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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Květnový úvodník
V době, kdy čtete toto číslo obecního
zpravodaje, má za sebou svou velmi úspěšnou premiéru hra DUCH nelahozeveských
ochotníků, na kterou přišlo tolik diváků, že
bez problému zaplnili celý sál kulturního
domu.

Obnovené Nelahozeveské Máje v roce 2012 měly velký úspěch.
Vážení čtenáři,
těší mě, že jste se rozhodli přečíst nové
číslo Nelahozeveského zpravodaje.
Květen je za humny a Nelahozeves se
po pošmourné zimě rozzářila veselejšími
barvami. Nutno podotknout, že mám
na mysli rozkvetlé stromy, nikoliv
pestrobarevné kolony automobilů, které
kvůli uzavřenému mostu v Kralupech
nad Vltavou projíždí naší obcí.
Konec měsíce května bude ve znamení
dalšího ročníku Nelahozeveských Májů,
během nichž letošní bohatou plesovou
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Společenská kronika
ve zpravodaji.

sezónu uzavře májová zábava, jejíž
organizace se opět chopila kulturní komise
a také nově organizátorky Šibřinek, Hedvika
Bártová a Mirka Pantůčková. Podrobnější
informace o letošním ročníku Májů se
dozvíte v článku Elišky Brázdové. Nechybí
samozřejmě ani ohlédnutí za letošními
jubilejními Šibřinkami a úspěšným
Pomlázkováním. O všech akcích, které se
chystají na duben a květen se dočtete nejen
v kulturním přehledu, ale i v samostatných
článcích.
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Co nového na základní škole

V současné době se vracejí z mistrovství
světa juniorů do 23 let, které se konalo
v Brazílii, nelahozeveští kajakáři Anna
Koblencová s Pavlem Šupolíkem. Anna získala stříbrnou medaili v závodě týmů, Pavel
skončil v tomto závodě na šestém místě.
Václav Michovský a Pavel Růžek se spolu
s kamarády z Řeže, Vilémem Ernestem
a Davidem Těthalem, letos chystají na další
letní cyklistický výšlap. Tentokrát si vybrali
sever Norska, vyrazí na Nordkapp. O jejich
aktivitách se více dozvíte v článku Miloše
Mojžiše. A o sportu do třetice: úspěchy
stolních tenistů ve svém článku rekapituluje
Petr Ovsenák.
Jelikož v pátek 8. května nastane 70. výročí
od konce 2. světové války v Evropě, byl
do Nelahozeveského zpravodaje zařazen
i článek s přepisem obecní kroniky z let
1939 - 1945.
Kromě toho se dočtete i o aktivitách hasičů,
myslivců a také o podrobnostech týkajících
se zveřejňování informací o jubileích
a úmrtích ve společenské rubrice.
Přeji Vám krásný zbytek jara a příjemné
počtení
Text a foto: Soňa Brunnerová
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Nelahozeves
ve 2. světové válce

Společenská kronika
v Nelahozevském zpravodaji
V Nelahozevském zpravodaji byly
v minulosti tradičně uveřejňovány ve
společenské kronice informace o životních jubileích občanů.
Od roku 2015 není možné bez souhlasu
jubilanta tyto informace ve zpravodaji
zveřejňovat. Jak bude nově zveřejňování
ve zpravodaji probíhat?
Členové Sboru pro občanské záležitosti, kteří navštěvují jednotlivé jubilanty s gratulací a dárkovým balíčkem, nabídnou
každému možnost zveřejnění svého jména,
příjmení popř. i věku ve zpravodaji. Je
plně na rozhodnutí jubilanta, zda o toto
bude či nebude mít zájem.
V každém případě s ním vyplní písemně
krátký formulář, na kterém bude uvedeno,
zda jubilant se zveřejněním souhlasí či
nikoliv. Tímto písemným souhlasem bude
naplněna dikce zákona a bude možno
zveřejnit údaje ve zpravodaji. Jubilanti tak

budou uvedeni ve zpravodaji až následně,
tj. po oslavení svého životního výročí.
Pokud máte zájem připomenout významné
výročí vašich blízkých v Nelahozevském
zpravodaji, ať se jedná o narozeniny,
výročí úmrtí nebo o výročí svatby, je třeba
písemná žádost na redakci zpravodaje
(zpravodaj@nelahozeves.cz).

tak jako každý rok, tak i letos nabízíme
pobyt v Nízkých Tatrách.

V minulosti byly zveřejňovány ve
společenské kronice také informace, kteří
spoluobčané nás opustili a kdy. Ani tyto
informace s ohledem na ochranu osobních
údajů nelze bez příslušného souhlasu
zveřejňovat. V tomto případě je nutné
písemně, popř. e-mailem požádat
o zveřejnění zprávy o úmrtí vašeho blízkého
obecní úřad (obec@nelahozeves,cz).
Sylva Veličová

Nejkrásnější slovenské hory

Vysoké a nízké Tatry
Ubytování
Hotel Junior*** v Jasné pod Chopkom

polární cestovatel a průvodce
První Čech, který došel na lyžích
na Severní pól.
Pan Jakeš navštívil v lednu nelahozeveskou
základní školu a jeho přednáška se moc
líbila jak dětem, tak dospělým. Proto se
rozhodli členové Klubu seniorů pozvat si
ho také mezi sebe. Uvidíme filmové ukázky
ze Severního pólu, Grónska a Špicberk,
polární výstroj a zajímavé předměty. Přijďte
si také vyslechnout zajímavé vyprávění
o historii objevování, klimatických pomínkách, životě místních obyvatel a zvířat
a přírodních zajímavostech polárních
končin.

4. května 2015 od 14 hod
Přednáška Miroslava Jakeše
volnočasové centrum
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Vážení občané,

Informace o zemřelých spoluobčanech

Miroslav Jakeš
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Pobyt
v Nízkých
Tatrách

Stravování

polopenze - snídaně švédské stoly, večeře výběrem z menu

Termín
26. 7. - 31. 7. 2015
Cena
4.290,- Kč + příplatek 1.000,- Kč
za dopravu autobusem
Výlety
Vysoké Tatry, Demanovské jeskyně,
lanovka přes Chopok, Liptovský Mikuláš
Zahrnuje ubytování, polopenzi,
pojištění CK, delegáta, DPH.
V hotelu bazény a možnost procedur.
Přihlášky u pí. Dittrichové
tel.: 315 785 162, mobil 724 179 510.

Z obecní knihovny
Čtenáři naší knihovny si určitě všimli
malých výstavek knih, které jsou pro ně
od začátku roku v knihovně připraveny.

románů pro mládež je považován za
zakladatele žánru sci-fi a jeho knihy jsme
četli snad úplně všichni.

V únoru jsme si touto výstavku připomněli výročí malíře a ilustrátora pana
Zdeňka Buriana, který se 11. 2. 1905
narodil. Vybrali jsme z knižního fondu
tituly ilustrované tímto umělcem. Jsou to
převážně dobrodružné knihy pro mládež
a knihy o přírodě.

V květnu vzpomeneme na Josefa Vágnera
(nar. 26. 5. 1928 – 6. 5. 2000), přírodovědce,
cestovatele, spisovatele a zakladatele
českého safari ve Dvoře Králové.

V březnu jsme si připomněli výročí úmrtí
spisovatele Julese Verna (24. 3. 1905).
Tento spisovatel vědecko-fantastických

Do konce roku si těmito výstavkami vzpomeneme na další osobnosti, např. Adolfa
Borna, Františka Nepila, Otu Pavla,
Vojtěcha Steklače a řadu dalších.
Sylva Veličová

Vítání
občánků
V sobotu 23. května

Kronikář Václav Hlavatý povypráví

o historii Lešan, již podruhé

První a druhý díl kroniky Lešan vydal
Václav Hlavatý pro své přátele v letech
2013 a 2014, pouze vlastním nákladem
v několika málo výtiscích, a osobně jí
představil v září loňského roku. V letošním roce dokončil III. část a o té bude
vyprávět na besedě 25. května 2015
od 16 hodin ve volnočasovém centru
v Zagarolské ulici.
Na stovkách komentovaných fotografií
si můžete připomenout bohatou historii
dříve samostatné obce v 19. a 20. století.
Kronika je prokládána osobními vzpomínkami autora na jednotlivé rodiny, které
osobně znal nebo o nich posbíral informace v archivech a u pamětníků. Řada
potomků rodin, které jsou v kronice
zmiňovány, žije v Lešanech i v Nelahozevsi
dodnes. Mnoho textu i fotografií je věnováno tehdejší lešanské spolkové činnosti.

Na besedu se jistě přijdou rádi podívat
nejen místní rodáci, ale i nově přistěhovalí
občané, kteří se chtějí dozvědět něco
o historii místa, které zvolili za své bydliště.

25. května 2015 od 16hod
Beseda o historii Lešan
Volnočasové centrum

Z důvodu ochrany osobních údajů
je možné pořádat vítání občánků
pouze na žádost rodičů novorozenců. Zaměstnanci obce již nemají
zákonnou možnost získat potřebné
informace o narození vašeho
potomka z informačních systémů
veřejné správy a registrů a proto
Vás nemohou sami vyzývat
s pozváním na tuto akci.

Jak bude pořádání této tradiční
akce nově organizováno?
Máte-li o tuto slavnostní chvíli zájem,
prosíme vás, abyste kontaktovali matriku, popř. evidenci obyvatel osobně,
telefonicky nebo e-mailem.
Tel.: 315785290, 315785059,
E-mail: velicova@nelahozeves.cz,
dvorakova@nelahozeves.cz.
Pro účely evidence miminka je třeba
nahlásit jméno, příjmení a datum
narození vašeho dítěte, místo narození,
rodiče miminka, adresu trvalého
bydliště, telefonní nebo e-mailový
kontakt na rodiče. Pokud souhlasíte
i s uveřejněním jména a příjmení
dítěte, popřípadě fotografií z vítání
v Nelahozevském zpravodaji je třeba
podepsat písemný souhlas.
Žádosti o vítání přijímáme do konce
dubna, děti narozené později přivítáme
podle počtu zájemců na podzim
2015 nebo až v květnu 2016.
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Ukázky z I. A II. dílu kroniky vyšly ve dvou
dílech i v Nelahozeveském zpravodaji
v roce 2013.

Kronikář Václav Hlavatý se v Lešanech
narodil, dnes žije v Kralupech nad Vltavou.
Kronice věnuje obrovské množství času
studiem v místních archivech i při rozhovorech s místními starousedlíky, kteří mu
pomáhali identifikovat některé osoby na
archivních fotografiích. Práce na kronice
mu zabraly několik let. „Nejvíce práce
spotřebuje upřesnění snímků, dat, identifikace osob. Když je snímek starý a je na
něm více lidí, nutno se k němu mnohokrát
vracet, a když se najde pamětník, stále je
nutno opravovat, přepisovat,” píše Václav
Hlavatý v úvodu druhého dílu.

bude probíhat již tradiční vítání
nových občánků naší obce v Rytířském sále na zámku Nelahozeves.

