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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Začátek roku 2015 v Nelahozevsi
vítězné nabídce opakovat výběrové řízení,
se v druhém kole sešlo 20 nabídek. Věřím,
že tentokrát se již podaří vše dotáhnout
do zdárného konce.
Dále pracujeme na stanovení investičních
priorit v obci. Máme v této chvíli přibližně
60 námětů na projekty. Nyní probíhá
jejich zpracování do podoby konkrétního
projektového záměru tak, aby vznikl
podklad pro rozhodnutí zastupitelů.
Ti rozhodnou, které projekty realizovat
v roce 2015 a které později.

Dovolte mi, abych na úvod prvního
letošního zpravodaje shrnul, co se děje
v Nelahozevsi na začátku roku 2015.

odpadu. Zastupitelstvo také přijalo
novou vyhlášku o nakládání s odpady,
která nově řeší také oddělený sběr kovů.

Máme za sebou první letošní plesy.
Prvním byl ples myslivců, který měl
letos velmi úspěšnou premiéru. V únoru
navázal hasičský bál, jemuž předcházela
tradiční “Uzlovaná” pro hasičskou omladinu. Této mimořádně populární akce pro
“Soptíky” se letos účastnilo okolo 200 dětí
z okolních obcí.

Podali jsme žádost o dotaci na opravu
dětského hřiště v Anglickém resortu.
Osud dotace bude nyní záviset na poskytovateli, kterým je v tomto případě
Ministerstvo pro místní rozvoj. Při přípravě
podkladů k dotaci pomáhali děti a učitelé
ze základní školy. Podle názorů dětí byl
také projekt upraven. Za organizaci
společné diskuze se žáky čtvrtého
a pátého ročníku tímto děkuji paní
ředitelce Bavorové.

Ve volnočasovém centru se rozběhla
výuka jazyků a nově také pod vedením
paní Hurtíkové činnost klubu ručních
prací. Paní Kuchařová se ujala vedení
nově vznikajícího Klubu seniorů.
Máme podepsánu novou smlouvu se
společností Regios o svozu komunálního
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Uzavření mostu TGM
v Kralupech n. Vlt.

Dokončujeme výběrové řízení a získání
dotace na zateplení objektu Volnočasového centra v Zagarolské ulici. Poté, co
jsme byli nuceni s ohledem na chyby ve
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Odpady v Nelahozevsi
v roce 2015

Prodloužili jsme smlouvu se zámkem
(Lobkowicz Events Management) a obnovili dialog o tom, jak dobře spolupracovat
při organizaci kulturních akcí.
Posledním tématem, které je možná dnes
opět tím nejdůležitějším, je tvorba nového
územního plánu. Držíme se slíbeného
postupu a navíc nad zákonem daný rámec
jsme zorganizovali debatu s občany pracovním návrhem nového územního
plánu. Občané měli možnost se s pracovním
návrhem seznámit a diskutovat jak o jeho
celkové koncepci, tak o jednotlivých lokalitách v katastru obce. Přes místy vypjatou
atmosféru se podařilo debatu udržet ve
věcné rovině a za to chci všem účastníkům
a prezentujícím ze společnosti DGGG
poděkovat.
Přeji Vám příjemné chvíle při čtení
Zpravodaje!
Josef Kebrle
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Společenské akce
v roce 2015

Obměna členů
v zastupitelstvu

foto: ŠJů, Wikimedia Commons

Uzavření mostu tgm
III. a IV. etapa průtahu městem
K posledním dvěma částem rekonstrukce
hlavního tahu městem dojde za podmínky ukončení prvních dvou etap. To
znamená zprovoznění obou kruhových
objezdů, včetně konečné pokládky
asfaltového povrchu komunikace (zprovoznění kruhového objezdu u viaduktu).
Kruhový objezd pod Hostibejkem bude
pravděpodobně v této podobě – není
dosud dořešen rozsah a vícenáklady na
přeložku vodovodu. Zprůjezdněn bude
úsek křižovatky pod Hostibejkem k novému kruhovému objezdu pod viaduktem
a dál, ale pouze k odbočce na Palackého
náměstí.

Od 16. března
do min. 31. května 2015
dojde k závěrečné etapě průtahu
města, což znamená pro dopravu
značné omezení.

•

•

•

•

Co všechno nás čeká:

•
•

únor 2015

•

uzavření části Mostní ulice a mostu
TGM, nejen pro vozidla, ale i pro pěší.
povolení přejezdu lávky pro pěší bude
mít pouze Integrovaný záchranný
systém (policie, hasiči, záchranná služba
první pomoci).
objízdná trasa povede kolem Veltrus
a Nelahozevsi do Nových Ouholic,
směrem na Velvary a dále po silnici od
Velvar do Kralup (z důvodu minimální
dopravní zátěže přes okolní obce).
Objízdná trasa je v délce 20 km.

•

křižovatka ulic Mostní, Erbenova
a Jodlova bude obsluhována světelnými
semafory - zde bude kruhový objezd
stavěn po částech tak, aby byl zajištěn
stálý provoz z Cukrovaru směrem
k nádraží, škole atd.
přechod pro chodce mezi kostelem
a Penny marketem bude zrušen.
Místo něj bude funkční přechod u nově
budovaného kruhového objezdu
Na Františku.
dojde ke změně jízdních řádů MHD
a ROPID. V části města Lobeček bude
konečná stanice Kralupy nad Vltavou,
Lobeček (před kulturním domem Vltava).
Jakmile budou jízdní řády sestavené,
naleznete je na webu města.
provoz nemocnice s poliklinikou
nebude nijak omezen. Automobilem
se k budově nemocnice dostanete přes
světelnou křižovatku Na Františku,
Jodlovou ulicí, dále Bezejmenou ulicí
(mezi sokoliště a ZŠ Komenského)
a bránou do areálu.
svoz komunálního a separovaného
odpadu bude zajištěn beze změny.

Výše uvedené informace budou platné
pouze v případě příznivých klimatických
podmínek a předpokladu dokončení
prvních dvou etap.
V příštím týdnu dojde k místní úpravě
provozu na pozemní komunikaci. Jedná se
o změnu hlavní silnice, a to v křižovatce ulic
Tyršova a Chmelova. Hlavní silnice povede
nově podél parkoviště Penny marketu.
Převzato z facebookových stránek města Kralupy n. Vlt.
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Bývalá starostka obce Petra Urbanová
se stala na začátku letošního roku
tajemnicí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Jelikož její nová
funkce je neslučitelná s funkcí
v zastupitelstvu, na začátku ledna
sama rezignovala. Místo ní se stal
členem zastupitelstva obce Pavel
Matoušek jakožto první náhradník
z uskupení Dvořákova Nelahozeves.
Slib složil 13. ledna na zasedání
zastupitelstva.
Paní Urbanové velice gratulujeme
k pracovnímu postupu a přejeme jí
hodně úspěchů do dalších let.

Rychlíky jezdí na
Masaryčku
Od pondělí 2. února platí změna
jízdního řádu rychlíků mezi Kralupy
nad Vltavou a Prahou, a to z důvodu
rekonstrukčních prací na Hlavním
nádraží. Rychlíky budou vynechávat
stanici Praha-Holešovice a budou
končit a vyjíždět z Masarykova
nádraží. Budou stavit jen na nové
zastávce Praha-Podbaba. Výjimkou
jsou dva spoje, kterých se tato výluka
týkat nebude, a to rychlíku 670, jenž
do Kralup přijíždí o půlnoci,
a rychlíku 691, který z Kralup
odjíždí ve 20:36.

Kralupský bazén se
opět zavře veřejnosti
Od 8. března až do konce letních
prázdnin z důvodu druhé etapy
rekonstrukce dojde k uzavření
ktytého plaveckého bazénu
v Kralupech nad Vltavou.
Po znovuotevření návštěvníky bude
čekat dětský bazén z nerezu, zrekonstruované šatny a sociální zázemí, kde
vzniknou nové rozvody elektřiny, vody,
odpadů, topení a vzduchotechniky.
Přibude i wellness zóna, v jejímž rámci
vznikne odpočinková solární louka,
infrasauna, parní sauna a vířivá vana.
Náklady, které se vyšplhají k dvaceti
milionům korun, by měla z velké
části pokrýt evropská dotace.

Odpady v Nelahozevsi v roce 2015
19. prosince 2014 vyšla ve Sbírce zákonů
vyhláška č. 321 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů, která nabyla
účinnost 1. ledna 2015.
Tato vyhláška nově stanoví povinnost
obci zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování odpadů - nejen papíru, plastů
a skla, ale i kovů. Vyhláška byla vydána až
poté, co v naší obci proběhlo výběrové
řízení a byla vybrána firma, která nám
bude poskytovat služby v oblasti nakládání
s odpady. A proto v podmínkách zadání
nebyly kovy ještě řešeny a zpětně, při
podpisu smlouvy v roce 2015, nebylo
možno podmínky měnit a problematiku
kovů tak vyřešit.
Na ministerskou vyhlášku reaguje naše
obec vydáním obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015 „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Nelahozeves“.
Tato vyhláška je vyvěšena na webových
stránkách obce a jsou v ní uvedeny základní
informace k třídění komunálního odpadu.

