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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Novinky v obci
ního tenisu Dynamo Nelahozeves. Také si
můžete přečíst reportáž z Miřejovického
půlení, které se částečně koná i na katastru
naší obce, a kde se „nelahozeveští“ účastnili
jako sportovci i jako pořadatelé.
Také najdete rekapitulaci zateplení
volnočasového centra a mateřské školy
v Zagarolské ulici 313.
Na obci se děje mnoho dalších věcí,
o kterých není ve zpravodaji samostatný
článek, ale věřím, že je potřeba si alespoň
o některých v bodech říci.
foto: David Váňa

•

Vážení spoluobčané,
Držíte v ruce první poprázdninový zpravodaj. Dozvíte se v něm o tom, jak začal
nový školní rok. Dále o průběhu dvou
velmi povedených akcích v září – hudební
akce Dvořákova Nelahozeves a Happeningu na starém mostě spojujícím Nelahozeves a Veltrusy. Tento „dvouvíkend“
byl bezpochyby vyvrcholením dosavadní
letošní činnosti kulturní komise. Úroveň
obou akcí významně přesáhla hranice
Nelahozevsi a přilákala návštěvníky z širokého okolí. Z dění na zámku jsme k reportáži
vybrali další ročník Hradozámecké noci.
Opět uvnitř najdete, kteří občané oslavili
svá životní jubilea. Připomeneme si také
činnost spolku ochotníků.
Příznivci sportu se dozvědí více o turnaji
Pinká celá rodina, který pořádá oddíl stol-
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Lešany

•
•

•
•

Pokračují projektové práce na dokončení
kanalizace v ulicích Vltavská, Zahradní,
Příčná, Nová a Zahradní. V této souvislosti
se 19.10. v kulturním domě uskuteční
veřejné projednání za účasti projektanta
a zástupců obce.
Pokračují projektové práce zaměřené na
opravu budovy školní jídelny a následné
rozšíření kapacity základní školy.
Protože při prvním kole výběrového
řízení žádná ze 4 oslovených firem
nepodala nabídku na zhotovení generelu
odvodu dešťových vod, vypíšeme do
konce září otevřenou výzvu na tuto
zakázku.
Pokračuje oprava povrchů silnic.
Další na řadě bude ulice U Žlábku.
Obec se od začátku aktivně účastní
projednávání rekonstrukce železničního
koridoru na katastru naší obce.

str. 4–5

Vzpomínka
na paní Čapkovou

•

•
•

Proběhl úklid a prořezání náletových
dřevin na Dvořákově stezce. Akce byla
financována z prostředků dobrovolného
svazku obcí „Dolní Povltaví“.
Proběhla údržba památníku na návsi
v Lešanech.
Obec uspěla s žádostí o dotaci na
opravu kapličky v Lešanech a s žádostí
o dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Na závěr mi dovolte poslední důležité téma.
Hned v několika článcích si připomeneme
odkaz osoby, která zanechala svou stopu
v mnohých z Vás. Ve věku nedožitých 81 let
zemřela paní Ludmila Čapková, jedna
z nejvýznamnějších činovnic sportovního
klubu TJ Dynamo Nelahozeves.
Paní Čapková je a zůstane stálou inspirací
a připomínkou toho, jak úsilí jednoho
člověka může v dobrém ovlivnit život celé
vesnice a zejména desítek členů Sokola,
později TJ Dynama Nelahozeves.
Pan Jirků již vedení obce přednesl návrh
na udělení čestného občanství obce Nelahozeves paní Ludmile Čapkové. Hlasování
o udělení této pocty, udělované osobám,
které se významně zasloužily o rozvoj
obce, bude zařazeno na příští jednání
zastupitelstva.
Přeji Vám příjemné čtení
Josef Kebrle

Ohlédnutí

str. 6–7 za kulturními akcemi

Bezplatné právní poradenství

Tato cesta má sloužit jak k odpočinku
obyvatel resortu a dolních Lešan tak jako
bezpečné pěší spojení resortu s Lešanskou
návsí. Slouží například i k procházkám
rodičů s malými dětmi.

Česká advokátní komora
organizováno: Česká advokátní komora – odbor sekretariátu,
určeno: pro Prahu a nejbližší okolí
objednání: tel: 221 729 011 (recepce České advokátní komory)
Probíhá:
středa
14.00 – 16.00 h
Městský soud v Praze
Hybernská 18
Praha 1
místnost 439 (3. patro)
pátek
10.00 – 12.00 h
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh č. 14
Praha 1
místnost 4 (přízemí)
 právní porady se neposkytují v období letních prázdnin a Vánoc

V posledních měsících proběhly na
cestě tyto práce:

•
•
•

Cesta do
Anglického
resortu
Výzva k pejskařům
Vážení spoluobčané, majitelé psů,
Jak jste si možná všimli, někteří občané
Anglického resortu ve spolupráci s obcí
se začali systematicky věnovat stavu
cesty spojující horní Anglický resort se
starou částí obce Lešany.

Výsadba stromků
Instalace lavičky, košů a držáku se
sáčky na psí exkrementy
Odvoz betonových kvádrů

V této souvislosti mám na Vás, majitele
psů, osobní prosbu.

Spolu s občany, kteří stezku
využívají a pečují o ni, bychom
Vás chtěli požádat o úklid
exkrementů po Vašich psech.
Na stavu cesty nám opravdu záleží. Proto
budeme ve zmíněné lokalitě provádět
namátkové kontroly dodržování pořádku
a čistoty.
Věřím, že ve spolupráci s Vámi dojde ke
zlepšení čistoty na cestě z resortu do
Lešan!
Josef Kebrle, starosta obce

Samotná instalace se stejně tak, jako na
jaře výsadba stromků nesla v sousedsky
přátelském a veselém duchu. Alespoň
mohu-li mluvit sám za sebe, tak musím
potvrdit, že jsem strávil velmi příjemnou
pracovní neděli, a to i díky čaji s rumem,
který zcela jistě zahřál a dodal sílu. Pokud
by to jen šlo, přál bych si, aby takových
příležitostí bylo víc.

V červnu:

•
•
•

Ludmila Balazsová
Danuše Ušáková
Jindřicha Šperlová

V červenci:

•
•
•
•
•
•

Bezplatná poradna Exekutorského úřadu Praha 10 - soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko,

Libuše Špačková

pondělí
objednání: tel. číslo: 224 319 204
adresa úřadu: Na Zátorce č. 12, Praha 6

Justina Peštová
Ladislav Komárek
Jaroslav Klein

Není až tak důležité to, kolik sousedů na
akci přišlo, ale důležitější je dle mého to,
že ti, kteří mají zájem na dění v obci dorazili
a přiložili ruku k dílu. Právě těmto spoluobčanům patří obrovský dík a chtěl bych
jim touto cestou poděkovat za to, že obětovali svůj volný čas a energii. Zároveň
tímto také dostatečně prokázali, že jim
není úplně lhostejné místo, kde žijí a na
zvelebování obce se chtějí aktivně podílet.
Záměrně píši sousedé a spoluobčané,
nelíbí se mi totiž rozdělení na „ty ze starých
a nových Lešan“. Jsme prostě sousedé a je
jedno, ve které části obce bydlíme. Do budoucna bych si přál, abychom spíše hledali
věci, které nás spojují, než ty, co nás rozdělují. Bydlíme tady přece všichni vedle sebe,
takže je náš společný cíl, aby se nám tady
žilo co nejlépe a nejpříjemněji. Berme
tedy tento projekt stezky symbolicky jako
projekt sbližování sousedských vztahů.
Závěrem bych chtěl upozornit, že se jedná
pouze o první fázi a spousta jiných úprav

•
•
•

Bezplatnou právní pomoc dále například poskytují:
• Asociace občanských poraden
• Bílý kruh bezpečí
• Český helsinský výbor
• Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Zdeněk Lhotský
Zdeněk Tamburek

www.obcanskeporadny.cz/
www.bkb.cz
www.helcom.cz/
www.poradna-prava.cz/

bude probíhat již tradiční vítání
nových občánků naší obce v Rytířském sále na zámku Nelahozeves.
Máte-li o tuto slavnostní chvíli zájem,
prosíme Vás, abyste kontaktovali
matriku, popř. evidenci obyvatel
osobně, telefonicky nebo e-mailem:
tel. 315 785 290, 315 785 059,
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 Nelahozeveském
zpravodaji je třeba podepsat písemný
souhlas. Žádost o vítání přijímáme
do 15. října 2015.
OÚ

Miroslav Rulf
Marie Vašíčková

Přehled akcí v obci a blízkém okolí

Štefanie Fišerová

Gratulujeme!