3

Besedy kolařů skončily,
přípravy na Nordkapp 2015 začaly

Pavel Růžek, David Těthal, Vilém Ernest a Václav Michovský na březnové besedě v Nelahozevsi

Několik desítek fanoušků si přišlo v pondělí 16. března do volnočasového centra
poslechnout vyprávění čtveřice dálkových cyklistů z Nelahozevsi a Řeže o jejich
loňské výpravě do portugalského Lisabonu.
Tým nesoucí název K moři na kole tvoří
Václav Michovský a Pavel Růžek z Nelahozevsi a Vilém Ernest a David Těthal z Řeže.
Všichni čtyři návštěvníkům po dvě hodiny
přibližovali radosti i strasti z náročné cesty
na západní pobřeží Evropy. Cestu do
Lisabonu s mezizastávkou na Gibraltaru
na kolech absolvovali loni v létě za 45 dní
a najeli při ní více než 4,5 tisíce kilometrů.
To znamená po dobu půldruhého měsíce
v průměru 100 kilometrů denně. „Co člověk jede hodinu autem, my jedeme na kole
den,“ nabízí srovnání Václav Michovský.
Vyprávění, na nějž cyklisty pozval místní
Klub seniorů, po celou dobu doplňovaly
fotografie a videa, které kluci na cestě
pořizovali, často přímo ze sedla.
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Nelahozeves byla ve skutečnosti „jen“
jednou ze šesti štací na spanilé jízdě po
okolních obcích, v nichž kolaři svůj trip
propagovali. A že nejde o zastavení první,
bylo vidět od první chvíle. Kluci byli dobře
sehraní, ve vyprávění plynule navazovali
jeden na druhého a dobře vypointovanými
historkami často rozesmívali sál, i když
některé příběhy se z terénu pravděpodobně nejevily tak pohodově jako
o tři čtvrtě roku později z polstrovaných
sedaček sálu volnočasového centra. Ať už
jde o občas mizerné počasí, zdravotní
potíže, různé závady na kolech nebo chybějící bombu do vařiče, což znamenalo
několik dnů bez teplého jídla.
Načasování turné šesti přednášek, z nichž
poslední proběhla 10. dubna v Řeži jakožto
druhé „domovské“ obci kolařů, není
náhodné. Besedy byly sice zaměřeny převážně na loňskou cestu do Portugalska,
nezadržitelně se už ale blíží další ročník,
a tentokrát je cíl opět o něco ambicióznější
než ten minulý. Letos mají cyklisté v úmyslu
dobýt Nordkapp – severní cíp kontinentální
Evropy, nacházející se za polárním kruhem
na pobřeží Barentsova moře v Norsku.
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V pořadí čtvrtá výprava bude bezpochyby
ze všech dosavadních (2012 Chorvatsko,
2013 Dánsko, 2014 Portugalsko) nejnáročnější. Kromě toho, že je opět delší než
všechny předchozí (současný odhad je
5–6 tisíc kilometrů), je velmi složitá
i z hlediska terénu a zejména počasí.
A taky bude ze všech nejdražší. Kromě
toho, že bude jako každý rok nutné provést komplexní údržbu všech kol, je třeba
vzhledem k horším klimatickým podmínkám počítat celkově s lepším vybavením.
V severských zemích jsou navíc obecně
vysoké životní náklady, a k tomu se
protentokrát ještě přičítají náklady na víza
do Ruska. Nejkratší cesta sice vede přes
Švédsko a Finsko, to ale znamená použít
trajekt, což cyklisté zavrhli – chtějí si
poctivě odšlapat každý kilometr. Tento
závazek je ale vyjde “draho” – Baltské
moře musejí objet obrovskou oklikou přes
Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Rusko,
odkud se podél Ladožského jezera dostanou
na jih Finska. Celá cesta jim potrvá možná
až tři měsíce.

Pro představu jsme nahrubo načrtli trasu letošní cyklistické
výpravy. Itinerář cesty se ale ještě ladí.

Mladým cyklistům se tedy určitě bude
hodit i šest tisíc korun, které se jim podařilo vybrat na besedách na dobrovolném
vstupném. “Ještě výraznější podporu pro
nás představuje spolupráce se ZUNO
Bank,” dodává Václav Michovský. Cyklistický
tým totiž před časem začal spolupracovat
s blogerským magazínem Více barev, který
banka provozuje. Za příspěvky, které kluci
pro magazín napíšou nebo natočí, dostanou
honorář, který celý padne na cestu. “Zároveň dolaďujeme spolupráci s firmou Mixit,
která nám na cestu poskytne müsli tyčinky,
a také s firmou AZUB, od které dostaneme
za výrazně nižší cenu brašny,” říká Václav
Michovský.

Ráda bych na tomto místě poděkovala
všem, kteří první a druhou dubnovou
sobotu obětovali část svého volného
času a přišli pomoc uklidit naši obec.
Udělali jsme společně velký kus práce,
který je vidět, a za to všem ještě jednou
za organizátory děkuji.

Miloš Mojžiš

Olga Riegertová

Poděkování

Co nového na základní škole
Z Nelahozevsi do celého světa
Ve školní družině jsme se rozhodli podniknout smělou výpravu. Za deset měsíců
hodláme poznat celý svět. Naše cesta je v plném proudu, sice není v našich silách
navštívit všechny státy, ale pokoušíme se, alespoň okrajově nakouknout do každého
světadílu. Rádi bychom všem přiblížili, jaká dobrodružství nás již potkala a co nás
ještě čeká.
Září a říjen jsme věnovali pečlivým přípravám na cestu. Poznávali jsme se navzájem,
nepodcenli jsme ani prozkoumání blízkého
okolí. Důležitou součástí bylo i zjišťování
detailů o cestování – co je třeba na cestu,
jak se zachovat v krizových situacích,
trénink orientace apod.
V listopadu jsme poznávali Evropu. Při
projíždění Rakouskem a Itálií nešlo odolat
ochutnávce místních specialit vlastní
výroby – štrůdlu a pizze. Seznámili jsme se
s pohádkami jednotlivých zemí, zahráli si
tradiční pohybové hry, ale hlavně jsme si
mohli vyslechnout zážitky opravdových
cestovatelů, kteří vydali všanc veškerou
pohodlnost a vyrazili na cestu po Evropě
na kole. Děti mohly názorně vidět, kolik
věcí se dá dostat na nosič, v jakých podmínkách se vaří, spí a dozvěděly se o záludnostech, kterým se člověk při cestování
nevyhne.
Měsíc prosinec byl pro nás jako každý
rok naplněn kouzlem Vánoc, tvořili jsme
výrobky na vánoční jarmark, zpívali koledy
a povídali pohádky. Ale i přes to jsme
neváhali zajet se ohřát k protinožcům do
Austrálie a na Nový Zéland. Při prezentaci
se děti dozvěděly zajímavosti z této části
zeměkoule, zahrály si na opaky a zkusily si
nejoblíbenější sportovní hru Ragby (Rugby
football).

A tak jsme se plynule přemístili blíže k přírodě, do společnosti Indiánů. Abychom
uhodli, kde se právě nacházíme, musely
děti nejprve objevit a rozluštit indicie, což
přes drobné překážky zvládly. Od té doby
máme svá indiánská jména, trénujeme
se v pozornosti, schovávání, indiánském
běhu, vyrábíme čelenky a totemy k odehnání zlých duchů, poznáváme přírodu
i sebe sama. Oproti rušnosti amerických
velkoměst je to pohlazení po duši. Ovšem
ani indiáni nesmí zahálet. Musíme pečovat o nově vytvořený záhonek na školní
zahradě, potřebujeme si vyrobit a ochočit si
vlastního koně, naučit se střelbě z luku
a složit zkoušku ze stopování.

V únoru jsme se přesunuli do Asie. Velmi
nás zaujala nejlidnatější země světa Čína.
V té jsme setrvali hodně dlouho. Nejdříve
bylo nezbytné vyrobit si na způsob asiatů
čínské klobouky, které si všichni báječně
ozdobili. To ale nebyla jediná umělecká
práce, kterou se zde děti naučily. Velké
výzvě také čelily při tvoření asijské masky
z novin. Tato práce vyžaduje trpělivost
a pečlivost. Někteří cestovatelé podlehli, ale
spousta jich svá veledíla dokončila. Děti
měly možnost předvést je na karnevale,
který probíhal jedno odpoledne ve školní
tělocvičně. Pokusili jsme se také pochopit
čínský astrologický horoskop. Každý zjistil,
jaké je znamení a namaloval jeho čínský
znak. Pro zapadnutí do místní kultury nám
ještě chybělo naučit se zacházet s čínskými hůlkami. Kdo se na to cítil, mohl se
zúčastnit soutěžního závodu, kde svůj um
zúročil.
Samozřejmě jsme ale nezapomněli ani na
ostatní dominanty asijského kontinentu
jako je nejvyšší hora světa Mt. Everest,
Japonsko a v neposlední řadě Vietnam,
kde mnozí cestovatelé mají své rodiny.
Tímto jim velmi děkujeme za zajímavé
informace a snahu naučit nás alespoň pár
slov z jejich rodné řeči.
Březen probíhal ve znamení hvězd. Přesněji
řečeno hollywoodských hvězd, které si
děti samy vyrobily. Vyzkoušeli jsme si
útrapy herců během nacvičování a hlavně následném předvádění scének a filmových žánrů. Zkusili jsme si němý film,

V květnu bychom rádi naše cestování
zakončili návštěvou Afriky, kde se nejspíše
pořádně zapotíme, ale zároveň poznáme
spoustu zvířat a získáme nové poznatky
a dovednosti z černého kontinentu.
V rámci našeho projektu proběhne 7.5. na
školní zahradě charitativní akce Den pro
Afriku, který 7. 5. potrvá přes dopoledne
až do odpoledních hodin. Srdečně vás
všechny zveme. Pojďte a podpořte
společně s námi dobrou věc.
Za školní družinu
Týna Bílá Holubice a Táňa Slyší Trávu Růst
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V lednu nás zahalil sníh, led a mráz z Arktidy
a Antarktidy. Navštívil nás vzácný host.
Pan Miroslav Jakeš, který je jediným českým
průvodcem na cestě k Severnímu pólu.
Vypověděl nám neuvěřitelné, někdy až
děsivé zážitky z výprav, ukázal spoustu
předmětů, které na cestách získal a vybavení, bez něhož by neměl šanci krutou

zimu přežít. Děti se seznámily s místní
faunou, zjistily rozdíly mezi jihem a severem,
namalovaly krásné obrazy a vytvořily
spoustu tučňáků z různých materiálů.

ale i práci scénáristy při psaní příběhů,
kde jsou slova nezbytná. Nahlédli jsme do
filmových i hudebních tajů. Tento kolotoč
slávy ale každého brzy unaví.
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Aprílové tvoření
Nechaly jsme je v nejistotě jen chviličku,
nebojte se! Ale pěkně jsme je tentokrát
aprílem vyvedly my!
Potom už se ovšem celá škola proměnila
v úžasné místo plné pilných, šikovných,
kreativních a činorodých dětí, které si samy
vybíraly dílničky, kde tvořily velikonoční
dekorace, přáníčka, šily plstěné ptáčky,
pletly pomlázky, zdobily kraslice voskováním, sázely osení. Zkrátka se velmi činily.
Apríl!
Tak tohle jsme si s kolegyněmi opravdu
vychutnaly!
Děti ráno shromážděné v tělocvičně,
„vyzbrojené“ vrbovými proutky, vyfoukanými vajíčky a natěšené na celé dopoledne
bez učení, zato plné tvoření a vyrábění...
a najednou by se vše mělo zrušit??!!
Prý kvůli nějakému testování pro
ministerstvo??!! Cože??!!

