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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Nelahozeves a její aktuální témata
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na úvod zrekapitulovat hlavní témata, která „hýbou“ Nelahozevsí.
První dobrou zprávou jsou dotace.
Ministerstvo pro místní rozvoj
schválilo dotaci 400 tisíc korun pro
Nelahozeves na opravu dětského hřiště
v Anglickém resortu. Stav tohoto dětského hřiště byl již kritický a jeho
podstatné části musely být letos již
sanovány. Druhou dotací z ministerstva
pro místní rozvoj je částka blížící se
jednomu milionu korun, určená na
opravu místních komunikací. Vzhledem ke špatnému stavu povrchů ulic
v obci je zdvojnásobení částky na jejich
obnovu opravdu důležité.
Každá mince má ale dvě strany. Ministerstvo školství nevybralo naši žádost o dotaci na rozšíření ZŠ v Nelahozevsi. Nyní prověřujeme, zda by
bylo možné zpracovaný projekt, použít
jako podklad pro žádost o dotaci v jiném dotačním titulu. V případě, že ne,
obec stále může školu rozšířit z vlastních prostředků. O této věci bude
muset zastupitelstvo rozhodnout již
v blízké době, aby se kapacitně napjatá
situace ve škole vyřešila ke spokojenosti
dětí, rodičů i učitelů.
K důležitému kroku vpřed došlo také při
tvorbě územního plánu. Na konci března
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Nelahozeveské
Máje

odevzdala společnost SWECO Hydroprojekt k připomínkovému řízení kompletní návrh generelu odvodu dešťových vod pro naši obec. Z toho vyplývá
aktualizovaný kalendář pro vznik
nového územního plánu, který v tuto
chvíli vychází přibližně na únor 2017.
Byla jmenována sociální komise. Na
základě úspěchu s rozjezdem občanské
poradny, jsem v dubnu jmenoval pana
Jana Ryšavého na pozici předsedy
sociální komise. Tato komise přispěje ke
včasnému řešení náročných životních
situací, s nimiž se pan Ryšavý v poradně
setkává. Dalšími členkami komise
jsou paní Kotrčová a paní Turecká.
Aktuálním tématem je stále splašková
kanalizace. Obyvatelé ulic Vltavská,
Zahradní, Nádražní a okolí podali
připomínky k pracovnímu návrhu
smlouvy obce s občany. Přitom využili
i svého práva petičního. Řadu jejich
připomínek jsme byli schopni zapracovat. Otevřeným tématem stále zůstává
věcné břemeno, kterým by obec měla
zajistit svou investici do přípojek ve výši
cca 100 tisíc korun na každou přípojku
tak, aby kanalizace byla s jistotou používána v dalších desetiletích a investice
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Život na našich
školách (školkách)

v celkové výši přes 5,5 milionu korun
byla efektivní. Připomeňme jen, že
budování přípojek z rozpočtu obce
není v Čechách zdaleka standardem
a v mnoha obcích si občané budují
své přípojky sami.
Firma Regios (ASA) zdražila Nelahozevsi svoz odpadů v přepočtu na rok
skoro o milion korun. Do otevřeného
výběrového řízení, do kterého obec
přímo pozvala všechny hlavní hráče
působící na trhu odpadů, se přihlásila
pouze firma Regios (dceřiná společnost
firmy ASA). Tato společnost navíc ocenila své služby za 8 měsíců podobnou
částkou, kterou předtím obec platila
za celý rok. Přibližně čtvrtinu z částky
pro firmu ASA tvoří bioodpad. Vyvézt
malou biopopelnici je podle firmy
ASA dražší než vyvézt černou popelnici
s komunálním odpadem. Vyvézt velkou
240 litrovou popelnici je jen o 10 %
levnější než velkou černou popelnici.
Člověku se nechce věřit, že toto může
být reálná situace na trhu s odpady.
Kromě brutálního zdražení služeb
Regiosu se ukazuje, že odvézt všechno
zelené co v obci vyroste je drahý nápad,
nákladově srovnatelný s půlroční
platbou obce za fungování mateřské
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Občanský poradce
radí a informuje

školy. V této souvislosti děkuji všem
disciplinovaným občanům, kteří poctivě třídí odpad. Pomáhají tím obci
ušetřit nemalé finanční prostředky.
Obec v této situaci samozřejmě nesloží
zbraně a bude hledat cesty jak nakládání s odpady zlevnit. Připomeneme-li
dále, že Nelahozeves stále dostává ze
slibované částky 500 Kč za tunu pouze
její zlomek, stává se situace v odpadech
nejpalčivějším finančním problémem
obce. Věřím, že nastal čas na větší

změny ve způsobu, jakým obec
s odpady nakládá.

důvěry v upřímné a pozitivní motivy
druhé strany.

Jak vidíte, čeká nás období, opravdu
bohaté na nadějné i náročné situace.
Více než kdy jindy si uvědomuji, že
obec nepatří starostovi, ale občanům
obce. Bude proto důležité, abychom
v Nelahozevsi byli jeden druhému
opravdu sousedy a případné rozdíly
v názorech brali jako příležitost
k vytvoření lepší Nelahozevsi a k posílení

Závěrem děkuji všem, kdo letos opět
uklidili Nelahozeves a Vám přeji příjemné setkání na již tradičních májích,
které letos proběhnou v termínu
21. května.
Přeji příjemné čtení
Josef Kebrle
starosta obce

Děkujeme za klid v honitbě
Prosíme všechny návštěvníky honitby
o omezení volnočasových aktivit
(čtyřkolky, cykloturistika atd.) a o zachování maximálního klidu v honitbě.
V květnu začíná spárkatá zvěř klást
mláďata, zajíci mají druhé vrhy, hnízdí
bažanti, koroptve i zpěvné ptactvo.
Bezohledné plašení živočichů, volné
pobíhání psů a další rušivé činnosti
jsou v tomto období pro zvěř velice
nepříznivé. Ohroženy přitom nejsou
jen matky, ale i čerstvě narozená, bezbranná mláďata. V případě nalezení
zdánlivě opuštěného mláděte se není
třeba o zvíře bát – matka je většinou
někde poblíž, a pokud se mláděte
nedotknete, vrátí se pro něj.

Na ochranu mláďat pamatuje i legislativa – dle §9 odst. 3 zákona 449/2001
Sb. o myslivosti může orgán státní správy
myslivosti v době hnízdění a kladení
mláďat na žádost uživatele honitby
nařídit zákaz vstupu do honitby nebo
její části. Pro příznivce adrenalinových
jízd na čtyřkolkách nebo motocyklech
dále platí, že bez zvláštního povolení
majitele pozemku nebo jiného oprávnění je jízda mimo cesty zakázaná.
Všem ohleduplným a rozumným
návštěvníkům honitby děkujeme,
Myslivecké sdružení Kralupy Nelahozeves
Marek Vobořil

Nelahozeves uspěla se žádostmi o dotace
na hřiště a na místní komunikace
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Letos jsme se podruhé pokusili získat dotaci 400 tis. Kč na dětské hřiště
v Lešanském horním resortu a tentokrát jsme uspěli. Chtěl bych na tomto
místě poděkovat zejména dětem a jejich pedagogům, kteří se podíleli
na přípravě podkladů k dotaci formou práce v hodinách výtvarné výchovy
a formou diskuze o budoucím vzhledu hřiště. Výstupy z práce dětí byly
nedílnou (a bodovanou) součástí žádosti o dotaci. Věřím, že pro děti toto
bude příběh se šťasným koncem, který ukazuje, že má cenu věci zkoušet,
udělat něco navíc a vytrvat.
Druhou dobrou zprávou dne je kladné
posouzení žádosti o dotaci 989,9 tis. Kč
na opravu místních komunikací. Na
přípravě podkladů se podílel zejména
pan místostarosta Josef Kukla, pan
Karel Lang – specialista na opravy
komunikací a v neposlední řadě spo-
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lečnost Accon, která nám pomáhala
s administrací a včasným podáním
žádosti. Získané prostředky znamenají
zdvojnásobení letošního rozpočtu
obce na opravy a tím i možnost zkvalitnit a zrychlit práce v tomto letitém
problematickém bodě.

Tímto samozřejmě vše teprve začíná
a bude třeba získané prostředky co
nejdříve využít v souladu s dotačními
pravidly.
Ještě jednou díky všem kdo pomohli!
Josef Kebrle

Zpravodaj nově
s větším písmem

Poděkování za Úklid obce
I v tomto roce jsme se druhou dubnovou sobotu ráno sešli u hasičárny,
abychom se společně pustili do akce
„Ukliďme spolu Nelahozeves“. Letošní
úklid, stejně jako ten loňský, se odehrál
pod patronací našich myslivců. Sešli
se ale i členové hasičského spolku,
občanského sdružení a další občané
naší obce, někteří i se svými mladšími
potomky. Letošní účast byla o něco
slabší, než v předchozím roce. Možná
to bylo částečně způsobeno i tím, že
ve stejnou dobu mohli naši občané
využít mobilního svozu nebezpečných
odpadů, bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností. A tak dali
přednost svým domácnostem.

převzali pytle na odpady a rozdělili si
„rajony“. Jiní si vyzvedli pytle v předstihu a uklidili některé části obce o pár
dní dřív. O svoz sebraných odpadů ke
kontejnerům se pak postarali již
tradičně pánové Šimek a Kuchta.
Se svozem pomohli i další občané
z řad dobrovolníků.
Opět bylo sebráno velké množství
odpadů – dva plné kontejnery velkoobjemového, jeden bioodpadu a jeden
nebezpečného odpadu.
Děkuji všem, kterým není lhostejné
prostředí, ve kterém žijeme, a dokážou věnovat svůj čas ve prospěch nás
všech.

