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Nelahozeveský

zpravodaj

Pro občany obce zdarma

Poděkování
Zastupitel pan Jiří Kratochvíl, který
významně přispívá k urychlení projektu
rozšíření základní školy.
Pánové Jiří Michal a Ivo Kubica, kteří se
stali patrony cesty spojující „staré a nové“
Lešany.
Paní Helena Kuchařová a Klub seniorů,
kteří nastartovali samostatné fungování
spolku.
Paní Sylva Veličová, která uspěla se
snahou získat dotaci na opravu kapličky
v Lešanech.
foto: Miloš Mojžiš
Vážení spoluobčané,
čas před Vánoci chci tentokrát využít zejména k poděkování všem Vám, aktivním
lidem, jejichž práce a iniciativa dělá z bydlení v Nelahozevsi příjemnou zkušenost.
Bez Vás by jakékoliv snahy obce a obecního úřadu byly zlomkem toho, čím mohou
být díky Vašemu úsilí. Není možné na tomto prostoru jmenovat všechny, kdo
přispěli svým dílem. Dovolte mi proto zmínit alespoň některé z Vás. Ty, kteří podle
mého názoru udělali výrazný krok nad rámec svých povinností.
Pan Jan Ryšavý, který nezištně a s nasazením pomáhá občanům řešit obtížné
životní situace.
Místostarosta pan Kukla, který svým
nenápadným vytrvalým úsilím tento rok
opět pomohl mnoha konkrétním občanům
s jejich starostmi a problémy.
Paní Květuše Dittrichová a SPOZ, kteří se
starají o to, aby se dříve narození, kteří
se již nemohou tak aktivně podílet na
společenském životě, cítili součástí života
v obci.

str. 5

Co se děje v PTZ

Paní Eliška Brázdová, Katka Bryndová
a Hanka Hurtíková za organizaci kulturních
akcí, které letos svým rozsahem a významem jednoznačně přesáhly hranice obce.
Paní Věra Bavorová a Hana Sadílková,
které jako ředitelky svých škol dokázaly
kromě svých standardních povinností
významně přispět k projektům rozšíření
kapacity ZŠ a zateplení MŠ.

Kdybych chtěl vyjmenovat všechny, nebude
mi stačit ani celá další strana Zpravodaje.
Proto na závěr alespoň poděkování i Vám
ostatním, kteří nejste zmíněni konkrétně,
největším partnerům MERO a Lama, všem
spolkům, které na území obce organizují
sportovní a jiné akce pro děti i dospělé
a pomáhají tam, kde je potřeba. V neposlední řadě také ostatním zaměstnancům
úřadu a všem, kteří reprezentují naši obec
navenek.
Těším se na shledanou například ještě letos
na Štědrý den u obecního úřadu v 11 hodin
dopoledne, kdy budeme mít možnost si
od skautek převzít Betlémské světlo a vypít
„starostovský“ punč.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních
svátků.

Miloš Mojžiš, který provozováním portálu
www.nela.cz přispívá k nastartování komunikace u většiny důležitých obecních témat.
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MHD Kralupy nad Vltavou
bude napojena do PID

Josef Kebrle

Občanská poradna
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Přehled činnosti
Jednotky sboru
dobrovolných hasičů
obce Nelahozeves
•

Objednávací
systém Městského
úřadu v Kralupech
n. Vlt.
•

Od 1. října 2015 byl spuštěn rezervační systém, který našim občanům
umožní objednat si vyřízení svých
záležitostí v jim vyhovujícím termínu
a bez čekání. Nově je možné objednat
se na odbor dopravy, správní a odbor
živnostenský. Objednávací den je středa.
Podrobné informace naleznete na
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/
rezervacni-system.

•

•

•

•
Od 1. září 2015 máme novou „výdejovou“ kabinu pro vydávání občanských
průkazů a cestovních pasů. Rozšíření
technického vybavení úřadu významně
snížilo čekací dobu na správním
odboru.

Mgr. Petra Urbanová, tajemnice MěÚ

Otevírací doba OÚ během svátků:
pondělí

21. 12. 2015

pondělí

28. 12. 2015

7:00 – 11:00

12:00 – 17:00

středa

30. 12. 2015

7:00 – 10:00

ZAVŘENO
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V roce 2016 se začnou poplatky za
svoz komunálního odpadu vybírat
až v únoru 2016.

Chcete se stát
jedním z nás?
Hledáme do našich řad
nové členy!
•

Froncová Květuše

V říjnu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suchá Milena
Berková Jarmila
Klein Vladimír
Vlčková Jarmila

Sarik Ján
Stibor František
Novotný Bohumil
Sariková Anežka
Horová Jana
Fronc Václav
Jandová Marie
Hášová Božena
Ovsenáková Jaroslava

V prosinci:

•

Pšeničková Alena

Nabízíme
práci v týmu

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

•

teoretickou přípravu

praktický nácvik dovedností

• trochu nebezpečí
• docela dost legrace
Požadujeme

•
•
Je tomu právě rok, kdy v naší obci zahájil činnost Klub ručních prací, a proto se
nabízí příležitost k malé rekapitulaci. Klub založila členka místní kulturní komise
Hana Hurtíková s cílem dát prostor a příležitost tvořivým nelahozeveským duším,
aby se mohly potkávat, vzájemně se inspirovat a třeba se i něčemu novému naučit.
Mezi běžné činnosti členek klubu patří
pletení z pedigu, na rámu či na špulce,
frivolitkování, drátkování s korálky či drhání.
Tvorba však nezůstala jen u výrobků pro
vlastní potěšení, popřípadě obdarování
nejbližších. Během roku se energie nadšenkyň postupně soustřeďovala do několika
akcí. Před Velikonocemi se zapojily do
Pomlázkování, tradičního velikonočního
tvoření s dětmi. Svou prací hned dvakrát
podpořily “Naše děti v Kongu”, projekt Farní
charity Kralupy nad Vltavou. Nejprve pro
konžské sirotky vyrobily desítky náramků
přátelství, později pro jejich mecenáše
ušily symbolická zvířátka. To protože
obdržené peněžité dary budou použity na
zakoupení skutečného skotu, pomocí
kterého by se měl sirotčinec finančně osamostatnit. V neposlední řadě se “tvořilky”
rozhodly udělat radost nelahozeveským
důchodcům a vlastnoručně pro ně vyrobily
sto dvacet vánočních ozdob, nitěných koulí.

•
•

Svou práci klub prezentoval na jaře na
Nelahozeveských májích, na podzim na
veleúspěšné akci konané ve spolupráci
s Veltrusy nazvané Happening na starém
mostě, v předvánočním období na tradičním Posezení pro důchodce a na jarmarku
pořádaném místní základní školou.
Do nadcházejícího roku má však zakladatelka Hana Hurtíková i nové ideje a plány.
Chtěla by ruční práce zpřístupnit i lidem,
kteří jim nemohou nebo nechtějí věnovat
svůj čas na každotýdenních schůzkách. Ty
se mimochodem konají každý čtvrtek od
18 hodin. Klub ručních prací by v příštím
roce rád pořádal workshopy pro širokou
veřejnost. Některé techniky mohou vyučovat
samy členky, na ostatní by byli zváni experti
a zběhlí školitelé. Nápady na témata
workshopů prosím zasílejte na email
hana.hurtikova@klubrucnichpraci.cz.
Adéla Hurtíková

•

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

•

•
•

zručnost, sílu
pevné nervy

vyrovnanost, odvahu

•

smysl pro humor

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 kontaktovat:
jsdho.nelahozeves@seznam.cz
Jan Gregor tel.: +420 604 621 366
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Sochorová Venuše

V listopadu:

ZAVŘENO

Pozor!

•
•

7:00 – 11:00 12:00 – 17:00

23. 12. 2015

vysvětlivky:
KOPIS - krajské operační informační středisko
VZ - velitel zásahu
CAS - cisternová automobilová stříkačka
HZS ČR - Hasičský záchranný sbor ČR
ÚO - Územní odbor
TS - technické služby
Jan Gregor
velitel JSDHO Nelahozeves

Významné životní
jubileum oslavili tito
spoluobčané:

•
•
•
•

středa

14.11.2015 Členové provedli požární
dozor na akci „Svatomartinská zábava“

•

V září:

Obecního Úřad informuje

12.9.2015 Jednotka ve spolupráci
s TS provedla vyčištění kanalizace v ulici
Kralupská a dále členové zajišťovali
požární a pořadatelskou činnost na starém mostě na kulturní akci „Happening
na starém mostě“

•

6.11.2015 Jednotce byly panem místostarostou předány velmi nebezpečné
látky, které ležely volně v Podhořanech
u silnice U Křížku. Látky byly uloženy do
nerozbitného uzavíracího kontejneru
a dále byly předány HZS ČR Střed. kraje
k ekologické likvidaci.

Klub ručních prací bilancuje

Od 1. října 2015 byly rozšířeny úřední
hodiny správního odboru nově
o čtvrtek: 8-11 (dosavadní úřední hodiny
zůstávají beze změn). Správní odbor
je připraven efektivně odbavit větší
množství žadatelů o občanské průkazy,
které očekáváme z důvodu končící
platnosti OP (po desetileté lhůtě).
Od 1. 1. 2016 mohou občané žádat
o cestovní pasy na každém městském
úřadě.

28. 6. 2015 Členové jednotky se
účastnili v Cítově praktického výcviku
pořádané HZS ČR ÚO Mělník

•

www.hasici-nelahozeves.cz
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Střípky ze soutěží stolního
tenisu

Vítání
občánků

Co se děje v továrně PTZ?

Areál v letech
2010–2015

Tradiční podnik v Nelahozevsi, který dokonce ustál privatizaci. V roce 2010
z „PéTéZetky“ propuštěno na 700 zaměstnanců. Co se s areálem, který patřil
Unileveru, děje nyní?

Společnost Unilever v roce 2010
propustila všechny zaměstnance a odstěhovala se do Polska. Poté osiřelý
areál odkoupila společnost vyrábějící
vlhčené ubrousky, ale od původního
záměru rozšířit výrobu noví vlastníci
odstoupili a před třemi lety celý areál
prodali společnosti Nesaluka. Doposud
se nepodařilo v areálu obnovit
obdobný provoz.

