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ZPRAVODAJ

Pro občany obce zdarma

Kromě několika stran věnovaným volbám a prezentaci kandidátů přinášíme
tradičně informace z kulturních událostí,
které proběhly, ale také přehled toho,
co se bude dít až do konce prosince.
Nové akce na letošní podzim plánuje
zámek Nelahozeves, v okolí se bude
připomínat 100. výročí vzniku Československa. Nelahozeves k této příležitosti pořádá ples, který se uskuteční
v sobotu 17. listopadu v kulturním domě.

foto: Soňa Brunnerová
Vážení spoluobčané,
děkuji, že jste se rozhodli otevřít podzimní číslo Nelahozeveského zpravodaje,
které je svým způsobem výjimečné a je z velké části věnováno letošním
komunálním volbám. Do schránek nám přijde volební lístek s celkem 46
kandidáty v šesti subjektech. Zájem o kandidaturu je v letošním roce nejvyšší. Někteří kandidují opakovaně, jiní úplně poprvé. Oproti roku 1994 je
počet zájemců více než dvojnásobný. Kandidující subjekty dostaly možnost
v tomto čísle prezentovat své priority – každý na celé A4.
K volbám jsem založila i blog dostupný
na adrese nelavolby.blogspot.com,
protože ne vše se do zpravodaje vejde.
Volbám se bude tradičně věnovat i pan
Miloš Mojžiš na webu nela.cz. Kandidáti mají dle svého zájmu možnost
s ním udělat rozhovor. Já osobně z časových důvodů komunikuji spíše elektronickou formou s lídry.
Před čtyřmi lety zpravodaj vyšel až po
volbách (vánoční číslo, podzimní tehdy

str.
10–19

Volby

nevyšlo vůbec), kdy bylo zvoleno stávající zastupitelstvo, a starostou se stal
Ing. Josef Kebrle, který již nekandiduje.
Snad tento zpravodaj alespoň někoho
motivuje jít k volbám, popřípadě si začít
zjišťovat více informací o kandidátech,
jež nakonec podpoříte. Dovolila jsem si
napsat hodnotící článek z pohledu
komunikace se zastupiteli obce, komisemi i kandidáty.

Během letošního léta se stala výjimečná
věc. Kajakář Honza Bárta se stal mistrem
světa a bodoval hned dvakrát (více
v článku od Robina Hrona). Honzu
jsme pro vás trochu vyzpovídali. Můžete
si přečíst také rozhovor s Hedvikou
Bártovou, která spolupořádá
Quatro3atlon.
Aby těch rozhovorů nebylo málo, zpovídali jsme další dvě dámy. Novou tváří
je od srpna paní ředitelka místní mateřské školy Kateřina Dudová. Využíváme
ideální příležitosti Vám ji trochu představit. Oslovili jsme také slečnu Anetu
Půhonnou, která v naší obci vyrostla,
vystudovala módní návrhářství a nyní
svou kreativitu „vybíjí“ na textilu. Do
budoucna bychom na stránkách zpravodaje touto formou představili další
zajímavé osobnosti z naší obce.
Užijte si podzim. Další číslo má uzávěrku
2. listopadu a vyjde zhruba měsíc
a půl před Vánocemi.
Soňa Brunnerová
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Úspěšné prázdniny
kajakáře Honzy Bárty

str. 6–7

Komise pro
životní prostředí

Ohlédnutí v čase: Jak probíhala
komunikace ohledně zpravodaje
Nelahozeveský zpravodaj jsem jako redaktorka převzala
před necelými čtyřmi lety po Václavu Michovském
ml., který ho redigoval téměř po celou dobu (od podzimu 2010 do června 2014), kdy byla starostkou paní
Mgr. Petra Urbanová. Zpravodaj v letech 2015 a 2016
vycházel pětkrát za rok a od roku 2017 po dohodě se
starostou Ing. Josefem Kebrlem jste ho do schránek
dostávali jako čtvrtletník.
Po prvotním chaosu se zatoulanými články, po přechodu
na nový e-mail, nastavení organizace spolupráce s grafičkou
Marií Štruncovou, a po nějaké době i s novým redaktorem
Jakubem Karikou, který se mnou kontroluje došlé články
a již vypomáhal s přípravou několika čísel. Nalijme si čistého
vína, bylo to potřeba.
Ráda bych z pozice redaktorky zhodnotila komunikaci
s končícím zastupitelstvem v tomto složení. Někteří
stávající zastupitelé znovu nekandidují, jiní ano.
Sama bych si z pozice redaktorky představovala ze strany
budoucího starosty nebo starostky a zastupitelů rychlejší
a aktivnější komunikaci, včasné a klidně i častější dodávání
článků z dění v zastupitelstvu a v obci všeobecně.
Myslím si, že toto zastupitelstvo moc neprodalo to, co
dokázalo dokončit a opozice, která se mohla na stránkách zpravodaje svobodně vyjádřit, toho sama od sebe
nevyužila ani jednou.

Zastupitelé za Otevřenou
Nelahozeves
Přes e-mail se mnou nejčastěji komunikoval starosta Ing.
Josef Kebrle a zastupitelka Ing. Olga Riegertová, která
psala články za komisi životního prostředí, a v jejím případě to bylo vždycky bez problému a komunikace mezi
námi byla velmi dobrá.
Pan starosta sice deklaroval, že mu lidé mohou volat na
soukromý telefon, nicméně ne vždy se zadařilo a některé
mé prosby byly vyřízeny až s odstupem několika měsíců.
Jednalo se o možnost spravovat Facebook Obce Nelahozeves a vkládat aktuality ohledně dění a zpravodaje na
web obce. Nechtěla jsem se už dále spoléhat na to, až si
na to úřednice udělají ve své pracovní době čas, když to
zvládnu během několika minut sama, aniž bych musela
cokoliv posílat. Nakonec mi bylo vyhověno letos na jaře
a snažím se, aby to bylo vidět a naše sociální sítě i web „ožily“.
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Na články pana starosty jsem většinou čekala i po uzávěrce, proto jsme to řešili s grafičkou „volným místem“.
Některé starostovy články i jiné informace jsem převzala
proaktivně přímo z webu obce, který jsem si sama hlídala,
případně z Nela.cz po dohodě s panem Mojžišem.
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Tím bych shrnula Otevřenou Nelahozeves, za kterou
Josef Kebrle a Olga Riegertová kandidovali.

Zastupitelé za KSČM
Se zastupitelem za KSČM, místostarostou Mgr. Josefem
Kuklou, je nejrychlejší domluva přes telefon. Pokud pan
Kukla nebral telefon, ozval se většinou zpátky, ale všeobecně nebyl problém se mu dovolat. Na e-maily reagoval
velice zběžně, či spíše nikoliv.
Pan Lubomír Pavlíček, který v zastupitelstvu nahradil
paní Dittrichovou, byl jako kandidát osloven společně
s panem Kuklou v průběhu letošního srpna. Teprve v létě
jsem ho zařadila do hromadného e-mail listu. Ozval se
mi telefonicky na konci srpna, když se vrátil ze svého pobytu,
kde měl omezený přístup na internet. Po telefonické dohodě
dodal program KSČM v sobotu 1. září (po schválení) a od
té doby reagoval pravidelně na všechny e-maily a dotazy
v řádu několika hodin.
Bývalá zastupitelka paní Květuše Dittrichová mi články
neposílala. Svou kritiku ohledně článku ke své rezignaci poslala dopisem přes obecní úřad, nicméně jsem se o tom
dozvěděla až s měsíčním zpožděním.
S dlouholetou zastupitelkou jsem si celou věc ujasnila
prostřednictvím elektronické komunikace a dodatečně
jsem jí vyhověla v tom, aby její otevřený dopis s rezignací
byl zveřejněn v plné podobě. Původně jsem využila jen
citace v konfrontaci s tím, co zveřejnil Josef Kebrle na
webu obce a z nepozornosti jsem nerespektovala její
přání zveřejnit celý dopis.

