deklaruje zájem všech zúčastněných zemí „udržovat stálé vazby mezi našimi městy a povzbuzovat a podporovat výměny mezi našimi občany“.
Třetím spřáteleným městem do party je německý Emmendingen ležící ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko
v krajině mezi Schwarzwaldským lesem a vulkanickým středohořím nazývaným Kaiserstuhl. V Emmendingenu žije
asi 26 tisíc obyvatel.
Ke třem zmíněným městům, s kterými už naši obec pojí přátelská vazba, brzy přibude i slovenská obec Haniska,
která leží v jižní části Košické kotliny mezi Sokolanským a Belžanským potokem v nadmořské výšce 216 m. n. m.
Starosta Miloš Barcal, který o vzájemnou spolupráci projevil zájem, řídí obec s téměř 1500 obyvateli.
(OÚ, vm)
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Nelahozeveské máje se letos opět vydařily
V sobotu dne 18. května 2013 se v obci Nelahozeves konaly již podruhé tradiční Máje. Počasí hrálo organizátorům do karet.
Akce začala v 9.30 hodin v Lešanech na Dolní Návsi. Ozdobený valník s průvodem projel hlavní ulicí Anglického
resortu, pokračoval obcí ulicemi V Úvoze, Kralupská,
Školní. V 10.00 se zastavil před obecním úřadem a pokračoval nadjezdem do ulice Zagarolské, Zagarolské 313,
dále Vltavské, Nádražní, U Podjezdu a ve 12.15 se zastavil u restaurace U Hrušků. Vůz zastavoval na vyznačených stanovištích, kde si mohli občané obce zatancovat
s hudbou a pochutnat si na koláčcích a víně.

Ve 14.00 hodin dojel vůz k nelahozeveské hasičárně, kde
bylo též připraveno občerstvení. U postavené Máje pronesli Kecal s paní rychtářkou (starostkou obce) několik
vřelých veršovaných vět, které zvaly diváky ke konzumaci vína a koláčků. V podání Kecala (emeritního sólisty plzeňské opery Erika Bezdíčka) a paní Simony
Hrňákové zazněla píseň s textem: „Na rozloučení, mé
potěšení, postavím pod okny máj! Aby věděli falešní lidi,
že jsem já chodíval k vám.“

byli oděni do hezky zbarvených tradičních krojů. Nakonec paní rychtářka vylosovala výherce májky a Kecal
pozval děti i dospělé do kulturního domu na divadelní
pohádku Červená Karkulka.
Divadelní představení O červené Karkulce, které se konalo od 15.30 hodin, navštívilo spoustu dětí i dospělých.
Místa na sezení byla zaplněna do posledního. Herci divadelního spolku z Nelahozevsi vkusně ztvárnili pohádku
o Karkulce a zapojili dětské publikum při zpívání písniček a poznávání různých barev. Všechny děti s nadšením
poslouchaly. Role Karkulky, vlka, babičky i myslivce byly
skvěle obsazeny. Výběr písní, jež vhodně doplňovaly inscenaci, zaujal všechny zúčastněné, kteří si je s chutí zazpívali. Pohádka se vydařila a naplnila očekávání.

Slunečný den byl zakončen Májovou zábavou, která se
konala od 20.00 hodin v kulturním domě. K tanci
a poslechu hrála pražská kapela JOYBOX, jejímiž členy
jsou mladí absolventi Konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze. Kapela hrála skvěle a měla ve svém repertoáru
široké spektrum líbivých melodií a písní. Její vystoupení
umocňoval krásný zvučný hlas zpěvačky, který lákal
k tanci.

Na organizaci Májí se podílela především Kulturní komise obce Nelahozeves a ruku k dílu též přiložili příznivci
Děti ze základní školy Nelahozeves zatančily pod vedekulturních tradic z řad občanů Nelahozevsi. Se stavěním
ním paní učitelky Mileny Vovsové Českou besedu. Všich- májky letos vypomohli členové TJ Viktorie Nelahozeves.
ni, kdo se na přípravě programu májové oslavy podíleli,
Alena Kučírková
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Patchworkový klub slaví své
první narozeniny. Co všechno už
jeho účastnice stihly?
V září roku 2012 oficiálně zahájil
svou činnost patchworkový klub Nelahozeves pod střechou Senior klubu
v Zagarolské ulici. Zde se pravidelně
začalo scházet šest kreativních tvořilek zamilovaných do sešívání maličkých kousků bavlněných látek. Každá
měla na počátku již co ukázat z osobitých výsledků práce i postupů JAK,
a o to v klubu jde především – sdílet
dovednosti a ušetřit si aspoň propíchané prsty.
Prvním krokem této skupiny tvořilek
bylo vyzdobit si zatím provizorní
klubovnu. Sedm bloků o velikosti
30 × 30 cm s motivy ročních období
a velkých ročních svátků.

