Duben 2018

Nelahozeveský

ZPRAVODAJ

Pro občany obce zdarma

Nelze opomenout ani Pomlázkování
před Velikonoci a dubnové Hrnčířské
slavnosti, jež do naší obce vždy přilákají
tisíce lidí. Mnoho zajímavých akcí se
v následujících měsících koná i v blízkém okolí a věřte, že je skutečně
z čeho vybírat. Zajímavé akce pořádá
také místní Klub seniorů. Snad vám
k tomu dobře poslouží kulturní přehledy, které jsme pro vás připravili.
Pokud se potřebujete rozhýbat, překonat jarní únavu a udělat něco pro
své okolí, máte jedinečnou možnost
14. dubna vypomoci při úklidu obce.
Zájem o tuto událost každým rokem
roste.
Dynamáci rozhodně nelení. Chystají
další ročník cesty do pohádkového
lesa a stolní tenisté hrají jako o život.
Výsledkové tabulky i krátké články
o úspěších jednotlivých družstev zde
také nechybí.

Vážení čtenáři a čtenářky,
přeji Vám příjemné jarní měsíce a děkuji, že jste si našli chvíli na přečtení
letošního prvního čísla Nelahozeveského zpravodaje. Máme za sebou prezidentské volby, otevření nové učebny na základní škole a také nám přibyl
nový zastupitel, který na začátku února nahradil odstupující paní Dittrichovou. Více se dočtete uvnitř tohoto čísla.
Plesová sezóna je také u konce, nicméně milovníci tance se mohou těšit
na májovou zábavu a Nelahozeveské
máje, které jsou nejvýraznější jarní
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Nová přístavba školy

akcí v naší obci. Letos se uskuteční
v sobotu 19. května. Můžete se těšit
na novou pohádku našich ochotníků.
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Dotované stravování

V úterý 20. března internetem i médii
proběhla zpráva o miminku z Mělnicka,
které se narodilo v sanitce při převozu
maminky do mělnické porodnice.
Ze sociálních sítí jsme zjistili, že se narodilo do rodiny Richtrmocových, která
mj. žije v Nelahozevsi. Je to zdravá holčička Eliška. Rodičům, prarodičům
i ostatním příbuzným gratulujeme
a přejeme, ať vám Eliška dělá jen radost.
Přeji hezké jarní dny
Soňa Brunnerová
Foto: Zámek Nelahozeves
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Paní Dittrichová
rezignovala

Most bude uzavřen
od úterý 3. dubna
do pondělí 30. dubna 2018

Vytížený kralupský
most čeká oprava Vítání

občánků

A dopravu kolaps?

Most TGM v Kralupech nad Vltavou je prvním mostem severně nad Prahou,
přes který jezdí nejen osobní automobily, ale i kamiony. Jedná se přitom
o součást hlavního tahu městem. V dubnu dojde k jeho rekonstrukci.
Město kvůli tomu, že nemá vybudován dlouhá léta slibovaný obchvat,
trpí nadměrnou dopravní zátěží. Skrze město projíždí osobáky i kamiony.
Ve špičce se často stává, že je hlavní tah městem ucpaný.
Provoz na mostě bude kvůli opravám jednosměrný a bude zřízen kyvadlově
pomocí semaforů. V dubnu dojde k opravě mostních závěrů. „Investor – Správa
a údržba silnic krajského úřadu a odbor dopravy, který na tuto akci vydává
dopravní opatření, nepočítají s žádným dalším omezením, tj. omezením pro
chodce. V plánu není ani odklon nákladní dopravy,“ uvedl místostarosta Marek
Czechmann.
Most TGM prošel rekonstrukcí již před třemi lety. Tehdy byl neprůjezdný
několik měsíců. Řada řidičů jezdila přes vedlejší obec Nelahozeves.
Podle kralupského místostarosty toto omezení bude znamenat značnou
komplikaci, jelikož je most TGM důležitou dopravní tepnou. V době uzavírky
bude lepší zvolit jinou trasu. „Vzhledem k tomu, že komunikace na mostě
tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že i tentokrát budou občané shovívaví
a s omezením dopravy si poradí,“ vyjádřil se místostarosta Kralup nad Vltavou.

Duben 2018

neděle

1. 4. / 14–17 h

Soňa Brunnerová,
foto: wikimedia.org
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Nelahozeveské pomlázkování
V neděli 1. dubna 2018 od 14 do 17 h budou v Hasičské zbrojnici
Nelahozeves probíhat velikonoční dílny. Máme opět přislíbené
proutky na pomlázky od veltruských košíkářů, již vyfukujeme vejce
na oblíbené mramorování, ale možná je budeme i polepovat či
provrtávat. A nebudou samozřejmě chybět ani perníčky na zdobení
a tradiční trávníček.
Těšíme se na vás!
Klub ručních prací Nelahozeves
Eliška Brázdová a Hana Hurtíková
Foto: nela.cz

/ Přihlášky

Tak jako každý rok se v květnu
2018 bude konat slavnostní
vítání občánků na zámku
v Nelahozevsi.
Již nyní mají rodiče možnost
nahlásit svoji účast a to nejpozději
DO KONCE BŘEZNA na obecním
úřadě – matrika. Je potřeba donést rodný list dítěte a vyplněnou
přihlášku k vítání občánků (ke
stažení na webu města, nebo
papapírový lze vyzvednout na
úřadě).
Vítání občánků se týká dětí
s trvalým pobytem v obci
Nelahozeves.

sobota 14. DUBNA 2018

Ukliďme spolu
Nelahozeves
V sobotu 14. dubna 2018 pořádá obec Nelahozeves, ve spolupráci
s obecními spolky, již tradiční jarní brigádu na úklid obce.

• Sraz všech dobrovolníků bude
v 8:30 h před hasičárnou pod zámkem
Zde dojde k rozdělení stanovišť a pytlů na odpad. Odvoz sesbíraných odpadů
bude zajištěn.
Pokud se chcete zapojit, ale rádi byste si vyzvedli pytle v předstihu, je možné
se domluvit s panem Šimkem, tel. 775 778 462. Zároveň sdělte, jakou oblast
si vezmete pod patronát, aby se na stejné místo neposílali další dobrovolníci.
Pracovní oblečení a pomůcky (hlavně rukavice) s sebou!
Dobrovolníci z „Horního resortu“ mají sraz dle pokynů, jež v předstihu obdrží
přímo do svých schránek.
Olga Riegertová, Jiří Michal
komise pro ŽP

ZŠ Veltrusy

Zápis do 1. třídy
středa18. dubna 2018
od 13:30–18:00 h
v budově ZŠ Veltrusy
Další informace o zápisu
naleznete na webu školy
www.skola.veltrusy.cz

Spolek
„Lešanský sad“
V naší obci vznikl komunitní
spolek „Lešanský sad“. Můžete
ho sledovat na facebook.com/
lesanskysad nebo na webu
www.lesanskysad.cz

Program Klubu seniorů
duben - srpen 2018
st 4. dubna v 16:21 h

čt 31. května v 7:30 h

Vlakem do Prahy – návštěva
divadelního představení
od 19 h. Stavovské divadlo –
Noční sezona (lístky zajištěny)

Autobusem od restaurace U Marty
– prohlídka hradu Křivoklát
a Koněpruských jeskyní.

čt 19. dubna v 6:30 h
Vlakem do Ústí n. L. – návštěva
hradu Střekov, lanovkou na
vyhlídku Na Větruši

st 2. května v 8:25 h
Vlakem do stanice Prahy-Kbely –
návštěva Leteckého muzea
Vlakem do Prahy - prohlídka
Průhonického parku a zámku

Zájemci se přihlásí u pí Kuchařové
do 31. března 2018,
tel. 734 300 779

3.–9. června
Zájezd do Karlovic – obsazeno

út 12. června v 8:25 h
Vlakem do Prahy – projížď ka lodí
po Vltavě – Pražské Benátky.