V současné době je podepsána „Smlouva
o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady“ se společností Regios a.s. a dle
příslibu jednatele společnosti .A.S.A. by
měla platit od 1. července 2015. Pro
občany je zde hlavní změnou to, že biologicky rozložitelný odpad se bude svážet
celoročně, jednou týdně, větší části (větve
apod.) pak velkoobjemovým kontejnerem 4x ročně. Další podrobnosti ke svozu
bioodpadů se dozvíte na jiném místě tohoto
Zpravodaje.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne
12. 2. 2015 byli přítomní občané informováni o nově zaváděném sběru kovového
odpadu. Kontejner, který bude umístěn
na stanovišti pro tříděný odpad, bude
sloužit pro shromažďování kovových obalů
(nápojové plechovky, konzervy od potravin
– vymyté, víčka od jogurtů, alobal). Další
podrobnosti o správném třídění jednotlivých složek odpadů budou postupně zveřejňovány nejen na stránkách Zpravodaje.
Kovový šrot mohou občané odevzdávat
i nadále do sběrných surovin, kde za něj
dostanou zaplaceno (pozor – od března
se mění zákon a občané dostanou
zaplaceno pouze bezhotovostně).

Na závěr si dovoluji připomenout, že je
do konce března vybírán poplatek za svoz
komunálního odpadu + poplatek za pronájem biopopelnic. I nadále máme v naší
obci šest stanovišť pro tříděný odpad
(Pod Strání, u bytovek, u elektrárny,
u hasičárny, Lešany – náves a Lešany
– Anglický resort).
Olga Riegertová

Svoz bioodpadů
na rok 2015
•

Letošní první svoz
bioodpadů bude
ve středu 8. 4. 2015

•

další svoz
ve středu 22. 4. 2015

•

Od května bude svoz
každou středu po celý
rok.

Aktuality z obecní podatelny
Od pátku 2. ledna se začal vybírat poplatek za svoz komunálního odpadu.
Poplatek za svoz komunálního odpadu

Platí se 1x ročně
splatnost do 31. 3.

Fyzická osoba s trvalým pobytem

500,- Kč

Fyzická osoba s trvalým pobytem - mladší 15 let

400,- Kč

Fyzická osoba s trvalým pobytem - starší 70 let

400,- Kč

Fyzická osoba s trvalým pobytem - držitel ZTP a ZTP/P

400,- Kč

Chataři (objekt)

500,- Kč

Jednorázový igelitový pytel na odpady

34,- Kč/ kus

Podnikatelská (je nutná písemná smlouva)

2000,- Kč/ popelnice

Do dnešního dne bylo vybráno:
Lešany 18 %, Nelahozeves 22 %, Podhořany 20 %, Hleďsebe I. díl 40 %, Hleďsebe II. díl 5 %
Do dnešního dne bylo zaplaceno 80 psů.
Poplatek za psa

Platí se 1x ročně
splatnost do 31.3.

1. pes

100,- Kč

2. pes a každý další

150,- Kč

•
•

120 l – 200,-Kč/rok
240 l – 300,-Kč/rok

Cena za nádobu:

•
•

120 l – 1089,-Kč
240 l – 1331,-Kč

Poplatek za pronájem nádoby na
bioodpad je nutné zaplatit
do konce března 2015.
Nádobu na bioodpad je možné
i zakoupit (poté se neplatí poplatek
za roční pronájem)
Poplatek se platí v hotovosti na
obecním úřadě v úředních hodinách.
Na úvod sezóny svozu bioodpadů
bude v sobotu 28. 3. 2015
organizován tradiční svoz
velkoobjemového odpadu.
Více informací u paní Dvořákové
tel. č: 315 785 059
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Dále lidé chodí ověřovat své podpisy a listiny. Často chodí na Czech Point, kde nejčastěji
žádají o výpis z rejstříku trestů a výpis z katastru nemovitostí

Výše poplatku na rok 2015:
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Jednotka hasičů v loňském
roce nezahálela
Chcete se stát
jedním z nás?
•

tímto bych vám rád přiblížil činnost jednotky a její přínos pro obec. Jednotka byla
založena dle zřizovací listiny 14. dubna 2004 a bohužel nebyla 7 let funkční.
Po snaze členů SDH a pochopení obecních zastupitelů se podařilo koncem roku 2011
podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů uvést
jednotku znovu v činnost. Byl jmenován nový velitel jednotky a členové jednotky.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves je zařazena dle plánu plošného pokrytí jednotek požární ochrany do kategorie JPO V s místní působností.

K dnešnímu dni má jednotka devět výjezdu schopných hasičů a techniku v provozuschopném
stavu. Jednotka disponuje CAS 25 Š 706, DA Avia, plovoucím čerpadlem PH 1200, kalovým
čerpadlem Heron 80W, elektrocentrálou Heron 30, motorovou pilou Husqvarna 450
a dalším vybavením potřebným k provádění zásahové činnosti.
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V roce 2014 jsme obdrželi z fondu Středočeského kraje „Podpora obnovy techniky,
výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů“ a s přispěním obce
Nelahozeves dotaci na nákup nové zásahové výstroje, výzbroje a komunikační techniky.
Z této dotace se např. zakoupily zásahové přilby Gallet F1 SF s příslušenstvím, kalové
čerpadlo, vozidlová radiostanice, kapesní radiostanice, oblečení pro členy jednotky
a další důležitý technický materiál.
Tímto děkujeme Středočeskému kraji a obci Nelahozeves za možnost nákupu tohoto
vybavení.
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činnost

•

•

teoretickou přípravu

praktický nácvik dovedností

• trochu nebezpečí
• docela dost legrace
Požadujeme

•
•
•

•
•

schopnost týmové práce

•

věk nad 18 let

řidičské oprávnění sk. B, C, E
(není podmínkou)
smysl pro špínu, pot a dřinu

dobrý zdravotní a psychický stav
zvládání učení, rychlé uvažování

•

Potřeba jednotek obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při
živelních pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty
v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně
základní pomoci obyvatelstvu. Jednotka dále spolupracuje s místními spolky, kdy
např. zajišťuje požární dozor na jejich kulturních akcích.
Je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce (JSDHO)“ a „Sbor dobrovolných hasičů (SDH)“. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je
organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce.
Sbor dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení
působícího na úseku PO. Obě jednotky spolu však velmi úzce souvisí a z SDH jsou zpravidla
vybíráni lidé do JSDHO.

práci v týmu

• špínu, pot a dřinu zadarmo
• fyzicky i psychicky náročnou

Vážení spoluobčané,

Jednotka mimo jiné zajišťuje v katastru obce požární zásah podle příslušné dokumentace
požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků. Provádí záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Dále spolupracuje
při zdolávání požárů, záchranných pracích, živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech s ostatními složkami PO, útvary policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních
předpisů. Jednotka také samozřejmě spolupracuje s místní samosprávou na řešení různých
událostí v katastru obce Nelahozeves.

Nabízíme

zručnost, sílu, pevné nervy

•

vyrovnanost, odvahu

•
•

smysl pro humor
účast na akcích

Co vás čeká

•
•

•

• základní teoretická průprava
• základní praktická příprava
příprava na výjezdovou činnost
zařazení do výjezdového družstva
možnost speciálního zaměření dle
schopností jednotlivce

•

práce na technice

V případě zájmu se na nás můžete
přijít podívat.
Nebo nás můžete kontaktovat.

V přehledu se můžete dočíst o naší
výjezdové činnosti v roce 2014

•
•

•

•

•

8. 3. 2014, 21. 3. 2014 – Na žádost
TJ Dynama byl proveden požární dozor
na kulturní akci „Šibřinky“
28. 3. 2014 – Jednotka vyjela vozem
CAS 25 Š 706 v obci Nelahozeves, na
požár rodinného domu. Naše jednotka
prováděla doplňování vody a dále
prováděla dohašovaní požářiště.
5. 4. 2014 - Jednotka vyjela vozem
DA Avia v obci Nelahozeves, na technickou pomoc. Jednotka prováděla
pomocí motorové pily rozebírání
střešní konstrukce poničené požárem.
1. 6. 2014 - Jednotka vyjela vozem
DA Avia do ulice Zagarolská, Nelahozeves kde se nacházelo vosí hnízdo
u vchodu do rodinného domu. Jednotka
provedla za pomoci ochranného oděvu
odstranění vosího hnízda.
9. 6. 2014 - Na žádost obecního úřadu
vyjela jednotka vozem CAS 25 Š 706
do ulice Kralupská v obci Nelahozeves,
kde za pomoci jednoho proudu C
a cca 5000 l vody provedla proplach
a vyčištění ucpané kanalizace.