Abychom měly nabídku co největší,
pomohly nám Hanka a Eliška z místního
klubu ručních prací a jejich vlněná kuřátka
a kytičky z „krepáku“ si chtěl vyrobit snad
každý. Za to jim patří velké poděkování.
Apríl se nám moc povedl, ani to velmi
aprílové počasí nás nemrzelo... i když... na
zahradě by se ta čokoládová vajíčka přeci
jen asi hledala lépe než v tělocvičně:-)!
Pro tento den „malérečka kraslic“
Míša Kuptíková

Vlastivěda se zážitky
Výuku v Základní škole Nelahozeves často doplňujeme interaktivním a zážitkovým
vyučováním. Tuto formu vyučování nám pomáhají financovat rodiče žáků. Přispívají
pravidelně do fondu na zkvalitnění výuky. Za to jim patří velké díky. Umožňují tím
učitelům připravovat vyučování zajímavé a pestré, pořádat besedy, koncerty
a divadla přímo ve škole. Výuka, například vlastivědy, je pak pro žáky atraktivnější.
české pověsti, setkali se s králem
Vratislavem II., bojovali s Husity, Francouzi
a Švédy, ale prozkoumali i Slavín, kde je
pochován rodák z Nelahozevsi, hudební
skladatel Antonín Dvořák. Na této misi
pracovali žáci v týmech a učili se vzájemné
spolupráci.

Květen 2015

V letošním školním roce byli naši žáci například v pravěku, kde si vyzkoušeli život pravěké rodiny. Mleli mouku, tkali,
vyráběli šperky, rozdělávali oheň, ale od
kralupských muzejníků získali informace
i o archeologických nálezech v okolí svého bydliště. Muzeum v Kralupech nad Vltavou navštívili i ostatní žáci. Zúčastnili se
interaktivního programu ke stému výročí
1. světové války.
Na Vyšehradě, mystickém místě českých
dějin, si vyzkoušeli žáci naší školy práci
badatelů. Zábavnou formou si zopakovali
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V týmové práci pokračovali třeťáci a čtvrťáci i na Pražském hradě, kde při interaktivní
hře Na hrad objevovali historii a zajímavá
zákoutí našeho nejrozlehlejšího a snad
i nejkrásnějšího hradního areálu. Nejvíce
je však zaujal ceremoniál slavnostního
střídání hradní stráže.

První třída
kašička ...
aneb Jak se nám
daří v 1. třídě!
Daří se nám dobře! Takhle bych mohla
skončit, protože víc se, většinou, od
dětí stejně nedozvíte. Ale napíšu přeci
jen o trochu víc.
Zažili jsme toho od září opravdu hodně,
spoustu už toho umíme a ještě máme
plno zážitků před sebou.
Číst už umíme, co potřebujeme - někdo
celou kapitolu v knížce, někdo jídelní lístek
nebo nápis nad obchodem a jiný návod
na chov a pozorování žížal.
Napsat také dokážeme to důležité - třeba
ne všichni krasopisem, ale snažíme se!
Spočítat, kolik budou stát dohromady
lentilky a „žvejky“ taky. Takže to bychom
měli! Matematika nás moc baví - stavíme
hodně z kostek, dřívek, jezdíme „jako“
autobusem a chytáme čísla „neposedy“.
A co teprve lovení „hadů“!
Máme svá třídní pravidla, stvrdili jsme je
otiskem vlastní ruky, snažíme se je
dodržovat a věřte, že je to někdy pořádná
„fuška“.
Hodně nám jde cestování! Do pražské
galerie GUD jsme jeli vlakem a krásně si
to užili! A na muzikál Sněhová královna
zas autobusem a taky se nám to líbilo!
Stále něco tvoříme a hrajeme rytmické hry
a čteme a píšeme a povídáme si v kroužku
na koberci a kreslíme a prohlížíme si knížky,
když máme Den s Andersenem a běháme
v tělovičně i o přestávce na zahradě a na
chodbách... až jsme někdy taky trochu
unavení a taky trochu zlobíme, a tak posloucháme pohádky nebo operky Svěráka
a Uhlíře a relaxujeme.
Pořád se u nás něco děje. Teď se zrovna
moc těšíme na školu v přírodě do Mokrosuk
u Sušice, kam pojedeme s „páťáky“ na
konci dubna!

A co naše žáky ještě v letošním roce čeká?
V květnu vyrazí celá nelahozeveská škola
na Kokořínsko. Nejdříve budeme obdivovat přírodní krásy a skalní útvary této
lokality, ale také se setkáme na hradě
Kokořín s králem Karlem IV. Vyzkoušíme si
řemesla, která živila naše předky a prožijeme
tak zase kousek naší historie.

Máme nad tabulí i na dveřích nakreslenou
sovu, tak se učíme být správnou „sovičkovou“ třídou!

Milena Vovsová,
vyučující vlastivědy a třídní učitelka 3. a 4. ročníku

Michaela Kuptíková

Za Nikolu, Adélku, Káťu, Kačku, Adama,
Editku, Barunku, Filipa, Martínka, Natálku,
Fanouše, Jirku, Mirka, Nellinku, Davida,
Máju, Mirka, Markétku, Dádu a Natálku
jejich třídní učitelka

Dopoledne s olympionikem
Naše škola se na podzim roku 2014 přihlásila do projektu českého olympijského
výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu s názvem „Sazka olympijský
víceboj“.
Sazka Olympijský víceboj není o tom být
nejlepší, ale jde o to zapojit se do co nejvíce
disciplín. Trénování jednotlivých úkolů
probíhá v hodinách tělesné výchovy, ve
kterých se vyučující snaží u dětí podpořit týmovou spolupráci a probudit v nich
sportovního ducha. V naší škole jsme poctivý trénink zúročili ve dvou dopoledních
blocích, ve kterých se zapojili všichni žáci.
Jedno takové dopoledne proběhlo
14. dubna a pro žáky bylo velmi speciální.
Celý trénink a pak i následné vyhodnocení výkonů proběhlo pod taktovkou stříbrného medailisty z OH v Londýně,

Vavřince Hradilka. Žáci se dozvěděli, jak
náročný je vrcholový sport a mohli si
dokonce potěžkat olympijskou „placku“,
která je za všechnu dřinu náležitou odměnou. Symbolickým závěrem našeho sportování bylo uhašení olympijského ohně,
který po celou dobu plál v tělocvičně nad
našimi olympijskými kruhy a státní vlajkou.
Tato čest patřila našemu hostu, který se
toho zhostil jako správný sportovec
a oheň zdolal jedním dechem.
Věra Bavorová

Den
pro Afriku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Dne 7. května 2015 pořádá
naše škola Den pro Afriku.
Touto akcí, kterou bychom rádi protáhli
do odpoledních hodin, aby se jí mohli
zúčastnit i rodiče a všichni další nelahozeveští, chceme dětem více představit tento
nesmírně zajímavý kontinent a jeho obyvatele a zároveň podpořit Projekt „Naše děti
v Kongu“, který je zaštítěn Farní charitou
Kralupy nad Vltavou a je zaměřen na pomoc
sirotkům z Domova Panny Marie Lurdské
v Loangu v Demokratické republice
Kongo (dříve Zair).
O životě dětí v tomto sirotčinci nám přijede
vyprávět paní Markéta Debroise, jež je
patronkou projektu a jeho hlavní organizátorkou. Pod jejím vedením vyrobíme
drobné dárkové balíčky, jejichž prodejem
chceme rovněž pomoci dětem z Konga.
Zkusíme si uvařit africké jídlo, zabubnovat si,
DS Scéna z Kralup přijede zahrát Africké
pohádky inspirované lidovými pohádkami
a příběhy a možná přijedou i africké
tanečnice!!
Více podrobností se dozvíte na
plakátech, webových stránkách školy
a na www.charita.nasefarnost.cz.
Všichni jste srdečně zváni!!!!

Dopolední program ve školní budově:
8.00 – 9.30

Přednáška o životě obyvatel
Demokratické republiky Kongo

10.00 – 11.40

Výtvarné dílny zaměřené na
pomoc dětem ze sirotčince v Kongu

Pod vedením Markéty Debroise (Farní charita Kralupy–Naše děti v Kongu)

Odpolední program na školní zahradě (v případě
nepříznivého počasí v kulturním domě):
13.00

Africká pohádka – DS Scéna Kralupy

14.00

Dílničky, bubnování, pletení copánků

15.00

BIJOU CAMARA (GUINEA) - autentická
africká taneční show www.bijou-afrodance.cz

Květen 2015

Michaela Kuptíková, učitelka 1. ročníku

VE ČTVRTEK 7. KVĚTNA 2015

Předpokládaný konec Afrického dne v 16.00 hodin.
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Hejného matematika
nejen v televizi
V posledních měsících v televizi často
vídáme rozhovory s profesorem Milanem
Hejným, matematikem Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na základě
teorie svého otce rozvíjí s týmem svých
spolupracovníků novou vyučovací metodu
výuky matematiky. U nás tyto rozhovory
jen neposloucháme, naši učitelé se stále
vzdělávají a žáci naší školy se touto metodou již třetím rokem učí.
Matematika u nás není o sezení v lavicích,
stala se výzvou k řešení problémů. Žáci se
učí spolupráci, překonávají obtíže a hledají
různé strategie. Již v prvním ročníku se
setkají s úlohami, které mají více řešení,
stejně jako s těmi, které ho nemají. Při výuce
využíváme gradaci úloh k individualizaci
práce našich žáků. To znamená, že každý žák

dostane takovou výzvu, kterou je schopen
vyřešit. Prožije úspěch a radost.
Hodiny matematiky se proměnily v diskuse
žáků o různých možnostech řešení. Někdy
dojde ke sporu a paní učitelka musí zasáhnout se svým „moudrem“. Mnohem častěji
si však děti vše vyřeší bez nás, samy.
Přirozeně se učí respektovat názor druhého
a přemýšlet nad ním. Zvonění na konec
hodiny často nevnímáme, dořešit problém
je výzva, které obětujeme často i přestávku.
V naší škole plánujeme historicky první
setkání rodičů s matematikou. Jedná se
o pracovní dílny, kde si rodiče budou
moci zažít radost z matematiky, tak jak to
prožívají jejich děti. Doma by se jistě
každému z Vás podařilo úlohy vyřešit, byli

byste však ochuzeni o diskusi, kterou
setkání umožní. Těšíme se na Vás v naší
škole. O termínu matematické dílny budeme
informovat na stránkách školy.
Gabriela Hlavatá
třídní učitelka 2. ročníku

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016
Maminko a tatínku!

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do mš:

Chcete, aby se vaše dítě cítilo v mateřské škole dobře? Chcete mu usnadnit
přechod z domova do kolektivu?
Co by mělo tříleté dítě umět při nástupu do mateřské školy:
Hygiena:

•
•
•

•
•

Obléknout se a svléknout s malou
dopomocí dospělého.
Obouvat a vyzout boty.
Složit si svoje oblečení.

Pít z hrnku, ze skleničky.
Držet lžíci, umět s ní jíst.
Při jídle sedět u stolu, udržovat čistotu.

