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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
obvykle své úvodní slovo zaměřuji
na práci, kterou jsme odvedli, čím se
v současné době zabýváme a co nás
v nejbližší době čeká. Na radu svého
kolegy, starosty z Nebužel, si však
tentokrát dovolím opustit svůj zažitý
a dlouhodobě obhajovaný přístup.
Vyslechla jsem si jeho názor, že lidé si přejí
nahlédnout do úvah svého starosty,
a proto jsem se rozhodla toto úvodní
slovo věnovat krátké úvaze o minulosti,
současnosti a budoucnosti naší obce.
Naše obec prochází velmi bolestným
očistným procesem, který byl nastartován volbami v roce 2010 a následnou
výměnou vedení. Díky této změně došlo
k otevření samosprávy naší obce, přístupnosti lidem a především k důslednému
řešení veškeré agendy. Nové vedení se
muselo vypořádat se složitým zjišťováním

závazků obce. Obecní úřad prošel zásadním
přerodem. Nastavili jsme základní procesy,
jako jsou pravidelná veřejná zasedání
zastupitelstva, zveřejňování zápisů,
přijali jsme nezbytné základní dokumenty.
Obecní úřad a samospráva prošly
tolik potřebnou profesionalizací.
První změny na cestě za odpovědnou
veřejnou správou jsou však citelné, pro
některé bolestné. Neobešly se bez dotčení
autority předchozího vedení. Cílem
současného vedení obce však bylo a je
výhradně hájit zájmy obce. Na této cestě
jsme si počínali uvážlivě, bez zájmu
kohokoliv očernit. Přesto se racionální
kroky, bez kterých by se obec nedostala
dál, stávají důvodem odplaty dotčených
osob. S tím je nutné počítat. Nadto nám
však od samého počátku stála v patách
nedůvěřivá opozice. Opoziční spory jsou
však až na výjimky minulostí. Přesto jsme
pod neustálým drobnohledem Občanského
sdružení Nelahozeves, které hojně využívá
práva na svobodný přístup k informacím
a poskytuje publicistický servis, který
nám většinou ke spokojenému životu
v obci nepřispívá. Obecní úřad v roce 2013
vyřídil 24 žádostí o poskytnutí informace.
Dále dokládal podklady Úřadu pro chranu
hospodářské soutěže a orgánům činným
v trestním řízení. Časově to zatížilo činnost
úřadu odhadem 300 hodinami práce.
Za předchozího vedení procházely žádosti
o poskytnutí informace skartovačkou a přes
všechny zásadní nedostatky a problémy
obec nikdy nebyla pod drobnohledem
úřadů, občanů a organizací bojujících za
transparentnost. A tak se nemohu ubránit
příměru, že je obec zmítána z extrému
do extrému.

Naše obec se nezmění mávnutím proutku.
Velký kus práce je za námi, ještě větší
kus práce však čeká před námi. Šťastný
a spokojený život nám nepřinesou peníze ze
skládky, nové chodníky a lavičky, zahrady
a parky, kanalizace či odpuštění poplatků
za svoz odpadu. Tak jako došlo k očistnému procesu v samosprávě, musí dojít
k očistnému procesu ve společnosti,
v našem myšlení. Vždyť přece nelze trvale
žít v předpokladu nedůvěry vůči všemu.
Není možné donekonečna zneužívat
práva, které nám dává náš právní řád.
Nelze stále upřednostňovat individuální
zájmy jednotlivců nad zájmy celé obce.
To vše způsobuje strnulost nejen samosprávy, ale i celé společnosti.
Věřím, že se nám v naší obci jednou bude
žít dobře. Vždyť se naše vesnice může stát
příjemným místem, kde život nás všech
nebude anonymní, kde si budeme sebe
vzájemně vážit, chovat k sobě alespoň
minimální míru respektu a vzájemně si
pomáhat, protože tím pomůžeme jen
sami sobě. Naše Nelahozeves má úžasný
potenciál. Máme nejen celosvětového
velikána hudby A. Dvořáka, kterému
se klaní celý svět, a zámek, ale i řeku,
krásnou stezku a místa, kterým se dosud
nevěnovala pozornost. Máme možnost vše
změnit a zapojit se do veřejného života
pozitivně. Vše záleží na nás, na tom, jaký
si zvolíme přístup k životu. Můžeme se
nechat převálcovat negacemi, nebo si
v sobě nést jiskřičku naděje na lepší život,
kterou si nenecháme nikým vzít.
Petra Urbanová

Příprava
výběrového
řízení na svoz
odpadů v obci
Nelahozeves
Obec Nelahozeves obdržela v loňském
roce podnět od nevládní neziskové
organizace Oživení k vypsání výběrového
řízení na svoz komunálního odpadu.
Důvodem je skutečnost, že v roce 2005
zřejmě neproběhlo výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Obec je nyní nařčena z toho, že ve věci
nekoná. Organizace Oživení byla na
podzim loňského roku informována,
že výběrové řízení bude připraveno
v závislosti na tom, jak se zastupitelstvo
rozhodne o dotaci na zkvalitnění
nakládání s odpady v obci. Nelze ze
skutečnosti, že na centrálním registru
zadavatele nevisí informace o probíhajícím
výběrovém řízení, vyvozovat, že obec ve
věci nekoná.
Výběrové řízení na svoz odpadů připravujeme již od října, kdy jsme si nechali
zpracovat zadání. To však bylo třeba
pečlivě přepracovat na podmínky naší
obce. Cílem nebylo zajistit výběrové řízení
čistě formálně, aby se dostálo zákonným
povinnostem. Obec bude vynakládat na
organizaci výběrového řízení finanční
prostředky a příprava stojí také čas. Bylo
tedy na místě se zamyslet nad současným
stavem a pokusit se nabídnout občanům
kvalitnější služby, zdokonalit systém
a teprve poté službu vysoutěžit dle
zákona. Z tohoto důvodu byl zastupitelstvu
předložen návrh projektu zkvalitnění
nakládání s odpady, na jehož základě mohli
mít občané čipované popelnice (placení
dle vyprodukovaného odpadu),
kompostéry zdarma, vývoz bioodpadu

celoročně atd. V loňském roce bylo možné
získat na tento projekt až 90 % dotaci,
zastupitelstvo ho však nepodpořilo.
Na sklonku roku bylo pro obec prioritní
podat žádosti o dotace, připravit rozpočet
obce a dále zajistit úhradu pohledávky
Pohla, který o ni nečekaně požádal.
Věnovali jsme se přípravě podkladů pro
tvorbu územního plánu. Agendu úřadu
řešíme dle naléhavosti a potřebnosti, což
považuji za zcela legitimní. Z postupu
obce nelze vyvozovat, že nedbáme
povinností. Od doby předání podnětu jsou
vidět jasné kroky, které ve věci činíme
a nelze je opomíjet.
V současné době máme již hotové
zadání, které obsahuje zkvalitnění
služby. Občané budou mít svoz
bioodpadu celoročně, jednou v roce jim
svozová společnost dezinfikuje popelnice,
popelnice s komunálním odpadem
a bioodpadem budou vyváženy současně
v jeden den, budeme mít i kontejner na
textil. Zadání je již předané advokátní
kanceláři, která připravuje smluvní
podmínky. Očekáváme, že do konce
března bude výběrové řízení zahájeno.
Petra Urbanová