Členská schůze

čt 30. srpna v 8 h
Autobusem od restaurace
U Marty – Peruc – návštěva
Vesnického muzea, Zichovec
– exkurze v pivovaru, Pavlíkov
– muzeum veteránů
Cena pro členy KS 100 Kč, ostatní
200 Kč za autobus.
Zájemci se přihlásí u pí Kuchařové
do 25. června 2018,
tel. 734 300 779
Všechny členy i nečleny Klubu seniorů velmi
srdečně zveme na všechny naše akce.
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čt 17. května v 7:25 h

Cena pro členy KS 100 Kč,
ostatní 200 Kč za autobus.

po 25. června ve 14 h

V nové přístavbě školy
se od konce ledna učí!

V pondělí 29. ledna jsme obdrželi finální kolaudační souhlas k akci „Zvýšení
kapacity ZŠ Nelahozeves“. Završilo se tak úsilí započaté na jaře v roku
2015. Jedná se o nejrozsáhlejší projekt, který se za posledních mnoho let
v obci uskutečnil. Byl přesně dodržen termín, oproti plánu došlo v průběhu stavby (po dohodě obce, autorského dozoru a stavitele) ke zlepšení
výsledné kvality a rozpočet nepřekročil rámec daný zákonem o veřejných
zakázkách.
Tato akce byla jako první v obci od
začátku řízena v souladu s uznávanými metodikami řízení projektů.
I přesto, že začala nenápadně (posuzováním havarijního stavu stávající budovy školní kuchyně a jídelny)
bylo od začátku zřejmé, že se bude
jednat o rozsáhlý projekt. Díky tomu
jsme dokázali ve správný čas zapojit do rozhodování všechny důležité
osoby. V rámci rozhodovacího procesu se ukázalo, co přesně a v jaké
kapacitě naše škola potřebuje.
Architekt Ing. Jaroslav Kaňka podle zadání pracovní skupiny zpracoval dvě
varianty řešení. Z nich poté zástupci
obce ve spolupráci s paní ředitelkou
Mgr. Věrou Bavorovou vybrali variantu
nástavby na stávající budovu školní
jídelny.

Duben 2018

Klíčovým byl (kromě kvality stavby)
požadavek, co nejméně ovlivnit
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stávající provoz školní kuchyně, která,
kromě základní školy, vaří i pro školku.
Bylo tedy jasné, že stavět se musí
o prázdninách, a že to budou dvoje
prázdniny.
V prvním kole (o prázdninách 2016)
došlo ke zpevnění základů budovy
a zdiva. Poté se uskutečnila stavba
přeložky dešťové kanalizace, která
již nesměla vést pod budovou školy,
jako tomu bylo dříve. Došlo k rekonstrukci napojení na hlavní řad splaškové kanalizace a byl také nainstalován byl také nový lapač tuků ze
školní kuchyně.
Tím byly obrazně i fakticky „položeny
základy“ ke druhé fázi. V jejím průběhu mělo dojít o prázdninách 2017
k celkové rekonstrukci sítí a dovybavení školní kuchyně a následně do
konce roku k dokončení nástavby
druhého podlaží.

Ve výběrovém řízení zakázku získala
společnost MAKRA, jejíž majitelé žijí
v Nelahozevsi, a která zaměstnává
mnoho místních řemeslníků. To se
ukázalo jako důležité ve chvíli, kdy
nás rekonstruovaná budova začala
překvapovat, a vznikaly dodatečné
požadavky na změny v projektu.
Přestože v projektu došlo celkem ke
třiceti změnám, podařilo se stavbu
dokončit přesně v plánovaném čase,
ve vysoké kvalitě a s rozpočtem, jehož
navýšení se s rezervou vešlo do limitu
daného zákonem o veřejných zakázkách.

V souběhu se samotnou výstavbou
dodatečných učeben pak proběhly
menší, ale svým významem pro školu
také důležité změny. V budově ZŠ
mají členové pedagogického sboru
konečně k dispozici sborovnu a byly
obnoveny dvě místnosti pro provoz
školní družiny. Jedna z nich je zaměřena na výuku hudební výchovy.
Mezitím se nám podařilo vyhovět
všem požadavkům, kladeným na
projekt poskytovatelem dotace
(poskytovatel MMR-dotace z evropských zdrojů, žádost přes MASK
Přemyslovské střední Čechy) a prošli jsme již závěrečným hodnocením
způsobilosti projektu v programu
IROP k poskytnutí dotace ve výši
5 milionů Kč. Zbylých přibližně
10 milionů Kč bude hrazeno z prostředků obce.

Na začátku bylo potřeba pomoci na
svět snu o nové škole – a na konci
chci poděkovat spolupracovníkům
za uskutečnění tohoto snu…
Dovolte mi proto poděkování
formou „závěrečných hollywoodských titulků“
V abecedním pořadí v hlavních
rolích:
Věra Bavorová – ředitelka školy
Libor Bula – stavební dozor
Jaroslav Kaňka – hlavní projektant
Jiří Kratochvíl (MAKRA) – stavebník
Martin Kratochvíl (MAKRA)
– stavebník
Karel Macek (podpora Sylva Veličová) – podání žádosti o dotaci
Dana Rymelová – administrativní
podpora projektu

Zdena Štefková – vedoucí školní
kuchyně
Dále se na akci podíleli:
Stanislav Canini (STADA) – posouzení a projekt statiky
Jaroslav Huk (Přemyslovské střední
Čechy) – partner pro dotační žádost
Přemysl Hoffmann (Shine)
– metodická podpora řízení projektu,
moderování přípravy variant
Tomáš Chromý (LT Bau a zaměstnanci)
– rekonstrukce základů
Vratislav Klíma – projekty sítí
Petr Kožený – rekonstrukce splaškové
kanalizace
Josef Kukla – místostarosta – příprava
a posouzení variant
MAKRA partneři – řemeslníci
z Nelahozevsi a okolí

Lenka Millerová – stavební úřad
Kralupy
MMR – poskytovatel dotace
Kristýna Ocásková – účtování faktur
Radomil Pittner – přeložka dešťové
kanalizace
Lukáš Počík – stavební dozor kanalizace splašková a dešťová
ROKIT, Radek Jícha, připojen.cz
– návrh a instalace počítačových sítí
učitelky a kuchařky a žáci základní
školy – příprava interiérů
Za obec Nelahozeves děkuji a těším
se na další velké akce
Josef Kebrle
starosta

Přehled činnosti JSDHO Nelahozeves
•

22.–23. září 2017 - Dva členové
jednotky absolvovali specializovaný
kurz pořádaný HZS ČR v tématu
Technik – ochrany obyvatelstva.

obci sloužit k obsluze zpětné
klapky v ulici Nádražní. Bylo
zakoupeno „různorodé“ technické
vybavení pro obslužnost této
klapky, kterým je PČS vybavena
a je připravena v hasičské zbrojnici.
Lze ji mimo klapky použít i i na
jiná čerpání. Během rekonstrukce
a vestavby vybavení členové odpracovali celkem 96 hodin, kterým
patří veliké dík!

•
•

25. listopadu 2017 - Přívěsná
čerpací stanice 12 - k dnešnímu
dni je hotová a funkční přívěsná
čerpací stanice (PČS), která bude

•

11. a 13. prosince 2017 - Byl proveden dozor na besídce MŠ a ZŠ.

•

14. prosince 2017 - Jednotka
byla krajským operačním informačním střediskem (KOPIS) povolána
na technickou pomoc do Lešan,
K Jánu 176, kde vlivem silného

•

4. ledna 2018 - Jednotce byl
KOPISem vyhlášen výjezd pro
CAS 24/3500/75-M2Z na požár
rodinného domu v ulici Pod Strání
146, Nelahozeves. Jelikož byli
její členové v tuto dobu ve svých
zaměstnání, nemohla jednotka
k události vyjet.

•

6. ledna 2018 - Na žádost spolku
myslivců byl proveden členy JSDH
požární dozor na plese v kulturním
domě.

•

28. ledna 2018 - Členové se
účastnili cyklického školení
a výcviku s motorovou pilou

•

24. března 2018 - V rámci preventivně-výchovné činnosti byla
vedením zámku jednotka požádána
o statickou ukázku techniky na
akci „zahájení sezóny“, kde si děti
mohly prohlédnout naší techniku
a vybavení.
Jan Gregor
velitel JSDHO Nelahozeves
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•

11. listopadu 2017 - Členové
JSDH provedli v kulturním domě
na Svatomartinské zábavě požární
dozor.