Ostatní zastupitelé
Ostatní zastupitelé na moje e-mailové výzvy nereagovali
vůbec a žádné články sami od sebe neposílali. Jejich důvod
neznám, ale nedovolím si z toho dělat závěry. V kontaktu
jsem byla před dvěma lety krátce pouze s panem Radkem
Šebestou, který již nekandiduje.
Současný zastupitel Pavel Matoušek mi na konci srpna
poprvé napsal e-mail s prohlášením, že již nekandiduje
s prosbou o zveřejnění. Do zastupitelstva letos kandiduje
jeho jmenovec z Nelahozevsi za sdružení Nelahozeves
svým občanům. A lidé neznalí situace je zaměňují.
Dále Pavel Matoušek a Ing. Václav Turecký ještě před
odevzdáním kandidátních listin s podpisy zareagovali na
můj SMS dotaz, zdali budou znovu kandidovat do zastupitelstva. Na SMS nereagoval pan Šimek a pan Šebesta.
E-mail pana Ladislava Veliče jsem zapomněla v letech
2017 a 2018 zahrnout do hromadných e-mailů, které
jsem odesílala vždy před uzávěrkou. Tyto e-maily byly
výzvou a připomínkou blížící se uzávěrky.

Kandidáti
do letošních voleb
Během druhé poloviny srpna jsem
komunikovala s lídry kandidátek.
Finální texty jsem od většiny dostala
včas, tedy do 31. srpna. Sdružení
„Pro Nelahozeves“ zaslalo průběžný
text v předstihu s žádostí o možnost
zaslat finální verzi do neděle 2. září.
Bylo jim vyhověno.
Komunikace se všemi lídry probíhala
průběžně. Komunikaci s kandidáty
KSČM jsem popsala výše.

Ostatní přispívající
Ráda bych potvrdila, že mi starosta
ani nikdo ze zastupitelů do tvorby
Nelahozeveského zpravodaje nemluvil,
jak slíbil. Měla jsem velkou svobodu
a volnost. Všichni měli k dispozici
e-mail zpravodaje na webu obce

i v každém čísle v tiráži. Uzávěrka
zde byla avizována dopředu.
Dobře se mi spolupracovalo s lidmi
z „Višňovky“, s pracovníky ze zámku
Nelahozeves, se všemi členkami
kulturní komise, „Dynamáky“, se
Zkrášlovacím spolkem i s dalšími
autory, jejichž články vycházely
pravidelně, jmenujme pana Jana
Ryšavého a Václava Hlavatého.

Slovo závěrem
Od budoucího zastupitelstva bych
byla ráda za větší aktivitu při tvorbě
Nelahozeveského zpravodaje, aby
z něj opravdu vzniklo plnohodnotné
a informačně pestré médium.
Aby nebyl jen hlásnou troubou
vedení obce, ale i prostorem ke
konstruktivní kritice.

Provoz

knihovny
Nelahozeves
od září 2018

•

Knihovna, Zagarolská 313
Otevírací doba:

Soňa Brunnerová

Úterý 14–18 h
•

Obecní úřad, Školní 3
Otevírací doba:

Výstava knihovny Nelahozeves
k srpnu 1968
Do konce září 2018 si v knihovně můžete prohlédnout výstavu k 50. výročí
srpnových událostí z dochovaných tiskovin, které vycházely v prvních dnech
po 21. srpnu 1968.

Středa 13–17 h
Vyzvedávání a vracení knih
v budově obecního úřadu pro
občany z od knihovny vzdálených částí obce.

Nová služba pro čtenáře

Četba do domu
Donášková služba pro méně
pohyblivé čtenáře. Knihy
a časopisy objednané telefonicky,
e-mailem nebo osobně Vám
první čtvrtek v měsíci doručíme
až do domu.

Kontakt:
tel.: +420 775 778 452
e-mail:
knihovna@nelahozeves.cz
knihovnanelahozeves
www.nelahozeves.cz/knihovna

Září 2018
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Happening se vydařil i počtvrté
Druhá zářijová sobota, i když to zpočátku bylo značně nejisté, patřila
v pořadí čtvrtému „Happeningu na starém mostě“. Přestože jasno bylo
až měsíc před začátkem akce, na organizaci to podle mého názoru nijak
nepodepsalo. Možná na mostě nevyrostlo tolik stánků jako loni, ale na
druhou stranu na ně zbylo kvůli uzavřeným chodníkům méně místa.
Počasí bylo opět jako na objednávku, možná i proto oblíbená akce přilákala
několik stovek lidí.
Letošní novinkou bylo zapůjčené
parkoviště v areálu bývalé PTZ, které
využila řada lidí, takže silnice v Zaga
rolské ulici byla lépe průjezdná.
Ve Veltrusích to bylo horší, jelikož
se s happeningem časově protnula
akce vodáků. Lidé mohli parkovat ve
městě, případně na placeném (od
letošního léta) parkovišti u kempu.

Během odpoledních hodin se to na
mostě hemžilo mladými rodinami,
večer převzali „žezlo“ hlavně teenageři
a dospěláci. Na obou stranách mostu
jste mohli zaplatit tradiční „mýtné“.
Pokud jste přispěli více než 50 Kč,
měli jste nárok na různobarevné
placky s novým logem a nově jste si
mohli pořídit také šedé happeningové
tričko.

Happeningová štafeta

Září 2018

Letošní happening zažil i jedno své
„poprvé“. Starostové v dobré náladě
rozhodli o pořádání předem neohlášené akce, konkrétně šlo štafetový
závod, při němž se nesl kýbl s veltruským koňským trusem, přičemž
musel závodník před vyběhnutím
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vypít malé pivo. A dostat se z nelahozeveské na veltruskou stranu mostu. Což
o to, nápad by to byl dobrý, kdyby
byl avizován dopředu, lidé na mostě
o tom však nevěděli a tak u některých
z nich došlo k nepochopení. Kralupský
starosta a senátor Petr Holeček

navíc v cílové rovince upadl, zranil
se a z místa ho musela odvézt sanitka.
Závodily celkem čtyři týmy (Veltrusy,
Nelahozeves, Velvary a Kralupy).
Nelahozeves vybíhala ve složení:
Josef Kebrle (starosta), Miloš Mojžiš
(autor komunitního webu Nela.cz),
Tereza Popková (ochotnice a kronikářka) a Soňa Brunnerová (redaktorka
a autorka článku).
Na mostě se opět předvedly místní
kreativní dámy se svými výrobky Klub ručních prací, Kateřina Rebeka
(roz. Skalická) původem z Veltrus,

miřejovické Studio 99 a PerníKáča
z Velvar. Nechyběla ani řada stánků
s pivem, burčákem a širokou nabídkou občerstvení.
Na dvou březích Vltavy jste mohli
zhlédnout vystoupení řady umělců.
Na nelahozeveské straně: skupinu
Pískomil se vrací, kapelu Vida, bubeníky Drum circle, Michala Pavlíčka &
Moniku Načevu, o jejichž vystoupení
byl velký zájem, a ve 22 hodin
program zakončila rocková kapela
Amberlane.