Odkanalizování obce Nelahozeves
Historicky první ucelený návrh odkanalizování obce byl vypracován úředně
autorizovaným civilním inženýrem
Alfredem Šourkem v roce 1941. Projekt
počítal s jednotnou kanalizací, do které
by byly zaústěny „patentní žumpy“. Toto
řešení jednotné kanalizace pro dešťové
i splaškové vody nedospělo s ohledem
na další hospodářský vývoj do realizace.
Podle současné legislativy musí být při
výstavbě kanalizace splaškové a dešťové
vody důsledně odděleny, proto nelze
původní návrhy převzít.
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Realizace současného kanalizačního
systému byla zahájena v roce 2002 stavbou
kanalizace ve staré Nelahozevsi, která je
napojena na ČOV v Kralupech nad Vltavou.
V letech 2006-2007 byla postavena
kanalizace v ulici Nádražní a Nové.
Následovaly projekční práce na kanalizace
v Lešanech a v ulicích Vltavská, Zahradní
a Příčná. Z dnešního pohledu se zdá, že
tyto projekční práce byly objednávány
bez předem stanovené koncepce
odkanalizování obce.
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Celkem byly připraveny čtyři investiční
akce řešící jednotlivé kanalizační páteře.
Dvě v Lešanech a dvě v Nelahozevsi.
V obci se začaly stavět tyto 4 stavby:
1. stavba • Dešťová kanalizace Lešany
2. stavba • Splašková kanalizace Lešany
3. stavba • Dešťová kanalizace
Nelahozeves – Vltavská,
Zahradní, Příčná
4. stavba • Splašková kanalizace
Nelahozeves – Vltavská,
Zahradní, Příčná
Všechna tato díla stavěla společnost
POHL CZ, a.s. Stavební práce proběhly
v období let 2007-2009. Společnost
POHL CZ, a.s. poté opustila obec
Nelahozeves. Práce byly ukončeny nebo
přerušeny z několika důvodů, mj. i kvůli
nedostatečnému finančnímu krytí
a schopnosti obce hradit další práce.
Dalším důvodem byla neproveditelnost
některých částí díla dle původního záměru.
Obec, tehdy zastoupená Jaroslavem

Otáskem, uzavřela ústní dohodu
s Pohlem, že dlužné částky v budoucnu
uhradí z příjmu ze skládky komunálního
odpadu, který umožní dílo dokončit. Žádná
písemná dohoda, která by stanovila fázi
rozestavěnosti a konkrétní výši závazků
obce Nelahozeves vůči společnosti POHL
CZ, a.s., nebyla sepsána.
Obec byla v následujícím období (od roku
2010) v obtížné situaci. Došlo ke změně
vedení obce. Nové vedení nebylo o předchozích záměrech obce informováno a ani
z veřejných dokumentů (zápisy ze zasedání
zastupitelstva) nebylo zřejmé, jaké závazky
Nelahozeves má. Na základě podnětu
starostky začal konat kontrolní výbor,
který se postupně probíral dokumenty, aby
se objasnily vztahy obce k tak významným
partnerům, jako byl Anglický Resort, s.r.o.,
společnost POHL CZ, a.s., společnost
JAMPÍLEK, .A.S.A., a.s., Skládka Uhy, s.r.o.
I přes tyto nesnáze však vedení obce
v komunikaci s partnery neutichlo.
Probíhala jednání, jejichž cílem
bylo postavit vztahy najisto.

Jednání se společností POHL CZ, a.s.
však nevedla k dostatečnému objasnění
předchozích závazků. Dokumenty na
obecním úřadě v Nelahozevsi byly
neúplné, postupně se objevovaly nové.
Z tohoto důvodu zahájila starostka práce
na provedení právního, finančního a technického auditu celého díla a byl ustanoven
nový technický dozor investora.
V roce 2013 proběhla série jednání mezi
objednatelem a dodavatelem a řada místních šetření i dalších úkonů pro vyjasnění
oprávněnosti požadavků dodavatele.
Finanční nároky dodavatele činily zpočátku
13 429 531,- Kč vč. DPH (i dále uváděné
částky jsou vč. DPH). Audit však odmítl
některé požadavky jako neoprávněné.
Stavba č. 1 • Dešťová kanalizace Lešany
Zpočátku byla dodavatelem požadována
fakturace ve výši 2 270 526,- Kč.
Po vyjasnění skutečností byla oboustranně
akceptována částka 94 504,- Kč. Tato
částka však nebyla dosud dodavatelem
fakturována z důvodu dalších závažných
skutečností. V rozporu se smlouvou
o díle a se stavebním povolením bylo
položeno celkem 821,6 m dešťové stoky
na soukromých i obecních pozemcích,
mj. bez souhlasu vlastníků pozemků.
Realizací tohoto stavebního díla vznikla
různým subjektům škoda, kterou obec
již musí, či v budoucnu bude muset,

uhradit. Takto položený úsek kanalizace
bude velmi obtížné dopojit do stávající
dešťové kanalizace a hradební štoly.
Stavba č. 2 • Splašková kanalizace Lešany
Stavba č. 3 • Dešťová kanalizace
Nelahozeves – Vltavská,
Zahradní, Příčná
Stavba č. 4 • Splašková kanalizace
Nelahozeves – Vltavská,
Zahradní, Příčná
Po sérii jednání obou stran v průběhu
roku 2013 byla fakturace u těchto staveb
snížena z celkové původně požadované
částky 11 159 005,- Kč na 8 909 544,- Kč.
Ze strany obce nebyla tato fakturace
u staveb č. 2 až č. 4 odsouhlasena z toho
důvodu, že dodavatel odmítl vyjasnit
a detailně řešit sporné položky. Sporné
body se týkají zejména použití jiných než
vysoutěžených materiálů potrubí (stavba
č. 2), přefakturování skutečných délek
položených sítí, uložení dvou sítí v jednom
výkopu v rozporu s dokumentací, ukládka
potrubí bezvýkopově namísto otevřeného
výkopu, neprovedení krytů komunikací
apod. (stavba č. 3 a č. 4).
Na konci roku 2013 proběhla poslední
jednání, která vyústila v předžalobní výzvu
ze strany dodavatele. Obec však v současné
době nemá dostatečně vyjasněny všechny výše uvedené skutečnosti týkající se
výstavby tak, aby mohlo zastupitelstvo

na základě ověřených dokladů odsouhlasit
úhradu pohledávky. Lze tedy očekávat,
že dojde k soudnímu sporu a výši závazků
naší obce určí soud. Díky důkladnému
auditu jsme však na soudní spor řipraveni
a vynaložená práce bude zúročena.
Obec stojí v nadcházejícím období před
několika překážkami, které je nutné
překonat v cestě za úplným odkanalizováním obce. Nejprve bude nutné
vypovědět smlouvy se společností POHL CZ,
a.s., a stanovit další postup pro dokončení
rozestavěných staveb v ulici Vltavská,
Zahradní, Příčná. Dále se obec musí
rozhodnout, zda bude kanalizace zaústěna
na čistírnu odpadních vod (ČOV) do
Kralup nad Vltavou, nebo zda využijeme
nabídky společnosti NESALUKA, a.s., která
v současné době vlastní ČOV bývalých
PTZ (později Unileveru) v Nelahozevsi.
V posledních letech je však vlastnická
struktura v areálu bývalého Unileveru
nestabilní, a proto v této věci prozatím
nedošlo k závaznému rozhodnutí.
Odvádění dešťových vod ze zastavěného
území obce bude muset být koncepčně
řešeno vypracováním generelu dešťové
kanalizace.
Petra Urbanová
Martin Jakoubek