Říci, co chce, potřebuje.
Odloučit se na chvíli od rodičů.

Květen 2015

Jiné dovednosti:

•
•
•
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Formulář je také možné si vytisknout z webových
stránek školy.

•

Příjem žádostí o přijetí dítěte do mš:

•

19.5.2015
v době od 7.00 do 12.00 hodin

20.5.2015

Používat kapesník a vysmrkat se.

Komunikace:

•
•

•

Umýt si ruce mýdlem a samo se utřít.

Stolování:

•
•
•

v době od 6.30 do 16.30 hodin

Samostatně používat toaletu.

Oblékání:

•

7.5.2015

Zvládat chůzi po schodech.
Ujít kratší vzdálenost (cca 30 min.).
Chodit za ruku po chodníku.

•

v době od 13.00 do 16.00 hodin

•
•

Příjem přihlášek se koná v MŠ ve Školní
ulici.
S sebou přineste vyplněnou a lékařem
potvrzenou žádost o přijetí dítěte do
MŠ, rodný list dítěte a průkaz totožnosti
zákonného zástupce dítěte.

Nahlížení do spisu :
28.5.2015 v době od 13.00 do 14.00 hodin
ředitelna školy
Vydávání rozhodnutí :
11.6.2015 v době od 13.00 do 16.00 hodin
ředitelna školy
Do mateřské školy jsou přijímány děti
podle kritérií v tomto pořadí:
• Děti s odloženou školní docházkou
a děti, které dovrší od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 6 let

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

Školka bude
o prázdninách uzavřena kratší dobu
než v minulých letech.

K uzavření dojde
od 13. 7. – 21. 8. 2015
(6 týdnů)

Od 1. 7. do 10. 7. bude provoz
převeden celý do budovy ve Školní
ulici z důvodu zateplování budovy
v Zagarolské.
Od 24/8 do 31/8 bude provoz
probíhat již v obou budovách školky

Aplikace ZmapujTo.cz je populární.

Za dva měsíce přišlo sedmnáct hlášení
Nelahozeves se počátkem roku připojila k aplikaci ZmapujTo.cz, která lidem
umožňuje jednoduše hlásit nedostatky, které okolo sebe vidí. A zatím se zdá, že
novinka se chytla.

odpadků v různých částech obce. Ve dvou
případech byl nahlášen špatný stav
vozovky (ulice Pod Strání a U Žlábku).
Přes aplikaci bylo nahlášeno i nefunkční
veřejné osvětlení v Resortu – lampy zde
nesvítily několik dnů. Pozorný občan také
obci odeslal fotografii drátů, kterými se
údajně někdo vyhýbá placení za elektřinu.

Aplikace funguje na velmi jednoduchém
principu. Pokud například objevíte černou
skládku, stačí ji vyfotit pomocí aplikace
na svém chytrém telefonu. Ta pomocí GPS
sama určí vaši polohu a problém nahlásí na
správné místo – pokud tedy budete fotit
v katastru Nelahozevsi, hlášení automaticky
dorazí na místní obecní úřad. A tam by se
jej měl někdo kompetentní ujmout a začít
ho řešit.
Aplikace vznikla před třemi lety původně
jako čistě ekologický projekt – jejím cílem
bylo bojovat proti četným nelegálním
skládkám odpadu v České republice. Po
dobu fungování první verze bylo nahlášeno
více než 2500 černých skládek, do projektu se
aktivně zapojilo přes 40 měst a obcí. Loni
autoři aplikaci rozšířili o možnost hlášení
i jiných typů problémů, na které v přírodě
či uvnitř měst a obcí narazíte – třeba poškozený chodník, zastávku či dopravní značku.
Dnes má aplikace 24 kategorií hlášení
a k dnešnímu dni je do ní zapojeno
628 měst a obcí.
Aplikaci si můžete nainstalovat do svého
chytrého telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android, Windows Phone
nebo iOS (iPhone). Jestliže takový telefon
nevlastníte nebo nemáte potřebný datový
tarif, můžete problém nahlásit z běžného
počítače, pokud přiložíte alespoň jednu
fotografii a určíte na mapě místo, kde jste
ji pořídili. Všechna hlášení jsou anonymní.
Pracovníci obecního úřadu se tedy nemohou dozvědět, kdo hlášení zadal, pokud se
do něj přímo nepodepíšete. Nelahozeves
zatím využívá bezplatnou verzi aplikace.
Za poplatek v řádu stovek korun měsíčně
pak lze přikoupit další doplňkové služby.

Nejnověji si lidé prostřednictvím aplikace
stěžovali na to, že nově vybudované
odpočinkové místo u rybníčků v Hleďsebi
je zamčené (podle provozního řádu přitom
mělo být v provozu od 1. dubna) a je zde
navíc vysypané sklo z rozbitého okna.
Samospráva pak rychle zjednala nápravu.
Jak a kdy budou řešeny četné černé skládky,
zatím ale známo není. Dobrovolné brigády
na rozsáhlejší hromady odpadků nestačí.
Aplikaci ZmapujTo.cz používají už nějaký
čas sousední Kralupy nad Vltavou. Veltrusy
po posledních komunálních volbách
zavedly také svůj systém hlášení problémů,
a to pomocí aplikace Lepší místo, která
nabízí podobnou funkcionalitu.
Miloš Mojžiš
(psáno pro portál Nela.cz, zaktualizováno
pro Nelahozeveský zpravodaj)

V sobotu 28. března nelahozeveský
zámek navštívilo při jeho oficiálním
otevření pro letošní sezónu více, než
500 návštěvníků. Tradiční Jarní Hrnčířské a řemeslné slavnosti uskutečněné
o víkendu 18. - 19. dubna přilákaly
více, než 6 tisíc návštěvníků, pro které
byl přichystán kromě stánků také
kulturní program. Na nádvoří vystoupil
folklorní soubor Špalíček, v zámeckém
sklepení cimbálová kapela Studánka
a v Rytířském sále zpívaly pěvecké
sbory. Probíhaly také prohlídky
s průvodci v dobových kostýmech
s názvem “Pohled do šlechtického
interiéru rodiny Lobkowiczů”. Jako
tradičně zde nechyběl ani kejklíř Pupa,
ukázky sokolnictví a dobové hry
v zámecké zahradě a také pohádkové
divadelní představení. Ve sklepení se
konala degustace lobkowiczkých vín.
O akcích, které se budou na zámku
konat, se dozvíte na webu
www.zameknelahozeves.cz/

Na zámku ve
Veltrusích se tvořilo
Začátek nové sezóny nezmeškal ani
veltruský zámek, kde se v sobotu
28. března konalo Jarní tvoření, kde
si rodiče i děti mohli vyrobit rozličné
jarní dekorativní předměty a velikonoční výzdobu. Tato akce přilákala
zhruba 300 návštěvníků.
V průběhu května kromě probíhající
víkendové výstavy historických kočárů
bez průvodců přibude Cykloprohlídka
po veltruském parku a Malá výprava
s průvodcem v okolí zámku. Hlavní
budova zámku v letošním roce ještě
otevřena z důvodu rekonstrukčních
a restaurátorských nebude, nicméně
při procházce veltruským parkem si
návštěvníci všimnou nově instalovaných mostků přes Mlýnskou strouhu,
které v roce 2013 strhla řeka při povodni a výrazné změny jsou vidět
v prostoru hospodářského dvora.
V současnosti opravuje se plot
u zámecké brány. U hlavní brány
do veltruského parku by se v blízké
době mělo otevřít nové infocentrum.
O plánovaných akcích se dozvíte
také na webu
www.zamek-veltrusy.cz/kulturni-akce-1/
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Obyvatelé Nelahozevsi přes ZmapujTo.cz
poslali za první dva měsíce provozu
sedmnáct hlášení. Většinou jde o oznámení
černých skládek nebo hromadících se

Historicky první hlášení v Nelahozevsi je
ale staré více než rok – už v prosinci 2013
kdosi oznámil černou skládku podél silnice
č. 608 na hranici mezi katastry Nelahozevsi
a Nové Vsi. Obec se o tomto hlášení ale
dozvěděla až teď a starosta Josef Kebrle
se dokonce v první chvíli domníval, že jde
jen o testovací záznam. Když se ukázalo,
že skládka je více než reálná, začal se věcí
zabývat místostarosta Josef Kukla. Majitelem
pozemku je Ředitelství silnic a dálnic, které
se ale podle místostarosty snaží problém
“přehodit” na správce komunikace, kterým
je Středočeský kraj. Ani ten se ale ke
skládce nehlásí.

Zámek
Nelahozeves ožil
hrnčířskými trhy

9

Přehled činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Nelahozeves
•
•
•

•
•

10. 1. 2015 - Na žádost spolku myslivců
byl proveden členy JSDH požární dozor
na plese v KD
25. 1. 2015 - Proběhlo pravidelné
školení členů, které školil příslušník
HZS ČR
27. 2. 2015 a 14. 3. 2015
Na žádost TJ Dynama byl proveden
členy JSDH požární dozor na kulturní
akci „Šibřinky“

požáru. Po ukončení a domluvě s VZ se
jednotka vrátila zpět na základnu.

•

•

28. 2. 2015 - Na žádost TJ PTZ byl
proveden požární dozor členy JSDH na
kulturní akci „Ples sportovců“
27. 2. 2015 - Jednotka ve 22.50 hod.
byla povolána KOPISem do obce Olovnice k požáru uskladněných dřevěných
palet v objektu bývalého kravína. Byl
vyhlášen II. stupeň požárního nebezpečí
a jelikož na místě nebyl dostatek sil
a prostředků jednotka vyjela vozem
CAS 25 Š 706 v počtu 1+3. Po příjezdu na
místo jednotka dle určení VZ prováděla
doplňování vody do CAS 32 JSDH
Velvary a dále prováděla zálohu na místě

•

7. 3. 2015 Na žádost místní samosprávy
vyjela jednotka vozem CAS 25 Š 706
v počtu 1+5 do ulice Kralupská v obci
Nelahozeves kde za pomoci 1 proudu
C a cca 3000l. vody provedla proplach
a vyčištění ucpané kanalizace.
31. 3. 2015 Jednotka vyjela ve
20.05 hod. vozem DA Avia v počtu 1+3
do ulice Kralupská v obci Nelahozeves
na spadlý strom přes místní komunikaci. Jednotka pomocí 1 motorové pily
provedla rozřezání spadlého stromu na
manipulační kusy, provedla úklid místa
a po ukončení zásahu se vrátila zpět na
základnu.
4. 4. 2015 - Proběhlo školení členů na
téma neodkladné poskytnutí první
pomoci. Školení bylo prováděno
zaměstnancem ZZS

Jan Gregor

vysvětlivky:
KOPIS - krajské operační informační středisko
VZ - velitel zásahu
CAS - cisternová automobilová stříkačka
HZS ČR - Hasičský záchranný sbor ČR
ZZS - Zdravotnická záchranná služba

Malý přemyslovský měšec a patchworkářky
Klub nelahozevských patchworkářek požádal v letošním
roce o dotaci z Malého přemyslovského měšce od Přemyslovských středních Čech, o.p.s a byl úspěšný. Na svůj projekt
„Patchwork pro všechny“ dostal dotaci ve výši 4 000 Kč. Cílem
tohoto projektu je seznámit širší veřejnost, se zaměřením na
děti a mládež, s textilními technikami, které patchworkáři při
své práci používají a přilákat k tomuto koníčku další zájemce.
Proto jsme naplánovali v průběhu roku tři workshopy, které
budou probíhat ve volnočasovém centru v Zagarolské 313.
První bude 28. dubna od 16.30 hodin. Naučíme se tu techniku
šití pomocí šablon. Toto ruční šití za pomoci papírových šablon je
jednoduché, a zvládnou jej i úplní začátečníci. Stačí umět používat
jehlu a niť.
V druhém červnovém workshopu nás lektorka naučí techniku šití
patchworkových tašek. Ta je již náročnější a předpokládá určité
zkušenosti v šití.