Na žádost několika čtenářů Nelahozeveského zpravodaje, kterým
se písmo zdálo moc drobné, jsme
v celém zpravodaji zvětšili písmo
o 1 bod. Prosím čtenáře o zpětnou
vazbu na e-mail zpravodaj@nelahozeves.cz nebo přes Obecní
úřad, zdali je velikost písma více
vyhovující.
Písmo je možno zvětšit ještě
o jeden bod. Je nutné ovšem vzít
v potaz, že se na jednu stránku
Zpravodaje vejde méně textu,
a proto se počet stránek
ve Zpravodaji zvýší.

Přehled činnosti Jednotky
sboru dobrovolných
hasičů obce Nelahozeves
•

9. 1. 2016 Na žádost spolku
myslivců byl proveden členy
JSDH požární dozor na plese
v kulturním domě.

•

Dne 9. dubna 2016 se v Resortu, stejně
jako v celé obci, uskutečnila tradiční
brigáda jarního úklidu.

26. 2. 2016 Byl proveden členy
JSDH požární dozor v kulturním
domě na dětském karnevalu,
který pořádala základní škola.

•

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří obětovali své volné
sobotní dopoledne a přiložili ruku
k dílu.

26. 2. 2016 a 12. 3. 2016
Na žádost TJ Dynama byl proveden členy JSDH požární dozor
na kulturní akci „Šibřinky“.

•

8. 3. 2016 Proběhlo převzetí
vozidla cisternové automobilové stříkačky 24 T815 od
zástupců MERA a Hasičského
záchranného sboru ČR.

•

26.3 .2016 Proběhl výcvik
a zaškolení jednotky na aktivaci
proti povodňového opatření –
zpětná klapka v ulici Nádražní.

Všichni dobrovolníci si u hasičárny

Úklid v Resortu

Olga Riegertová,
Komise životního prostředí

Byť účast byla slabší než v roce minulém, produktivita práce byla opět na
vysoké úrovni a vše, co bylo v plánu,
se udělalo.
Největší výzvou pro příští rok bude
tedy udržet účast alespoň na letošních
číslech a snad se povede úklid zakončit
společným táborákem, který se letos
kvůli nepříznivému počasí nekonal.

Jan Gregor
velitel JSDHO Nelahozeves

Květen 2016

Jiří Michal
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Nelahozeveské Máje Sobota
Obnovené Nelahozeveské Máje proběhnou v obci již po páté. Celodenní
program začne v Lešanech na návsi v jedenáct hodin a vyvrcholí večerní
zábavou v kulturním domě. Program je podobný jako v minulých letech.
Již v pátek v odpoledních hodinách
začnou přípravy. Ve školní kuchyni se
budou péct koláčky, před hasičárnou
mládež ozdobí májku a vůz, který
bude druhý den jezdit obcí a bude
třeba vztyčit májku, která se musí do
druhého dne ohlídat.
V sobotu se začíná tančit v jedenáct
hodin na návsi v Lešanech, poté valník
s muzikanty a tanečníky odjíždí směr
Resort, kde je v ulici Habrová kolem
půl dvanácté první zastávka. Ve dvanáct
se staví u Obecního úřadu a pak valník Zagarolskou, Nádražní a Pod Strání jede zpět k hasičárně, kam by měl
přijet kolem druhé hodiny. Pokud
máte zájem o zastávku i před vaším
domem, ozvěte se na kultura@nelahozeves.cz, nebo osobně na obecním
úřadě.

Před hasičárnou bude připravené
občerstvení od hasičů a stánky místních spolků. Ve 14.30 vystoupí děti ze
základní školy pod vedením Mileny
Vovsové s Českou Besedou, v 15 hodin
se představí folklorní soubor Rosénka a v 16 hodin zahrají nelahozeveští
ochotníci v kulturním domě pohádku
Čert a Káča.
Celý program završí večerní zábava
v kulturním domě, od 20 hodin zde
hraje v Nelahozevsi oblíbená neratovická skupina Plus. Lístky si raději
rezervujte předem u Hedviky Bártové,
tel. 725 207 190.
Každá ruka se nám hodí, pokud
chcete pomoci, ozvěte se nám.
za kulturní komisi obce
Eliška Brázdová

21. května
11.00–14.00
Valník s tanečníky
a muzikanty jezdí obcí

14.00–17.00
Posezení u hasičárny

14.30
Českou besedu zatančí děti
ze ZŠ

14.45
Losování výherce májky

15.00
Zazpívá a zatančí folklorní
soubor Rosénka

16.00
Pohádka pro děti v kulturním
domě – Čerta a Káča – ochotníci Nelahozeves

20.00
Květen 2016

Taneční zábava, skupina
PLUS Neratovice
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fotografie: Miloš Mojžíš

Předpokládaná trasa
cesty valníku s muzikanty, zpěváky
a tanečníky.
•
•
•
•
•
•
•

11.00 Lešany dolní náves
11.30 horní Resort
12.00 ulice Školní
12.30 ulice Zagarolská
13.00 Nádražní, Příčná
13.30 ulice Pod Strání

Významné životní
jubileum oslavili tito
spoluobčané. Přejeme
vše nejlepší do dalších let!

14.00 hasičárna pod zámkem

Únor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co jsou to máje?
Máje, májka nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří
ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy.
Česká máje má formu celého stromu
zbaveného, s výjimkou horní části,
větví a kůry. V některých případech
se holý kmen nechává stát více let
a mění se pouze vrchní část, jindy se
zas skládá ze dvou či tří na sebe
napojených kmenů k dosažení větší
výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se
setkat také s májkou z břízy. Horní
část se zdobí stužkami z látek nebo

krepového papíru a zavěšuje se na ní
zdobený věnec. Se stavěním máje je
spojen i zvyk jejího nočního hlídání
před muži ze sousedních vesnic, kteří
se ji snaží porazit nebo odříznout její
vrchol. Pokud se jim to podaří, je to
pro vesnici velká ostuda. Někdy se
také staví malé máje před domy jako
vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce.

Vyhnalová Věruška
Bílková Božena
Měchurová Zdeňka
Randová Věra
Kokošková Dagmar
Srbová Alena
Hrušková Ludmila
Špačková Bohumila
Janda Václav

Březen:

•
•

Šístková Jaroslava
Černý Jaroslav

zdroj: Wikipedia
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Přehled kulturních akcí květen - srpen
Květen

sobota 21. května – celý den

Neděle 1. května od 7:30 h

Nelahozeveské máje a Májová
zábava (více v článku na str. 4)

Nelahozeves

neděle 29. května od 14 h

Turistický pochod Dvořákova

Pohádkový les
Pořádá TJ Dynamo s podporou Hasičů Nelahozeves

úterý 10. května

Lanovkou na Petřín a návštěva
Strahovského kláštera
Vlakem v 7:21 z Nelahozevsi, Pořádá Klub seniorů

čtvrtek 12. května
od 19:30 do 21 h

Červen

sobota 21. května

Hudební odpoledne + schůze členů
Pořádá Klub seniorů, Volnočasové centrum

(Zájemci se hlásili na tel. do 11. 4. 2016)
Pořádá Klub seniorů

sobota 30. července od 8 h

sobota 18. června od 11 do 13 h
Den na řece - lodí do Úholiček
Pořádá Klub seniorů

Cena zájezdu 300 Kč. (Zájemci se
hlásili na tel. do 11. 4. 2016)
Vlakem v 6:21 z Nelahozevsi, pořádá Klub seniorů

Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek
pořádají

v neděli 1. května 2016
20. ročník turistického pochodu

DVOŘÁKOVA NELAHOZEVES
Akce je zařazena do seriálu turistických akcí Eurorando 2016
START

7.30 - 10.00 hodin, od nádraží ČD Kralupy nad Vltavou
GPS: 50°14'20.430"N, 14°18'47.162"E
CÍL

10.00 - 15.30 hodin, Turistická základna KČT (Ke Koupališti 182,
Kralupy nad Vltavou), GPS: 50°15'19.068"N, 14°18'24.339"E
TRASY

Pěší: 8, 11, 14 a 25 km (popis tras bude k dispozici na startu akce),
Virtuální naučná stezka: „Z Kralup za Antonínem Dvořákem“ s chytrým
telefonem (více na http://kralupska-turistika.cz/kct)
STARTOVNÉ

Jednotné startovné je 20 Kč.
DALŠÍ INFORMACE

V cíli je možné zakoupit výroční turistickou známku a turistickou nálepku Dvořákova Nelahozeves ze speciální edice KČT 2016, opéci si vlastní buřty, připraveny
budou drobné hry a soutěže. Během akce se dá plnit Oblastní turistický odznak
Kralupsko (záznamník získáte na kontaktní adrese uvedené níže nebo na startu či
v cíli pochodu - cena záznamníku je 25 Kč).