Listopad

30. listopadu od 16 h

5. prosince od 14 h

6. listopadu od 16 h

Výroční členská schůze s pohoštěním
(pořádá Klub seniorů)

nás čeká. Namátkou bych uvedl například
rozšíření a zpevnění stezky nebo návrh
na přeměnu zarostlé louky v ovocný sad
atd. Nezapomeňte na to, že každý z Vás
se může aktivně zapojit a nebudu mluvit
jen za sebe, když řeknu, že bude naprosto
skvělé až uvidíme na brigádách či jiných
projektech i nové tváře.

Hudební odpoledne – na klávesy hraje
p. Žalud (pořádá Klub seniorů)

30. listopadu od 16 h

Posezení seniorů (odjezdy autobusů
na str. 16)
v kulturním domě

Úplným koncem bych ještě jednou chtěl
poděkovat všem sousedům i ostatním
zainteresovaným, stejně tak jako obci
v čele s panem starostou.

Svatomartinská zábava (viz. plakát str. 15)
v kulturním domě

Jiří Michal

7. listopadu od 19 h
Ochotníci TLESKEJTEKRUCIŠ – divadelní
představení (viz. pozvánka na str. 9)
v kulturním domě

14. listopadu od 19 h

19. listopadu od 19.30 h

mše v kostele sv. Ondřeje
V průběhu listopadu v Klubu seniorů proběhnou ještě
akce (data budou upřesněna)
• ukázka z tvorby studené kuchyně
• beseda s účastníky na Nordkapp

Prosinec
1. prosince od 19,30 h

6. prosince
Hasičská mikulášská v kulturním domě

8. prosince od 19,30 h
Vánoční koncert: Trochu Klidu
Martina Kociánová (zpěv + moderování),
Trio Amadeus - Karel Dohnal, František
Hlucháň - klarinety a Peter Hlucháň - fagot
v Rytířském sále zámku Nelahozeves

Koncert Kvarteto Apollon, Jitka
Hosprová (viola), Rytířský sál na zámku
Nelahozeves

18. prosince od 16 h

v Rytířském sále zámku Nelahozeves

4. prosince od 16,30 h

21. - 22. listopadu od 9 do 17 h

Rozsvícení vánočního stromu, žáci ZŠ
zazpívají v kostele Sv. Ondřeje koledy

24. prosince v 11 h

Koncert: František Novotný (housle),
Igor Ardašev (klavír)

Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves
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13.00 – 15.00 h

V sobotu 14. listopadu 2015
od 10:00 hodin

Jarmark a besídka ZŠ
v kulturním domě

Říjen 2015

Říjen 2015

Nyní mohu s radostí oznámit, že úvodní fázi
tohoto dlouhodobého projektu máme za
sebou. To, co bylo zahájeno na jaře výsadbou nových stromků, jsme o víkendu
ukončili instalací košů, schránkou na sáčky
a odpočinkovou lavičkou. Doufejme, že
vše bude sloužit ke svému účelu co nejdéle
a všichni občané se k těmto věcem budou
chovat jako k věcem vlastním.

Farní charita Kralupy nad Vltavou
Sokolská č. 139
Kralupy nad Vltavou
Úřední hodiny:
Pondělí
8.00 – 12.00 h
Úterý
8.00 – 12.00 h
Středa
8.00 – 12.00 h
Čtvrtek
objednaní klienti
 po dohodě lze dohodnout i jiný termín na tel. čísle: 606 613 018

V srpnu:

Alej v Lešanech
Od doby, kdy nám někdo poničil stromky
lemující polní alej ze západní do východní
části obce a poté silné přívalové deště
vymlely povrch stezky na stejném místě,
uplynulo již dost času.

Významné životní
jubileum oslavili tito
spoluobčané:

Vítání
občánků

Betlémské světlo a starostenský punč
u obecního úřadu

3

Odešla legenda TJ Dynamo Nelahozeves

Vzpomínka na
paní Čapkovou
Vážení čtenáři,
při vzpomínce na nedávno zesnulou Lidušku Čapkovou, členku a funkcionářku
ASPV při TJ Dynamo Nelahozeves mi dovolte krátce Vám představit historii
divadelního spolku při naší TJ Dynamo, ve kterém byla jeho vynikající členkou.
Krátce po založení Sokola Hleďsebe –
Podhořany 7. února 1920 byl ve zdejším
Sokole založen divadelní spolek. Tento
sokolský divadelní spolek patřil v obci
k nejagilnějším spolkům, jak počtem jeho
členům, tak i počtem nastudovaných
představení. Takto o něm zapsáno
v kronice obce.
Jeho žánr byl velmi široký, hrály se tu pohádky, dramata, komedie, ba i operety.
Ze 20. let minulého století se zachovalo jen
málo podkladů z rozsáhlé činnosti ochotnického spolku Sokola. Jako příklad pouze
uvádím: Hastrman, dětská pohádka z roku
1924, nebo Otec božího lidu, hra o Janu
Žižkovi z roku 1925.
Více informacích se nám dochovalo
z 30. let, kde uvádím jako nejznámější
představení: Zuzana Vojířová, Právo na
hřích a velmi známé operety, jako byly
Paganini, Na Řípu bílá kaplička, Pod střechami
Malé strany apod.

Jako druhá generace ochotníků začala po
2. světové válce, hlavně pod režisérem
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Začalo to dětskými pohádkami jako
byli Broučci, Neposlušný Janeček, Brunďa
a Brunďa, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
apod. Dále následovaly hry dospělých:
Radůz a Mahulena, Sen noci svatojánské,
Jeho urozenost pan Měšťák, Lucerna,
Revizor, Kolébka, Fidlovačka, Pygmalion,
Strakonický dudák, Ideální manžel, Večer
tříkrálový.
Tato představení se i několikrát opakovala
na jevištích mimo našeho stánku, jako
v Hostíni, Veltrusích, Kralupech, Velvarech
a v Nelahozevsi pod zámkem. Dále probíhala společná práce s ochotníky z Veltrus,
kde jsme sehráli divadelní představení na
přírodním jevišti zámeckého parku. Jako
Fidlovačka, Naši furianti, Veselé paničky
Windsorské a Nebe na zemi, tedy hra od
Voskovce a Wericha se zpěvy a tanci jako
vrchol naší ochotnické práce a bohužel
také poslední divadelní představení té
druhé (naší) divadelní generace. Všechna
představení se několikrát opakovala.
Jeden z hlavních důvodů ukončení práce
ochotnického spolku při TJ Dynamo bylo
přestěhování režiséra a duše celé ochot-

Nezanikly však vzpomínky na úspěšnou
práci v tomto směru a jako dobrá parta
se snažíme alespoň uskutečňovat
vzpomínkové srazy ochotníku po
letech. Letošní sraz byl po 59 letech
od posledního představení, a to bylo
Nebe na zemi v roce 1956.
Milý Mildo, posíláme Ti vzpomínku do
divadelního ochotnického nebe. Děkujeme
Ti za vše, co jsi nás naučil a za to, že tuto
partu jsi stmelil a že jsme schopni tyto
vzpomínky šířit. Musím však dnes hlavně
připomenout, že tyto ochotnické srazy byly
dílem naší zesnulé členky Lidušky Čapkové.
Bohužel letošní sraz po 59 letech byl
poslední, který byl ještě pod její režií.
Za tuto obětavou činnost jí patří náš
neskonalý dík, který posíláme rovněž do
ochotnického nebe a v našich vzpomínkách bude žíti
nezapomenutelně
dál!
Za TJ Dynamo
Nelahozeves
K. Jirků

Organizovala dětské tábory, karnevaly,
Šibřinky, Dny dětí s pohádkovým lesem
a oslavy výročí tělovýchovné jednoty i různých sokolských a ochotnických výstav.

Ona i celá její velká rodina se
věnovali po celý život tělovýchově, sportu a kultuře. Po obnovení Sokola v roce 1945 se začala
aktivně věnovat tělovýchově a sportu
a byla též členkou ochotnického spolku
divadelního při Sokolu Hleďsebe - Podhořany, později TJ Dynamo Nelahozeves.

Byla též velice talentovanou herečkou
v ochotnickém spolku, který vedl také
nezapomenutelný Míla Zázvorka. Vytvořila
bezpočet rolí v mnoha divadelních představeních až po nezapomenutelnou Lízu
Doolittlovou ve hře Pygmalion, pro kterou
jsme ji nazývali “naše Dulítlová”.

Po zrušení Sokola v roce 1948 se dále plně
věnovala práci v tělovýchově a ani perzekuce v padesátých letech její přesvědčení
v duchu Tyrše a Fügnera nezlomila.
Stala se cvičitelkou a později náčelnicí
základní tělesné výchovy. Byla iniciátorkou a organizátorkou mnoha sportovních
vystoupení, závodů, nácviků spartakiády
a sokolských sletů.

