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PRO OBČANY OBCE ZDARMA

Úvodní slovo

řešeny závazky s Anglickým Resortem s. r. o.
Dále probíhá odvolací řízení na Krajském
s koncem léta přichází období plánování
výdajů obce na rok 2013. Sestavení rozpočtu úřadě Středočeského kraje na rozšíření
však není snadnou záležitostí, a to z mnoha skládky Uhy – IV. etapa, a tak nemůžeme
spoléhat na zvýšené příjmy ze skládky.
důvodů. Obce nikdy dopředu neznají výši
O této době můžeme hovořit jako o období
daňových příjmů pro daný rok. Příjmy se
tedy pouze odhadují na základě předešlých „vyčkávání“.
let. Daleko složitějším problémem je nejistá Jaký bude tedy rozpočet pro rok 2013? Nejvýše závazků naší obce. V současné době
větší výdaje budou vynaloženy na provoz
stále probíhají audity na investiční akce, za nové mateřské školy, dále bude rozpočet
které dlužíme společnosti POHL. Nejsou do- zahrnovat výdaje na pořízení nového územního plánu a další významnou položkou buNový nadjezd je v provozu. Teď už i oficiálně de odstranění černé skládky na pozemku
č. p. 111 v katastrálním území Lešany. Do
Když byly v lednu tohoto roku zahájeny práce na rekonstrukci železrozpočtu se nám patrně více akcí nepodaří
ničního nadjezdu, počítalo se s tím, že 7. srpna už se po novém mostě
zahrnout.
budou znovu projíždět automobily. Řidiči ale směli nadjezd poprvé
Obec plánuje v souvislosti s přijímáním rozoficiálně přejet až na konci srpna.
počtu na rok 2013 novinku. Na webových
Kdyby byla na vině pomalá práce stavební firmy, která by nestihla
stránkách obce bude spuštěna webová aplistavbu dokončit v předem plánovaném termínu, asi by se odložení
kace, kde si budete moci vyzkoušet přerozslavnostního otevření nového mostu nemohl nikdo divit. Jenže ačdělení finančních prostředků zájmovým skukoli dělníci most zvládli postavit včas a ten byl dlouhou dobu připinám dle vlastních preferencí. Více inforpraven k provozu, automobily dál znepříjemňovaly život obyvatemací naleznete v samostatném článku uvnitř
lům ulice Pod Strání, protože byl nadjezd z obou stran uzavřen zátazpravodaje.
rasy a označen značkami zákazu vjezdu.
A co nás čeká do konce tohoto roku? Obec
(Pokračování na stránce 2)
uspěla v žádosti o dotaci na vybudování
Centra volnočasových aktivit v přízemí budovy čp. 313. Práce na této rekonstrukci by
měly být zahájeny v listopadu. V rámci dotace na veřejné osvětlení budou vyměněna
osvětlovací tělesa v části ulice Pod Strání
a v ulici U Žlábku, v ulici Zagarolská
a jí přilehlých ulicích a v centru obce kolem
zámeckého parku. Během září plánujeme
podat žádost o dotaci z programu „Evropa
pro občany“. Jedná se o dotaci na setkání
partnerských a přátelských měst
v Nelahozevsi.
Vážení občané,

Na závěr bych vás ráda pozvala na Nelahozeveské burčákování, které se bude konat
v neděli 16. 9. od 11.00 do 18.00 hodin na
prostranství u kulturního domu – i o něm se
více dočtete uvnitř listu.
Nový nadjezd byl nakonec otevřen 28. srpna – o tři týdny později, než se předpokládalo.

Petra Urbanová
starostka
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Rozdělujeme obecní prostředky
spravedlivě?
Obec každoročně poskytuje ze svého
rozpočtu dotace různým zájmovým
skupinám. Z velké části se jedná
o sportovce. V obci působí dvě tělovýchovné jednoty, a to TJ Dynamo
a TJ Viktorie. Dále každoročně žádá
o dotaci hokejbalový tým, myslivci,
dobrovolní hasiči a finančně podporujeme Miřejovický půlmaraton. Do
letošního rozpočtu se nám podařilo
nově naplánovat finance na kulturu.
Pod kapitolou kultura jsou však zahrnuty nejen kulturní akce pořádané
obcí, ale i zájmová činnost pro seniory. Samotné rozdělování dotací
zvedlo v naší obci vlnu emocí. Otázkou tak zůstává, zda rozdělujeme
finance spravedlivě.

Budeme-li chtít zohlednit potřeby
všech skupin obyvatel, bude nutné
zamyslet se, zda ze zájmových aktivit, které tu vidíme, má prospěch co
nejširší okruh našich obyvatel.
Z grafu vyplývá, že obec podporuje
především mužské aktivity. V grafu
nevidíme zájmovou činnost seniorů,
která je pokryta z kapitoly kultura.

září 2012

Nový nadjezd je
v provozu. Teď už
i oficiálně
(Pokračování ze stránky 1)

Foto: Nelahozeves.info

Na kralupském odboru dopravy se
totiž dlouho nemohly sejít všechny
dokumenty, které byly zapotřebí
i k úřednímu dokončení stavby a bez
kterých nemohl být vydán kolaudační
souhlas. A pravidla hovoří jasně: teprve v okamžiku, kdy budou všechna
vyjádření řádně doložena k žádosti
Pro účely sestavení rozpočtu pro rok o kolaudační souhlas, může být svolá2013 spustíme novou webovou apli- na závěrečná prohlídka stavby. Na to
kaci, kde si každý občan Nelahozevsi má však odbor dopravy ze zákona
celých 15 dní a stejně dlouhou dobu
bude moci rozdělit finanční propotom i na vydání souhlasu – samostředky dle svých představ, a tak
zřejmě v případě, že kontrolní proupřednostnit tu kterou zájmovou
hlídka neodhalí nějaké závady. Proto
činnost. Výsledek tohoto projektu
nikdo přesně nevěděl, kdy začne nový
bude podkladem pro rozhodování
most konečně sloužit svému účelu.
zastupitelstva v závislosti na jeho
Spravedlivému přerozdělení financí úspěšnosti. Cílem je zapojit širší ve- Nakonec se tak stalo v úterý 28. srpna.
v obecních a městských rozpočtech řejnost do rozhodování nad zájmose věnuje nová metoda, která se na- vými aktivitami. Tato vzorová webozývá komunitní plánování. Jde o pro- vá aplikace je v současné době
ces, jehož prostřednictvím obyvatelé k vidění na webových stránkách
obce rozhodují, nebo se podílejí na
www.rozpocetprovsechny.cz, kde je

rozhodování, o rozdělení určité části
veřejných financí. A jaké přerozdělení můžeme považovat za spravedlivé? Takové, které zohledňuje potřeby všech skupin obyvatel.
Podívejme se tedy blíže na rozdělení
prostředků v letošním roce (viz
graf).

možné přerozdělit finance
v hypotetické obci Příkladov. O tomto projektu budeme blíže informovat
na webových stránkách obce od října tohoto roku.

Do té doby připomínala dopravní situace v Nelahozevsi Kocourkov — i přes
to, že ve vsi už téměř měsíc stál zbrusu nový nadjezd, jehož výstavba přišla
na 25 miliónů korun, většina poslušných řidičů jej dál objížděla úzkou
a retardéry vybavenou ulicí Pod Strání. V prvních dnech po evidentním
ukončení stavebních prací se sice poměrně dost řidičů zachovalo podle
hesla „značka není zeď“ a projetím
zákazu vjezdu si po uzavřeném mostě
zkracovali cestu domů, ale počet
„rebelů“ zase rychle klesl ve chvíli,
kdy se v těchto místech začala nezvykle často objevovat policejní hlídka.

Prakticky celý minulý měsíc držela
byrokracie selský rozum v opratích,
ale srpnová „doba hájení“ nového
mostu je už naštěstí pryč. Nadjezd je
hotový a už i otevřený a nezbývá než
Petra Urbanová si přát, aby se ve zdraví dožil minimálně stejného věku jako jeho předchůdce z roku 1928.
(vm)
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SMS InfoKanál pochválen
kontrolou z HZS, ale…
V minulých týdnech proběhla na
obci kontrola krizového plánu,
kterou provedl Hasičský záchranný sbor. Obec byla pochválena, mimo jiné i za zřízení SMS
InfoKanálu, ale problém je
s malým množstvím registrovaných — zprávy do svých telefonů
dostává pouze 110 občanů. Zástupce HZS doporučil apelovat na
občany, aby byl z každého domu
registrován alespoň jeden obyvatel. Vzhledem k absenci obecního
rozhlasu se jeví SMS infoKanál
jako ideální alternativa. Doposud
byl využit k informacím o plánovaných i neplánovaných odstávkách energií, ale primárně je určen k varování obyvatel před přírodními nebo ekologickými katastrofami. Samozřejmě, že bychom
rádi informovali „jen“

o odstávkách energií, nikoliv
o jakýchkoliv katastrofách.
SMS InfoKanál má databázi členěnou podle částí obce, ulic
a čísel popisných. Zprávy jsou
tedy vždy odesílány cíleně a neobtěžují ty, pro které není zpráva
určená.
Informační leták s návodem, jak
se do systému zaregistrovat, jste
do poštovních schránek dostali
v druhé polovině března 2012.
Výtah z něj vám teď znovu přinášíme i ve zpravodaji. Na závěr
chci požádat vás všechny, kteří
jste tak ještě neučinili, o registraci do systému. Registrační data
podléhají zákonu č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Pavel Matoušek
zastupitel