nejeden návštěvník láme hlavu nad
dovednostmi autorů. Jak se daří sladit barvy a sladění kousků do přesných prostorových obrazců…

srpen 2013

Září nabité kulturou
Díky týdenní kulturní akci s názvem PřeDivO 2013 (Přemyslovská divadelní
orba), kterou připravila obec společně
s organizací Přemyslovské střední Čechy, budou mít v týdnu od 14. do 21.
září milovníci kultury hodně bohatý program. V září navíc proběhne i další
ročník Dvořákovy Nelahozevsi nebo
výstava návrhů urbanistické koncepce
obce. Souhrn všech důležitých informací
k plánovaným událostem vám přinášíme
v tomto komplexním kulturním programu.
8. 9. 2013 od 15 hodin
62. Dvořákova Nelahozeves, program
akce najdete v pozvánce na str. 14
Památník Antonína Dvořáka

Ukázka díla z pražského setkání příznivců patchworku.

V dubnu 2013 se Patchwork Klub
Nelahozeves podílel na přípravě dárků pro děti, návštěvníky obecní knihovny při autorském čtení paní Aleny Hurychové. Dětem se čtení i látková zvířatka moc líbily a dodnes se do
knihovny vracejí pro knihy jako stálí
čtenáři.
Ještě před začátkem letních prázdnin
se nám povedlo přemluvit přespolní
Takhle si „tvořilky“ vyzdobily svou provizorní
patchworkářku Evu, aby nám osvětliklubovnu.
la techniku šití přes papír. Každé
Prvním velkým výletem byl zájezd do z nás se povedla krásná loď. TechniWiesbadenu na Kreativ Welt 2012.
ka je snadná a opravdu skoro bez
Na veletrh se zaměřením přímo na
hranic.
potřeby pro tvorbu a šití patchworku. Kdo však takový veletrh vidí poprvé, hrozí mu, že se utopí v přemíře
barev a zastaví ho až dno vlastní peněženky. Začátečník si vybere vždy,
ostřílený profesionál už musí více
hledat, ale nabídky firem se stále rozšiřují, a tak si každý najde svůj koutek pro zasnění a jen málokdo odejde Více se o nás dozvíte návštěvou Senis prázdnou. My se s tvořilkami rozor klubu v Zagarolské ulici. Na září
hodně na další veletrhy vrátíme.
pro vás připravujeme dovednostní
Dalším převážně vzdělávacím a inkurz – Základy patchworku pro začáspirativním výletem byl Internatiotečníky. Návštěvou tohoto kurzu můnal Patchwork Prague Meeting 2013. žete dát první steh vašemu členství
Patchworkářky jsou spíše detailistky v nelahozevském patchworkovém
a každé nesednutí látek u sebe hodklubu.
notí nadmíru kriticky. Takový meeKateřina Mareyi
ting patchworku je výstava, kde si

14. 9. 2013 od 19 hodin
„1 + 1 = 3“ – divadelní společnost
Pokus Velké Přílepy
Dynamo Nelahozeves
15. 9. 2013 od 11 do 17.30 hodin
Nelahozeveské burčákování
prostranství před hasičskou zbrojnicí
Nelahozeves
14 hodin: Perníková chaloupka – Ochotníci Nelahozeves (divadelní pohádka)
18. 9. 2013 od 19 hodin
Královský kuskus – Ochotníci Nelahozeves
Dynamo Nelahozeves
20. 9. 2013 od 19 hodin
Varhanní koncert
kostel sv. Ondřeje
21. 9. 2013 od 10 do 17 hodin
Výstava obrazů Martina Patřičného
(www.patricny.com)
Památník Antonína Dvořáka
21. 9. 2013 od 19 hodin
Koncert operních árií
Rytířský sál zámku Nelahozeves
14.–21. 9. 2013
Pondělí–pátek: 9–11/13–17 hodin
Sobota: 13–17 hodin
Výstava soutěžních návrhů urbanistické koncepce obce Nelahozeves
Zagarolská čp. 313
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NELAHOZEVES PROŽÍVÁ
VELEÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ ROK
Fotbal, stolní tenis a teď také vodní slalom. Letos to vypadá, že na co se v Nelahozevsi ve sportovním světě sáhne, promění se v úspěch. Kanoistka Anna Koblencová se na červencovém juniorském šampionátu stala vicemistryní světa a i další místní sportovci měli své důvody k oslavám, byť byly jejich úspěchy jen regionálního charakteru. Žákovský fotbalový výběr PTZ Nelahozeves se stal podruhé za poslední tři roky okresním mistrem, áčko Dynama vyhrálo 1. B třídu a stolní tenisté se udrželi v krajské soutěži…