Květen 2015

V posledním podzimním workshopu budeme šít z filcu. Z tohoto materiálu se dají vyrobit krásné hračky, ale také například ozdoby
na vánoční stromeček. Šije se opět ručně a časově jsme kurz naplánovali do doby před Vánocemi, abychom si mohli vyrobit malé
dárky a třeba i vánoční ozdoby.
Ke každému workshopu budou vydány pozvánky a upoutávka na
obecním webu, a budou zveřejněny bližší informace o akci. Na
každou akci máme naplánovanou i malou výstavu z výrobků našich
členek a zájemcům přiblížíme postupy jejich výroby.
Věříme, že projekt bude úspěšný, a přiláká do našich řad další
nadšence této záliby.
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Tuto akci spolufinancuje

obecně prospěšná společnost
z grantu

Malý Přemyslovský Měšec
www.premyslovci.cz

Pomlázkování zažilo rekordní návštěvnost

V neděli 5. dubna 2015 se konalo již páté Pomlázkování. Počasí nám opět moc
nepřálo, tak se většina dílniček odehrávala v teple, uvnitř nelahozeveské hasičárny.
Pomlázky se ale pletly venku. A že se jich
letos ale upletlo! Venku jsme také plnili piliňáčky pilinami a vyfouknutá vejce nalepená
na špejli jsme mramorovali taktéž venku.
Uvnitř jsme omotávali plastová vejce
duhovou bavlnkou, polystyrenová vejce
zdobili vyseknutými kytičkami a korálky
nebo také za pomoci mašlí a špendlíků
vytvářeli falešný patchwork.
Nově jsme si vlastnoručně dělali bambulky
ze žluté vlny a z nich kuřátka, na špulce
pletli háďata z nastříhaných triček a z krepového papíru kroucením “vyráběli” provázek

a z něj na kytičkovači různobarevné kytičky.
Úspěch mělo jako vždy zdobení perníčků.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům-pomocníkům-lektorům. Díky nim vše
proběhlo hladce a návštěvníci mohli tvořit
ve velké pohodě a příjemné atmosféře.
Za prvotřídní proutky bychom rádi poděkovali veltruskému košíkářství Zuzany
Tilajcsikové a za piliny potřebné pro výrobu
piliňáčků truhláři Petru Richtrmocovi.
Hana Hurtíková, Eliška Brázdová
a Klub ručních prací

Přehled akcí v obci a blízkém okolí
1. 5.

Turistický pochod Dvořákova
Nelahozeves - start: od 7:30 do 10:00
u nádraží v Kralupech. Možnost výběru
z několika tras, které jsou různě dlouhé.
Pořádá Klub českých turistů.

1. 5. od 15 h

Sousedský den - Informační prohlídky
s kastelánem PhDr. Pavlem Eclerem
o novinkách a rekonstrukci zámku.
Zámek Veltrusy

4. 5. od 14 h

Beseda s Miroslavem Jakešem o životě za polárním kruhem - pořádá Klub
seniorů
Volnočasové centrum Nelahozeves

18. 5. od 14 h

Odpoledne s hudbou - zpívají Radek
Žalud a Veronika Langrová, pořádá Klub
seniorů
Volnočasové centrum Nelahozeves
Vítání občánků

Prstýnek - Připomínka 70 let od
uvedení slavného filmu pro pamětníky
s Otomarem Korbelářem do kin. Pro
návštěvníky bude připraveno slavnostní
zahájení s průvodním slovem se vzpomínkami pamětníků, divadelní ukázkou
výjevů z filmu, výstava fotografií
z natáčení a kulturní program.
Zámek Veltrusy

30. 5. od 11 h
Nelahozeveské máje a májová zábava
pořádá obec Nelahozeves, bližší harmonogram v samostatném článku Elišky
Brázdové

31. 5.

Pohádkový les - tradiční akci pro děti
pořádá TJ Dynamo.
Les na Hleďsebáku

1. 6. od 19:30

Americké jaro - vystoupí houslistka
Solomia Soroka (USA - Ukrajina)
a klavírista Arthur Greene (USA)
Rytířský sál zámku Nelahozeves

13. - 14. 6.

Víkend otevřených zahrad, Slavnost
růží - tradiční soutěžní výstava růží
bude doprovázena hudbou a nebude
chybět zábavný program pro děti
a dospělé včetně výtvarných dílen.
Letos se zámek poprvé připojí k Víkendu otevřených zahrad. V obnoveném
sbírkovém sadu historických odrůd
ovocných dřevin na návštěvníky čekají
netradiční prohlídky s odborníky na
historické ovocnářství.
Zámek Veltrusy

27.6. od 13 h
Zelenej zákal - po roční odmlce se
vrací hudební happening, na kterém
vystoupí lokální kapely Vlasatý žárovky
či Jebuto, dále Wohnout, Fousatej hat,
Debill heads, Spups, Syndrom, Rozkouřenej cipísek, Družba, Gothigh a Lety
mimo. Vstup je zdarma.
Louka za letním koupalištěm v Kralupech nad Vltavou
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23. 5. od 10 h

25. 5. od 17 h

Rytířský sál zámku Nelahozeves
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Šibřinky slavily čtyřicetiny
ve vzpomínkovém duchu
V pátek 28. února a v sobotu 14. března 2015 proběhl v tělocvičně TJ Dynamo již
jubilejní 40. ročník Šibřinek. Ty letošní se nesly ve vzpomínkovém duchu, a proto
neměly žádné konkrétní téma jako v minulých letech.
a předvedli několik nejvydařenějších čísel
z předešlých ročníků (2008 – 2013). Na
dětském karnevalu, který se konal 1. března,
se celá sestava čísel předvedla také.

Stejně jako v loňském roce na prvních
Šibřinkách zahrála oblíbená kapela Globus
band z Velvar, s kterou v minulosti několik
let vystupovala Veronika Langrová z Nelahozevsi, a na těch druhých konajících se
v březnu neratovičtí PLUS.
Nechybělo předtančení v 21 hodin, na
kterém vystoupil mladý pár tanečníků latinskoamerických tanců. Jan Chobot a Karolína
Suchánková za své taneční kreace sklidili
velký potlesk publika. Na Šibřinkách 2 se
ještě navíc představil mladý zpěvák Jiří
Langr se skladbami od Karla Gotta. Jeho
číslo také nezústalo bez odezvy návštěvníků.
Někteří si během jeho vystoupení zatancovali a nešetřili potleskem.
Přišlo hodně různorodých masek
Šibřinky ani letos nezaostávaly v počtu
různorodých masek. Z Woodstocku rovnou
do Nelahozevsi dokonce dvakrát vyrazila
parta veselých hippies. Z mořských oblastí
sem vypluli dva piráti, námořníci
a viking ze severu. Zatančili si tu mimové
a klaun jako vystřižení z divadelních prken.
Rovnou z oblak se na chvíli snesl pilot
s půvabnou letuškou a od ordinace si přišli
na chvíli odpočinout i dva lékaři. Zatímco
princezna, bludička a Šmoulinka a záporačka Cruella de Vil bez svých dalmatinů
reprezentovali svět pohádkový, želví ninjové
s Jokerem a jeho parťačkou Harley Quinn
ten komiksový. Nechyběli zde ani krapet
přerostlí školáci, vyznavači gothic subkultury, mlynář s hladkou moukou, párek
domorodců, jeptiška, květinářky jako
vystřižené z My fair lady či parta výtržníků
z filmu Mechanický pomeranč.
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Půlnoční překvapení letos bylo
vzpomínkové
Zlatým hřebem šibřinkového večera se
stalo půlnoční překvapení, tentokrát se
vystupující oblékli do starých kostýmů
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Prvním číslem bylo vystoupení mažoretek,
následovalo zábavné představení poskakujících Irů, kteří si potřebovali odskočit na
toaletu, která byla plná. Starší cvičenky
v úboru uklízeček se během představení
převlékly do oděvu odvážnějšího, než je
zástěra s šátkem. V dalším čísle se sál rozezněl hity od Michala Davida, na které spolu
zatančilo několik párů. Po nich přišel na
podium starý admirál s bílou čepicí
v doprovodu své ženy. Fyzicky náročnější
vystoupení předvedly cvičenky v bílých
nátělnících a kraťasech jako vojáci. Poté,
co odpochodovaly do zákulisí, přiletěla
z úlu malá uličnice včelka Mája. A když
zamířila někam pryč, následovalo závěrečné
vystoupení večera na hity skupiny ABBA
z filmu Mamma mia, které bylo společné.
Mladší ženy předvedly taneční sestavu na
píseň Mamma mia, pestrobarevně oblečené
starší ženy se objevily jako zpěvačky písně
Dancing queen a na třetí píseň Lay All Your Love On
Me přiběhli a následně předvedli své číslo
i pánové s kolem pasu ručníky a ploutvemi.
Následovalo defilé, kde se všichni účinkující
rozloučili.
Po půlnočním překvapení už se zase parket
zaplnil tanečníky a celá zábava skončila
ve tři hodiny ráno.
Soňa Brunnerová
Foto: Miloš Mojžiš, Petr Jiskra

