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PRO OBČANY OBCE ZDARMA
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

Foto: Miloš Mojžiš

s příchodem jara, které do našich životů
vrací pozitivní energii, mohu i já konečně
přispět k radosti mnohých z vás příznivějším úvodním slovem. Zdlouhavá a komplikovaná situace ohledně skládky má již díky
referendu jasné východisko. V referendu
jsme se rozhodli pro skládku, kterou můžeme očekávat již na podzim tohoto roku.
A tak se mé úvodní slovo čítající akce v obci
a připravené projekty k realizaci bude rozšiřovat.

C hce te př i ví ta t nové h o ob čá nk a ?
Prosíme rodiče dětí narozených od října 2012 do dubna 2013, kteří
mají zájem
o vítání občánků na zámku
v Nelahozevsi,
aby se přihlásili na obecním
úřadě nebo na
telefonním
čísle 315 785
059.
Vítání se bude
konat 25. května 2013.
OÚ
Foto: Olga Riegertová
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Upozornění na splatnost
poplatku za svoz odpadů
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 byl
poplatek za odpady
splatný do 31. března
2013. Pokud tento poplatek nebude zaplacen
nejpozději do konce
dubna, bude navýšen
o 50 % dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013, čl. 7.

V tomto roce jsme zahájili práce na pořízení nového územního plánu. Zastupitelstvo
se rozhodlo jít cestou netradičního způsobu výběru architekta, a to urbanistickou
veřejnou soutěží, ve které budou své vize
představovat jednotliví soutěžící. Vítězné
projekty budou vystaveny v nově zrekonstruovaných veřejných prostorách budovy
č. p. 313 v Zagarolské ulici.
Stále ještě probíhají audity na stavební
práce související s výstavbou kanalizací.
Jakmile budou dokončeny, budeme pracovat na možnosti dopojení kanalizací
v ulicích Vltavská, Zahradní a Příčná. Dopojení je však závislé na čističce odpadních
vod, která není majetkem obce, a tak nás
čeká ještě dohadovací řízení. Dále se budeme věnovat řešení problému napojení rodinných domů na kanalizaci v Lešanech.
Od dubna jsme pro vás připravili novinku –
svoz biopopelnic. Bližší informace naleznete ve zpravodaji. Zde také naleznete potřebné informace k připravovanému územnímu plánu. Dále se dočtete o kulturních
akcích pořádaných kulturní komisí spolu
s finanční rozvahou. Ve zpravodaji naleznete také článek věnovaný pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva.
Článek Ing. Jakoubka vám přiblíží historii
i současný stav skládky styrenových smol.
Na závěr vám všem děkuji za hojnou účast
v referendu a přeji vám krásné jaro.
Petra Urbanová, starostka obce
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Co ještě nepadlo o skládce...
IV. etapa skládky bude realizována.
Za této situace by vyhlášení referenda na téma skládky již nemělo smysl,
jelikož referendum se vyhlašuje proto, aby si lidé o určité věci rozhodli,
a zde již nebylo o čem rozhodovat.
Tato situace se změnila až ve chvíli,
kdy Občanské sdružení Nelahozeves
(OsN) nalezlo nesoulad s územním
plánem i v nově přepracovaném záměru. Členové OsN se tedy rozhodli
podat odvolání proti rozhodnutí
o umístění IV. etapy skládky, jehož
vyřízení záviselo na vyjádření dvou
ministerstev, a tak docházelo
Proč zastupitelstvo nevy- k časovým ztrátám. OsN se samo rozhlásilo referendum dřív? hodlo vyvolat referendum o realizaci
skládky pro případ, že bude třeba
Zastupitelstvo nastoupilo do svého
změnit územní plán ve prospěch infunkčního období v roce 2010, kdy se
vestora.
projednávala EIA (posouzení vlivu
záměru na životní prostředí). Pro
Kdo ponese odpovědnost
toto posouzení vydalo předchozí zaza skládku?
stupitelstvo souhlas s umístěním
stavby a s následným stavebním říze- Odpověď na tuto otázku se odvíjí od
ním. V této době ještě nebylo pochyb otázky, kdo skládku schvaluje.
o tom, že skládka bude. O existenci
V předvolebním boji se v obci říkalo,
nesouladu původního záměru
že „Otásek schválil skládku“. Není to
s územním plánem jsme se dozvěděli tak. Bývalé zastupitelstvo dalo pouze
v průběhu října roku 2011 a na tento souhlas s umístěním stavby a budounesoulad jsme upozornili v územním cím stavebním řízením. Samotné
řízení. Záměr byl přepracován tak,
schvalování skládky je složitý proces,
aby odpovídal územnímu plánu, a
kdy investor předkládá úřadům proznovu nebylo pochyb o tom, že
jekt splňující zákonné požadavky.

Pokud by je nesplnil, skládka by nemohla být realizována. Celý schvalovací proces však probíhá mimo obecní úřad v Nelahozevsi.
Nyní tedy zpět k otázce: „Kdo ponese
za skládku odpovědnost?“ Ponese ji
investor, tedy ten, kdo skládku postaví a provozuje. Ještě před samotným
zahájením skládkování je investor
povinen pojistit skládku na výši škody, která je určená znaleckým posudkem. Dále je povinen tento finanční
obnos vést na zvláštním účtu. Skládkování je pak pravidelně kontrolováno úřady, v našem případě to bude
Odbor životního prostředí
v Kralupech nad Vltavou. Vedení obce je však připraveno sestavit kontrolní komisi skládky, která bude též
důsledně a pravidelně skládku kontrolovat.
Petra Urbanová

Foto: Miloš Mojžiš

Jak jistě víte, dne 15. února 2013 proběhlo v naší obci referendum na téma rozšíření skládky komunálního
odpadu. Dostavili jste se ve velkém
počtu (přes 50 %), a tak vám všem
ještě jednou děkuji za účast. Počet
platných hlasů pro odpověď ANO –
465, což je 67,2 %. Počet platných
hlasů pro odpověď NE – 227, což je
32,8 %. V referendu jste se rozhodli
pro rozšíření skládky. Přestože máme po referendu, objevily se ještě
zásadní otázky, na které musím zareagovat.