Hasiči zaplesali již popáté

•

8. 7. 2014 - Na žádost KOPIS vyjela
jednotka vozem CAS 25 Š 706 do obce
Lešany a dále do obce Nelahozeves.
Jednotka prováděla odčerpávání
zaplavených nemovitostí přívalovým
deštěm za pomoci kalového čerpadla
230V.
21. 12. 2014 – Na žádost paní
Brázdové byl proveden požární dozor
na kulturní akci „Punčování“

Kromě výjezdové činnosti také členové
provádějí výcvik s technikou, účastní
se odborných školení a provádějí údržbu
a opravy na technice.
Jan Gregor, velitel JSDHO Nelahozeves

Z místní
knihovny…
Chtěli bychom navázat na tradici
minulých zpravodajů a informovat
občany o nových knihách a o tom,
co se děje v místní knihovně.

tančit spíše na něco živějšího podle sebe.
Stejně jako v minulých letech v nabídce
byla tombola, ve které každý druhý lístek
byl výherní. Výher v tombole bylo připraveno celkem 800. Šťastlivci si domů mohli
odnést třeba gril nebo mlýnek na maso či
mák, sadu sklenic, ale i drobnosti. Samotné vstupenky na ples také byly slosovatelné. Hrálo se o tablet (1. cena), elektrický
zubní kartáček (2. cena) a o sluchátka
(3. cena).
Pátý ročník hasičského plesu skončil až
ve 4 hodiny ráno a přilákal dle informací
od pořadatelů kolem 180 lidí.

Při katalogizaci knihovního fondu
prošly knihy několikrát rukama
knihovnic. Při tom jsme objevili
spoustu zajímavostí. S knihovním
fondem bychom chtěli seznámit
i veřejnost, a proto plánujeme v prostorách knihovny průběžně instalovat
malé výstavky z knih, tématicky
zaměřené na významná výročí
z oblasti kultury, dějin apod.
O aktualitách z místní knihovny vás
budeme informovat na webových
stránkách obce i v dalších vydáních
obecního zpravodaje.
Sylva Veličová

únor 2015

Skupina BLACK HORSE, která na plese vystoupila jako trio ve složení zpěvačka a
dva kytaristé, začala hrát kolem půl deváté. Parket byl zprvu prázdný, ale jak se postupně zaplňoval sál kulturního domu, zaplnil se i parket. Díky širokému repertoáru
kapely se na něm tančily standardní tance, ale prostor dostali i ti, kteří si chtěli za-

•

12. 6. 2014 - Jednotka vyjela vozem
DA Avia do základní školy, kde se
nacházelo vosí hnízdo u vchodu do
objektu. Jednotka provedla za pomoci
ochranného oděvu odstranění vosího
hnízda.

V loňském roce byla dokončena
katalogizace knihovního fondu
a přes 5 tisíc titulů bylo zaevidováno
do knihovního systému Clavius. Od
ledna 2015 pomocí tohoto systému
knihy i půjčujeme. Na stránkách naší
obce je k dispozici on-line katalog,
kde si mohou čtenáři ověřit, zda je
jimi požadovaná kniha v katalogu
a zda je k dispozici nebo půjčená.

foto: Miloš Mojžiš

V sobotu 14. února se v kulturním domě
již popáté konal ples nelahozeveských hasičů. Poprvé zde vystoupila ústecká kapela BLACK HORSE působící od roku 1999,
jelikož sourozenecké duo Germa, které
zde hrálo v minulých letech, má nabitý
program. Hasiči v rámci akce připravilii
projekci s fotografiemi ze svých aktivit.

•

Soňa Brunnerová
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Data konání společenských akcí vroce 2015:
27. únor

Šibřinky I, sál Dynama

28. únor

Ples sportovců, kulturní dům

30. duben

Září

30. květen

Říjen

Pálení čarodějnic, u hasičárny
a v Lešanech nad Višňovkou

Burčákování, slavnosti burčáku,
kulturní dům

1. březen

Máje, Májová zábava v kulturním domě

14. březen

Pohádkový les, Pod Strání,
pořádá TJ Dynamo

Rozsvícení vánočního stromu

Červen

Posezení seniorů, kulturní dům

Šibřinky – dětský karneval, sál Dynama
Šibřinky II, sál Dynama

5. duben

Pomlázkování, velikonoční dílny v
hasičárně

Duben

Jarní brigáda, pořádají myslivci,
hasiči a obec

18. a 19. duben

Hrnčířské slavnosti na zámku

25. duben

Premiéra divadelní hry Duch,
ochotníci Nelahozeves, kulturní dům

31. květen

Fotbalové derby, Pohár starosty,
žáci TJ Dynamo x PTZ Nelahozeves

1. srpen

Miřejovický půlmaraton,
Maraton klub Miřejovice o.s.

29. srpen

Hradozámecká noc na zámku

5. září

Loučení s prázdninami,
pořádají hasiči u hasičárny

6. září

Posvícenská zábava, kulturní dům

27. listopad
5. prosinec
6. prosinec

Hasičská Mikulášská, kulturní dům

8. prosinec

Adventní koncert Martiny Kociánové,
Rytířský sál, zámek

12. prosinec

Česká mše vánoční, J.J.Ryba,
kostel sv. Ondřeje

20. prosinec

Nelahozeveský punč, kulturní dům

Dvořákova Nelahozeves

Klub seniorů bude

únor 2015

Ve čtvrtek 22. ledna proběhla beseda starosty Josefa Kebrle s občany. Hlavním
cílem tohoto setkání bylo projednat další fungování a směřování volnočasového
centra v Zagarolské.

V předchozím volebním období se o program převážně pro seniory starala manažerka volnočasového centra Alena Hurychová.
Nové vedení obce se ale rozhodlo předat
programové vedení centra přímo seniorům.
Starosta Kebrle vysvětlil, že tak jako se
sportovci, hasiči nebo ochotníci starají
o své záležitosti a nespoléhají se na obec,
tak by si i senioři mezi sebou měli rozhodnout, co je zajímá a jak chtějí utratit dotaci
od obce ve výši 80.000 Kč na rok 2015.
V Zagarolské nyní stále probíhá pravidelné
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cvičení, Eliška Brázdová jako předsedkyně
kulturní komise potvrdila, že jedná
o pokračování jazykových kurzů. Jednou
měsíčně se schází milovnice patchworku
a právě ve čtvrtek 22. ledna proběhla první
schůzka Klubu ručních prací. Na samotné
seniory tedy připadne organizování především besed, případně hudebních odpolední. Přítomné dámy se po krátké diskusi
dohodly, že se budou pravidelně scházet
a společně pod vedením paní Heleny
Kuchařové budou plánovat program centra.
S produkční prací přislíbila pomoc kulturní
komise.

a pozvat např. paní Tomsovou nebo
polárníka M. Jakeše. Rády by zorganizovaly
naučné ukázky např. z tvorby studené
kuchyně, nebo vazeb ze suchých květů
a pod. Členky klubu též plánují pořádat
zájezdy za kulturou a vzděláváním (např.
návštěva výstav, divadel, hradů...).
Již v úterý 2. února klub navštívil výstavy
Zd. Buriana a Fr. Kupky.

Dva týdny po proběhlé besedě paní
Kuchařová sdělila, že se s ostatními
zájemkyněmi již dvakrát sešly a rozhodly
se používat název Klub seniorů. Právní
formou bude spolek. V nejbližší době se
dámy plánují dále scházet každé pondělí
ve 14 hodin ve volnočasovém centru na
popovídání u kávy, občas si chtějí odpoledne zpestřit pozváním muziky (p. Tatar,
Ježek, Žalud, Langrová, Řepka ad.). Chtějí
také pokračovat v pořádání přednášek

Program klubu seniorů

Klub seniorů srdečně zve všechny zájemce
k účasti na akcích klubu.
Marta Mojžišová

04. 3. 2015

Návštěva výstavy Hrady a zámky
objevované a opěvované
odjezd vlakem v 9:21 z Nelahozevsi

16. 3. 2015 v 18 hod.