Jak se zaregistrovat
pomocí SMS?
SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO
Chcete dostávat informace o:
PRIJMENI
 plánovaných odstávkách vody, NELAHOZEVES ULICE
CISLOPOPISNE
vzniklých haváriích a stavu
REGISTRUJ JMENO
jejich řešení?
PRIJMENI HLEDSEBE ULICE
 plánovaných přerušeních
CISLOPOPISNE
dodávek elektrické energie,
REGISTRUJ JMENO
popř. plynu?
PRIJMENI LESANY ULICE
 uzavírkách místních komunikací? CISLOPOPISNE
REGISTRUJ JMENO
 termínech mimořádných svozů
PRIJMENI PODHORANY
odpadu?
ULICE CISLOPOPISNE
 termínech konání zasedání
odešlete na číslo SMS InfoKanálu:
zastupitelstva obce?
315 785 059
 konání kulturních a
společenských akcí?
(Pro registraci chaty je potřeba za
číslo popisné přidat mezeru a slovo
 mimořádných změnách
EVID)
v provozní době OÚ?
a další užitečné informace spojené Poznámka: Velikost písmen nehraje
roli, důležité je dodržení mezer mezi
se životem ve Vaší obci?
Zajistěte si tyto informace zasláním slovy, nepoužívejte diakritiku.
jedné registrační SMS, která je
Jak se odregistrovat pomocí SMS?
zpoplatněna dle tarifu vašeho
SMS ve tvaru:
operátora, nebo se zaregistrujte na
ODREGISTRUJ
webových stránkách obce pomocí
webového formuláře.
odešlete na číslo SMS InfoKanálu:
Tento systém je pro Vás zcela
315 785 059
zdarma, veškeré náklady hradí
obec.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
duben—červenec 2012
Na svět přišli:
MICHAL HRDINA, JOSEF PRÝMEK,
ŠÁRKA URBANOVÁ, EMMA BOLMHAGEN
Navždy nás opustili:
VÁCLAV VOJTĚCHOVSKÝ, LADISLAV
JIRÁČEK, BOHUMIL PODRABSKÝ,
VĚRA TIKOVSKÁ, JINDŘICH PŠENIČKA
Pozůstalým
vyjadřujeme
nejhlubší účast
nad bolestnou
ztrátou.
Životní jubilea oslavili:
91 let
RŮŽENA ČERMÁKOVÁ
ZDEŇKA JAKÚBKOVÁ
90 let
ANTONIE KEŠKOVÁ
88 let
MARIE KLATOVSKÁ
JOSEF VYHNAL
87 let
ZDEŇKA JAKOUŠOVÁ
85 let
ZDENĚK LACINA
ZDENĚK LHOTSKÝ
84 let
ZDENĚK KŘESINA
83 let
JAROSLAV VLČEK
ZDENĚK KOKOŠKA
82 let
HELENA ŠILHAVÁ
KVĚTA LACINOVÁ
81 let
JITKA SLÁDKOVÁ
JAROSLAV KLEIN
80 let
JIŘINA SRPOVÁ
LIBUŠE ŠPAČKOVÁ
75 let
JIŘINA ŠNÝDROVÁ
70 let
ANNA KOPŘIVOVÁ
VÁCLAV WEINER
JIŘÍ KOCHMAN
EVA ČERNÁ
VÁCLAV PAVLÍK
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
V měsíci dubnu 2012 oslavili diamantovou
svatbu (60 let) manželé JAROSLAV
A JARMILA VLČKOVI.
60 let společné cesty životem oslavili
12. 7. 2012 manželé VLASTA A FRANTIŠEK
STIBOROVI Z NELAHOZEVSI. Vlas sice
zešedivěl, vrásek přibylo, srdce plné lásky
však zůstalo. My ruku v ruce a s pohlazením
po líčku, půjdeme spolu životem dál, až
v světa kraj. Vše nejlepší k tomuto jubileu,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších
let přejí dcera Vlasta a syn František,
vnoučata a pravnoučata.
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Protože Nelahozeves patří do spádové oblasti Nemocnice Mělník, byli jsme požádáni, zdali by v Nelahozeveském zpravodaji mohly v zájmu větší informovanosti pacientů vycházet tiskové zprávy z této nemocnice. Rozhodli jsme se žádosti
vyhovět, a tak vám už v zářijovém čísle přinášíme první takový příspěvek.

NEMOCNICE MĚLNÍK MÁ CENÍK LÉKAŘŮ
Nemocnice Mělník určila, na kolik si
váží svých specialistů. Ocenila je
v rozmezí od pěti do devíti tisíc korun.
Ceník platí už od 1. června a pacienti
tak dostali možnost vybrat si svého
oblíbeného lékaře. Zaplatit si mohou
za operatéra, porodníka a porodní
asistentku. Dosud nemocnice nabízela
za úplatu jen své porodníky, a to za
osm tisíc korun. Nabídku nyní nově
rozšířila. „Přidali jsme nově porodníka primáře a porodní asistentku, protože to tak některé rodičky chtějí,“
uvedl ředitel Nemocnice Mělník
MUDr. Tomáš Jedlička.

do těhotenské poradny a dostává
telefonický kontakt.

Možnost vybrat si lékaře je na každém
oddělení?
Na porodnici jsme tuto službu nabízeli už rok a půl, nyní jsme možnost
volby rozšířili i na další operační od- 795 korun a zbylých 3 280 korun
zůstane lékaři.
dělení (chirurgie, ortopedie, ORL).
Platí se až po porodu a výkonu?
Kolik lidé za vybraného lékaře zaplaAno, platí se až po porodu nebo opetí?
raci. Platit je možné na oddělení, a to
Pohybujeme se v cenách, které jsou
platební kartou nebo hotově. Je to
v médiích obecně diskutována. Jde o
podle přání pacientů. Zaplatit je možčástky od 5 000 do 10 000 korun.
né přijít také do pokladny nemocnice.
Například volba porodníka primáře
Ústav pro péči o matku a dítě v pražProč jste se rozhodli ceník od 1. červ- po dohodě s konkrétním lékařem
ském Podolí bude částky sčítat, 15
stojí
9
000
korun,
volba
porodníka
na sestavit?
tisíc naúčtuje za předporodní, porod5 000 korun. Volba operatéra je ve
Chceme vyjít vstříc pacientům, pokud stejné cenové relaci, možná je pouze ní a poporodní období. Jak to bude
projeví přání volby zvolit si svého
v Mělníku?
u plánovaných výkonů.
ošetřujícího lékaře. Při rozhodování
Žádné násobení u nás neplánujeme.
Lékaři zůstává celá suma?
jsme se opírali o judikát Ústavního
Rodička zaplatí jednorázově, buď
soudu z roku 2003, podle kterého je Novinka, kterou vymyslelo ministerpět, nebo devět tisíc korun.
tato možnost volby umožněna.
stvo zdravotnictví, přinese nejvíce
Nabízíte v ceníku nějaké další nové
peněz do státní pokladny. Největší
Podle jakých kritérií byl sestaven?
část sumy, 54 procent, si vezme stát, služby?
Prozatím jsme postupovali podle do- 36 procent připadne lékaři a 10 pro- Nabízíme i možnost volby porodní
poručení Ministerstva zdravotnictví cent zůstane nemocnici.
asistentky, která by mohla poskytoČR.
Můžete ukázat rozpočet na devítitisí- vat péči v celém průběhu těhotenství
a byla přítomna i u vlastního porodu.
Je s jeho vznikem ohrožena akutní
cové částce?
Chceme tím vyjít vstříc požadavkům
péče?
Stát si na zdravotním a sociálním po- na větší individualizaci péče.
Akutní péče má vždy přednost. Odmí- jištění a dani z přidané hodnoty vezLucie Zikmundová, tisková mluvčí
táme argumenty Svazu pacientů, že
me 4 925 korun, nemocnici zůstane
nemocnice Mělník
by s ceníkem ohrožená byla. Pacienti,
kteří si lékaře za úplatu u nás nevyberou, nedostanou horší péči. Dokládají to i počty lidí, kteří si svého ošetřujícího lékaře vybírají.
Kolik pacientů má tedy o tuto nadstandardní službu zájem?
Zájem se v poslední době koncentroval především na gynekologickoporodnickém oddělení, jde zhruba
o pět pacientek měsíčně. Měsíčně
míváme v průměru kolem 70 porodů.
Je tato služba na porodnici něčím podmíněna?
Dohodou mezi pacientkou a lékařem,
kterého si vybere. Pacientka pokud
má zájem si vybrat svého porodníka,
tak se sejde s lékařem, měsíc před
termínem porodu. Pak k němu chodí MUDr. Petr Šebesta (vlevo) spolu s týmem při spondylochirurgické operaci.
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PETRA URBANOVÁ
Do úřadu nastoupila ke konci roku
2010. Po necelých dvou letech ve funkci musela z práce odejít. Nikoliv však
proto, že by s její prací nebylo zastupitelstvo spokojeno nebo proto, že by ji
starostování přestalo bavit. Petře
Urbanové se 23. července narodila
dcera Šárka. V rozhovoru pro Nelahozeveský zpravodaj ale čerstvá maminka nehovoří jenom o mateřství…
Jak si užíváte mateřství? Cítíte to jako
velký zlom v životě?
Představovala jsem si narození dítěte
jako přelomový okamžik, kdy si člověk řekne, že se mu změnil celý život
a zaplaví ho euforie. Ale ta změna přichází postupně a pocit štěstí vnímám
každým dnem. Teprve si zvykám na
to, že jsem maminka.
Dokážete říct, co nového narození potomka do vašeho života přineslo?
Narození Šárky mi přineslo do života
především pokoru před zázrakem
zrození. Člověk to u druhých vnímá
jako přirozenost, že se rodí děti, dokud se mu nenarodí vlastní.
Co jméno potomka? Byla Šárka jasnou
volbou, nebo jste si doma s výběrem
jména dlouho lámali hlavu?
Na Šárce jsme se s manželem shodli
dávno před tím, než jsem otěhotněla.
Během těhotenství jsme uvažovali
nad dalšími jmény a nemohli jsme se
nad holčičím rozhodnout. Jestli se narodí holčička nebo chlapeček, jsme si
nechali jako překvapení. Já byla skálopevně přesvědčená, že to bude chlapeček, a tak jsem se nad holčičími
jmény nijak netrápila. O to větší překvapení nás pak čekalo na porodním
sále.
Čím krátíte, předpokládám vzácné,
volné chvíle, když se nemusíte věnovat
dceři?
Zatím jsem se se Šárinkou nezaběhla
natolik, aby mi zbýval čas na cokoliv
jiného, než je domácnost. Občas se mi
honí hlavou práce a těším se, když mi
zbude trochu času a zasednu
k notebooku. Uvažuji nad tím, jak bude vypadat rozpočet na rok 2013, nad
projekty a co budeme schopni