Návrh dokončení splaškové kanalizace
Realizované části
Jednou z realizovaných částí splaškové
kanalizační sítě je úsek vedoucí
z Anglického resortu (místní část Lešany).
Splašky jsou odváděny gravitačně až do
čerpací stanice Lososnice, ze které pak
pokračují výtlakem na centrální ČOV
Kralupy nad Vltavou. Celková délka stoky
je 7 291 m, některé objekty ve staré
zástavbě Lešan dosud nebyly na
kanalizaci připojeny.

Projekt tlakové splaškové kanalizace
z místní části Miřejovice (část obce
Nová Ves) má vydané stavební povolení.
Celková délka tohoto úseku stokové sítě
je 1 255 m. Odpadní vody budou vedeny
výtlakem, každá nemovitost bude na
kanalizaci napojená pomocí domovní
čerpací šachty. Tato kanalizace by se měla
napojit na stávající tlakovou kanalizaci
v ulici Vltavská, která by dále pokračovala
na ČOV Unilever, případně přes čerpací
stanici Lososnice až na centrální ČOV
Kralupy nad Vltavou. Investorem tohoto
úseku je obec Nová Ves.
Druhou rozpracovanou částí tlakové
kanalizace je již zmíněný úsek vedoucí
od ČOV Unilever do čerpací stanice
Lososnice, jeho projekční návrh je
zpracován ve stupni dokumentace
k územnímu řízení. Tímto úsekem bude
možné napojit dotčené objekty na kanalizaci a současně převádět odpadní vody
z místní části Miřejovice až k centrální

ČOV Kralupy nad Vltavou, a to v případě
nemožnosti napojení na ČOV Unilever.
Délka úseku je 1 403 m. Na tento úsek
tlakové kanalizace se napojí jednotlivé
stoky z ulic U PTZ, U Trati, M. Turka,
Letecká, Moravská, Růžová a Na Hřišti.
Doposud projekčně neřešenou částí
kanalizační sítě v obci Nelahozeves je úsek
vedoucí ulicemi Pod Strání, V Uličce
a Velvarská. Délka tohoto úseku je cca
2 700 m. Odpadní vody z této lokality by
měly být odváděny do čerpací stanice
Lososnice, a to buď napojením na
gravitační stoku z Nelahozevsi, nebo
provedením podchodu pod tělesem dráhy
a následně napojením na tlakovou kanalizaci vedoucí do ČOV Unilever. O variantě
zaústění do ČOV doposud nebylo
rozhodnuto.
Martin Jakoubek

březen 2014

Druhou již vystavěnou, ale zatím
nezprovozněnou částí splaškové kanalizace je úsek v místní části Nelahozeves –
ulice Vltavská, Zahradní, Příčná. Celková
délka tohoto úseku je 1 191 m. Splašky
budou vedeny tlakovou kanalizací, ale
dosud není vyřešeno napojení na čistírnu odpadních vod. Jednou variantou je
použití ČOV Unilever, v jejíž blízkosti
kanalizace končí. Druhou možností je
výstavba navazujícího úseku k čerpací
stanici Lososnice a dále na centrální
ČOV Kralupy.

Nerealizované části
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Rekonstrukce nadjezdu
Nový most dlouho nevydržel

foto: Miloš Mojžíš

Po několika týdnech užívání mostního objektu na východní straně
jeho předpolí byly zjištěny podélné
trhliny povrchu vozovky a trhliny
prodlouženého chodníku (část
vybavená zámkovou dlažbou, a to
jak na východní straně přemostění,
tak ale i na straně západní, pozn.).
Tato skutečnost byla neprodleně
a opakovaně hlášena správci komunikace, tedy KSÚS (Krajská správa
údržby silnic) Středočeského kraje.
Správcem byly činěny kroky k uplatnění reklamace v říjnu 2012.

Dne 21. 3. 2013 bylo uskutečněno jednání o reklamaci zjištěné vady stavby. Jednání se
zúčastnili zástupci investora, projektanta, zhotovitele, technického dozoru investora
aj. K náslechu jednání byli přizváni zástupci obce Nelahozeves. Výsledek jednání – nedošlo
ke konečnému přijetí postupu k vyřešení problému (jen úvahy o dalším možném postupu
vázané na nezbytnost provedení dalších technických a jiných opatření), příčiny vzniku
vady nepříliš jasně vyjádřeny, odpovědnost za vznik vady nikým (netýká se obce
Nelahozeves, pozn.) nepřijata.
Dne 22. 11. 2013 z důvodu stále zhoršujícího se stavu předpolí mostu vydal silniční správní
úřad (MěÚ Kralupy n. Vlt., odbor dopravy) rozhodnutí o nařízení uzavírky silnice III/24021,
počínaje dnem 22. 11. 2013 a konče dobou vlastní opravy předpolí mostního objektu.
Dne 16. 12. 2013 v průběhu jednání Rady Středočeského kraje byl projednán další postup
řešení reklamačního řízení a iniciováno jednací řízení bez uveřejnění na provedení celkové
opravy předpolí mostního objektu s tím, že se ve věci jedná o řešení specifického
případu reklamačních vad, kdy zhotovitel odmítá vinu na vzniku stávající nežádoucí
situace a kdy nelze pro danou chvíli jednoznačně stanovit míru zavinění (pochybení)
účastníků výstavby (objednatel, zhotovitel a projektant).
Dle sdělení stavebníka (Středočeský kraj) jsou v současné době odbornou firmou
realizovány úkony nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení k vlastní
opravě mostního objektu - předpolí mostu. Ve věci byl opatřen odborný posudek,
kterým je doporučován způsob a rozsah opravy havárie.

Obec nemůže nic dělat
Obec Nelahozeves je stran stavebníka v souvislosti s častými dotazy obecně ujišťována,
že jsou přijímána taková opatření, aby oprava předpolí mostního objektu byla zahájena
nejpozději v březnu 2014 a mostní objekt byl uveden do provozuschopného stavu v co
nejkratší době - nejpozději v červnu 2014 (článek je sepisován dne 27. 2. 2014, kdy obec
Nelahozeves k tomuto datu nemá zprávu o tom, že by stavebník již podal u příslušného
speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení, pozn.).