Anna Koblencová je
vicemistryní světa!
Šestnáctiletá nelahozeveská rodačka
Anna Koblencová zaznamenala
20. července na juniorském mistrovství světa konaném v Liptovském
Mikuláši největší úspěch své dosavadní kariéry. Talentovaná kanoistka
navázala na loňské osmé místo
z amerického Wisconsinu stříbrnou
medailí a domů se vrátila už jako
vicemistryně světa.

né kovy budou viset příliš vysoko. Na
zbytku trati ale Koblencová své
předchozí zaváhání napravila a
v semifinále nakonec skončila desátá, tedy o čtyři příčky hůř než loni ve
Wisconsinu.

Finálovou jízdu už česká juniorská
reprezentantka zvládla bravurně.
Dle slov šéftrenéra české juniorské
reprezentace Jiřího Kratochvíla jela
Po semifinálové jízdě to přitom na
na hranici svých možností, což ji do
tak velký úspěch nevypadalo. Ve tře- cíle dostalo nejrychleji ze všech zátí brance měla Koblencová viditelné vodnic. Jenže zlatá Němka Wagneroproblémy a musela se do ní dvakrát vá si počínala obratněji mezi brankavrátit, aby se vyhnula padesátivteři- mi a díky nižšímu počtu doteků (za
nové penalizaci za neprojetí, které
každý se k cílovému času přičítají
by ji vyřadilo z bojů o medaile. Tyto dvě sekundy) nakonec slavila vítězmanévry však českou závodnici stály ství.
čas, takže se v tu chvíli zdálo, že cen(vm, mm)

ANNA KOBLENCOVÁ (* 25. února 1997)
se vodním sportům věnuje od svých
sedmi let, kdy se na základě náboru přihlásila do kanoistického oddílu TJ Kralupy, kde působí dodnes.
V letech 2006 a 2007 zvítězila v Českém
poháru ve slalomu v předžákovské kategorii.
V roce 2008 obsadila bronzovou příčku
na Mistrovství České republiky žáků ve
slalomu, o rok později v téže soutěži
získala stříbro ve slalomu dvojic.
Bronz si odnesla z mistrovství republiky
opět v roce 2011, tentokrát již v kategorii dorostu. O rok později již byla v republice druhá.
V roce 2012 se kvalifikovala na mistrovství světa v juniorské kanoistice v americkém Wisconsinu. V závodu jednotlivců se dostala až do finále, kde obsadila
8. místo. V září téhož roku pak skončila
na 6. místě na mistrovství Evropy ve
slovinském Solkanu.
V červenci 2013 se stala vicemistryní
světa v juniorské kanoistice jednotlivců
v Liptovském Mikuláši.
O pár týdnů později zajela na singlkanoi
sedmé místo na mistrovství Evropy ve
francouzském Bourg St. Maurice.
Pravidelně je oceňována i v soutěži
Sportovec Kralup nad Vltavou.
Studuje Střední odbornou školu v Roudnici nad Labem, obor sociální péče.

Anna Koblencová na stupních vítězů. Foto: Canoe Liptov

Od narození bydlí v Nelahozevsi.
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Téma: Nelahozeves prožívá veleúspěšný sportovní rok

Dynamo se postupu do
A třídy nakonec vzdalo

Nevídaná krasojízda žáků PTZ. Za
celou sezónu neztratili ani bod!