Starostka Nelahozevsi Petra Urbanová se svou
dcerou Šárkou, která přišla na svět 23. července s váhou 3610 g a mírou 51 cm.

v příštím roce realizovat. Ale doma mi
stojí práce, především zanedbaná zahrádka, kterou jsem kvůli těhotenství
a teď v šestinedělí musela odsunout.
Volného času už mít zřejmě moc nebudu, a tak si žádné koníčky neplánuji. Dříve jsem ráda chodila cvičit, ale
teď budu ráda, když mi zbude pár
večerů, které budu moci trávit doma
s rodinou. Po večerech míváme zasedání zastupitelstva, pracovní porady
a schůze komisí.
Vidím, že si od práce příliš neodpočinete… Může vůbec starostka přijít domů z práce, pustit starosti z hlavy a do
dalšího pracovního dne prostě
„vypnout“?
Samozřejmě, že jsou chvíle, kdy je to
možné, ale občas se najdou situace,
kdy to možné není. Nad velkými problémy si ráda uvažuji a přemítám
i v soukromí. Ale jsou i problémy, které mě dokážou v soukromí pěkně potrápit. Není nic horšího, než když se
vrátíte po náročném týdnu v pátek
odpoledne po svatbách domů a někdo
vám zavolá, že v obci běhá pes. To
víte, že máte po pátečním programu.
Ale abych si jen nestěžovala, psí agendu převzal místostarosta. Asi z obavy
o mé duševní zdraví.

Historka s pobíhajícími psy by sice
mohla být trochu zavádějící, ale pravdou je, že zastáváte nejdůležitější funkci v obci a teď do toho přibývá další
náročná práce, a sice péče o dítě. Nemáte strach z toho, jestli to dokážete
skloubit?
Tak obavy jsou jistě na místě, ale já
si s tím zatím hlavu nelámu. Už teď se
mi občas podaří vyšetřit chvilku na
práci a myslím, že se postupně budu
práci věnovat víc a víc. Nakonec práci
a rodinu musí umět skloubit rodiny,
které jsou na tom mnohem hůř.
A z okolí znám případy starostek, které měly nejedno dítě v době svého
volebního období a zvládly to perfektně. Tak proč bych to nezvládla já?
A jak to funguje teď? Od chvíle, kdy
jste nastoupila na mateřskou dovolenou, funguje obecní úřad zcela bez vás,
nebo se snažíte nějakým způsobem
dění na obci ovlivňovat i z domova?
Během těhotenství jsem se snažila
veškeré záležitosti dotáhnout a připravit vše tak, aby vše běželo bez problémů beze mě. Ačkoliv by to možné
bylo, skutečnost je taková, že o všech
významnějších problémech vím, vyjadřuji se k tomu, jak bych je řešila
a pomalu si některé záležitosti přebírám do své kompetence.
A kdy se plánujete vrátit na úřad?
Na úřad se vracím naplno zpátky
v lednu, kdy si s manželem vyměníme
role. Já budu chodit do práce a manžel
se bude starat o Šárku. Oba se na to
moc těšíme. Co jsem doma, tak se mi
po práci stýská. Nedovedu si představit být doma s dítětem tři roky. Tím
ovšem nechci péči o děti nijak shazovat. Vychovat dítě bude asi ten nejtěžší úkol. Věnovat mu pozornost, starat
se o jeho dobrý vývoj a dát mu veškerou lásku a péči. Chce to velkou trpělivost.
To určitě platí i o profesi starostky.
Přišla někdy chvíle, kdy jste si vyčítala,
že jste do toho šla?
Tak tato chvíle přišla záhy po mém
zvolení. Ocitla jsem se v naprosto ne(Pokračování na stránce 6)
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Osobnosti mezi námi: Petra Urbanová
Před nástupem do funkce jsem si neuvědomovala spoustu věcí. Například
známém prostředí mezi neznámými
jak zdlouhavé může být vyřízení byť
lidmi. Nemohla jsem nikomu důvěřo- i banální záležitosti, pokud má být
vat. Úřad mi nebyl řádně předán. Nee- vyřešena dle legislativy. Kolik takoxistovala evidence smluv, přehled
vých žádostí na úřadě může být, že
závazků a všechno vyplouvalo poma- mnohdy zaberou hodiny a hodiny
lu na světlo světa a já neměla žádnou času, ale obec to nikam neposune.
jasnou představu, co dalšího se ještě
Zklamalo mě zjištění, že otevřené veobjeví. Tenkrát jsem začala mít
dení obce může vést k jejímu znevýstrach. Nevěděla jsem, kdy se na mě
hodnění, protože protistrana díky
co ušije. Obecně panovalo očekávání, „transparentnosti“ zná veškeré inforže nastoupím do starých závazků
mace.
a vše pojede dál. Obávala jsem se toKdyž odhlédneme od těchto dílčích
ho, jakou budou mít mé kroky odezvu. Ve hře jsou desítky milionů, a to zklamání – naplňuje vás práce starostpřestává legrace. Postupem času jsem ky natolik, že byste se jí chtěla věnovat
získala důvěru v zastupitelstvo, kon- i v dalším volebním období?
trolní výbor odkryl nejzásadnější sku- Tato práce mě naplňuje. Kdyby tomu
tečnosti a já jsem po třech měsících
tak nebylo, tak bych zůstala doma se
začala mít jistější pocit.
Šárkou a vzdala bych se funkce staKdyž už vzpomínáte na ty vaše začátky rostky. Během těch dvou let, co jsem
ve funkci… Je něco, co vás na starosto- v úřadu, jsem obecním záležitostem
vání překvapilo?
(Pokračování ze stránky 5)

P R O F I L
1)

Věk: 58 let.

2)

Povolání: Pojišťovací poradce.

3)

Rodina: Ženatý, mám jednoho
syna.

4)

Koníčky: Historická technika –
hasičina.

5)

Jak dlouho žiji v Nelahozevsi:
58 let.

6)

Proč jsem kandidoval do obecního zastupitelstva: Pro rozvoj
obce.

7)

Moje předchozí zkušenosti na
politickém poli: Tři volební období.

8)

Proč (ne)mám rád život na vesnici: Mám jej rád pro vše, co vesnický život přináší.

9)

Na co jsem jako obyvatel Nelahozevsi hrdý: Na školství obce –
mateřskou i základní školu.

10) Co je podle mě potřeba v naší vsi
zlepšit: Komunikace –
pokračovat v rozvoji obce.

věnovala obrovskou zásobu své energie a bylo by mi velice líto, kdybych
nemohla v této práci pokračovat. Bude mi ctí, budu-li mít možnost spravovat věci obecní i v dalším volebním
období. Měla jsem velice zkreslené
představy o tom, co v tomto volebním
období ovlivním. Jsme omezení nejen
finančně, ale také nejistotou, která
v tuto chvíli na obci panuje. Jde o závazky, u kterých nevíme jejich konečnou výši, protože probíhají stále audity. V takové situaci se téměř nedá plánovat. Nezbývají nám prostředky ani
na zpracování významnějších projektů. Tento čas je obdobím vyčkávání.
A proto bych byla ráda, kdyby mi bylo
přáno ještě jedno volební období, za
kterým bych se mohla ohlédnout a
vidět například dotaženou kanalizaci
nebo chodníky apod.
(vm)

Z A S T U P I T E L E

A N E B

20 x

11) Tři slova
(nebo slovní
spojení), kterými bych
charakterizoval
Nelahozeves: Dvořák, zámek,
Vltava.

STANISLAV
KUCHTA

12) Oblíbený:
a. film: Král Šumavy
b. kniha: Jan Cimbura – Jindřich
Šimon Baar
c. hudba: dechovka
d. jídlo: česká kuchyně
e. nápoj: voda – destilát
f. roční období: léto
g. dětský hrdina: Kája Mařík
h. postava z historie: Jan Sladký
Kozina
13) Motto, kterým se řídím: Pomáhej!
14) Co mě potěší: Veselost, láska.
15) Co mě dokáže vytočit: Neúcta!
16) U čeho si nejlépe odpočinu: Na
zahradě.
17) Dovolená mých snů: …cestování.
18) Když jsem byl malý, chtěl jsem se
stát: Cestářem – hasičem.
19) Kdybych byl zvíře, byl bych: Pes
u nás doma.
20) Nejdůležitější věc na světě je:
Zdraví.
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Ocenění obětavé práce členky obecního
zastupitelstva naší obce…
Především díky obětavé a perfektní práci paní Květy
Dittrichové mohla řada našich občanů, především seniorů, prožít dva krásné zájezdy za hranicemi naší země –
na Slovensku. První zájezd v době od 17. 6. do 22. 6.
2012 byl do Termálních lázní Podhájská.

ho zřídla a má při výstupu na povrch teplotu 80 °C a také
jedinečné léčebné účinky. Našli jsme tam na ploše 12
hektarů termální koupaliště s deseti bazény s vodou od
38 °C. Krásné ubytování v penzionu Iveta s venkovním
bazénem, saunou a solnou jeskyní. Součástí byly i zájezdy např. do Komárna a Topolčianok – do letního sídla
Proč létat do Izraele k Mrtvému moři, když ty samé
vlastnosti má voda v těchto lázních? Pochází z třetihorní- našich prezidentů.