Jak šel čas
•

•

•

•

•

•
•

•

Stav v roce 1928 vybudovaného
původního třípólového mostního
objektu železobetonové trámové
konstrukce byl na základě diagnostického průzkumu vyhodnocen jako
nevyhovující a bylo rozhodnuto o jeho
demolici (Obec Nelahozeves disponuje
jen touto obecnou informací v rozsahu
výše uvedeném, pozn.).
Dne 28. 1. 2008 byl příslušným stavebním úřadem vydán územní souhlas
o umístění stavby nového mostního
objektu.
Dne 5. 11. 2008 podal stavebník
(Středočeský kraj) žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu
„III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce
mostu ev.č. 24021-2“.
Dne 13. 2. 2009 speciální stavební
úřad (MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor
dopravy) vydal stavební povolení na
stavbu.
Dne 14. 12. 2011 podal zhotovitel
(SMP CZ, a.s.) žádost o povolení
uzavírky silnice č. III/24021 z důvodu
rekonstrukce mostu, a to v trvání od
23. 1. 2012 do 31. 7. 2012. Původní
mostní objekt byl nahrazen
jednopólovým mostním objektem.
Dne 8. 8. 2012 podal stavebník žádost
vydání kolaudačního souhlasu
s užíváním stavby.
Již dne 28. 8. 2012 v souvislosti
s výsledkem závěrečné kontrolní
prohlídky stavby byl předmětný úsek
silnice III/24021 uveden do provozu.
Dne 21. 11. 2012 speciální stavební
úřad (MěÚ Kralupy n. Vlt., odbor dopravy)
vydal kolaudační souhlas s užíváním
stavby.
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Objízdné trasy související s uzavírkou silnice III/24021 nejsou vedeny místními
komunikacemi obce Nelahozeves (myšlena především ulice Pod Strání v Hleďsebi,
pozn.), ale po komunikacích v majetku Středočeského kraje. Z tohoto důvodu Středočeský
kraj nemůže eliminovat případné negativní dopady pro obec Nelahozeves související
s realizovanou nezbytnou uzavírkou (poškozování místních komunikací vlivem nadměrné
tranzitní dopravy, zhoršení podmínek dopravní obslužnosti na celém území obce
Nelahozeves, zhoršení stavu životního prostředí, potencionální snížení bezpečnosti
silničního provozu).
Obec Nelahozeves do průběhu shora nastíněného procesu není prakticky oprávněna
zasahovat a chod událostí tak účinně ovlivňovat (přikazovat zúčastněným osobám
postupovat určitým způsobem, ovlivňovat rozhodování správních orgánů apod.).
Josef Kukla
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foto: Miloš Mojžíš

Tvorba nového
územního plánu začíná
Občané mohou
nově sledovat
hospodaření obce
Debata o novém územním plánu přilákala do Volnočasového centra mnoho lidí.

foto: Lenka Pokorná

Zastupitelstvo obce se v roce 2011 rozhodlo pořídit nový územní plán. K tomuto
rozhodnutí zastupitelstvo dospělo na základě doporučení odborníků z oblasti
územního plánování, pochybností nad kvalitou současného územního plánu a nutnosti
znovu projednat územní plán dle nového stavebního zákona. Zastupitelstvo si
od nového územního plánu slibuje racionalizaci rozvoje území, kvalitní rozpra
cování infrastruktury a uvedení stávající zástavby do souladu s územním plánem
a současným právním stavem v území.
Přestože mělo zastupitelstvo ve věci územního plánování jasno již v roce 2011, dostalo
se na výběr zpracovatele územního plánu až v loňském roce. Na základě negativních
zkušeností obcí s výběrem zhotovitele na základě ceny, se obec vydala cestou ideové
soutěže o návrh územního plánu. V soutěži zvítězila společnost DGGG architektů Michala
Dvořáka, Ivana Gogoláka, Lukáše Grasse a Pavla Grasse, která má celorepublikový věhlas.
Koncem loňského roku byla zahájena první fáze na cestě za pořízením nového
územního plánu. Touto fází je předání veškerých podkladů k území obce Nelahozeves.
Na základě těchto podkladů si architekti v území tvoří vlastní průzkumy a rozbory.
Následuje fáze přípravy zadání územního plánu a jeho schválení a poté vypracování
návrhu územního plánu.
Před zahájením práce na návrhu územního
plánu obec upořádala veřejnou debatu nad
budoucím územním plánem. Územní plán je
obrazem představy obce o jejím budoucím
rozvoji. Do územního plánu se tedy promítají
představy nejen samosprávy, ale i občanů
a dalších zájmových skupin, i jsou hájeny
oprávněné zájmy státu. Cílem bylo zjistit
od našich občanů, co jim v obci chybí a kde
shledávají nedostatky, které by mohly být
následně zapracovány do územního plánu.
V tomto roce plánujeme uspořádat ještě
několik takových debat, které budou orientované na jednotlivé části obce. Pro každou
část bude uspořádána samostatná debata
s možností prohlídky terénu.

Petra Urbanová
aplikaci naleznete na těchto webových stránkách:

www.rozpocetobce.cz

Vítání občánků
Vítání občánků proběhne

17. 5. 2014
Rodiče, kteří chtějí své děti přivítat,
nechť dodají na obecní úřad kopii
rodného listu dítěte.
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Územní plán bude pro naši obec po dlouhé
období nástrojem, který nám umožní
vhodně, efektivně a kvalitně rozvíjet naši
obec ve prospěch nás všech. Proto si
vážíme každého názoru, který od vás zazní.
Neváhejte využít příležitosti říct svůj názor
na současný stav našeho území.

Občané obce mají nově možnost
sledovat hospodaření obce
přehledně, srozumitelně a v průběhu
celého roku. Umožňuje to nová
webová aplikace zvaná „rozklikávací
rozpočet“. Každý měsíc se na základě
účetních dat promítnou změny
v rozpočtu. Díky této nové aplikaci
má každý z nás možnost sledovat
průběh hospodaření obce na
webových stránkách. Tato aplikace
je v současné době novinkou a na
dalších funkcích a modulech se
pracuje. V průběhu roku bychom
mohli mít rozpočet rozpracovaný
až na podparagrafové organizační
rozlišení na složky, což znamená,
že v rozpočtu bude možné vidět
až na jednotlivé sportovní
a zájmové organizace.

Petra Urbanová
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Na Apríla nastoupila, na Apríla skončí.
Květuše Hajská doručovala zásilky
v Nelahozevsi přesně 25 let
Květuši Hajskou
(*28. 4. 1961)

Jednou ze zálib Květuše Hajské je horská turistika. Na snímku je zachycena ve slovenských Tatrách, které patří k jejím nejoblíbenějším horám.