V sobotu 14. listopadu 2015
se na zámku v Nelahozevsi
v Rytířském sále přivítali
nejmladší občánci.
Muži Nelahozevsi ovládli letošní přebory
regionu
Obrovského úspěchu dosáhli hráči
Nelahozevsi na přeborech mužů, které se
konaly v listopadu ve Všetatech. Martin
Ovsenák byl do turnaje dvouhry nasazen
jako číslo 2 a poté co, odvrátil několik
mečbolů spoluhráče Petra Brože ve čtvrtfinále, si s přehledem došel pro titul
„přeborník regionu Mělník na rok 2015
v kategorii mužů“. Je to poprvé v historii,
co se některému hráči Nelahozevsi podařilo tento cenný titul vybojovat! Zatímco
účast Martina Ovsenáka ve finále se trochu
očekávala, že bude jeho finálovým soupeřem také hráč Nelahozevsi Radek Točik, na
to už by si nevsadil ani největší optimista.
Totální převahu Nelahozevsi na přeborech
oba hráči korunovali společným vítězstvím
ve čtyřhře mužů.
A-družstvo mužů v krajské soutěži
2. třídy na chvostu tabulky

O důležité body se bojovalo poslední
listopadovou neděli, kdy do sálu Dynama
dorazil poslední tým tabulky, Bělá p.
Bezdězem „C“. Jelikož šlo o hodně, kapitán
A-družstva Petr Ovsenák poslal do zápasu ty
nejlepší hráče, kteří jsou k dispozici. Dvě
vyhrané čtyřhry, to byl parádní úvod
zápasu, jenže pak se bodový příděl pro
domácí zadrhl. Hosté utekli postupně na
2:5, 3:7, a pak na katastrofálních 5:9, kdy
už bylo téměř jisté, že v tomto veledůležitém utkání si Bělá odveze domů výhru.
Domácí však opět prokázali pevné nervy
a bojovnost za jakéhokoli stavu.
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Hosté ještě dlouho nemohli uvěřit, že
namísto tří bodů si domů vezou jen jeden
a že zůstávají v tabulce poslední.
Po devíti kolech je „Béčko“ desáté
Výsledky B-družstva mužů komentuje
osoba nejvíce zasvěcená, a to jeho kapitán
Petr Brož: „Od té doby, co Áčko postoupilo
do krajského přeboru, je jedinou snahou
B-týmu přežít v 1. regionálním přeboru
a nesestoupit. Ani letošní rok bohužel
nebude výjimkou. Dvě výhry nad nejslabšími týmy jsou ale povzbuzující, pokud je
na jaře potvrdíme, a k tomu zaskočíme
i nějakého silnějšího soupeře, bude velká
šance na udržení v soutěži. Minimum
12 bodů na konci sezóny je náš cíl. K tomu
je však třeba přidat v trénincích, stabilizovat
výsledky všech hráčů základní sestavy
(fyzicky i mentálně) a potom nás bude jistě
provázet pingpongová síla.“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filip Skoták
Johana Fuchsová
Eliáš Prokop
Robin Michelfait
Eliška Leunová
Veronika Faberová
Alžběta Dostálová
Dorota Prchalová
Ondřej Pírek
Liliana Springerová
Markéta Štveráková
Kalina Vasileva Kabasanova
Nela Střelecká
Miloslav Tuček

Petr Ovsenák

Areál od roku 2012 patří společnosti Nesaluka a.s. Technologii rafinerie provozuje společnost Povltavské Tukové Závody Trading
a.s., která navázala na historii společnosti
a vrací do areálu výrobu rafinovaných olejů.
„V současné době zaměstnáváme 11 lidí.
Naším cílem je závod opět oživit, a pokud
se podaří do areálu přilákat další zajímavé
nájemníky, mohou se objevit další pracovní
příležitosti,“ uvádí paní Zuzana Dalecká
ze společnosti Nesaluka a.s.
V současné době jsou v areálu pronajímány
převážně skladovací prostory. „Areál je
využit z části. Prostory pro výrobu stále
nabízíme k pronájmu, stejně jako kancelářské prostory, dílny, výrobní haly. V současné době máme volné 3 výrobní haly,“
prozradila.

Hledá se spolehlivý nájemník
Podle paní Dalecké mají ostatní firmy
o pronájem v areálu zájem: „Máme mnoho
poptávek, ale vzhledem k tomu, že jsou
budovy velice specifické, tak nevyhovují
požadavkům každého zájemce. Rádi bychom našli dlouhodobého a spolehlivého
nájemníka, který by ocenil kouzlo výrobního areálu s dlouholetou tradicí.“
Tradice areálu

•

•

1932 - Továrna na průmyslové zpracování tuků byla v Nelahozevsi vybudována pod názvem Velkonákupní
družstevní podniky. Zajímavost: Starší
lidé továrně proto říkali „védebka“.
1951 - Podnik byl znárodněn a přejmenován na Povltavské tukové závody
(PTZ). Mezi nejznámější výrobky ze
zdejší produkce patřily margaríny
Dukát, Hera, Visa a Smetol a mýdla

Cleo, Lotos a Nela (pojmenované po
Nelahozevsi).

•

1992 - Podnik byl zprivatizován do
rukou britsko-nizozemské společnosti
Unilever.

Nicméně s tak velkým využitím areálu,
jaký měl v době, kdy patřil firmě Unilever,
současní vlastníci nepočítají. „Obávám se,
že tato doba je nenávratně pryč, ale na
obnově výroby cíleně pracujeme,“ uzavírá
paní Dalecká.
Soňa Brunnerová
psáno pro portál ČtiDoma.cz

Připravované kurzy

Žáci v regionálním přeboru na špici
Jak si letos vedou žáci Nelahozevsi v soutěži
nám přibližuje jejich vedoucí, Alena
Ovsenáková: „Naše družstvo žáků zahájilo
novou sezónu velice úspěšně a po 4. kole
je v tabulce první! Silná generace žáků
nám sice loni přešla do dorostu, ale tyto
hráče dokonale nahradili Michal Štibinger,
Michal Malotínský, Matěj Hrůza a Josef
Kotrč. Na výkonech nejlepších hráčů
Štibingera, Malotínského a Hrůzy se pozitivně projevuje poctivý přístup k tréninku
a pravidelná účast na turnajích Středočeské
Open tour mládeže. Zlepšili se i nadějní
Jindra Kebrle a Patrik Koudelka, se kterými
se také počítá do mistrovských zápasů.
Tréninku žactva se kromě mě obětavě
věnuje Milda Kotrč a vypomáhají i ostatní
hráči oddílu, za což jim patří velký dík.“

V areálu funguje rafinerie a skladovací
prostory

Máte chuť si trochu
zasportovat?
Jsme parta nadšených
sportovců, kteří hrají
v Nelahozevsi každou neděli
od 10–12 hodin florbal.
Je nás málo, a proto
hledáme nové spoluhráče.
Chceš-li se přidat, tak neváhej
a kontaktuj Iva Kubicu - 603 865 866
nebo Jiřího Michala - 731 636 735
mail: jiri.michal@centrum.cz

Angličtina pro začátečníky
Každou středu v lednu (6., 13., 20. a 27.
1. 2016) nabízíme výuku AJ pro falešné
i úplné začátečníky v prostorách volnočasového centra v Zagarolské ulici a to
v době od 10 do 11 hodin pod vedením
lektorky Petry Burianové.
Ve výukové činnosti má letitou praxi
a praktické zkušenosti. Ve svých hodinách

klade důraz na aktivní mluvení a používání cizího jazyka v hodinách tak, aby
studentům nepřipadal jako cizí, prostřednictvím zábavné odlehčení formy čtení,
doplňování, her, křížovek, poslechem.
Cílem je, aby studenti samy objevily své
přirozené schopnosti domluvit se a bavit
se na běžná hovorová témata.
Petra Burianová vystudovala FFUK obor
lingvistika - cizí jazyky a antropologie.
Další informace na: www.petra-jazyky.cz

O termínech vás budeme informovat.
informace na tel. 608 059 549
Eliška Brázdová

Jóga
Na únor připravujeme ukázkové hodiny
jógy, které se Petra také věnuje.
Jóga je jedním ze způsobů, který pomáhá
najít souznění s vlastním tělem, myslí, duší
i s okolním světem. Jde o ucelený systém
tělesných cvičení k harmonizaci těla, mysli
i jemných energií. Obsahuje zejména cviky
s výdržemi (ásany), dechová cvičení
(pránájáma) a očistné techniky (krijá).
Jógu může cvičit každý, kdo opravdu
chce. Cvičení si přizpůsobuje každý podle
svých individuálních možností. Hodiny
jógy jsou již několik let hojně
navštěvovány.
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Popravdě, od „Áčka“ Nelahozevsi se toho
letos v krajské soutěži moc nečeká. Žádnou
hráčskou posilu se získat nepodařilo, a tak
nejsilnější sestava je nachlup stejná jako
před 5 lety, kdy se v okrese o postup do
kraje bojovalo: Míša Motlová, Radek Točík
a bratři Ovsenákové. Družstvu po 9 odehraných kolech patří v tabulce předposlední,
11. příčka.

Neskutečnou sérii čtyř výher po sobě završila Míša Motlová, která v nervydrásajícím
„finále“ dokázala porazit hostujícího
Řehořka, a remíza 9:9 byla na světě!

Byl to jeden z významných zaměstnavatelů regionu. Pracovalo tu skoro 700
lidí. Vyráběly se tu margaríny, mýdla
nebo majonézy, než po rozhodnutí
firmy Unilever přesunuli svou výrobu
do Polska. Areál v roce 2010 osiřel
a dlouho se debatovalo, co tu bude...
Mezi lidmi se napovídalo ledacos.
Hovořilo se třeba o čokoládovně...
Jaká je realita?