9. prosince 2017 - Naše jednotka
se účastnila společně s JSDHO
Kralupy instruktážního školení
první pomoci.

větru hrozilo nebezpeční od spadlé
dřevěné kůlny. Jednotka byla
odvolána zpět, jelikož se jednalo
o planý poplach.

užitečné věci se dají kupříkladu z PET
lahví nebo plastových víček vyrobit.

Ze života
školáků
Zábavné odpoledne ve školní
družině

Každému jednotlivci byl poskytnut
prostor pro zamyšlení se sám nad
sebou, co dělá nebo nedělá dobře
a v čem by se popřípadě mohl zlepšit.
Získané zkušenosti tak může předávat
dál ostatním.

ZŠ Nelahozeves

Magická iluze
V pondělí 5. března proběhlo na naší
škole představení Magická iluze.
Program, pod vedením pana Šulce
a jeho asistentů, byl plný zábavy,
legrace, krásných magických iluzí
a kouzel. Děti ze školních družin byly
zapojeny do celého programu. Měly
možnost si například zatančit s medvědem, zahrát si v improvizované kapele, či asistovat velkému kouzelníkovi
s kouzly. Společně jsme si akci užili.

Každoročně pořádá školní družina
karneval, který se letos konal 15. února.

Duben 2018

Recyklace hrou
Dne 28. února 2018 do naší základní
školy Nelahozeves zavítal lektor Honza,
který nás seznámil prostřednictvím povídání, hry a shlédnutím krátké ukázky
s tím, jaké jsou způsoby třídění
odpadu, co všechno a hlavně jaké
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• úterý 3. dubna 2018
od 14 do 17 h

• středa 4. dubna 2018
od 14 do 17 h
v budově ZŠ
Zápis je pro děti narozené od
1. září 2011 do 31. srpna 2012.
Žádost o přijetí prosím vyplňte
do 31. března 2018 (ke stažení na
webu školy)
K zápisu s sebou vezměte:

•
•
•
•

Děti si přinesly zajímavou masku
a proměnily se ve svoji pohádkovou
bytost, sportovce, či nějaký předmět
například v podobě loďky. Porota
hodnotila hlavně nápad, vlastní
výrobu a kreativitu.
Potom se děti po oddělení střídaly
na stanovištích v družinách a v tělocvičně, kde plnily různé disciplíny.
Za jejich výsledky byly ohodnoceny
diplomem a cenami, dle vlastního
výběru. Celkem bylo rozdáno patnáct
odměn v soutěžích a tři ceny za nejzajímavější karnevalovou masku.
Každý soutěžící byl odměněn malým
dárkem a sladkostí. Všichni odcházeli
domů spokojeni a s dobrou náladou!

Zápis
do 1. třídy

Den otevřených
dveří
Rodiče i budoucí prvňáčci měli
8. března možnost zúčastnit se výuky
a prohlédnout si třídy v původní
i nově přistavěné části naší školy.
Převzato z webu ZŠ Nelahozeves

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartu pojištěnce
v případě cizinců (mimo
země EU) doklad o oprávněnosti pobytu v ČR.

Při žádosti o odklad je nutné
přinést v době zápisu:

•
•
•

písemnou žádost (ke stažení
na webu školy)
doporučení PPP nebo SPC
doporučení odborného lékaře
nebo klinického psychologa

Rodičům dětí, kteří se zajímají
o vzdělávání svého dítěte a vítají
přehled základních dovedností,
které má dítě mít před vstupem
do základní školy, doporučujeme
nastudovat materiál Desatero
pro rodiče dětí předškolního
věku. (ke stažení na webu školy)
WWW.ZSNELAHOZEVES.CZ

Dotované stravování
seniorů, invalidních důchodců a osob
zdravotně a tělesně postižených

CÍL: Poskytnout občanům obce se sníženou pohyblivostí pomoc při
zachování soběstačnosti a sebeobsluhy a tím i k setrvání ve svém přirozeném domácím prostředí. (schváleno zastupitelstvem obce Nelahozeves
dne 21. prosince 2017)
• Zabezpečují se obědy a jen v praPodmínky:
covní dny v rozsahu 1x polévka +
výběr ze dvou druhů jídla.
• Jste senior – poživatel starobního
důchodu starší 65 let nebo svéprávný a práce neschopný invalidní důchodce a osoba zdravotně
a tělesně postižená (ZTP/P, ZTP,
TP) bez věkové hranice. Občan
musí být registrován k trvalému
pobytu v obci Nelahozeves.

•

•

Oběd je odebírán od firmy Petr
Novák, Vražkov 165, IČ: 74324284,
tel. 774 676 900 (416 871 141 –
vývařovna), e-mail: jidelnanovak@
seznam.cz; www.jidelnanovak-cz.
webnode.cz; provozovna: Straškov Vodochody 103.
Podání žádosti o dotaci k odběru
obědů na předepsaném tiskopise
s uvedením pravdivých údajů
a stvrzené osobním podpisem. Na
vyžádání je žadatel a oprávněná
osoba povinna doložit aktuální
údaje příslušným úředním dokumentem.

•

Čistý měsíční příjem žadatele
nepřesahuje čtyřnásobek životního minima* (zákon č. 110/2006
Sb. a NV č. 409/2011 Sb.) - tj. pro
rok 2018 u samostatně žijícího
jednotlivce 13 640 Kč a u dalšího
dospělého člena domácnosti
12 560 Kč.

•

„Potvrzení“ vydané sociální komisí
Nelahozeves. Toto „Potvrzení“ je
platné pro daný kalendářní rok
a žadatel ho odevzdal dodavateli
stravy firmě Petr Novák – Vražkov.

•

Potřeba u odběratelů je 2x souprava jídelního nádobí (jídlonosič) se samolepkou (jméno,
příjmení a doručovací adresa
v obci Nelahozeves).

•

Ve středu dostane každý jídelní
lístek a do pátku je třeba vrátit
objednávku na příští týden (lze
řešit i elektronicky), platí se to, co
si kdo na příští týden objedná.

•

Obědy vozí pan Novák osobně
na určené adresy (Nelahozeves
9–10 h), doprava je zdarma (je
započteno v ceně oběda). Firma
Novák denně vaří a expeduje
(dováží až do bytu) kolem 600
obědů.

Jak na to?
Žádosti o vydání potvrzení pro
odběr obědů s dotací projednává
a vystavuje sociální komise obce
a „potvrzení“ podepisuje předseda
sociální komise. Tiskopisy žádostí jsou
k dispozici na obecním úřadě, u členů
sociální komise nebo je lze stáhnout
z webu obce (složka sociální komise).
Vyplněnou žádost lze odevzdat, jakož
i vystavené „potvrzení“ vyzvednout
na obecním úřadě nebo u člena
sociální komise.
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
předseda sociální komise Nelahozeves
* Dne 19. března bylo na zastupitelstvu obce schváleno,
že půjde o pětinásobek

Co přesně získáte:

Cena dotovaného oběda
s polévkou včetně dopravy:

55 Kč

Začátkem února se děti z naší
školky doslova ponořily do
nového společného koníčku
- plavání. Každou středu ráno
vyrážíme do plaveckého bazénu
v Kralupech nad Vltavou, kde
nás paní plavčice učí splývat,
potápět se, skákat do vody
a plavat. I přes počáteční strach
některých malých plaváčků se
lekce daří a z našich pokladů se
pomalu ale jistě stávají plavci.
Rozdělení do třech skupin dětem
umožňuje, aby se každý naučil to,
co ještě neumí. Kromě plavání
se všichni vyřádí i při vodních
hrách s puky, klouzačkou a míčky,
jichž děti využijí i při volné zábavě,
kterou mají za odměnu vždy na
konci hodiny. Máme před sebou
ještě hodně práce, ale s nadšením,
jež na dětech vidíme, to půjde
hravě.
Laura Jordáková
učitelka MŠ

Zápis do MŠ
pro školní rok 2018/2019
proběhne

2. a 3. května 2018
Všechny potřebné informace
naleznete na webových stránkách www.msnelahozeves.cz

Duben 2018

Oběd (s polévkou) od firmy Petr Novák,
včetně jeho doručení až na adresu odběratele, je pro rok 2018 v ceně 68 Kč.
Dotace obce činí 13 Kč/oběd.