Druhý zájezd – opět dva plné autobusy – byl od 22. 7. do
27. 7. 2012 do Nízkých Tater.

výletů. Například: Demänovské jeskyně, Liptovská Mara
– největší vodní plocha na Slovensku, dále výlet lanovOpět krásné ubytování v horském hotelu Družba v Jasné, kou na Chopok (2024 m), Vrbické jezero, termální koupaliště Liptovský Ján, skanzen v Pribylině, Žiarská dolina
s výborným jídlem a možností využit wellness hotelu
i návštěva Liptovského Mikuláše. Učarovala nám přededvě hodiny denně zdarma. Součástí zájezdu byla řada
vším krásná Tatranská příroda.

Vzpomínky a velká řada fotografií budou nejen mně připomínat obětavou práci paní Květy Dittrichové při zajišťování těchto dvou krásných zájezdů. Patří jí opravdu
velké poděkování a můj obdiv.

zájezd do Hřenska, na Pravčickou bránu, do Drážďan
a Míšně bude krásným zážitkem pro všechny účastníky
a budou nadšeni, jako jsem byl já při cestách a pobytu na
Slovensku.

Vím také, že paní Dittrichová organizuje ještě jeden zájezd pro naše občany v měsíci září. Jsem si jist, že i tento

Účastník zájezdů na Slovensko
František Bukač
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Nelahozeveské máje se vydařily
Po osmnácti letech se v Nelahozevsi
postavila májka, a to v sobotu
26. května 2012. Počasí se povedlo,
takže nic nebránilo tomu, aby se před
hasičárnou v jednu hodinu odpoledne
sešlo hodně lidí, kteří přihlíželi tanci
Česká beseda v podání žáků z místní
školy. Děti zatančily jen část, celou
Českou besedu předvedla delegace
z obce Vejprty. Obě vystoupení sklidila potlesk od přihlížejících. Od 20 hodin se v kulturním domě konala májová zábava, část lidí zůstala před hasičárnou.
Traktor s valníkem začínal v 8 hodin
v obci Lešany, kde se také konalo
první vystoupení. Májovník (Pavel
Koblenc) si získal svou správnou ta-

Delegace z Vejprt tančí Českou besedu.

nečnici. Valník pokračoval až k obecnímu úřadu. Zde se rychtářka (paní
starostka) setkala s Kecalem (Erik
Bezdíček) a slíbila, že každému dá
pívečka i vína dosti. Pokračovalo se
dále.
Traktor s valníkem podjel železničním podjezdem, který se nachází poblíž kostelíka, a jel podél trati do ulice Zagarolská. Po cestě se tančilo
a zpívalo za doprovodu dvou harmonikářů (pan Ježek se svým vnukem).
Ještě je doprovázel bubeník (Jiří
Weinhold) a zpěvák Erik Bezdíček
v roli Kecala.
Poté, co se průvod posilnil na další
cestu v Klubu seniorů, pokračoval
přes Vltavskou ulici. Z valníku všich-

ni slezli a pokračovali směrem
k hospodě U
Hrušků, kde opět
nasedli. Zde se
taktéž tančilo.
Zbývala tak jen
dlouhá ulice Pod
Strání, kudy valník s májovým
průvodem projížděl, zamířil totiž
k hasičárně, kde
již čekalo spoustu diváků.
Děti z nelahozeveské základní Koláčů bylo dosti, hudby také…
školy zde zatančia následovala volná zábava.
ly část České besedy a sklidily
Akci pořádala kulturní komise obce
velký aplaus. Ce- Nelahozeves. Spolupodíleli se na ní
lou ji předvedla
nelahozeveští dobrovolní hasiči, ktedelegace z obce
ří naplánovali trasu. Připravili také
Vejprty. Paní
májku, kterou postavili, a celý prorychtářka zde
stor před hasičárnou (úklid, stoly,
opět vedla diskuzi zábavu pro děti apod.), zajistili obs Kecalem a přislí- čerstvení atd. Po skončení akce hlídabila hojnost piva li májku. Paní učitelka Milena Vovsoi vína pro všechvá zase za dva měsíce naučila děti
ny. Také se zde
z místní školy Českou besedu.
objevil spor
Obnovená premiéra je za námi. Uvio správnou dceru. díme, co přinesou další ročníky, proMájovníkovi
tože ten letošní se vyvedl a počasí
Pavlu Koblencovi mu bylo nakloněno. V poděkování
ml. byla nabízena dobrovolníkům paní starostka Urbajiná, než o kterou nová uvedla, že se pro příště pokusí
měl zájem. Nako- prosadit velkorysejší rozpočet.
nec vše dobře dopadlo a dostal tu
(sb)
pravou, s níž si
před zraky všech
zatančil.
Po skončení oficiální části akce
před hasičárnou
zůstávali návštěvníci až do večerních hodin. Od 20
hodin se konala
májová zábava za
hudebního doprovodu kapely Rotace. Děti z nelahozeveské školy zde
pro velký úspěch
znovu zatančily
I vystoupení dětí sklidilo úspěch.
Českou besedu
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Podzim se přivítá burčákováním
a hudbou Antonína Dvořáka
Podzim v Nelahozevsi opět ožije
kulturou. Jako první se můžou těšit
milovníci tvorby našeho slavného
rodáka na Dvořákovu Nelahozeves,
která se koná v sobotu 8. září v Památníku Antonína Dvořáka. Rodiny
s dětmi si o týden později přijdou na
své u kulturního domu pod zámkem
Nelahozeves.

din je pro děti připravena pohádka
Perníková chaloupka, kterou pro ně
zahrají nelahozeveští ochotníci.

Klub seniorů se opět otevírá

Po letní pauze se ve středu 12. září
opět otevírá Klub seniorů. Nově zde
bude otevřen i klub pro tvořivé lidi
se zaměřením na patchwork (více
informací najdete v samostatném
článku na str. 12) Program budou
Zazní hudba Dvořákova
senioři opět dostávat přímo do svých
Dvořákova Nelahozeves se koná letos po jedenašedesáté, a to v Památ- schránek a bude dostatečně pestrý,
níku Antonína Dvořáka od 13 hodin. aby si v něm každý našel něco zajímavého. V pátek 14. září od 15 hodin
Na programu je položení květin u
bude pokračovat pravidelný a velmi
sochy Antonína Dvořáka a od 13.30
oblíbený kurz práce na počítači. Klub
hodin začne koncert Komorního anseniorů je otevřen pro všechny dosámblu mladých Praha. Zazní Triptyque pro smyčcový orchestr od Yas- spělé občany naší obce.
ushiho Akutagawy. Od Antonína Dvo- Kam na výlet v okolí
řáka Biblické písně op. 99 a Serenáda
pro smyčce, op. 22. Zazpívá zde mez- Například zámek Veltrusy, přestože
je v rekonstrukci, nabízí dvě expozice
zosopranistka Anna Šimková a vše
bude dirigovat Chuchei Iwasaki. Tuto bez průvodce, a to výstavu historických kočárů (do poloviny září oteakci pořádá Národní muzeum a Pavřeno denně, poté jen o víkendech)
mátník Antonína Dvořáka.
a výstavu lovectví a myslivosti. S průPřípitek s Karlem IV. a jeho vodcem se můžete podívat do zásob-

ní kuchyňské zahrady a na historické
skleníky, ale i do interiérů zámku na
prohlídku s názvem „Jak se opravuje
památka“, ale také na hodinu a půl
trvající cykloprohlídku po veltruském parku, kde se dozvíte zajímavosti o jeho historii. Prohlídky jsou
o víkendech a o státní svátek s tím, že
od listopadu do března je zavřen.
V sobotu 6. října se zde koná akce
„Lovecká sláva dob dávno minulých“
v zámeckém zahradnictví. Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky
z myslivosti a lovectví dob minulých,
a to dámy v sedle, vývoj loveckých
zbraní, dravci, lovečtí psi, kulturní
program a jarmark. Součástí této
události bude i prohlídka výstavy
o historii lovectví a myslivosti, která
probíhá ve špejcharu (v místě pokladny).
Do konce října je otevřen i zámek
Nelahozeves, a to kromě pondělí.
Poslední prohlídka se koná v 16 hodin.
(sb), Alena Hurychová

družinou
V neděli 16. září od 11 hodin se koná
na prostranství před kulturním domem Nelahozeveské burčákování,
které pro rodiny s dětmi připravila
obec Nelahozeves.
Můžete se těšit na Karla IV. a jeho
družinu v čele s panem Buškem
z Velhartic, kteří spolu s vámi provedou košt burčáku a vín z úrodného
polabského kraje, připomenou vám
Nerudovu Romanci o Karlu IV. a jistě
vás rozveselí i dovádivý popěvek
markytánky.
Zatímco se budete občerstvovat
u stánků, budou si vaše děti zdarma
užívat tyto kratochvíle — práci na
hrnčířském kruhu, paní perníkářka
je zasvětí do tajemství výroby perníčků a jejich zdobení, u stánku s medem si mohou udělat vlastní svíčku.
Nebude chybět ani všemi dětmi oblíbené malování na obličej. Od 14 ho-

Na zámku ve Veltrusech si můžete kromě rekonstruovaných interiérů prohlédnout i historické
skleníky nebo se v rámci organizované cykloprohlídky projet těmi nejzajímavějšími částmi zámeckého parku.
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Rozhovor s Veronikou Langrovou
Zpívá altem, jejím pěveckým vzorem
je Adele. Byla přijata na Mezinárodní
konzervatoř, vyhrála spoustu cen
a žije od svého narození v Nelahozevsi. O koho se jedná? O Veroniku
Langrovou, které je patnáct let, letos
vystupovala s kapelou Globus jako
zpěvačka na prvních Šibřinkách. Sešly jsme se u hřiště TJ Dynamo, kde
jsme si pohovořily o jejím koníčku,
tedy hudbě, o jejím životě...
Budeme se bavit hlavně o hudbě
a zpěvu, a proto
se nejprve zeptám, zdali máš
nějaké koníčky
kromě zpívání?