Květen 2016

pondělí 27. června od 16 h

Červenec

Výlet lodí na Slapy

KONTAKTNÍ ADRESA

Kateřina Malá, Kuzmínova 395, 278 01 Kralupy nad Vltavou, telefon: 737 463 263,
e-mail: kct.kralupy@seznam.cz, internet: http://kralupska-turistika.cz
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Návštěva veltruského zámku a projížďka po veltruském parku kočárem
(Zájemci se hlásili na tel. do 11. 4. 2016)
Pořádá Klub seniorů

úterý 7. června od 8 h

Návštěva skanzenu Zubrnice

Koncert v rámci festivalu Americké
jaro: Yossi Arnheim - flétna, Alice
Fielderová - klavír
Rytířský sál zámku Nelahozeves

úterý 21. června od 9 h

Miřejovické půlení
Pořádá Maraton klub Miřejovice, z. s.

Srpen
sobota 27. srpna

Hradozámecká noc
Zámek Nelahozeves

Pomlázkování s novinkami,
vydařeným počasím
a hojnou účastí
Pravidelné
události ve volnočasovém centru
Pondělí

Joga - 19:30 - 21:00
Klub seniorů

Úterý

patchwork - nepravidelně
fotografie: Miloš Mojžíš
Tentokrát nám na velikonoční neděli paní Příroda přichystala natolik nádherné
počasí, že jsme si mohli dovolit vynést stoly před hasičárnu a veškeré tvoření
a dílničky přichystat venku.
Tvořili malí, tvořili velcí, co nestihla
dcerka, dodělala maminka, hoši,
tatínkové, ale i mnohá děvčata se
pustili do pomlázek a tentokrát snad
žádná nezůstala nedodělaná, mnohá
již byla ozdobená košíkem.
Ani ostatní dílničky však nezůstaly
opomenuty: někteří si své perníčky
ozdobili vícekrát (poté, co polevu poctivě olízali), cukrovou polevou někteří
ozdobili dokonce sádrové odlitky (ty
byly původně určené spíše k domalování vodovkami :o)). Piliny, kterými se
plnili panáčci piliňáčci-trávníčci, došly
asi hodinu před plánovaným koncem
– ještěže pan truhlář Petr Richtrmoc,
který nám piliny věnoval, byl přítomen
a operativně situaci vyřešil tím, že došel
do nedaleké dílny pro další.
Háďata, žížaly a housenky jsme
tentokrát pletli přímo na prstech,
polystyrenová vajíčka jsme zdobili
pestrobarevnými papírovými kytičkami,
ti nejtrpělivější si z krepového papíru
ukroutili provázek (žádná lehká práce,
přátelé) a z něj pak vytvořili na kytičkovači dvoubarevnou květinu.

Angličtina - 10:00 - 11:00
Jóga - 8:15 - 9:45

tých vajec) a malování voskem také
nezůstaly nepovšimnuty.

Čtvrtek

Naše letošní novinky, drátkovaný
stojánek na vajíčka a šité slepičky,
měly také velký úspěch.

Klub ručních prací od 18 h

Děkujeme panu Dvořákovi a paní
Tilajcsikové z veltruského košíkářství
za nádherné proutky, již zmíněnému
truhláři Petru Richtrmocovi za piliny, za
pomoc u dílniček kolegyním z místního Klubu ručních prací (Míle, Zuzce
a Stáně), Aleně, Adélce, Pavlovi,
Pavlovi a Marušce.

Rehabilitační cvičení

Pátek

Němčina

Neděle

Občanská poradna

A za hojnou účast děkujeme Vám,
milým návštěvníkům, sousedům,
přátelům, kamarádům, jejich dětem,
našim dětem a jejich kamarádům!
Hanka a Eliška

Prodej sazenic trvalek

Kamejka.cz
květiny z babiččiny zahrady
Simona Hrňáková
Lužická 45, Nelahozeves - Lešany
tel.: +420 606 498 036
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Mramorovaných vajíček byl vytvořen
rekordní počet, techniky madeira
(vrtání a následné zdobení vyfouknu-

Středa

placená inzerce
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Plesání ukončí Májová zábava. Co nás čeká?
Zpravodaj vychází téměř v polovině jara. Většina letošních plesů a zábav
je úspěšně za námi, stejně tak i Hrnčířské trhy na zámku Nelahozeves.
Letos hrnčířům aprílové počasí moc nepřálo. “I přes nepřízeň počasí se
letošních Hrnčířských slavností zúčastnilo více, než 5 tisíc návštěvníků,”
prozradila Zdeňka Niklová ze zámku Nelahozeves. Další velkou akcí na
zámku Nelahozeves bude až Hradozámecká noc na konci srpna.

Návštěvnost plesů a Šibřinek byla vysoká

Paní Bártová prozradila, že ani letošní
Májová zábava nebude bez programu.
Jsou domluvena taneční (standard,
latina) a pěvecká vystoupení. A jelikož
se jedná o zábavu májovou, kdy je
vše v plném květu, nebude chybět
i krásně nazdobený sál. Máte se na co
těšit! Pokud se chcete potkat a zároveň
si zatančit, či popít, máte jedinečnou
příležitost právě na Májové zábavě.

Jaké jsou plány?
Další větší kulturní akcí v Nelahozevsi
bude již zmíněná Hradozámecká noc
(27. srpna) a Happening na starém
mostě (10. září). Více informací o obou
akcích přineseme informací v prázdninovém Zpravodaji, který by měl
vyjít na konci června.
Šibřinky, foto: Facebook kapely Plus
Není to tak dávno, co plesovou sezónu
2015/2016 otevřela Svatomartinská
zábava s cimbálovkou, svatomartinským vínem a husou “tak trochu jinak”.
Ani se nenadějeme a za pár týdnů ji
ukončí zábava Májová, na níž bude
hrát neratovická kapela PLUS, která
doprovázela v polovině března druhé
„prvorepublikové“ Šibřinky.
Lednový Myslivecký ples se byl už
několik týdnů dopředu beznadějně
zarezervovaný. Zejména zvěřinová
tombola vypadala skutečně velmi lákavě, na druhou stranu vyhrávalo jen
málo tombolenek. Následoval také
Ples sportovců a Hasičský ples, který
se letos také vydařil. “Přišlo sem zhruba
kolem 200 lidí. Za léta, co ples pořádáme, to byla největší účast,” uvedl
velitel Jan Gregor.
Podobně na tom byly i Šibřinky.
Během úspěšného půlnočního překvapení procházel po parketu tatíček

Masaryk a “dynamačky” tančily i trochu
netradiční charleston, což nebylo
samozřejmě zdaleka vše. Oba večery se
totiž nesly v duchu První republiky.
Mnohé z přítomných dam nevynechaly
jedinečnou příležitost se obléknout
do módy 20. a 30. let. Parket byl plný
tanečnic oděných do krátkých šatů,
ramena jim zdobila pestrobarevná
boa (peříčka z nich se následně vyjímala na tanečním parketu) a na hlavě
se třpytily ozdobné čelenky. Mnohým
to skutečně slušelo!
Lze říci, že na oboje Šibřinky přišel
rekordní počet masek, které zároveň
nebyly oproti uplynulým ročníkům
tak pestré. Šibřinky se dlouhodobě
těší velké oblibě a letos tomu nebylo
jinak. Sál s kapacitou pro necelé tři
stovky lidí byl během obou šibřinkových večerů zaplněný. Co si připraví
Dynamáci na další ročník Šibřinek se
dozvíme na podzim.

V tomto čísle se kromě tradičního
kalendáře akcí dočtete také tipy, co se
bude dít v blízké době “u sousedů”.
(viz str. 19)
Soňa Brunnerová

Myslivecký ples 2015, foto: Nela.cz
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Májová zábava i letos s doprovodným programem
Vraťme se ovšem k Májové zábavě,
která v naší plesové sezóně není žádným nováčkem. Ukončuje ji už od
roku 2012, kdy se poprvé pořádaly
Nelahozeveské máje. Nicméně účast
na ní nebývala zpočátku valná. V loňském roce se na koncepci Májové zá-

8

bavy leccos změnilo (např. přibyl
doprovodný program), protože se
organizace ujala částečně Hedvika
Bártová. Tato změna přinesla úspěch
a na Májové zábavě se poprvé sešlo
kolem 120 návštěvníků.
Hasičský ples, foto: Facebook SDH Nelahozeves

Anna
Koblencová
se stala
sportovcem
Kralup
Nelahozevská vodní slalomářka
Anna Koblencová se stala vítězkou
ankety Sportovec Kralup 2015 v kategorii 16–50 let.
Po bronzové příčce v anketě Sportovec
Mělnicka tak udělala definitivní tečku
za loňskou veleúspěšnou sezónou,
v níž získala medaili na Mistrovství
světa i Evropy juniorů, a tři medaile
na juniorském Mistrovství České republiky. Letošní vyhlašování Sportovce
Kralup bylo poznamenáno „aprílovým
žertem“, kdy neznámý „příznivec“
sportu skoupil v předprodeji 103
vstupenek, za něž zaplatil více než
15 000 Kč, a místa poté neobsadil.

foto: Nela.cz

foto: Jan Pasler, Nela.cz

Annu jste mohli vidět o víkendu
16. a 17. dubna, kdy se na slalomové
trati pod miřejovickým mostem uskutečnil nominační závod do prezentace ČR.Závodu se tak zúčastní i olympijští vítězové Štěpánka Hilgertová
a Vavřinec Hradilek. Vzhledem k tomu,
že letošní sezóna je olympijská, tak se
pojede opravdu o hodně.
Místní oddíl objednal na tento víkend slunečné počasí, takže neváhejte
a přijďte se podívat, co závodění na
divoké vodě obnáší.
Robin Hron

Květen 2016

foto: Mělnický deník / Jiří Říha
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Druhá třída
růžička...

aneb Jak to jde u druháčků!
Z důvodů navýšení
kapacity školy přijmeme
od 1. srpna 2016 pana
učitele/paní učitelku
1. stupně.