Malí
plaváčci
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21. a 22. 4. / 9–17 h

Hrnčířské slavnosti Program
Už mnoho let znamená měsíc duben u nás na zámku Hrnčířské
slavnosti a ne jinak je tomu i letos. Kromě tradičních lákadel
v podobě jarmarku s rozmanitými řemeslnými výrobky, pestrého
programu pro děti, hudby, sladkých i slaných dobrot a Lobkowiczkého vína se můžete těšit na novinku! Cestu stylovou
parní lokomotivou jako za časů Ferdinanda Zdenka, 10. knížete
z Lobkowicz! Vlak vyjíždí z nádraží Praha-Braník v sobotu
21. dubna v 8:50 h a ze zámku odjíždí 17:09 h. Ať už přijedete
parní lokomotivou nebo jiným vlakem Českých drah, získáte
při předložení jízdenky 30% slevu na vstupné.

•

Jarmark s řemeslnými
stánky po celém areálu
zámku

•

Workshop se stavebnicí
Seva

•
•
•

Dílničky pro děti
Grilování na nádvoří
Animační program
s princeznou Polyxenou

•

Ochutnávka vín z Lobkowiczkého zámeckého
vinařství Roudnice nad
Labem

•

Posezení s harmonikou
v zámeckém sklepení

•
•

Dobové hry

•

Sváťovo dividlo s pohádkovým představením na
zahradě

•
•
•

Sokolníci

Koncert kapely Pozdní
sběr v Rytířském sále

Malování na obličej
Jízdy na koních

Jízda parní lokomotivou
8:50 h

Praha-Braník

18:47 h

9:00–9:07 h

Praha-Vršovice

18:40–18:37 h

9:12–9:21 h

Praha hl.n.

18:08–18:29 h

9:31–9:35 h

Praha-Holešovice

9:45–9:46 h

Vstupné
Studenti, Senioři, děti 80

18:04–18:08 h

•
•
•

Roztoky u Prahy

17:51–17:57 h

•

Děti do tří let zdarma

9:54–9:59 h

Libčice nad Vltavou

17:54–17:55 h

10:06–10:36 h

Kralupy nad Vltavou

17:17–17:37 h

10:40–10:41 h

Nelahozeves zámek

17:09–17:11 h

sobota 21. dubna

Dospělí 140

Kč
Kč

Rodinné vstupné (dva dospělí
a max. tři děti) 320 Kč

* Vstupné nezahrnuje jízdu na koních,
koncert kapely Pozdní sběr a malování na obličej.

Jako vždy doporučujeme rezervace
doprovodných aktivit předem na
kontaktech:

Duben 2018

tel.: 315 709 111
e-mail: info@zameknelahozeves.cz
Změna programu vyhrazena.
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Nelahozeveské

Máje

sobota 19. KVĚTNA
11–14 h

Valník s tanečníky
a muzikanty jezdí
obcí
Orientační časy zastávek:
11 h · náves v Lešanech
11:30 h · horní Resort
12 h · centrum Nelahozevsi
12:30 h · Zagarolská
13 h · Vltavská
13:30 h · Pod Strání
14 h · Hasičárna
Zastavit se můžeme i u vás!
Každé tancující děvče dostane dvě volné
vstupenky na večerní zábavu.

TRASA VALNÍKU

14–17 h

Posezení u hasičárny
Od 20 h

Taneční zábava v kulturním domě, zahraje
skupina PLUS
Dobrovolníci na páteční pečení koláčků, hlídání májky, zdobení májky
a vozu jsou samozřejmě vítáni!

„Je to klasická pohádka s lehkou
modernizací pro děti i dospělé,“
uvádí Tereza Popková. Bude se
hrát v kulturním domě od 15:00 h.
Tentýž den večer, než začne
Májová zábava, zahrají ochotníci
Sněhurku po dvaceti letech aneb,
co by se stalo, kdyby princ nepřijel.
„Je to představení pro dospělé na
zhruba 15 minut,“ dodala.

Duben 2018

Za pořadatele Eliška Brázdová
(tel. 608 059 549)

Nelahozeveští ochotníci na
Májích zahrají Sněhurku
a sedm trpaslíků.
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Plesová sezóna

je téměř za námi. Těšte se
na májovou zábavu

Začalo to v lednu vyprodanou Mysliveckou zábavou, která opět nabízela
masitou tombolu. Letos se konal již čtvrtý ročník.
V sobotu 10. února následoval ples našich hasičů, který se konal již po osmé.
Večer doprovázela kapela Shakers Band. Tombola poměrně rychle zmizela.
Většina stolů byla zaplněna a taneční parket praskal ve švech.
O týden později se v kulturním domě uskutečnil ples nelahozeveských
sportovců. Jako vždy tu hrála kapela Harmonie a končilo se kolem půl třetí
v noci. Na ples dorazilo přes sto lidí. Každá tombolenka byla výherní, není
proto divu, že se prodala.
Následovaly populární Šibřinky, které se nesly v duchu tradičních i méně
tradičních svátků. Někteří se podle toho zařídili i při výběru masky. Oproti minulým
ročníkům na první Šibřinky tolik lidí v masce nepřišlo. Mohli jste natrefit na
masky odkazující na Den svatého Valentýna, rozpad Československa, vánoční
stromek s dárkem, či dokonce na Hudbu (autorka článku se snažila odkázat
na Mezinárodní den hudby).
Ty druhé však byly na masky mnohem rozmanitější. „Bylo hodně čertů a čertic,
andělé, Mikuláš, pionýři, uhlíř, návštěva z Bavorska, sněhulák, Tři králové,
tanečnice z kabaretu, čarodějnice nebo jaro s létem,“ prozradila jedna
z pořadatelek.

Duben 2018

Na začátku března šibřinkovým večerem provázela skupina Globus Band
a na druhých Šibřinkách, které se uskutečnily v polovině března, hrála kapela
Gradace. Nechyběla tombola, ani půlnoční překvapení, které společně připravili
Dynamáci. Inspirovali se například Dnem Dětí, Halloweenem, Dnem žen
nebo Svátkem matek. Jak to vypadalo? Nejstarší cvičenky se znovu staly malými školačkami a některé i školáky. Muži se na několik minut proměnili v matky na
rodičovské dovolené. Nejvíce sexy bylo číslo inspirované filmem Sexmise. V něm
dámy braly na potlačení svých přirozených tužeb prášek a Dynamačky nám
předvedly, co by se stalo, kdyby pilulku spletly… Vystoupení odkazovalo hned
na tři svátky: MDŽ, Den erotiky a Den spodního prádla.
V sobotu 19. května se můžete těšit na Májovou zábavu, která se uskuteční
v kulturním domě od 20 h. Zahrají tu PLUSáci. Ty jistě znají návštěvníci z minulých ročníků Šibřinek.
Soňa Brunnerová
Foto: FB SDH Nelahozeves, Miloš Mojžiš
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Tipy na akce

v Nelahozevsi a okolí
Duben
so 1. dubna od 14 do 17 h

Pomlázkování (více na str. 2)

do 7. dubna včetně

Výstava Daňčí stopou v IC
Veltrusy (u brány do parku)

- setkání s trampskou písničkou
(sál OÚ Nová Ves)

so 19. května od 8 h do noci

čt 26. dubna od 18 h

je autorkou humorně laděných
knížek ze života „zralých žen“.
To nám napovídají i názvy knih,
jež napsala - Důchodkyně nestřílejte, Dokud držím pohromadě,
V padesáti na začátku, Chalupářkou z donucení, Dáma s prošlou zárukou a řada dalších.
Přijďte si pro pořádnou porci
optimismu a dobré nálady.