K moři na kole
beseda s účastníky cesty do Portugalska
v roce 2014

Nelahozeveské Máje 2015

Již tradiční Nelahozeveské Máje
se budou konat v sobotu 30. května.
A o čem ty Máje vlastně jsou?
V lidové tradici bývá počátek května spojen
se stavěním májek. Obyčej stavění májí
je velmi starý a znají ho po celé Evropě.
Druh stromu býval různý, hodně se užívaly
smrky, jedle nebo borovice, protože déle
vydržely zelené. Ale právě tak byla oblíbená
i bříza. Kmen máje byl většinou hladký,
oloupaný. Zelený vršek koruny se zdobil
barevnými stuhami a šátky, květinami
a fábory z pestrého papíru. Máje stávaly
ve vsích do svatodušních svátků, někdy
až do léta. Dokud se nepokácely, musely
se hlídat, protože ukrást máj sousedům
bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí
i dnes.

Ověnčený strom představuje nejen symbol
jara, ale také lásky. Bývalo zvykem stavět
kromě ústředního stromu, kterému někde
říkali král, také menší májky, stejně upravené
a ozdobené. Chlapci je stavěli před domy
svých dívek, a bydlelo-li jich v jednom
domě několik, dostala každá svou vlastní
májku.
Se stavěním májek nebo v den kácení
máje se pořádaly i taneční zábavy, většinou
v režii místní mládeže. Předcházela jim
většinou obchůzka s hudbou a výskotem
po domech, před nimiž stály májky. Veselý
průvod postupně narůstal, děvčata se
k němu postupně připojovala, až nakonec
došel na náves, kde se tančilo před hlavní
májí.
(z knihy „České zvyky a obyčeje“ od Aleny Vondruškové)

Přijděte si zatančit
Prosíme děvčata, kterým je více
než 15 let, jsou svobodné a bezdětné a chtějí si zatančit s našimi
skvělými tanečníky a večer se
pobavit na zábavě, kde zahraje
neratovická skupina PLUS,
přihlašte se nám na e-mail
kultura@nelahozeves.cz,
nebo volejte 608 059 549
Eliška Brázdová.
Jako dárek pro každé odvážné, před domem
tančící děvče nabízíme vstupenku
na večerní zábavu zdarma!

V Klubu ručních prací už se společně tvoří
První schůzka Klubu ručních prací, která se uskutečnila ve čtvrtek 6. ledna 2015,
byla seznamovací. Poznávali jsme nejen jeden druhého, ale i různé rukodělné
techniky a pomůcky k tvoření.
Hlavní myšlenkou klubových schůzek je
setkávání kreativních lidí z Nelahozevsi
a blízkého okolí. Jinými slovy: „Vezměte si
svůj rozpletený svetr a přijďte mezi nás.
Uvaříme si čaj, kávu, budeme si povídat
a u toho tvořit.“ Také si budeme navzájem
předávat zkušenosti, které jsme kdo dosud
posbíral, vyrazíme společně na různé kreativní či krajkářské výstavy a třeba i nějakou
uspořádáme v naší obci (až se budeme mít
čím pochlubit).

•

•

téma schůzek v příštích týdnech
bude „Pleteme se do pletení“ - upleteme podnosy, košíky a zvonečky
z již zmíněného pedigu, budeme
plést z vlny či příze na jehlicích, na
špulce, na prstech, na rukách, na
hrábích, na rámu (krosienky), zkusíme
také plést z drátku s korálky
zúčastníme se jarního tvoření s dětmi
v místní škole a tradičního Pomlázkování

Tvořivé duše všech věkových kategorií - přijďte
mezi nás. Ať už se chcete něco přiučit, máte
co předat ostatním nebo se chcete své
rukodělné zálibě věnovat v příjemném kolektivu.
Mezi námi jste všichni srdečně vítáni!

únor 2015

Na úvod jsme se rozhodli nahlédnout do
tajů techniky pletení z pedigu. Učinili jsme
společnou objednávku materiálu a pomůcek a následující čtvrtek jsme se již pustili
do díla. Pod našima rukama se rodily první
proutěné výrobky: několik podnosů a jeden
zvoneček. Také jsme trochu ubrouskovali
a jedna z nás upletla část svetru.

Naše další plány:

Hana Hurtíková
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Zápis do školy
V 90. letech minulého století vznikla
myšlenka, která nebyla ani trochu špatná umožnit rodičům, aby si vybrali školu pro
své dítě podle svých možností a svého
uvážení. Koncept to byl dobrý, v současných
letech ale bohužel nerealizovatelný.
Problémy zápisů jsou dány silnými populačními ročníky, které budou následovat
i v dalších letech. Zvýšený zájem o naší
školu nás těší, na druhou stranu nám
přibývají vrásky na čele. Není jednoduché
a už vůbec ne příjemné kohokoliv odmítnout, budovu ale bohužel nenafoukneme.
Najít spravedlivé řešení pro zájemce také
není jednoduché. V letošním roce jsme
stanovili pro přijetí kritéria. V příštím roce
budeme pravděpodobně postupovat stejně,
nebo se zařídíme dle doporučení ombudsmanky a budeme hledat východisko
v podobě losování. Určitě budeme
o našem rozhodnutí a průběhu zápisu
v příštím roce informovat na podzim 2015.
Dne 21. a 22. ledna proběhly v naší škole
zápisy žáků do prvního ročníku. Celkem
bylo podáno 31 žádostí k přijetí k základnímu vzdělávání. K zápisu se dostavilo
30 budoucích prvňáčků, z toho 23 žáků

bylo přijato v den zápisu a u 7 žáků bylo
přerušeno správní řízení. Přesto s těmito
žáky v naší škole nadále počítáme. Konečný
počet prvňáčků budeme znát koncem
srpna. Jsem velice ráda, že jsme přijali
všechny zájemce ze spádových oblastí
a nemuseli jsme nikoho odmítnout.
Těší mě, že je o naši školu velký zájem.
Kvalitu ale nelze měřit pouze zájmem
rodičů. Pevně věřím, že jsme oslovili rodiče
dlouhodobou prací učitelů, přístupem
k žákům, nabídkou výuky anglického
jazyka od 1. ročníku, podpoře rozvoje
moderních technologií ve výuce, výukou
matematiky metodou profesora Hejného
a kooperací mezi žáky napříč všemi ročníky.
Jsme školou „otevřenou“ vůči žákům,
rodičům a veřejnosti. Odměnou pro nás
všechny je, když se bývalí žáci i po mnoha
letech za námi do školy vracejí – zjistit,
co máme ve škole nového, co se změnilo,
nebo si „jen tak“ popovídat. Věřím, že
i budoucím prvňáčkům se bude u nás
ve škole líbit.
Věra Bavorová

Tvořivé psaní v pátém ročníku
Pro odlehčení bychom se s vámi rádi podělili s výsledkem práce páťáků v naší škole. Na základě četby jednoslabičné pohádky Jana Wericha – Chlap děd, vnuk, pes
a hrob se měly děti pokusit o obdobný sloh. Sice jim zpočátku zamrzl úsměv na
rtech, svého úkolu se ale nakonec zhostily na výbornou. Přesvědčte se sami!

Pes
Pes šel ven a pak žral kost. Náš pes se
s ním pral. VRR, HAFF!!! Když náš pes šel
pryč, vzal mu tu kost. Já: „Běž od něj pryč!“
Když náš pes žral tu kost, měl chuť hrát si
na hon. Hon, to je pro něj fajn hra. Spal
den i noc po hře na hon. Pak šel ke mně
pro míč a hrál si s ním den. Ten den byl
s mým psem moc fajn.
Máca Hančová, Eliška Hovorková

únor 2015

Dan a dort
Syn Dan měl chuť na dort. Dan dort znát
chtěl, znát chuť. V něm krém a grep.
Mňam krém. V den vstal, tu dort měl. Kdo
by řek, že byl to děd Jan. Jan byl mnich.
Na něm plášť. Tu Dan řek “Dík.“ Děd byl
moc rád. Teď Dan moh dort sníst. A však,
Dan byl rád, má dort, v něm krém a grep.
Tu dort je pryč. Dan má chuť dál. Chce víc
a víc. Chce hrad, dům, byt, psa, myš

a skrýš, pár žen, dvě jen. Děd křik: „Víc už
ne! Ty chceš mít svět. Chceš brát, ale máš
i dát.“ Děd je pryč. Dan má sen, svět má
v něm jen on. A bum! To byl hrom, to je
zlom. A to je vše.
Niky Matoušková, Adél Lvová

Zlý pes
Byl kdys pes, ale zlý pes jak děs. Ten pes
jed, pil, spal. Děd ho měl rád. Ale pes byl
zlý jak děs. Hop, skok a byl pryč, měl hlad,
šel krást. Pán spad, zved se a chňap. Kolt
vzal a BENG! Zlý pes leh a pak štěk. Děd se
zved a řek: „Dám ti med.“ Pes vyl, měl míň
sil. Chtěl med, tak se zved a řek: „ To je zlé,
jak jsem byl já zlý na lid. To je má smrt.“
Štěk pes. Pán si frk, šel pro vřes. Pán dal
vřes, pes si klek, byl zdráv, pán ho měl rád.
Konec
Jáchym Hrňák, Jonáš Hurtík

Přijmeme učitele/ku
pro 1. stupeň ZŠ
Z důvodu navýšení cílové kapacity
základní školy a školní družiny přijmeme od srpna 2015 kvalifikovanou
učitelku/kvalifikovaného učitele pro
1. stupeň ZŠ a vychovatelku/e ŠD.
Případní zájemci zasílejte své profesní
CV na emailovou adresu ředitelky
školy.