Jarní brigáda opět klepe na dveře
Zima se zatím ještě nechce vzdát,
první dubnové dny by už však měly
přinést výraznější oteplení. A s ním
se tradičně pojí i jarní brigáda zaměřená na úklid obce. Letos se uskuteční v sobotu 13. dubna.

ve vnitřní Nelahozevsi, a totéž platí
pochopitelně i obráceně.

čistou, snad to bude motivovat
i ostatní k tomu, aby se svých odpadů
zbavovali legálně. K tomu jistě přiPokud vám tedy záleží na čistotě
a pořádku v naší obci, přijďte prosím spěje i blížící se likvidace černé
přiložit svou ruku k dílu. Jsme si vě- skládky v Lešanech.
domi toho, že většinu z vás čekají
Zdeněk Schneider
Sraz bude jako obvykle v 8.00 hodin pravidelné jarní práce na vašich zau hasičárny. Pracovní pomůcky
hrádkách. Zároveň však věříme, že
(rukavice, nářadí) si prosím vezměte každý z nás považuje vzhled obce za
s sebou. Obec zajistí odvoz sesbíranaši společnou vizitku. Nikdo z nás
zajisté netouží narážet na každém
ných odpadků.
kroku na odpadky ve škarpách. A zde
O dva týdny později mají úklidovou
platí známé pravidlo – jestliže okolo
brigádu naplánovány Lešany – sraz
bude v neděli 28. dubna v 9.00 hodin sebe lidé vidí všude odpadky, není
jim tolik zatěžko k nim přihodit něco
na návsi v Lešanech. Lešanští jsou
však samozřejmě vítáni i na brigádě málo i ze své produkce. A naopak –
pokud budeme udržovat naši obec
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OÚ Nelahozeves nabízí:

ODDĚLENÝ
SBĚR
BIOODPADU
Proč třídit bioodpad?
Bioodpad tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Při rozkladu vznikají toxické výluhy a uvolňuje se zápach
a skleníkové plyny (metan, CO2). Bioodpad je nejvhodnější kompostovat, rozkládá se za přístupu vzduchu. Organická hmota tleje a vzniká hodnotná surovina – kompost.
Aby mohl bioodpad z domácností v Nelahozevsi být takto přeměněn, musí tomu předcházet kvalitní třídění bioodpadu přímo u původce.

ANO:

NE:

 listí, plevele, tráva





 odpady z ovoce a zeleniny
 zkažené potraviny, spadané ovoce, skořápky

ořechů, vajec
 sedliny kávy a čaje (i s filtrem)
 pokojové květiny, řezané (bez drátků a stuh)
 peří, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky, papí-

rové sáčky








pleny, obvazy
tekuté zbytky potravin (nápojů)
pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad
ze zametání
plastové kelímky, sáčky, obaly
plechovky, hliníkové folie, krabice, tetrapak
textilie, kůže, vlna, dřevo
prospekty, noviny
uhynulá zvířata
objemné zelené odpady – větve stromů, pařezy
apod.

Jak to bude probíhat?
Bioodpad se bude dávat do sběrných nádob k tomu určených (hnědá nádoba). Bude možno si vybrat ze dvou velikostí popelnic, a to 120 nebo 240 litrů.
Cena:
120 l
240 l

200 Kč/rok
300 Kč/rok

Svoz bude probíhat 1x za 14 dní od dubna do listopadu. Přesné termíny budou ještě upřesněny.
Více informací získáte na obecním úřadě a na tel. číslech 315 785 059,
315 785 720.
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Aktuální stav řešení staré zátěže
sudů se styreny a návrh
koncepčních opatření na území obce
Foto: Archiv OÚ Nelahozeves

zajištěno vodní hospodářství
i monitoring životního prostředí
v provozu CTR MERO. Naopak
největším problémem z výše
popsaných lokalit je skládka sudů
styrenových smol. Konkrétně se
jedná o 23 500 uložených sudů se
 Skládka sudů styrenových smol
styrenovými zbytky. Obec
UNIPETROL
Nelahozeves usiluje o odstranění této
 Struskoviště Kaučuk, a. s.
staré ekologické zátěže podanou
správní žalobou. V loňském roce se
 Skládka tekutých kalů PTZ
starostka obce pokusila získat
(UNILEVER)
vyjádření dotčených orgánů státní
 Skládka veterinárního a asanačnísprávy k stavu kvality vod ve
ho ústavu Tišice
studních na základě předložených
 Skládka Josefa Kratochvíla
výsledků z monitoringu. Vzhledem
k tomu, že tato snaha byla
 Skládka Lešany
bezvýsledná, pověřila starostka
Do současné doby jsou známé tyto
obce expertní tým, věnující se
potenciální rizikové lokality:
rozšíření Skládky Uhy, přípravou
 Výsypka a odval z těžby štěrkopís- aktivních kroků pro rozhýbání
tohoto dlouhodobě stagnujícího
ků
a opomíjeného problému.
 Skládka Uhy I.—III. Etapa
Skládka sudů se styrenem zabírá plo Centrální tankoviště ropy CTR
chu přibližně 1,2 ha, objem skládky je
MERO
40 tisíc m3. Půdorys skládky je zaDle šetření expertního týmu obce je kreslen v situaci. Se skládkováním
velmi profesionálně a nadstandardně bylo započato v roce 1964. Základová

Foto: Archiv OÚ Nelahozeves

Obec Nelahozeves považuje za jednu
z nejvyšších priorit zlepšení stavu
životního prostředí v obci a v jejím
bezprostředním okolí. Prostředí obce
nejvíce trpí těmito známými
historickými ekologickými zátěžemi:

spára skládky je pravděpodobně
umístěna na původním nijak neupraveném a nezatěsněném podkladu.
Podle původního povolení z roku
1962 byly na skládce ukládány prakticky veškeré druhy chemických odpadů, které vznikaly v technologii
výroby kaučuku polystyrenových
hmot. Koncem roku 1974 zde bylo
uloženo cca 9 000 sudů se styrenovými zbytky. Dne 24. 12. 1974 vypukl
na skládce z nezjištěných příčin rozsáhlý požár, při kterém vyhořely 2/3
objemu skládky. Neporušeno zůstalo
pouze cca 3 000 sudů v jižní části
skládky. Koncem roku 1978, kdy zde
bylo uloženo cca 8 500 sudů včetně
zbytků z požáru, byla skládka zaplněna. Tato stará skládka byla v roce
1978 zahrnuta pískem, čímž byla vytvořena nová plocha pro ukládání
dalších sudů se styrenovými zbytky.
Poslední povolení k deponování bylo
vydáno koncem roku 1983. Dne
18. 7. 1985 byly na skládce uloženy
poslední sudy. Výše položená skládka
je menšího rozsahu (cca 1/3 původní
plochy). Sudy jsou uloženy systematicky ve čtyřech vrstvách, bylo jich
zde umístěno přibližně 15 000. Celkem by tak mělo být ve staré i nové
části skládky uloženo cca 23 500 sudů. Realizované sanační práce spočívaly pouze v překrytí uložených sudů
izolační fólií a rekultivací povrchu
skládky v roce 1986.
(Pokračování na stránce 5)

duben 2013
(Pokračování ze stránky 4)