Veltruská strana hostila Ondřeje
Galušku & Playground English,
kapelu Byl pes, divadlo Pohadlo
s pohádkou pro děti, Norbiho Kovácse
& Jaroslava (Olina) Nejezchlebu,
divadelní hru Naseto?! v podání DS
Scény Kralupy nad Vltavou. A jako
poslední již tradičně celé setkání na
mostě ukončila Original Vintage
Orchestra Petra Kroutila.
Ivan Hlas nakonec nedorazil kvůli
zdravotním problémům, které nastaly
po plánované operaci hlasivek.

Hudební produkce neprobíhala
jenom na březích, ale i přímo na
mostě, kde hrála trojice buskerů
(pouličních umělců), což bylo
příjemné oživení.
Čtvrtý ročník happeningu se alespoň
podle mě opět vydařil. Měl příjemnou
sousedskou atmosféru. Teď už nezbývá,
než se těšit na pátý ročník. Čekání si
můžeme zkrátit řadou dalších zajímavých akcí, které se u nás i v okolí
budou konat. A nebude jich málo,
sledujte kulturní přehled.
Soňa Brunnerová, foto: Kateřina Kohoutová

Dvořákova Nelahozeves hostila
finského tenora i další umělce
Milovníky klasické hudby přilákala nedělní 67. Dvořákova Nelahozeves,
která nabízela několik vystoupení. Tradiční festival se uskutečnil v neděli
9. a v úterý 11. září.
Slavnostního zahájení se ujala
ředitelka Muzea Antonína Dvořáka
(Národní muzeum) Veronika Vejvodová a starosta Josef Kebrle. Před
sochou Antonína Dvořáka vystoupil
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
se sbormistrem Janem Pirnerem.
O půl hodiny později mohli návštěvníci v Památníku A. Dvořáka zdarma
vyslechnout matiné finského zpěváka
Topiho Lehtipuu v doprovodu klavíristy Karla Košárka. Tenorista zpíval
Dvořákovy písně v češtině a následně

dlouhodobých příprav. Otazník visí
nad dalším ročníkem tohoto festivalu,
vzhledem k plánovaným změnám
ve fungování Památníku Antonína
Dvořáka.
Soňa Brunnerová, Kateřina Bryndová
foto: Zdeněk Chrapek

předvedl několik písní od Sibelia ve
finštině.
Za 50 korun si návštěvníci mohli ve
14 hodin vyslechnout koncert pro
rodiče s dětmi na Zámku Nelahozeves na téma české hymny, kde opět
účinkoval Dětský pěvecký sbor Radost
Praha. Nedělní program skončil bohoslužbou v kostele sv. Ondřeje, při které
zazněla Dvořákova Lužanská mše.
Vystoupilo zde Collegium 419 pod
uměleckým vedením Lukáše Vendla.
V úterý zaplnili posluchači do posledního místa zámecký Rytířský sál.
V podání účastníků česko - německé
Akademie komorní hudby zazněla
díla Dvořáka, Kramáře a Schuberta.
Výkony mladých umělců si zasloužily
dlouhotrvající potlesk.

Září 2018

Letošní ročník stál organizátory mnoho
úsilí a za to je jim třeba poděkovat.
Program je plánován po celý rok
a samotný koncert je již výsledkem
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Komise pro
životní prostředí
Jak jsme si stáli v minulém
volebním období
Vážení spoluobčané,
V právě končícím volebním období fungovala v rámci obce i komise pro
životní prostředí ve složení Olga Riegertová, Petr Novotný (listopad
2014 – listopad 2015), Jiří Michal (od prosince 2015) a Zdeněk Schneider.
Kromě „klasické agendy“, která pod komisi spadá – povolování kácení
stromů, jsme se snažili i o zlepšení našeho okolí. Ať již to bylo podáváním
podnětů vedení obce (s menší úspěšností), nebo realizací vlastních akcí.
I vzhledem k přání občanů, které zaznělo na posledním zastupitelstvu,
mi dovolte krátké ohlédnutí a rekapitulaci naší činnosti.

Co se nám povedlo
•

•

•

Instalace košů v obci – s instalací
se započalo nejprve v horním
resortu, kde byl zároveň velký
problém se znečišťováním
společného prostranství psími
exkrementy. Po instalaci košů
a sáčků na exkrementy a také díky
osvětové činnosti našeho člena
komise, došlo v této části obce ke
zlepšení prostředí. Následně byla
vytipována další místa v obci, kde
byly odpadkové koše rovněž rozmístěny. Soudě podle množství
odpadků, které se stále podél cest
objevují, je to ale stále ještě málo.
Realizace živého plotu v resortu –
v rámci této akce byl již nefunkční
a nebezpečný dřevěný plot kolem
dětského hřiště rozebrán a nahrazen plotem živým, s výběrem keřů
za pomoci odborníka ze zahradnictví Jelínek. (Pozn. J. Michala
– živý plot tak jako vše v okolí
trápilo sucho, snad ztráty nebudou
velké, uvidíme na jaře.)

v aleji – cesta mezi horním
resortem a Lešany

Září 2018

Větší informovanost na FB obce +
Zkrášlovacího spolku.

•

Rozšířil se počet míst i typ
odpadů, které je možné odkládat
na recyklaci.

•

Při povolování kácení stromů
bylo vždy na místě zodpovědně
posouzeno, zda je kácení opravdu
nutné; v některém případě nebylo
kácení povoleno a došlo pouze
k odbornému prořezu.

Některé naše plány byly však již nad
naše možnosti – časové nebo lidské.
Přesto bychom byli rádi, pokud
některé plánované projekty v dalším
období nezapadnou

v ulicích horního resortu

•

Přesvědčit občany, že třídění má
smysl a snižují se tím i náklady za
likvidaci odpadů (resp. za vytříděný
odpad na recyklaci získává obec
zpět finance) Informovanost
ohledně vyhazování odpadů
se zlepšila, ale stále se najdou
vyhozené pneumatiky a jiné větší
odpady.

•

Stále je nepořádek kolem kontejnerů se tříděným odpadem – byl
zaslán námět na instalaci plotu
kolem, ale nebylo realizováno.
Instalace však pouze řeší následek,
nepořádek vytváříme sami my,
občané.

•
•

Rekultivace hřiště v resortu.

Co se nám nepovedlo:
•

•

Na mnoha místech došlo k výsadbě
nových stromů:
na dětském hřišti
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•

– účast na brigádách nebo akcích
maximálně cca. 15%.

•

Cesta spojující „nové a staré“
Lešany se neposunula ani o kousek!
To byla priorita Jiřího, jakožto
obyvatele horního resortu, která
se bohužel nepovedla realizovat.
Přeměna nevyužitého prostoru
v resortu a přilehlém okolí na
volnočasovou a odpočinkovou
zónu – toto ovšem realizuje spolek
„Višňovka“ který odvádí skvělou
práci a velmi se jim to daří.
Nepovedlo se vtáhnout do akcí
v obci více spoluobčanů jako
např. při jarním úklidu – stále nízká
angažovanost občanů Nelahozevsi

Využití některých dotačních titulů
pro rozšíření zeleně a dalších akcí
v oblasti životního prostředí (např.
Nadace ČEZ, Obnova zaniklých
lesních a polních cest).