Poděkování
za Šibřinky
Vážení,
jménem TJ Dynamo Nelahozeves
bychom vám všem chtěli poděkovat
za bezvadnou atmosféru, kterou se
nám společně podařilo vytvořit jak
na prvních, tak na druhých Šibřinkách. Tělocvična praskající ve švech,
dobrá nálada a burácející aplaus při
vystoupeních, jsou pro nás nejhezčí
odměnou. Letos si tuto elektrizující
atmosféru ozkoušeli také naši hosté
– zpěvák Jiří Langr a tanečníci
latinsko-amerických tanců Jan Chobot
a Karolína Suchánková. I jim patří
velké díky za účast a věříme v další
spolupráci.
Obě kapely, se kterými v posledních
letech spolupracujeme – Globus
Band a Plus, obdivují, jak se v naší
vesnici lidé dokáží bavit, jakou dokážeme vytvořit skvělou zábavu a jak
se i jim dobře hraje před takhle
báječným publikem. Byla by tedy
velká škoda, sejít se zase až za rok,
jak mnozí smutně konstatovali a proto
jsme se rozhodli podpořit svou účastí
letošní Máje.
Obec Nelahozeves ve spolupráci
s místními spolky pořádá v kulturním
domě pod zámkem 30. 5. 2015 již
4. Máje. Cíl je jediný – uspořádat
májovou zábavu, na které se sejde
„celá vesnice“ napříč všemi věkovými
kategoriemi, zatančit si, pobavit se,
sejít se s přáteli a nebude chybět ani
doprovodný program.
Bližší informace najdete průběžně
na Nela.cz, v Nelahozeveském
zpravodaji a na plakátech.
Ještě jednou velké díky za vaši podporu
a těšíme se na shledanou na Májích.
Hedvika Bártová, Mirka Pantůčková
a Eliška Brázdová
za šibřinkový tým TJ Dynamo Nelahozeves
a organizační tým Májů obce Nelahozeves

rezervace místenek
na tel.: 725 207 190,
H. Bártová

Nelahozeveské Máje 2015
V sobotu 30. května se budeme bavit
celý den, ale přípravy začnou již o týden
dříve. Bude třeba postavit a ozdobit
májku před hasičárnou a na pátek
29. května je naplánované pečení
koláčků a zdobení valníku. Pokud budete
mít chuť zúčastnit se i příprav Májů,
pište na kultura@nelahozeves.cz nebo
volejte 608 059 549 (Eliška Brázdová).
V sobotu v 11 hodin bude ozdobený valník
s našimi skvělými tanečníky, muzikanty
a zpěváky vyjíždět směr Lešany a po stejné trase jako v loňském roce projede celou
obcí. Zastaví vždy u domu ozdobeného
malou májkou z březové větvičky, která
značí, že je tam svobodná dívka připravená
si zatančit.
Kolem 14. hodiny valník dojede k hasičárně,
kde budou mít nelahozeveští hasiči
připravené občerstvení. Program začne ve
14.30, školní děti ze souboru Neláček
zatančí pod vedením paní učitelky Mileny
Vovsové Českou besedu, následně se vylosuje šťastný výherce májky a zazpívá Jirka
Langr pod vedením Markéty Wagnerové.

Představí se zde se svými výrobky členky
Klubu ručních prací Nelahozeves a plánujeme také tvoření a hry pro děti.
Tradičně na Májích vystupovali nelahozeveští ochotníci se svojí pohádkou, ale
vzhledem k tomu, že letos měli plné ruce
práce s dubnovou premiérou hry DUCH,
nic nového secvičit již nestihnou. Aby
však děti o svou pohádku nepřišly, rozhodli se ochotníci pozvat žáky literárně-dramatického oboru ze Základní umělecké
školy v Kralupech, kteří pod vedením Jana
Bouchnera zahrají od 16 hodin v kulturním
domě, a to dokonce pohádky dvě.
Celý program završí taneční zábava
v kulturním domě. Od 20 hodin zde bude
hrát hudební skupina PLUS z Neratovic
a vzhledem k tomu,že večerní zábavu má
v režii šibřinkovský tým TJ Dynamo Nelahozeves, můžeme očekávat i nějaké
vystoupení.

Program
30. května 2015
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
14.50 • Zazpívá Jirka Langr
16.00 • Pohádka pro děti
v kulturním domě, ZUŠ
Kralupy nad Vltavou
20.00 • Taneční zábava,
skupina PLUS Neratovice

Těšíme se na vás, přijďte si zatančit, pobavit
se a sejít se s přáteli!
Eliška Brázdová

Jaro v honitbě

Jarní období má řada lidí spojené
především s alergií, způsobenou pylem
kvetoucích rostlin. V přírodě se toho
však děje mnohem více, přestože je to
z větší části člověku skryto. Pro vyčerpanou zvěř končí období zimního strádání, přestává postupně navštěvovat
myslivecká krmná zařízení a přechází
na zelenou a čerstvou stravu. Vrací se
tažní ptáci, honcují se zajíci, začíná tok
bažantů a kachen. Spárkatá zvěř se
pomalu připravuje ke kladení mláďat.

nepříznivé. Myslivecké sdružení děkuje
všem slušným lidem, kteří dodržují výše
uvedená pravidla.
Zdeněk Schneider

Zvěř potřebuje v tento čas klid, aby mohla
vyvést mladé, ptáci potřebují klid pro
zahnízdění. Podle naší platné legislativy je
zakázáno plašit a rušit zvěř jakýmkoli způsobem nebo provádět činnost negativně
působící na život zvěře. Vlastníkům psů je
zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě,
protože pro větší plemena není problém
dohnat a strhnout srnčí zvěř nebo zlikvidovat bažantí snůšku. Majitel psa často
o takovém činu ani neví, anebo je rád, jak
se pes hezky za srnčím proběhl. Pro myslivce pak nastává velice smutná povinnost
dostřelit potrhané a po mnoho dnů trpící
kusy, které neměli štěstí. Dále je v tento
čas vhodné omezit další volnočasové aktivity jako je cykloturistika nebo čtyřkolky,
protože jsou v tuto dobu pro zvěř velice
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Pro myslivce je to radostné období, přestože
přináší mnoho práce. Doba lovů již skončila,
většina zvěře je hájena a tak se po revíru
pohybuje nejčastěji se „zlomenou“ zbraní.
Po zimním přikrmování musí vyčistit
všechny zásypy a jesličky, zlikvidovat zbytky
sena a nespotřebovaného krmení, zařízení
se musí dezinfikovat a nejlépe pro další
zimu o nějaký kus přemístit. Dále je třeba

opravit nebo vybudovat nové myslivecké
žebříky a kazatelny, obnovují se pachové
ohradníky, čistí se černé skládky, nakupuje se a vypouští drobná zvěř pro posílení
původní populace. To vše je potřeba stihnout během krátké doby, protože brzy vše
znovu zaroste a řada míst v honitbě bude
obtížně přístupná. Již od půlky května začíná doba lovu průběrných srnců
I. věkové třídy a do té doby je vhodné mít
co nejvíce prací v honitbě hotových.
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Stolní tenisté Dynama
se zachránili v krajské soutěži!
A-družstvo zabralo za pět minut dvanáct
Po čtyřech více či méně povedených
sezónách v krajské soutěži 2. třídy to s nejlepším družstvem Dynama tentokrát
vypadalo bledě. Vizitka týmu po základní
části nebyla příliš povzbudivá: pouhých
10 bodů a v tabulce konečné 11. místo,
které znamenalo, že v baráži A-družstvo
vyzve vyrovnaný a kvalitní celek
z Buštěhradu. Karty byly rozdány jasně,
kdo bude v dvouzápasovém barážovém
klání lepší, ten se v soutěži udrží, zatímco
poražený tým čeká v příští sezóně regionální přebor.
Jak se říká, pingpongový míček je kulatý,
a tak se stolní tenisté Dynama nevzdávali
předem a do Buštěhradu na první zápas
vyrazili v nejsilnější sestavě: Míša
Vedralová, bratři Ovsenákové a Radek Točík.
Cílem bylo buštěhradské borce alespoň
potrápit. Začátek utkání probíhal dle předpokladů, nažhavení domácí se ujali vedení
6:3, stolní tenisté Dynama sice kontrovali,
přesto se Buštěhrad dostal do trháku 8:5
a pouhé dva body mu chyběly k výhře.
Doposud jednoznačné utkání se začalo
zamotávat, když se Petrovi Ovsenákovi
podařilo ukončit neporazitelnost domácí
dvojky Štěpána. Buštěhrad sice vybojoval
ještě devátý bod, ale to už se vše schylovalo k naprosto neskutečnému závěru:
Martin Ovsenák dokonale zaskočil svého
neoblíbeného soupeře Krejčího a nervy drásající finále patřilo Radkovi Točíkovi, který
dokázal udržet chladnou hlavu a v pěti
setech porazil domácí jedničku Řezníčka!

Po takovém průběhu utkání byla remíza
9:9 obrovským úspěchem, stolní tenisté
Dynama slavili, zatímco hráči Buštěhradu
nemohli uvěřit, že jim výhra proklouzla
mezi prsty.
Hned druhý den oba celky čekala odveta
v tělocvičně Dynama. Psychická výhoda
byla na straně stolních tenistů Nelahozevsi, a ti svoji šanci využili dokonale. Značně
nalomený buštěhradský tým porazili
jednoznačně 10:5, Radek Točík a Martin
Ovsenák neprohráli, bodově se probudila
i Míša Vedralová a její dvě výhry byly
nesmírně důležité. A-družstvo Dynama tak
obsadilo konečné 9. místo v tabulce
a zajistilo si právo startu v krajské soutěži
2. třídy i v příští sezóně!
B-tým v RP1 nakonec desátý
„Béčku“ druhá polovina sezóny moc nevyšla,
podařilo se porazit jen poslední Kralupy
a herně vyhovující Mlékojedy, a tak se
postupně v tabulce propadlo až na předposlední 10. pozici. Naštěstí tento rok
z regionálního přeboru 1. třídy sestupuje
jen jeden tým, a tak se B-družstvu sestup
do RP2 vyhne. Hráči mužstva byli letos na
roztrhání, Radek Točík, Petr Brož i Jirka
Karas odehráli
spoustu zápasů v krajské soutěži, Jirka
Kloda zase vypomáhal D-družstvu, a tak je
udržení soutěže RP1 určitě úspěchem.
C-družstvo v RP2 stříbrné
„Céčko“ se čtyři sezóny po sobě stalo nejlépe umístěným družstvem oddílu v soutěžích
mužů. Dokonce se podařilo vylepšit loňské
umístění a výsledkem je skvělé 2. místo
v tabulce! Družstvo už několik let vede
Honza Viktorin a stabilně v něm hrají zkušení hráči Pavel Vedral, Alena Ovsenáková,
David Točík, Josef Kebrle, ale šanci letos
dostali i nadějní hráči jako Mirek Černý
a Libor Točík.
D-družstvo šlo opět nahoru
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Ačkoliv to při pohledu na závěrečnou
tabulku a konečné 11. místo nevypadá,
celé družstvo šlo výkonnostně nahoru. Stačí
se podívat na procentuální úspěšnost hráčů
a porovnat ji s loňskou sezónou: Jirka Kloda
se zlepšil z 64% na 70%, Standa Kloda
z 28% dokonce na 50%, Ludva Motl z 16%
na 31%. Navíc, do družstva se stabilně
zapracovali nováčci v soutěžích mužů Milda
Kotrč, Honza Kebrle, Dušan Kocourek,
Kuba Kebrle a rozhodně si ostudu
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neudělali. Každému z nich se podařilo
ukořistit skalp nějakého kvalitního soupeře,
a jak je u „Déčka“ zvykem, v příští sezóně
se určitě všichni zlepší.
Žáci těsně druzí za Neratovicemi
Družstvo žáků Dynama v přeboru obsadilo
cenné 2. místo v tabulce, hned za
favoritem z Neratovic. Jako jedinému týmu
z okresu se nám dokonce podařilo Neratovice v nejsilnější sestavě 6:4 porazit! Klíčem
k úspěchu bylo těsné vítězství ve čtyřhře,
po dvou bodech vybojovali shodně Kuba
a Honza Kebrlové, jeden bod překvapivě
přidal Michal Štibinger a vítězství bylo
doma.
V dalších zápasech však ukázali svoje kvality
i ostatní naděje oddílu: Pepa Kotrč, Dušan
Kocourek, Matěj Lips, Matěj Hrůza a Michal
Malotínský, většina z nich v žákovské
kategorii zůstane i v příštím roce, a tak se
určitě opět podaří sestavit silné družstvo.
Začátečníci Jindra Kebrle, Patrik Koudelka
a Luc Duc Tuan zatím pilně trénují a jsou
velkým příslibem do budoucna.
Žáky pravidelně dvakrát týdně trénuje
Alena Ovsenáková a Milda Kotrč, obětavě
při trénincích vypomáhají Petr Lips a další
hráči oddílu. Do oddílu přijímáme pro příští
sezónu hráče jak z řad dětí, tak dospělých.
Přijďte se osobně přihlásit nebo se jen
podívat na pravidelné tréninky žactva,
které máme každé úterý a čtvrtek (vyjma
prázdnin) od 17.30 do 19 hodin.
Kontakt na trenérku Alenu Ovsenákovou: mobil 724 534 918, e-mail:
a.ovsenakova@seznam.cz
Petr Ovsenák