Tato opatření jsou z dnešního pohledu katastrofálně nedostačující. Po
roce 1990 zde zodpovědné orgány
organizují a provádějí pouze dílčí
průzkumné a monitorovací práce
(v letech 1992, 1995, 1997, 2002,
2005, 2012, 2013). Přestože existuje
mj. platné rozhodnutí České inspekce životního prostředí o odstranění
této staré zátěže z roku 2003, zodpovědné orgány v tomto okamžiku nemají jasno o způsobu zajištění nebo
odstranění staré zátěže ani o termínu vlastního provedení. Současně
zůstává nedořešena otázka volně
uložených sudů v struskovišti. Průzkumnými pracemi byla jednoznačně
prokázána nespolehlivost zabezpečení skládky styrenových smol. Prokazatelně zde docházelo a s vysokou
pravděpodobností stále dochází
k šíření kontaminace až do cenomanského (nejhlubšího) kolektoru podzemních vod, případně do vodoteče
Korytnice.
Dosavadní odborné poznatky
v oborech hydrogeologie, sanační
geologie, inženýrské geologie,
geotechniky a vodního hospodářství
byly ve všech případech zhotoveny
pouze jako dílčí průzkumné práce
týkající se vždy dané konkrétní
lokality a nikoliv celého zájmového
území s vyhodnocením vzájemných
vazeb apod. Dle zjištění expertního
týmu doposud nebyl řádně
zpracován a vyhodnocen souhrn
těchto bodových informací o stavu
ekozátěží.
Proto v souvislosti se zdroji
z provozu IV. etapy Skládky Uhy na
základě podrobné terénní
rekognoskace expertní tým navrhuje
tento plán komplexního monitoringu
životního prostředí na území obce:
 Prověřit stav a pasportizovat stá-

vající vodní zdroje a pramenní
vývěry v obci.

 V zájmovém území provést kom-

plexní geofyzikální měření (tj.
ověření výskytu pokryvných
útvarů i puklin ve skalním podloží
od náhorní plošiny až do údolní
nivy).

 Zhotovit geodetické zaměření
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menních vývěrech limnigrafické
stanice.

Do ukončení a vyhodnocení výše uvedených prací (předpoklad v polovině
zdrojích a vývěrech provést spek- roku 2014) nedoporučujeme využívat
trální analýzy všech potenciálních podzemní vodu z žádného z vodních
polutantů.
zdrojů v zájmové oblasti (viz vymezené území vyznačené na mapě na ná Dle zjištěných údajů následně
doplnit monitorovací síť hydroge- sledující straně). Vodu ze studní
a vývěrů lze používat max. k oplachu
ologických objektů.
zpevněných ploch.
 Prověřit stavebně technický stav
starých zátěží (tj. např. izolačních V dalším článku se budeme věnovat
stavu projekční přípravy IV. etapy
souvrství), aktuální stav uložení
Skládky Uhy i navazujících správsudů, hrází, těsnost základových
ních rozhodnutí, tj. integrovaného,
spar apod. (zejména s použitím
moderních metod nedestruktivní- stavebního a vodoprávního povolení
ho průzkumu).
rozšíření skládky.
 Na vybraných vrtech, vodních

 V rámci průzkumných prací vybu- Za expertní tým

dovat na průmyslovou činností
nejvíce dotčené náhorní plošině
pozorovatelnu hydrometeorologických údajů a na stávajících
drobných vodotečích nebo pra-

Ing. Martin JAKOUBEK,
VHSPROJEKT
autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY Z OKRAJE
SPOLEČNOSTI – MATERIÁLNÍ POMOC SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM, AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ
I PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST. VÍCE NA WWW: DIAKONIEBROUMOV.ORG

VYHLAŠUJE

S B Í R K U P O U Ž I T É H O O Š AC E N Í
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
 vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
 obuvi – veškerou nepoškozenou
 hraček – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
DNE 16. A 17. KVĚTNA OD 14 DO 16 HODIN
V HASIČÁRNĚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI SDĚLÍME: TEL.: 224 316 800, 224 317 203
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… po referendu
Děkujeme všem občanům Nelahozevsi, kteří v únoru přišli k místnímu
referendu. Velmi si vážíme vašeho
zájmu o dění v obci. Samotné konání
referenda o tak důležité věci, jako je
skládka, je významným posunem
oproti stavu, který v Nelahozevsi panoval před několika lety.

a to přesto, že z této činnosti neplynou Územní plán by podle nás měl obsahoobci žádné příjmy.
vat například řešení následujících bodů:
Za OsN se nám v prvním kole připo-