Poděkování
nálezci
Chtěl bych tímto příspěvkem velice
poděkovat poctivému nálezci, jímž je
pan Pausa, bydlištěm Nelahozeves 347.
Tento pán mi ztracenou peněženku
přivezl až domů.
Rád bych mu prostřednictvím
vašeho veřejného zpravodaje vyjádřil
hluboký obdiv. Jsem opravdu rád,
že jsou mezi námi i poctiví lidé.
Jan Šmída

Homeopatická poradna

Malá kulička

Mgr. Marta Mojžišová
tel. +420 606 705 033
www.malakulicka.cz
e-mail: mojzisova@malakulicka.cz
placená inzerce
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Myslivci zaplnili kulturní dům
myslivci vrátí opět do Nelahozevsi a potvrdí
tak obnovu tradice, která byla v naší obci
přerušena před desítkami let. Může se totiž
stát, že v roce 2016 se bude myslivecký
ples konat opět v Kralupech nad Vltavou,
kde myslivci s občasnými přestávkami
plesali v uplynulých deseti letech, ať už
v KASSu nebo později v Hotelu Sport.
foto: Miloš Mojžiš

Po roční přestávce se v našem regionu
19. ledna konal myslivecký ples. A zatím,
co dříve jej místní myslivci pořádali
v Kralupech, pro letošek se rozhodli
přesunout akci do Nelahozevsi.
Podle informací od pořadatelů se mysliveckého plesu zúčastnilo 170 návštěvníků,
kterým až do brzkých ranních hodin hrála
skupina KREDO. Jedním z hlavních lákadel
byla bezpochyby tombola, v níž bylo možné
kromě bažantů a slepic vyhrát i daňka, dva
muflony, dvě srnčí a také čtyři divočáky.
Předseda Mysliveckého sdružení KralupyNelahozeves Zdeněk Schneider odcházel
z ples u spokojený. “Ohlasy od návštěvníků
byly dobré, a to je pro nás nejdůležitější,”
zhodnotil šéf myslivců. Zároveň ale upozornil, že zatím není jisté, že se příští rok

Nelahozeves ale nabízí nespornou výhodu
– zatímco za pronájem tanečního sálu
KASS Kralupy zaplatíte běžně desítky tisíc
korun, v Nelahozevsi mají místní spolky
kulturní dům k dispozici jen za paušál
1000 Kč určených na úklid.
Myslivecké sdružení Kralupy-Nelahozeves
bylo v naprostém utajení založeno před
dvěma lety, aby vzápětí s podporou většiny
vlastníků pozemků v regionu nečekaně
převzalo místní honitbu od Mysliveckého
sdružení Kralupy-Zeměchy. Drtivá většina
členů pak přešla ze starého sdružení do
nového, touto operací se ale myslivci zbavili
svého dřívějšího předsedy Zdeňka Viktory.
Letošní myslivecký ples tak nesl označení
“1. ročník”, protože nově vzniklé sdružení
jej pořádalo poprvé.
Miloš Mojžiš

Poděkování

Šibřinky 1, jež se konají 27. února,
jsou již zcela vyprodány a na
Šibřinky 2, které budou 14. března,
zbývá lístků také už jen pár. Šibřinky
se těší dlouhá léta velké návštěvnosti
a masky jsou zde samozřejmě vítány.
Na únorových zahrají velvarští Globus
Band, na březnových je vystřídají
neratovičtí PLUS.
A jelikož jde o jubilejní ročník, pořádající TJ Dynamo si pro návštěvníky
nacvičilo půlnoční překvapení,
do kterého vybrali nejvydařenější čísla
z posledních deseti let. Kromě půlnočního překvapení tu vystoupí i mladý
zpěvák Jiří Langr a profesionální taneční
pár latinskoamerických tanců.

V letošním roce bude sbírka věnována
na projekty Farní charity Kralupy n. Vlt.,
na projekty Arcidiecézní charity Praha
a na projekty v zahraničí.
Podpořeny budou:

•
•

Pomoc rodinám a matkám s dětmi
Podpora nových Farních charit
v pražské arcidiecézi
Nemocnice Arcidiecézní charity Praha
v Ugandě

Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvky
a těšíme se na shledání s Vámi v příštím
roce, jak i zpíváme:
….abychom k Vám za rok přišli a Vás ve
zdraví zas našli….
Simona Hrňáková

Půlnoční překvapení bude předvedeno samozřejmě i na dětském
karnevale, který je naplánován
na neděli 1. března od 14 hodin.
Vstupné je dobrovolné. Děti si zde
poprvé budou moci nechat něco
hezkého namalovat na obličej.

únor 2015

•

Přístavba azylového domu v Kralupech
– vytvoření tréninkového pracoviště

V pondělí 26. ledna 2015 v noci se
neznámí pachatelé vloupali do kulturního domu pod zámkem, nicméně si
z něho téměř nic neodnesli. Poničili
však skleněné dveře u balkonu a kulisy
ochotnického spolku. Vyrušil je alarm
ve zkušebně, kam se také pokoušeli
dostat. Vzniklá škoda v kulturním domě
činí kolem deseti tisíc korun. Téže noci
stačili zloději navštívit ještě jednu garáž v ulici V Závětině. “Z garáže si zloděj
odnesl motorovou pilu a elektrické
nářadí v hodnotě 3 700 Kč,” uvedl pro
portál Nela.cz mluvčí mělnické policie
Václav Tichý, který zároveň upozornil,
že garáž nebyla proti přístupu cizích
osob prakticky nijak zajištěna. Kralupští
policisté podle Tichého věc intenzivně
vyšetřují. “Případ byl v poslední době
ojedinělý a není spojován se žádnou
podobnou majetkovou trestn ou činností v okolí,” ujistil policejní mluvčí.

O čtyřicáté Šibřinky
je velký zájem

Již tradičně v prvních lednových dnech
chodili po naší obci koledníci s Tříkrálovou sbírkou, kteří popřáli lidem pokoj
a zdraví v novém roce 2015. V Nelahozevsi
se vybralo 11961 Kč, což je opět více
než v předchozích letech, protože letos
přibyla i hrstka nových zájemců, kteří
se přihlásili o návštěvu Tří králů.
V kralupských pokladničkách, kam patří
i Nelahozeves, bylo nashromážděno
celkem 93385 Kč. Celorepublikový
výtěžek činí 82 922 720 Kč.

•

Nelahozeves
navštívili lupiči
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Stolní tenisté Nelahozevsi v poločase soutěží
A-družstvo v krajské soutěži kleslo
ke dnu
Po loňské veleúspěšné sezóně, kdy „Áčko“
v krajské soutěži 2. třídy skončilo na skvělém
6. místě, to letos vypadá na vystřízlivění,
nebo trefněji spíš na těžkou kocovinu
po bujarých oslavách. Sestavy na zápasy
se střídají jako jarní počasí a nedaří se
poskládat to nejlepší, aby družstvo mohlo
potrápit silnější celky. Nelichotivé předposlední 11. místo po půlce sezóny a pouhé
tři výhry, to je málo a na udržení v soutěži
to stačit nebude.
Solidní formu si udržuje Martin Ovsenák,
který se posunul do těžké role jedničky
a družstvo svými výkony táhne, do týmu
se stabilně zapracoval levoruký útočník
Radek Točík a příjemným překvapením
je Petr Brož, ten v sezóně ukořistil skalpy
několika kvalitních hráčů. Jistotou týmu
zůstávají Míša Motlová (Vedralová) a Petr
Ovsenák, ale ani jeden z nich letos nezáří
a je znát dlouhodobější tréninkové manko.
Velkým kamenem úrazu je absence tradičních opor Marka Gecaška a Jirky Tesárka,
kteří letos nehrají a jejich body chybí
družstvu víc než citelně.
Nezbývá než držet týmu palce do závěrečných bojů a nevyzpytatelného play-out, kde
se rozhodne, zda stolní tenisté Nelahozevsi
opustí po 4 letech krajské soutěže.
Béčko Dynama přezimuje na 7. pozici
B-družstvo zakončilo polovinu sezóny
v regionálním přeboru 1. třídy dvěma
zaslouženými vítězstvími. Nejprve to odnesl na domácí půdě celek Mlékojed, kde
zaúřadoval skvěle hrající Radek Točík se
čtyřmi body a na zbytek bodů pro vítězství
11:7 se složili Petr Brož, Jirka Karas
a Jirka Kloda.
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Jako bezmála senzaci pak můžeme označit
druhé vítězství, kdy soupeř z Dolních
Beřkovic přivezl na zápas nabitou sestavu
se dvěma krajskými posilami, ale ani to
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mu nebylo nic platné. Radek Točík opět
exceloval a zajistil čtyři body, všechny
překvapil výborně hrající Pavel Vedral
se třemi body, své si odehráli Jirka Karas
a Petr Brož a cenné vítězství 12:6 bylo na
světě! Po tomto skvělém výkonu se „Béčko“
vyhouplo na 7. místo tabulky, kde může
v klidu přezimovat bezpečně vzdáleno od
sestupových pozic.