A jde to pořád dobře!Už jsme se stali
opravdovými školáky, kteří vědí co
a jak a nezaleknou se žádné výzvy.
Stali jsme se dobrou partou. Občas to
ještě mezi námi zaskřípe, ale jinak si
umíme pomoci, ocenit úspěch kamaráda, poradit si a podpořit se navzájem.
Stále trpělivěji si nasloucháme a učíme
se projevit vlastní názor, ale i přijmout
názor někoho jiného.
Čteme stále lépe a lépe - někteří z nás
už předčítají plynule, jako velcí. Pomáhají nám v tom naši „Knihomolové“, které sbíráme za každou přečtenou knížku
(a že jich už máme ve třídě plnou síť!)
a také nově vybavená školní knihovna,
kam si moc rádi chodíme půjčovat
knížky. A rádi čteme všichni - ať už
pomalu nebo rychle.

Květen 2016

Taky už umíme sami napsat pohled
i s adresou, píšeme si deníky, seznam
na nákup...zkrátka skoro všechno, co
potřebujeme. A že to ještě někdy není
úplně bez chyb a krasopisně? Počkejte
za rok!
Matematika nás pořád hodně baví vymýšlíme autobusové linky, pracujeme
s tabulkou, hrajeme si se zvířátky Dědy
Lesoně, počítáme sousedy, násobíme,
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rýsujeme krychli. Je toho hodně. Zkusili
jsme si i matematickou soutěž Cvrček.
Také už hodně víme, jak funguje lidské
tělo, představujeme si povolání svých
rodičů, skládáme z papíru, zpíváme
anglicky, bubnujeme na drumbany,
kreslíme, tvoříme.
A jezdíme za kulturou - na podzim
jsme byli na Robinu Hoodovi v divadle
Minor, v zimě na dětské opeře v Praze,
navštívili jsme kralupské muzeum
a nadchl nás filmový dokument
o přírodě Aldabra v kině Vltava.
Když je teď pěkně, plánujeme pěšky
poznávat okolí - chystáme se do Veltrus
na zámek a do parku a do velvarského
Muzea technických hraček. A taky
zase do Mokrosuk na školu v přírodě!
A málem bych zapomněla - ta moudrá
sova u nás visí pořád!
Krásné jaro!
Za Kristýnku, Nikolu, Adélku, Káťu, Kačku, Adama,
Editku, Barunku, Filipa, Martínka, Natálku, Fanouše,
Naty, Mirka, Nellinku, Davida, Máju, Mirka, Markétku,
Dádu a Natálku
jejich třídní učitelka Michaela Kuptíková

Jsme škola pouze s 1. stupněm,
samostatnými ročníky. Nabízíme
nadprůměrné vybavení školy
a pedagogů. Klima odpovídající
škole rodinného typu – vstřícné
a otevřené. Možnost dalšího
vzdělávání pedagogů.
V případě Vašeho zájmu, zasílejte
své žádosti s CV na email ředitelky
školy bavorova@email.cz
Ostatní kontakty a více o naší
škole na našich webových
stránkách – zsnelahozeves.cz

Noc s Andersenem
Soutěž byla naší poslední společnou
aktivitou - uvařili jsme si pak teplý čaj
a každá třída si ve svém „kutloušku“
povídala a četla - ať už ze svých oblíbených knížek nebo z knížky Expedice
z pohlednice, vydané speciálně k tomuto večeru. Nechybělo ani kreslení
vlastních pohlednica další činnosti.

Už jste někdy strávili noc ve škole? Jeden by nevěřil, jak zvláštní pocit to
je, když se setmí, není vidět na konec chodby a ve třídách je takové, trochu
strašidelné, ticho….
Tak tenhle zážitek letos okusili druháci
a čtvrťáci naší školy, když se rozhodli,
že se zúčastní akce pořádané Klubem
dětských knihoven SKIP a celý aprílový
večer a noc si budou ve škole společně
číst, povídat, tvořit, vařit a hrát si.
V podvečer jsme se sešli při povídání
o spisovateli, jehož jméno celá akce
nese – Hansi Christianu Andersenovi.
Krátkou prezentaci na interaktivní
tabuli pro nás připravila páťačka
Nella Žambůrková. Pak se každá třída
„usalašila“ zvlášť (výběr místa byl veliký
– škola byla celá „naše“) a poslechli jsme
si vyprávění několika rodičů „odvážlivců“, kteří byli tak milí, že přinesli oblíbenou knížku svého dětství a představili

nám ji. Patří jim za to velký dík!
No a potom jsme poslali rodiče domů
a vařili jsme si sami večeři! Navzájem
jsme se mezi třídami pohostili - druháci
připravili s neuvěřitelnou kreativitou
a kombinací chutí množství obložených chlebů a čtvrťáci výborný ovocný
salát.
Posilněni a dobře naladěni jsme se
všichni vydali na večerní hru do parku,
kde proběhla první část hry se jmény
knížek a spisovatelů. Proběhli jsme
se,zapátrali v příšeří stromů a vraceli
se zpátky do školy soutěž dokončit.
Všichni se velmi pěkně zapojili a vzájemně se starší s mladšími doplňovali.

Letošní Noc s Andersenem byla věnována 180. výročí vydání Andersenovy
pohádky Malá mořská víla, takže tento
příběh nemohl chybět ani v našem
programu. Druháčci si pohádku poslechli před závěrečným čtením na
dobrou noc a čtvrťáci si před spaním
pustili její filmovou verzi. V přízemí
se do spacáčků zalezlo kolem desáté,
v patře usínali při pohádce tak
o hodinku a půl později.
A ráno? Ne ne, ani po tak náročném
nocování se nevyspávalo...probrali
jsme se brzy, pěkně si sbalili všechna
ta pyžama, kartáčky, knížky a hřebeny
a velmi bohatě se nasnídali. (Opět
díky všem rodičům, kteří napekli či
nakoupili dobroty k snídani!) Na závěr
dostali všichni účastníci pamětní
kartičku a v devět hodin ráno už byla
škola zase tichá a prázdná.
Díky pane Andersene za krásnou Noc.
Těšíme se na příští!
Za nocležníky ze druhé a čtvrté třídy
a p. uč. Milenu Vovsovou,
Michaela Kuptíková
třídní uč. 2. roč.

Květen 2016
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Jak se máme v naší školce
Po dlouhých zimních měsících je tady znovu jaro. Hřejivé sluneční paprsky
prozářily naše zahrady a děti mohou opět ven. To bylo slávy, když paní
učitelky poprvé vyndaly dětem bábovky a lopatky na pískoviště. Holčičky
„napekly“ bábovky, kluci postavili první tunely. Jarní hry probíhají stejně
v obou školkách. Jaro pro nás ale neznamená jen delší pobyt venku, ale
provází nás i v naší každodenní práci. Nejprve to byly Velikonoce. Bylo
krásné pozorovat děti, jak tvoří velikonoční výzdobu a malují obrázky na
nástěnky. Obě školky rozkvetly spoustou tulipánů, sněženek a fialek.
Děti se radovaly i z návštěvy králíčka
a beránka. Nejraději by si je ve školce
nechaly už navždy. V dubnu k nám
zavítalo divadlo s pěknou hodinářskou
pohádkou. Na tyto akce zpravidla jezdí
děti z MŠ ve Školní do MŠ v Zagarolské.
Tam nás vždy s úsměvem přivítají
paní učitelky a děti se už těší na své
kamarády. Fotografie z akcí si můžete
prohlédnout na našich stránkách.
Ještě jedna práce naše děti čekala. Již
několik let vyrábíme v obou školkách
výzdobu na zámek v Nelahozevsi.
Jistě jste tam viděli nazdobený vánoční
stromeček se spoustou krásných ozdob
od dětí. Na letošní jarní slavnosti

na zámku připravily děti také velmi
pěknou výzdobu. Vyrobily kytičky,
sluníčka, včelky, berušky a spoustu
jiných hezkých věcí. Paní učitelky jen
„trochu“ pomohly, ale hlavně se snažily,
aby radost z práce měly všechny děti.
Všechnu tu parádu potom při vycházce
odnesly na zámek a těšily se na to, až
tam s maminkou a tatínkem půjdou
a najdou tu svoji kytičku. Při předávání výrobků na zámku na ně čekalo
sladké poděkování v podobě lízátka.
Sotva s dětmi dokončíme výzdobu na
jednu akci, už chystáme další. V květnu
přichystáme na obou školkách besídku
pro maminky k jejich svátku. Děti se