Noví nelahozeveští občánci:

•

MHD Kralupy nad Vltavou
bude napojena do PID

		
Pásma projížděná
Cena jednotlivé	Časový kupon
Z (pásma)
Do (pásma)	na jízdenku	jízdenky
MHD Praha*

Kralupy nad Vltavou (3)

S jízdenkou PID i v MHD Kralupy nad Vltavou
K 1. lednu 2016 se připravuje na základě dohody města Kralupy nad Vltavou,
okolních obcí a organizace ROPID začlenění linek MHD Kralupy nad Vltavou do
systému Pražské integrované dopravy. Současné linky č. 1 a 2 nově vyjedou pod
označením 457 a 458. Cestující tak získají možnost kombinovat kralupskou MHD
s ostatními železničními i autobusovými linkami PID. Zároveň však zůstane zachována
alternativa místního jízdného pro jednorázové cesty kralupskou MHD. Každý si
tedy bude moci vybrat typ jízdného podle potřeby.
Co přinese integrace kralupské MHD
do PID?

•
•

•

možnost cestovat kralupskou MHD,
vlakem i autobusem PID do Prahy na
jeden jízdní doklad PID
cestující, kteří již mají časový kupon
PID pro dojíždění do Prahy, si v kralupské MHD nemusí kupovat další
jízdenku
při cestách po Kralupech a okolí bude
možné plnohodnotně kombinovat
a přestupovat mezi MHD a stávajícími
linkami PID

Změna jízdních řádů
Oproti současnému stavu nedochází kromě
přečíslování linek k žádným podstatným
změnám. U vybraných spojů jsou mírně
posunuty časové polohy pro lepší návaznosti zejména na vlaky u kralupského

nádraží. Zároveň se oproti současnému stavu zavádí nový večerní spoj v pracovní dny
z železniční stanice ve 23:20 přes Lešany,
Nelahozeves, Veltrusy, Tesco zpět k železniční stanici (linka 458).
Tarif Pražské integrované dopravy
(PID)

Pokud ovšem cestující má již označenou
jízdenku z předchozí linky PID, a tato jízdenka
splňuje časovou a pásmovou platnost pro
pásmo 3, je možné na ni přestoupit i na linky
PID 457 a 458. Při použití jízdenek dle
Tarifu PID je třeba dát pozor na pásmovou
i časovou platnost jízdenek (tj. nepřekročit
dobu platnosti).

Místní tarif MHD Kralupy nad Vltavou - Ceník
Jízdné z předprodeje (bločky)

Jízdné hrazené hotově u řidiče

Jednotlivé plnocenné

10 Kč

12 Kč

Jednotlivé pro děti 6–15 let

5 Kč

6 Kč

Předplatní časové jízdné existuje jen v podobě kuponů PID (viz dále).

Ceny jízdenek PID pro jednotlivou jízdu (plnocenné)

•

Příklady cestování na jednotlivé jízdné (bez „pražské tramvajenky“)
	Časová
Plnocenné
Počet pásem	platnost jízdenky	jízdné

Kralupy nad Vltavou (3)

Kralupy nad Vltavou (3)

3

1

15/30 min*

12/18 Kč*

Kralupy nad Vltavou (3)

Libčice nad Vltavou (2)

3-2

2

30 min

18 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Roztoky u Prahy (1)

3-2-1

3

60 min

24 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Podbaba (B) (vlak)

3-2-1-B

4

90 min

32 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Holešovice (0) (vlak)

3-2-1-B-0

5

120 min

40 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha Masarykovo/hl. n. (P)

3-2-1-B-0-P-P

7

180 min

54 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha MHD (P)

3-2-1-B-0-P-P

7

180 min

54 Kč

* … 12 Kč při jízdě max. 15 min. (neplatí ve vlacích PID), 18 Kč při jízdě max. 30 min.; při použití jízdenky za 12 Kč jako místní tarif MHD není časové omezení a jízdenka je nepřestupní
P … dvojpásmo

6

24 Kč

P,0,B

		
Pásma kuponu	Časový kupon	Časový kupon 		
Z (pásma)
Do (pásma)		
BUS+VLAK měsíční/30denní
BUS+VLAK čtvrtletní/90denní

Kralupy nad Vltavou (3)

Kralupy nad Vltavou (3)

3

300 Kč

760 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Libčice nad Vltavou (2)

3-2

460 Kč

1 200 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Roztoky u Prahy (1)

3-2-1

700 Kč

1 800 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Podbaba (B) (vlak)

3-2-1-0

920 Kč

2 400 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Holešovice (0) (vlak)

3-2-1-0

920 Kč

2 400 Kč

Příklady cestování na doplňkový kupon BUS+VLAK v kombinaci s pražským kuponem P a 0 (vč. B)

Výsledné časové jízdné je součtem ceny kuponu pro vnější pásma + kuponu pro Prahu:

Kupon pro vnější pásma PID:
Z (pásma)
Do (pásma)
Pásma kuponu	Časový kupon	Časový kupon	Časový kupon
			
BUS+VLAK měsíční/30denní
BUS+VLAK čtvrtletní/90denní
MHD Praha*
Kralupy n. Vlt. (3)

kamkoli do Prahy

3-2-1

700 Kč

1 800 Kč

P, 0, B

* … „Pražská tramvajenka“ – časové kupony pro Prahu (pásma P, 0, B):
Časový kupon MHD Praha	
měsíční/30denní
čtvrtletní/90denní
roční/365denní

V tabulkách výše jsou uvedeny pouze
kupony plnocenné, další kupony (pro studenty, juniory atd.) a „bezplatné“ přepravy v Praze viz Tarif PID. Pásmo B je u všech
kuponů součástí pásma 0 a na kuponech
se neuvádí.
Při použití kombinace kuponu pro Prahu
(P, 0, B) a doplňkového kuponu pro vnější
pásma PID lze kombinovat kupony různé
časové platnosti (doba a počátek platnosti),
tedy například roční pro Prahu se čtvrtletním pro vnější pásma, důležité je, aby byly
příslušné kupony platné v těch pásmech
a v ten den, kdy jsou k cestě použity.
Údaje v těchto tabulkách uvedené pro
cesty z Kralup nad Vltavou platí i pro cesty
z ostatních obcí a měst v rámci MHD
Kralupy n. Vlt. (Veltrusy, Nelahozeves,
Miřejovice), protože jsou zařazeny ve
stejném tarifním pásmu PID – tedy 3 (neplatí pro cesty linkou 372). Ze železničních
stanic Nelahozeves a Nelahozeves zámek
zatím nelze cestovat vlakem na jednotlivé
jízdenky PID, protože úsek trati 090 (linky
S4) Kralupy n. Vlt. – Nelahozeves není
zařazen do plné integrace PID.
Stejná pravidla a ceny jízdného platí i při
cestování opačným směrem, tedy z Prahy

Cena
550 Kč
1 480 Kč
3 650 Kč

do Kralup nad Vltavou a přilehlých obcí
v pásmu 3 nebo v rámci MHD Kralupy n.
Vlt. (neplatí pro cesty linkou 372). Pokud
cestující například při dojíždění vlakem
kombinuje pražský kupon PID pro P, 0, B
(MHD Praha) s jednotlivou jízdenkou PID,
kterou hradí jízdné ve vnějších pásmech,
označí si tuto jízdenku již před nástupem
do vlaku v Praze v prostoru železniční
stanice. Její časová i pásmová platnost se
posouvá do prvního pásma PID, na které
cestující již nemá předplatné, tedy v tomto
případě do pásma 1.

také v informační kanceláři ČSAD Střední
Čechy na kralupském nádraží.
Předplatní jízdenky PID lze získat přes
e-shop Dopravního podniku hl. m. Prahy
nebo osobně v předprodejních místech.
Nejbližší předprodejní místo v oblasti je
železniční stanice Kralupy nad Vltavou
(prodává pouze papírové kupony).
Bližní informace poskytne informační
kancelář ČSAD Střední Čechy na
kralupském nádraží
tel.: 315 726 387.

Další informace o Tarifu PID

•
•

více informací o Tarifu PID
(www.ropid.cz/tarif )
tarifní web ROPID – jízdné snadno
a rychle (tarif.ropid.cz)

Kde získat jízdenku PID
Jízdenky pro jednotlivou jízdu PID lze
zakoupit buď přímo u řidičů příměstských
autobusů nebo v jízdenkových automatech či v omezeném sortimentu u dalších
smluvních prodejců včetně vybraných
pokladen ČD. Zlevněné jízdenky MHD je
možné zakoupit ve stávající prodejní síti

Prosinec 2015

Prosinec 2015

			
Z (pásma)
Do (pásma)
Projížděná pásma	

3-2-1

Příklady cestování na doplňkový časový kupon pro vnější pásma a pásmo 0 (vč. B) (dojezd na okraj Prahy)

BUS+VLAK platný pro 3. vnější pásmo,
nově platí tento kupon i na MHD Kralupy,
tedy na linkách 457 a 458. Při cestách jen
po Kralupech (a přilehlých obcích na linkách 457 a 458) na jednotlivé jízdenky
zůstává výhodnější místní tarif MHD.

Platí pouze na linkách PID 457 a 458
a zahrnuje jen jednotlivé nepřestupní
jízdné. Jednotlivá jízdenka místního tarifu
z předprodeje nebo zakoupená u řidiče
platí v rámci obvodu MHD Kralupy nad
Vltavou jako nepřestupní, tj. vždy na jednu
jízdu daným spojem bez ohledu na vzdálenost, a pozbývá platnosti okamžikem
vystoupení cestujícího z autobusu. Oproti
jízdnému PID může být výhodnější zejména
při delší jednorázové cestě bez přestupu
na jiné linky PID.

Obyvatelům Kralup nad Vltavou, kteří
dojíždějí za prací, do škol atd., například do
Prahy, a vlastní již doplňkový kupon PID

kamkoli do Prahy

Ceny předplatních jízdenek (kuponů) PID (plnocenné)

Místní tarif MHD Kralupy nad Vltavou

V systému PID jsou všechny zastávky linek
457 a 458 na území sídel Kralupy nad
Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves a Miřejovice
zařazeny do tarifního pásma 3. Jízdní
doklady systému PID platí jako síťové
a přestupní. V rámci své pásmové a časové
platnosti lze na ně tedy přestupovat na
jinou autobusovou linku PID, na vlak PID
nebo je lze použít v MHD Praha (pásma
P, 0, B).