kovi Klodovi, Standovi Klodovi, Ludvíkovi
Motlovi přibyli mladíci Honza a Kuba
Kebrlovi, Milda a Pepča Kotrčovi, Dušan
Kocourek a složení suverénně nejmladšího
družstva z okresu bylo kompletní. Po půlce
sezóny okupuje v tabulce 10. pozici ze
13 týmů, což je určitě úspěch.

C-družstvo opět mezi favority
regionálního přeboru 2. třídy

Naše družstvo je v regionálním přeboru
žáků na pěkném 2. místě za suverénními
Neratovicemi a díky lepšímu skóre před SK
Liběchov. Oporami družstva jsou Honza
Kebrle, Dušan Kocourek, Matěj Lips, Michal
Štibinger a Pepča Kotrč. Rychle se zlepšují
i oddíloví nováčci Michal Malotínský
a Matěj Hrůza, ti však do soutěžních zápasů
zatím nezasáhli, ale jejich chvíle určitě
přijde v druhé polovině.

Už tři sezóny po sobě se „Céčku“ podařilo
skončit v tabulce RP2 na medailové pozici,
dvakrát bylo družstvo třetí a jednou
dokonce celou soutěž vyhrálo. Průběh
letošní sezóny nasvědčuje tomu, že ani
letos to nebude jinak! Zatím se drží na
výborné 2. pozici a oporami kádru, který se
oproti loňsku prakticky nezměnil, zůstávají
Pavel Vedral, Alena Ovsenáková, Honza
Viktorin, David Točík, Josef Kebrle a Mirek
Černý.
Mladé „Déčko“ je čím dál lepší
Cílem D-družstva nikdy nebylo útočit na
přední pozice v tabulce, ale dát prostor
nadějným mladým hráčům, kteří by si
jinak moc zápasů v sezóně nezahráli. Stejné
je to i letos, k tradičním pilířům družstva Jir-

Žáci o 3 body za vedoucími
Neratovicemi

V oddíle máme nyní 12 žáků, které
pravidelně dvakrát týdně trénuje Alena
Ovsenáková a další hráči. Obětavě při
trénincích vypomáhají rodiče, a to hlavně
Milda Kotrč a Petr Lips.
Petr Ovsenák

BĚHÁME
Běháme Nelahozevsí
NELAHOZEVSÍ
Vybíháme jednou za dva týdny
od obecního úřadu.
Běháme okruh celou Nelahozevsí. Délka trasy je cca
10 kilometrů, ale připojit a odpojit se můžete
kdekoliv.
Nezávodíme. Běháme pro radost, a to tak rychle,
abychom si u toho mohli povídat.
SRDEČNĚ ZVE TJ DYNAMO NELAHOZEVES
DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 602 592 862
EMAIL: BEHAME@NELA.CZ
WWW.NELA.CZ/BEHAME
WWW.DYNAMONELAHOZEVES.CZ

Často kladené otázky (aneb FAQ)
Někdo chce běhat rychle, někdo pomalu.
Jak rychle tedy poběžíme?
Zatím nás běhá společně málo, rychlejší
se přizpůsobují tempu pomalejších.
Časem, až nás bude víc, rozdělíme se do
skupin podle výkonnosti. Teď rychlejší
běžci kompenzují pomalejší tempo skupinky tak, že trasu různě obíhají a pak se
zase vracejí ke skupině.
Jak starý byl nejmladší a nejstarší
účastník běhu?
Nejmladšímu bylo 11 let, nestaršímu 46.
Proč bych se měl(a) běhu účastnit?
Společné běhání není jen sportovní
aktivita, ale také společenská záležitost.
Jak stojí na letáku, při běhu si i povídáme.
Mohou se zde potkat a popovídat si lidé,
kteří se jinde nepotkají, a ještě něco udělat
pro své zdraví.

Zámky zahájí na konci
března novou sezónu
V sobotu 28. března 2015 opět začnou
pravidelné prohlídky na zámku Nelahozeves,
ale veřejnosti se otevře i zámek Veltrusy.
Zámek Nelahozeves, který měl přes zimu
v neděli otevřeno, bude od jara přístupný
návštěvníkům od úterý do neděle. V dubnu
se zde budou konat hrnčířské slavnosti.

Někdo může při pohledu na trasu
namítnout, že je skoro celá po asfaltu
a částečně po silnici.
Zatím to tak je, protože na polních cestách
se v zimě běhá špatně – většinou je tam
hodně bláta. Časem plánujeme trasu různě
měnit. A pokud jde o bezpečnost běžců,
tak večer je v Nelahozevsi velmi slabý provoz
a běžci mají na oblečení různé reflexní prvky.

Jaro na zámku. Po celý den 28. března budou
od 9 do 17 hodin v Rudolfově sále nachystány
výtvarné dílničky pro děti i dospělé. Venku
budou stánky s občerstvením a řemesly.
Na klasické prohlídky veltruského zámeckého interiéru si návštěvníci budou muset
z důvodu jeho rekonstrukce minimálně
do září počkat. V zámeckém parku pro
návštěvníky čekají úplně nové mostky,
které předloni smetla povodeň, a viditelné
změny v okolí pavilonu Marie Terezie.

Turistické akce v okolí (jaro 2015)
28. března 2015
Do Okoře bez oře

1. května 2015

Turistický pochod Dvořákova
Nelahozeves (Středočeská desítka)

3. června 2015

“DUCH“

Nová hra ochotníků
- střípky ze zákulisí -

Ochotníci Nelahozeves od podzimu
připravují hru Duch z pera Kateřiny
Vondráčkové, autorky scénáře,
režisérky a vedoucí spolku. Pro
Nelahozeveský zpravodaj jsem
Katce položila několik dotazů.
Katko, můžeš ve zkratce popsat,
o čem hra je? Na jaký žánr se diváci
mohou těšit?
Myslím, že by nebylo příliš taktické
předem prozrazovat potenciálním
divákům obsah hry. Trochu napoví
samotný název. Pokud jde o žánr, hra
se blíží nejvíce konverzační komedii.
Kolik ve hře hraje herců a co dětští
herci?
Na jevišti uvidíte dva dětské herce
a devět dospělých. Dva herci se ve
hře objeví ve dvojroli.
Jsou součástí představení i hudební
a taneční čísla jako v Kuskusu?
Tentokrát byli herci těchto aktivit
ušetřeni.
Na kdy plánujete premiéru?
Hra by měla mít premiéru na přelomu
dubna a května.
Děkuji za rozhovor a celému souboru
přeji hodně diváků na premiéře.
Marta Mojžišová
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Brána nádvoří veltruského zámku se pro
veřejnost otevře v dubnu o víkendech,
od května už i přes všední dny s výjimkou
pondělí. Pokladna se návštěvníkům bude
otevírat až do poloviny června jen během
víkendů a státních svátků. Od 16. června
bude zámecká pokladna otevřena denně
s výjimkou pondělí. Ku příležitosti zahájení
nové sezóny si ve Veltrusích připravili akci

Co mám udělat pro to, abych se běhu
mohl zúčastnit?
Stačí se podívat na www.nela.cz/behame
na nejbližší termín běhu a v uvedeném
termínu přijít před obecní úřad. Ke skupině
běžců se ale můžete připojit i kdekoliv na
trati, stejně tak je možné kdekoliv se odpojit. Celá trasa uveřejněná na internetu má
sice deset kilometrů, ale vy si z ní můžete
vybrat klidně třeba jen tři kilometry.