so 14. dubna

Ukliďme Nelahozeves (více na
str. 3)

so 14. dubna od 9 h

Prohlídka historického
vodního mlýna ve Vepřku

ne 15. dubna
od 15:30 do 16:30 h

Světová pohádka divadla
Vocaď Pocaď v ZUŠ Velvary
(pořádá ZUŠ a spolek Natvrdlí),
vstup 50 Kč, děti zdarma

st 18. dubna od 19 h

Kino Nová Ves „ Úžasný
Ázerbajdžán” (sál OÚ Nová Ves)

čt 19. dubna od 20:15 h
pá 20. dubna od 19 h

Koncert Duo Reddy a Freddy

Cestopisná beseda Papu
Papua s novinářem a cestovatelem Tomášem Kubešem
(Klubovna nad Sokolovnou
Veltrusy)

so 28. dubna od 10 do 14 h

Běh veltruským parkem

so 28. dubna od 9 do 11:30 h

Velvarský sousedský blešák
(Děkanský dvůr, Velvary)

ne 29. dubna od 15 do 17 h

Den koní 2018 - z filmu do
pohádky a zase zpátky. Dvouhodinový jezdecko-taneční
program v Kuchyňské zahradě
St. zámku Veltrusy je určený
především rodinám s dětmi.

po 30. dubna od 15 do 17 h

Čarodějnice na zámku Nelahozeves (viz plakát na str. 17)

po 30. dubna

Čarodějnice na Višňovce
Více informací se včas dozvíte
na webu obce i na Nela.cz.
Akce bude svým rozsahem
podobná jako v roce 2017.

Květen
út 1. května 2018

Turistický pochod Dvořákova
Nelahozeves (pořádá Klub
českých turistů Kralupy n. Vlt.)

pá 4. května od 18 h

Vernisáž výstavy Panenky
v běhu času, na které budou
panenky a kočárky sběratelky
Evy Kindlové. Výstava potrvá do
31. července. (Galerie Městského
muzea Velvary).

Nelahozeveské Máje s večerní
zábavou (více na str. 9)

so 26. května od 18 h

Velvarská muzejní noc 2018 je
součástí Festivalu muzejních
nocí 2018. Letos pod názvem
„Biják trochu jinak“ promítneme
historické amatérské filmy
a fotografie Velvar a okolí.
Doplňkem bude komorní
výstava o velvarském kině.

Červen
6. června 2018

Hostibejcké schody (pořádá
Klub českých turistů Kralupy
nad Vltavou)

st 6. – ne 10. června

Dny Kralup
Pestrý program, který bude
upřesněn na webu KaSS Vltava.
Nebude chybět tradiční sobotní
koncert, kde vystoupí např. Jiří
Schmitzer, písničkář Pokáč, Fast
Food orchestra, Eddie Edward
& Friends nebo Vladimir518.

so 9. června od 14 h

Rodinný den (fotbalové hřiště
v Nové Vsi)

ne 10. června od 14 h

Pohádkový les v Nelahozevsi
(viz plakát na poslední straně)

čt 14. června od 20:15
Filmový večer: Pohádka
pohádek (Klubovna nad
Sokolovnou Veltrusy)

víkend 23. a 24. června
od 9 do 17 h

Slavnost růží na zámku Veltrusy

so 23. června

Duben 2018

Filmový večer: Mžitky (Klubovna
nad Sokolovnou Veltrusy)

čt 17. května od 20:15

víkend 21. a 22. dubna
od 9 do 17 h

Mezinárodní den památek
a sídel na zámku Veltrusy

út 10. dubna od 17 h

Marcela Mlynářová

Tajemství K. H. Máchy - Beseda
se spisovatelkou a publicistkou
Martinou Bittnerovou, vstup
20 Kč. (sál MěÚ Velvary)
Filmový večer: Chlapi nepláčou
(Klubovna nad Sokolovnou
Veltrusy)

Do Okoře bez oře (více na str. 17)
Beseda se spisovatelkou
Marcelou Mlynářovou
v knihovně Nelahozeves

čt 10. května od 18 do 19:30 h

so 21. dubna od 14 do 16 h

Hrnčířské slavnosti na zámku
Nelahozeves (více na str. 8)

so 7. dubna

so 5. května od 14 do 15:30 h

Přednáška - Co je našem
veltruském zámku nového.

Módní přehlídka šatů z 20.–50.
let 20. století. (Velvary)
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Občanský poradce radí a informuje
práva namísto starého, závazek
nezajistit zástavním právem ve
výhodnějším pořadí, nový dluh
nebo zákaz zřízení věcného
břemene ve prospěch třetí osoby
spočívající v právu např. doživotního užívání bez souhlasu banky.

•

Hypoteční a zástavní smlouva –
rizika (2. část)
Přišli do občanské poradny manželé. Vzali si hypotéku před nedávnem.
Fixační doba již uplynula a tedy byt, koupený na hypotéku, nyní chtějí prodat a jít bydlet jinam. Důvod zde není důležitý. Samozřejmě, že počítají s doplacením hypotéky. Banka prý, že to nemohou prodat, protože v zástavní
smlouvě mají „zákaz zcizení“. Je to prý i v katastru, takže ten to bez souhlasu
banky odmítá nově zapsat. Co s tím?
Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), platný od 1. ledna 2014 velmi
obšírně a detailně řeší institut tzv. věcných práv (§ 498 a § 979-1474).
K tomu, co zde chci jako rizika uvést postačuje zdůraznit asi toto:
Věcné právo je nedílnou součástí věci nemovité (např. byt, pozemek)
i movité (hmotné i nehmotné věci, které nejsou nemovitostí). Je-li toto věcné
právo zapsané ve veřejném seznamu (např. v katastru nemovitostí), tak
k té nemovitosti neodmyslitelně patří a bez souhlasu toho, komu je to
věcné právo příslušné se s tím v podstatě nedá nic moc dělat. Proto radím,
přečtěte si pozorně smlouvy.
Banky se začaly bránit s cílem znemožnit (ztížit) svému klientovi pozdější
refinancování úvěru. K tomuto využívají tzv. zapisovatelná věcná práva,
konkrétními nástroji jsou tzv. Zákaz zcizení a Zákaz zatížení. Pojmem
zapisovatelná myslíme, že jsou zapsaná na listu vlastnictví (v katastru
nemovitostí) a tudíž jsou pro katastr nemovitostí závazná.

Duben 2018

A teď o co vlastně jde?
I v minulých letech podmiňovaly
banky poskytnutí úvěrového financování tzv. zástavním právem, tj.
právem možnosti zpeněžit zástavu
v případě, že klient nebude hradit
své závazky. Nicméně pokud chtěl
klient svůj úvěr refinancovat, (úrokové
sazby klesaly), nechal si udělat konkurenční nabídku. Pokud mu následně
jeho banka nevyšla vstříc se snížením úrokové sazby na výši nabídky
konkurenční banky, dalo se relativně
jednoduše přejít k jiné instituci. Pokud
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jsme nechali na svou nemovitost
napsat další zástavu, což bylo možné,
hrozila Vám maximálně pokuta na
základě smluvního práva.V současnosti to však již tak jednoduché být
nemusí, neboť klienti při braní si
úvěru podepisují zástavní smlouvy
a neuvědomují si možné následky
v případě, že zastavují nemovitosti
s novými instituty tzv. zapisovatelných věcných práv.

•

Zapisovatelné věcné právo
– Zákaz zatížení - Závazek, neumožnit zápis nového zástavního

Zapisovatelné věcné právo –
Zákaz zcizení - Výkladově to
totiž neznamená nic jiného, nežli
znemožnění prodeje nemovitosti,
v přísnějším právním výkladu
i zákaz nájmu nebo pronájmu.