mínkování podařilo prosadit následují-  spojení „všech Nelahozevsí“… Zací body do provozního řádu:
pracovat na řešení společného veřejného prostoru pro Nelahozeves
 jasné vytýčení území skládky poI, II, Podhořany, Lešany.
mocí valu ze zeminy
 vyřešení pole mezi Nelahozevsí
 každodenní kontrolu černého
V uplynulých týdnech jsme si vzali
a Lešany, kde byla v minulosti naskládkování
provozovatelem
nějaký čas na rozmyšlenou, jakým
plánována ohromná výstavba přesměrem se nadále zaměří činnost OsN.  lepší řešení a evidenci případných
sahující možnosti obce z hlediska
Výbor OsN se na svojí poslední schůzi
havárií, včetně informovanosti
infrastruktury
shodnul na tom, že beze změny platí
Obecního úřadu Nelahozeves
cíle popsané ve stanovách našeho
 důraz na řešení dopravy v Podho prodloužení archivace dokladů
sdružení. Je to:
řanech
k naváženému odpadu pro případ
 ochrana přírody a krajiny
 řešení prostoru okolo resortu
pozdější kontroly
v Lešanech
 rozvoj občanské společnosti a ote-  dořešení jednotného příjezdu ke
vřené komunikace v obci
skládce (vliv na lepší kontrolova nerozšíření skládky o víc než etapu
telnost skládkování)
IV. Zejména zabránění možnosti
Co to pro nás prakticky znamená
skládkování jakéhokoliv nebezpečv nejbližší době?
2. Téma otevřené občanské sponého odpadu nebo rozvoje aktivit
lečnosti
1. Témata spojená
s vlivem na další dopravní zátěž
s životním prostředím
Tento bod lze vyjádřit ve zkratce…
v Podhořanech.
V této oblasti se chceme věnovat kon- Zvládneme neutrácet zbytečně?
 revitalizaci sportovišť (Dynamo,
trole všemožného skládkování v obci, Nebude rozhodování v obci díky skládPTZ) a jejich využití jako přirozemonitorovat řešení starých ekologic- ce méně transparentní?
ných center k setkávání občanů.
kých zátěží a průběžně sledovat
Lze čekat intenzivnější investice v obci,
Na závěr bychom chtěli vyjádřit polivšechny nové aktivity s vlivem na žikteré by měly být pod veřejnou kontování nad některými výroky občanů.
votní prostředí.
trolou jak z hlediska vlivu na životní
Opravdu se necítíme být ekoteroristy.
Nejdůležitějším bodem je stále skládka prostředí, tak z hlediska hospodárného vynakládání finančních prostředků. Naše sdružení trvale, bez jakýchkoliv
Uhy-Nelahozeves, kde bude probíhat
nároků na odměny či dotace, pracuje
proces integrovaného povolení včetně Zejména se pak chceme věnovat slena zlepšení ekologické situace v obci.
schvalování provozního řádu. Tady
dování dění kolem možného vzniku
Připomeňme si některé body naší činchceme hlídat, aby připomínky dříve Rady obce Nelahozeves.
nosti:
prosazené naším sdružením v procesu Vznik rady obce by způsobil, že řada
EIA byly skutečně zohledněny ve sta- rozhodnutí, která jsou dnes přijímána  spolupráce s obcí při řešení skládky styrenových smol
vebním řízení.
na veřejných zasedáních zastupitelstva,
budou
přijímána
v
pohodlném
Jak jsme slíbili před referendem, po připomínkování a monitoring
závětří rady obce.
kud nám to bude umožněno, chceme
skládky Kratochvíl
se podílet na práci v občanské komisi A navíc… Radu obce si ze svého středu
 úpravy projektu a zapracování připro kontrolu skládky.
volí vítěz voleb. Je z principu věci jedpomínek ve věci rozšíření Skládky
nobarevná.
Dalším příkladem takové činnosti je
Uhy IV.-Nelahozeves jak v procesu
podání připomínek k provoznímu řá- Rada by se mohla stát nástrojem pro
EIA, tak v územním řízení.
du „skládky Kratochvíl“. Tady se chys- vítěze voleb jak pohodlněji rozhodoAbychom mohli podobně efektivně
tá zavážení zeminou a stavebním od- vat o utrácení peněz ze skládky.
padem v deklarovaných plánovaných Opravdu chceme, aby se takto v Nela- pracovat i do budoucna, rádi bychom
vyzvali vás — obyvatele obce —
objemech okolo 20 500 tun ročně.
hozevsi rozhodovalo?
k aktivnější spolupráci s naším sdruV přepočtu se ve špičkách může jednat
3.
Oba
tyto
body
souvisejí
se
žením. Vítáme jak aktivní spolupráci
o desítky nákladních automobilů týdně
vznikem
nového
územního
plána tématech, tak připomínky k činnosprojíždějících ulicí Zagarolská.
ti OsN i podněty, jakými dalšími témanu.
To není málo.
Ten bude dalším tématem, kterému se ty se v budoucnu zabývat.
Připomeňme, že obec v procesu
chceme věnovat. V neděli 31. března
Josef Kebrle
schvalování provozního řádu této
uplynul první termín k podání připoObčanské sdružení Nelahozeves
skládky neměla žádné připomínky,
mínek.
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Nelahozeves bude mít
nový územní plán
Zastupitelstvo obce Nelahozeves se
rozhodlo zahájit přípravné práce na
novém územním plánu, který nahradí ten stávající z roku 2004.
K pořízení nového územního plánu
jsou dva důvody.
Tím prvním je skutečnost, že obec
má povinnost nahradit stávající
územní plán tak, aby vyhovoval požadavkům zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).

Druhým důvodem je, že stávající
územní plán není zcela v souladu se
současnými rozvojovými trendy
a možnostmi obce.
Obec bude hledat zpracovatele nového územního plánu pomocí architektonické soutěže uspořádané dle podmínek České komory architektů.
Předmětem soutěže bude návrh rozvojové koncepce obce a řešení některých hlavních problémů.
OÚ

Poděkování za
perfektní práci při
sklízení sněhu
Ráda bych touto cestou poděkovala
za výborně odvedenou práci
„Technických služeb“ obce Nelahozeves. Zimní období je nevyzpytatelné pro nás všechny a hlavně pro řidiče. I když v noci napadla sněhová
nadílka, techničtí pracovníci nelenili
a vyrazili v brzkých ranních hodinách do ulic. Nesklízeli jen vedlejší
komunikace v majetku obce, ale naštěstí i hlavní průtahy obcí, které patří Krajskému úřadu Středočeského
kraje a které tudíž sklízet nemuseli.
Ještě jednou děkuji za dobře odvedenou práci a jistě si jí všichni vážíme a oceňujeme ji.
Lenka Moravcová