Do vyšší soutěže se však podobně
jako po předloňském triumfu mužstvo nechystá: „Jsme vesnický tým s
menší základnou, čtyři hráči stabilní
jedenáctky odcházejí do dorostu
a vyšší soutěž je časově i finančně
mnohem náročnější… Navíc chceme
mužstvo stavět na vlastních odchovancích a ne na cizích posilách,“ objasňuje tento krok trenér Václav Michovský st. Ten si také pochvaluje
fungující spolupráci s rodiči: „I oni

vlastně patřili do našeho týmu. Pomáhali nám s dopravou hráčů na zápasy a maminky kluků se střídaly při
praní dresů. Poděkovat bych chtěl
i všem sponzorům za jejich štědrost
při pomoci zajištění chodu klubu.“
Jakousi odměnou a tečkou za povedenou sezónou byl domácí červnový
turnaj, na který si na své hřiště PTZka pozvala dva soupeře z vyšší soutěže (FK Kralupy 1901 a Slavii Velký
Borek) doplněné dalším zástupcem
okresního přeboru Sokolem Vraňany
(v uplynulém ročníku 5. místo).
V silné konkurenci obsadilo domácí
mužstvo po prohraném finále s Velkým Borkem konečné druhé místo.
(vm)

Foto: Petr Hubáček

Když nejmladší tým PTZ Nelahozeves
před dvěma lety vyhrál okresní přebor Mělnicka, byl to velký úspěch.
Tahouni tehdejšího kádru se ovšem
po sezóně přesunuli do starší věkové
kategorie a všeobecně se očekávalo,
že na podobně úspěšný ročník si budou muset na Viktorii pár let počkat.
Nakonec to byl přesně pár – další
mistrovská sezóna přišla už po dvou
letech, a byla dokonce ještě úspěšnější. Žáci PTZky neztratili v průběhu
celého ročníku ani jeden jediný bod,
což se žádnému týmu v historii klubu
nikdy nepodařilo. Do vítězného konce dovedli všech 22 zápasů, a logicky
tak s celkovým skóre 149:18 opanovali tabulku mělnického okresního
přeboru.

Název svého klubu na úplném vrcholu tabulky viděli v červnu v jedné
věkové kategorii i ve druhém nelahozeveském klubu – na Dynamu. Mužstvo dospělých totiž s pětibodovým
náskokem před druhým Sokolem
Jeneč vyhrálo svou skupinu I. B třídy.
Ani na Dynamu se ale na vyšší soutěž
chodit nebude. Ačkoli vedení klubu
I. A třídu nejprve přihlásilo, po poradě s hráči a realizačním týmem ji
stihlo na poslední chvíli zase odhlásit. Trenér Kaplan však věří, že to byl
„bolestný, ale rozumný krok“, přičemž poukazuje na dlouhodobě zraněné opory Havla s Krejzou, které by
bylo obtížné nahradit. Další důvody,
proč se Dynamo nakonec rozhodlo
setrvat i v další sezóně v nejnižší
krajské soutěži, předkládal na stránkách Mělnického deníku prezident
klubu Jiří Kratochvíl: „Přispěl k tomu
i fakt, že náš stávající hráčský kádr –
pro mne bohužel – nemá ambice hrát
vyšší soutěž. Navíc na podstatnější
obměnu mužstva bylo v krátké letní
přestávce příliš málo času. Já však
své cíle o postupu neměním, chtěl
bych se o něj pokusit později, s doplněným týmem."
Přestože tedy nakonec Dynamo zůstane v I. B třídě, měla by být nadcházející sezóna přece jen divácky atraktivnější. Nelahozeveský celek byl totiž přeřazen do skupiny B, v níž startují i další mužstva z Mělnicka. V novém ročníku tak Dynamo v derby
změří síly třeba s nováčkem soutěže
FK Kralupy, dvakrát vyzve mužstvo
z Mělníka (Pšovka, FC Mělník) a do
Nelahozevsi zavítá i Lužec, Byšice,
Řepín, Vysoká nebo Labský Kostelec.
(vm)

Ze zápasu Dynama s TJ Unhošť, 21. dubna
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Stolní tenisté Dynama přepsali
historii krajské soutěže
V uplynulých 10 letech se v krajské
skupině označované písmenem B
žádný tým z okresu Mělník dlouho
neohřál. Ať už to byly Neratovice,
Kostelec nad Labem či Mlékojedy,
sezóna pro ně vždy skončila stejně,
a to sestupem zpátky do okresu.
Dlouhé vzdálenosti při cestách na
zápasy a hlavně kvalitní soupeři, to je
těžký oříšek pro každého nováčka
v této skupině.

Co je podstatné, v dodatečné baráži
pak dokázalo družstvo Dynama vyřadit silné Mnichovo Hradiště D a obsadit tak skvělou 8. příčku v konečné
tabulce. A mohlo se začít slavit: krajská soutěž se bude v Nelahozevsi
hrát i příští sezónu!