Druh jízdného – místní tarif MHD

Příklady cestování na kombinaci jednotlivé jízdenky s časovým kuponem MHD Praha („pražská tramvajenka“)
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Občanská poradna Nelahozeves
Pět měsíců činnosti

Co říká zákon?
Podle zákona o sociálních službách
(108/2006 Sb., § 94) je každá obec povinna na svém území zjišťovat potřeby
poskytování sociálních služeb osobám
(tzv. vyhledávání sociálně potřebných
občanů) a zajišťovat dostupnost informací
o možnostech a způsobech poskytování
sociálních služeb, spolupracovat s jinými
obcemi a poskytovateli sociálních služeb,
podmínky a zprostředkovávat tyto sociální
služby.
Vážení spoluobčané.
Dnem 19. července 2015 zahájila svoji činnost občanská poradna v Zagarolské ulici
313, v budově, kde sídlí též obecní knihovna, mateřská školka a spolky volnočasových
aktivit. Každou neděli v době 10,00-13,00 poskytuji, zatím osamoceně, sociálně
právní a odborné konzultace. Jsem rád, že prvotní ostýchavost občanů je již za
námi a v současnosti již pomalu přestává vyčleněný čas na konzultace stačit. Proto
i takto apeluji na zájemce, aby se pokud možno včas objednali na 731 168 704
(rysjb@seznam.cz) a nemuseli čekat. Co dosavadní poradna ukázala a jaké problémy
řešíme nejčastěji?
Pominu dílčí a různorodé problémy typu,
restitučních nároků, užívání a držby cizích
pozemků, dědictví, nesplacených dluhů
a formy pomoci při účinném jednání
s úřady státní a veřejné správy. Při těchto
problémech a nejasnostech se práva
a povinnosti sporných stran podaří zpravidla
konkrétně a zřetelně objasnit již při úvodní
konzultaci.
Chci se však obecně, přeci jen však blíže,
zmínit o třech problémech, které se
v naší obci ukazují jako typické
– opakující se v různých podobách:

•
8

Sousedské vztahy. Jedná se zpravidla
o spory mezi trvale žijícími občany
v obci a tzv. lufťáky-chalupáři, zejména
tam, kde sousedí pozemky stran sporu.
Jde především o zanedbávání péče
o pozemek, oplocení, přesahy stromů
a keřů, stékání vody z pozemku na
sousední pozemek, hlučnost a prašnost
sousedů a pod. V této oblasti se
v poslední době objevily též nejasnosti,
související s restitučními nároky, jakož
i spory při užívání cizích pozemků
(včetně nároků na jejich vydržení
podle § 987 a násl. zákona č. 89/2012
Sb. občanský zákoník). Mnohdy mají
tyto spory svůj původ v nedořešených
majetkoprávních vyrovnáních z let
minulých a tudíž jejich řešení je složitější.
Dluhy, dluhy a zase jen dluhy a z toho

•

Stáří klepe na dveře, síly ubývají,
soběstačnost je omezena – potřebuji
pomoc. Ano je to tak. I naše obec,
občané žijící ve staré zástavbě, stárne.
Není zvláštností, kdy zpravidla 80letá
i starší občanka obce, žije v domě
sama, děti jsou trvale mimo a tedy na
vše již nestačí. Bohužel, v současnosti
již obec žádné, tzv. preventivní a terénní
sociální služby, nezabezpečuje, ani
neřeší. Sem tam ještě přetrvává, z let
dávno minulých, něco z toho, co dříve
v obci řešila sociální komise s paní
Ditrichovou v čele. Dovoz stravy, nákup,
úklid apod. Zabezpečila se strava pro
důchodce ve školní jídelně, což se
neosvědčilo. Logicky, neboť dětská normovaná strava je diametrálně odlišná
od stravy pro dospělé a chození si pro
stravu také není mnohdy možné.

Položme si tedy otázku. Naplňuje naše
obec výše uvedená zákonná ustanovení?
Pečuje dostatečně o své starší a sociálně
potřebné občany? Nelze říct, že nikoliv.
Funguje zde např. klub seniorů, je možné
se zapojit v rámci některých volnočasových aktivit. Určitě však lze konstatovat,
že v současnosti je tato oblast v naší obci
na okraji pozornosti a je tudíž nedostatečná.
Nejlépe to vystihuje názor jedné starší
občanky - babičky, která mě v poradně řekla.
„Proč tady v Nelahozevsi nemůžeme mít
zabezpečeny stejné sociální služby, jako
mají zabezpečeny v Kralupech?“ Bohužel
jsem musel konstatovat, „máte babi pravdu“.
Kralupy pro potřebné občany naší obce
zabezpečují pouze výjimečně přijetí do
domova důchodců (dům s pečovatelskou
službou naproti bazénu), ostatní služby
s benefity a slevami mají pouze pro občany
Kralup. V naší obci to zatím nikdo moc
neřeší, sociální komise zřízena zatím není.
Pokusil jsem se tímto pouze nastínit
problémy vyskytující se v obci, obecně.
Nemohu a ani bych si nedovolil být konkrétnější. Jednak by to nebylo vhodné
a etický kodex občanského poradce mi
to ani nedovoluje. Žiji, i když dosud jako
lufťák, v obci již 25 let a cítím vůči obci
a jejím občanům též povinnost, něco ze
svých zkušeností a vzdělání věnovat.
Současně se ukázalo, že ve složitých
případech a při rozhovoru zejména se

dluhy a zabezpečit péči o svůj pozemek.
Ve vedení obce jsme již projednali
nedostatky a možnosti zlepšení v oblasti
sociálních služeb u obce, realizovali jsme
prvotní jednání na oddělení sociální péče
a na Centru sociální péče v Kralupech.
Věřím, že se tímto problémem bude v blízké
době zabývat i zastupitelstvo obce a vytvoří
si k tomu potřebné předpoklady. Ukazuje
se, že je to nanejvýš potřebné.

Kulturní a společenské akce
v roce 2016
Děkujeme za vaši přízeň v letošním roce, bez návštěvníků a diváků by naše akce nedávaly
žádný smysl. Snažíme se pokračovat v tradičních akcích, které si v obci již našly své místo,
ale nebráníme se ani novým věcem. Smyslem našeho počínání je umožnit sousedům se
potkávat jinde, než na svých zahrádkách a jsme rádi, když si z nepřeberného množství
akcí, které se konají v okolí, vyberete zrovna tu obecní. V příštím roce se můžete těšit na
Máje, plánujeme společně s Veltrusy i Happening na starém miřejovickém mostě, festival
Dvořákova Nelahozeves by měl být zase o kousek větší a lepší a rádi se s vámi potkáme
i na již tradiční podzimní tancovačce.
Mým snem je, že se při rozsvícení vánočního stromku sejde celá obec, Dynamo společně
s fotbalisty z PTZ a ochotníky nacvičí živý betlém, hasiči s myslivci a školními dětmi zazpívají
pásmo koled a starosta s místostarostou budou rozdávat vánočky, které napekli s kolegyněmi
z úřadu a klubem seniorů. Příští rok to asi nebude, ale snad jsme na dobré cestě.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, splnění všech přání a hodně zdraví a štěstí.
Za kulturní komisi Eliška Brázdová

Nelahozeveské Adventní
slavnosti zlákaly tisíce lidí

Takže. Máte-li problém, nevíte si rady,
nejste si jisti, přijďte se poradit. Přijde Vám
obsílka? Neházejte ji do koše, přijďte.
Chce na Vás někdo něco podepsat? Přijďte,
dokument pročtu a upozorním na možná
rizika. Potom je již zpravidla pozdě.
Příjemné vánoce a hodně úspěchů
do Nového roku Vám přeje
Ing. Mgr. Jan RYŠAVÝ
Váš občanský poradce.

Kulturní přehled
leden až březen
roku 2016
24. prosince 2015 od 11–12 h

Starostovský punč a Betlémské světlo

9.–10. ledna

Tříkrálová sbírka

9. ledna

Myslivecký ples v kulturním domě

13. února

Hasičský ples v kulturním domě

26. února
I.Šibřinky na Dynamu

5. března

Ples sportovců v kulturním domě

12. března

II. Šibřinky na Dynamu

Letos opět
přijdou Tři králové
Hodně stánků, svařák, koledy, průvodci
v kostýmech a spousta lidí na nádvoří
i v zámeckých prostorách, na nádvoří,
v prvním patře nebo v zámeckém sklepě...
To vše jste mohli vidět v areálu zámku
Nelahozeves 21. a 22. listopadu.

Věděli jste, že nedaleko zámku
v Nelahozevsi fungovala od roku
1926 výroba vánočních ozdob?
Jejich výroba zde ovšem před
několika lety skončila.

Po zámku pobíhal zimní maskot, tedy
Sněhulák, a radil zvědavcům. U stánků
jste si mohli koupit šátky, ozdoby, občerstvení, ale také tu byli prodejci s adventními
věnci a různými šperky.
Manažerka Zdeňka Niklová řekla, že na
zámek přišlo kolem 6 tisíc lidí. Velký zájem
byl například o prohlídky zámku, které byly
na rezervaci v ceně vstupného. Na Zámecké
dýňování přišlo v říjnu přes tisíc lidí.
V doprovodném programu ovšem nechybělo
divadelní představení nebo koncert.
Soňa Brunnerová

Již tradičně na počátku
nového roku budou
naší obcí procházet tři
králové s Tříkrálovou
sbírkou. Pokud máte
zájem, abychom navštívili i vás, a nejste dosud na
našem seznamu adres,
můžete nás kontaktovat:
simona.hrnakova@centrum.cz,
+606 498 036
Rádi se u vás zastavíme o víkendu
9.–10. ledna 2016, popřejeme do
nového roku a požehnáme váš dům
svěcenou křídou. Děkujeme za vaši
přízeň.

Prosinec 2015

Prosinec 2015

•

plynoucí sociální problémy včetně
bezdomovectví a vzájemné nevraživosti
uvnitř rodiny a příbuzných. Bohužel
není ojedinělým jevem, kdy bratr okrádal
sestru, kdy syn okradl tátu i svého
mladšího bratra. A nejde jen o nějakou
tisícovku, jde o statisíce, jde i o střechu
nad hlavou. Bohužel, zpravidla starší
občané (rodiče) podepíší vše, co jim
mnohdy děti nebo vnoučata, cestou
pofiderních realitních kanceláří
a makléřských firem, k podpisu předloží
a vůbec netuší, co podepisují.