Hostibejcké schody
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Kralupy si budou
připomínat jaro 1945

Významné životní jubileum
v lednu 2015 oslavili:
paní Stanislava Vojtěchovská
paní Irena Kroužková
pan Vladimír Spurný
paní Miroslava Vintrová
paní Vlasta Stiborová
paní Květuše Ditrichová
pan Ladislav Járka

V únoru 2015 oslaví
významné životní jubileum:
Paní Zdeňka Měchurová
paní Božena Bílková
paní Ludmila Horáková

Letos v květnu je tomu 70 let, kdy skončila druhá světová válka, což je významné
jubileum. Měsíc a půl před koncem této války ovšem přineslo zkázu Kralupům
nad Vltavou bombardování americkými letadly. Sedmdesáté výročí této tragické
události bude v neděli 22. března. V tomto článku bych chtěla připomenout, co se
onoho slunečného jarního dne stalo, přestože je to téma několikrát zpracované,
a to Ing. Otakarem Špecingerem (†90). O kralupském náletu publikoval knihy
i Ing. Josef Stupka, který bombardování osobně zažil.

paní Miluše Fraňková
paní Věra Randová

Bomby dopadly do okolí Kralup

pan Jan Pešek

Nálet na Kralupy nad Vltavou, přesněji
řečeno na rafinerii minerálních olejů, měl
být proveden již 28. prosince, nicméně
špatná viditelnost tomu po Vánocích roku
1944 zabránila, venku byla totiž mlha.
Okolí Kralup se ovšem neobešlo bez šrámů.
Bomby totiž spadly na území Miřejovic,
Veltrus, Nelahozevsi, Nových a Starých
Ouholic.

pan Václav Vlasák
paní Dagmar Kokošková
paní Věruška Vyhnalová
paní Alena Srbová

V březnu 2015 oslaví
významné životní jubileum:
paní Vladimíra Račmanová
paní Alena Kotrčová
pan Karel Matoušek
paní Jaroslava Šístková
paní Jiřina Klierová
paní Jana Špalová
pan Jindřich Havlíček
Jubilantům k jejich výročí gratulujeme!
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Dne 11.1.2015 oslavila
90. narozeniny paní
Miloslava Vintrová
z Nelahozevsi, do
dalších let přejí hodně
zdraví, štěstí a lásky
děti s rodinami.
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O život tehdy v Hleďsebi přišla paní
Klotilda Fárová, jejíž domek zasáhly tříštivé
bomby. V průběhu tohoto bombardování
zemřel i pan Holaj z Veltrus. Kromě lidí
umírala i hospodářská zvířata. Poničeny
byly nejen majetky lidí, ale i “starý most”,
na jehož traverzách bomba vybuchla,
a proto ho poškodily jenom střepiny.
Dne 28. prosince 1944 kromě Kralup nad
Vltavou měla být bombardována další
města, a to Pardubice, Kolín a sklady v obci
Hněvice poblíž Roudnice nad Labem.
Další útoky byly ten den naplánovany
v jižním Německu a severní Itálii. Podle
dokumentů, které Ing. Špecinger získal
z Londýna během období normalizace, se
jednalo o bombardéry typu B-24 Liberator ze 485. skupiny 55. perutě, které
v 12:22 z výšky 6,7 kilometrů shodily 43 tun
tříštivých bomb. Jedna bomba vážila 500
liber, což je zhruba 250 kilogramů. K zemi

letělo celkem 172 bomb. 460. skupina
55. perutě, která také měla provést nálet
na Kralupy nad Vltavou, se kvůli mlze nad
Kralupsko nedostala vůbec, a proto se
rozptýlila se a provedla útoky na příležitostné cíle, a to na železniční objekty
v Nymburce a na město Zwettl v Rakousku.
V Kralupech zemřelo 145 Čechů
Během druhého jarního dne roku 1945
panovalo teplé slunečné počasí. Lidé
v Protektorátu už byli na sirény ohlašující
blížící bombardéry zvyklí, a proto byli
bohužel i méně opatrní.
Osudný den sirény v Kralupech kvílely
v 11:46. O čtyřicet minut později se nad
městem objevily první americké bombardéry. Bylo jich 21 a právě z nich se začaly
snášet k městu tříštivé bomby…
Jedna z prvních bomb dopadla na cíl
bombardování, kterým byla rafinerie
minerálních olejů (později známá jako
Barvy laky), ale strefila plnou cisternu,
která začala hořet. Černý dým, jenž se
vznášel nad městem, znemožnil letcům
výhled, a proto další bomby začaly padat
i jinam, a to na domy obyvatelů Kralup.
Došlo tím nejen ke zničení větší části
obytných čtvrtí zejména v centru města,
ale velké množství bomb spadlo do polí,
na fotbalové hřiště, do řeky apod.

„..nastalo hluboké ticho. Sedmdesát dvě
minuty se země vzdouvala, domy vzpínaly
a bortily, dráty splétaly, vody vylévaly a ulice
uhýbaly. Po celou tu dobu hukot motorů,
hvízdání bomb, detonace a padající stavby
svým řevem přehlušovaly každý nářek,
každý pláč. Ale teď bylo ticho. I výkřiky
bolesti a žalu ztuhly v hrdlech…

kosti. A právě do kostela nosili lidé po
náletu jeho oběti. Sem je chodili
identifikovat jejich blízcí.

Městské muzeum připravuje výstavu

Jen kostel se svou tichou věží

Sto čtyřicet pět českých lidí zahynulo dne
22. března 1945 při náletu na město Kralupy
n. Vlt. Byli mezi nimi lidé mladí, kteří dosud
nepoznali, jak může být život krásný. Zůstali
pod troskami lidé v nejlepším věku, kteří
doufali, že již brzy přiloží ruku k dílu při
obnově svobodného státu. Zahynuli lidé
staří, kteří prožili dvě války a těšili se, že
zbytek svého života stráví v klidu ve svém
brzy opět již svobodném světě.“

Na jeho podlahu snášeli mrtvé,

Ředitel muzea p. Racek o výstavě prozradil,
že se výstava bude jmenovat Události
jara 1945 v Kralupech, a dodává: “Je to
proto, že bude připomenuto jak výročí
náletu, tak konce II. světové války a podoba
samotných Kralup. Takže budou tři významové roviny výstavy. Nálet budou připomínat především fotografie, konec války
rovněž fotografie (místní) a předměty
- militárie, město pak rovněž fotografie
a dobové předměty. Během výstavy se
uskuteční několik komentovaných prohlídek
a projekce fotografií. Vernisáž bude
19. března v 18 hodin, výstava končí
10. května.”

Tyto věty napsal Otakar Špecinger v útlé
knížce Kralupy na paměť svým mrtvým,
jež vyšla rok po náletu, tedy v roce 1946.
Tehdy se ještě nevědělo, kolik bomb přesně
na město spadlo, a také se nepřesně uváděla délka bombardování, které netrvalo
72 minut, ale o čtyřicet minut méně.
Na město byly bomby shazovány v osmi
vlnách z výšky od 5,6 - 6,2 kilometrů
nad zemí. Jednalo se o 125 strojů typu
Liberator B-24 304. perutě, které na město
shodily celkem 1136 bomb, a ty dohromady
vážily 286 tun. Kromě toho přiletěla ještě
devátá vlna, což bylo 20 letadel z 97.
bombardovací skupiny 5. perutě. Ta měla
útočit na německý Ruhland, ale opozdila
se, a proto se odklonila ke Kralupům nad
Vltavou nad Mladoboleslavskem. Tato
bombardovací skupina na město svrhla
ještě 120 bomb o celkové váze 30 tun.
Počet spadlých bomb na město se tedy
vyšplhal k číslu 1256.
Nejvíce postižen byl úkryt na kralupském
nádraží, který dostal přímý zásah. V něm
zahynulo asi třicet osob. Z trosek se
zachránilo jen málo lidí. Naopak nejbezpečnější úkryty představovaly kryty vytesané
v Hostibejku, jistě i pro svou vzdálenost
od centra města. Což pochopitelně ale
znamenalo nevýhodu, protože sem mnozí
lidé nestačili doběhnout.
Nálet z 22. března roku 1945 si vyžádal
životy 145 Čechů a zhruba kolem stovky
Němců. V Kralupech přišli o život i lidé
z blízkého okolí. Jedním z nich byl i pan
Jiří Šída z Nelahozevsi.

nedotčen.
katolíky, evangelíky i bez vyznání,
a chrám je všechny přijímal
pod vlídnou střechu.
Verš Jaroslava Seiferta z básně Úder se nachází na pamětní
desce kostela Nanebevzetí panny Marie a sv. Václava odhalené
v roce 2000.

Bombardování Kralup nad Vltavou
poškodilo 995 domů, zničilo 117 domů,
22 podniků a 16 veřejných budov. Kromě
toho byla zničena i kanalizace, elektrické
a telefonní vedení, dlažby, komunikace.
Omyl amerických letců
Dobré je zmínit, že 28 amerických letadel
se 22. března se dopustilo chyby, kvůli
které místo Kralup byly bombardovány
Neratovice. Průmysl v Neratovicích neutrpěl závažné škody. Bomby ale poškodily
nádraží, obytné čtvrti a volné prostory, kde
se nacházeli lidé. O život přišlo 52 občanů, bylo mnoho zraněných. Dvacet domů
bylo zničeno, třicet poškozeno.