B-družstvo plulo
v klidných vodách tabulky

Béčko mohlo před sezónou pomýšlet
na příčky nejvyšší, protože se posílilo
o tři kvalitní hráče díky spojení se
Sokolem Veltrusy. Nakonec z toho
bylo jen 6. místo, ale není čeho litovat: soutěž RP1 se podařilo udržet
pro příští sezónu a mladí hráči, kteří
pravidelně v RP1 nastupovali, udělali
znatelný výkonnostní skok. Jedničkou týmu byl dorostenec Marek GeV průběhu sezóny se potvrdilo, že
cašek, ale v družstvu se dobře uplatletos je soutěž mimořádně nabitá.
nili i Radek Točík, Jana Haincová, PeO překvapení nebyla nouze, outsideři tr Brož a Jiří Karas.
poráželi favority a na posledním mísSuverénní jízda C-družstva
tě tabulky se postupně vystřídaly
čtyři týmy včetně loňského vítěze!
v regionálním přeboru
Nás však těšilo, že tým Dynama černé 2. třídy
předpovědi nenaplňoval a v tabulce
Povedenou sezónu hodnotí kapitán
se držel stabilně mezi 7. a 10. místem. Když opory Jiří Tesárek, Martin družstva Jiří Karas: „Cíl Céčka byl
Ovsenák, Petr Ovsenák a Marek Geca- jasný, postoupit ze soutěže RP2 zpátšek měly svůj den, tak bylo áčko těž- ky do nejlepší okresní soutěže RP1.
Při kvalitě hráčů v týmu se tato předko k poražení a výhry nad favority
z Brandýsa, Krchleb a Přezletic čekal stava nezdála nereálná, ale nikdo
nečekal, že se to podaří bez jakékoli
málokdo.
ztráty bodů
a s neskutečnou
bilancí 26 vyhraných zápasů
v řadě! Za tento
výsledek patří
díky celému týmu. Jmenovitě:
Pepovi Novotnému, Radku Točíkovi, Janě Haincové, Petru Brožovi,
ale i Davidu Točíkovi, který se slibně zapracovává
a zlepšuje. NašeVyhlídky A-družstva Nelahozevsi na
udržení v „boleslavské“ skupině B
tedy nebyly zrovna růžové a škarohlídi předpovídali našemu týmu jasný sestup z posledního místa tabulky.
Pro připomenutí, loni se áčku Nelahozevsi podařilo v krajské soutěži
udržet, ale to bylo zařazeno v lehčí
„kladenské“ skupině A.

Tým Nelahozeves E

Jana Haincová

ho úspěchu jsme dosáhli nejen díky
hráčským kvalitám výše jmenovaných, ale také díky dobré kamarádské atmosféře. Jedině tak se sport
stane radostí i relaxem.“

Déčko nezklamalo, ale ani
nepřekvapilo
Vedoucí D-družstva Honza Viktorin
lepil v průběhu sezóny sestavu, jak se
dalo. Ovšem když se sešla ta nejsilnější v čele s odchovancem oddílu
Pavlem Vedralem, doplněná předsedkyní oddílu Alenou Ovsenákovou
a Ivanem Karasem, tak se i týmy
z předních příček tabulky musely
třást o vítězství. Konečné 9. místo je
trochu zklamáním, v příští sezóně se
ho ale určitě podaří vylepšit.

E-družstvo dobrou náladu
neztratilo
Kapitán týmu Petr Pop zhodnotil sezónu takto: „Letošní družstvo bychom klidně mohli přejmenovat na
Nelahozeves “K”. Kloda Jiří, Kloda
Stanislav, Kloda Tomáš, Motl LudvíK,
Slapnička Karel, StrunečeK Lukáš,
Popová Kateřina a Pop Petr – šéfíK.
Přestože se všichni hráči zlepšili, jako
družstvo jsme dopadli hůře než loni.
Podařilo se nám jen dvakrát vyhrát
a jednou remizovat. Naštěstí i tento
výsledek stačil na odlepení se ze dna
(Pokračování na stránce 12)

NELAHOZEVESKÝ ZPRAVODAJ

Strana 12

srpen 2013

Téma: Nelahozeves prožívá veleúspěšný sportovní rok

Žáci Nelahozevsi velkým
příslibem do budoucna

Tým Nelahozeves D

(Pokračování ze stránky 11)

tabulky a konečné umístění na
13. příčce, stejně jako loni. Snažili
jsme se udržet dobrou náladu, ale
někdy to bylo velmi těžké, obzvláště
při prohrách s papírově srovnatelný-

mi soupeři. Motto příštího roku bude: ‚zdokonalování psychiky‘. Když
už se dokážeme lépe postavit ke stolu, zradí nás hlava. Celkově však není
letošní sezóna pro nás zklamáním
a doufáme, že to tak vidí i zbytek našeho oddílu.“

STAŇ SE HRÁČEM
DYNAMA!
Jsi ročník 2001 a mladší?
Máš chuť zkusit hrát fotbal?
Tak se přijď podívat na hřiště
Dynama.