Byla to osobnost, která svou pracovitostí
a organizačními schopnostmi uměla
nadchnout pro tuto činnost mnoho lidí
a všech těchto akcí se zúčastňovala i celá
její rodina.

si zavzpomínali na nezapomenutelné chvíle prožité
při sportu i v divadle. Za to vše jsem jí
neskonale vděčni. Pod svým vedením
vychovala několik generací dětí a řadu
úspěšných sportovců, kteří na ni s láskou
vzpomínají.
Toto je jen stručná vzpomínka na její tvůrčí
život a celoživotní dílo, za které by si jistě
zasloužila stát se čestnou občankou
Nelahozevsi.
Za TJ Dynamo Karel Jirků

Byla velice oblíbená a spolehlivá, zastávala
mnohé tělovýchovné funkce jak v rámci
okresu, tak i v kraji. Organizovala sraz
ochotníků po padesáti letech, jenž se konal
v roce 2006. Další se potom pravidelně opakovaly až po devátý sraz, který se uskutečnil
7. února 2015 na 95. založení Sokola,
nyní TJ Dynamo.
Na tyto srazy se rádi sjížděli členové
naší jednoty jak z okolí, tak i z dáli, aby

Dynamačky
se loučí...
Provedla nás
sokolským
cvičením od
dětských let
a nasměrovala
k cvičitelské
praxi. Díky ní jsme
zažily spartakiádu,
gymnaestrádu a nemohly se dočkat, až budeme konečně
s „nimi“ vystupovat na Šibřinkách Dokázala
srovnat plný sál cvičenců stejně jako plné
hřiště, energie měla na rozdávání, nic nebylo
nemožné, vše se dá řešit! Nejde ti seskok
z bradel? Ve svých více jak 50 letech nám
to prostě bravurně předvedla! I letos to
rozjela jako úžasná Dancing Queen…
Naše milá Liduško, děkujeme za vše.
Budeme se snažit pokračovat ve Vaší práci,
i když nám to dá určitě víc zabrat :-)
Loučíme se sokolským „Nazdar“ Mirka a Jana
Pokud to půjde a budeme schopni to
zvládnout, tak budeme pokračovat v tom,
co jsme společně s paní Čapkovou vytvářeli,

protože jsme jí to slíbili a protože
to děláme rádi.
Hedvika
Mně utkvělo v paměti, jak jsme s Lídou
po cvičení během Spartakiády chodily
po Praze, ona byla naše kvočna a my její
kuřátka, neboť měla o všem přehled, nikam moc rozběhnout nás nenechala, ale
je fakt, že organizačně vše dobře zvládala!
Na posledních Šibřinkách jsem ji
obdivovala, jak se udrží v těch obrovských
podpatcích. Já už bych měla problém!
Eva
Cvičení rodičů s dětmi - přijít do tělocvičny
plné dětí, je ticho a je slyšet jen příjemný
hlas cvičitelky paní Čapkové. To je nezapomenutelná vzpomínka. Tím, že jsem si toto
cvičení již vyzkoušela i z druhé strany, vím,
že toto není vůbec jednoduché a určitě
nejen z mé strany si zaslouží obdiv. Moc d
ěkuji za předané zkušenosti. Snažím se co
nejlépe a nejvíce je právě v hodinách
s dětmi uplatnit.
Markéta

fotografie na dvoustraně: Miloš Mojžiš
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Toto vše byla činnost té první generace
divadelníků od 20. let až do 2. světové války.
Jako nejznámější členy spolků se mi vybavili
ve vzpomínkách bratr Havlíček, Popek,
Popková, Skácel, Skácelová, Zázvorka,
Zázvorková, Podlesná, Šikutová, Šikutová
starší jako hudební doprovod na klavír
a pan Bašta jako nezapomenutelný nápověda. To je jenom malá hrstka v mé paměti,
ale nechtěl bych někoho urazit nejmenováním dalších ochotníků, kterých byla
minimálně stovka.

Mildou Zázvorkou, který byl duší ochotnického spolku. Po 11. Všesokolském sletu
v roce 1948 byl Sokol zakázán a jeho činnost přešla pod ČSTV. V naší organizaci
se v práci nic nezměnilo, jelikož jsme byli
naučeni v tradicích Sokola. Byly však i případy, že byli někteří členové naší jednoty
perzekuovaní. Ani to naší práci nezlomilo
a nastal největší rozmach naší divadelní
činnosti.

nické tvorby Mildy Zázvorky do Kralup
nad Vltavou a jeho dlouhodobé zdravotní
problémy. Řada ochotníků nastoupila
základní vojenskou službu, někteří se
oženili/provdaly nebo odstěhovali.
Nebylo totiž bohužel nástupce, jenž by byl
schopen tento ochotnický spolek opět
stmelit a pokračovat v této práci. Umělecká
laťka byla totiž hodně vysoko nastavená
a nenašel se nikdo, kdo by mohl v tomto
směru uspět. Milda Zázvorka po delší
nemoci zemřel, a tím bohužel zaniklo
ochotnické divadlo v naší TJ. Dynamo.

Dne 4. září jsme se rozloučili
s nenahraditelnou členkou
a funkcionářkou Liduškou
Čapkovou, rozenou Novákovou. Liduška se narodila
do vlastenecké sokolské
rodiny pana Antonína Nováka, který býval svého času také
starostou obce Nelahozeves.

Ohlédnutí
foto: Miloš Mojžiš

Hradozámecká noc bavila děti i dospělé
Prázdniny skončily. Hradozámecká noc byla jednou z posledních akcí, které si
mohly děti před novým školním rokem užít a zabavit se. V Nelahozevsi se jim to
29. srpna skutečně splnilo. Přidali se k nim i dospělí, kteří zrovna nedegustovali
roudnické víno nebo nebyli na prohlídce.
Tentokrát jsem tu nebyla primárně jako
redaktorka, ale především jako pomocnice
u dětských aktivit...
Na zámek Nelahozeves jsem dorazila
s předstihem. Potkávám tu nejen stálé
průvodce, ale i další pomocníky, jejichž
jména je nad mé síly si tak rychle zapamatovat.
Zbytek návštěvníků z klasických odpoledních prohlídek se pomalu odebírá
k domovu. Když se za posledními zavře
hlavní brána, probíhají tu ještě poslední
přípravy, než celá noční akce vypukne.
Kulaté stoly se židlemi, nezapálené svíčky
na stolech, lucerny i dětské hry, které
budu mít na starost zhruba 6 hodin hlídat,
už při mém příchodu v 16 hodin stály na
svých místech.
Děti bavilo házení... míčky i kroužky
Mým úkolem kromě hlídání her bylo
dětem například vysvětlit, jak se co hraje.
Ale naprostá většina malých hráčů si
poradila bez mé asistence. Nakonec jsem se
spíše snažila některé z nich trošku krotit,
aby nedošly k úhoně hry nebo dokonce
oni sami...
Ovšem uhlídat skupinky hravých dětí na
šesti stanovištích se mi 100% nepodařilo.
To bych se musela nejméně roztrojit...

Děti naštěstí zůstaly všechny celé a rodiče
tu žádné z nich nezapomněli :-)
Taky jsem si musela hrát na přísnou paní
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Mnozí dospěláci (své či svěřené) ratolesti
samozřejmě svědomitě hlídali, čímž mi
obrovsky usnadnili práci. Někteří z nich si
s dětmi dokonce spontánně hráli a vypadalo to, jako by se i oni vrátili alespoň na
chvíli do bezstarostného období dětství.
Víno při svíčkách a měsíc v úplňku
Své poslání každopádně dětské hry pod
zámeckými arkádami splnily! Zejména
školáci se spolehlivě zabavili na celý
večer sami a jejich rodiče si mohli v klidu
posedět u sklenky roudnického vína, které
se tu degustovalo opravdu ve velkém.
Ochutnávky jim podávali usměvaví průvodci v lidových krojích.
Děti mohly kromě her na nádvoří ještě
navštívit pohádkovou výpravu do zámecké
zahrady, kde se potkali například Dobrého
ducha, Ovčí babičku či Zloducha, od nichž
dostaly jednotlivé úkoly, aby mohly získat
zlatý hrozen.
Všichni návštěvníci samozřejmě měli také
možnost po rezervaci absolvovat prohlídku
zámku s průvodcem v dobovém kostýmu
nebo si poslechnout koncert klasické
hudby v Rytířském sále.
Když se začalo stmívat, zapálily se svíce na
stolech a lucerny, což dodalo nelahozeveskému zámku zejména v noci za úplňku
jedinečnou atmosféru. Čas začal neúprosně
ubíhat.
S přibývajícími hodinami se nádvoří začalo
postupně vylidňovat a o půlnoci

Tradiční zářijová připomínka výročí narození našeho rodáka Antonína Dvořáka
(* 8. září 1841) získává v posledních letech novou dynamiku a netradiční prvky.
Proto jsme se i my rozhodli letos přistoupit k reportáži z této události trochu jinak
než v minulých letech.