Co hraješ na klavír?

Nejčastěji si tisknu modernější písně,
jako je třeba tvorba zpěvačky Adele, No právě.
akordy a podle toho hraji a zpívám.
Jak dlouho ses na ni připravovala?
A to si zpíváš si s klavírem denně?
Chodila jsem do kurzů. Byla jsem
No, až ze mě mamka šílí, jak sednu ke
klavíru třeba i v deset večer, tak ze
mě potom už moc velkou radost nemá.

Já si to moc nepamatuju, ale mamka
mi vyprávěla, že jí nějaký kamarád,
co dřív hrál, řekl, že se mu líbilo, jak
zpívám u ohně, ať mě někam přihlásí... A tak mě přihlásila.
Takže jsi začala navštěvovat lidušku?
Začala jsem chodit do základní umělecké školy. Od šesti do desíti jsem
studovala klasický zpěv, potom jsme
dospěli k názoru, že to není úplně
můj šálek čaje, tak jsem začala dělat
pop, rock.

celkem na čtyřech – tanec, herectví,
nauka, zpěv. Jinak jsem to flákala,
přiznám se, že jenom ty kurzy a jinak
nic jinýho.

Ty jsi kvůli zpěvu šla z gymnázia zpát- Jak úspěšná jsi byla na konzervatoři
ky na základní školu. Jaké to bylo?
při přijímacích zkouškách?
Hlásilo se tam
snad třicet lidí
a postoupila
jsem z prvního
místa. Jedná se
o Mezinárodní
konzervatoř na
obor muzikálové
herectví. Je to
soukromá škola.
Funguje asi deset let, takže je
oproti těm ostatním moderní,
novější. Studium
trvá šest let a
získám titul diplomovaný specialista.

Hudba je na prvním místě. Mám
ráda i zvířata.
Doma chovám
kočičku, pejska.
Dřív jsem jezdila
na koni a jsem
dodnes ráda,
když si na něm
můžu zajezdit.
Ale teď už není
tolik čas.
Jak ses ke svému
koníčku, tedy
zpěvu, dostala?

gymplu, když jsi měla sen jít na konzervatoř...

Myslela jsem si, že to bude hrozné, že
mi spolužáci budou dávat sežrat, že
jsem ta, která vylítla z gymplu, která
to nezvládla. Ale nakonec to bylo lepší. Měla jsem mnohem víc času na
zpěv a poznala jsem nové lidi. Bylo to
tak, že jsem dělala reparát z chemie,
nezvládala jsem ji. Učitelka mě to
nenechala udělat, a když se podíval
potom pan ředitel na ty zkoušky,
řekl, že to bylo moc tvrdé hodnocení,
že mě to nechá udělat znovu. To jsem
odřekla, že se nebudu trápit, že raději přejdu na základku.

Vyhrála jsi v různých talentových soutěžích, kolik těch
cen doma máš?
Mám první místo z Karlovarského
Skřivánka, druhý místo, třetí místo.
No, kolem dvaceti cen. Účastnila jsem
se i Kralupských talentů. Zhruba
v osmi letech jsem se účastnila první
takové soutěže.
A nerozmýšlela sis třeba soutěž podobnou Superstar?

Byla jsem v Talentu, jenže tam to bylo tak, co jsem tak jako slyšela, že se
tam dostali lidi hodně protekčně. On
A kdo tě učí teď?
A spolužáci si na tebe pamatovali?
to v televizi je takový švindl, protože
Teď momentálně nikdo. Chodíla jsem
jsme nešli hned před tu odbornou
Přešla jsem do základky, kam jsem
k Lídě Nopové. Od té doby, co jsem se
porotu, ale jde se k předporotě, která
nechodila. Chodila jsem tři roky do
dostala na konzervatoř, tak nechoNelahozevsi, potom dva roky do Kra- tam posílá lidi. Buď tam pošle úplné
dím nikam.
lup, dva a půl roku na gympl a teďka outsidery a nebo prostě dělá show.
Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Mě nepustili ani před porotu.
jsem chodila do Veltrus.
Hraji na klavír.

Asi by bylo zbytečné zůstat na

(Pokračování na stránce 11)
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Jaké máš se svým hlasem ambice?
Mým největším snem je hrát v muzikálech.
A jaké máš ráda muzikály?

Kdo je tvůj vzor z
českých zpěvaček?

Foto: Nelahozeves.info

Mám ráda Landovu tvorbu, takže
Krysař, Tajemství, Touha. Z cizích
třeba Pomádu, Carmen...

Můj vzor asi nejvíce
je Lucie Bílá. Je
suprová
i s Arakainem. Začala
se mi líbit i Leona
Šenková, ta je také dobrá. Třeba Anetu Langerovou moc nemusím.
Ta tvorba není zas tak
špatná, má i pěkný hlas,
ale nějak mi nesedla.
Co třeba Ewa Farna? Ta
je ti věkově docela blízko.
Má úžasný rozsah,
úžasný hlas, docela ji
obdivuju, ale že bych ji
nějak extra poslouchala, to ne.

Jen tak, někdy na koncertě třeba
s kralupským sborem a nebo s Lukášem Spurným, s tím jsme se seznámili ve sboru. S klávesákem z Globus
jezdíme a odehráváme celé svatby.

dny, a to je pak hrozný. Při vystoupení máme většinou pětiminutovou
pauzu, pak asi čtvrthodinovou pauzu
na večeři a většinou to je od nějakých
osmi hodin do tří do rána. Někdy pět
Zpívat s kapelou... To musí být zápřah, nebo šest hodin.
Po zpívání s kapelou už hlasivky
ale i zkušenost...
musejí být trošku unavené...
Určitě je to úžasná zkušenost. UvidíVětšinou, když mám koncert s kapelou, tak je to něco úplně
jiného zpívat naživo,
než s podkladem, protože člověk za to musí fakt
úplně totálně zabrat,
ještě ke všemu to nevypadá dobře, když tam
jenom stojím, proto musím tancovat na tom
podiu. To je potom taková fuška, jak pro hlasivky, tak pro plíce, tak
potom většinou druhý
den chraptím. Chce to
potom, když druhý den
chraptím, tak minimálně mluvit a prostě ty
hlasivky tolik nenamáhat.
Spoluhráči v kapele jsou
tvoji vrstevníci?

A ze světových pěvkyň
se ti zamlouvá kdo?
Nejradši mám asi Adele
a také mám ráda zpěvačku Amy Lee z Evanescence. Beyoncé je
taky dobrá.
A zajímáš se i o tvůrce
Veronika Langrová na letošních Šibřinkách v Nelahozevsi.
písně, kdo složil text,
hudbu a jak se jmenuje?
Ne, já se nezajímám ani o to, kdo to
napsal, když je to třeba anglicky, tak
u těch anglických písniček mě zajímá
text, o čem to je. I melodie, ale hlavně
jdu vždycky po textech.
Píšeš si i svoje vlastní písničky?
Teď jsem jednu napsala. Je v jednání,
jestli se to bude nahrávat nebo ne.
Složila jsem si hudbu i text, je to taková slaďárna.
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me, jak to půjde skloubit s konzervatoří, protože od září pro mě prostě
bude existovat jen konzervatoř.
Jakmile zjistím, že to nestíhám
skloubit s kapelou, tak bohužel kapela padne.
A jak často vystupuješ s Globusem
během plesové sezony?

To jsou všecko třicátníci
nebo čtyřicátníci, akorát
zvukařovi je pětadvacet
a mně je patnáct. Většinou se vždycky hrozně
diví, když se to dozvědí.
Třeba naše kapela se
tím hrozně baví. Vyhlašujeme soutěž, kdo
uhodne věk zpěvačky.
Nemělas trému si zazpívat na Šibřinkách?
Já jsem tam už zpívala dřív, ovšem ne
s kapelou, ale na hudební podklady.
Myslím si, že to byla mnohem menší
tréma, než když zpívám někde mezi
cizími lidmi.
A vystoupíš zase příští rok na Šibřinkách?

Pokud vydržím s kapelou, tak určitě.
Jak je sezona, tak většinou každý ví- Myslím, že i kdybych s kapelou nevykend. Většinou jsou jen soboty. Když držela a jednalo se o Šibřinky, tak by
mi kapelník Láďa dovolil zazpívat.
Zpíváš se zábavovou kapelou Globus, je potom pátek, sobota, tak je to dovystupuješ kromě toho ještě s někým? cela náročný. Asi taky tak čtyřikrát za
(sb)
tu plesovou sezónu jsme měli oba
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PATCHWORK OD ZÁŘÍ V NELAHOZEVSI
Od září letošního roku začínají v Klubu seniorů pravidelná
setkávání patchworkářek/řů. To je záměr Kateřiny Mareyi
z Lešan u Nelahozevsi, která se technikou sešívání látek sama
zabývá již několik let.
Katka si udělala průzkum a zjistila, že skupinový patchwork
nikdo v okolí neprovozuje, rozhodla se toho tedy ujmout sama. První schůzka patchworkářek (a nebo samozřejmě i patchworkářů) se uskuteční ve čtvrtek 20. září od 16.00 hodin
v Klubu seniorů v Zagarolské ulici. Další setkání by mělo proběhnout o měsíc později (18. října ve stejném čase) a dále dle
dohody.
Katčiným záměrem je dát dohromady skupinu zájemců o patchwork z Nelahozevsi a okolí, která by mohla realizovat malé,
ale i větší a složitější projekty. Pro začátek pár krásných originálních polštářků např. do školky, nebo jako dárky. Do budoucna je možnost zúčastnit se prestižních výstav, jako je
např. Prague Patchwork Meeting a jiné. Účast na setkáních
bude zdarma, resp. za náklady na občerstvení, a na místě lze
dokoupit látky, případně organizovat hromadnou objednávku
dalších potřebných materiálů.
Vedle patchworku Katka Mareyi zahájila organizaci různých
tvůrčích tematických kurzů, které se budou pro zájemce konat
v Klubu seniorů. Na podzimní sezónu chystá například akci
„Vyrob si svůj šperk z korálků a drátů“, která se bude konat ve
čtvrtek 4. října. Poplatek na nákup materiálu činí 150 Kč.
Jeden z patchworkových obrazů Kateřiny Mareyi, nazvaný
Strom života, posloužil i jako pozvánka do nově připravované
Chystá se také kurz malování na plátno a hedvábí.
dílny v Klubu seniorů.