Plánů na zlepšení prostředí kolem
nás je více, pokud bude nové vedení
obce po volbách chtít, rádi se o naše
nápady podělíme a s jejich realizací
pomůžeme.

Příklady do budoucna:
•

Cesta spojující „staré Lešany
s novými“
Zjistit možnosti zpevnění ceny –
vybrat vhodný materiál.
Nutné zřídit příkop pro odvod vody!
Zjistit, jak je to s elektrifikací!

•

Hřiště v resortu
Úprava hřiště – stávající nevyhovuje. Předělat na škvárové
(štěrkové) hřiště?
Možnost hraní fotbalu,
nohejbalu, pétanque atd.

•

•

Záchytné parkoviště
Místo: vpravo při vjezdu do
resortu, zabily by se dvě mouchy jednou ranou – umístění
kontejnerů na tříděný odpad,
na které si stěžují občané na
rohu.

Přehled aktivit v obci
od září 2018
Pondělí
Klub seniorů
nepravidelně ve Volnočasovém
centru v Zagarolské 313 (VC)

Vede Eliška Turková

e-mail: bohmova.e@seznam.cz
tel.: 605 118 815
www.patchworkslaskou.cz

Klub Vltavínky Nelahozeves
vede Eva Bohmová

Úterý
Posilovací cvičení
19-20 h ve VC
Předcvičuje Hanka
e-mail:
cvicoshankou@seznam.cz
tel.: 736 506 025
Cvico s Hankou

Čtvrtek
Rehabilitační cvičení

Účel sbírky
Finanční prostředky budou
použity na nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se
zdravotním znevýhodněním
v Základní škole Nelahozeves.
Část prostředků bude použita na
aktivity, které usnadní začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do školního kolektivu.

e-mail: hana.hurtikova@
klubrucnichpraci.cz

Patchwork

Zatím bych jen na odzkoušení,
zda bude fungovat, umístil
např. do okolí „Višňovky“, hřiště
nebo na ještě někde, kde se
bude nově sadit.

Veřejná sbírka

Vede Hana Hurtíková

Kroužky keramiky

1x měsíčně od 16 h ve VC

Za komisi životního prostředí
Olga Riegertová

od 18 h ve VC

kontakt: Helena Kuchařová
e-mail: hel.kuch@seznam.cz

Pořízení nádrží pro zachycení
dešťové vody
Sucho je velký problém a určitě
by nebylo od věci přemýšlet
i trochu dopředu.

Na závěr chci i touto cestou
poděkovat svým kolegům za pomoc při přípravě tohoto článku,
a hlavně za bezvadnou spolupráci
po celé funkční období.

Klub ručních prací

od 18:30 h do 20 h ve VC
Předcvičuje Jana Čapková
e-mail: capkova@veltrusy.cz

od 13 – 18 h v Hasičárně
e-mail:
keramickehratky@seznam.cz
tel.: 731 418 294

Neděle
Občanská poradna
od 10 h do 13 h ve VC
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
e-mail: obcanskaporadna@nelahozeves.cz
tel.: 731 168 704
www.nelahozeves.cz/obcanska-poradna/

Jóga
od 18 h do 19:30 h
v tělocvičně ZŠ – OBSAZENO
Předcvičuje Petra Plutnarová
Jóga Kralupy nad Vltavou/
Nelahozeves
Na webu obce si můžete dohledat
Obsazenost obecních místností
www.nelahozeves.cz/obsazenost-obecnich-mistnosti/

Září 2018

Číslo účtu:

5457691369/0800
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Přehled akcí v obci a blízkém okolí
Září 2018
čt 20. září od 19 h
Kralupský Open mic č. 5
v The Patro – baru.
Večery autorské hudební tvorby
typu Open mic otevřené jakémukoli hudebnímu stylu (folk, rock,
blues, jazz, alternativa, ethno,
prostě cokoliv) v komornějším
provedení. Vstup zdarma.
TIP: Chcete předvést, co ve vás je?
Máte možnost právě na Kralupském Open Micu, který se koná
každý měsíc.
Kontakt na pořadatele:
777 698 111, info@jinyclovek.cz

Vlakem do Prahy v 8:21 h, pořádá KS

pá 12. října od 19 h
Promítání filmu Plastic Ocean
v kině Vltava (vstup zdarma)
Rezervace vstupenek na facebooku
Kino Vltava nebo vyzvednutí na
pokladně kina. Film bude promítán
v anglickém jazyce s českými titulky.
Promítání můžete podpořit na
www.plastjepast.cz/film.

so 13. října od 13 do 18 h
Zámecký Halloween aneb strašidelný den na zámku Nelahozeves
(více na str. 18)

so 3. listopadu od 19:30 h
Premiéra hry Natěrač
v KD Nelahozeves (více na str. 26)

do 4. listopadu
Výstava malíře Tomáše Mladějovského doplněná adventní
keramikou Vlaď ky Zborníkové
v Galerii Na konci světa ve veltruském
parku.

so 10. listopadu
Den svatební inspirace
na zámku Nelahozeves (více na
str. 18)

ne 11. listopadu od 11 h

so 20. října od 15 h

Kralupské vinobraní v Kaplířově
a Školské ulici

Den republiky v Kralupech n. Vlt.

Svatomartinská ochutnávka vín
v Kulturním domě. Pořádá Obec
Nelahozeves.

Dobový program, vstup zdarma
v dobovém oblečení.

so 17. listopadu

so 27. října

Svatomartinská jízda a vinný
košt na zámku Nelahozeves
(více na str. 18)

22. září od 14 h
Novoveské posvícení na návsi
Vystoupení dětí, hudební vystoupení (reggae, dechovka i rock),
airsoftová střelnice, řemeslné dílny,
kolotoče. Občerstvení. Vstup zdarma.

pá a so 21. a 22. září
Festival poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy

út 25. září
Návštěva pamětihodností
Kutné Hory
Vlakem 6:25 h, pořádá Klub
seniorů – KS

Říjen 2018
so 6. října

Září 2018

Návštěva komentované prohlídky
Doteky státnosti a prohlídka
Pražského Hradu

a hraběte Rudolfa Chotka, snad
nejvýznamnější osobnosti rodu
a druhého zakladatele zámku.

22. září od 13 h

Pestrý hudební program, řemeslné dílničky (zahrnuty v ceně).
Vstupné: 50 Kč (dospělí), 10 Kč
(děti). Pořádá Farní charita Kralupy
nad Vltavou.