Kladný názor na průběh celé akce mají
nejen návštěvníci, ale i manažerka
Zdeňka Niklová:

Základní stavební kameny každoroční hudební akce – položení květin u sochy
Antonína Dvořáka a následný koncert v památníku – zůstávají v režii pořadatelského
Národního muzea. Slavnostní zahájení v neděli 6. září premiérově absolvoval nový
starosta Nelahozevsi Josef Kebrle. Vedle kytice za Dvořákovu rodnou obec Nelahozeves se pod sochou objevily květiny Památníku Antonína Dvořáka a Společnosti
Antonína Dvořáka.

„Letošní Hradozámecká noc se vydařila, atmosféra
byla velmi příjemná. Počasí nám přálo, a tak si mohli
návštěvníci například posedět na nádvoří u vínečka a zazpívat si s cimbálovou muzikou.“

Členka kulturní komise Kateřina Bryndová si ale předsevzala, že obec Nelahozeves
vtiskne akci také své vlastní prvky. Od loňska se do programu zařazují mimořádné
mše svaté, letos přibyl večerní koncert na zámku a hlavně originální hudební dílna
pro rodiče s dětmi.

Návštěvníci, s nimiž jsem se dala do řeči,
si pochvalovali nejen příjemnou atmosféru,
ale i přístup průvodců.

A právě větší rozsah akce nás letos přiměl k tomu, že jsme při přípravě na reportážním
článku oslovili hned čtyři autory.

Spokojenost na všech stranách

„Bylo to výborný! Opravdu to bylo lepší, než loni. Zámecká
noc je lepší se stoly. Ještě je tu ta cimbálovka venku!
I atrakce pro děti jsou líp udělané, protože loni tu byly
asi dvě uprostřed. Bylo to chaotické a děti se pletly mezi
sebou. Loni to bylo takový smutný,“ myslí si paní Jitka
z nedalekých Veltrus, která Hradozámeckou noc navštívila
letos podruhé i se 7letými dětmi. Ze zámku poté šli domů
pěšky, takže si Hradozámeckou noc spojili ještě
s „bojovkou“.“
I paní Božena, která přijela s manželem
z Prahy, si pochvalovala noční atmosféru:
„Ty svíčky jsou super, ty ochutnávky vína se k tomu hodí.
Je to tu příjemný.“
Soňa Brunnerová
(Napsáno pro regionální zpravodajský web ČtiDoma.cz)
foto: Soňa Brunnerová

Hudební matiné Dvořákova
kvarteta

Hudební dílna pro rodiče
s dětmi

Celý koncert začal úvodním slovem paní
Markéty Hallové, ze Společnosti Antonína
Dvořáka. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací, právě o Dvořákovi, které
jsme předtím ani nevěděli. Na můj vkus to
bylo lehce delší, než by být muselo, jelikož
mě více zajímal samotný koncert.

V rodném domě Antonína Dvořáka se od
14 hodin konala hudební dílna pro děti
a jejich rodiče, kterou připravila paní
Pospíšilová. Nejdřív jsme za doprovodu
Dvořákovy Symfonie č. 9 doletěli až na
Měsíc. Tomu předcházela řádná příprava:
museli jsme zavřít dveře od rakety, zařadit
páky, zapnout všechny čudlíky, otočit klíčkem a potom jsme se museli vyhýbat meteoritům. A to všichni společně a v rytmu.

11.00 hodin u sochy

Teď ke koncertu. Dvořákovo kvarteto
zahrálo, myslím, jen jednu skladbu z dílny
Antonína Dvořáka, která měla čtyři věty,
a ještě skladbu od pána, jehož jméno si
bohužel nepamatuji. Musím ale říct, že
koncert předčil mé očekávání. Jakožto
‚teenager‘ jsem na matiné nekoukala nijak
nadšeně, spíš jsem tak nad tím kroutila
hlavou, jakože cože? Vážná hudba? To
ne! Nicméně po celém vystoupení jsem
byla příjemně překvapena. Řekla bych
jen to, že by si každý, alespoň jednou
za život, měl zajít na nějaký ten koncert
vážné hudby. Ještě spíš, když je to občan
Nelahozevsi!
Redakční poznámka: Druhým skladatelem byl Gustav
Mahler, na programu byl jeho Klavírní kvartet a moll.
Od Dvořáka zazněl Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87.
Johana Brázdová

14.00 hodin v památníku

Po návratu z měsíce přišla řada na hudební
nástroje – naučili jsme se Dvořákovu
oblíbenou píseň Vejr a doprovodili jsme ji
na několik hudebních nástrojů: na někoho
vyšla dřívka, na někoho činely, rodiče
dostali bubínky a tamburíny. Došlo i na
tanec. Poté, co jsme písničku již skvěle
uměli, vyměnili jsme dřívka a činely za
zvonkohry, xylofony a metalofony.
Nakonec paní Pospíšilová dala holkám,
princeznám, barevné šátky a klukům, muzikantům, polystyrenové tácky a plastové
kelímky, které posloužily jako bicí hudební
nástroje při poslední skladbě této dětské
hudební dílny.

Bohoslužba s varhanním
koncertem
16.00 hodin v kostele

V 16 hodin proběhla v nelahozeveském
kostele svatého Ondřeje bohoslužba
slova, kterou vedl otec František Masařík.
Doplnil ji pan Přemysl Kšica varhanním
koncertem. Na začátku se kněz František
pomodlil za Antonína Dvořáka a obyvatele
Nelahozevsi, pak četl s písma Podobenství
o hřivnách. Po čtení nám pan Masařík
vyprávěl o kráse z duchovního hlediska.
Pan Kšica potom opět zahrál na varhany,
hrál velmi krásně. Na konec pan Masařík
požehnal i všem přítomným a zařadil do
programu loretánské litanie, které sám
předzpíval. Moc se mi bohoslužba líbila,
bylo to zajímavé a pan Kšica je nadaný
hudebník.
Jáchym Hrňák

Večerní koncert

18.00 hodin na zámku
Na koncert mě pozvala mamka, abych
si poslechla skladby Antonína Dvořáka,
který se v naší vesnici narodil. Vystupovali
hudebníci na klavír a na violoncello. Jak
se jmenovali, si nepamatuji, ale velmi mě
zaujali. Hráli skladby Antonína Dvořáka,
ale i jiných hudebních skladatelů. Nejvíce
se mi líbila skladba A. Dvořáka: Polonéza
pro cello a klavír A-Dur. V sále to krásně
znělo a moc se mi tam líbilo.
Redakční poznámka: Na koncertě účinkovali Václav Petr (violoncello) a Václav
Mácha (klavír). Kromě Dvořáka byly na
programu skladby Nikolaie Kapustina
a Césara Francka.
Alžběta Pavlíčková
Na přípravě článku spolupracovali Marta Mojžišová,
Kateřina Bryndová, Eliška Brázdová, Hana Hurtíková,
Simona Hrňáková, Milena Vovsová a Miloš Mojžiš.
Článek byl převzat z portálu Nela.cz.

Dílnu si užili malí i velcí!
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Třeba drak, na kterého se házelo míčky,
přišel o obě chodidla. Aby ne, když děti
při házení používají sílu a on sám je vyrobený ze slabého dřeva. Odnesly to i dva
dřevěné kordy, na které se házelo kroužky.
(Ještě, že existuje lepidlo!)

a vzít 1,5 ročnímu batoleti z ruky barevné
balonky, které se mu zalíbily natolik, že si
je odneslo na druhou půlku nádvoří. Moc
se mu to nezamlouvalo, ale vyhrála jsem
s pomocí jeho maminky.