O burzu knih byl zájem

Květen 2016

V pátek 1. dubna se na naší škole
poprvé uskutečnila burza knih.
Všichni jsme byli zvědaví, jak první
ročník proběhne a byli jsme mile překvapeni. Do burzy nanosily děti i paní
učitelky na 80 výtisků krásných dětských knížek a byl o ně opravdu veliký
zájem. Děti nevěděly, jakou knihu si
z velké nabídky vybrat, některé se
daly do čtení rovnou na burze.
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Budeme všichni rádi, pokud se i příští
rok burza uskuteční a knihy do burzy
přinesou i lidé, kteří už děti v naší
škole nemají. Na burze jsou srdečně
vítáni i rodiče žáků, kteří mohou svým
dětem s výběrem pomoci.
Už se těšíme na příští ročník!
Jana Robková
učitelka ZŠ Nelahozeves

učí básničky, tanečky a ještě musí
připravit dáreček pro tu svou maminku.
Práce s dětmi je velmi náročná, ale
zároveň opravdu krásná.
Kolektiv MŠ

Jarní vypalování trávy
přináší zvýšené riziko
I když kalendářně zima oficiálně skončila teprve nedávno, hasiči již zaznamenali nárůst požárů přírodních porostů. Je to hlavně proto, že jarní počasí láká
k „úklidu“ zahrady a s tím i spojenému nešvaru vypalování trávy a spalování
odpadu.
Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob
jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech. V loňském roce, kdy bylo
extrémně suché a horké léto, zaznamenali hasiči obrovský nárůst těchto
požárů. Oproti roku 2014, kdy bylo požárů způsobených zakládáním ohně
a vypalováním 182, jich v roce 2015 bylo 1390 a tyto požáry si vyžádaly
jeden lidský život a 21 lidí se při nich zranilo.
Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování
porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází velice
snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru
na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací.
foto: wikimedia.org

Zákon zakazuje
vypalování porostů
Podle § 17 odst. 3 písm. f ) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, nesmí
fyzická osoba provádět vypalování
porostů, jinak se dopustí přestupku
podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného
zákona. Za tento přestupek lze uložit
pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5
odst. 2 citovaného zákona právnické
a podnikající fyzické osoby nesmí
vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství jsou povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto
činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu podle § 76 odst.

2 písm. n) citovaného zákona. Za tento
správní delikt jim může nýt uložena
pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pálení biologického odpadu lze
provádět za podmínek stanovených
jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí
apod.) jen na předem připravených
přiměřeně velkých hromadách za
trvalé přítomnosti alespoň jedné
dospělé osoby a prostředků na prvotní
hasební zásah.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení
biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
•

důsledně dbejte pokynů příslušného
HZS kraje,

•

velikost hromad klestu a listí po
úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo
v době, kdy je na místě přítomen
dozor,

•
•

při náhlém zhoršení počasí – silném
větru – pálení ihned přerušte
a oheň uhaste,

místo spalování musíte zabezpečit
dostatečným množstvím hasebních látek,

•

místo pálení můžete opustit až po
úplném uhašení ohně,

•

po dobu 5 dnů nebo do vydatného
deště místo pálení pravidelně
kontrolujte,

•

příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny,

•

spalovat klest či odpad lze pouze
v bezpečné vzdálenosti od obytných
nebo hospodářských objektů,

•

osoba mladší 15 let nemůže odpad
spalovat bez přítomnosti osoby
starší 18 let, která je spalováním
pověřena.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů
a firem v této oblasti stanoví i další
zákonné normy, např. zákon o ovzduší,
zákon o lesích, zákon o odpadech
nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
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místo pro pálení izolujte pruhem
širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na
minerální půdu (zeminu),

•

Občanský poradce radí a informuje
Věcná břemena
I v naší obci dochází k situacím, kdy stárnoucí občané začínají mít problémy
s udržováním svého domu, pozemku a obecně majetku. Hledají samozřejmě
možnosti, jak tento svůj majetek, k jehož získání a zhodnocení vynaložili za
dobu svého života nemalé úsilí, zachovat svým dětem a blízkým. Současně se
však logicky snaží zajistit sobě a případně i těm, kteří na nich byli a jsou závislí,
klidné dožití a nezbytné potřeby. Takovéto, ale i další obdobné potřeby, jsou
nejúčinněji zabezpečovány právním institutem věcných břemen. Protože jsem
v rámci poradny poskytoval v poslední době i takovouto pomoc, jakož i z důvodu,
že v poslední době je tato problematika občany naší obce dosti diskutována
v souvislosti s přípravou tlakové kanalizace, rozhodl jsem se podat k tomuto
problému pár vhodných informací.
Problematika věcných břemen je v novém občanském zákoníku (zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) upravena
(§ 1257-1308) poněkud odlišněji, oproti předcházejícímu občanskému zákoníku.
V podstatě se dá konstatovat, že problematika věcných břemen se v právní
úpravě vrací před rok 1950. Návrat k právní úpravě před rok 1950 přináší
zmodernizování a zpřesnění této problematiky, větší smluvní možnosti
a zvyšuje právní jistotu.
Věcné břemeno představuje právní institut vedoucí k částečnému omezení
vlastnických práv a jejich výkonu. Dochází k omezení vlastníka věci tak, že
nemůže plně využívat své vlastnictví. Věcná břemena se v nové právní
úpravě dělí na:

•
•

Věcná břemena – služebnosti
Věcná břemena – reálná břemena.

Služebnosti

Květen 2016

Důležité je rovněž vědět, že kdo
nabude vlastnické právo, přejímá také
závady váznoucí na věci, které jsou
zapsány ve veřejném seznamu (katastr).
Tato část se dotýká samozřejmě spíše
nemovitostí. Nicméně však v ustanovení § 1107 NOZ se uvádí, že jiné
závady oprávněný přejímá, měl-li
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Služebnost se nabývá smlouvou,
pořízením pro případ smrti (závěť),
vydržením, ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci v případech
stanovených zákonem. Nejčastěji se
služebnost zřizuje smlouvou. Zde je
však nutno připomenout, že platnost
a účinnost takové smlouvy musí být,
v závislosti na charakteru služebnosti,
podložena mnohými dalšími ustanoveními právních předpisů (katastrální
zákon, vodní zákon, zákon o cenných
papírech, hornický zákon a jiné).
NOZ uvádí mnohé výjimky - služebnost
k věci hmotné i nehmotné (pohledávky), určení služebnosti podle místních
zvyklostí (jakési dobré mravy), zásady
pro přispívání na údržbu služebnosti,
atp.
NOZ upřesňuje mnohé pojmy a podmínky pro zřízení služebnosti – zřízení
služebnosti pouze na určitou dobu
nebo k dosažení určitého věku, služebnosti inženýrských sítí, okapu,
práva na vodu, služebnosti cesty,
rozlivu, průhonu, služebnosti práva na
vodu a práva pastvy, osobní služebnosti
k bytu, užívacího a požívacího práva.
Důležité jsou zásady pro zánik služebnosti (ze zákona nebo smlouvou),
případně i možnost náhrady při zániku
služebnosti při podání k soudu.

Věc může být zatížena služebností,
která postihuje vlastníka věci tak, že
musí ve prospěch jiného něco trpět
nebo se něčeho zdržet. Základní
charakteristikou služebnosti, je tedy
pasivita vlastníka služebné věci,
reprezentována pojmy trpět a zdržet se,
čímž se služebnosti v zásadě liší od
reálných břemen, s výkonem kterých
je pak spojeno aktivní jednání.
Oproti předcházející úpravě platné do
31. prosince 2013 dochází k významnému posunu v možnosti zatížit služebností nejen věci nemovité, ale také
věci movité.

to povaha služebnosti dovoluje. Lze
tedy zatížit například spoluvlastnický
podíl na věci.

Reálná břemena

a mohl-li je z okolností zjistit nebo
bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li
tak zákon. Takže v tomto smyslu platí
odpovědnost i za přejímku závad na
věcích movitých, stejně jako platí
povinnost údržby převzaté věci. Tato
změna nepochybně nalezne široké
uplatnění v praxi.
Předmětem služebnosti však nemusí
být jen věc jako celek. Zatížena může
být také jen určitá část věci, pokud

Reálná břemena na rozdíl od služebností,
které jsou charakterizovány pasivitou,
jsou charakterizovány aktivní povinností vlastníka něco plnit vůči osobě
oprávněné z reálného břemene. Vlastník zatížené věci je pak povinen něco
konat nebo dávat tzn. poskytovat
peněžité nebo nepeněžité plnění.
Osobou oprávněnou z reálného břemene může být jak fyzická tak právnická
osoba. Vlastník zatížené věci se tak
dostává do postavení dlužníka a osoba
oprávněná do pozice věřitele.
Zatížená věc pak slouží k zajištění
splnění povinnosti ze strany jejího

vlastníka. Při převodu zatížené věci
přechází toto zatížení na jiného vlastníka,
tak jak je u věcných práv obvyklé.
Reálným břemenem lze zatížit pouze
věci zapsané do veřejných seznamů
(katastr), především tedy pozemky
a stavby, které nejsou součástí pozemku. Reálným břemenem může být
také zatížena celá věc, která je předmětem spoluvlastnictví, týmž reálným břemenem může být zatíženo i více věcí.
Příkladem reálných břemen může být
například zřízení výměnku, zabezpečení úkonů v rámci starostlivosti
(posluhy) pro osobu starou, nemocnou
nebo s omezenou svéprávností. Dalším

příkladem může např. být, kdy dlužník,
kterému věřitel půjčí určitou částku
peněz, může být zavázán k tomu, že
jako vlastník nájemního domu bude
část z inkasovaného nájemného odvádět na úhradu svého dluhu. Jiným
příkladem může být povinnost pravidelně oprávněné osobě poskytovat
potraviny nebo otop nebo udržovat
studnu pro jiného vlastníka.

věci řešit tak, aby oprávněná osoba
neutrpěla újmu.