ASPV: Pétanque cup na zámku
Veltrusy
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po 8. října

Pohádkobraní na zámku
Nelahozeves (více na str. 18)

so 27. října od 17 h
Stezka odvahy u Galerie Na konci
světa ve veltruském parku
Těšte se na řadu strašidel, u kterých
vaše děti budou plnit rozličné
úkoly a dostanou na konci drobný
dárek za účast. Vstupné je zdarma

ne 28. října
Prohlídka Senátu a Valdštejnského
paláce v rámci dne otevřených dveří.
Vlakem v 7:25 h do Prahy, pořádá KS

Listopad 2018
pá 2. listopadu od 18 h
Dušičková vzpomínka na zámku
Veltrusy
Připomínka památky knížete
Ferdinanda Kinského, který ve
Veltrusích zemřel po pádu z koně,

so 17 listopadu od 20 h
Taneční zábava ke 100. výročí
vzniku Československa v KD.
Pořádá Obec Nelahozeves.

so 24. listopadu
od 10 do 17 h
Adventní tvoření na zámku
Veltrusy
Kromě tvoření můžete navštívit
vánoční prohlídky, které probíhají o víkendech v průběhu celého
Adventu.

víkend 24. a 25. listopadu
od 9 do 17 h
Adventní slavnosti na zámku
Nelahozeves

po 26. listopadu 2018 od 16 h
Beseda s paní Tomsovou
ve volnočasovém centru, pořádá KS

Swingový večírek
na zámku Nelahozeves

Taková byla Hradozámecká noc

Letošní ročník Hradozámecké noci v Nelahozevsi byl roztančený, a to za
doprovodu kapely Adéla Zejfartová & Sunny swing orchestra, která hrála
hity z 20. až 40. let. Návštěvníci mohli sledovat um tanečníků, kteří si říkají
Swing Busters, nebo se k nim rovnou mohli i přidat. Pokud neznali kroky,
po setmění měli možnost zvládnout základy swingu a mohli to rozbalit
potom. To bylo to nejvýraznější na nelahozeveské Hradozámecké noci.
Nádvoří zámku bylo vyzdobeno lampionky a kulatými stoly, u kterých se
dalo sedět či stát se sklínkou nebo lahví vína z roudnického vinařství, ale
taky pivem a drobným občerstvením. Toto víno je k mání na pokladně zámku.
Pro děti i dospěláky, kteří sem zavítali, byla připravena i prohlídka zámku
v ceně. „Pro letošní rok připravili speciální dva typy prohlídek, které byly pojaty
velmi interaktivně. Návštěvníci si mohli vybrat prohlídky nejen pro rodiny
s dětmi, to byla prohlídka zaměřená na renesanci a druhá nesoucí téma
10. knížete z Lobkowicz. Prohlídka byla koncipována tak, že návštěvníci se
přenesli v čase do 20. a 30. let,“ uvedla Michaela Martinická.
Oproti Hrnčířským trhům nebo Adventním slavnostem se jedná o komorní
akci pro pár set lidí. V sobotu 25. srpna se proti horkému létu výrazně ochladilo,
možná se na návštěvnosti mírně odrazila obava z deště, nicméně ten nepřišel
a ti, co tančili, se spolehlivě zahřáli.
Pojďme si nakonec zrekapitulovat minulé ročníky. Před třemi lety nádvoří
zámku ozvučila cimbálovka a bylo to hodně o víně a děti měly z části nádvoří
hřiště, předloni tu zpívala Olga Lounová, loňský ročník byl věnován swingu,
čokoládě a rumu.
„Letošní rok Hradozámecké noci patřil již k 5. ročníku. Celkově přišlo i přes
nestálé počasí téměř 450 osob, což v porovnání s ostatními ročníky patřilo
k průměru. Byli jsme nadšeni, jakou atmosféru dokázali návštěvníci navodit
a za to jim patří naše velké díky,“ dodala paní Martinická za pořadatele.
Zámek do konce roku pořádá řadu tradičních akcí jako Adventní slavnosti
nebo Zámecké dýňování, ale připravil si také řadu novinek.

Září 2018

Soňa Brunnerová
foto: Pořadatelé akce a autorka
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Možnosti, jak můžete
volit do zastupitelstva
Do naší obce si volíme celkem devět zastupitelů. V letošním roce je nejvíce kandidátů v historii, konkrétně 46 na šesti kandidátních listinách.
Pět kandidátek s devíti jmény a jednoho nezávislého kandidáta. Více
o nich se dozvíte na dalších sedmi stranách ve zpravodaji, a také na blogu nelavolby.blogspot.com a také na komunitním webu Nela.cz
Víte, že nemusíte volit jednu stranu či sdružení, ale můžete si vybrat napříč kandidátkami? Prozradíme vám, jak na to.

Máte tři možnosti, jak volební lístek upravit
1. Jednotlivé kandidáty

můžete vybrat tzv. „malými“ křížky
u jmen kandidátů. Vybíráte jich
maximálně devět. Můžete jich
zakroužkovat samozřejmě méně.
Pokud jich označíte více, je
volební lístek neplatný!

2. Další možností je volit
jednu z kandidujících stran,
a to tak, že tzv. „velkým“ křížkem
označíte čtvereček v záhlaví sloupce
vybrané partaje. Tím dáte po jednom hlase všem devíti lidem na
dané kandidátce. Opět platí, že
pokud jich zaškrtnete více, bude
volební lístek neplatný!

3. Třetí možností je kombinace „velkého“ a „malého“
křížku.
V tomto případě zaškrtnete
některou z kandidujících stran
a vedle toho pomocí malého
křížku označíte některé kandidáty
z jiných stran, než kterou zaškrt
nete „velkým“ křížkem. V případě,
že zaškrtnete méně než devět
kandidátů, rozdíl mezi tímto
počtem a počtem volených zastupitelů se připočítá jako „malý“
křížek u stejného počtu kandidátů
(dle pořadí v kandidátce) strany
vámi označené „velkým“ křížkem.
Jedná se však o nejsložitější
možnou variantu.
podle článku na webu reflex.cz zpracovala
Soňa Brunnerová

Zastupitel
P. Matoušek již
nekandiduje,
jde o shodu jmen!

Září 2018

Moje zaměstnání nedovoluje, abych
se nadále plně věnoval povinnostem
zastupitele.
I v říjnových volbách se objeví jméno
Pavel Matoušek, upozorňuji své
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Okrsek č. 1

Nelahozeves
volební místnost:
Hasičská zbrojnice,
Nelahozeves čp. 20
Nelahozeves
Pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
část Nelahozeves s hranicemi
danými ul. Zagarolská v úrovni ul.
U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo
obecního úřadu Nelahozeves),
ul. Pod Strání čp. 159 (včetně
domu čp. 159, z pohledu od
centra obce – sídlo obecního
úřadu Nelahozeves)

Okrsek č. 2

Podhořany
volební místnost:
Zasedací místnost TJ Dynamo
Pod Strání čp. 74
Nelahozeves – Hleďsebe I. díl
Pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
část obce Podhořany, Hleďsebe
I. díl, Hled‘sebe II. díl a část obce
Nelahozeves s hranicemi danými
ul. Pod Strání čp. 191 a ul. U PTZ
(volební okrsek č. 1)

Okrsek č. 3

Lešany
volební místnost:
ulice U Kapličky čp. 20
budova ,,knihovna Lešany“
Nelahozeves – Lešany

Vážení spoluobčané,
letos již nebudu obhajovat mandát
zastupitele. Děkuji za důvěru všem,
kteří mně volili.