Ve středu nebo v pátek od 16.30 hodin.

S sebou vezmi kopačky a chuť se
pobavit.
Kontakt: Kratochvíl Martin
602 390 325

V právě skončené sezóně pravidelně
trénovalo jedenáct žáků a jedna žákyně, nejlepší z nich startovali v regionálním přeboru žactva a občas také
získávali zkušenosti v družstvech
mužů. V přeboru žáci vybojovali
krásné 2. místo hned za Neratovicemi. K tahounům družstva patřili především Standa Kloda, Honza Kebrle,
Kuba Kebrle, Lukáš Struneček a Katka Popová. Navíc, mezi jednotlivci
exceloval Standa Kloda a podařilo se
mu vybojovat cenný titul přeborníka
regionu Mělník ve dvouhře starších
žáků. Pro příští sezónu vznikne i Bdružstvo žáků, kde dostanou šanci
další nadějní hráči, kteří celý rok poctivě trénovali a hodně se zlepšili.
A na závěr poděkování: výborné výsledky žáků jsou zásluhou nejen hráčů, ale i trenérů (Petra Popa, Aleny
Ovsenákové, Marka Gecaška) a rodičů žáků (pana Lipse a pana Kotrče).
Petr Ovsenák
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Počínaje tímto číslem budou závěrečné stránky Nelahozeveského zpravodaje patřit novému historickému
seriálu. V něm budou vycházet výňatky z obdivuhodné práce lešanského pamětníka Václava Hlavatého,
který dokonce uvažuje o jejím knižním vydání. Zatím se můžete na části unikátního záznamu lešanské historie podívat alespoň na stránkách obecního zpravodaje.

Jóó Lešany… díl I.
Je obtížné vysledovat vznik jména obce. Okolí bývalo velice
zalesněno a traduje se, že pocestné přepadávali loupežníci
– Lesané. Je ale i několik dosti obhroublých výkladů vzniku
jména pro tuto obec.
Nutno říci, že zde bývala v dřívějších dobách významná
křižovatka cest. Směrem od Prahy, Turska, Minic, přes Nový dvůr do obce Lešany, pak na Sazenou a dále na sever.
Též samozřejmě na západ do Velvar, kde bývaly hejtmanské úřady.
Z dob dřívějších více objasňují práce V. Fencla z městského
muzea v Kralupech, třeba o nálezech a vykopávkách z okolí
obce a slovanského osídlení z konce devátého století. Jejich
část byla umístěna i po roce 1957 na zámku v Nelahozevsi
v muzeu. Třeba tesáky šavlozubého tygra apod.
Před sto lety v obci bývaly tři hospůdky, několik prodejen
a dosti řemeslníků. Majitelé krčem vedli mezi sebou nelítostný boj, psali vzájemné stížnosti na hejtmanství do Velvar… Dala by se o tom napsat kniha.
Geografickou situaci částečně dokládá mapa okolí Prahy z roku 1720

Václav Hlavatý zvaná Mülerova. Tuto kopii jsem poskytl i Ing. J. Stupkovi do knihy Velká
kronika Kralupská.

Na této fotce (nejspíš z roku 1907), stojí před jednou z tehdejších lešanských hospod pan Karel Kuneš s rodinou. Vystřídalo se zde ale mnoho
nájemců, například František Kapr a později mnoho dalších. Ještě před
třiceti lety hospoda fungovala. Byl zde sál a pódium, takže pamatuje i
mnohé tancovačky, ochotnická divadla nebo promítání kina.

O hospodách by rozpravy byly velmi rozsáhlé. První díl uzavře ještě alespoň jedna fotografie. Zachycuje hospodu zvanou „Na kovárně“ v domě
č. p. 35. Stála vedle obecní kovárny, důležitého místa ve středu obce.
Jako hospodský zde začínal pan Vozáb.
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