duben 2013

Zveřejňování zvukových záznamů
ze zasedání obec znevýhodňuje.
Zakázat však nelze
V poslední době se na mě obrací lidé
s dotazem, zda si třetí osoba může
pořizovat zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva a zveřejňovat ho
na webových stránkách. Důvodem
těchto častých dotazů je rozhořčení
nad zveřejněním zvukových záznamů z našich zasedání na webových
stránkách www.nelahozeves.info.
Někteří pravidelní účastníci zasedání nesouhlasí s tím, že jsou jejich
osobní projevy zveřejňovány bez
jejich souhlasu.
Obecní úřad si pořizuje zvukový záznam pouze pro účely pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva a poté
je tento záznam smazán. Pokud si
chce třetí osoba pořídit zvukový nebo obrazový záznam ze zasedání
zastupitelstva, může tak učinit se
souhlasem předsedajícího. Vzhledem k tomu, že veřejné zasedání
zastupitelstva se svolává za účelem
projednání veřejných věcí, nelze třetí osobě zabránit, aby si pořídila zvukový záznam.
Každý z nás je chráněn právem na
ochranu osobnosti (dle § 11 Občanského zákoníku), které v sobě zahrnuje právo na ochranu soukromí
projevů osobní povahy. Osoby, které
navštíví zasedání zastupitelstva, nemusí souhlasit s nahráváním a mohou předsedajícího požádat, aby
nebylo nahrávání pořizováno. V takovém případě jim bude vyhověno
a záznamové zařízení bude vypnuto.
Obecně však nelze pořizování zvukových záznamů zakázat. Současně
nemáme ani zákonnou oporu pro
zabránění zveřejňování zvukových
záznamů třetí osobou.
Dle mého názoru však zveřejňování
záznamů z jednání není vhodné.
Subjekty vedoucí s obcí určité právní
spory díky tomu mohou mít možnost využít některé informace
z těchto záznamů proti zájmům obce. Veřejného zasedání zastupitelstva obce by se měly účastnit pouze
osoby žijící v obci a dále osoby, které
zde vlastní nemovitost nebo ty, které vstupují do právních vztahů

s obcí. Záznamy ze zasedání by pak
neměly přesahovat území obce a být
přístupné komukoliv. Obec vystupuje v obchodních vztazích stejně tak
jako jakákoliv jiná právnická osoba.
Takováto zveřejňování v zájmu
transparentnosti (zprůhlednění)
mohou vést ke znevýhodnění postavení obce.
Na druhou stranu však zájem na
zprůhlednění rozhodování zastupitelstev má i své opodstatnění. Nezřídka došlo a dochází v obcích
a městech k trestné činnosti jejich
orgánů, a tak je v současné době
obecně větší zájem na kontrole rozhodování zastupitelstev. Takováto
kontrola má však i již výše zmíněný
vedlejší efekt. Na zasedáních, na kterých se dříve probírala různá témata
a na nichž se živě diskutovalo o situaci obce, se dnes dozvíte pouze informace týkající se programu. Vedení obce musí vždy zvážit, jaké informace lze zveřejnit, protože si je kdokoliv může poslechnout na soukromých webových stránkách. Ten, kdo
se rozhodne navštívit zasedání, již
nemá chuť se jakkoliv vyjadřovat.
Závěrem lze říci, že pokud mezi námi budou žít lidé, kteří obecně nedůvěřují ničemu a nikomu, bude náš
život v obci zbytečně svazován.
Petra Urbanová

Ochotníci Nelahozeves
zakládají divadelní fundus
Ochotníci Nelahozeves prosí všechny
občany Nelahozevsi, zda by byli
ochotni pomoci se založením divadelního fundusu.
Přijímáme oblečení dámské/pánské/
dětské (šaty, kožichy, kabáty atd.),
klobouky, galanterii, závěsy, záclony,
kožichy, paruky — prostě vše, co by
mohli ochotníci použít při dalších
divadelních představeních.
Správcovou fundusu je Milada Bednářová, tel. 603 390 608. Po dohodě
s ní můžete přinést vše do prostor
klubu seniorů v Zagarolské ulici.
Alena Hurychová
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Ze života mateřské školy
Přehouply se vánoční a novoroční
svátky a opět jsme se setkali ve školce. Nový rok 2013 začal pro obě naše
školičky návštěvou Tří králů. Děti tak
měly možnost seznámit se s krásnou
českou tradicí, zazpívat si lidové písničky a rozloučit se s vánočním časem.

vštívil nás pan Navrátil a všechny nás
ohromil svými kouzelnými bublinami. S pohádkou ještě v květnu přijede
Eva Hrušková a určitě se dozvíme
hodně zajímavého ze zážitkového
pořadu sdružení ADRA o životě
chlapce z Mongolska ve srovnání
s chlapcem z Čech (v adventním čase
jsme se již setkali s příběhem dívky
z Keni ve srovnání s dívkou z Čech).

přijede v květnu. Přehled všech akcí
najdete na webových stránkách školky.

Foto: Lenka Paluková

Od dubna začínají přihlášené děti
jezdit na plavecký výcvik. Tentokrát
jsme zvolili plavecký bazén
v Neratovicích. Na děti čekají milé
instruktorky, které s nimi pobývají
Děti si také prožily svůj první velký
po celu dobu hodiny přímo ve vodě.
výlet, a to na Letiště Václava Havla.
Toto je velice důležité především pro
Děti ze školky ve Školní ulici toto le- Z přírodopisných akcí děti velmi zau- bázlivější děti.
tiště navštívily již v prosinci a děti ze jal pořad: „Ptáci v zimě“, v rámci kte- V červnu nás čeká ještě školka
školky v Zagarolské v polovině ledna. rého jsme si vlastnoručně vyrobili
v přírodě, které se účastní 21 přihláPro všechny to byl zcela jistě krásný krmítka pro ptáčky a rozvěsili jsme si šených dětí a s nimi tři paní učitelky.
a nezapomenutelný zážitek. Letadla je na zahradě školky. Stejně zajímavý Tentokrát jsme zvolili pohádkovou
jsme viděli zblízka přímo z letištní
byl pořad: „Stopy v zimě“, který se
usedlost v jižních Čechách zvanou
plochy, navíc s laskavým výkladem
konal ve školce v Zagarolské. Děti si Lovětín.
paní průvodkyně, která dříve praco- mohly vylít ze sádry stopu zajíce,
V letošním školním roce naši školku
vala jako letuška. Zcela jistě si tento
lišky, jezevce a dalších zvířat. Další
výlet v příštím roce zopakujeme!
pořady nás ještě čekají, ale asi nejví- opustí celkem 25 školáčků. Stejně
ce se těšíme na návštěvu lamy, která jako loni bude k této příležitosti koV letošním školním roce nás čeká
nána zahradní slavnost, která bude
ještě jeden prima výlet. V červnu pospojena nejen s pohádkou, ale předejedeme do pražského Planetária na
vším s pasováním těchto školáčků.
pohádku Anička a Nebešťánek. Už
Na tuto již tradiční akci, která se bunyní se těšíme i na proběhnutí po
de konat na školní zahradě ve Školní
Stromovce.
ulici, jste všichni zváni.
Kromě toho máme ve školkách mnoIlona Sedlářová
ho akcí pro naše děti. Každý měsíc
ředitelka MŠ Nelahozeves
nás navštěvuje divadélko Úsměv
Šárka Baldová
s tematickými pohádkami. Karneval
vedoucí odloučeného pracoviště
jsme si užili s Míšou Růžičkovou, naZagarolská
Děti si ve školce v Zagarolské užívají Karneval