Podle zákona o obcích (128/2000 Sb.)
můžeme např. připomenout: § 2 = „Obec
pečuje ….o potřeby svých občanů; při
plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem
“; § 35 = „Do samostatné působnosti obce
patří záležitosti, které jsou v zájmu obce
a občanů obce. Obec ……ve svém územním obvodu dále pečuje …..o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů“.

staršími spoluobčany, to jednorázový pohovor s objasněním dalšího postupu nevyřeší.
Člověku to tedy nedá, a případ řeším dále,
mnohdy i na základě plné moci s úřady
a s „neposlušnými“ osobami a firmami.
Přesto i tuto pomoc poskytuji zdarma.
Domnívám se, že mnohé se již podařilo.
Podařilo se umístit již jednoho spoluobčana
do domova s pečovatelskou službou Kralupy, vyřešili a zamezili jsme dalším okrádáním
příbuznými, donutili jsme vyrovnat některé
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Po koncertu se Martina Kociánová
rozpovídala o hnutí preppers

Myslivecké sdružení Kralupy - Nelahozeves
si Vás dovoluje pozvat na ...

V úterý 8. prosince večer na zámku v Nelahozevsi zazpívala Martina Kociánová,
která pracuje jako moderátorka v Českém rozhlasu. Doprovodili ji tři hudebníci
z mozartovského Tria Amadeus. Bylo plno!

Rytířský sál renesančního zámku Nelahozeves, kde se kromě koncertů pořádají
svatební obřady a také vítání občánků,
rozezněly skladby od W. A. Mozarta, J. J Ryby,
A. Vivaldiho nebo J. S. Bacha.
Po koncertu proběhl ještě slavnostní
přípitek, kde se probíralo například téma
preperů, o kterých Martina Kociánová
letos točila rozhlasovou reportáž.
Preppers je hnutí lidí, kteří se snaží
být co nejvíce soběstační a snaží se
aktivně připravit na kolaps naší společnosti. Jsou si jím téměř jisti, a dokonce
mají několik scénářů toho, co kolaps
způsobí. Snaží se spíše skrývat.

Jak dlouho se zpěvu věnujete? Kde jste
se učila zpívat.
Zpívat jsem začala asi v šesté třídě. Chodila
jsem do „lidušky“, do sboru a později na
Lidovou konzervatoř v Ostravě. Pro zpěváka je hlavně důležité, aby našel toho
„svého“učitele. Mě se to povedlo před
více než deseti lety a od té doby chodím
k paní Jaroslavě Niederlové. Zpěvák nikdy
nemá hotovo. Když má hodně práce, tak
musí chodit k učiteli na „kontrolu“, aby to
nepřehnal a když zrovna nemá dost práce,
tak se zase musí udržovat v kondici.

Prosinec 2015

Soňa Brunnerová
psáno pro portál ČtiDoma.cz
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Dopis
neznámému

a
bol

!!!

om

Predprodej vstupenek od 11.12.2015
kontakt Z.Schneider
Vstupné 130 Kč,mob: 602 442 384, e-mail: ZdenekSchneider@Seznam.cz

KR poslecu
EDO hra
je

Občané Lešany si určitě všimli, že byla v těchto dnech dokončena
oprava lešanské kapličky. K realizaci opravy jsme využili
dotačního titulu z MMR na obnovu a opravu drobných sakrálních
staveb, která byla vyhlášena v květnu 2015. Opravu provedla firma
Makra, náklady na opravu byly 107.000 Kč a dotace činila
70 % nákladů. Vnitřní opravy obsahovaly novou sanační omítku,
ošetření zdiva proti vlhkosti. Vnější opravy se týkaly odstranění
zvětralé omítky, opravení štuku a nátěr novou fasádou. Obvod
kapličky byl odvodněn drenáží, osazen betonovými žlabovkami
a okno a dveře byly osazeny repasovanou mříží.

t
ah tá

Bo

Sylva Veličová

Poslyš drahý sousede a milý spoluobčane, ty, který si neustále půjčuješ
sáčky ze psí schránky, ale pak je
už nevracíš. Víš co myslím? Jde mi
o schránku nahoře na stezce u Resortu,
tam co se pořád ztrácí ty sáčky.
Už víš?
Slyš, mám na tebe prosbu - nech už
toho. Zamysli se. A styď se a přestaň,
tohle se přece nedělá. Schránka má
svůj účel a bez svého obsahu nemá
ten správný efekt a je zbytečná. Vykašli
se na to a nech ty sáčky být. Poslouchej, nabízím ti pomoc a podávám ti
pomocnou ruku. Přijď příště raději za
mnou domů, pár balíčků ti dám. Užij
si je. Jen tě žádám ještě jednou, nech
prosím tu schránku být. Svou adresu
přikládám níže. Pokud t o máš ke
mně daleko, zastav se na OÚ.
Ví tam o tobě a sáčky mají pro tebe
připravené.
Děkuji ti moc za pochopení.

Prosinec 2015

Přijala byste pozvání si znovu v Nelahozevsi zazpívat?
V rodišti Antonína Dvořáka a na tak krásném zámku – kdykoliv. Díky za pozvání
a požehnané Vánoce.

TJ Dynamo Nelahozeves
a Obecní úřad Nelahozeves

Oprava kapličky
v Lešanech

ia

Jaké koncerty máte do konce roku? Kdy
a kde?
Ještě mě čeká koncert v pražské Hybernii,
kde se setkám s mnoha kolegy i s jiných
žánrů. Těším se i na setkání s vynikajícím
pěvcem Zdeňkem Plechem v Brně. Pak na
mě čekají ještě dvě Rybovy mše v pražském
Hlaholu. Snažím se to kombinovat s moderováním a teď o Vánocích je to docela
„oříšek“. Nad Rybovou mší o půlnoci na
Štědrý den a mezi svátky se sešla rodinná
rada, která mi to rozhodujícím počtem
hlasů zakázala. Moc se jim nedivím, protože
jsem už měsíc prakticky každý večer pryč
a myslím, že to Vánoční ztišení dlužím jim
i sobě.

Kulturní dum Nelahozes
pod zámkem
v sobotu 9.1.2016

anc

Jak se Vám líbilo na nelahozeveském
zámku?
Přiznám se, že ještě nikdy jsem na tomto
zámku nebyla a tak mě vždy potěší setkání
s kusem hmatatelné historie, jakým zámky,
hrady, kláštery či kostely jsou. Navíc má
Nelahozeves rodáka, který je nejen jedním
z nejlepších skladatelů vůbec, ale navíc je
to jedna z nejvíce inspirativních osobností
i lidsky.

Přejeme všem
spoluobčanům
šťastné prožití
vánočních svátků,
do nového roku
2016 hodně
zdraví, elánu
a radosti.

Myslivecký ples

Kt

Martina Kociánová:
Zpěvák nemá nikdy
hotovo

Jiří Michal
Nad Borovičkami 181
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sychravo, což je na severu pořád – a ještě
delší vzdálenost (5 tisíc km). Dohromady
jsem teda ujel asi 12 tisíc kilometrů.

Cesta

na Nordkapp
jako únik
od moderního světa
Jet na kole přes měsíc v kuse, procestovat si značnou část Evropy, to jen tak někdo
nezažije. Jaké to je, se dozvíte v rozhovoru s Vaškem Michovským z týmu K moři na kole.

Představení týmu
Václav Michovský ml. z Nelahozevsi je jeden
z party kamarádů, která se prezentuje pod
názvem K moři na kole. Dva jsou z Řeže
(Vilém, David) a dva z Nelahozevsi (Vašek,
Pavel).
Kluci, kteří se spolu seznámili na kralupském
gymnáziu, spolu vyrazili na několik prázdninových výletů na kolech z ČR. Jejich cílem
se stalo Chorvatsko (2012), Dánsko (2013),
Portugalsko (2014) a Norsko (2015). Vašek
je jako jediný z týmu absolvoval všechny.
Letošní cesta na Nordkapp (nejsevernější
bod Evropy ležící v Norsku) byla ze všech
nejnáročnější, ale kluci cestu zvládli za
necelý 1,5 měsíce. Vyrazili na konci června
a před třemi měsíci, 5. srpna, došlapali do
cíle.

Komplikace ještě
před startem

Letos vám zkomplikovala odjezd tvoje
horečka. Stalo se vám to i někdy jindy?
Bylo to nepříjemný. Stalo se nám to jako
týmu poprvé, že nám odjezd zkomplikovala
zdravotní situace. V den plánovaného odjezdu jsem měl horečku a nebylo mi dobře.
Dohodli jsme se s klukama, že to zkusíme
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Jak se ti povedlo z toho tak rychle
dostat?
Vzal jsem si prášky a ležel jsem celý den
v posteli. Povedlo se mi to trošku vyležet
a vypotit. I když mi ani druhý den nebylo
úplně fajn, tak jsme vyrazili. V prvních
dnech to nebylo úplně příjemný, přeci
jenom tělo bylo nějakým způsobem oslabený, ale postupně jsem se z toho v sedle
dostal.
Kluci z druhé party (Řež) měli taky takovéhle ovace?
Neměli. Pak si z nás dělali srandu, že vlastně
celá cesta je jenom o nás z Nelahozevsi
a oni nám tam vaří oběd a berou tašky.
Tak to samozřejmě není.
Kolikrát jste jeli jako tým K moři na
kole v tomto složení?
V úplně stejném složení jsme jeli podruhé.
Letos to bylo úplně stejný složení týmu
jako při cestě do Portugalska.
Ty jsi jediný z týmu, kdo jel čtyřikrát?
Spíš jsem jediný, kdo je všechny dokončil.
David Těthal z Řeže jel také všechny čtyři
trasy, ale při cestě do Portugalska kvůli