Příklad z praxe:
Podepíšete úvěrovou a zástavní
smlouvu, v rámci které souhlasíte
se zřízením zákazu zatížení nemovitosti např. dalším zástavním právem. Posléze, ve správném okamžiku,
přijdete do konkurenční banky a ta
vám vyhoví s pro vás výhodným
refinancováním úvěru. Jenže podá-li
tato vaše „nová“ banka návrh na
vklad zástavního práva ve svůj prospěch, katastr ho zamítne. Nejdříve
tedy budete muset se svou starou
bankou nějakým způsobem vykomunikovat výmaz původního zástavního práva a teprve pak řešit vklad
nového. A je asi jasné, že vaše „stará“

Občanská
poradna
Nelahozeves
Zagarolská 313
tel: +420 731 168 704

E-mail: obcanskaporadna@nelahozeves.cz
Otevřeno:
každou neděli 10–13 h
po předchozím objednání

http://nelahozeves.
cz/obcanska-poradna/

banka Vás jen tak nepustí. Nejdříve
si musíte vyjednat nové podmínky,
ale nová banka s vámi zatím nic
nepodepíše. Posléze si musíte vyjednat výmaz zástavního práva (se vším
všudy) se starou bankou. Ta, když
vám vyhoví, vydá závazné stanovisko
s podmínkami pro snesení zástavního práva (v nejlepším případě to
bude pouze doplatek dlužné částky
bez pokuty a bez dalších požadavků).
Mezitím s Vámi vaše nová banka podepíše nové smlouvy, nicméně buď
bude moci vložit své nové zástavní
právo jako druhé v pořadí, (viz zákaz
nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh), a nebo
bude čekat na výmaz původního zástavního práva. K výmazu původního
zástavního práva však nedojde, dokud

nebudou splněny podmínky staré
banky, tedy doplacení, ale nová banka
zatím neposkytne finanční prostředky
k pokrytí původní zástavy. Začarovaný kruh, že? V praxi to bude znamenat velmi intenzivní komunikaci
mezi oběma bankami a též, bez diskuze, profesionální pomoc. V okamžiku,
kdy se tedy vše podaří zorganizovat,
smluvně zajistit a dořešit, nová banka
vloží nové zástavní právo do KN (ovšem
pravděpodobně i se zákazem zcizení
a zatížení).
Průzkumem v katastru nemovitostí
jsem zjistil, že banky tyto novinky již
využívají. Prozkoumal jsem též veřejně
přístupné zápisy v katastru u řady
nemovitostí v katastrálním území
obce Lešany u Nelahozevsi, zejména
nemovitosti vlastníků v Anglickém

Paní Dittrichová v únoru
rezignovala na svou funkci
zastupitelky

Novým zastupitelem obce Nelahozeves se stal po rezignaci dlouholeté
zastupitelky paní Květuše Dittrichové (KSČM) pan Lubomír Pavlíček.
Své funkce se vzdala k 1. únoru 2018.
ve svém prohlášení o rezignaci.
„Paní Dittrichová rezignovala z důvodu
nesouhlasu s kritérii pro dotaci na
obědy pro seniory, jak byly navrženy
sociální komisí. Dalšími důvody byly
zdravotní,” popsal starosta Josef Kebrle.

Vzhledem k tomu, že při ukončení
fixační doby má klient poměrně
málo času na řešení refinancování,
je třeba začít velmi brzy. Nebojte se
tedy začít svou situaci řešit i rok
před ukončením fixace. Vyhledat je
třeba vhodného finančního poradce.
Můžete se přijít i poradit do občanské
poradny, kde vám poradím, co, kde,
jak a s kým řešit. Podpis hypoteční
a zástavní smlouvy si tedy zaslouží
vaši pozornost.
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
Váš občanský poradce

Podle Květuše Dittrichové zastupitelstvo svou většinou často rozhoduje
asociálně a nespravedlivě. “Nemohu
pochopit, proč obec rozděluje důchodce na potřebné a ostatní, když
všichni sotva dosahují životního
minima a rozdíly v jejich důchodech
jsou velmi malé,” napsala ve svém
prohlášení.
„Rád bych i na tomto místě poděkoval
paní Dittrichové za dlouholetou neúnavnou činnost ve prospěch seniorů
a jiných potřebných. Mezi hlavní
úspěchy paní Dittrichové v tomto
volebním období patří to, že významně přispěla k prosazení znovuobnovení sociální komise v naší
obci. Přispěla také svojí autoritou
k osamostatnění Klubu seniorů, který
nyní s obecní dotací může samostatně
pořádat a navštěvovat kulturní akce
a tím přispívá k sociálnímu začlenění
seniorů a jejich aktivnímu životu.
Přeji v tuto chvíli paní Dittrichové
zejména brzké uzdravení a věřím, že
i když již není zastupitelkou obce,
budeme nadále společně mluvit
o potřebách starších seniorů a jiných
potřebných cílových skupin,” zveřejnil
na webu starosta Kebrle.
Kopii rezignace paní Dittrichové si
můžete v plném znění přečíst na
webu obce.
Soňa Brunnerová
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Paní Dittrichová, která v obci žije
přes 77 let, byla zastupitelkou nebo
funkcionářkou obce přes tři dekády.
„Vždy jsem se snažila pracovat ve
prospěch všech občanů obce, zejména těch slabších, tj. důchodců
a sociálně slabých občanů,” uvedla

resortu a zjistil jsem, že až u 1/3
těchto nemovitostí se zapsaným
zástavním právem je zapsáno rovněž
věcné právo „zákazu zatížení“ nebo
„zákazu zcizení“, někde i oboje.

Družstva oddílu
stolního tenisu

v polovině soutěže sezóny 2017/18

Žactvo
V našem oddíle nyní trénuje dvanáct dětí, z toho je polovina začátečníků
a polovina pokročilejších hráčů hraje přebor družstev okresu Mělník, kde
soutěží celkem osm týmů žactva. V této soutěži si vedou naši žáci velice dobře,
zatím jsou na pěkném 3. místě za oběma družstvy Neratovic a před žáky
z Kralup n. Vlt.. Oporami družstva jsou Vojta Polách s 89% vyhraných zápasů,
Pepa Kotrč s 67%, Jindra Kebrle se 44% a Patrik Koudelka s 36% úspěšností.
Dobře si vedou i nováčci týmu bratři Šimon a Adam Kuchtovi, kteří se neustále
zlepšují a hrají hlavně přátelské zápasy.
Kromě regionální soutěže družstev se naši žáci zúčastňují i turnajů, přiložený
snímek je z Vánočního turnaje v Liběchově, kde v kategorii nejmladšího
žactva vybojoval Jindra Kebrle 2. místo. V soutěži staršího žactva byl stejně
úspěšný i Vojta Polách.
A. Ovsenáková
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„Béčko“

V sezoně 2017/18 hrají stolní tenis
v TJ Dynamo Nelahozeves tři týmy
a to „A“ hrající regionální přebor I
a „B“, „C“ hrající regionální přebor II.
V tomto článku bych se věnoval především týmu „B“ a to podzimní části
roku 2017. Úvod sezóny vyšel našemu
„Béčku“ nad očekávání dobře, zahájili
jsme ji výhrou nad naším „Céčkem“,
které je tvořeno převážně našimi
mladými nadějemi, jež jsou beze-
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sporu velmi dobří hráči, pročež se
naše výhra ani neočekávala.
Ale právě ta nás nejspíše nastartovala a i dál v průběhu podzimu jsme
podávali výborné výkony, přičemž
jsme nestačili pouze na bezkonkurenční Kralupy nad Vltavou a Pšovku
„C“ s Mlékojedy „A“. Díky těmto výkonům jsme v tabulce po podzimní
části skončili na vynikajícím 5. místě,
jen se ztrátou jednoho bodu na druhé

místo, kdy na třetím až pátém místě
měly týmy stejný počet bodů. Jediné,
co mě na tom všem mrzí, je remíza
se Mšenem. Tento zápas jsme měli
vyhrát, dle mého názoru byl náš výkon
lepší, ale takový je prostě sport.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat
všem hráčům z „Béčka“, kdy celý tým
hraje opravdu dobrý ping pong, a co
hlavně, každý chce hrát a snaží se i si
na zápasy udělat volno (musím přiznat,
že mi dělá trochu starosti, koho na
zápasy vybrat). Na druhou stranu
je to určitě daleko lepší, než kdybychom se nedokázali k mistrovským
utkáním sejít. Proto všem ještě jednou
velký dík za podzimní sezonu a ať je
jaro také tak dobré.
Václav Hamák
vedoucí B mužstva