4. Hradozámecká noc na zámku v Nelahozevsi skončila.

za Dvořákovou
Nelahozevsí

Jonáš Hurtík
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Pohádková škola v přírodě
Kuba: Cestou na Prachovské skály jsme potkali hada
v přírodě…
Aleš: Pak jsme šli na fáborkovanou a ušli jsme 4 km
v kruhu a vypadalo to jako 7 km v kruhu…
Bára: Moc mě to chutnalo, měli jsme knedlíky se sýrem
a cukrem…
Zuzka: Dnes jsme se ráno trochu učili, ale byla to zábava…
Šimon K.: Dneska byl supr den! Dneska jsme byli na
výpravě 4 km. Málem jsem to nedal. Naštěstí jsem to dal…

Školní rok začal…
Rok se s rokem sešel a my jsme znovu otevřeli dveře novým žákům.1. září jsme
přivítali 24 prvňáčků a dalších 70 žáků ostatních tříd. Všechny ročníky máme
v letošním školním roce samostatně, školní družinu jsme rozšířili o další oddělení.
Celkem tedy máme tři oddělení, z toho dvě jsou odpoledne umístěna v kmenových
třídách. Pevně věříme, že tyto poněkud ztížené podmínky se do budoucna zlepší
a žáci získají lepší zázemí pro odpolední činnost a odpočinek po “úmorném“ učení.
Rodiče už náš vzdělávací program znají,
pro ostatní bych ráda zmínila, v čem má
naše škola navrch nad ostatními. V první
řadě se snažíme býti školou otevřenou
pro žáky, rodiče, zaměstnance i veřejnost.
Máme plně kvalifikovaný pedagogický
sbor a velmi zkušené provozní zaměstnance.
Už od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk. V rámci jehož výuky vyjedou v tomto
školním roce na pracovní stáž do Londýna
nejprve paní učitelky a v prosinci do Anglie
vycestuje na studijní pobyt skupina vybraných žáků. Velká část pobytů bude hrazena
z Evropského sociálního fondu pro rozvoj
vzdělávání, na základě školního projektu
„Ruku v ruce“.

Už třetím rokem vyučují paní učitelky
matematiku metodou profesora Hejného.
Za Hejného metodou stojí tým odborníků
z obecně prospěšné společnosti H-mat.
Je to matematika přirozená, hravá, tvůrčí.
Jejím základním principem je, že vše objevují žáci sami. Oproti „klasické“ matematice může rodič o úlohách rozmlouvat,
nebo se i přít, ale musí mít stále na paměti,
že dítě je ten, kdo vysvětluje a rodič tím,
komu je vysvětlováno. V hodinách matematiky je důležité naučit se myslet,

8

Pro přiblížení metody rodičům jsme
pro ně na 20. října připravili seminář
-„Úvod do metody profesora Hejného“.
V dalším semináři bychom Vás pak provedli
už v konkrétním prostředí „Dřívková
geometrie“ (1. 12. 2015).
Za zmínku patří i sportování v naší škole.
Všichni žáci se už v loňském školním roce
zapojili do Olympijského víceboje a letos
znovu. V loňském roce se naše škola umístila
na krásném 2. místě v rámci celé České
republiky, v kategorii škol do 100 žáků.
Odměnou jim byl šek na nákup sportovního
náčiní v hodnotě 30 000 Kč a také setkání
s účastníkem olympijských her v Londýně,
s Vavřincem Hradílkem.
Pedagogové během školního roku připravují pro žáky spoustu akcí. Některé z nich
se staly již tradicí, kterou jen lehce obměníme. Letos tradičně zveme na setkání
a oslavu Halloweenu, na setkání v kostele sv. Ondřeje s rozsvícením obecního
vánočního stromu a na vánoční Jarmark
spojený s vystoupením žáků. Letos
bude Jarmark možná spojen i malým překvapením. Uvidíme. Na těchto akcích rádi
přivítáme nejen rodiče a žáky, ale i přátele
naší školy, bývalé žáky nebo náhodné
kolemjdoucí.
V lednu tradičně proběhne Den otevřených dveří. Přijďte se podívat všichni,
koho zajímá, jak naše škola vypadá nebo
jak funguje v běžném denním provozu.

V 2. pololetí znovu začnou, po delší odmlce,
žáci vybraných ročníků jezdit na plavání
do městského bazénu do Kralup nad
Vltavou. Tady bych ráda poděkovala
zřizovateli za přidělení finanční dotace na
plavecký výcvik žáků. Takže rodiče jásejte,
výcvik žáků bude podstatně levnější
a zúčastnit se tak může více dětí. Předpokládám, že jezdit bude 1.- 3. ročník.
Tímto končím jen malý výčet aktivit naší
školy.
Ráda bych poděkovala všem, kteří k nám
do školy chodí, a kteří se o chod naší školy
zajímají.
Zvláštní a zároveň krásné je pozorovat
žáky, kteří přemlouvají své maminky, aby
si je vyzvedly později, nebo bývalé žáky,
kteří přijdou za svou již bývalou paní učitelkou si jen tak popovídat nebo nám svěří již
svého potomka, aby v naší škole absolvoval
část svého základního vzdělání. Je to krásné
zjištění, že pracuji s týmem profesionálů,
kteří mají srdce na pravém místě.
Všem přeji ještě pár slunečních dní, krásný
podzim a těším se na setkání ve škole.
Věra Bavorová

Přijmeme vychovatelku
ŠD a učitelku ZŠ
V příští školním roce, v rámci navýšení kapacity, přijmeme vychovatelku
ŠD a učitelku ZŠ. Požadujeme kvalifikovanost, kreativnost, plné nasazení
v práci. My naopak můžeme poskytnout profesní růst, výborný kolektiv,
klidné prostředí.

V sobotu 12. září vyjeli na školu v přírodě žáci 3., 4. a 5. třídy naší školy. Čekal nás
týden v kraji pohádek na Jičínsku. Bydleli jsme v penzionu Brada na okraji lesa
Řáholce.
Měli jsme tak možnost navštívit Rumcajsovu jeskyni, Čtvrtkovu vyhlídku i samotné
město Jičín v blízkém okolí. Postupně
jsme navštívili i Prachovské skály, zříceninu
hradu Trosky a Šťastnou zemi.
Po celou dobu jsme sportovali, soutěžili
a vymýšleli příběhy o loupežníkovi Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. Na samém
konci pobytu jsme si tyto příběhy zdramatizovali a zahráli si je.

Počasí nám přálo, jídlo nás v bříšku hřálo
a pobyt byl vskutku pohádkový. Tak snad
se někdy do Rumcajsova kraje pohádek
vrátíme.
Jana Robková a kolektiv školy v přírodě

Ema: Hráli jsme si na horolezce. Dnešek byl skvělý!
Chodili jsme po fáborcích…
Elisa: V penzionu Brada jsme lenošili a potom jsme lezli
na skály…
Lucka: Měřili jsme cestu místo geometrie (odhad
vzdálenosti)…
Kristýnka: Paní učitelka řekla nástup – a šli jsme se
schovat do koupelny…
Šimon H: Když jsme šli do města pohádek, tak jsme šli
nejdřív do pekla…

Mateřská škola Nelahozeves
informuje o uzavření MŠ
v době vánočních prázdnin.

Maty: Poté jsme šli na rozhlednu kvůli tomu, že jsme se
měli kouknout po dalekém okolí…

K uzavření dojde

Podle nás, i podle postřehů dětí v denících,
které si po celý pobyt psaly, se školanda
vydařila:

Martin R.: Konečně jsem se dobře vyspal. Ráno jsme
měli k snídani švédský stůl (ne ten stůl, jen se to tak
jmenuje)… Pořád mě žralo svědomí, co bude další den.
Co budeme dělat…

www.msnelahozeves.cz

Přehled činnosti
Jednotky sboru
dobrovolných hasičů
obce Nelahozeves

•

V tak nabitém programu nám zbyl i kratičký
čas na učení v přírodě. Často jsme pracovali
ve skupinách napříč všemi ročníky.

•

26. 8. 2015 Jednotka vyjela po oznámení KOPISu vozem CAS 25/3500/200M2R v počtu 1+4 na požár lesa v obci
Nelahozeves, ul. Dvořákova stezka
(1 portál železničního tunelu). Na
místě se již nacházela jednotka HZS
ČR Kralupy. Po provedeném průzkumu
bylo zjištěno, že se jedná o požár cca
1x1 m. Jednotka ve spolupráci s HZS
ČR provedla likvidaci požáru za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků.

•

28. 6. 2015 Členové jednotky se
účastnili v Cítově praktického výcviku
pořádané HZS ČR ÚO Mělník
13. 6. 2015 Na žádost místní samosprávy vyjela jednotka vozem CAS
25/3500/200-M2R v počtu 1+3 do ulice
Kralupská v obci Nelahozeves, kde za
pomoci 1 proudu C a cca 2000 litrů
vody provedla proplach a vyčištění
kanalizace, která slouží jako protipovodňové opatření.
Jan Gregor
velitel JSDHO Nelahozeves

od 23. 12. 2015 – 3.1. 2016

Pozvánka do
divadla
7. listopadu 2015 od 19 hodin
v KD Nelahozeves představí
odolenský ochotnický spolek
TLESKEJTKRUCIŠ hru Pohleď
a budeš udiven.
Strhující „duchařská“ komedie amerického autora Johna Patricka, ve které se
střetává náš svět se světem zemřelých.
Poodhalíme každodenní rutinu posmrtného života a intriky živých. Aneb
varování pro všechny, kteří věří, že je
po smrti čeká klidný život.