Náročný výlet
vyžaduje přípravu
Jak ses na letošní náročnou cestu
s kluky připravoval?
Já myslím, že klíč k úspěchu je přidávat si
obtížnost postupně. Kdybych nikdy nejezdil
na kole, tak bych se nikdy neodhodlal
k tomu sednout a jet na Nordkapp…
Kolik jsi celkem ujel kilometrů k moři
na kole?
Dá se to rychle spočítat. Tisíc kilometrů to
bylo do Chorvatska, podruhé jsme jeli do
Dánska 1300 kilometrů. Tady jsme si zkusili,
jaké to je jet na sever. Chytli jsme deštivé
počasí. Jeli jsme po povodních 2013, kdy
to kolem Labe bylo všechno zpustošený.
Tehdy jsme si zkusili trošku těžší podmínky.
V roce 2014 jsme zamířili do Portugalska.
Rozdíl byl v tom, že to bylo mnohem dál,
dohromady jsme ujeli 4,5 tisíce kilometrů.
Tam jsme si vyzkoušeli, jestli vůbec spolu
můžeme tak dlouho fungovat, jestli vydrží
naše těla, nohy a kola takový počet kilometrů. Teďka jsme to skloubili dohromady,
horší podmínky – to znamená zimu, déšť,

To jsi na sobě musel pocítit…
V těch prvních dnech a týdnech výpravy na
Nordkapp to bylo strašně znát. Fakt jsem
nestíhal a měl jsem toho plný zuby. Ještě
do toho to nachlazení, takže ty první dny
pro mě byly docela krušný. Vůbec možná
nejhorší z těch čtyř let.
To by mě zajímalo konkrétněji. Co se
stalo?
Nejhůř jsem na tom byl druhý den, když
jsme za Náchodem přejížděli do Polska.
Jeli jsme přes Národní park Stolové hory.
Na cestě spíme ve stanech na divoko,
mimo kempy. Snažíme se přitom nocovat
tak, abychom zbytečně neprovokovali.
A to v národním parku moc dobře nejde,
tak jsme z něj potřebovali vyjet. Už byl večer,
navíc začalo pršet. Měli jsme v nohách sto
kilometrů, což v prvních dnech člověk hodně pocítí. Já jsem navíc ještě nebyl úplně
fit z těch horeček a někdy v osm hodin za
deště jsme se drápali do osmikilometrového stoupání. Tam jsem na tom byl nejhůř.
Pomohl kamarád Vilda, kterej jel se mnou
a víceméně mě tahal nahoru. Jinak bych
to kolo asi hodil ze skály dolů a jel bych
vlakem domů. Tam jsem byl hodně na
dně. Paradoxně hned takhle na začátku.
Jak se vám jelo bez tréninku?
Jsem toho názoru, že když člověk na
takovou akci vyrazí, tak si o sobě myslí,
že nějakou fyzickou kondici má. Z fyzický
stránky mi přijde, že to je celkem zvládnutelný, protože na to kolo si člověk zvykne.
Prvních pár dnů bolí zadek, pak bolí nohy,
možná zpočátku jsme bojovali s křečema
a tak podobně. Samozřejmě ta únava se
střádá, že jo, za tu cestu. Ke konci už člověk
cítí, že nějaký kilometry odjel.

Bavili jsme se o tom, že i přes únavu
se taková štreka dá zvládnout, i když
to na sobě člověk pocítí. Jak je na tom
psychika?
Myslím si, že to je pro psychiku náročnější,
než po fyzické stránce. Zvlášť takhle na
ten sever. Když se ve Finsku jede celý den
sto kilometrů lesem, člověk nevidí nic.
Potká za den tři, čtyři lidi. Projede jednu,
dvě vesnice, nepotká krám. Tam je to hodně
o hlavě a o tom, že tam člověk musí jet
s lidma, kterým věří. Ačkoliv si během
tý cesty každý vybral nějakou krizi, to je
logický, tak si myslím, že jsme to nakonec
zvládli celkem v pohodě.
Co jste s sebou museli mít? Dokupovali
jste něco cestou?
To jsou věci, které máme za ty čtyři roky,
co spolu jezdíme, myslím docela vychytaný.
Víme, jaký základní nářadí je potřeba s sebou mít. Víme, že nejčastějším problémem
je, že praskne drát ve výpletu kola, protože
jsou hodně zatížený. Na to je potřeba pár
kusů nářadí.
Na jakých jste jeli kolech?
Máme horská kola, ale měli jsme zesílené
pláště, které jsou dělané pro dálkovou
cyklistiku. To znamená, že to nejsou klasický
drapáky, který bývají na horských kolech, ale
jsou to užší pláště, které se spíš podobají
krosovým. Já jsem si kupoval kolo před
první výpravou do Chorvatska a absolvoval
jsem na něm všechny čtyři cesty. Kluci jezdí na starších kolech, David jezdí na kole
starém 10 nebo 15 let a jezdí na něm taky
úspěšně. O kole to až tolik není...
Jaké jste si na cestu brali oblečení?
Oblečení, které si vezmeme s sebou, jsme
řešili letos úplně poprvé. Před cestou do
Portugalska jsme věděli, že nám postačí
maximálně dvoje cyklistické krátké kalhoty.
Ve Skandinávii bývá zima, proto jsme
zvažovali několik variant, jestli mít dlouhé
kalhoty nebo spíš legíny pod kraťasy.
Nakonec jsme skoro celou cestu na sobě
měli krátké kalhoty. Důležité je, aby člověku nebyla zima na tělo, ale v případě
nohou, od kolene po kotník, to nehraje
takovou roli.

Jak často a kde jste si cestou prali
oblečení?
Dokud bylo teplo, tak jsme si oblečení
prali skoro každý den v přírodě. Vezli jsme
s sebou tuhé mýdlo na praní, dokonce
s jelenem. Na severu byl s praním už trošku problém. Sice je tam spoustu jezer, jenže když si člověk vypere tričko, tak by ho
v tamních podmínkách sušil týden. Proto
jsme si oblečení prali jen tehdy, když to
bylo hodně nutný. Přeprali jsme alespoň
ponožky a spodní prádlo, ale do větších
kusů oblečení jsme se raději moc nepouštěli.
Jak často jste se koupali?
Je to dost podobný jako s tím praním.
Očistu jsme prováděli každý den, pokud
byla možnost, zvlášť, když jsme v Polsku
chytili tu vlnu veder, které trvaly celé
léto. Většinou se snažíme večer utábořit
na místě se zdrojem vody, kde bychom
se mohli vykoupat před spaním. Sice je
příjemné se vykoupat i v půlce dne, ale
nemá to ten efekt, když jedeme dalších
padesát kilometrů. Ve Finsku už byla na
koupání docela zima. Když je kolem 12
stupňů, člověk celý den jede v dešti, tak
večer už nemá na koupání náladu.
To jste se nedostali za celé dva měsíce
pod klasickou sprchu?
Já a Vilda jsme za celé dva měsíce ve sprše
nebyli ani jednou. Pavel s Davidem jednu
noc přespávali v Tallinu v ubytovně, kde
se mohli vysprchovat.

Nečekané setkání
v Polsku
Letos došlo ke konfliktu s Polákem,
který vás načapal, jak táboříte. Stalo se
vám to někdy předtím?
Letos se nám poprvé stalo, že jsme se
dostali do konfliktu. Snažíme se vybírat
taková místa na spaní, abychom nikoho
zbytečně neprovokovali, protože ve všech
zemích kromě Skandinávie je stanování
nadivoko, jak přespáváme my, zakázaný.
Snažíme se vždycky utábořit tam, kde
nebudeme moc na očích, třeba v lese
nebo na louce. Doposud jsme s tím neměli jediný problém, pokud nás někdo
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V Nelahozevsi vám mávala při odjezdu
celá škola. Jaký to byl pocit?
Bylo to strašně příjemný, protože jsme
s tím nepočítali. Bylo to pro nás překvapení.
V průběhu roku jsme měli ve škole přednášku. Děti o nás věděly a přišly se s námi
rozloučit, což bylo strašně krásný a povzbudivý. My jsme na to potom vzpomínali ještě
o mnoho týdnů později a byla to určitě
jedna z motivací, proč tam dojet.

o den odložit. V tu chvíli jsem nevěděl, že
celá škola stála dole na návsi a čekala na
nás. Potom mě to hodně mrzelo, že jsme
tam nepřijeli, ale nešlo to udělat jinak.

problémům s kolenem musel odstoupit
v Ženevě. Vilda Ernest chyběl na cestě do
Dánska, protože byl v té době v Americe.
Pavel Růžek s námi jezdí až od cesty do
Portugalska.

Jak jste se připravovali během roku?
Možná tě překvapím, ale prakticky nijak.
My jsme se připravovali spíš teoreticky.
Sešli jsme se jednou za tři týdny někde
v hospodě, probrali jsme, co kdo poveze,
co musíme vyřešit, víza do Ruska, kudy
pojedeme, jak zpátky... Takovýhle věci
jsme řešili hodně. Ale fyzický trénink, že
bychom spolu jezdili na kole, to ne. Každý
samozřejmě jezdí individuálně, protože to
máme rádi, každej taky dělá nějaký sport.
Já třeba hraju fotbal a i ostatní kluci žijou
aktivní sportovní život a udržujou se nějakým způsobem v kondici. Letos ale tři
z nás v červnu dělali státnice, takže nebyl
na kolo moc čas, protože jsme měli každý
svých starostí dost se školou. Na kole jsem
prakticky nejezdil vůbec.

odhalil. Když jsme těm lidem vysvětlili, co
děláme, tak na nás byli přátelští, dokonce
nás několikrát ptali, jestli nepotřebujeme
nějak pomoct.
A jak se to seběhlo v Polsku?
Na severu Polska jsme projížděli takovou
osadou uprostřed lesů. Za posledním
domem jsme zabočili do lesa a utábořili se.
Místo nebylo značené jako soukromý pozemek. Domníváme se, že nás prozradili štěkající psi. Ke konfliktu došlo večer, v době
kdy jsme si vařili večeři, uklízeli jsme si
věci do stanu a chystali se ke spánku.
Najednou se ze tmy vynořil cizí muž s baterkou a puškou v ruce. Nejdřív se nás ptal,
co tam děláme, potom vyhrožoval, že zavolá
policii, a do toho na nás pořád mířil tou
zbraní. To byl docela dramatický moment.