Spolupracujme s přírodou a ona bude
spolupracovat s námi
majitele, který ji pravidelně či po domluvě
zpřístupní veřejnosti. Takových ukázkových
zahrad v ČR postupně přibývá a stávají se
cílem stále více oblíbené zahradní turistiky.
Přírodní zahradou se může stát, jakýkoliv
kousek zeleně vybudované člověkem
a sloužící člověku, jako jsou městské parky,
zámecké a klášterní zahrady, prodejní
zahrady, školní zahrady či zahrady vzdělávacích center, důležité je, aby zůstala
zachována kritéria a filosofie přírodních
zahrad.
Fenomén přírodních zahrad jsem měla možnost poznat na podzim loňského roku,
kdy jsem se zúčastnila školení na téma „přírodní zahrady“. Poznala jsem řadu lidí
nadšených touto ideou, kteří se podíleli na založení školních, prodejních, terapeutických zahrad a veřejných prostranství v tomto duchu, a měla možnost si jejich
dílo prohlédnout zblízka.
Přírodní zahrady jsou zahrady, které jsou
zakládány a obhospodařovány v souladu
s přírodou. Tímto způsobem vzniká
vyvážený ekosystém, který je bohatý nejen
rostlinami, ale i živočichy, a jedinečným
způsobem obohacuje člověka, který
o zahradu pečuje, nebo na ní odpočívá.
Idea přírodních zahrad se rozšířila nejprve
po spolkové zemi Dolní Rakousko podporována projektem organizace „Natur im
Garten“ a odtud se v roce 2001 dostala
k nám především do jižních Čech a na
jižní Moravu. Projekt, který je mimo jiné
podporován i Ministerstvem životního
prostředí, a je nyní šířen po celé České
Republice, je koordinován Občanským
sdružením Přírodní zahrada se sídlem
v Jindřichově Hradci.
Projekt „Přírodní zahrada – spolupracujme
s přírodou, ona bude spolupracovat
s námi“ má za cíl šířit filosofii přírodních
zahrad a zájemcům, jejichž zahrady splní
kritéria, propůjčuje zahradní plakety
„Přírodní zahrada“. Tyto plakety s ježečkem
umístěné např. na plotě upozorňují sousedy a kolemjdoucí na to, že zahrada je
něčím zvláštní a slouží tak k nenásilnému
šíření informovanosti o tomto trendu. Majitel takto vyznamenané zahrady může být
pyšný na to, že přispěl k ochraně životního
prostředí a obohatil tak své okolí o nové druhy rostlin a živočichů v souladu s přírodou.
Každá přírodní zahrada musí splňovat
tři hlavní kritéria
na zahradě se nepoužívá rašelina – je
to vyčerpatelný zdroj, který je dovážen
odjinud

•

nepoužívají se lehce rozpustná
minerální hnojiva – jsou chemická a do
přírody nepatří
nepoužívají se pesticidy – opět chemie,
která přírodu zatěžuje a může se v ní
kumulovat

a dále by měla obsahovat alespoň
některé z prvků přírodních zahrad:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

živý plot z planých keřů
prvky louky
divoké porosty
divoký koutek
vlhká nebo suchá stanoviště
listnaté stromy
květiny a kvetoucí trvalky

Tím, že jsem získala osvědčení o absolvování
kurzu, jsem se stala poradcem projektu
„Přírodní zahrada“ pro široké okolí. Ráda
poradím nebo poskytnu materiály o přírodních zahradách, nebo přijedu k vám
zprostředkovat získání plakety „Přírodní
zahrada“, posouzením splnění kritérií přímo
na vaší zahradě.

domečky pro zvířecí pomocníky

V příštích číslech zpravodaje se budu
věnovat postupně jednotlivým prvkům
přírodních zahrad.

využití dešťové vody

Simona Hrňáková

kompost

užití přírodních materiálů a postupů
mulčování
zeleninové záhony a bylinky
ovocná zahrada a bobulové keře
smíšená kultura, střídání plodin,
zelené hnojení

Nadstavbou přírodní zahrady, která je
cenná hlavně pro jejího majitele a jeho
okolí, je „Ukázková přírodní zahrada“, která
slouží veřejnosti. Je to zahrada výjimečná
svým stylem, zahrnuje co nejvíce prvků
přírodních zahrad a má ochotného
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•

•

Idea přírodních zahrad je mi velmi blízká
a myslím, že nevyžaduje žádné přílišné
oběti a „dření“ na zahrádkách, spíše na
opak. Z tohoto důvodu jsem se na podzim
roku 2014 zúčastnila kurzu pro poradce
projektu Přírodní zahrada, kde jsem měla
možnost dozvědět se o tématu více a navštívit několik přírodních zahrad různých
typů i zaměření. Zvláště mě zaujaly školní
zahrady, které slouží nejen jako pomůcka
výuky přírodopisu, ale i pracovních
návyků, ekologie, zdravého mlsání, a jsou
i vhodným místem pro výuku např. v parných dnech. Myslím, že takový kousek
přírody v naší obci zatím chybí, i když
prostorů, které by šly takto přetvořit je
mnoho a záleží jen na nás, jestli se do
toho pustíme.
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Nelahozeves ve 2. světové válce
Jelikož jsem se ve svém článku v minulém čísle zpravodaje připomínala 70. výročí
bombardování Kralup a Nelahozevsi, rozhodla jsem se k tématu 2. světové války
ještě vrátit a chopila jsem se možnosti přepsat nelahozeveskou kroniku.
Některé výčty jsem vynechala, protože se tolik nedotýkaly tématu válečných
událostí a díky nim by byl článek ještě delší. Přepis z kroniky jsem provedla podle
současných pravidel pravopisu, ale zároveň jsem se snažila co nejméně zasahovat
do stylu psaní tehdejšího obecního kronikáře Františka Hovorky.
Vězněni byli:
Božena Kotrčová, 40 roků stará, 12 měsíců
v Lipsku.
Kateřina Meisingerová, 73 roků stará,
6 měsíců v Litoměřicích.
Milena Baštářová, 22 roky, 24 měsíců
v Lipsku.
Josef Završan, 31 rok starý, 6 měsíců
na Kladně
V koncentračním táboře byli:
Alois Baštář v různých táborech celkem
24 měsíce, Josef Černý v Drážďanech
12 měsíců, Karel Pavlík se ženou Julií
Pavlíkovou v Rawensbrücku 26 měsíců.
Osud obecní kroniky v období války
Až do konce měsíce září 1938 vedl obecní
kroniku p. Josef Molík, řídící učitel v Nelahozevsi. Po té době obecní kronika
následkem válečných událostí se nevedla
a v roce 1940 bylo okresním úřadem
v Kralupech nad Vltavou nařízeno, že
obecní kronika musí býti od odevzdána
do archivu země České. Tam byla uschována
až do roku 1945.
Dne 20.12. 1945 byl místním národním
výborem v Nelahozevsi jmenován obecním
kronikářem řídící učitel František Hovorka.
Nelahozeveští občané ve válečném
období
Naše pokolení zažilo veliké dějinné události:
první světovou válku, národní osvobození, utvoření československého státu, jeho
rozbití, roztržení českého území, německou
okupaci, druhou světovou válku, druhý
národní odboj a obnovení československého státu.
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Česká vesnice byla stejně těžce postižena
německou okupací jako české město.
Vesnické obyvatelstvo přineslo rovněž velké
oběti na svobodě, na životech i majetku.
V letech 1939 až 1945 zatkli Němci dělníka
Aloise Baštáře ve stáří 38 roků, dělníka
Josefa Černého ve stáří 55 roků, úředníka
Pavlíka ve stáří 47 roků, Augusta Završana,
dělníka ve stáří 31 roků, podřízeného
Josefa Čečrdle ve stáří 48 roků, ženu Julii
Pavlíkovou ve stáří 46 roků a úřednici
Milenu Baštářovou ve stáří 22 roky.
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V trestnicích chovanci dostávali málo jídla
a těžce museli pracovati. V koncentračních
táborech ještě s nimi nelidsky zacházeli. Na
nucené práce bylo posláno 25 mužů různého věku na práce do Říše a 12 mladších
mužů na dělání zákopů v Protektorátě.
V koncentračních táborech a na nucených
pracích zemřel Josef Černý, dělník 55
roků, který zemřel v kárnici Gräfutonnu
hladem 13. 8. 1943 a truhlářský dělník
Vladislav Vorlíček, 44 roků starý, zemřel
při leteckém náletu v Hanoveru 2. 3. 1943.
Popraven byl 39 roků starý dělník Alois
Baštář v Brandenburku 2. 5. 1944 pro
ilegální činnost v komunistické straně.
Při leteckém náletu zahynuli 28. 12. 1944
žena dělníka Klotilda Fárová v Nelahozevsi
v sutinách domku obytného a železničář
Josef Šída 22. 3. 1945 při náletu na Kralupy
nad Vltavou.
Obyvatelé věznění v koncentračních táborech a věznicích utrpěli větším dílem vážné
podlomení zdraví. S mnohými českými
občany zacházeli Němci velmi přísně. Za
každý sebemenší přestupek je věznili.
Za okupace úředníku Karlu Pavlíkovi byl
zabaven dům a bytové zařízení v ceně ½
milionu korun. Dům značně poškozený
byl mu po příchodu z koncentračního
tábora vrácen, bytové zařízení bylo mu
však rozkradeno.
V měsíci březnu a dubnu 1945 vozili vlakem
a vodili transporty vězňů a válečných
zajatců obcí. Lidé jim dávali jíst a též několik
uprchlíků do konce války přechovali. Místní