Kateřina Mareyi bydlí ve starých Lešanech.
V minulosti organizovala pro zájemkyně
z této části obce kurzy břišních tanců. Společně s Janou Steinhauserovou před několika
měsíci uspořádaly burzu dětského oblečení.
V současné době je na rodičovské dovolené.
Jak dlouho se věnujete patchworku?
K patchwoku jsem se dostala asi před 10
lety, ale to jsem ještě netušila, že se to nazývá patchwork.
Co Vás vedlo k nápadu v Klubu seniorů založit patchworkářský klub?
V okolí jsem nic podobného pro tvůrčí jedince nenašla, tak jsem si řekla, že zkusím, jestli
se tu najde několik šikovných rukou se stejným zájmem.
Jaké s tím máte do budoucna záměry a vyhlídky? Co od patchworku mají
zkrátka návštěvnice čekat?
Návštěvnice (neboli šikulky) mohou očekávat setkání a poklábosení se stejně zaměřenými lidmi, vzájemné porady, pochlubení
a inspirace. Dále výlet za patchworkovým
vzděláním a nějaký společný projekt, který
nás bude reprezentovat.

Kdo může na patchworkářská setkání přijít?
Tato setkání jsou pro muže i ženy, kteří už
mají zkušenost a zanícení pro sešívání malých barevných kousků bavlněné látky. Tato
setkání nejsou kurzem šití, ale není proč
smutnit. S vedením klubu seniorů plánujeme
i základní kurz patchworku, a kdo by se
nadchl pro toto umění na kurzu, může následně docházet na setkávání.
Jak často budou setkání probíhat?
Setkání budou probíhat jednou měsíčně počínaje 20. zářím od 16 hodin. Budou trvat
zhruba hodinu
až dvě v Klubu
seniorů
v Zagarolské
ulici vždy dle
uveřejněného
programu.
Jak se lze stát
členem?
Stačí, když dorazíte 20. září
na první setkání, nebo mě
kontaktujete na Další ukázka z dílny Kateřiny Mareyi – nástěnný obraz
fizi@email.cz.
s orientálními motivy.

Co je to vlastně
patchwork?
Patchwork je zvláštní technika
sešívání látek, při které se
autor snaží menší a různě
barevné kusy látky
kombinovat tak, aby vznikl
větší geometrický vzor.
Název techniky pochází
z anglického výrazu „patch“
– záplata. Patchwork
původně vznikl mezi ženami
amerických osadníků, kterým
tento způsob šití umožňoval
využít malé zbytky látek či
zachovalé části starého
obnošeného oblečení. Po
druhé světové válce technika
patchworku téměř vymizela,
ale v současné době se stává
znovu velice populární.
Uplatnění nalézá nejčastěji
při výrobě polštářů a dek,
ale vidět ji můžeme i na
batozích, kabátech a různých
oděvních doplňcích. Tam už se
samozřejmě nedostává coby
výsledek ruční práce, ale
jakožto výrobek speciálních
šicích strojů.

(mm, sb, vm)
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Proběhl čtvrtý ročník Miřejovického půlmaratonu
Z extrému do extrému. Tak by se daly jednoduše shrnout podmínky, se kterými se museli vyrovnat běžci na posledních dvou ročnících Miřejovického půlmaratonu. Zatímco
loňský závod provázel vytrvalý déšť, letos
jeho účastníci soupeřili s úmorným horkem.

i absolutním rekordem Miřejovického půlmaratonu, který v čase 1.07:59 zaběhl před
dvěma lety Etiopan Adissu Ahunim, zůstaly
letošní výsledky ve všech kategoriích za očekáváním, ale vzhledem k popisovaným podmínkám se není čemu divit.

Foto: Nelahozeves.info

Kdo se rozhodl se saharským vedrem bojovat, musel
se smířit s tím, že se před sluníčkem schová jen v úseku, který vedl veltruským parkem. Zbylá část trasy,
která měřila přesně polovinu té maratonské, tedy
21,0975 km, vedla většinou po sluncem zalitých
cestách z Nelahozevsi přes Veltrusy, Všestudy a Dušníky až do Dědidab, kde se závodníci otočili a stejnou
cestou se vraceli zase zpět do Miřejovic.

V Nelahozevsi zůstaly dvě ceny. Čas 1.28:04
stačil na třetí místo ve své kategorii (a deváté místo celkově) Václavu Koláčnému, který
hájil barvy Dynama Nelahozeves. Druhým z místních
vítězů se stal lešanský Martin Brázda, který měl to štěstí,
že doběhl přesně v polovině startovního pole, a to je počin, který se na akci s názvem Miřejovické půlení musí
také ocenit – ze závodu odešel s titulem Miřejovického
půlčíka.

Foto: Jan Majer

Do čtvrtého ročníku prázdninového závodu
organizovaného 28. července Maraton Klubem Miřejovice se přihlásilo 300 závodníků,
čímž byla beze zbytku naplněna kapacita, jež byla oproti
loňsku navýšena ještě o padesát míst. Ke startu na dětském hřišti v Miřejovicích však dorazilo nakonec jen 235
odvážných – při extrémních teplotách, které přesahovaly
34 °C, dal zbytek původního startovního pole patrně
přednost plavkám a ručníku někde u vody.

Až na patnáct borců doběhli do cíle všichni. Mezi těmi,
kteří závod nedokončili, byla překvapivě i Radka Churaňová – trojnásobná mistryně České republiky a obhájkyně vítězství z minulého ročníku. Ještě na starém miřejovickém mostě si udržovala výrazný náskok a vypadalo
to, že si v poklidu doběhne pro další triumf, ale zhruba
kilometr před cílem, před elektrárnou, zkolabovala
a skončila v rukou záchranářů. Ti si na nedostatek práce
rozhodně nemohli stěžovat – podobně jako Churaňová
totiž dopadlo dalších pět běžců. Naštěstí se ale ani u jednoho z nich nejednalo o nic
vážného.
Vlivem odstoupení Radky
Churaňové nakonec první místo mezi ženami
vybojovala Kateřina Krieglová
s časem 1.32:00,
v mužské kategorii byl nejrychlejší Slavomil Kvarta z nedalekého Postřižína, který
zpátky do Miřejovic přiběhl
v čase 1:19:00.
Martin Brázda z Lešan s cenou pro Miřejovické- V porovnání
ho půlčíka
s loňskými časy

Závodní pole těsně po startu. Vlevo s číslem 40 běží Václav Koláčný
z TJ Dynamo Nelahozeves, který nakonec skončil v kategorii mužů do
34 let na třetím místě.

Vedle hlavního certifikovaného závodu, který se běžel
jako krajský přebor Středočeského kraje, mohli na desetkrát kratší trať vyběhnout i úplní běžci-amatéři. Takzvaný Lidový běh měl obrátku u miřejovické elektrárny
a zúčastnit se ho mohly celé rodiny dokonce i se psy. Dalším závodem pro navození dobré atmosféry a zpestření
celého Miřejovického půlení byl Černohorský pivní půlmaraton, při kterém si běžci odpuštěných 20 kilometrů
nahrazovali dvěma o něco příjemnějšími „desítkami“,
nebo soutěž o nejkrásnější „půlky“.
I přes nepříjemnosti spojené se zdravotními problémy
některých závodníků hodnotil hlavní organizátor a ředitel závodu Josef Burian celou akci kladně. „Ohlasy běžců
jsou pozitivní, a to je pro nás to nejdůležitější měřítko,“
uvedl v rozhovoru pro Mělnický deník. Určitě už teď
spřádá plány na pátý ročník, který proběhne opět v půlce prázdnin. Tak ať je ještě minimálně o půlku lepší…
(vm)
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Stolní tenis na Dynamu zažívá zlaté časy
došel hráčům dech díky bohaté nadílce, nebo to
způsobila nezralost a neVšechny příznivce stolního tenisu
zkušenost týmu. Navíc něv Nelahozevsi určitě potěší zpráva,
které zápasy skončily
že A-družstvo mužů TJ Dynamo Nela- opravdu těsným výsledkem,
hozeves úspěšně prošlo baráží a ob- takže chybělo i trochu toho
sadilo v krajské soutěži 2. třídy koštěstíčka. Jediným kladem
nečnou 9. příčku. Co je hlavní, toto
tak pro mě bylo ohromné
umístění v tabulce zaručuje právo
zlepšení Jany Haincové.“
startu v soutěži i v příští sezóně!

A-tým Dynama baráž zvládl
a udržel se v kraji

Do poslední chvíle však nebylo jisté
vůbec nic, zvláště když všechny zápasy o záchranu slibovaly tuhé a napínavé boje. V první sérii baráže se Dynamo dvakrát střetlo se Slaným, který byl hlavním kandidátem na udržení. Naši hráči i přes velikou snahu na
Slaný nestačili a po dvou prohrách
bylo jasné, že v následující sérii proti
B-družstvu Lán už půjde doslova o
přežití. Naštěstí osvědčená sestava
Míša Vedralová, Martin a Petr Ovsenákové, Jirka Tesárek v těchto vypjatých zápasech prokázala pevné nervy
i herní kvalitu a borci z Lán odešli
dvakrát poraženi. Po jasných výhrách 10:3 a 9:2 se tak mohlo začít
v Nelahozevsi slavit. A bylo co!
Po loňské sezóně, kdy se poprvé
v historii oddílu podařilo týmu mužů
postoupit do krajské soutěže, tak
„zlaté“ časy stolního tenisu
v Nelahozevsi pokračují a už teď se
můžeme těšit na sezónu 2012/2013.