Drahá Skandinávie
Na kolik korun vás výlet vyšel?
Už z minulých cest jsme si stanovili, že
vydržíme s částkou 10 euro na den, ale byl
s tím problém ve Finsku a Norsku, kde je
všecko mnohem dražší. Tam už jsme se do
limitu nevešli. Když řeknu, že to každého
vyšlo na třicet tisíc, nebudu daleko od
pravdy. Musíš brát v úvahu, že jsi dva
měsíce pryč z domova, kupuješ si jídlo
a máš další výdaje. Nešetřili jsme třeba na
věcech jako je pivo. Kdybychom chtěli, tak
jsme výdaje mohli výrazně omezit tady.
Nicméně jsem toho názoru, že je to svým
způsobem dovolená, kterou si chci užít,
proto vůbec nechci přemýšlet nad koupí
zmrzliny nebo piva. Prostě si to koupím,
když na to mám chuť.
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Zajímavost
Kluci na Nordkapp dorazili 5. srpna,
po 41 dnech jízdy. Zatímco v ČR byla
tou dobou obrovská vedra (8. srpna
například byl v Řeži naměřen teplotní
rekord 40 stupňů), na Nordkappu bylo
v den příjezdu středočeských kolařů
kolem 10 stupňů.

Nelahozeveský zpravodaj v naší obci vychází
už po dlouhá léta. Jak se vyvíjel?
„Starý“ zpravodaj

„Včetně cesty z Nordkappu do Tromsa
strávila čtveřice mladých borců v sedle
celkem 50 dnů, během nichž urazila
4 985 kilometrů. Tím cyklisté o více než
400 kilometrů překonali loňský rekord,
kdy ve stejné sestavě vyrazili do portugalského Lisabonu,“

Původně připomínal spíš několikastránkový
leták, který nebyl graficky zpracováván.
Obsahoval informace o dění v obci, výzvy
k občanům a tak dále. Po obsahové stránce
se Nelahozeveský zpravodaj za desítky
let až tak podstatně nezměnil… Množství
informací a obrázků však poslední dobou
přibylo.

Uvádí nelahozeveský portál Nela.cz

Jak jste jeli domů?
Měli jsme více variant. Uvažovali jsme, že
bychom celou cestu jeli na kolech zpátky.
Nemyslím si, že bychom to nezvládli fyzicky,
ale spíše psychicky. Další věc je, že Norsko
i Finsko jsou hodně drahé země, a pokud
bychom se měli Skandinávií další tři týdny
vracet domů, tak by nás to finančně vyždímalo. Nakonec jsme udělali kompromis
a jeli jsme kolem 500 km z Nordkappu do
Tromsa po mořském pobřeží. Tady jsme se
pár dnů zdrželi, a potom odsud letěli do
České republiky.
Co jste tam těch pár dnů podnikali?
Město Tromso leží na ostrově sevřeném
fjordy a horami a my jsme se dohodli, že
vyrazíme do hor na pěší túru. Na letišti jsme
zjistili, že nemají úschovu na kola. Bylo
nám řečeno, že si je máme zamknout ke
stojanu. I když jsme se trochu báli, aby
nám kola někdo neukradl, nechali jsme
je tam i s veškerou bagáží. Do hor jsme
si s sebou vzali jen spacák, bundu, jídlo
a cenné věci jako je třeba mobil nebo
videokamera.

Plány do budoucna
Budete mít z letošní cesty třeba nějaké
video nebo knížku?
Plánuji napsat další vyprávění v knižní
podobě. Už jsem napsal o cestě do Chorvatska. Nejspíš v další knize shrnu všechny cesty s důrazem na poslední dvě, tedy
Portugalsko a Nordkapp. Určitě se na
internetu objeví video, ale nebude to nic
velkého. Půjde nejspíš o sestřih nejhezčích
záběrů, které budou doplněné hudbou.
Největší důraz ovšem klademe na přednášky, které byly celkem úspěšné. Už před
cestou na Nordkapp jsme měli asi šest

besed na několika školách nebo v kulturních zařízeních.

Místní periodikum v minulosti vznikalo na
obecním úřadě, kam Nelahozeveští nosili
vytištěné články, které se poskládaly za
sebe, nakopírovaly se a tiskly se přímo na
obecní tiskárně.

Každý den jste o sobě dávali vědět formou krátkých zpráv z cest. Kdo je psal?
Studuju žurnalistiku, proto je psaní zpráv
hlavně v mojí režii. Letos bylo pár výjimek,
kdy jsem všechny nepsal. Po rozdělení
kluci museli psát sami za sebe, nebo jsme
se při psaní párkrát prohodili.
Jak jste se na cestě připojovali na
internet?
Hodně lidí si myslí, že máme přístup
k internetu, protože jsme aktivní na Facebooku, ale není to pravda. Zpočátku jsme
informace pomocí posílali SMS svým známým, kteří zprávy ručně přepisovali na
Facebook. Od loňského roku máme zprovozněný web, kde sdílíme naše zprávy
včetně polohy na mapě. To všechno pomocí jednoho chytrého telefonu s předplacenými daty, ze kterého se vysílá GPS
poloha. Také se z něj posílá pomocí aplikace
zpráva e-mailem, kterou „náš tým“ kopíruje
na Facebook do statusů. Ale sami se na
internet nepřipojujeme, protože nechceme.
Říkám to hlavně proto, že nám někteří lidé
mají tendenci v době, kdy jsme na výletu,
psát nějaké vzkazy. My na ně ovšem nemůžeme odpovědět, protože o nich nevíme.
Berete to tedy jako únik od moderního
světa?
Svým způsobem ano.
Soňa Brunnerová
psáno pro portál ČtiDoma.cz

Úsvit novinového
vzhledu
Doba se zrychlila, rapidně se změnily
požadavky na grafiku a design novin,
webových stránek, atd.
Poté, co se stala starostkou Mgr. Petra
Urbanová, doznal Nelahozeveský zpravodaj
obrovskou změnu. Již v prosinci 2010 vyšlo
číslo, které vypadalo jinak, než ty předešlé....

Měla jsem možnost s ním v roce 2012 na
několika číslech zpravodaje spolupracovat
jako druhá redaktorka a spolupráce to
byla příjemná a nekonfliktní. Řešili jsme
všechno přes e-mailovou korespondenci,
a to nám oboustranně vyhovovalo.

Únorové vydání v roce 2011 již vedl Vašek
Michovský ml., který ve svém prvním
editorialu napsal, že by si přál docílit toho,
aby se občané na těšili na další vydání
Nelahozeveského zpravodaje. „Bude to
pro nás ta nejsladší odměna a zároveň
signál, že svou práci děláme dobře.
K tomu ale vede ještě dlouhá a trnitá cesta.
My stojíme na samém začátku, takže vás
prosím – mějte s námi trpělivost,“ psal Vašek
v editorialu.

2014: Rok mnoha
změn

Grafiku Nelahozeveského zpravodaje začal
od prosince 2010 dělat pan Miloš Mojžiš,
který u této funkce zůstal přesně tři roky.
Díky jeho práci Zpravodaj začal připomínat
noviny.

Vašek Michovský ml. oznámil konec své
redaktorské činnosti poté, co vyšlo červnové
číslo, a to kvůli názorovým neshodám s tehdejší starostkou.

Domnívám se, že Vašek Michovský ml.,
jakožto můj předchůdce na pozici redaktora,
odvedl velmi záslužnou práci a dostal
místní periodikum na slušnou úroveň.
Pravopisné chyby se tu přestaly objevovat
a rozrostla se škála témat.

Jméno grafičky Marie Štruncové se v tiráži
Nelahozeveského zpravodaje objevuje od
březnového čísla z roku 2014. Je to profesionálka, která studovala na VOŠ ve Štětí
a grafikou se již několik let živí. Její zásluhou
má Nelahozeveský zpravodaj více jak rok
a půl jednotnou a ucelenou podobu.

Od června 2014 až do podzimních voleb
náš zpravodaj nevycházel vůbec. Novým
starostou byl 10. listopadu z řad zastupitelstva zvolen Ing. Josef Kebrle.
Redaktorkou prosincového čísla jsem se
stala já. Měla jsem tehdy čerstvě ukončené
bakalářské studium žurnalistiky, spoustu
času a chuť pokračovat v tom, co Vašek
nastartoval.

Nezřídka se stávalo, že se do něj vloudila
gramatická chyba, nicméně za tvorbou
Nelahozeveského zpravodaje již dříve stálo
hodně času a úsilí paní Dittrichové.
Myslím, že tehdy tvorba zpravodaje byla
z jistého ohledu složitější, než dneska.
Způsob práce na vytváření našeho zpravodaje se v posledních 5 letech rapidně
změnil. Nyní bych si dovolila krátce shrnout, kdo za jeho proměnou až k dnešní
podobě zpravodaje stál.

Prosinec 2015

Prosinec 2015

Vy jste dorazili na Nordkapp o několik
dnů dřív, než jste počítali…
Dávali jsme si trošku rezervu, abychom
nebyli za blbce jako loni, kdy jsme říkali,
že cesta do Portugalska bude dlouhá
3,5 tisíce kilometrů, a nakonec to bylo
o tisíc kilometrů víc. Letos jsme říkali, že
je to 5,5 tisíce kilometrů a počítali jsme,
že nám jízda potrvá 55 až 60 dní. Cestou
se nám podařilo denně ujet vyšší průměr
než při předchozích výpravách, tedy
105 až 110 kilometrů, a v Rusku jsme denně
ujeli 130 až 140 kilometrů. Díky tomu

Historie Nelahozeveského
zpravodaje

jsme na Nordkapp přijeli dřív, než bylo
původně v plánu.
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Jeden rok z pohledu
redaktora
Jako redaktor zpravodaje působím samostatně rok. Pan starosta Kebrle jakožto
manažer z povolání přišel při mých začátcích
v pozici redaktorky s nápadem na vytvoření
tzv. „řídícího souboru“, které máme uložené
online a vidíme změny (kdo co udělal)
v reálném čase.
To je de facto tabulkový seznam všech
došlých článků, jejich autorů a priority (na
jakou stranu příspěvek zařadit). S řídícím
souborem nepracuji jenom já, ale grafička
Marie Štruncová, protože je to skutečně
přehlednější.
Poté, co se mi v prosincovém čísle 2014
podařilo dva došlé a celkem důležité články
„zašantročit“, tak jsem veškerou elektronickou komunikaci nechala přesměrovat
jinam, kde je to přehlednější a nebo při
tvorbě říjnového čísla, kdy mi jeden naskenovaný příspěvek byl poslán e-mailem
zprostředkovaně přes obecní úřad, tak
trochu zapadl, a málem se nevydal. Nakonec

se to za 5 minut 12 stihlo vyřešit, ale byly to
nervy.
E-mailová adresa pro komunikaci je pořád
stejná. Váš příspěvek související s životem
a názorem na dění v naší obci s velkou
pravděpodobností otiskneme. Doposud
se nestalo, že bychom něčí text neotiskli...
Tedy s výjimkou výše zmíněných ztracenců
v nepřehledném e-mailovém klientovi.