občané podporovali rodiny pronásledovaných, hlavně jejich příbuzní.
Oslava stých narozenin Antonína
Dvořáka
Dne 8. 9. 1941, v den stého výročí narozenin
hudebního skladatele Antonína Dvořáka,
rodáka zdejší obce, byla oslavena světlá
památka tohoto hudebního génia.
Na jaře toho roku usneslo se obecní zastupitelstvo a Národní souručenství
- tj. jediná politická strana strana Němci
připuštěna - na uspořádání oslav. K pořádání oslav připojila se i Dvořákova obec
pražská, spolek pro stavbu Dvořákova
domu v Kralupech a místní spolky.
Národním souručenstvím byla vydána
propagační brožura o Nelahozevsi, dále
pohlednice a slavnostní pozvánky pro
hosty. V učebně v čp. 3 byla uspořádaná
výstava vzpomínek na mistra Antonína
Dvořáka panem Josefem Toušem a Karlem
Mikoláškem. Ministerstvo pošt vydalo
k oslavám zvláštní známky s podobiznou
mistra Dvořáka, které byly v den slavnosti na
místním poštovním úřadě razítkovány.
Týden před zahájením oslav byly tyto
Oberlandrátem v Kladně zakázány. Po
mnohých intervencích v Praze a na Kladně
byly opět dne 5. září povoleny, ale veškeré
slavnostní projevy škrtnuty.
Dne 8. 9. 1941 ráno sjeli se hosté a to
syn mistra Ing. Antonín Dvořák s rodinou
a blízcí příbuzní, dále kanovník vyšehradské kapituly, profesor Zástěra z Kralup
nad Vltavou a mnoho jiných. Slavnostní
hosté byli uvítáni slavnostním výborem.
Odpoledne byla sloužena slavnostní mše
v místním kostele, který byl před tím opraven velkým nákladem zásluhou administrátora kostela pana Antonína Nedbala. Po
bohoslužbách konal se projev před rodným
domem Antonína Dvořáka. Účinkoval
pěvecký sbor Fibich z Kralup nad Vltavou.
Slavnostní projev na místo odvolaného
řečníka profesora J. M. Květa pronesl
starosta obce Antonín Novák. Tento pořad
byl nahrán na zvukový pás, který byl večer
předveden v radiu. Odpoledne byl koncert
v zahradní restauraci p. Janáček, kterého se
zúčastnili všichni význační hosté v čele
s dětmi zesnulého mistra A. Dvořáka. Na
koncertě byla předneseny skladby oslavence. Slavnost navštívilo přes 2 000 účastníků
a příjem z oslav byl daleko vyšší, než vydání.
Věčná škoda, že s tak významná událost
přišla do doby našeho největšího ponížení
a nemohla se plně rozvinout podle svého
významu.

Nálet na osadu Hleďseb I.
Dne 28. 12. 1944 po 2. hodině odpolední
svrhla nepřátelská letadla na osadu zdejší
obce Hleďseb I., v jejíž blízkosti naléhá se
elektrárna Miřejovice, celkem 9 bomb. Při
náletu byl rozbořen dům p. Arnošta Fáry
č.p. 3, v jehož troskách nalezla smrt jeho
žena Klotilda Fárová. Značně byl poškozen
dům p. Josefa Reiniše čp. 14, v jehož blízkosti dopadla též bomba. Domy v okolí
dopadu bomb ve vzdálenosti 300 m měly
rozbitá okna a značně poškozené střechy.
Samotná elektrárna, která pravděpodobně
měla býti zasažena, poškozena nebyla.
V době od 21. 2. do 26. 2. byli ubytováni
ve všech učebnách školy a v prvním
poschodí hostince čp. 19 němečtí uprchlíci od
Vratislavi, kteří prchali před postupujícím
ruským vojskem. Uprchlíci cestovali s vozy
směrem od Roudnice nad Labem k Velvarům. Kteří dorazili k večeru do obce tam
přenocovali a druhý den ráno v cestě
pokračovali. Průchod uprchlíků obci
trvali asi 14 dní. V obci přenocovali jen
někteří.
Převrat 1945
V roce 1945 byl správcem zdejšího
velkostatku SSS Bülle, který měl k ruce
dalšího SS mana. V restauraci “U Janáčů” byl
ubytován strážní oddíl, který hlídal železniční tunel a v Kralupech nad Vltavou
1. prapor “Wehrmacht” v chlapecké
měšťanské škole.
Dne 5. 5. 1945 časně ráno došel do Nelahozevsi příkaz z Revolučního národního
výboru k ustavení družstva pro převzetí
hlídky železniční trati a tunelu. Současně
sděleno, že nastal převrat. Po té zprávě
ozdobena škola, budova MNV a několik
soukromých domů státními vlajkami.
Zbraně z počátku nebyly žádné.
Dne 6. 5. 1945 došly z Kralup nad Vltavou
dvě bedničky ručních granátů a tři pancéřové pěsti. Tyto zbraně, dovezené autem,
byly loženy v zámku v kůlně. Vedoucí
strážního družstva pan František Krompholc
obeznámil muže s těmito zbraněmi
a snažil se opatřit si též zbraně střelné.
Z Kralup nad Vltavou však došlo sdělení,
aby zaslané granáty byly uschovány a pro
nové zbraně, že nemá býti posíláno.

Místnímu správci dvora byla sice odebrána
jedna automatická a jedna obyčejná puška,
které mu však byly vráceny. když RNV v Kralupech nad Vltavou na dotaz sdělil, že zbraně musí být Němcům ponechány, neboť
s posádkou v Kralupech nad Vltavou bylo
vyjednáno, že toto sama zbraně shromáždí
a odevzdá řádnému československému
vojsku.
Útok na obrněný vlak
Dne 8. 5. byla zachycena výzva, odposloucháváním z telefonní linky, aby bylo
německému obrněnému vlaku zabráněno
v cestě do Prahy. Vlak jel od Podmokel.
Cesta vlaku byla sledována zdejší stanicí
přednostou Vratislavem Teuererem, který
podával o jeho stanovišti stálé zprávy.
Vlak jel velmi pomalu. Do Nelahozevsi přijel
asi po 19. hodině. Byl to improvizovaný
obrněný vlak s nechráněnou lokomotivou.
Náloží umístěno bylo pod koleje před
Beaufortovou vilou. Vlak při vjezdu na nálož
roztržen byl na dvě části, z nichž jedna
s lokomotivou vrátila se zpět. Na vykolejenou část vlaku byl soustředěn útok našich
i kralupských občanů, kteří byli umístěni
ve stráni zámeckého parku. Z tunelu zahájil
palbu kralupský strážní oddíle, vyzbrojený
2 cm protileteckým dělem. Část posádky
vlaku byla zabita. Z útočících padli bohužel
i dva z nejobětavějších občanů, a to Václav
Jírový, strojní zámečník, nar. 14. 11. 1913
v Nelahozevsi a Miroslav Růžička, dělník
nar. 2. 10. 1909 z Lešan. Oběma byl vystrojen
krásný a dojemný pohřeb na zdejší hřbitov,
jehož se zúčastnili partyzáni a oddíl ruských
vojínů.
Utvoření revolučního národního výboru

Též uspořádána byla mezi místním obyvatelstvem sbírka potravin pro bojující Prahu
a sbírka potravin a nádobí pro nemocné
politické vězně v Terezíně. Na to zajistil
Němce a jejich majetek, jakož i kolaboranty,
tj. přisluhovače Němců české národnosti.
Zajištění Němců a kolaborantů
Z Němců byl zajištěn Rudolf Hohaus,
železniční zaměstnanec, který byl odveden
do Kralup nad Vltavou. Dále Marii
Vrzákovou, úřednici firmy Popek, která
hlídce uprchla a je od té doby nezvěstnou.
Dále zajištěn byl Alfréd Lindovský, správce
VDP a dán na práci do místního dvora.
Později odsunut do Německa. Dále byla
zajištěna Marie Mušíková, žena úředníka
finanční stráže a Vojtěch Dalecký, vojín
německé armády.
Z Čechů byli zajištěni členové Vlajky Karel
Hejduk a Emanuel Špot, tovární dělníci,
kteří byli přiděleni na práci místnímu dvoru.
Občané, kteří se provinili proti české
národnosti v době okupace byli potrestáni
následovně soudem při okresním národním
výboru v Kralupech nad Vltavou nebo
zvláštním soudem v Praze.
Příjezd Rudoarmějců a jejich ubytování
v obci
Dne 9. 5. 1945 po dva následující dny postupovala vítězná ruská armáda od Miřejovic
přes veltruský most ku Praze. Podél silnice
a hlavně u mostu shromáždili se četní
občané a děti, kteří vojíny radostně vítali.
Vojáci házeli dětem cukroví a různé
pochoutky a v době odpočinku vozili děti
na tancích, autech a vozech.
V měsíci září nastěhovalo se do zámku
a do soukromých bytů na 200 vojínů
a důstojníků gardového sboru maršála
Rybalka, kteří až dosud bydleli v dřevěných domcích z prken zhotovených na
pravém břehu řeky. Poměr mezi místním
obyvatelstvem a ruskými vojíny byl velmi
srdečný. Vojíni ruské armády v obci bydleli
do 18. 12. 1945. Na to odjeli do
Rakouska.
Soňa Brunnerová

Květen 2015

Dne 7. 5. 1945 utvořil se osmnácti členný
místní revoluční národní výbor z těchto
občanů: Václav Fronc, elektromechanik,
František Hovorka, řídící učitel, Václav Jírový,
strojní zámečník, František Krompholc,
úředník, Karel Krčmář, studující, Václav
Kochman, elektromechanik, Václav Novák,
obchodní zástupce, Alois Srba, zaměstnanec ČSD, Jindřich Svoboda, soukromý
úředník, Josef Smrčka, vrátný VDP, Jaroslav
Švehla, mistr pokrývač, Josef Šusta, úředník
VDP, Václav Vondra, tovární dělník,
Antonín Trojan, zedník, Václav Toms,
stavitel, František Víšek, zaměstnanec
elektrárny, Augustin Završan, traktorista,
a Miroslav Zázvorka, soukromý úředník.
Předsedou MNV byl zvolen p. Václav Toms,
stavitel, který po 14 dnech požádal, aby
byl pro nával práce ve svém soukromém
zaměstnání funkce té zbaven. Nato byl
zvolen předsedou p. Václav Vondra, tovární
dělník.

Nově ustanovený revoluční místní národní
výbor zřídil stálou strážní službu, která
hlídala železniční trať a tunely, přejezd na
dráze, prohledávala místní lesíky a přiváděla
toulající se vojíny německé armády, kterým
odebírala zbraň. Shromažďovala válečnou
výzbroj a výstroj, kterou prchající armáda
zahazovala. Na silnicích a polích zůstalo
několik opuštěných aut a vozidel, která
byla shromažďována v místním dvoře.

17

Kosmetické studio
Jiřina Voljanska

- permanentní make-up - mesoterapie - kosmetické služby
- prodlužování ras - chemický peeling - líčení
IČO: 71720405
Otevírací doba: dle tel. objednávek

tel: 607 103 707
www.kosmetika-salon.webnode.cz
placená inzerce

Masáže, relaxace, reflexní terapie
chodidel, rehabilitační cvičení,
kosmetická manuální lymfodrenáž

Prodej sazenic trvalek.

Kamejka.cz

Jana Čapková

květiny z babiččiny zahrady

Zagarolská 313, Nelahozeves

Simona Hrňáková
Lužická 45, Nelahozeves
tel.: +420 606 498 036

objednávky na tel.:
+420 737 703 972

Chcete mít
reklamu
v Nelahozeveském
zpravodaji?

Napište na
zpravodaj@nelahozeves.cz
nebo svou žádost podejte na
Obecním úřadě Nelahozeves.
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Inzerce je zpoplatněná, cena závisí
na formátu reklamy:
A4 .................................................. 750 Kč
A6 .................................................. 200 Kč
A5 .................................................. 400 Kč
Řádková inzerce ......................... 50 Kč
Nelahozeveský zpravodaj vychází čtyřikrát
ročně v nákladu 700 ks v černobílém provedení.
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výše zmíněné e-mailové adrese.