Od prvního dubna budou v Nelahozevsi roznášet poštu doručovatelky z Kralup.
Česká pošta sáhla k tomuto kroku v naději, že jí nový systém pomůže omezit
výdaje. Znamená to, že na Apríla přijde o práci i oblíbená poštovní doručovatelka
Květuše Hajská, která lidem v Nelahozevsi nosila dobré i špatné zprávy přesně
čtvrt století – do práce nastoupila 1. dubna 1989. „Nejvíc se mi bude stýskat po
lidech. Byli jako moje druhá rodina,“ říká pošťačka.
Proč se síť místních doručovatelek ruší?
Prý se tím ušetří peníze. Všechny okolní
vesnice teď budou spadat pod Kralupy.
Tam se vyfasuje auto, naskočí do něj
doručovatelé a budou objíždět Nelahozeves, Lešany, Podhořany, Hleďsebe,
Staré Ouholice, Vepřek a Ledčice a pak
se zase vrátí zpátky do Kralup.
Týkají se změny jenom doručovatelek,
nebo se dotknou i provozu pošty?
Jen doručovatelek. Na poště by se nic
měnit nemělo. Nevím, jestli třeba paní
vedoucí o hodinu nezkrátí otevírací dobu,
protože na ni teď přejdou některé povinnosti, které jsme dělaly my doručovatelky,
ale zatím by se na poště nemělo měnit
absolutně nic.
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Nabídla vám pošta jiné místo?
Počítali se mnou na stejnou funkci do
Kralup, ale odmítla jsem, čímž jsem jim
udělala čáru přes rozpočet. Hodně jsem
o tom přemýšlela, ale v roce 2011 jsem
tam byla během sčítání lidu a po téhle
zkušenosti jsem razantně řekla, že tam
nepůjdu. Nelíbil se mi tam kolektiv.
A už víte, co budete dělat dál?
Vůbec nevím. Duben chci mít úplně volný,
protože dcera s přítelem čekají rodinu,
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takže se stanu babičkou, a ještě mám
v tomto měsíci narozeniny. Alespoň si
chvíli odpočinu. Necítím se ani tak unavená
fyzicky, jako spíš psychicky. Ona ta pošta
není nic jednoduchýho, ale to dneska není
nic… Lidi si myslí, že to doručovatel
dostane do ruky seřazený, objede vesnici
a má hotovo. Ale doručovatel neroznáší
jen dopisy a doporučené zásilky, ale také
vybírá v určenou dobu poštovní schránky,
má měsíční plán na doplňkový prodej novin,
časopisů, hraček, knih, známek a dalšího
zboží dostupného na poště. Shání klienty
pro Českou pojišťovnu, dodává klienty pro
penzijní fondy a stavební spořitelny,
neustále aktualizuje seznam popisných
čísel… Je toho opravdu hodně.
Tak schválně zkuste čtenářům popsat
jeden váš klasický den v práci…
Když mám zrovna službu, přicházím do
práce už v půl sedmé, abych od pošťáka
z auta převzala pytle s poštou, kterou
potom roztřídím na dvě hromádky
podle toho, jestli ji budu roznášet já, nebo
kolegyně. Pokud službu nemám, přijdu
v sedm hodin a mám tam svou poštu už
připravenou na hromádce. Tu si musím
seřadit podle pochůzky, jejíž směr se
nesmí měnit a až na pár nucených změn

zná většina obyvatel Nelahozevsi jako
poštovní doručovatelku, přestože
je to vyučená prodavačka textilu.
V tomto oboru ale pracovala jen dva
roky, poté se přes krátké působení
v mateřské školce a bývalé nelahozeveské ozdobárně teprve dostala
k současné profesi. Poštu doručuje
od 1. 4. 1989 a ve funkci skončí v den
25. výročí svého nástupu – 1. dubna
2014, kdy v obci začnou doručovat
zásilky pošťačky z Kralup.
Do Nelahozevsi se Květuše Hajská
přistěhovala z Kralup v srpnu 1982,
žije zde se svým manželem Ladislavem,
se kterým vychovala dvě děti – syna
Ladislava a dceru Michalu. Ráda čte
romantické knížky, věnuje se své
zahrádce a baví ji horská turistika.

zůstal stejný celých 25 let, co jsem tu práci
dělala. Musím si ještě připravit rekomanda
a noviny, takže celé tohle seřazování mi
zabere tak hodinu. Když chodí inkasa nebo
výpisy z bank, tak i víc. V půl devátý
vyrážím do vsi. Musím objet 350 nebo 280
adres, to záleží na tom, jaký mám ten den
okrsek. Někdy se vrátím v půl jedný, někdy
v půl druhý, to podle toho, kolik mám
pošty. Dělám do tří, takže když to zvládnu
do té doby, je to dobrý.
Takže si okrsky se svou kolegyní
střídáte?
Ano. Nelahozeves a Lešany, to je totiž
samý kopec, kdežto tam vzadu ve druhý
Nelahozevsi je to rovinka. Navíc se okrsky
trochu liší i vzdáleností. Ten první má 18
kilometrů, druhý sedmnáct.
To je slušná porce, navíc s tím
nákladem… Vážila jste někdy, kolik
toho taháte s sebou?
Někdy mám patnáct kilo, jindy i padesát.
Manžel mi k tomu uzpůsobil kolo, abych
to na něj vůbec mohla všechno naložit.

Tak to třeba zpravodaj pro vás musí být
docela pomsta, ne?
Zpravodaj není pomsta. Víte, co je pomsta? Když jeden den roznesete leták s programem Volnočasového centra a druhej
den vám na stůl položí oznámení, že bude
zasedání zastupitelstva. To si vždycky
říkám, že si snad dělají legraci, že mi to
nemůžou dát najednou…
Vybavíte si ještě něco, co vám na vaší
práci vadilo? Třeba v zimě to asi není
žádný med…
Mně nevadí zima, mně nevadí teplo, ale
vždycky se mi ježily vlasy, když jsem slyšela,
že prší, a nebo když bylo hodně sněhu.
V zimě je jenom nepříjemný, když má člověk
vyndavat inkaso. To je slaboučký papír
a s tím se musí opatrně, aby se neroztrhl,
což je s prokřehlýma rukama docela obtížné.

A co úplné začátky ve vaší práci?
Začátky byly hrozný, to je pravda. Nic jsem
neznala, nevěděla jsem, kde kdo bydlí, komu
dát důchod… To jsem kolikrát i brečela.
Tenkrát chodila s poštou paní Matoušková
a paní Šloserová. Ony to už vždycky měly
zařazený a já se tam s tím pořád plácala.
V té době navíc chodilo mnohem víc dopisů
a pohledů, zvlášť kolem Vánoc… Ale nějak
jsem se s tím porvala. Začátky byly těžký, ale
teďka už jsem vysmátá a nic mě nezaskočí.
Jak jste se k doručování vlastně dostala?
Že budu roznášet poštu, by mě nikdy
nenapadlo. Jsem vyučená prodavačka
textilu. Tři roky jsem se tomu věnovala
na škole a pak jsem byla dva roky zaměstnaná. Ale to jsem ráno odjížděla v půl
osmý autobusem a v sedm večer jsem se
vracela. A to, když byly děti malé, prostě
nešlo. Paní Prokůpková, která tehdy vedla poštu, věděla, že mám malé děti, tak

za mnou přišla, jestli bych nechtěla dělat
doručovatelku. Dělala jsem to tedy vlastně
díky ní. Rozhodla jsem se, že to zkusím. Měla
jsem to v místě bydliště, cestou školu
i školku… Tehdy byla pošta ještě
v památníku Antonína Dvořáka.
Po čem se vám bude nejvíc stýskat?
Po lidech. Za těch pětadvacet let jsou
něco jako moje rodina. Samozřejmě se
člověk tolik nesblíží s každým, někdo si
udržuje odstup, ale za ty roky si prostě
uděláte hodně známostí, hodně přátelství… Mrzí mě to, protože kdyby Česká
pošta nedělala změny, sama bych nikdy
neodešla. Svou práci jsem dělala ráda,
za celou dobu si na mě nikdo nestěžoval.
Snažila jsem se každému pomoc, poradit,
vyhovět a samozřejmě dodržovat poštovní
předpisy… Nebude se mi odcházet lehce.
(vm)