Zápis do MŠ
na školní
rok
2013/2014
Vydávání přihlášek:
29.—30. 4. od 10 do 16 hodin
Zápis: 6.—7. 5. od 13 do 16 hodin
S sebou přineste vyplněnou a lékařem
potvrzenou přihlášku, rodný list dítěte.
Nahlížení do spisu: 20. 5., 13—14 h
Vydávání rozhodnutí: 5. 6., 14—16 h

Kritéria pro přijetí dětí
Do mateřské školy jsou přijímány děti
podle kritérií v tomto pořadí:
1. Děti s odloženou školní docházkou +
děti, které od 1. 9. 2013 do 31. 8.
2014 dovrší 6 let
2. Děti s trvalým bydlištěm v Nelahozevsi dle věku (sestupná řada).

3. Děti s trvalým bydlištěm v obci Zlončice až po naplnění bodu č. 1 + 2.
4. Děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích až po naplnění bodu č. 1—3.
K předškolnímu vzdělávání může být
podle § 50 zákona 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, přijato
pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

děti, které v příslušném školním roce
dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku se
zařazují děti, které v daném školním
roce dovrší 6 let a děti s odloženou
školní docházkou.
Ředitelka může stanovit tříměsíční zkušební pobyt dítěte.
Ředitelka stanoví po dohodě s rodiči
dny docházky a délku pobytu dítěte
v těchto dnech a způsob a rozsah stravování.

Po přijímacím řízení svolává ředitelka
schůzku pro rodiče nových dětí, kde
kromě informací o škole domlouvá
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., i průběh adaptace dětí, s možností na§ 34, se předškolní vzdělávání organi- vštěvovat MŠ na pořádaných setkáních
zuje pro děti ve věku zpravidla od tří
a akcích pro děti a rodiče.
do šesti let. Do prvního ročníku se zařazují děti, které v příslušném školním roce Při umístění dětí do tříd je brán v úvahu
dovrší nejvýše čtyři roky. Bude-li přijato zájem rodičů a především potřeby dětí.
dítě, které dovrší 3 let věku v pozdějDěti mohou být do MŠ přijímány
ších měsících, bude v následujícím škol- i v průběhu školního roku, je-li volná
ním roce zařazeno opět do prvního roč- kapacita.
níku. Do druhého ročníku se zařazují

Zápis dětí do MŠ
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CO ZAHRNUJE ČINNOST
KULTURNÍ KOMISE V OBCI
Komise kulturní, školská a sociální
vznikla jako iniciativní a poradní orgán starosty. Kulturní komise se zabývá převážně přípravou a organizací
kulturních akcí, které zajišťuje obec.

ani Přátelské posezení s důchodci dne ložkou Spolky a kluby / Kulturní ko1. prosince a Slavnostní rozsvícení
mise / Hospodaření za rok 2012.
vánočního stromu dne 7. prosince.

Další významnou kulturní událostí
v obci bylo uvedení Vánoční mše J. J.
Svou činnost v roce 2012 provozova- Ryby v podání Příbramské filharmola v následujícím složení: Ing. Václav nie pod vedením Pavla Šmolíka
Turecký, Květuše Dittrichová, Stani- v Rytířském sále zámku Nelahozeves
slav Kuchta, Hana Langmajerová, Eva dne 12. prosince.
Vintrová a předsedkyní komise je
K ukončení roku a naladění do váAlena Hurychová.
noční atmosféry zorganizovala kul-

Hospodaření kulturní komise za uplynulý rok 2012
První akcí, kterou kulturní komise
uspořádala, bylo slavnostní otevření
knihovny a klubovny v Zagarolské
ulici v budově čp. 313, které proběhlo 26. února 2012. Komise iniciovala
vznik klubu seniorů a pečlivě jim zajistila bohatý program na celý uplynulý rok. (Program včetně hospodaření s prostředky v klubu seniorů za
rok 2012 bude umístěn na webových
stránkách obce na:
www.nelahozeves.cz, pod záložkou
Spolky a kluby / Klub seniorů / Hospodaření za rok 2012.)

turní komise koncert v kostele sv.
Ondřeje v Nelahozevsi. Občané obce
si mohli zazpívat vánoční koledy se
zvukem varhan dne 25. prosince
2012.
Níže uvedená tabulka zachycuje finanční stránku a hospodaření
s přidělenými prostředky pro rok
2012.

Jak byl rozdělen příděl
100 000 Kč v uplynulém
roce 2012

Kč
26. 5. Máje
19 456
28. 6. Koncert pro všechny 5 000
Následně se komi8. 9. Nelahozeveský podzim
se pokusila o znos hudbou A. Dvořáka 3 000
vuobnovení tradi16. 9. Burčákování
*)
ce Nelaho1. 12. Posezení se seniory 13 580
zeveských májí.
7. 12. Slavnostní rozsvícení
Akce se stala
vánočního stromu
0
úspěšnou a mezi
12.
12.
Vánoční
mše
J.
J.
Ryby
lidmi vítanou a bude realizována
18 000
i v roce 2013.
25. 12. Koledy za doprovodu
Dále se komise dne 8. září 2012 podívarhan v kostelíku sv. Ondřeje
lela na přípravě akce Dvořákova Ne4 544
lahozeves. Nelahozeveské burčáková5. 2.—21. 12.
ní, které se uskutečnilo dne 16. září
Klub seniorů
36 420
2012, mělo u dětí i dospělých návštěvníků velmi dobrý ohlas. Komise *) Akce byla financována z prostředků
se také podílela na organizaci a příod občanů, které byly vybrány
pravě amatérského divadelního
v průběhu májové akce.
představení pro dospělé s názvem
Královský kuskus, které se uskutečni- Podrobněji rozpracované položkové
rozdělení prostředků na jednotlivé
lo v kulturním domě 24. listopadu
akce realizované v roce 2012 bude
2012.
uvedeno na webových stránkách obV uplynulém roce 2012 nechybělo
ce na: www.nelahozeves.cz, pod zá-