Informace
o počtu a sídlech
volebních
okrsků

příznivce i odpůrce, že je to pouze
shoda jmen a nejde o mou osobu.
Přeji občanům i obci jen to nejlepší
po říjnových komunálních volbách.
Pavel Matoušek

Pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
část obce Lešany s hranicemi
danou ul. V Cihelnách včetně
všech domů v této ulici a část
obce Lešany, ul. V Loučkách
čp. 112 a čp. 303

Přehled kandidátů do zastupitelstva obce

č. 1

Sdružení ČSSD
a nezávislí kandidáti

č. 2

Nelahozeves svým
občanům

1. Bc. Radek Modes (50 let, ČSSD)

1. Lucie Soldánová (23 let, BEZPP)

2. Lenka Brožová (35 let, BEZPP)

2. Bc. Pavel Matoušek (37 let, BEZPP)

3. Radek Hruška (33 let, ČSSD)

3. Marta Zádová (54 let, BEZPP)

4. Miloslav Kotrč (43 let, ČSSD)

4. Marcela Chmelová (63 let, BEZPP)

5. Lenka Modesová (49 let, ČSSD)

5. David Lazarov (38 let, BEZPP)

6. Denisa Fontána Hánková
(39 let, BEZPP)

6. Ing. Peter Jaďuď (60 let, BEZPP)

7. Ondřej Chmelo (35 let, BEZPP)

8. Marta Zádová (35 let, BEZPP)

8. Ing. Miroslav Petrisko, CSc.
(62 let, BEZPP)

9. Jitka Matoušková, DiS.
(34 let, BEZPP)

9. Simona Langrová (46 let, BEZPP)
Datum a místo setkání s voliči:
29. září 2018 od 15 h v restauraci
„U Marty“ v Podhořanech - Hleďsebe 1

č. 3

Komunistická
strana Čech
a Moravy (KSČM)
1. Mgr. Josef Kukla (54 let, BEZPP)
2. Lubomír Pavlíček (63 let, KSČM)
3. Stanislav Kuchta (64 let, BEZPP)
4. Ing. Petr Zeman (57 let, BEZPP)
5. Jan Gregor (39 let, BEZPP)

7. Václav Brož (40 let, BEZPP)

e-mail:
pmatousek2006@volny.cz
peter@jadud.eu
NelahozevesSvymObcanum

5. a 6.
října 2018

6. Michal Pavlíček (34 let, BEZPP)
7. Václav MIler (19 let, BEZPP)
8. Jiří Hájek (52 let, BEZPP)
9. Miloš Richtrmoc (65, KSČM)
e-mail:
kukla@nelahozeves.cz
lubospavlicek@seznam.cz

e-mail: nelahozevsi.k.uzitku@seznam.cz
tel.: 777 681 581

č. 4
NELAHOZEVES
PRO ŽIVOT
1. Ing. Stanislav Lidmaňský
(63 let, BEZPP)
2. Marek Váňa (46 let, BEZPP)
3. Markéta Hanáková (37 let, BEZPP)
4. Martin Kala (42 let, BEZPP)
5. Bořivoj Chotěborský (67 let,
BEZPP)
6. Petr Sypecký (47 let, BEZPP)
7. Bc. Josef Kazík (39 let, BEZPP)
8. Petr Svoboda (33 let, BEZPP)
9. Ing. Zdeněk Rosenhöfer
(38 let, BEZPP)
Datum a místo setkání s voliči:
15. září 2018 v 17 h v ulici V Cihelnách,
Nelahozevsi-Lešanech
e-mail: stanislav.lidmansky@gmail.com

Pro Nelahozeves
1. Jakub Brynda (34 let, BEZPP)
2. Ing. Olga Riegertová
(50 let, BEZPP)
3. Zdeněk Schneider (53 let, BEZPP)
4. Tomáš Robek (34 let, BEZPP)
5. Petr Richtrmoc (39 let, BEZPP)
6. Mgr. Klára Šlehoferová
(35 let, BEZPP)

č. 6.

Nezávislý
kandidát
Josef Mareyi

•

Josef Mareyi (42 let, BEZPP)

Podrobné informace se dozvíte na
webových stránkách kandidáta
www.energiesvobody.cz

7. Ing. Jakub Hrňák (42 let, BEZPP)

www.mareyi.cz

8. Ing. Robin Hron (38 let, BEZPP)

e-mail:
josef@mareyi.cz

9. Jan Melichar (32 let, BEZPP)
Datum a místo setkání s voliči:
28. září 2018 od 19 h
restaurace „V Podzámčí“
e-mail:
pronela@seznam.cz

O letošních volbách se více
dozvíte na stránkách:
www.nelavolby.blogspot.com
Blog vznikl pod hlavičkou
Nelahozeveského zpravodaje.
Bude se jim věnovat i portál
Nela.cz

Září 2018

http://nelahozevesprozivot.cz

č. 5

Nelahozeves pro život
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číslo

1

Sdružení ČSSD
a nezávislí kandidáti

Vážení a milí spoluobčané, volte číslo 1 a věřte, že
vyřešíme vše, co vás trápí.

•

Nastavit obecní sociální podporu starším
spoluobčanům a mladým rodinám.

Naše společné volební uskupení vzniklo sdružením
nezávislých kandidátů a kandidátů parlamentní strany
ČSSD z toho důvodu, že tam, kde budeme naši obec
zastupovat a obhajovat její projekty je třeba mít velkou
podporu státních institucí, Senátu a Parlamentu ČR
a sami to jako nezávislí nezvládneme. V minulých
obdobích jsme se o tom již několikrát přesvědčili
a máme za humny skládku, ze které nemáme žádný
přínos do naší obce.

•

Spolupráce s ostatními obcemi, úřady a státními
institucemi a partnery ze zahraničí.

•

Zajistit dostatečný úklid obce a vybavení komunální
technikou moderní doby.

•

Podporovat služby pro občany (potraviny, doprava,
pošta, úřad, bezpečnost).

•

Bezpečnost – průjezdové radary, vyznačené přechody,
snížená rychlost vozidel – vše pro naše děti.

•

Zlepšit informovanost občanů se záměry úřadu
a to rozhlasem či místní kanálovou televizí.

Na politické strany si v komunálních volbách nehrajeme,
a proto nás neberte jako stranu, ale jedny z vás, kteří
zde dlouhodobě bydlí a chtějí pro naši obec opomíjené
věci vyřešit.
Obec, ve které žijeme je natolik geograficky a nákladově složitá a má tolik nedořešených problémů, že je
třeba za nás za její občany zabojovat a cílem je, aby
se nám v ní všem žilo co možná nejlépe. Proto jsme
naše uskupení za vaší velké podpory a podpisů dali
dohromady a pevně doufáme, že nás v těchto volbách
laskavě co možná nejvíce podpoříte a dáte nám své
hlasy. Rádi vám vše osobně zodpovíme, víme jak
problémy řešit, víme kde a víme jak. Děkujeme vám
za vaše hlasy.

Září 2018

Co pro nás pro všechny
chceme prioritně udělat:
•

Získat již konečně finance ze skládky náležející naší
obci a zajistit její ekologickou kontrolu. Vstřícnost, dohoda
a vyjednávání je pro uskutečnění velmi důležitá pro
obecní prospěch.

•

Občanům s trvalým pobytem v Nelahozevsi odpady
zdarma!

•

Dořešit kanalizaci v obci a podpořit občany v realizaci
vstřícností a vzájemnou pomocí.

•

Zajistit a provést revitalizaci obce a její infrastruktury
(osvětlení, ulice, chodníky, stavby, zeleň).