Anna Koblencová z Nelahozevsi
v anketě Mělnického deníku
s přehledem triumfovala
Ve čtvrtek 27. února byly ve společenském domě v Neratovicích slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější
sportovci Mělnicka 2013, kterou každoročně vypisuje Mělnický
deník. V kategorii jednotlivci nad patnáct let triumfovala
mezi osmnácti nominovanými letos již šestnáctiletá Anna
Koblencová, která bydlí v Zagarolské ulici u vodní elektrárny.
Hned od první třídy chodila malá Anička do veltruské základky,
a to přes most, vedle jehož pravého předmostí se vine již
dlouhá léta vyhlášený slalomový kanál. Jako malé holčičce
její pozornosti neušly zdejší časté tréninky a závody. Před
necelými deseti lety přišli do veltruské školy náboráři od vodních slalomářů a Anička se
hned přihlásila. Začala jezdit v sedmi letech a v současnosti patří mezi české olympijské
naděje. Sporťák Mělnického deníku Luboš Kurzweil o ní píše jako o právě korunované
královně okresních sportovců, pro kterou v kategorii nad 15 let hlasovalo 142 respondentů.
Sama vítězka se ale na vyhlašování nechala zastoupit svým tátou Pavlem (kdysi válel
třeba break dance), protože v tu samou dobu aktivně trénovala s českou juniorskou
reprezentací na soustředění v zemi galského kohouta, kde se připravovala na mistrovství
světa v australském Sydney, které se pojede už za měsíc. Budeme Aničce držet pěsti, aby
si v maximální míře uchovala svoji loňskou formu a znovu zažila další sportovní úspěchy.
Připomeňme si, že v uplynulém roce se jako singlkanoistka ve slovenském Liptovském
Mikuláši stala juniorskou vicemistryní světa, jakož i juniorskou mistryní ČR do 23 let.
V seniorské kategorii se Anna propracovala na třetí místo, a tak si mohla v září 2013 také zajet
seniorské mistrovství světa v Praze – Troji. Zde skončila v závodě hlídek na druhém místě.
Rodina i bratr Annu, která mj. začala před rokem studovat SOŠ v Roudnici, maximálně
podporují. Spočívá to zejména v cestování, kdy je třeba na jednotlivé sportovní štace
vždy vyrazit s patřičnou časovou rezervou, a to často i do vzdálenějšího zahraničí. Cesty
mimo Evropu však naštěstí organizačně i materiálně zajišťuje Český svaz kanoistiky,
který nedávno oslavil sté výročí svého založení.

Rivalita ke sportu patří. Ve fotbale to
platí dvojnásob. Dva tábory bojují
o to, kdo je lepší: Sparta – Slavia,
Real Madrid – Barcelona. Co by se ale
stalo, kdyby se síly spojily? My jsme
to udělali. Pod hlavičkou Stará garda
Nelahozeves se pravidelně schází parta
hráčů Dynama i Viktorie a reprezentuje
naši obec ve věkové kategorii nad 35
let. Touto aktivitou se snažíme přilákat
na hřiště naše ratolesti a ukázat jim,
že se dá čas využít mnohem lépe
a zdravěji, než vysedáváním u
počítače. Nemotivujeme jenom je,
ale i sebe. Stále je v nás ta soutěživost, stále chceme bojovat o nejvyšší
příčky a těšit se z vítězství. Naší zatím
poslední akcí byl 14. 12. 2013 halový
turnaj v Horních Počaplech (fotografie
nad článekem) . V konkurenci osmi
mužstev jsme turnaj bez jediné prohry
vyhráli. Zkrátka nás to ještě baví…
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
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Přejeme Anně co nejvíce sportovních i studijních úspěchů a doufáme, že její skvěle
našlápnutá sportovní kariéra bude pokračovat další dlouhá léta.

Jsi stár tak,
jak se cítíš

Martin Žambůrek

(mat)
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Kulturní, společenské
a sportovní akce v Nelahozevsi
Centrum volnočasových
aktivit, Zagarolská 313
19. 3. 16:00

Cestujeme po světě

22. 4. 16:00

Přednáška Stanislava Motla Mraky nad Barrandovem

setkání se spisovatelem, novinářem
a reportérem TV Nova

Kapverdy, ostrov Sal (Alena Hurychová)

29. 4. 9:15

20. 3. 16:00

Komentovaná prohlídka budovy
Národního divadla

Keramika – glazura a zdobení
25. 3. 16:00

Vystoupení studentů
ZUŠ Kralupy
2. 4.

16:00

Beseda s herečkou a malířkou
Ivou Hüttnerovou

recept na Domácí štěstí, autogramiáda,
postřehy z natáčení seriálu Ordinace
v růžové zahradě
15. 4. 16:00

Cestujeme po světě

Island v zimě – Mgr. Hana Tomsová

odjezd z vlakové zastávky v 7:21, přihlášky: 606 569 292
Pro všechny občany zdarma

29. 4. 16:00

Šijeme origami

s sebou šicí stroj a dva kusy látky o rozměrech 50 x 50 cm, cena kurzu: 60,- Kč

Kulturní dům:
17. 5. 19:00

Od opery k operetě a muzikálu

účinkují: Terezie Švarcová - soprán, Daniel
Klánský - basbaryton, Jan Hnyk - bas,
klavírní doprovod - Adéla Donovanová
Zazní skladby W. A. Mozarta,
A. Dvořáka, O. Nedbala,, F. Lehára,
E.L. Webera a K. Svobody
Vstupenky budou zdarma k dispozici na obecním úřadě.

7. 6.

19:00

Pepa Fousek v Nelahozevsi
v pořadu Bez náhubku
Cena vstupenky: 150,-Kč ;

Od dubna lze zakoupit na obecním úřadě.