Program kulturní komise
bude v roce 2013 bohatý

Dne 18. května 2013 se budou již
podruhé konat Nelahozeveské máje.
Akce začíná v 9.00 hodin v Lešanech
na Dolní návsi. Ozdobený valník
s průvodem bude dále pokračovat
obcí po vyznačené trase
(harmonogram je umístěn pod článkem). Na vyznačených stanovištích
se tak jako vloni průvod zastaví
a bude prostor pro tanec i občerstvení. Ve 14.00 hodin dojde průvod
k nelahozeveské hasičárně, kde již od
12.30 bude k dispozici občerstvení.
U máje zatančí děti ze základní školy
Českou besedu, paní starostka vylosuje výherce májky a Kecal pozve
děti a jejich rodiče do kulturního domu na divadelní pohádku Červená
Karkulka, kterou uvidí od 15.30 hodin.
Večer od 20.00 hodin v kulturním
domě Nelahozeves bude ukončena
plesová sezóna Májovou zábavou.
Vstupné činí 100 Kč, k tanci a poslechu bude hrát pražská kapela JOYBOX. Kapelu tvoří mladí talentovaní
muzikanti, absolventi Konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze. Široký repertoár kapely, který zahrnuje nejenom
polky a valčíky, ale i populární hudbu, rokenrolové hity a filmové písně,
bude zcela jistě zárukou dobré zábavy.
Dne 1. června 2013 ve 20.00 hodin
vystoupí na nádvoří nelahozeveského zámku známé pražské vokální
kvarteto The Swings za doprovodu
kytary a houslí (v případě špatného
počasí v Rytířském sále). Kvarteto
představuje v Čechách ojedinělý druh
hudební zábavy – stylový vícehlasý
zpěv inspirovaný klasickým jazzem
30. - 60. let. Návštěvníci uslyší českou
i americkou swingovou klasiku
v originálních aranžmá. The Swings
(Pokračování na stránce 13)

duben 2013
(Pokračování ze stránky 12)

bylo možné spatřit v přímém přenosu ČT jako hudební doprovod nominačního večera Českých lvů.
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Příděl prostředků do rozpočtu kulturní komise na
rok 2013 a jejich rozdělení na plánované akce

Sto kusů volných vstupenek bude
zdarma k dispozici občanům na obec18. 5.
ním úřadě v měsíci květnu.
1. 6.
V sobotu 7. září 2013 proběhne ve
13.00 hodin u příležitosti akce Dvořá7. 9.
kova Nelahozeves koncert
v památníku Antonína Dvořáka. Bude
následovat slavnostní projev starost- 15. 9.
6. 12.
ky u Dvořákovy sochy v parku.

Adventní koncert v Rytířském sále
zámku Nelahozeves proběhne ve
středu 18. prosince 2013 od 19.00
hodin. Vystoupí Dvořákův komorní
sbor z Kralup nad Vltavou pod vedením dirigenta Pavla Holubce.

Foto: Miloš Mojžiš

Kč
Máje
20 000
Koncert na zámku
s The Swings
20 000
Dvořákova Nelahozeves
2 000
Burčákování
5 000
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
0
Následující neděli, 15. září 2013, se
7. 12. Posezení se seniory 5 000
v čase 11.00—17.30 hodin uskuteční
18. 12. Adventní koncert
Nelahozeveské burčákování. Lidová
v Rytířském sále
18 000
slavnost na prostranství před kultur1. 1.—31. 12.
ním domem bude určena rodinám
Klub seniorů
30 000
s dětmi, které si budou moci zdarma
vyzkoušet různé rukodělné techniky.
Nebude chybět ani malování na obli- Podrobněji zpracované položkové
čej a divadelní Pohádka o alabastrové rozdělení prostředků na jednotlivé
akce bude uvedeno na webových
ručičce od 14.00 hodin.
stránkách obce na:
V měsíci prosinci chystá kulturní kowww.nelahozeves.cz, pod záložkou
mise několik rozličných akcí. SlavSpolky a kluby / Kulturní komise /
nostní rozsvícení vánočního stromu
Hospodaření v roce 2013.
proběhne dne 6. prosince 2013 od
17.00 hodin. Další prosincovou akcí
bude dne 7. prosince 2013
v kulturním domě Posezení
s důchodci. K tanci a poslechu hraje
Přívoranka.

Sto kusů volných vstupenek bude
Kromě výše uvedených akcí se díky
zdarma k dispozici občanům na obec- přičinění kulturní komise uskuteční
ním úřadě v měsíci listopadu.
v obci Nelahozeves další zářiová akce
s názvem PřeDivO aneb PřemyslovTrasa průvodu – Máje 2013 ská divadelní orba, a to v termínu
9.00–9.30 Lešany – Dolní Náves 15.—21. září 2013. Jedná se o festival
ochotnického divadla, výstav a kon9.30–10.00 V Úvoze, Kralupská,
certů, který bude financován
Školní
z prostředků společnosti Přemyslov10.00–10.30 Obecní úřad
ské střední Čechy.
10.30–11.15 nadjezd, Zagarolská
V neděli dne 15. září 2013 ve 14.00
11.15–11.45 Zagarolská 313
hodin zahrají ochotníci obce Nelaho11.45–12.15 Vltavská, Nádražní,
zeves Pohádku o alabastrové ručičce.
U podjezdu
Ve středu 18. září 2013 se od 20.00
12.15–12.45 restaurace U Hrušků
hodin budou moci občané Nelaho12.45–13.30 Hřiště TJ PTZ
zevsi těšit na rekapitulaci detektivní
14.00
Hasičárna
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komedie ochotníků s názvem Královský kuskus.
V pátek dne 20. září 2013 se v 19.00
hodin uskuteční Varhanní koncert
v kostele sv. Ondřeje. Na varhany bude hrát Josef Lecian. Zpěv zosobní
emeritní sólista Národního divadla
v Praze Pavel Červinka.
V sobotu 21. září 2013 proběhne mezi 10. a 18. hodinou výstava obrazů
Martina Patřičného v Památníku Antonína Dvořáka.