Říjen 2015

Říjen 2015

Díky tomuto projektu bude také v průběhu
školního roku podporován rozvoj čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Ti se
setkají s různými spisovateli, bude inovován
knižní fond školy a já doufám, že se knihy
stanou součástí volného času každého
našeho žáka, nebo aspoň většiny.

logicky uvažovat. Žáci se neučí oddělené
matematické jevy, ale pohybují se v jednotlivých předem definovaných prostředích.

Co říci na závěr?
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Půlmaraton v Miřejovicích

Po 41 dnech
dorazili dálkoví

po sedmé rozpůlil prázdniny s BUGGYRA truckem

cyklisté na
Nordkapp

S časem 1:25:23 jako druhá žena do cíle
doběhla Zuzana Rusínová, v celkovém
pořadí byla na čtrnácté příčce.
Michaela Dimitriadu doběhla z žen jako
třetí, celkově jako 34. v pořadí, s časem
1:33:06.¨Tato běžkyně, jež se účastní
i ultramaratonů, se v roce 2012 stala mistryní světa v běhu na 24 hodin v Polských
Katowicích s výkonem 244,232 km, čímž
překonala svůj vlastní rekord ČR o 10 kilometrů. Zároveň se dostala na druhé místo
v historických světových tabulkách
v silničním 24 hodinovém běhu.

Sen se stal skutečností. Ve středu
5. srpna dorazila čtveřice dálkových
cyklistů z Nelahozevsi a Řeže na severní
mys Evropy – norský Nordkapp.
Václav Michovský, Pavel Růžek, David
Těthal a Vilém Ernest strávili v sedle
obtěžkaní nákladem 41 dnů. Na cestě na
nejsevernější suchou nohou dosažitelný
bod Evropy projeli kromě Česka dalšími
sedmi státy a našlapali přes čtyři tisíce tři
sta kilometrů, což představuje v průměru
zhruba 105 kilometrů denně. Zatímco loni
do Portugalska kluci najeli zhruba o 1000
kilometrů více oproti původním plánům,
letos jim k dosažení vysněného cíle stačilo
naopak o 700 kilometrů méně.
Čtvrtá výprava ze středních Čech za mořem se tak úspěšně završila a facebookové
stránky týmu nesoucího název K moři na
kole ve středu zaplavila vlna gratulací četných fanoušků, kteří výpravu den za dnem
sledovali na webových stránkách nebo
právě na Facebooku.
Oproti předchozím třem výpravám (2012
Chorvatsko, 2013 Dánsko, 2014 Portugalsko)
byl tento trip unikátní zejména v tom, že
čtveřice se v Estonsku v polovině července
rozdělila na dvě poloviny. Zatímco Václav
Michovský a Vilém Ernest pokračovali po
“suché” trase přes Rusko podél Ladožského jezera, David Těthal s Pavlem Růžkem
zvolili trasu přes Tallinn a dále trajektem
do Helsinek, kde se jen těsně minuli se
čtveřicí nelahozeveských cvičenců, kteří zde
právě v té době pobývali na světové gymnaestrádě. Ke šťastnému shledání došlo

Nordkapp, 5. srpna 2015. Zleva: David Těthal, Pavel Růžek, Václav Michovský, Vilém Ernest.
o devět dnů později ve Finsku nedaleko
hranic s Ruskem.
Cestě se stejně jako v minulých letech
nevyhýbaly ani nejrůznější závady – zlomený nosič, sedlovka, pedál, ráfek a šest
drátů. Vše se však podařilo rychle opravit
a žádné velké zdržení tak závady nezpůsobily. K tomu se přidal historicky první
konflikt s místním obyvatelem, kterému
se nelíbilo, že se cyklisté rozhodli strávit noc
na jeho pozemku. “Poprvé za čtyři roky
našeho cyklocestování se nám stalo, že
bylo naše stanoviště odhaleno rozzlobeným
majitelem,” napsali kolaři na Facebook
4. července. Po chvíli napjatých diskusí,
které kluci komentovali slovy “dokud se
mluví, tak se nestřílí” (Polák byl vybaven
puškou) se ale situace uklidnila a žádný
další problém už na trase nenastal.
Cesta na severní mys Evropy byla náročná
i z hlediska počasí. Kromě četných dešťů
se kluci museli vyrovnávat zejména s významným poklesem teplot. Zatímco Česko
v těchto dnech sužují obrovská vedra,
na Nordkappu je nyní přes den jen okolo
deseti stupňů, a to je i na zdejší poměry
v letním období poměrně málo. “Finové

Soňa Brunnerová (psáno pro ČtiDoma.cz)

nám tvrdili, že letošní léto je nejchladnější
za poslední roky a norští rybáři, s kterými
jsme se dali do řeči dnes při obědové pauze
v Karigasniemi, zase říkali, že takhle škaredý
začátek srpna nezažili už patnáct let,”
napsali kolaři na Facebook 2. srpna.
Přestože start výpravy na konci června byl
o den odložen z důvodu zdravotního stavu
Václava Michovského, na trase už kluky
naštěstí žádné významnější zdravotní
potíže nepotkaly, byť únava se občas
u některých členů týmu silně projevovala.
“Vilda po 117 km sesedal z kola na pokraji
úplného vyčerpání,” hlásili cyklisté
13. července z Ruska. Druhý den už ale
opět všichni usedali do sedla a vyráželi
pokořit další nejméně stovku kilometrů.
Putování čtveřice borců ale ještě úplně
nekončí. Z Nordkappu se v těchto dnech
volnějším tempem posouvají do asi šest
set kilometrů vzdáleného města Tromso,
odkud 19. srpna odletí zpátky domů.
S přestupem přes Oslo cyklisté dorazí na
letiště Václava Havla letem DY1504 společnosti Norwegian Air Shuttle, přílet je
plánován na 21.25 hodin.
Miloš Mojžiš

Miřejovické půlení vzniklo již v roce 2009 a pravidelně se koná v sobotu zhruba
v polovině letních prázdnin. Letošní ročník vyšel na sobotu 1. srpna, kdy panovalo
slunečné a teplé počasí. Půlmaratonu se zúčastnilo 168 běžců, z toho 5 závodníků
ho nedokončilo.
Celkem 168 běžících odstartovalo na půlmaraton v 10 hodin. Trasa vede z Miřejovic
až do Dědibab a zpátky. Běží se přes
Nelahozeves, přes starý most, kolem zámku
Veltrusy, osovou alejí veltruským parkem,
přes obec Všestudy. V Dědibabech se
půlmaratonci otočili a běželi zpět částečně
pozměněnou trasou.
Miřejovice jsou malá ves na Mělnicku, kde
v roce 2011 žilo 61 obyvatel. Miřejovické
půlení zde začal provozovat Maraton klub
Miřejovice, z.s., jehož předsedou je Josef
Burian, před šesti lety. Kromě půlmaratonu
se tu ve stejný den běží i lidový běh, který
měří 2,1 kilometru a Černohorský pivní
půlmaraton. Ten spočívá v tom, že se vypijí
dvě velká desetistupňová (či nealkoholická)
piva na kilometrové trase.
Na Miřejovickém půlmaratonu se kromě
běhání dražily různé předměty a celková
vydražená částka, jež přesáhla sumu 10
tisíc korun, putovala již potřetí na konto
Sportovního klubu vozíčkářů Praha.
Všichni účastníci a návštěníci si mohli také

na Miřejovickém půlení z blízka prohlédnout závodní tahač BUGGYRA.
Celkové výsledky
Jako první do cíle doběhl loňský vítěz Jiří
Čivrný (1980) z Eleven run teamu s časem
1:14:00. Čivrný ml. běhá od svých sedmnácti
let. Běhání má ovšem v rodině, jeho otec
Jiří vyhrával maratony.
Jako druhý o 51 sekund později se do cíle
dostal sedmadvacetiletý Volodymyr Trotsiuk, který studuje PhD. envorimentální
studia na ČZU.