Už jen digitálně…
S grafičkou Marií Štruncovou v případě
nutnosti hovořím telefonicky nebo komunikuji písemně e-mailem. Internet,
počítač a telefon nám v současnosti stačí
k tomu, aby zpravodaj mohl vzniknout.
Dokonce elektronicky zasíláme hotové
číslo zpravodaje v digitální podobě do
tiskárny Kočka.
Pak už zbývá pro výtisky dojet, což obstará
pověřený člověk z OÚ. Ten je přiveze do
Nelahozevsi a předá je člověku, který má
na starost roznášení tiskovin v naší obci.

Jak pracuji s Vašimi příspěvky?
Autorům příspěvků většinou do několika
dnů/týdnů (dle svých časových možností)
odepíšu, že jejich příspěvek na e-mail
Nelahozeveského zpravodaje přišel. Je to
ujištění pro ně, že jejich článek došel,
i pro mě, že jsem ho zaregistrovala.
Zároveň vím, komu všemu mám poslat
odkaz finální verzi zpravodaje k nahlédnutí
a případnému připomínkování. Změny jsou
v režii grafičky Marie, kterou dělá na
základě mých připomínek. Ty zpracovávám z podnětů od samotných autorů.
Je určitě pohodlnější, když příspěvky, které
jsou psány na PC v textovém editoru,
budou poslány elektronicky rovnou na
e-mail zpravodaj@nelahozeves.cz.
Samozřejmě se to dá řešit i přes nelahozeveský OÚ, ale stoprocentně vítáme raději
elektronickou komunikaci.
Soňa Brunnerová

Malinko ze starodávných časů...
Jsou samozřejmě i další knihy, tedy
zemřelých, nemanželských dětí atd.
Mnohem starší zápisy jsou ve farních knihách z města Velvary. Mnoho těchto kronik
je zdigitalizováno a jsou na internetu
k volnému prohlížení. Velkým problémem
je samozřejmě rukopis pisatelů. Lepší práce
je se starými fotkami - někdy. Ale to už
jsem opakoval ve třech dílech dokumentů
pro Lešany.
Václav Hlavatý

Snažím se už dlouhou dobu zapisovat
a studovat údaje ze starých dob obce
Lešany. Občas, a velice málo narazím na
velice zajímavé údaje. Zde bych rád ukázal
kopie z kronik obce Minice, pod jejíž faru
široké okolí kdysi patřilo. Levý obrázek je
z knihy oddavek pro vesnici Lešany z roku
1784. Psáno kurentem, tedy novogotickým písmem, nyní již česky. Informace
o ženichovi a nevěstě, tedy náboženství,

věk, zda jsou svobodní, nebo vdovci, data
ohlášek. Také údaje o svědcích, prvním,
druhém. Na pravém obrázkuje kniha
narozených pro vesnici Nelahozeves
z roku 1784 a 1785. A opět údaje o jméně
dítěte, datum křtu,základní informace
o rodičích, kmotrech. Důležitý byl kmotr
prvnější, tedy dítě na rukách držící. P
ak jsou zápisy o kostelu, knězi.

Hledáme spolehlivého člověka
pro roznos neadresných zásilek
v Lešanech a Nelahozevsi
(jen u zámku) 2x týdně.
Odměna 2 tisíce korun měsíčně.
Vhodné pro ženy na mateřské
dovolené, studenty či důchodce.
Kontakt
Pavel Romportl: +420 731 127 075
placená inzerce
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“Před necelými čtyřiceti lety
jsem si začala plnit svůj sen”
Soutěžila v AZ kvízu, ráda cestuje a závodně hraje ping pong. Slova „volný čas“ jí
moc neříkají. Mgr. Alena Ovsenáková je akční žena v důchodu a my ji vyzpovídali.
Paní Mgr. Alena Ovsenáková žije od svého narození v Nelahozevsi. Vystudovala
matfyz a zvolila si povolání učitelky. Matematiku a výtvarnou výchovu učila 25 let.
Přes dvě desítky let hraje závodně stolní tenis za TJ Dynamo Nelahozeves, kde také
vede družstvo žáků. Má velkou zálibu v cestování a turistice. Aktivně si užívá důchodu.
Vedete nelahozeveský oddíl stolního
tenisu. Jak dlouho se tomu věnujete
a kdy jste se stolním tenisem začala?
Stolní tenis jsem se naučila hrát v 8 letech
a vždycky jsem ho hrála na chatě, mým
trenérem byl tatínek. Bavilo mě to, tak
jsem zatoužila ho hrát ještě víc. Před
necelými čtyřiceti lety jsem si začala plnit
svůj sen, v roce 1976 jsem založila oddíl
v Nelahozevsi. Zakládala jsem to s mým
tátou a ještě s panem Šnýdrem z TJ Dynamo.
Jaké byly vaše začátky a jaká je současnost vaší činnosti v oddílu?
Nejprve jsme se několik let věnovali mládeži,
až pak v 80. letech přišli do oddílu i dospělí
hráči, kteří pak hráli okresní soutěž. Já
sama jsem začala hrát stolní tenis závodně
až ke konci 80. let, hráli jsme i krajský přebor
žen, teď nastupuji za C družstvo ve 2. třídě
okresního přeboru.
Nyní vedu družstvo žáků a celý oddíl stolního tenisu. Jinak máme ještě 4 družstva
mužů, každé má svého vedoucího. Dvakrát
do týdne trénuji žactvo, s čímž mi pomáhají ostatní členové oddílu. To je činnost,
kterou v oddíle provozuji déle než hraní
zápasů v okresní soutěži za muže.
Stoupá nebo klesá zájem nelahozeveských dětí o tuto hru? Zkuste
to porovnat období, kdy jste začínala,
devadesátá léta a dnešní dobu.
Co do masovosti, tak v těch 70. letech
dětí chodilo víc. To chodilo do tělocvičny
kolem dvaceti dětí, protože sem chodili
ještě fotbalisté. V dnešní době jich máme
osm, ale zase kvalita je lepší. Když to shrnu:
Kvantita horší, ale kvalita lepší.
Určitě v dnešní době hraje pingpong víc
dospělých, spousta z nich začala právě
v 90. letech. Tehdy byl počet stolních tenistů
něco mezi 70. léty a dneškem.
Jak se udržujete v kondici, abyste zvládala hru s lidmi, kteří jsou třeba o generaci
nebo dvě mladší? Děláte i jiný sport?
Musím určitě více trénovat, než mladší hráči.
Trénuji intenzivně dvakrát týdně. Kromě
toho se snažím hodně chodit a věnuji se

turistice a v zimě běžkuji. Dále jezdím na
kole a plavu.
Kolik hodin týdně celkově se sportu
a pohybu věnujete?
Deset až patnáct hodin týdně.
Říká se: „Sportem ku zdraví“, ale
i „Sportem ku trvalé invaliditě“. Jak se
na to díváte vy?
Myslím si, že pokud se nedělá sport
vrcholově, kdy to člověka spíš ničí, tak to
směřuje spíš k tomu zdraví.
Doporučila byste se hýbat tedy i lidem,
kteří do padesáti se sebou nic pořádně
nedělali?
Samozřejmě. Vždycky se dá dělat zdravotní
cvičení nebo pěší procházky či jízda na
kole atd.
Vím, že ráda cestujete a chodíte na
vandry. Jaká místa ve středních
Čechách jste si oblíbila a doporučila
byste je navštívit ostatním?
Ve středních Čechách toho je hodně. Třeba
Kokořínsko, hlavně okolí Mšena, potom
Mladoboleslavsko nebo Český ráj, Máchův
kraj, které taky částečně zasahují do Středočeského kraje. Dále zmíním Brdy, i když
jsem se tam moc nedostala, a určitě
Posázaví.

ročně. Děláme monitoring vrabců, sčítání
kání a vodního ptactva v okolních pískovnách. Je to spojené s tou turistikou.
Máte ještě vůbec na něco čas při
takovém množství aktivit, přestože jste
v důchodu?
Ve volném čase dělám nejnutnější práce
na zahradě. Ta mě baví tak napůl, beru
to jako nutnost, ale i jako zábavu. Málem
bych však zapomněla na kulturu. Ráda
chodím do kina, do divadla a na koncerty
a ráda čtu historické knížky od Vondrušky,
takže toho volného času moc nezbývá.
Když to shrneme. Myslíte si, že je lepší
i po šedesátce dělat něco pro sebe.
Samozřejmě. Pořád na sobě pracovat,
nebo se vzdělávat. Já třeba chodím na
němčinu do Klubu seniorů a na angličtinu.
Jste v nelahozeveském Klubu seniorů
aktivní?
Snažím se, ale není teď moc čas. Připravuji
svého desetiletého vnuka na gymnázium
a kryje se mi to s akcemi Klubu seniorů.
Soňa Brunnerová
psáno pro portál ČtiDoma.cz
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Jak vzpomínáte na dobu před revolucí,
kdy se na vandry jezdilo ve velkém?
Nestýská se vám občas?
Musím říct, že se mi po té době nestýská,
protože na ty vandry jezdíme pořád, a to
jak s kamarády, tak s vnoučaty. Já vím, že
dřív jezdilo těch lidí víc, ale nemůžu říct,
že by se mi po té době stýskalo, protože
můžu do zahraničí kdykoliv a kamkoliv
a nemusím čekat na nějaké povolení. Líbí
se mi svoboda cestování.
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Pro občany obce zdarma.

Jste také členkou ornitologického klubu? Co to obnáší?
Ano, jedná se o Českou společnost ornitologickou. Dělám to asi šest let. Jezdíme
sledovat ptactvo na různé členské exkurze
i do zahraničí, které se konají tak čtyřikrát

E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz
www.nelahozeves.cz
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