Reálná břemena se obvykle zřizují na
časově omezenou dobu a jsou vykupitelná, tedy že zavázaný z reálného
břemene je oprávněn zprostit se svého
závazku, pokud oprávněné osobě
poskytne peněžitou náhradu.

Zákon nestanoví pro zánik reálných
břemen žádný speciální režim a plně
na něj aplikuje ustanovení o zániku
služebností.

Vzhledem k faktu že zatížená věc má
funkci zajišťovací k povinnosti plnit,
měly by výnosy ze zatížené věci dosahovat alespoň takové výše, že se budou
nejméně rovnat výši plnění, na které
má oprávněný nárok.
Strany si mohou zřídit reálné břemeno
jako časově neomezené, v takovém
případě ale musí být reálné břemeno
zřízeno jako vykupitelné a podmínky
pro tento výkup musí být předmětem
této dohody a musí tedy být známy
ještě před zřízením reálného břemene.
Zákon také ukládá vlastníkovi zatížené
věci povinnost nezhoršovat zatíženou
věc k újmě osoby oprávněné z reálného
břemene. Lze též řešit u vlastníka
povinnost složit k zatížené věci jistotu,
či problém zhoršení stavu zatížené

Reálné břemeno se zřizuje právním
jednáním a vzniká až zápisem do
veřejného seznamu. Samotné reálné
břemeno může být zřizováno smlouvou, pořízením pro případ smrti (závětí)
nebo také jednostranným úkonem, kdy
ho vlastník věci zřídí ve prospěch jiné
své věci.

Závěrem je nezbytné podotknout,
že problematika věcných břemen je
dosti rozsáhlá a není možné v tomto
článku vše jmenovat a řešit. Problematika je to též dosti složitá a tedy
při uzavírání smluv s aplikací věcných
břemen (zejména darovacích, převodních, dědických a pozůstalostních) je
vhodné vyhledat právní pomoc.
Realizace věcných břemen zakotvených zápisem do veřejného rejstříku
(katastru) zabezpečuje právní jistotu.
Zřízení věcných břemen nepochybně
omezuje vlastníka v právu vlastnictví
k zatížené věci, nicméně ne vždy je
toto zatížení jednoznačně v neprospěch vlastníka (možné zhodnocení
nemovitosti).
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
Váš občanský poradce

Rady pro cyklisty a nutnost
použití ochranné přilby
Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí úrazů, které
hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

•
•
•
•

Nikdy nejezděte dva vedle sebe,
ani dva na jednom kole.
Nevozte předměty, které by mohly
vás nebo jiné osoby zranit.
Své úmysly dávejte najevo včas
a takovým způsobem, aby je ostatní
řidiči i chodci správně pochopili.
Při každé změně směru jízdy dejte
včas a zřetelně znamení paží.

•
•
•
•
•
•

Na přechodu pro chodce dejte
přednost přecházejícím chodcům.
Tam, kde je hustý provoz, veďte
kolo raději opatrně po chodníku.
Respektujte dopravní značky, pokyny
policistů a světelné signály.
Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.
Za snížené viditelnosti nezapomeňte
včas rozsvítit světlo.
Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení, použijte reflexní prvky.

•
•
•
•

Před každou jízdou na kole platí
zákaz požívání alkoholických nápojů.
Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo
a dbejte zejména na to, aby bylo
řádně vybaveno.
Při jízdě chraňte hlavu před zraněním
cyklistickou přilbou.
Jednou ze základních příčin zranění
či úmrtí cyklistů je právě poranění
hlavy.
Cyklistická přilba zabrání 85%
úrazů hlavy a 88% úrazů mozku.
M. Johnová
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•

Jezděte co nejblíže u pravého okraje
silnice a sledujte pozorně provoz
kolem sebe.

•

Jirka Karas, často absentující, nicméně
zlepšující se Pavel Vedral, bojovný Jirka
Kloda a mladý nadějný David Točík
skončili procentně pod 40 %, nicméně
občas dokázali mile překvapit porážkami velmi kvalitních soupeřů.“

C-družstvo na
špičku nezaútočilo,
D-družstvo desáté
Družstvo A

Stolní tenisté Dynama končí
po pěti letech v krajské soutěži
A-družstvu se pingpongový zázrak
nepodařilo zopakovat
Letos odehrálo A-družstvo mužů už svojí pátou sezónu v krajské soutěži 2. třídy,
tentokrát bylo přiděleno do silné „mladoboleslavské“ skupiny B. Při pohledu
na soupisky družstev bylo už před sezónou jasné, že se nejlepšímu týmu
Dynama opět nevyhnou záchranářské práce. Výsledky v průběhu sezóny,
kdy družstvo z 22 utkání jen 3 vyhrálo a 4 remízovalo, bohužel tuto
domněnku potvrzovaly.
Šance na udržení přesto pořád ještě
žila, po skončení základní části barážový systém A-týmu přidělil přijatelné TTC
Kladno D. Ale dvě prohry 6:10 a 7:9
definitivně potvrdily, že tým Dynama
na nabitou konkurenci letos prostě
nemá a že si příští rok po právu zahraje
regionální přebor 1. třídy.

Květen 2016

Ani jednotlivým hráčům se letos příliš
nedařilo, možná na tom měly podíl
i nové plastové míčky, se kterými se
poprvé v historii krajská soutěž povinně hrála. Pozici jedničky potvrdil Martin
Ovsenák, ale se svojí úspěšností vyhraných dvouher pouhých 44% určitě
spokojen není. Kladem bylo určitě
zlepšení Radka Točíka i Míšy Motlové
oproti předchozí sezóně, kapitán
družstva Petr Ovsenák si opět pohoršil
a potvrdil fakt, že bez tréninku se
krajská soutěž prostě hrát nedá.
Po pěti letech tak končí doposud
nejúspěšnější období celého oddílu
stolního tenisu, ale věříme, že příští rok
Áčko Dynama v RP1 potvrdí, že do
krajských soutěží patří a vybojuje si
postup.
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Třetí místo od konce
Béčku nestačilo,
sestupuje také
Kapitán Petr Brož hodnotí účinkování
svého týmu v regionálním přeboru
1. třídy: „Sezona 2015/2016 skončila.
Za normálních okolností by nám
10. místo v tabulce stačilo k záchraně
v soutěži, bohužel díky situaci v krajských
soutěžích jsme i z této pozice odsouzeni
k sestupu do nejnižší pralesní ligy. Náš
tým složený ze zkušených i méně
zkušených hráčů dosáhl pouze pěti vítězství, kdy čtyřikrát dokázal porazit
2 nejslabší týmy soutěže, které skončily
za ním a pouze jednou dokázal překvapit
soupeře z Beřkovic v oslabené sestavě na
jejich půdě. Tým v důležitých zápasech
bohužel selhal.
Individální statistiky hovoří za vše, jen
kapitán mužstva byl schopen překonat magickou 50% hranici v úspěšnosti
dvouher. Stylově unikátní Pepa Novotný
začal sezonu slibně, nakonec se jeho
výsledek zastavil na 46 %. Travkový

Jak si vedlo Céčko v regionální soutěži
2. třídy, nám přibližuje jeho nový vedoucí, David Točík: „Skončili jsme pátí
v konečné tabulce, což je velice obstojné s ohledem na zvýšení kvality
celé soutěže. Družstvo se drželo většinu sezóny na špici, bohužel ke konci
se před nás dostala silnější družstva,
která jsme nebyli schopni porazit
i přes veškerou snahu. Začátek sezóny
byl krizový, protože přestal hrát náš
předchozí kapitán Honza Viktorin. Na
jistotě nám přidal příchod nového
hráče Martina Tobiáška, který se stal
dvojkou družstva a podpořil týmovou
atmosféru. Naši nejlepší sestavu ještě
doplnili Alena Ovsenáková, Jirka Kloda
a Standa Kloda.“
V D-družstvu dostaly tradičně prostor
nové naděje oddílu a nezáleželo na
tom, jestli jim je 14 nebo 47 let.
Konečné 10. místo v tabulce rozhodně
není špatným výsledkem a pokud se
všichni hráči budou dál zlepšovat, za
rok to bude určitě veselejší.