„Céčko“
Družstvo TJ Dynamo Nelahozeves „C“
je pro sezónu 2017/18 složeno netradičně z odrostlých mladíků a jedné
slečny. Věkový průměr družstva se
zdaleka odlišuje od soupeřů
z mělnického přeboru II. třídy. Průměr
celého družstva je pouhých 25 let,
kazí ho jen vedoucí družstva Jiří
Kloda a Petr Pop. Základem týmu
jsou Jakub a Jan Kebrle, Standa
Kloda, Michal Štibinger a Kateřina
Popová. Tým podává velice sympatické a stabilní výkony, což dokazují
procenta nasbíraná v soutěži (viz
Tabulka) a je v jeho silách a cílech
dokončit soutěž na 2. postupovém
místě.
Jiří Kloda

Céčko - procenta nasbíraná v soutěži
Jiří Kloda......................................... 87 %

Jakub Kebrle................................. 47 %

Standa Kloda................................. 81 %

Michal Štibinger.......................... 38 %

Jan Kebrle....................................... 74 %

Kateřina Popová............................ 4 %

Petr Pop.......................................... 58 %

Září 2017

•
•
•
•

Sochorová Venuše
Ducháčková Vlasta
Froncová Květuše
Popková Ludmila

Říjen 2017

•

Moráň Jiří

Listopad 2017

Výsledky stolního tenisu v tabulkách

•
•
•
•
•
•
•

Sarik Ján
Novotný Bohumil
Sariková Anežka
Podrabská Bohumila
Šuk Bohuslav
Horová Jana
Fronc Václav

Prosinec 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pšeničková Alena
Kvapilová Jitka
Šteffl Miloslav
Redr Jan
Weinerová Vilemína
Nemčok Ján
Šulc Miloslav
Millerová Stanislava
Hohausová Rúth
Jirků Karel

Leden 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vojtěchovská Stanislava
Matoušková Ludmila
Kroufková Irena
Razák Josef
Vintrová Miloslava
Kotek Jiří
Turecký Václav
Špale František
Hrušková Hana
Hanzlík Jaroslav
Kotrč Miroslav

Únor 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novotná Marie
Měchurová Zdeňka
Bílková Božena
Pavlíková Stanislava
Prantlová Alena
Randová Věra
Dvořáková Jiřina
Kokošková Dagmar
Vrchotická Jana
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Gratulujeme
všem jubilantům
k jejich výročí!
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Další tragédie
Před 73 Kralupy přežily ničivé
bombardování. V den smutného přišla na den
přesně
výročí přišla další tragédie
Nálet na Kralupy nad Vltavou byl tak ničivý, že se jim začalo přezdívat
české Drážďany. Ve čtvrtek 22. března 2018 uplynulo 73 let od jejich
vybombardování. Právě v tento den kolem 10. hodiny dopoledne došlo
ve městě k další tragédii, která si vyžádala lidské životy, čímž se také
zapsala do historie.

Výročí tragického vybombardování
Dne 22. března 1945 po poledni se
nad městem objevily americké bombardéry, které měly za úkol zničit místní rafinerii kvůli pohonným
hmotám. V té době nefungovala, nicméně tu stále byly zásobníky. Jedna
z bomb ji trefila a nad městem se
objevil černý dým, který letcům znesnadnil výhled. Malá rafinerie u kopce
Hrombaba nebyla už v roce 1945
v provozu.

Duben 2018

Nejdříve se rozezněly sirény, které
řada lidí v té době de facto ignorovala.
Kolem půl jedné se nad průmyslové
středočeské město dostalo 125 liberátorů, které během třiceti minut
shodily svůj náklad. Minutu po
13. hodině se objevilo ještě dvacet
bombardérů, které měly původně
bombardovat město Ruhland. Jenže
se letadla opozdila a Kralupy se staly
náhradním cílem.
Kralupský nálet je považován za jeden
z nejtragičtějších, který se na našem
území stal. Zemřelo zde 145 Čechů
i mnoho Němců. Mrtvá těla byla svážena do místního kostela, jenž zůstal
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nepoškozený, ačkoliv řada domů
v jeho těsné blízkosti dostala přímý
zásah. Z celkového počtu 1884
domů bylo 993 budov pobořeno.
Úplně zničeno bylo 117 domů,
16 budov veřejných, 22 průmyslových objektů. Zničena byla také kanalizace, dlažba, regulace potoků,
mosty, elektrické a telefonní vedení,
nádraží, tratě i silnice.
O tragickém náletu psal báseň Jaroslav Seifert, který je pohřben na kralupském hřbitově.

Nemůžeme opomenout
středočeské Neratovice,
ve kterých 22. března
1945 zemřelo přes 50 lidí
také kvůli bombardování
americkými letci. Město je
od Kralup vzdálené necelých 20 kilometrů.

po 73 letech

Dne 22. března 2018, v den 73. výročí
ničivého vybombardování, se v Kralupech nad Vltavou stalo neštěstí.
Jde o výbuch v areálu bývalého Kaučuku, který nyní patří polské firmě
Synthos, ten si vyžádal několik obětí.
Obyvatelé průmyslového města jsou
podle starosty Petra Holečka mimo
nebezpečí.
Rozsáhlý areál bývalého Kaučuku
(nyní Synthos) zde vznikl až po druhé
světové válce na místě bývalého letiště. Najdeme ho na opačné straně
řeky Vltavy, než se nacházela rafinerie
minerálních olejů, která byla bombardována za druhé světové války.
Areál se začal budovat koncem léta
roku 1958.
Podle ČTK se jedná o jednu z nejtragičtějších havárií v továrnách od
60. let. Po roce 1989 na našem území
nezemřelo v žádném průmyslovém
provozu více lidí. Výbuch v kralupské
chemičce si vyžádal šest obětí (pět
rumunské národnosti) a další dva
lidi se středně těžkými poraněními.
Ti končili v pražských nemocnicích
a jsou mimo ohrožení života. Jeden
ze zraněných měl podle mluvčí ZZS
Petry Effenbergerové popáleniny
druhého stupně na deseti procentech povrchu těla, druhý raněný má
devastující poranění obličeje. Na místě
zasahovaly veškeré složky IZS.
Další zajímavou náhodou je, že čtvrtečnímu výbuchu v chemičce předcházelo čištění nádoby na pohonné
hmoty. Právě pohonné hmoty byly
za druhé světové války důvodem,
proč Američané ničili rafinerie
a neušla jim ani ta kralupská.
„V tuto chvíli je situace pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí.
K úniku nebezpečných látek nedošlo.
Podrobnější informace o mimořádné
události zjišťujeme,“ uvedl mluvčí
Unipetrolu Pavel Kaidl pro ČTK.
Soňa Brunnerová, psáno pro web nasregion.cz
foto: Facebook, wikimedia.org

Policisté znají podobu lupiče z nelahozeveské pošty.
Zřejmě loupil i jinde

SVOZ BIOODPADU

Svoz bioodpadu bude
probíhat pravidelně

KAŽDOU
STŘEDU
až do 30. listopadu.
Kriminalisté z Mělníka pátrají po
neznámém pachateli, který je
důvodně podezřelý z trestného
činu loupeže. Na konci února po
14. hodině přepadl pobočku pošty
v obci Nelahozeves. Hrozil střelnou zbraní a požadoval vydání
finanční hotovosti. Odešel však
s nepořízenou.
Muži je okolo třiceti let, je vysoký 180
až 185 centimetrů. Má krátké, světle
hnědé vlasy (tj. špinavý blond) s ofinou. Měl na sobě maskáčovou bundu
s malým vzorem maskování.
Jak se ukázalo, je dost pravděpodobné,
že stejný muž přepadl 9. ledna kolem
půl jedné poštu v Mělníku-Mlazicích.
Odsud si odnesl finanční hotovost
v řádech desítek tisíc korun.
Jakékoliv informace k případu, zejména k osobě možného pachatele,
můžete sdělit mělnickým policistům
telefonicky nebo osobně na jejich
služebnách. Volat můžete i tísňovou
linku 158.
Soňa Brunnerová
foto: Policie ČR, Obec Nelahozeves

Duben 2018
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Malinko ze starodávných časů
Za dávných dob bývala hospoda ve vsi, jakožto centrum kulturního života velice důležitým objektem. A jinak
tomu nebylo ani v Lešanech. Především je nutno říci, že za dávných dob byly ve vsi hospody nejméně dvě,
po roce 1906 dokonce tři, což je jistě v poměru k velikosti obce dosti zajímavé. Jedna z těch starších bývala
v domku č. 35. Zároveň tu žila rodina obecního kováře a kovárna byla jen několik kroků vedle.
Takže se tu snoubily dvě živnosti. Jména majitelů byla
od roku 1860: Vozáb, Kalina, Benda, Řezáč. U některých
z nich ještě pokračoval v řemesle také syn. Další zajímavostí bezesporu je, že ve stodole Řezáčů stával velký parní
stroj, který kovář pronajímal sedlákům, jako pohon pro
mlátičky obilí.