Nelahozeveští a lešanští běžci
19. místo David Prchal (1979)
s časem 1:28:53
55. místo Filip Šimek (1979)
s časem 1:38:58
76. místo Michal Růžek (1974)
s časem 1:43:45
91. místo Martin Švácha (1964)
s časem 1:46:26
93. místo Josef Kebrle (1971)
s časem 1:46:36

Jako jako třetí s časem 1:16:34 doběhl
Petr Havelka (Eleven run team), který se
předtím účastnil již pěti ročníků půlmaratonu v Miřejovicích.
Výsledky žen
První ženou, která se dostala do cíle, byla
Radka Churáňová, jež se umístila v celkovém pořadí na dvanáctém místě s časem
1:24:30. Pracuje jako trenérka běhu
a Miřejovického půlmaratonu se již
v minulosti několikrát účastnila.

foto: Soňa Brunnerová

7. října 2015 od 19 hodin

Na hranicích Litvy, 6. července
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Na severním polárním kruhu, 28. července

Také se brzy můžete těšit na rozhovor o cestě na Nordkapp s Vaškem
Michovským, který brzy bude publikován na regionálním zpravodajském serveru ČtiDoma.cz a najdete
ho i v příštím čísle Nelahozeveského
zpravodaje.
foto: Soňa Brunnerová

Říjen 2015

Říjen 2015

budou mít kluci besedu v kralupské knihovně, a to v rámci Týdne
knihoven.

foto: facebook Josefa Buriana
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Pinká celá rodina v Nelahozevsi 2015
Výsledky:
Mladší žactvo:
Soutěžilo 10 dvojic.
1. Michal Malotínský – Radek Točík
Nelahozeves
2. Tomáš Schweizer – Josef Holan
Kralupy n. Vlt.
3. Rozálie Feriová – Lucie Poláková
Dřínov
4. Luboš Svárovský – Jiří Bradáč
H. Počaply
V sobotu 19. září se sjeli stolní tenisté do
Nelahozevsi, kde v tělocvičně Dynama
proběhl již 39. ročník tradičního turnaje
dvoučlenných družstev.
Přijeli hráči z Dřínova, Mělníka, Kralup,
H. Počapel, Prahy, velkým počtem byli
samozřejmě zastoupeni hráči domácí.
Celkem soutěžilo 15 dvojic ve dvou kategoriích podle věku mladšího hráče
z dvojice.
Nejmladším účastníkem byl David Lorenc
z Dřínova, r. 2007.
Za stoly se odehrála spousta zajímavých
a vyrovnaných zápasů, nakonec nejvyšší
příčky vybojovali hráči domácího oddílu.
Na úvodním turnaji sezóny se představilo

hodně mladých nadějí
stolního tenisu z regionu Mělník, rodinných
příslušníků zapálených pro tento sport,
ale i několik krajských hráčů. Všichni si
dobře zahráli a připravili se tak na novou
sezónu.
Dík za uspořádání turnaje patří hráčům
oddílu stolního tenisu TJ Dynamo Nelahozeves, hlavně bratrům Ovsenákům
a Točíkům a pak paní A. Kotrčové
a V. Kocourkové, které napekly chutné
koláče pro účastníky.

Starší žactvo:
Hrálo 5 dvojic.
1. Jakub Kebrle – David Točík
Nelahozeves
2. Jan Kebrle – Josef Kebrle
Nelahozeves
3. Michal Dvořák – Miroslav Dvořák
Mělník – Pšovka
4. Dušan Kocourek – Miroslav Holina
Nelahozeves

Věříme, že se v hojném počtu setkáme
v Nelahozevsi za rok, kdy oslavíme
40. výročí založení oddílu stolního tenisu.

Alena Ovsenáková

Happening na starém mostě očima pořadatelky
a jídla i pití bylo prostě málo.

Po týdnu chladného, větrného a deštivého
počasí se na nás v sobotu usmálo štěstí
v podobě krásného slunečného dne
a zřejmě i díky tomu se nás na mostě sešlo
opravdu hodně. Hlavní myšlenkou akce
bylo setkání sousedů z Veltrus a Nelahozevsi a oživení mostu, ale mysleli jsme i na
to, že by akce mohla být zajímavá i pro lidi
z blízkého okolí. Což se nakonec potvrdilo,
viděla jsem zde známé tváře z Velvar,
Kralup, Dolan, Libčic, Nové Vsi a Ouholic.
Setkávání, respektive potkávání zde
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probíhalo na plné obrátky. Lidé proudili
z jednoho břehu na druhý za svými oblíbenými interprety, někteří naopak utíkali
před jejich uši rvoucí muzikou. Každému
se líbí něco jiného, já dávám jedničku
s hvězdičkou nelahozeveskému školnímu
divadelními souboru za jejich Dívčí válku
s polovinou souboru, protože některé děti
odjely na školu v přírodě, ale skvělí byli
i všichni ostatní umělci a hlavně návštěvníci
v dobré náladě, kteří nám již jistě odpustili, že jsme s tak velkou účastí nepočítali

Děkujeme Povodí Vltavy za technické
zázemí, vodní elektrárně za uspořádání
prohlídky, společnosti Lama energy za
finanční příspěvek, sklenářství pana
Pokorného z Kralup za krásnou kasičku
a našim hasičům a technickým službám
obce za pomoc při organizaci.
A úplně nejvíc Filipu Volákovi za skvělý
nápad.
Eliška Brázdová

v přírodní zahradě

V minulém článku jsme se zabývali různými způsoby nahrazování chemických
prostředků v přírodních zahradách, ať už na ochranu rostlin před škůdci či k hubení
plevele, tak i k obohacování půdy živinami. Dalším způsobem obohacování půdy
živinami, tedy hnojení v přírodní zahradě, je využívání kompostové zeminy.
Obohacování půdy kompostem
Pro zachování půdní úrodnosti je nezbytné
doplňování odebraných živin do jejich
koloběhu. Všechen biologický odpad (listí,
drobné větvičky ze živých plotů, plevele,
posekaná tráva) se po rozložení může opět
vrátit do zahrady jako hodnotné organické
hnojivo. Rozklad organické hmoty probíhá
v několika fázích a za pomoci různých druhů organismů ve vhodných podmínkách (teplota
a vlhkost). Nejprve jsou v kompostu aktivní různé druhy bakterií, při čemž stoupá teplota
kompostu až k 70°C. Díky tomu se zpravidla zničí zárodky chorob a částečně i semena
plevelů. V další fázi převládá rozkladná činnost hub, červů a různých druhů a vývojových
stádií hmyzu. Po dvou až třech měsících dochází k prvnímu stupni zralosti kompostu
tzv. surovému (čerstvému) kompostu, který se využívá ke hnojení nebo mulčování, neboť
obsahuje hodně dusíku. Úplné zralosti pak kompost dosahuje za další dva až tři měsíce,
kdy vzniká činností dešťovek tmavý voňavý kompost, který lze v zahradě využít kdekoliv.
V zahradních příručkách je uváděno, že pro všechny záhonové rostliny je vhodné rozhodit
asi 1 cm silnou vrstvu kompostu ročně, pro zeleninu, stromy a keře asi dvojnásobné
množství a pro rostliny náročné na živiny přidat 1cm na jaře i na podzim.

Chcete hrát, režírovat
nebo píšete hry?
Ochotníci Nelahozeves hledají
zapálené lidi, kteří chtějí hrát divadlo nebo se na fungování divadla
jinak podílet.
Náš spolek v současnosti čítá 17 lidí
a máme za sebou několik úspěšných
premiér.
Více informací se dozvíte na našem
Facebooku / Ochotníci Nelahozeves.
Zájemci se mohou hlásit
na tel. č.: 606 70 50 33
nebo na Facebooku.

Ochuzování půdy
V některých případech je potřeba půdu naopak ochudit. Takovým případem můžou být
například louky, které pro bohatou druhovou pestrost potřebují chudší půdu. Toho docílíme
tak, že před založením nebo obnovením louky zapracujeme do půdy písek.
Jak jsme se již zmínili, v přírodních zahradách pěstujeme přednostně rostliny, které jsou
pro dané podmínky v půdě i naše podnebí typické. Samozřejmě záleží na osobnosti
každého zahradníka a na tom, co chce na zahradě mít. Pokud touží pěstovat například
rododendrony, nebo jiné rostliny, které potřebují extrémně chudou a kyselou půdu
a které se obvykle pěstují v rašelině, jejíž použití není v přírodní zahradě možné, může
ochudit půdu použitím mulče z jehličí vánočního stromku nebo drcené kůry, při jejímž
rozkladu dochází k odčerpání dusíku z půdy a hodnota pH půdy se snižuje.
Ochrana půdy
Půda v přírodě je kypřena pouze přítomností různých organismů a je překryta stále vegetací
nebo různým nerozloženým materiálem. Z toho bychom měli vycházet i v údržbě půdy
v přírodní zahradě. Intenzivní hluboké rytí a převracení půdy má jen velmi krátkodobý
účinek na zlepšení úrodnosti, ale z dlouhodobého hlediska půdu ochuzuje, protože ji
odhaluje působení povětrnostních vlivů, čímž dochází k erozi, vysušování, vymývání
živin do hlubších vrstev půdního horizontu nebo až do podzemních vod. Jedinou
výjimkou jsou příliš těžké a jílovité půdy, které skutečně potřebují provzdušnění. Půdu
je dobré kypřit občas a pouze povrchově a spíše strukturu půdy chránit nastýláním
mulče např. slámy nebo posekané trávy. Mulčování má kromě ochrany půdy spoustu
dalších výhod: intenzivnější činnost půdních
organismů, zvýšení obsahu humusu, nižší
spotřeba vody a zabránění růstu plevelů.
I na péči o půdu vidíme, že v přírodní zahradě se snažíme co nejvíce přiblížit přírodě,
což se nám vrátí tím, že zahrada bude
stabilním ekosystémem, který nebude
vyžadovat tolik péče a času.
Simona Hrňáková

Prodej sazenic trvalek.