Družstvo žáků
vybojovalo bronz
V soutěži regionu Mělník jsme měli
jedno žákovské družstvo, kterému se
podařilo vybojovat skvělé 3. místo za
Neratovicemi a Kralupami. Celkem

Družstvo C

bylo v RP žáků 6 družstev, zápasy
probíhaly od listopadu do března a k vidění byli za stoly osmiletí začátečníci
i nejzkušenější borci ve věku 14 let.
Pod vedením Aleny Ovsenákové nastupovali do zápasů hlavně Michalové
Štibinger a Malotínský, Matěj Hrůza
a Pepa Kotrč. Naše družstvo svedlo
několik napínavých a těsných soubojů,
s druhým týmem Kralup to bylo jako
přes kopírák - na podzim 6:4 pro

Nelahozeves, na jaře v obráceném poměru pro Kralupy. Venku nás potrápily
TJ Kly, když se jim podařilo vybojovat
remízu, ovšem odveta na Dynamu
jim vůbec nevyšla a odvezli si nadílku
0:10. Jednou nás prověřilo i družstvo
Dřínova (6:4 doma), ale v herně Dřínova
i v utkáních s posledním Liběchovem
byli již naši žáci suverénní.
Petr Ovsenák
TJ Dynamo

Oddíl žáků

Mládež bojovala za zelenými (i modrými) stoly
V sobotu 20. února proběhly v Nelahozevsi přebory jednotlivců ve stolním
tenisu v mládežnických kategoriích,
které uspořádal oddíl stolního tenisu
TJ Dynamo spolu s RSST Mělník.Sjeli
se tam hráči z mnoha oddílů regionu
Mělník - Neratovic, Dřínova, Liběchova,
Kralup, Všetat, H. Počapel a samozřejmě

byli velkým počtem zastoupeni i hráči
domácí. Nejmladším hráčům bylo teprve 8 let, ti teprve se stolním tenisem
začínají, nejstarším dorostencům pak
17 let, a ti už mají zkušenosti ze soutěže družstev mužů Regionálního
přeboru 1. třídy.
Hrálo se na 6 stolech téměř 10 hodin,

protože účastníků bylo přes 40
a některé zápasy byly velice vyrovnané
jak ve dvouhrách, tak ve čtyřhrách.
Přebory v Nelahozevsi se vydařily,
k čemuž přispěli všichni hráči výbornými výkony a dík za uspořádání patří jak
hráčům z domácího oddílu, tak členům výboru RSST Mělník.

A nyní výsledky aspoň na prvních 3 místech:
Dvouhra:
Nejmladší žactvo :
1. P. Káš - Dřínov
2. J. Konopásek - Dřínov
3. R. Feriová - Dřínov

Dorost:

Starší žactvo:

1. F. Janda - Neratovice

1. Popová, Lalík - Kralupy

2. M. Guth - Neratovice

2. Štibinger, Hrůza - Nelahozeves

3. M. Štibinger - Nelahozeves

3. Primáč, Brodský - Všetaty, Neratovice

Čtyřhra :

Dorost:
1. Guth, Janda - Neratovice

4. J. Kebrle - Nelahozeves

Nejmladší žactvo :

Mladší žactvo :

1. Káš , Konopásek - Dřínov

1. D.Lalík - Kralupy

2. Beneš , Feriová - Neratovice, Dřínov

2. M.Hrůza - Nelahozeves

3. Kebrle , Luc Duc - Nelahozeves

3. P. Káš - Dřínov

Mladší žactvo:

Starší žactvo:

1. Kebrle, Svárovský - Nelahozeves,
H. Počaply

1. V. Primáč - Všetaty

2. Kocourek, Štibinger - Nelahozeves
3. Jan Kebrle, Popová - Nelahozeves,
Kralupy
Alena Ovsenáková
trenérka mládeže TJ Dynamo Nelahozeves

2. Hrůza , Nedvěd - Nelahozeves

2. M. Štibinger - Nelahozeves

3. Feriová , Káš - Dřínov

3. K. Popová - Kralupy

Regionální přebor žactva:
TJ Neratovice

10

8

1

1

0

70:30

25

2.

TJ Kralupy

10

7

1

2

0

70:30

22

3.

TJ Dynamo
Nelahozeves

10

6

1

3

0

64:36

19

4.

TJ Kly

10

5

1

4

0

57:43

16

5.

TJ Sokol Dřínov

10

2

0

8

0

26:74

6

6.

SK Liběchov

10

0

0

10

0

13:87

0
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Dorostenci z Viktorky PTZ
chtějí poskočit v tabulce
krajské soutěže

Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu – hlavně mládežnického, chtěl
bych vám představit tým dorostenců U19 TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves.
Kluci hrají prvním rokem I. A třídu skupinu A krajského přeboru staršího
dorostu, momentálně jsou na 11. místě tabulky a rádi by ukončili sezonu
o pár příček výše.
Do tréninku jsme se pustili hned na
začátku tohoto roku, a to rovnou na
třech frontách: v tělocvičně místní
školy, na “umělce” v Kralupech nad Vltavou a účastí na Zimní lize v Mělníku
za přítomnosti mužstev z krajských
soutěží. V tomto turnaji, který probíhal
po dobu 3 měsíců, jsem od kluků očekával, že si v zápasech vyzkoušejí velmi
kvalitní soupeře a získají zkušenosti,
které zúročí v jarní části soutěže krajského přeboru. Celkové 3. místo však
předčilo moje očekávání a kladné ohlasy trenérů ostatních mužstev jsem klukům i výboru PTZ rád tlumočil. Turnaj
splnil svůj účel. Třešničkou na dortu
bylo 3. místo a asi 50 cm vysoký pohár,
ale aby nebylo moc chvály, musím
konstatovat, že jsem očekával vyšší
účast na trénincích, hlavně venku a poloviční účast při závěrečných testech
mne také nepotěšila.

Květen 2016

Mimo trénování a účasti na Zimní lize,
jsme si ,,střihli” v únoru turnaj v nohejbale :-) pochopitelně venku (fotky
na našem webu) a pro utužování party
i bowling v Kralupech a brigádu na
hřišti před sezónou.
Začali jsme tento fotbalový rok úspěšně,
klukům se vyhýbají zranění a v zápasech si nevedou špatně. Více se o nich
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můžete dovědět z jejich webových
stránek nebo na Facebooku. Kdo naše
hráče chce vidět zblízka, je vítán na
zápasech. Domácí zápasy hrajeme
1x za 14 dní v neděli od 10 hod na
hřišti PTZ.
Aleš Votruba
trenér U19 PTZ
Webové stránky jsou

ptz-u192.webnode.cz

Chcete mít
reklamu
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
A6 ........................................... 200 Kč
A5 ........................................... 400 Kč
Řádková inzerce .................. 50 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.

Co se děje u sousedů?
Rozhodli jsme se udělat krátký přehled toho, co se chystá za kulturní akce
v květnu a červnu v okolních městech a obcích.

Kralupy nad Vltavou
30. 4. od 14:30 hodin
Dětské maškarní čarodějnice - rej
pro malé čaroděje, soutěže s černokněžníkem, soutěže o nejlepší masku. Pro dospělé alkoholické lektvary
k omlazení a povzbuzení mysli a něco
na zub k doplnění tuků pro lepší
vzlet. (Na Paloučku ve Starém Lobečku)

13. 5. od 18:30 hodin
Koncert Markéty Aptové a kapely
Vocal Band s jejími hosty - mladými talenty: Tomáš Drgo, Kristýna Muchková
a další. (Městské muzeum)

21. 5. od 8–13 hodin
Švejkovy cyklomanévry (1. ročník)
je akcí pro příznivce všech typů bicyklů
i pro širokou veřejnost. Je připravena
nabídka tras 5 až 61 km dlouhých.
Trasu si můžete zvolit individuální.
(Start a cíl: Restaurace U Kohouta, Žižkova 142,
Kralupy nad Vltavou.)

27. 5. od 20 hodin
Koncert skupiny BRUTUS
(Na Paloučku ve Starém Lobečku)

28. 5. od 15 hodin
Kralupský majáles - Další ročník oblíbeného hudebního festivalu, tentokrát
na novém místě. Letos vystoupí:
Sbor Dvořákova gymnázia a jeho
sólisté, Tom Drgo a Markéta Aptová
band, Monna, Lety mimo, Liwid,
Gipsy.cz, Discoballs, Masto Crew

od 1. do 5. 6.
Dny Kralup jsou již tradicí. Můžete se
těšit na program plný kvalitní hudby,
programu pro děti, ukázky z činnosti zájmových skupin nebo na tradiční závody
Kralupská míle. V plánu je koncert
Ivana Hlase či kapely We on the
moon. Více informací včas najdete na webu
www.kasskralupy.cz

2. 6. od 17 do 22 hodin

17. 6. od 18 hodin
+ sobota 18. 6. od 14 hodin
Festival Slunovrat se bude konat již
poosmé. V pátek se bude promítat
film, v sobotu divadlo a hudba!
Vstupné dobrovolné! (Louka za koupalištěm)

Veltrusy
30. 4. od odpoledne
Odlet čarodějnic - zábavné odpoledne
pro děti (hry, soutěže), zapálení hranice
ve 20:30. (Za kruhovým objezdem)

1. 5. od 15 hodin
Přednáška „Co je na našem starém
zámku nového“. Dozvíte se, co nového
se v poslední době událo na zámku
Veltrusy i v zámeckém areálu. Dočkáte
se i komentované cykloprohlídky.
(zámek Veltrusy)

5. 5. od 18 hodin
Vernisáž výstavy Karla Kušky:
Přesuny (výstavní síň Městského úřadu)

12. 5. od 20:15 hodin
Filmový večer: Samba (klubovna v Sokole
Veltrusy)

13. 5. (čas neznámý)
Vernisáž fotografií Petra Červenky V nově otevřeném infocentru u hlavní
vstupní brány do areálu parku. Prohlédnout si tu můžete fotografie pořízené ve veltruském zámeckém parku.