Soňa Brunnerová

Staré fotografie z našeho regionu si
můžete prohlédnout na facebookových stránkách Zmizelá tvář Kralupska
https://www.facebook.com/zmizela.
tvar.kralupska .
Pokud vás zajímá více informací
o náletu, můžete mě kontaktovat na
e-mailu brunnerka@seznam.cz, psala
jsem o tomto tématu v roce 2012
absolventskou práci, kterou ráda
poskytnu k přečtení.

“Je čtvrtek 22. března 1945.
Občané neratovští zaplatili
dostatečně nejen daň
z majetku, ale i vysokou daň
z krve. Bylo krátce po poledni,
hodiny ukazovaly 12:32, kdy
vysoko na jasném nebi přiletěla
jasně se třpytící anglická
letadla, zasvištěly letecké
bomby ve váze 250 kg
a v té chvíli dopadlo neštěstí
na naši obec. Za necelých
10 minut byly následky
tohoto barbarství katastrofální. Nad Neratovicemi stály
do velké výše obrovské mraky
prachu a kouře a dole v ulicích
našel jsi jen trosky života
a velký smutek.”
citace zápisu z neratovické kroniky
od Bedřicha Hospecha

únor 2015

Na dobových fotografiích před náletem
můžeme vidět, že Kralupy bylo město
plné nízkých domů, kterému dominoval
novogotický kostel. Po náletu z města
převážně zbyly jen ruiny a bylo nutné jej
vybudovat znovu. Kralupský kostel v centru
města bombardování přežil bez výraznějších
škod, přestože pumy padaly v jeho blíz-

zůstal trčet mezi troskami

Jelikož se jedná o významné jubileum, bude
si události na jaře roku 1945 připomínat
i Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou.
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Žijeme tu spolu…
… nebo každý sám? Dovolte mi, abych
se na tomto místě zamyslela nad některými problémy, které některé z nás trápí,
jiné pravděpodobně zanechává klidnými.
A je jen a jen na nás všech, co chceme
kolem sebe vidět, kde chceme žít. A pravdou
je, že sousedy si nevybíráme, ale možná
se naučíme spolu komunikovat a respektovat se. A pokud nebudeme úplně lhostejní
k nešvarům kolem nás, dokážeme spoustu
věcí změnit k lepšímu. Velice si vážím
těch, kteří se dokázali ozvat, poukázat
na některé nedostatky, ale hlavně i přijít
s řešením či nabídnout svoji pomoc při
nápravě stavu.
Jedním z problémů je například poničení
mladých stromků u polní cesty vedoucí
z Resortu do obce. Proč měl někdo potřebu
zničit tento kousek přírody? Dokazoval si
snad někdo svoji sílu? Obrátí se jeho
agresivita příště i proti lidem?
Dalším problémem, se kterým jsem se
setkala, je zachovávání čistoty kolem
kontejnerů na tříděný odpad. Na některých

stanovištích je stále čisto, jinde se povalují
odpadky. Jak moc jsme ohleduplní k sousedům, pokud vyhazujeme odpad i v nočních
hodinách, necháváme běžet motor auta…
Ano, třídit se musí, ale jde to i civilizovaně.
A podívejte se kolem sebe, kolik drobného
odpadu se válí všude kolem nás. Různé
obaly – od nápojů, cigaret, cukrovinek…
Možná je to nedostatkem vhodných nádob,
odpadkových košů, ale to neznamená,
že věc prostě odhodíme na zem. Naši
obec navštěvují i turisté nejenom z ČR.
Co jim chceme ukázat?
Je nám opravdu jedno, v jakém prostředí
žijeme, kde chceme vychovávat své děti?
Ráda bych vás vyzvala, abyste se nebáli přijít
s nápady, jak zlepšit své okolí, co nám
v obci chybí, jak můžete pomoci. Stejně,
jako to již někteří z vás udělali. A jim patří
můj dík.
Za komisi životního prostředí
Olga Riegertová

placená inzerce

únor 2015

Jak osázet dlouho kvetoucí záhon

Blížící se jarní období nás vybízí
k rozličným zahradním činnostem nejen obvyklé údržbě, ale i zakládání
nových záhonů nebo k dosazování
prázdných míst novými rostlinami.
Aby nás záhon těšil po celý rok pestrými barvami, je dobré respektovat
požadavky rostlin na stanovištní
podmínky, ať už jde o oslunění,
vlhkost či množství živin. Dále je
třeba zohlednit různou výšku rostlin,
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aby se při pohledu na záhon zbytečně
nepřekrývaly. Podle období květu
a barvy květů bychom měli rozmístit
rostliny tak, aby na záhoně kvetly
průběžně po celou sezónu a nebyly
zbytečně stejné barvy vedle sebe.
Je také dobré využít veškerou plochu
záhonu tak, aby zbytečně nevznikala
holá místa, která pak vyžadují odplevelování. Toho dosáhneme například
sesazením rostlin s rozdílnou
vegetační dobou na jedno místo,
například jarních cibulovin a letniček.
Pokud chcete vaší zahradě věnovat
minimum péče a přitom se těšit
z malého kousku přírody, který
se vyznačuje vysokou druhovou
pestrostí nejen rostlin, ale i živočichů
(především hmyzu a ptactva), vybírejte nenáročné léty ověřené trvalky,
původní keře nebo i letničky, které
se samy vysemeňují.

Návrhy záhonů z květin našeho
sortimentu si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách. Tyto
návrhy vytváříme zdarma k nákupu
rostlin pro jejich realizaci.
Květiny z babiččiny zahrady
Simona Hrňáková
Lužická 45
Lešany
Tel.: +420 606 498 036
Facebook.com/kamejka.cz

Aplikace Zmapujto.cz
Obec testuje aplikaci ZmapujTo.cz. Prosíme stáhněte si aplikaci do svých mobilních
telefonů co nejdříve a zasílejte nám vaše podněty!
Použití je velmi jednoduché. Po pořízení fotografie se tato automaticky odešle z aplikace
a správce aplikace na obecním úřadě podnět předá k vyřízení. Aplikaci využívají
i v Kralupech nad Vltavou.
Aplikace funguje v telefonech s operačním systémem Android, iOS a Windows.
Přes aplikaci je možné hlášení celého spektra událostí:
Města, obce, veřejné prostranství

•
•
•
•
•
•

Poškození zastávky MHD, autobusů,
vlaků
Poškozené, nefunkční veřejné osvětlení
Poškozená kanalizace
Poškozená elektrická infrastruktura
Nebezpečná stavba
Rušení veřejného pořádku, obtěžování

Doprava, silnice, cyklostezky

•
•
•
•
•
•
•

Poškozený chodník, cesta
Poškozený povrch vozovky

Odpady, čistota

•
•
•
•

Drobný nepořádek
Černá skládka
Odpadkový koš, kontejner
Odstavený autovrak

Příroda, parky, hřiště, zvířata

•
•

Poškození lavičky, zábradlí
Poškozené pískoviště, hřiště,
sportoviště

Poškozená dopravní značka, zrcadlo

•
•
•

Poškozený semafor

Jiná hlášení

Poškozená svodidla, mosty
Překážka na silnici, u silnice

Špatné dopravní značení na
komunikaci

•
•

Poškozená socha, památník
Závada na veřejné zeleni
Zvířata, týrání

Návrh na zlepšení
Jiné hlášení, problém

Nelahozeveský zpravodaj
Vydává obec Nelahozeves. Pro občany obce zdarma.

Adresa redakce:
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
Tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059.
E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz.
www.nelahozeves.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves:
Pondělí, středa 7.30—11.00, 12.00—17.00 hodin.
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placená inzerce

Chcete mít
reklamu
v Nelahozeveském
zpravodaji?

C

M

Napište na
zpravodaj@nelahozeves.cz
nebo svou žádost podejte na
Obecním úřadě Nelahozeves.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inzerce je zpoplatněná, cena závisí
na formátu reklamy:
A4 .................................................. 750 Kč
A6 .................................................. 200 Kč
A5 .................................................. 400 Kč
Řádková inzerce ......................... 50 Kč
Nelahozeveský zpravodaj vychází
čtyřikrát ročně v nákladu 700 ks
v černobílém provedení. Barevná
verze je potom umístěna na oficiálních
stránkách obce www.nelahozeves.cz
i neoficiálním webu Nela.cz.
V případě zájmu nebo jakýchkoli
dalších dotazů neváhejte kontaktovat
redakci na výše zmíněné e-mailové
adrese.