C-družstvu chyběl
kousek k postupu

A-tým stolních tenistů Dynama ve složení Míša Vedralová,

Jestli některý tým mužů
bratři Ovsenákové a Jirka Tesárek
Dynama překvapil, tak to
byl určitě tým C. Po nenápadném
začátku se z něj vyklubal
Družstvo žáků
černý kůň soutěže a do poslední
chvíle všem favoritům postupu pěkně zatápěl. Ještě po zimní přestávce
družstvo okupovalo v RP2 skvělé
2. místo a jen několik smolných proher ho odsunulo na konečnou 3. pozici v tabulce. Je to škoda, protože
postup byl na dosah a mohlo tak být
napraveno nevydařené působení Bdružstva v RP1.

Nově založený D-tým zvládl
premiéru na výbornou
Jak se nováčkovi v soutěži mužů dařilo, líčí jeho kapitán Petr Pop:

„Sezonou 2011/2012 se v našem týmu jako červená nit táhla dobrá nálada. A to jak za stolem, tak i cestou na
Po slibném začátku Bzápasy. Kolikrát jsme se smáli, až
nám slzy tekly. Prostě z nás byla dobdružstvu došel dech
rá parta. Co se sportovního výkonu
Do prosincové soutěžní přestávky B- týče, z pohledu nezaujatého diváka to
družstvo mužů ještě živilo naději na vypadá, že jsme zklamali. Opak je
udržení v regionálním přeboru
však pravdou. Zlí jazykové nám na
1. třídy, ale žalostná druhá půlka se- začátku sezony prorokovali poslední
zóny přinesla už jenom pád v tabulce místo v tabulce, avšak my jsme zaa vcelku zasloužený sestup.
tnuli zuby a vybojovali místo předpoJak hodnotí účinkování svého týmu
slední. Krutých porážek jsme sice za
v RP1 jeho kapitán, Petr Brož:
sezonu měli více, ale stále jsme cítili,
že se zlepšujeme a sbíráme zkuše„Do poloviny soutěže šlo vše ve
nosti. A o tom to naše Déčko od posprávných kolejích, spoluhráči hráli
čátku bylo.
dobře a bodů na záchranu bylo poměrně dost. Marek Gecašek a Radek Do další sezony bychom si přáli lepší
Točík pravidelně bodovali, náhradherní výsledky, posun tabulkou
ník Jiří Karas se také chytl, ale po
vzhůru a stále dobrou náladu.“
zimní pauze se družstvo prostě zadrhlo. Těžko soudit, zda po Vánocích

vybojovalo

bronz
V soutěži regionu Mělník jsme měli
jedno žákovské družstvo, kterému se
podařilo vybojovat skvělé 3. místo po
Neratovicích a Dřínovu. Pod vedením
Aleny Ovsenákové nastupovali do
zápasů hlavně Lukáš Struneček,
Standa Kloda, David Kerner, Filip
Rozum, Jan a Jakub Kebrlovi. Věříme, že v příští sezóně bude tým ještě
úspěšnější, protože naši žáci trénují
pravidelně a zlepšují se doslova trénink od tréninku.
Petr Ovsenák

Tradiční turnaj Pinká
celá rodina tentokrát
v září

V sobotu 22. září se v tělocvičně TJ
Dynamo bude konat již 35. ročník
turnaje Pinká celá rodina. Systém
turnaje bude osvědčený: zúčastnit se
mohou dvoučlenná rodinná družstva,
bez ohledu na věk hráčů. Srdečně
zveme všechny fanoušky stolního tenisu,
aby si přišli zahrát nebo se aspoň
podívat, protože napínavých a pěkných
zápasů nabídne turnaj určitě mnoho.
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MS juniorů v kanoistice v USA se
v červenci s úspěchem zúčastnila Anna
Koblencová, patnáctiletá rodačka z
Nelahozevsi. Úspěšná juniorka oddílu
kanoistiky TJ Kralupy nad Vltavou se
stala nejmladším členem letošního
juniorského výběru kanoistů. MS juniorů se konalo v americkém Wisconsinu,
ve Wausau.

Foto: Martin Tlustý

ANNA KOBLENCOVÁ
REPREZENTOVALA NA MS JUNIORŮ

V kvalifikaci kralupská závodnice chybovala, ale nakonec se dokázala probojovat
do semifinále. V něm o den později vybojovala 6. místo a jako jediná z našich tří
zástupkyň postoupila do finále singlkanoí, kde skončila nakonec osmá. O umísPatnáctiletá Anna Koblencová při závodě Českého poháru na domácím kanále ve Veltrusech.
tění blíže stupňům vítězů ji připravila
jezdecká chyba, kvůli níž se musela vracet do jedné z branek. Za svůj výkon se rozhodně ale ne- gorii do 23 let. Děvčata na MS juniorů získala nevděčnou
4. příčku.
musí stydět a má do budoucna na čem stavět.
Celkově tedy debut Anny Koblencové dopadl slušně
Jen pár hodin po svém finálovém vystoupení klekala do
lodi na startu ještě jednou — do závodu družstev v kate- a nezbývá než držet palce do dalších juniorských závodů.
Milan Johanides
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Žáci Pétézetky si letní přípravu
zpestřili soustředěním
Nebývá zvykem, aby žákovské výběry
v nejnižší okresní soutěži odjížděly na
soustředění. Kluci, kteří se fotbalem
baví na Pétézetce, si však o prázdninách jeden fotbalový výlet užili. Ve
dnech 15. až 18. srpna pilovali své
dovednosti a utužovali kolektiv v jižních Čechách.
Útočiště našli ve Sport kempu Doubí
v Třeboni, kam odjelo 12 fotbalistů
v doprovodu trojice trenérů a kustoda. Nelahozeveské fotbalové naděje
byly ubytovány ve vybavených srubech se sociálním zázemím, k dispozici měly celodenně travnaté hřiště
i víceúčelové kurty. Trenéři svým
svěřencům naordinovali dvoufázové
tréninky, mezi kterými mladí fotbalisté sbírali síly v Opatovickém rybníku.
Všichni účastníci soustředění se vrátili spokojeni a pochvalovali si především nádherné prostředí, ideální tréninkové podmínky a výbornou stravu. Spokojeni s průběhem celé akce
byli i trenéři, kteří hráče chválili za
bezproblémové chování a kladný
přístup k tréninkům. Soustředění se
zkrátka vydařilo a těžko by se někdo
zlobil, kdyby se z něj stala tradice.

Kromě žákovského výběru budou
hájit barvy Viktorie Nelahozeves
v okresních soutěžích ještě další tři
mužstva. Dorostenci v loňské premiérové sezóně posbírali cenné zkušenosti, jež se budou v tomto ročníku
okresního přeboru snažit přetavit v
lepší umístění v tabulce, kterou před
rokem uzavírali. Jako příprava na
novou sezónu jim posloužil turnaj
v Dolanech, kde skončili v konkurenci domácího výběru, Kralup a Hovorčovic na třetím místě.
Stejného pořadatele, tedy TJ Sokol
Dolany, měl i turnaj dospělých, kterého se zúčastnilo A mužstvo Pétézetky. To se přes domácí celek probojovalo do finále, ve kterém si proti
Čechii Kralupy vytvořilo velkou
územní převahu, ale nedokázalo
vstřelit gól, a Kralupským podlehlo
0:1. Áčku PTZ se potom nepodařila
ani generálka na mistrovskou sezónu
– na domácím trávníku 12. celek loňského ročníku okresního přeboru
prohrál 3:6 s Chvatěrubami, které
startují o soutěž níž.

Na Pétézetce přesto doufají, že navzdory nepříliš povzbuzujícím výsledkům z přípravy dokáže první
mužstvo vstoupit do sezóny úspěšně
a bude se pohybovat v klidném středu tabulky. Pomoci by k tomu měl
i nový tréninkový systém, při kterém
se k hráčům áčka přidávají i fotbalisté z rezervy a dorostu, což zaručuje
stabilně vysokou účast. První soutěžní kolo nové sezóny odehrála všechna čtyři mužstva během předposledního prázdninového víkendu. Zápasy
skončily po uzávěrce.
(vm)

Dynamo Nelahozeves nabízí
pronájem sálu TJ v denních
hodinách
Prostory jsou vhodné pro sportovní
cvičení nebo společenské akce,
nevhodné pro míčové hry —
předpokládaný poplatek 250 Kč/h.
Máte-li zájem o další informace nebo
chcete-li sál zarezervovat, neváhejte
a kontaktujte nás:
e-mail: tjdynamo@seznam.cz
telefon: 607 620 724
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Co všechno stihli hasiči od počátku roku?