Zde je zachycen pohled na náves, kde se shromažďují obyvatelé k pohřbu (fotografie z roku 1933). Hospodu, o které
je řeč nyní, můžeme vidět ve středu snímku za obecní studnou. I v ní býval malý sál.Vlevo je dům Minaříků (č. 25),
dál vpravo pak statek Hypšů (č. 27). Jejich dcera Anna,
byla matkou Václava Postráneckého. A rodina Postráneckých žila v domku č. 4, kousek nad kovárnou. Avšak
o tom všem už bylo psáno mnohokrát v dřívějších souborech kronik k obci Lešany.

Zde je rodina Linharta Řezáče před hospodou (fotografie
z roku 1930). Kovárna se nachází pár kroků vlevo, za malou uličkou. Majitelé stojí přímo před hlavním vchodem,
vlevo od něj byl malý sál. Vpravo pak byt majitele, vrata
stodoly a nad schodištěm bydlela další rodina.
Druhá hospoda v pořadí byla v domku č. 26, na návsi
obce. Objekt byl psán na jména: Švejda, Vomela, Kubišta.
Obecně nutno říci, že zde byla spousta práce s údržbou
sklepů, dopravou ledu, atd…To vše navíc ztěžovala nutnost běhání do schodů. Ve vsi bývala také lednice, tedy
z části dřevěná stavba vyložená slámou pro uschování ledu
od zimy. Stávala tam, kde se zvětšila a vylepšila malá
obecní kovárna, tedy vedle č. 35. Využíval ji už za dob
dřívějších řezník Novák, soused přes silnici.

Pokračujme teď k nejnovější ze všech hospod, kterou roku
1906 dostavěl Karel Kuneš, (číslo popisné 74). V těch
dobách už psali hospodští Kubišta a Vozáb stížnosti na
hejtmanství do Slaného a Prahy. Vypočítávali v nich, že
hospoda je neuživí a třetí je v obci zbytečná. Avšak nová
hospoda byla modernější, s velkým sálem, přičemž bylo
později přistavěno jeviště pro hudbu a divadlo. Právě
díky tomu se sem přesouvaly všechny obecní akce.
Snímek rodiny Kunešů před jejich hospodou (fotografie
z roku 1907). V dobách pozdějších zde bylo i mnoho
dalších nájemců, jistě není třeba je vyjmenovávat. Bývaly
tu nejen tancovačky a promítání biografu, ale i schůze
všech místních spolků a organizací.
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Po roce 1980 byla hospoda definitivně zrušena, přestavěna a změnilo se i číslo popisné. Provozovány tam byly
různé činnosti. Nyní už v obci není, bohužel, hospoda
žádná. Předesílám, že popis událostí kolem těchto budov
je jen velice stručný, stalo se toho mnohem více, tedy
v dřívějších dobách.
Václav Hlavatý
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První kolo prezidentských
voleb v Nelahozevsi vyhrál
Zeman, druhé Drahoš
V lednu se uskutečnily druhé přímé prezidentské volby. V prvním kole
v Nelahozevsi vyhrál Miloš Zeman s 317 hlasy (32,09 %), v závěsu za ním
byl Jiří Drahoš, který získal 301 hlasů (30,47 %). Na třetím místě skončil
Michal Horáček (107), za ním Marek Hilšer (102). Pavel Fischer obsadil
páté místo (92), Mirek Topolánek (44) byl na šestém místě. Následovali
Jiří Hynek (15), Vratislav Kulhánek (7) a poslední byl Petr Hannig (3).

so 7. dubna

Do Okoře
bez oře
Start od MěÚ
Kralupy n. Vlt.
Pěší trasa: 6:15–10:30 h,
od 14 do 50 km. Připravena je
geotrasa - multikeška s názvem
„Do Okoře s GPS (GC3BP1M)“.
Cyklotrasa: 8:00–10:30 h,
trasy 30 a 50 km.
Trasa běžecké turistiky: sraz
v 10:20 h - trasy 16 km, 8 km
(autobusem do Zákolan).
Převoz věcí je zajištěn.

Start Zákolany od nádraží ČD
Pěší trasa: 8:00–10:30 h,
trasy od 7 km. Připravena je
geotrasa - multikeška s názvem
„Do Okoře s GPS (GC3BP1M)“.
Pořadatelé zajistili pro zájemce
dopravu autobusem na vlak do
Zákolan z parkoviště pod Okoří.
Cena: 20 Kč/osoba.
Druhé kolo výrazně vyhrál v Nelahozevsi Jiří Drahoš, který získal 581 hlasů.
Staronový český prezident Miloš Zeman získal od nelahozeveských voličů
442 hlasů. Volební účast v druhém kole byla 68,82 %.

V cíli bude umístěno stanoviště
her a soutěží pro děti, Kolotoč
a houpačky atd.

V roce 2013 byly výsledky mnohem více vyrovnané. Druhé kolo voleb u nás
vyhrál Miloš Zeman se 439 hlasy (51,56 %), což je velmi podobný výsledek
jako měl letos. Karel Schwarzenberg získal 411 hlasů (48,35 %). Volební účast
byla nižší, tj. 62,44 %.
Soňa Brunnerová
Foto: wikimedia.org

Startovné: 20 Kč

Omluva
Chtěli bychom se omluvit za chybu,
která nedopatřením vznikla v článku
pana V. Hlavatého „Malinko ze starodávných časů…” v prosincovém čísle.

Nelahozeveský zpravodaj
Tato chyba vznikla na straně redakce
při korekci autorova původního textu.
Aby prosincové číslo vyšlo včas, nedali
jsme jej zpětně autorizovat autorům
před vydáním. Z tohoto důvodu v tištěném čísle zmíněná chyba bohužel
zůstala a spolu s ní i další, které byly
v digitální verzi dostupné na www.
nelahozeves.cz/zpravodaj dodatečně
opraveny.
Ještě jednou se všem autorům
omlouváme.
Soňa Brunnerová a Jakub Karika

Vydává obec Nelahozeves. Pro občany obce zdarma.
Vychází nepravidelně. Náklad: 800 výtisků.
Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný.
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová, Jakub Karika
Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová.
Nelahozeveský zpravodaj je veden jako periodický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695.
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 8. 6. 2018.
Adresa redakce:
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
Tel. 315 785 003, Fax: 315 785 059.
E-mail: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com
www.nelahozeves.cz
Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves:
PO, ST 7:30–11:00, 12:00–17:00 h.
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Duben 2018

Na úplném konci článku o panu Janu
Křivohlavém bylo nesprávně uvedeno,
že 8. května 1945 padl u nelahozeveských tunelů. Ve skutečnosti tomu
bylo tak, že u tunelů toho dne padl
Miloslav Růžička, který žil s dcerou
pana Křivohlavého.

Pořádá TOM 3511 Vltavský
Paprsek & KČT Kralupy n. Vlt.
Další informace naleznete na
Facebooku - událost „Do Okoře
bez oře“.

Cesta

pohádkovým lesem
neděle 10. června 2018 od 14 h

TJ DYNAMO NELAHOZEVES, odbor ASPV
za přispění Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves srdečně zve
všechny děti, rodiče, příbuzné a známé na Cestu pohádkovým
lesem, která se koná v neděli 10. června od 14 h

START: Pod Strání – Ve vrbičkách