Přihlášky: 604 577 568

13. 5. 16:00

Cestujeme po světě

Na kole k moři: Chorvatsko a Dánsko;
povídání s fotkami o cyklistických
výpravách z Nelahozevsi k Jadranu
a do Kodaně (Václav Michovský)

Prostranství před
hasičskou zbrojnicí:
30. 4. 17:00

Tradiční pálení čarodějnic

Sobota 15. února 2014 patřila hasičům
Dne 15. února 2014 se v nově zrekonstruovaném kulturním domě konaly dvě významné
každoroční akce pořádané Sborem dobrovolných hasičů z Nelahozevsi. Již v brzkých
ranních hodinách se sem sjelo 36 oddílů mladých hasičů z Mělnicka na 13. ročník halové
soutěže „Floriánkovo uzlování“, který hasiči z Nelahozevsi pořádají ve spolupráci
s Okresní odbornou radou mládeže pod záštitou OSH Mělník. Celkem se akce zúčastnilo kolem 200 dětí a zabezpečovalo ji více jak 50 dospělých. Kromě tradičního vázání
uzlů si zde mladí hasiči vyzkoušeli také jiné hasičské dovednosti jako je třeba určování
technických hasebních prostředků či spojování armatur při požárním útoku. Kolem třetí
hodiny odpoledne byly vyhlášeny výsledky a družstva se spokojeně vydala domů.
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Po náročném dni plném her měli dobrovolní hasiči plné ruce práce s přípravou v pořadí
už čtvrtého hasičského plesu, který byl tradičně úspěšným zakončením
hasičského dne. Při vstupu do kulturního domu dominovala předsálí nápaditá hasičská
výzdoba z hasicích hadic a jiné hasičské zásahové techniky. Dále se zde účastníci plesu
mohli občerstvit u příjemné obsluhy, která disponovala kvalitním jídlem a pitím. V úvodu
plesu přivítal všechny příchozí starosta hasičů Radek Modes a popřál všem příjemnou
zábavu. Následovalo vystoupení dívčí taneční skupiny Caramella z Prahy. Dívky zahájily
ples irským tancem, další vstup absolvovaly v kovbojském převleku a nakonec dominoval
ohnivý kankán. Taneční zábavu rozproudila kapela Germa, která hrála jako vždy skvěle.
Součástí plesu byla i bohatá tombola zahrnující celkem 400 hodnotných cen. O půlnoci
proběhlo losování pěti hlavních cen tomboly. Hasičský ples se vydařil a zúčastnilo se ho
mnoho hostů.
Dobrovolní hasiči z Nelahozevsi zvládli zorganizovat obě akce na jedničku.
Alena Kučírková
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Václav Miler: Většinu času trávím u holubů
Chovatelů drobného zvířectva v dnešní době spíš ubývá a žádná nová generace
se nerodí. Mladých chovatelů je pomálu a je otázkou, jaká budoucnost tento
koníček v jeho organizované podobě čeká. Existují však výjimky a jednou z nich je
patnáctiletý Václav Miler, který se věnuje hlavně chovu holubů kingů. Co všechno
to obnáší a jaké chovatelské úspěchy už má Vašek za sebou, se dočtete v následujícím krátkém rozhovoru.
Jak dlouho se chovu věnuješ?
Holuby chovám šest let. Ve svazu chovatelů
jsem čtvrtým rokem a stejně dlouho taky
holuby vystavuju. Dostal jsem se k nim
postupně. Dřív jsem u dědy v Ledčicích
choval králíky a slepice a pak mě napadlo,
že bych zkusil i holuby. Líbili se mi víc než
králíci a drůbež a zaujal mě jejich chov.
První holubárnu jsem měl u dědy, poté
jsem rozšířil na dvě a teď mám jednu
i doma. Byla to správná volba, holuby
chovám dodnes a moc mě to baví.
To jsi ale mezi tvými vrstevníky tak
trochu výjimka…
Bohužel ano. Mladé lidi nezajímá příroda
a zvířata už vůbec ne. Přitom jsou zvířata
hezký koníček a lidé by je měli chovat už
jen proto, aby nezaniklo české chovatelství.
Jaký druh holubů chováš?
Chovám holuby kingy, což je nelétavé
plemeno původem z USA. Jsou to mohutní holubi s širokým, krátkým a dobře
zaobleným tělem. Dřív jsem měl ještě
další druhy – moravské pštrosy a polské
rysy, teď už se ale věnuju naplno jenom
kingům.
Co takový chov obnáší?
Holubům se musí čistit a dezinfikovat
holubárna, mýt krmítka a napáječky,
udržovat je v dobré kondici. To znamená
pouštět je ven z holubárny, koupat je
a samozřejmě také pravidelně očkovat.
Já když přijdu domů ze školy, trávím
u holubů většinu času.

Kdo se ti o holuby stará, když třeba
jedete s rodiči na dovolenou?
Když nejsem doma, o chov se mi perfektně
stará moje babička Květa Dittrichová, která
má holuby moc ráda.
Vím, že se svými holuby objíždíš různé
výstavy. Kolika se jich do roka stihneš
zúčastnit?
To je různé. Většinou objedu okolo sedmi
výstav ročně. Nejčastěji vystavuju v Kralupech, Chlumíně, Velvarech, Cítově a v Lysé
nad Labem.
Právě ta poslední kralupská výstava
pro tebe byla celkem úspěšná…
Ano, vyhrál jsem tam Pohár starosty
města Kralup nad Vltavou za nejlepšího
holuba výstavy a ještě čestnou cenu.
Kingy jsem tam sice měl jenom já, ale
konkurence byla mezi holuby docela veliká.
Pěkní byli třeba prácheňští káníci,
angličtí pávíci, ale i jiná plemena. I v roce
2013 jsem vyhrál mnoho čestných cen
a pohárů, stejně jako v minulých letech.
Můj zatím největší úspěch je ten, že jsem
vyhrál čestnou cenu na celostátní výstavě
v Lysé nad Labem
Podle čeho se vlastně pozná dobrý
holub?
Dobrý holub se pozná podle toho, že
vypadá tak, jak předepisuje vzorník plemen
holubů. Za každou vadu mu školení posuzovatelé, u nás například Dostál, Erlich nebo
Schütz, strhnou nějaké body. Neznamená
však, že dobře hodnocený holub bude
ideální do chovu. Jinými slovy - nikde
není psáno, že holub, který je na výstavě
oceněný 95 nebo 96 body, což je holub
vynikající, mi bude dávat samé šampiony.
Z kolika holubů před výstavou vybíráš?
Kolik dokážeš odchovat holoubat?
Mám deset chovných párů. Většinou za
sezonu odchovám od každého páru čtyři
páry holoubat. Měl jsem však i takový
rok, kdy jsem odchoval od jednoho páru
jen dvě holoubata… Celkově jsem ale se
svým chovem spokojený.
(vm)

Ve Vaškově „síni slávy“ už se je rozhodně na co dívat.

Homeopatická poradna

Malá kulička

Mgr. Marta Mojžišová
tel. +420 606 705 033
www.malakulicka.cz
e-mail: mojzisova@malakulicka.cz
placená inzerce
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Holub oceněný čestnou cenou na výstavě v Lysé nad Labem.

Václav Miler s nejlepším holubem kralupské výstavy, za kterého
získal Pohár starosty města.