Foto: Nelahozeves.info

Při naší první velké celookresní
hasičské akci „Uzlování 2012“, kterou
jsme v únoru pořádali v rámci odborné přípravy pro všechny mladé hasiče z okresu Mělník, se nám podařilo
skloubit odbornou prověrku mladých
hasičů s dobrou organizací a připraveností ze strany našeho SDH. Byli
jsme za tuto akci pochváleni nejen
ostatními bratry a sestrami, ale i ze
strany Okresního sdružení hasičů.

tradiční brigády, kde jsme díky spon- jsme obhájili pohárová místa jak
zorům a našim členům konečně zcela v mužích, tak i ženách, zvítězili v nesrovnali terén zahrady ve školce,
tradiční soutěži v chodu na lyžích,
a tím zvýšili bezpečnost všech dětí,
a dokonce jsme zde trhli rekord
které si zde hrají. Jako již tradičně
hasičstva Nelahozeves v požárním
jsme se také zúčastnili úklidu obce
(v počtu asi dvaceti
hasičů, třech našich
myslivců a několika
dalších obyvatel obBřezen pak hned úvodem měsíce zna- ce), díky kterému se
menal pro naše hasičstvo také celkem naše obec vždy na
významnou událost, neboť na celoo- jaře probudí do čistého prostředí.
kresním setkání starostů všech 57
sborů SDH, které čítají cca 3 000 lidí, Bohužel to ale stejně
byl starosta SDH Nelahozeves nomi- hasičstvu nijak ve
nován a nakonec zvolen do výkonné- výši udílení příspěvho výboru, takže je jedním z devíti
ku organizacím nelidí, kteří řídí hasičstvo na okrese
pomohlo, protože
Mělník. Tak vysokou hasičskou funkci všichni moc dobře
zde zastával v minulosti před rokem víme, že hasiči mají Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves v akci na závodech
1989 pan Petráš starší, ale tato zprá- přece všem zadarmo
va je neověřená, jelikož se historie
na úkor svých rodin a svého volného útoku se skvělým časem na 2B hadice
neuvěřitelných 29,66 vteřiny. Další
sboru téměř nedochovala a nikdo
času zcela nezištně pomáhat. Pomáz naší vesnice, zdá se, nic neví. Říkáhat je ale jedna věc a něco pro něko- velice významnou akcí byla naše
me to záměrně, protože i přes několi- ho dělat zadarmo je věc druhá. Aspoň účast a pomoc na „Nelahozeveských
krát opakované výzvy se dodnes nijsme tento nový prvek – pomoc – do májích“, kde jsme velkou měrou přispěli ke konání této obnovené tradikdo s historií až na pár malých výjiobce zanesli a o to jsme se uplynulé
ce. Ať to bylo již výkopem, odkůrovámek nepřihlásil a všem jsou tyto tra- dva roky snažili. Nyní již víme, co
ním, ozdobením a zasazením májky
diční věci zřejmě lhostejné, což
smysl má, a co smysl nemá. Teď již
nebo kompletním úklidem prostranzejména našeho starostu moc mrzí.
víme, že poskytnutí laskavého příství, nebo zajištěním občerstvení
Duben byl pro nás také zajímavý, jeli- spěvku organizacím činným v obci na a přípravou sálu na zábavu, nebo
jejich podporu je tedy definitivně dákož jsme si dovezli posilu naší nelakompletním vypracováním trasy
hozeveské flotily – speciální vůz AVIA no na jejich činnost a není odvislé od traktoru s ochotníky a jeho doprovotoho, co pro obec a potažmo nás pro
DA 31, který nám již nyní slouží k
du. Akce se obci povedla a my byli
odvozu dětí a dospělých jak na soutě- všechny vykonají. To jsme nevěděli
rádi, že s naší pomocí.
že, tak i na jiné akce. Mohli jsme si ho a nyní to již víme. Dokonce nás už
i někteří spoluobčané zastavují a do- Červen jsme hned začátkem měsíce
dovolit pořídit díky podpoře od vás,
obyvatelstva obce Nelahozeves. Vozi- stáváme vynadáno, že jsme jako hasi- věnovali dětem, kdy jsme uspořádali
za pomoci kolegů hasičů s SŽDC Kradlo sloužilo, slouží a vždy bude slou- či již měli dávno uklidit to či ono.
Vivat
dobrovolnosti
a
dobré
vůli,
ale
lupy dětský den pro nelahozeveskou
žit jen k pomoci lidem, a to si plně
takhle
to
asi
dlouho
fungovat
u
lidí
školu a školku, kde jsme všichni
uvědomujeme. Dále následovaly již
zhlédli ukázkové představení našich
dobré vůle nebude.
Květen pak ve znamení roz- malých Soptíků při požárním útoku,
kterým bravurně uhasili hořící dokvétající přírody pro nás
mek z papíru. Pak následovalo
znamenal přes přípravu
techniky přípravu na soutě- prošmejdění techniky a snědením
že v požárním sportu. Těch několika kilogramů bonbónů akce
jsme se nakonec i přes pro- skončila. Všem se to moc líbilo
blémy se zastaralou techni- a všechny děti chtějí být hasiči. Hned
3. 6. v neděli jsme pak svým hasičkou a s organizací volného
ským stanovištěm tradičně pomohli
času mužstva zúčastnili
s dětským dnem Sokolům, jejichž poa dokonce jsme si i dovezli
hádkový les je již léta velmi oblíbený
další poháry. Například
a nebudeme jim z kolegiality organiv Minicích v soutěži „O poNelahozeveská hasičská flotila i s novým přírůstkem –
vozem AVIA DA 31 (vpravo)

hár starosty města Kralupy“

(Pokračování na stránce 18)

NELAHOZEVESKÝ ZPRAVODAJ

Strana 18

září 2012

Co všechno stihli hasiči od počátku roku?
kde jsme se již potřetí zúčastnili celorepublikového setkání cisternových
zovat ve vsi nic nového. Poslední pá- speciálů – Škoda 706 RTHP – trambutek v červnu jsme zorganizovali pro
sů, jenž naše JSDH má od obce k disnaše Soptíky velkou brannou a také
pozici. Byly zde doprovodné soutěže
prověřovací hru, kde jsme zjistili, jak a také proběhla spanilá jízda veškeré
na tom naši malí hasiči s odborností techniky cca 35 aut, která svou 30 km
jsou. Pak následovalo překvapení
trasu po šluknovském výběžku poda tou byla jízda zásahovou lodí, ktepořila blikáním majáků a houkáním
rou nám pro naše malé hasiče připra- hasičských sirén. Doporučujeme, doovili naši bratři – kralupští dobrovolní pravdy velkolepá podívaná. Všichni
hasiči. Všem se to moc líbilo a po upe- lidé vycházejí ze svých příbytků
čení buřtů následovalo vyhodnocení, a děkují hasičům za to, že tu jsou a že
kdy náš starosta sboru Radek Modes jim přijdou pomoci v krizových situapředal všem dětem jejich diplom
cích a mají je proto rádi. Následovaly
s umístěním včetně sladkostí a věcsobotní brigády na úklid již dlouho
ných cen dle zásluhy za celoroční prá- nepoužívaných prostor v kulturním
ci ve hře Plamen.
domě a také brigády kvůli technice –
První víkend v červenci jsme strávili například jsme v Minicích od sponzov Dolních Poustevnách na Děčínsku, ra z jedné stráně vydolovali starou
(Pokračování ze stránky 17)

KVÍZ

Škodu 1203 kvůli motoru a náhradním dílům na sportovní mašinu. Na
její sestavení budeme potřebovat
dost peněz, a proto prosíme všechny,
kteří nám mohou pomoci, prosím pomožte a zasponzorujte nás a my vás
za to budeme reprezentovat.
V září proběhne tradiční „Loučení
s prázdninami“, které mělo být 8. 9.,
ale z důvodu oslavy 130 let výročí
SDH Kralupy musíme tuto akci přeložit na nejbližší možný termín, který
dáme včas veřejnosti vědět.
Za všechny hasiče v Nelahozevsi přejeme vše dobré, méně lidské lhostejnosti a pevné nervy a dobré zdraví.
Za hasičstvo v Nelahozevsi
Radek Modes, starosta

Září je měsíc, ke kterému neodmyslitelně patří začátek školního roku. Většina
z vás čtenářů Nelahozeveského zpravodaje má sice povinnou školní docházku
nejspíš dávno za sebou, ale nemuselo by být úplně od věci podívat se, kolik jste si
toho z lavic zapamatovali, co říkáte? Vaše známka klesá o jeden stupeň vždy po
dvou ztracených bodech.

1. Zakroužkujte variantu,
literaturu, je:
c) Slijete obě tekutiny
8. Ameriku objevil Kryštof
v níž nenajdete gramatica) Jaroslav Hašek
podle toho, jak vám
Kolumbus. Jaké byl tento
kou chybu.
b) Karel Čapek
přijdou do ruky, promořeplavec národnosti
a) Dvě party kluků si
c) Jaroslav Seifert
tože na pořadí nezálea kdy se mu to podařilo?
kopaly na prostrand) Jan Neruda
ží.
a) Španěl; 1495
ném sídlišti v Soběsla- 3. 100 =
d) Ředění kyseliny vob) Španěl; 1445
vi. Jeden z nich si na
dou
nemá
žádný
efekt.
c) Ital; 1490
a) 0
kamenném povrchu
d) Ital; 1492
b) 1
6. Které z uvedených měst
poranil kolení čéšku.
c) 10
není hlavním městem
9. Když na těleso působí
b) Dennodenně se učím
d) nelze provést
žádného státu?
síla, mění se jeho rychdějepis, a proto je má
a)
Podgorica
lost. To je ve stručnosti
hlava nabitá nově na- 4. Součet velikostí vnitřních
b)
Istanbul
zákon:
úhlů v trojúhelníku musí
bytými vědomostmi
c)
Tirana
a) akce a reakce
být vždy:
o Rostislavově velkod) Kišiněv
b) setrvačnosti
a) 90°
moravském státě.
c) síly
b) 180°
7. Mandibula je:
c) Dívky z naší třídy nad) zachování energie
c) 315°
a) pouštní květina s nevštěvovaly kurzy lad) 360°
zvyklým tvarem listů, 10. Tvrzení, že mysl člověka
tinsko-amerických
příbuzná netřesku
je po narození „tabula
5. Chcete-li kyselinu nařetanců.
b)
druh
mořské
řasy
rasa“ neboli deska nepodit vodou, jak budete
d) Lidé se shlukli na
c)
jedna
z
vývojových
psaná, zastával:
správně postupovat?
tamnějším náměstí už
fází
buňky
při
mitotica) I. P. Pavlov
a) Nalijete kyselinu do
v ranních hodinách.
kém
dělení
b) T. Hobbes
vody.
2. Jediným Čechem, který
d)
dolní
čelist
c) J. Locke
b) Nalijete vodu do kysedostal Nobelovu cenu za
d) J. J. Rousseau
liny.
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