13. 5. od 19.30
Koncert písničkáře Jana Řepky,
bývalým členem dua Nestíháme, které
tvořil s Petrem Ovsenákem z Nelahozevsi (klubovna v Sokole Veltrusy)

11. 6. od 15 hodin
Komentovaná prohlídka kuchyňské
zahrady (Zámek Veltrusy)

25.–26. 6. od 10 do 17 hodin
Slavnost růží je tradiční soutěžní

Velvary
8. května od 8 do 12 hodin
Výstava historických vozidel je již
tradiční akcí pro milovníky veteránů.
(Na náměstí)

14. května a 18. června
od 9 do 12 hodin
Velvarský Blešák (Děkanský dvůr u kostela
na Třebízského náměstí)

14. 5. od 20 hodin
Tradiční zábava na hřišti. Hraje Globus!

28. května od 18 do 20 hodin
Muzejní noc na Malovarské tvrzi Městské muzeum Velvary a TOM Javory
Černuc pořádají tradiční Velvarskou
muzejní noc. Letos jsme akci nazvali
Muzejní noc na Malovarské tvrzi aneb
Jak Kuba z Malovar k rytířským ostruhám přišel. (Sraz u kostela Všech svatých
v bývalých Malovarech)

3. června od 18 do 20 hodin
Výstava Eva Pilarová: Fotoobrázky Galerie Městského muzea Velvary bude
hostit fotografickou tvorbu známé
zpěvačky Evy Pilarové. Můžete se těšit
i na její krásný hlas.

Nová Ves a Miřejovice
30. 4. večer
Čarodějnice na fotbalovém hřišti
Nová Ves, Čarodějnice v Miřejovicích

15. 5. (odpoledne)
Miřejovické sportovní hry a soutěž
v kosení

11. 6. od 14 hodin
Rodinný den, který přinese hry
a soutěže pro děti, turnaj v malém
fotbálku mezi obcemi, jarmark, turnaj
v pétanque, občerstvení, večerní
zábava. (Hřiště Nová Ves)
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9. Muzejní noc a derniéra výstavy
„Řemesla našich předků ze sbírek muzea a dřevořezby Ing.arch. Vladimíra

Cejnara“. Nebude chybět občerstvení
a bohatý doprovodný program (Městské
muzeum)

výstavou růží, kde i váš hlas rozhodne
o nejkrásnější růži roku. Po oba dny
si budete moci kupovat sazenice růží,
květin a další sortiment. Těšit se můžete
na doprovodný program, stánky
a občerstvení. (Zámek Veltrusy)

Novinky z Klubu ručních prací
Klub ručních prací pořádal na přelomu
března a dubna dva korálkové
workshopy. Připravili jsme si korálky
(dva druhy ve dvou barvách a velikostech), vlasec, nitě, jehly, nůžky, šperkařské komponenty, lampičky, „čtecí“
brýle a zapalovač a pustili se do připravených projektů (kulička a donut).
Fantazii se ale meze nekladly a proto
vzniklo i několik šperků úplně jiných. )

První krůčky
s fimo hmotou
Klub ručních prací Nelahozeves si
Vás dovoluje pozvat na květnový
workshop.

Klub ručních prací se bude
prezentovat svými výrobky
také na Nelahozeveských
májích 2016.

čtvrtek 26. 5. od 17 h
ve Volnočasovém centru
v Zagarolské ulici
Cena:

Hana Hurtíková (foto)

50,-Kč (kurzovné) plus něco na
materiál
přihlášky a případné dotazy
posílejte na e-mail:
hana.hurtikova@klubrucnichpraci.cz

tel.: 606 626 461

Upálení čarodějnice ve Višňovce

foto a text: Nela.cz

V Lešanech se scházíme tento rok
30. dubna již podesáté! Od 17 hodin
proběhne opékání buřtíků. Po uspokojení všech hladových bříšek zapálíme
hranici, zhruba v 19 hodin. Hudební
doprovod vítán. Pozor - letos nebude

zajištěno občerstvení, doneste si
své vlastní.
Zájemci se budou moci podílet na
výrobě čarodějnic(e). Přineste klidně
staré hadry, ale hlavně přijďte s dobrou
náladou a v kostýmech.
Akce se bude konat
za každého počasí!
Dopoledne, cca v 10.01 hodin,
proběhne urovnání několika
stávajících hromad v jednu
celistvou hranici. Na tuto
přípravu můžete přijít i bez
masky. Mlsouni si budou
moci dát palačinku, jiné
občerstvení zajištěné není!

Program:
17 hod
opékání buřtů a výroba
čarodějnic

19 hod
upálení čarodějnice
placená inzerce

Česká ekologická drogerie

Krásné pro sebe

voní a hlavně funguje, i na následky místní tvrdé vody
-

prací prostředky – prášky, gely, tablety, aviváže
speciály – softshell, umělá vlákna, péřovky
na podlahu, koupelnu a WC, nábytek
mytí nádobí – ruční i v myčce
interiérové parfémy – spreje i vonné tyčinky
autokosmetika, vč. ochrany proti okusu kunami
vychytávky a doplňky nejen do domácnosti
kompletní nabídka na www.dedra.cz

- parfémy, toaletní vody, spreje
- péče o pleť, tělo a vlasy
- dekorativní kosmetika – oči, rty, tvář, nehty
- móda – šperky, kabelky, doplňky
- Avon proti rakovině prsu
- kompletní nabídka na www.avon.cz/prodejna/JanaLesany
- pohodlné a rychlé objednávání z on-line katalogu rovnou
u mne, následně Vás budu kontaktovat a domluvíme se na
předání zboží

Abych na mateřské nezakrněla ... , nabízím prodej a zdarma dodání po Nelahozevsi, Lešanech a Podhořanech
Kontakt pro dotazy i objednávání:

Jana Vokounová
tel.: 604 755 233
Jana.Lesany@email.cz

placená inzerce

Jan Marek
Nabízíme:
•
•
•

úprava zeleně (realizace zahrad)
těžba zeminy
výkopy základů (základové
desky atd.)

•
•
•
•

výkopy inženýrských sítí

•
•

přemisťování zeminy

stavby od A až do Z

•
•
•
•
•
•

demolice objektů

•

pokládka zámkové dlažby
(ručně i strojově)

•
•

povrchy (živice)

výkopy kanalizace
terénní úpravy - zářezy do
strání, svahování a rovnání
terénu
výkopové a zahrnovací práce

ruční výkopové práce
hutnění povrchů
odvoz a likvidace odpadů
doprava stavebního materiálu
doprava zemin a sypkých
materiálů

úklid sněhu

Třída Legií 507
Kralupy nad Vltavou
278 01
e-mail:
markova.vero@seznam.cz
Jakékoliv další informace
a dotazy Vám rádi zodpovíme
na telefonním čísle:

+420 728 167 446

Drogová problematika
Příznaky užívání návykových látek:

•

absence – neomluvené hodiny ve
škole

•
•

drogy a pomůcky – nálezy drog
výrazné změny v chování – agresivita,
podrážděnost, nervozita

•

náhlé zhoršení prospěchu a chování
ve škole, problémy v kolektivu

•

odchody a útěky z domova
- tendence odcházet z domova na
delší dobu bez vysvětlení

•

změna nebo zánik původních
zájmů

•
•

zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek

•

volat lékaře - neváhejte volat
lékaře, jestliže je dítě pod vlivem
drog či alkoholu

•

dlouhodobá výchovná strategie
– nespoléhejte na zázračná řešení,
vyhledejte odbornou pomoc

•

Co dělat, má-li dítě problém drogami
nebo alkoholem:

naslouchejte dítěti

Čemu se vyhnout:

•
•

nepopírejte a neskrývejte problém
nezanedbávejte sourozence ani

bezpečnost dalších lidí ve společné
domácnosti

•

nefinancujte zneužívání drog
a neusnadňujte ho

•
•

nenechte se vydírat

•

nevyhrožujte něčím, co nechcete
nebo nemůžete splnit

•

do nekonečna neustupujte

nevěřte tvrzení, že má dítě drogu
pod kontrolou

Zůstat svobodný, znamená být jeden
z těch silných, který dokázal říci „NE“
M. Johnová, mluvčí PČR

Lenka Malíková | Kralupy n. Vlt.

placená inzerce

CA Abaca
•

zájezdy k moři i do hor, poznávačky, eurovíkendy, lázně, letenky,
exotická dovolená, zájezdy pro seniory

•
•

výprodej zájezdů - lastminutky

•

Vaše spokojenost – naše výhra!!

obchodní zastoupení ck :Fischer, Blue Style, Neckermann,
Čedok, Tip Travel, Firotour, Alexandria a další

Jungmannova 89 (vedle pekařství „U Hrdinů“), 27801 Kralupy n. Vlt.
Tel: 326 550 480, 604 608 767, kralupy@eximtours.cz, info@abaca.cz

www.abaca.cz
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Cesta
pohádkovým lesem
neděle 29. května 2016 od 14 h

TJ DYNAMO NELAHOZEVES, odbor ASPV
za přispění Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves srdečně zve
všechny děti, rodiče, příbuzné a známé na Cestu pohádkovým
lesem, která se koná v neděli 29. května 2016 od 14 h

START: Pod Strání – Ve vrbičkách