•

Podpora spolků a podnikatelů v obci, rovná a jednotná
spolupráce zastupitelstva.

•

Podpora školství, cestovního ruchu, kultury a sportu
v obci.
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Co jsme již pro obec
udělali a o čem se nemluvilo?
•

Zajištění dotací pro obec a spolky, nové trafostanice
elektřiny, školní asistenty pro děti, obnovení klidu ve
školce, založení a financování hasičů a podpora spolků,
urychlení opravy a rychlé zprůjezdnění nadjezdu,
zprostředkovávání odborníků a řešení problémů
obce s nimi.

Vážení přátelé a voliči obce Nelahozeves, budeme rádi,
pokud nás podpoříte a slibujeme vám jasné dořešení
všech vašich problémů. Nemusíte mít třeba ani sympatie
k naší straně, ale my víme, co umíme a chceme vám to
ukázat, a proto nás jednoduše volte a my vás nezklameme.
Jsme tu pro nás! vaše spokojené bydlení – naše radost
z dobré práce!

Sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti podporuje
bývalý starosta obce Nelahozeves p. Jaroslav Otásek
„Program mě zaujal, protože neslibuje vzdušné zámky.
Jedná se o záležitosti, které se dají za volební období splnit
a jsou stavěny tak, aby pomohly občanům. Nepochopil
jsem zvýšení poplatku za popelnice v době, kdy je na
území obce provozována skládka. Je mi smutno, když
vidím, že při takovém přísunu peněz obec vypadá tak,
jak vypadá.“
Jaroslav Otásek

číslo

2

Nelahozeves
svým občanům

Vážení spoluobčané,
jsme skupina lidí, kteří nejsou lhostejní k dění v naší
obci. Ale současná situace nás podnítila k tomu,
abychom se rozhodli přiložit ruku k dílu, a to co nás
všechny trápí a často i zlobí, se pokusili změnit.
Nejsou to problémy nové, všichni je známe, ale
dosavadní vedení obce buďto nechtělo, nebo neumělo
naše společné problémy řešit.
Naše sdružení jsme nazvali „Nelahozeves svým
občanům“. Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou
a naše myšlenky jsou otevřené všem našim obyvatelům,
kteří si přejí změnu nejen ve vedení obce, ale především
ve způsobu jejího řízení. Máme mezi sebou odborníky
z nejrůznějších oblastí a jsme proto přesvědčeni, že
dokážeme zajistit občanům podmínky pro spokojenější
a klidnější život.
Jsme připraveni hájit vaše zájmy ve všech oblastech
veřejného života. Budeme naslouchat vašim názorům,
protože jedině tak se dozvíme, co opravdu potřebujete.
Chceme vás předem otevřeně informovat o všech důležitých rozhodnutích nového zastupitelstva.
Nedopustíme, aby kdokoliv z vás měl pocit, že se
na radnici rozhoduje bez vyslechnutí jeho názoru,
nekompetentně nebo dokonce v ústraní a tajně.
Náš program obsahuje přehled nejdůležitějších témat,
na která se v případě zvolení do zastupitelstva chceme
zaměřit. Zveme vás ke společnému posouzení tohoto
programu. Budeme se pečlivě zabývat každou připomínkou kohokoliv z občanů celé obce a všech jejích
částí, a to bez ohledu na to, ze které části obce bude
podnět podán.
Našim cílem je dozvědět se vše, co vás trápí a co obci
postrádáte. Těšíme se na vaše náměty k volebnímu
programu, které můžete každému kandidátovi sdělit
osobně anebo písemně.
Hlavně vás žádáme, abyste se ve dnech 5. 10. a 6. 10.
přišli k volebním urnám a dali svůj hlas tomu „vašemu“
kandidátovi. Protože změna může nastat jenom tehdy,
budete-li tu změnu chtít.
Celý volební program našeho uskupení najdete na

1. Řízení a informovanost
• Zřízení obecního televizního okruhu a obecního
•
•

rozhlasu.

Zřízení „kopií“ úředních desek v jednotlivých
částech obce.
Aktualizace webových stránek.

2. Hospodaření a investice
• Informovanost občanů o hospodaření obce.
• Významné transakce zásadně až po informování
•
•

občanů.

Získávání grantů z evropských strukturálních fondů.
Maximalizace příjmů z nedaleké skládky.

3. Komunikace, doprava a bezpečnost
• Signál mobilních operátorů.
• Opravy silnic.
• Dobudování kanalizační sítě.
• Pěší propojení jednotlivých částí obce.
• Autobusová doprava do Anglického resortu.
• Úsekové měření rychlosti v obci a vybudování
přechodů pro chodce – bezpečnost zejména pro
naše děti.

4. Školství, kultura a sport
• Podpora místních sportovních spolků a sdružení.
• Jednání o výstavbě dětských hřišť.
• Podpora předškolního a školního sektoru.
5. Životní prostředí a zdraví
• Revitalizace znečištěných míst a starých obecných
•
•
•

skládek.

Iniciovat přemístění kontejnerových stanovišť.
Referendum o hluku ve dnech volna.
Zkvalitnit úklid v naší obci.

6. Družební spolupráce
Září 2018

NelahozevesSvymObcanum

Naše témata:
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číslo

3

Komunistická
strana Čech a Moravy

Položené otázky

aktivity našich dětí a mládeže. A to mimo jiné
podporou sdružení a spolků v oblasti sportu,
kultury, dobrovolnických sdružení apod.
V souvislosti s tím dohlédneme na další kroky
vedoucí k možné rekonstrukci areálu kulturního
domu v blízkosti proslulé Dvořákovy stezky.

1. Co vás motivuje kandidovat do našeho
obecního zastupitelstva?
2. Jaké jsou vaše priority na budoucí rozvoj
obce?

•

K životu každé obce patří vzájemné střetávání
se, a proto budeme podporovat konání společenských akcí pro seniory i ostatní věkové kategorie
našich obyvatel, např. v areálu kulturního
domu, zámku nebo centru volnočasových
aktivit, a to za vzájemné součinnosti našich
ochotníků, škol, dobrovolných hasičů, tělovýchovných jednot apod.

•

Dohlédneme na zkvalitnění obecní infrastruktury,
dopravní i technické, a životního prostředí naší
obce. Vytvoření chodníku od nadjezdu k vlakové
zastávce.

•

Budeme nadále podporovat malé a střední
podnikání v oblasti služeb, které mohou občanům naší obce zajistit spokojenější život.

•

Zajistíme bezpečnost našich obyvatel těsnou
spoluprací policie a hasičů a rychlým řešením
krizových situací vzniklých např. při požárech
a povodních.

•

Výše zmíněného rozvoje obce dosáhneme
efektivním nakládáním s příjmy ze skládky,
o jehož transparentnost se zasadíme.

•

Při rozhodování o důležitých věcech budeme
usilovat o to, aby občané vyjádřili svůj názor
v obecním referendu, případně se budeme řídit
jejich věcnými připomínkami a návrhy, které
podají jednotlivě.

•

V tomto dalším volebním období chtít a prosazovat bezplatný svoz komunálního a bio odpadu. Placení je nevyhovující, hlavně když mají
občané skládku za zády, proto by neměli platit.

•

Prosadit obslužnost ulic „Pod Strání“ a „Podhořany“. Není tu obchod, na vlak a autobus
daleko. Nechat zajistit dopravu občanů 1x až 2x
na nákup, k lékaři. Řešení by bylo i s pojízdnou
prodejnou.