M

artin Patřičný je světově
uznávaný výtvarník, který
vystavoval nejenom
v Praze (Rudolfinum,
Obecní dům, Národní muzeum), ale
i v zahraničí (Haag, Naarden, Paříž,
Toronto). Za výtvarnou práci získal
mimo jiné i Bronzovou medaili za
dekorativní umění
Národní francouzské kulturní
asociace. Je spoluautorem scénáře
a průvodcem 26
díly televizního
dokumentu Kus
dřeva ze stromu.
Završením akce PřeDivO aneb Přemyslovská divadelní orba se dne
21. září 2013 stane Koncert operních
árií, který se uskuteční v Rytířském
sále zámku Nelahozeves od 19.00
hodin.
Sto kusů volných vstupenek bude
zdarma k dispozici občanům na obecním úřadě v měsíci září.
Z výše uvedeného výčtu je patrné, že
kulturní komise připravuje celoroční
bohatý program, který je zaměřen na
všechny věkové kategorie občanů
v obci. Po dobu jejího působení proběhlo v obci mnoho úspěšných a rozličně zaměřených akcí. Kulturní komise připravuje svůj program účelně
a hospodárně a díky jejímu působení
se obec Nelahozeves dostává do povědomí měst a obcí v blízkém i širokém okolí. Kvalitní kulturní program
patří k životu v obci.
Ing. Alena Kučírková
ekonom obce
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Šibřinky se letos ponořily
pod mořskou hladinu
Třicáté osmé Šibřinky pořádané TJ Dynamo Nelahozeves přivítaly návštěvníky v mořském světě. Tradiční zábava, která se
konala v pátek 8. března 2013 v tělocvičně TJ, se opět těšila hojné návštěvnosti i velkému počtu masek. Po místenkách se doslova zaprášilo.
Kapela Globus s pestrým žánrovým repertoárem, v níž zpívá
i Veronika Langrová z Nelahozevsi, zde letos vystupovala podruhé.
Hippies se letos na Šibřinkách sešli v hojném počtu, bylo jich
kolem deseti, a to jak mezi návštěvníky, tak mezi „Globusáky“.
Dále jste v sále mohli potkat i ovčáka se stádem veselých oveček,
Rusalky s vodníkem, mumii, Malou mořskou vílu či Den a Noc
atd. Do Nelahozevsi tentokrát zavítala dokonce i samotná Marylin Monroe. Zábava plynula rychle, sál zaplnili tanečníci.
Zpočátku zábavy vystoupili ti nejmladší. Kolem půlnoci byl parket doslova obklíčen návštěvníky, kteří chtěli zhlédnout půlhodinové vystoupení. Teenageři si připravili surfařsko-taneční vystoupení na píseň Everything at Once od australské zpěvačky
Lenky. Následoval příběh o tom, jak se malý kluk stal námořníkem a celý svůj život měl po boku jedinou ženu. Žatečtí hosté
pod názvem „Akva staré bely“ předvedli sestavu na Vltavu
Bedřicha Smetany a sklidili velký úspěch. Bouřlivý potlesk si
zasloužilo i pirátské taneční vystoupení na hudbu z filmu Piráti
z Karibiku. Následně se po sále rozléhal křik vztekajícího se batolete, které se dostalo mezi partu námořníků, jimž se plačící
dítě podařilo utišit díky flašce rumu. Posledním číslem večera
byla pánská jízda na pláži u soudku piva, a co se stane, když se
piva vypije moc? Netřeba rozsáhle komentovat, že obsazené WC
nepřijde úplně vhod, a pak se to člověku lehce poskakuje kolem
záchodu do rytmu skladby z Lord of the Dance. I toto číslo se
těšilo velkému potlesku a následovalo defilé, kdy se k tanečníkům přidali i ostatní vystupující a poskakovali společně na irskou hudbu. S písní Drunken Sailor od Irish Rowers se všichni
rozloučili a následovala volná zábava až do tří hodin do rána.
Celé vystoupení se opakovalo i na tradičním karnevalu pro
děti v neděli 10. března a svou derniéru zažilo v sobotu
30. března na Šibřinkách 2. Zde poprvé zahrála neratovická kapela Plus.

Foto: Petr Koníček (1), Miloš Mojžiš (2, 3)

Soňa Brunnerová

duben 2013

Podvečer s pohádkou
Místní knihovna v Nelahozevsi
připravila pro malé čtenáře a
jejich rodiče na úterý 23. 4. 2013
od 17.30 hodin tento program:
 prohlídku prostor knihovny,

seznámení s možností půjčování knih, registrace nových dětských čtenářů bez poplatku
 výstavku z dětské literatury, jak šel čas – co

četli naši rodiče a prarodiče…
 autorské čtení z pohádkové knížky Aleny

Hurychové
 poslech pohádkového vyprávění „Alabastrová

ručička“ (namluvila Nina Divíšková)
 vyhlášení výtvarné soutěže „obrázek k pohádce“

Každý dětský návštěvník dostane malý dárek,
který pro tuto příležitost vyrobily členky patchworkářského klubu v Nelahozevsi.
Těšíme se na vás.

duben 2013
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V letošním roce jsou držitelé řidičského průkazu vydaného od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni požádat
o jeho výměnu. Jelikož je na konci tohoto roku plánováno stěhování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy, z Přemyslovy ulice do budovy nového MěÚ, dojde koncem roku k omezení úředních hodin.
Proto neváhejte a zažádejte si o výměnu řidičského průkazu co nejdříve.

(Placená inzerce)

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

N E L A H O Z E V E S K Ý Z P R A V O D A J . Vydává Obecní úřad Nelahozeves. Pro občany obce zdarma. Redakce: Václav Michovský ml.
Grafická úprava a sazba: Miloš Mojžiš. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Telefon:
315 785 003. Fax: 315 785 059. E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz. Vychází nepravidelně. Náklad: 750 výtisků. Tiskne Tiskárna Kočka,
Slaný. Distribuuje Česká pošta. Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 26. 7. 2013. Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves: pondělí, středa
7.30—11.00, 12.00—17.00 hodin.

NELAHOZEVESKÝ ZPRAVODAJ

duben 2013

(Placená inzerce)

Strana 16