Stolní tenisté Nelahozevsi v kraji
sahají po play-off !
Nejlepší družstvo mužů Dynama si
v krajské soutěži 2. třídy vede na
výbornou a nadále pokračuje v dobrých
výkonech. Asi málokdo by čekal, že se
v 9. kole podaří utnout vítěznou sérii
doposud suverénních Kosmonos
a připravit jim první porážku v sezóně.
S prázdnou odjel i ve 12. kole silný
tým nováčka z Dolních Beřkovic,
v bouřlivé atmosféře rozhodující bod
vydřel Marek Gecašek a cenné vítězství
11:7 bylo na světě. Z domácí herny na
Dynamu se pomalu stává nedobytná
pevnost, vždyť áčko Nelahozevsi doma
neprohrálo od 18. listopadu 2012!
Po 16 kolech A-družstvo okupuje skvělé
5. místo v tabulce a jen bod jej dělí od
pozice, která znamená postup do nadstavbové části soutěže, play-off. Pokud se
podaří do zbývajících zápasů nastoupit
v plné sestavě, mohou stolní tenisté
Dynama dokonce zabojovat o postup do
krajského přeboru 1. třídy! To je průběh
sezóny jak z říše snů a před sezónou by
ho čekal málokdo…
Družstvo těží stejně jako loni z vyrovnaného
kádru a letos k tomu hráči přidali i herní
kvalitu. Martin Ovsenák se svojí oboustrannou útočnou hrou se „prostřílel“
do první desítky nejlepších hráčů, Marek
Gecašek získal na jistotě a poprvé má v kraji
kladnou bilanci a loňská jednička týmu
Jirka Tesárek po svém uzdravení dokazuje,
že stolní tenis hrát rozhodně nezapomněl.
Důležité body přidala i Míša Vedralová
a do týmu se stabilně zapracoval nadějný
Radek Točík.
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B-družstvo míří k jisté záchraně
Působení B-týmu mužů Dynama v regionálním přeboru 1. třídy hodnotí jeho kapitán
Marek Gecašek: „Družstvo si po třech
čtvrtinách sezóny vede velmi obstojně,
postupuje krůček po krůčku a střádá bod
k bodu. Pomalu se blíží k jistému udržení
v soutěži a naplňuje tak předsezónní
očekávání. Po 17 kolech se nachází na
krásné 6. příčce průběžného pořadí a s
přehledem kontroluje střed tabulky. Těší
nás, že není soupeře, který by B-družstvo
porazil lehce a bez urputného boje.
Na druhou stranu, béčko v současné době
nemá tak širokou základnu hráčů a není
vůbec jednoduché sestavit adekvátní
sestavu na silnější soupeře, které bychom
podle mého názoru mohli sesadit z předních
příček. Kvalita našeho hráčského kádru je
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Nelahozeveské béčko míří k záchraně v regionálním přeboru 1. třídy

ale opravdu vysoká a hlavní poděkování
za body patří základní trojici Radku Točíkovi,
Petru Brožovi a Jirkovi Karasovi.“
Céčko stejně jako loni bojuje o postup
Začíná být dobrým zvykem, že naše
C-družstvo v soutěži RP2 vždy bojuje
o postup do vyšší soutěže. Předloni
skončilo céčko třetí, loni bylo první a letos
se v tabulce drží na skvělé 3. příčce!
Kapitán Honza Viktorin je s umístěním
evidentně spokojený: „V týmu je pohoda
a věřím, že třetí místo v tabulce, které
je výsledkem opravdu celé soupisky
i štěstíčka, udržíme až do konce soutěže.“
Nelahozeves „D“ aneb statistika nuda je
Jak vidí výkony D-družstva mužů v soutěži
RP2 jeho kapitán Petr Pop: „V letošní
sezoně nastupujeme v podobné sestavě
jako loni, máme tedy příležitost srovnávat.
Přestože jako družstvo opět vymetáme dno
tabulky, zlepšili jsme se o jeden stupínek
na 3. místo od konce. Když se podíváme
do statistik úspěšnosti jednotlivců, všichni
jsme si polepšili, což naznačuje náš
výkonnostní růst. Největšího zlepšení

dosáhli: Standa Kloda (3,9x větší
úspěšnost než loni), Ludva Motl (2x),
Jirka Kloda (1,6x), Karel Slapnička (1,4x).
Tomáš Kloda se z loňské nuly dostal na
11, 11 % a velkým překvapením je náš
nováček Mirek Černý, který má parádní
úspěšnost 36, 11 %.“
Žáci mají v soutěži dvě družstva
Všichni žáci už od září pilně trénují, a tak
není divu, že se v této sezóně Dynamo
může pochlubit rovnou čtyřmi regionálními přeborníky! Matěj Lips zvítězil
v kategorii nejmladšího žactva, Standa
Kloda vyhrál dvouhru starších žáků
a čtyřhru ovládli bratři Jan a Jakub
Kebrlovi. Kvalitních hráčů však máme
celou řadu (Katka Popová, Dušan
Kocourek, Pepa Kotrč, Petr Šícha, Katka
a Nikola Augustovy), a tak jsme do
regionální soutěže žáků přihlásili rovnou
dvě družstva. Áčko drží v tabulce skvělé
2. místo, béčko je sice zatím na poslední
5. pozici, ale určitě ještě zabojuje o lepší
umístění.
Petr Ovsenák

Mirek Černý a Jirka Kloda,
hráči D-družstva, během čtyřhry.
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tj ptz viktorie
Nelahozeves
přijme do svých řad jak mladé
fotbalisty starší šesti let, tak
i dospělé fanoušky fotbalu,
kteří by se chtěli aktivně zapojit
do výchovy mladých talentů.
Bližší informace lze získat
každou středu v 16:30
přímo na stadionu TJ PTZ Viktorie
Nelahozeves.

Příběh pěti obyčejných kluků o jedné neobyčejné cestě
Redaktor Nelahozeveského zpravodaje, místní rodák, student
žurnalistiky a vášnivý cyklista vydává svou první knihu. Vypráví v ní
příběh pěti spolužáků z gymnázia, kteří se rozhodli, že po maturitě
pojedou společně k moři. Na kolech.
Říkali nám, že je to daleko.
Říkali, že i kdybychom to vydrželi my, nevydržej to naše kola.
Že každej den někdo píchne, že nám všem začnou pod tíhou našich
zavazadel praskat dráty ve výpletu nebo dokonce rámy kol.
Zkrátka nám říkali, že tam nedojedeme.
A že nejsme normální.
Přesto jsme vyjeli a dokázali, že pravdivej byl nanejvýš ten poslední
bod.

Sami se rozhodněte, kolik za knížku zaplatíte!
Můžete ji mít už za výrobní cenu

142,- Kč.

Každá koruna navíc pomůže týmu zmírnit náklady na další
expedici – v létě se kluci pokusí dojet na Gibraltar
a do Portugalska.
Objednávky provádějte e-mailem nebo telefonicky.
Více informací najdete na www.facebook.com/kMoriNaKole

VYCHÁZÍ V BŘEZNU
placená inzerce

vaclavmichovsky@gmail.com // 606 760 256