Kamejka.cz
květiny z babiččiny zahrady
Simona Hrňáková
Lužická 45, Nelahozeves - Lešany
tel.: +420 606 498 036

Pozvánka
na 3. workshop
„šijeme ozdoby
a zvířátka z filcu“

Úterý 13. října
2015 od 15.30 hodin
Tentokrát se sejdeme a vytvoříme
drobné dekorační předměty z filcu,
zvířátka nebo vánoční ozdoby.
Setkání proběhne opět ve volnočasovém centru v Zagarolské
ulici čp. 313, Nelahozeves. Veškerý
materiál na výrobu je zajištěn.
Kurz je vhodný pro všechny, kdo
mají šikovné ruce.
Bližší informace na tel:
315 785 290, 606 670 306
S. Veličová, nebo K. Mareyi
na tel. 604 577 568
Těšíme se na Vás
Nelahozeveské patchworkářky

foto: Jan Kadeřábek
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Říjen 2015

Říjen 2015

Kromě stánků s občerstvením a davů lidí
proudících z břehu na břeh most oživily
stánky s převážně rukodělným zbožím,
mohli jste se nechat portrétovat, poslechnout si pouliční umělce, prohlédnout si
starožitná vozidla či přečíst něco o historii
mostu a elektrárny. Dílničky pro děti připravilo veltruské mateřské centrum Havránek a nelahozeveský Klub ručních prací.

Úprava a údržba půdy

TJ DYNAMO NELAHOZEVES
Začněte
s fotbalem
si vás dovoluje pozvat
od
maličkasportovní aktivity
na pravidelné
• platný
Přijímáme chlapce narozené v letech
Rozvrh
od 1. září 2015
2009 a 2010, dívky mohou být o rok

Má vaše dítko aspoň trochu
starší.
sportovního nadání a přemíru
Trénujeme
dvakrát
týdně na19.30
hřišti
17.00 17.15 17.30 •18.00
18.30
19.00
20.00
energie?
Dynama, v zimním období v tělocvičně.

Aktuálně
20.30 21.00

pondělí
Cvičení rodiče a děti
Sebeobrana
Cvičení ženy st.
Na podzim a na jaře měříme
síly s dalšími
Oddíl kopané TJ
Uzavírka v Kralupech
dětskými
týmy
v
mělnickém
okresu
na
úterý
Stolní tenis (žactvo)
Stolní tenis (dospělí)
mistrovských
zápasech.
Dynamo NelahoVe dnech 3.10. – 4.10.2015
středa
• Tréninky jsou zaměřeny na základní Aerobikdojde k frézování vozovky za prozeves přijme do 
Stolní
tenis (žactvo)
fotbalovou
průpravu – osvojení siStolní tenis (dospělí)
vozu. Vlastní uzavírka bude probíhat
čtvrtek
svých řad nové
práce s míčem, orientaci v prostoru,
v termínu od 5.10. – 11.10.2015 s tím,
Sebeobrana
samostatné a rychlé rozhodování,
že ve dnech 5.10. – 7.10.2015 bude
začínající fotbalisty
spolupráci v týmu, výchovu k radosti

Bližší
informace na telef. č.
do týmu 
Stolní tenis
Aerobik
Sebeobrana
Ženy st.
Rodiče a děti

omezeno parkování na místní komunikaci v ul. Masarykova v návaznosti
na uzavření křižovatky ul. Mostní a ul.
Tř. Legií a převedení veškeré dopravy,
vč. zásobování do ul. Masarykova. Termíny pokládky asfalt. směsi se mohou
změnit s ohledem na počasí, ale celkově musí být termín celé částečné uzavírky dodržen.

ze hry, touhu a odvahu hrát.

724 534 918

minipřípravky.
728 508 021

•

775 718 806
731 387 742
728 508 021

•

Tréninkové metody jsou přizpůsobeny
věku dětí, s těmi nejmenšími probíhá
výuka fotbalových dovedností ve formě různých zábavných her. Věřili byste,
že si můžete na fotbale zahrát třeba na
myslivce a na zajíce?
Učíme děti hrát fotbal tak, abychom
i ty nejmenší dostali na hřiště a do hry,
nikoliv do pozice věčných náhradníků
na střídačce.

Německý jazyk
v Zagarolské 313

Chcete-li se stát součástí stoleté fotbalové tradice v Nelahozevsi, přidejte se
k nám. Přijďte ve středu nebo v pátek
v 17 hodin se svým dítkem na hřiště
Dynama a uvidíte.

placená inzerce

TJ DYNAMO NELAHOZEVES
od 2. října 2015 bude opět
probíhat výuka německého jazyka
si vás dovoluje pozvat v Zagarolské 313, Nelahozeves.
Výuka bude probíhat každý pátek
Mojžiš - TJ Dynamo Nelahozeves
na pravidelnéMilošsportovní
aktivity
od 14:00 hodin.
tel.: +420 602 592 862

foto: První zápas podzimní sezóny proti kralupské Čechii
jsme vyhráli.

email: mojzis@nela.cz

Rozvrh platný od 1. září 2015

17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Cvičení rodiče a děti

Sebeobrana

Aerobik
Stolní tenis (žactvo)

Stolní tenis (dospělí)
Sebeobrana

TJ DYNAMO NELAHOZEVES
si vás dovoluje pozvat
na pravidelné sportovní aktivity

724 534 918
728 508 021
775 718 806
731 387 742
728 508 021

Rozvrh platný od 1. září 2015

Říjen 2015

Říjen 2015

Stolní tenis (dospělí)

Stolní tenis (žactvo)

Bližší informace na telef. č.
Stolní tenis
Aerobik
Sebeobrana
Ženy st.
Rodiče a děti

Cvičení ženy st.

17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00
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pondělí
úterý

Cvičení rodiče a děti

Sebeobrana
Stolní tenis (žactvo)

Cvičení ženy st.
Stolní tenis (dospělí)
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placená inzerce

Máte nápad,
jak vylepšit
Nelahozeveský
zpravodaj?
•

Chybějí Vám zde nějaké
podstatné informace?

•

Máte chuť se vyjádřit k nějaké
problematice v obci?

•

Chybějí Vám názory našich
zastupitelů?

Vaše podněty rádi přivítáme!
Stačí napsat na e-mail adresu
zpravodaj@nelahozeves.cz

Nelahozeveský zpravodaj
Vydává obec Nelahozeves. Pro občany obce zdarma.
Vychází nepravidelně, pětkrát ročně v nákladu 750 ks.
Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný.
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová
Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová.
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s evidenčním číslem MK ČR E 21695.
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 9. 12. 2015
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Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
Tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059.
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www.nelahozeves.cz
Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves:
Pondělí, středa 7.30—11.00, 12.00—17.00 hodin.

Odjezdy autobusů
na Posezení seniorů
•
•
•
•
•

13:15 - PTZ
13:20 - Pod Kaštanem
13:25 - Restaurace U Hrušků
13:30 - Od nadjezdu
13:40 - Lešany

placená inzerce

Nabízím výuky Aj, Nj, Šj, Fj,
novohebrejštiny pro děti
a dospělé, skupinky i jednotlivce, ve
firmě i doma. Léty ověřená lektorská praxe
v oboru, absolventka UK zaměření na cizí jazyky.
Od 5. října každé pondělí
od 18 do 19 hod cvičím hatha jógu
v Kralupech Tj Sokol.
Cena 100 Kč za 60 min.

Chcete mít
reklamu
v Nelahozeveském
zpravodaji?
Napište na
zpravodaj@nelahozeves.cz
nebo svou žádost podejte na
Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena závisí
na formátu reklamy:
A4 .................................................. 750 Kč
A6 .................................................. 200 Kč
A5 .................................................. 400 Kč
Řádková inzerce ......................... 50 Kč
Inzerci lze zaplatit buď přímo na OÚ
nebo Vám Obec Nelahozeves vystaví
fakturu na danou částku.

web: www.petra-jazyky.cz

Nelahozeveský zpravodaj vychází
pětkrát ročně v nákladu 750 ks
v černobílém provedení. Barevná
verze je potom umístěna na oficiálních
stránkách obce www.nelahozeves.cz
i neoficiálním webu Nela.cz.

adresa:
Lešany 173,
Nelahozeves 277 51

V případě zájmu nebo jakýchkoli
dalších dotazů neváhejte kontaktovat
redakci na výše zmíněné e-mailové
adrese.

Kontakt: burianova.p@email.cz
tel. 605 974 730