Mgr. Josef Kukla
1. Do zastupitelstva kandiduji již potřetí. Asi se budu
opakovat, ale má motivace je neměnná – chci být
a cítit se někomu potřebný a užitečný.
2. Priority budoucího rozvoje obce jsou především dány
dokumentem zvaným „Strategický plán obce
Nelahozeves“, byl vytvořen v roce 2012.

Lubomír Pavlíček
1. Chci se zasadit o určité změny v obci. Mít možnost
prosazovat, obhajovat návrhy občanů naší obce.
2. Chtěl bych se zaměřit otázku seniorů v naší obci i další
problematiku.

•

Možnost pomoci, zavést služby pro seniory,
hlavně pro ty, kteří jsou sami.

•

Nadále zajišťovat veřejnou dopravu, vybudovat
chybějící chodníky.

•

Vyřešení chybějícího chodníku podél vozovky
od nadjezdu k domu A. Dvořáka.

•

Udržet a rozvíjet základní služby v obci (pošta,
obchod, ZŠ, MŠ).

Program

Září 2018

•

•

Zasadíme se o zefektivnění spolupráce zastupitelstva, a to v zájmu zkvalitnění života všech
obyvatel naší obce. Zároveň s tím budeme
dodržovat elementární slušnost při jednání
a prosadíme zachování průhledného rozhodování
zastupitelstva.
Udržíme stávající úroveň obecní mateřské
a základní školy, a budeme rozvíjet mimoškolní
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číslo

4

NELAHOZEVES
PRO ŽIVOT

Chceme problémy řešit – ne jen o nich mluvit.

Markéta Hanáková (5)

Chceme zpříjemnit život nám všem v obci Nelahozeves,
proto navštěvujeme veřejná zasedání zastupitelstva
a zajímáme se o dění. Nelahozeves je skvělým místem
pro život a věříme, že má co nabídnout i turistům.
Musíme ale společně vyřešit několik zásadních věcí.
Pro nás je to mimo jiné dopravní obslužnost.

Účetní u farmaceutické společnosti se silným sociálním
cítěním, baví ji procházky přírodou a tvořivé ruční práce.

Naší prioritou je řešit dopravní obslužnost a dopravní
infrastrukturu celé obce, a to prosazením zejména:

Bořivoj Chotěborský (2)

•

•

Revitalizace stávajících a vybudování nových zastávek
autobusů s ohledem na místa vhodná pro školáky
a seniory v celé Nelahozevsi, ať jde o Hleďsebe,
Podhořany nebo Lešany a jejich provázanost na vlaková
spojení v Kralupech nad Vltavou a vybudování nového
obratiště v Lešanech.
Zvýšení dopravní bezpečnosti – spoluprací s Městskou
policií Kralupy n. Vlt. navrhnout retardéry poblíž školy
a školek a vybudovat dětská dopravní a běžná dětská
hřiště.

Martin Kala (9)
IT testování serverových prostředí, rád brouzdá po mořích
a ze Slovenska se usadil až tady u nás.

Důchodce a nadšenec do práce se dřevem (co postaví,
to vydrží).

Petr Sypecký (3)
IT podpora uživatelů a sportovec tělem i duší, kterého
nejvíc baví badminton a stolní tenis.

Bc. Josef Kazík (7)
Vedoucí oddělení bezpečnosti v Národní galerii Praha
a poradce v oblasti ochrany osobních údajů – celý profesní
život ho provází bezpečnost a její koordinace, a o to více
ho zajímá bezpečí a klid v naší obci.

Ing. Stanislav Lidmaňský (6)

Petr Svoboda (8)

předseda sdružení

Velký bojovník, olympijský sportovec – specialista na
překážkové běhy, držitel zlatých medailí z atletických
mistrovství Evropy a ČR, připravuje vytvoření atletické
základny pro děti z širokého okolí.

Vedoucí personálního útvaru největší stavební firmy v ČR,
zpracovatel návrhu obnovy nelahozeveských obecních
polních cest, aktivní hráč geocachingu, kterého baví nejen
hledat okolo sebe, ale i hledat řešení a pomáhat lidem.

Marek Váňa (4)
místopředseda sdružení
Živnostník, který kdykoli přidá ruku k dílu a co slíbí, to
udělá (zajistil z vlastních prostředků lepší Vánoce pro
děti v mateřské škole nebo zdarma opravil vnitřní zařízení
restaurace „V Podzámčí“).

Ing. Zdeněk Rosenhöfer (1)
Marketingový specialista – a jak říká: „Na jaře to byly dva
roky, kdy mne do Nelahozevsi přivedl hlas mého srdce.
Věřím, že jsem do obce i jejího dění dobře zapadl. V osobním
i profesním životě se snažím řídit mottem: ‚Kdo chce, hledá
způsoby, kdo nechce, hledá důvody.‘“

Číslo v závorce za jménem kandidáta je pořadové číslo na fotografii zleva
Trochu blíž nás poznáte na http://nelahozevesprozivot.cz

Září 2018
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číslo

5

Pro
Nelahozeves

Motto:

Nebuďme lhostejní k nepořádku, nepřehlížejme
potřeby druhých, nezvykejme si na to, že
věci nefungují tak, jak mají.
Vážení spoluobčané,
není snadné pohovořit pouze stručně o všech tématech,
kterým bychom se chtěli = měli věnovat. Víme, že se
musí dotáhnout územní plán, vnímáme nedostatek
chodníků a parkovacích míst. Máme vlastní zkušenosti s následky přívalového deště, většina z nás také
poznala, co obnáší budování kanalizace. Mnohokrát
jsme se bavili o tom, jak nejlépe využít peníze ze
skládky a nesouhlasíme s cenou za odvoz popelnic.
Uvědomujeme si, že jsou mezi občany senioři a sociálně
znevýhodnění občané, kterým dělá problém i tak
běžná věc, jako je nákup nebo návštěva lékaře. Tak
jako se mění svět kolem nás, mění se i život na vesnici.
Není možné dělit společnost na starousedlíky, náplavu a „ty z resortu“. Obec je jen jedna, živá a silná
a potřebuje mít dobrého starostu a fungující zastupitelstvo, aby se nám všem lépe žilo.

Jakub Brynda
„Chtěl bych se zasloužit o založení technických služeb
a s tím související sběrný dvůr. TS by měly mít na starosti
údržbu zeleně i nemovitého obecního majetku. Zajímá mě
ekonomická situace obce a chtěl bych najít další zdroje
financí, které by obci zajistily do budoucna zisky.“

Ing. Olga Riegertová
„Ráda bych dokončila rozpracované projekty z minulých
funkčních období týkající se zejména životního prostředí
a svými zkušenostmi podpořila aktivity místních občanů.“

Zdeněk Schneider

Září 2018

„Jsem srdcem a duší myslivec, chci řešit odstranění
ekologických následků skládky, ale i jiných zátěží, které
nás obklopují. Konkrétně bych v nejbližší době obnovil
studánky. Záleží mi na bezpečném propojení všech částí
obce chodníky a cestami.“
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Jakub Brynda

Tomáš Robek
„Velkým nedostatkem v naší obci je nedostatečně promyšlená funkčnost MHD. Na stole je již rozpracovaný projekt
vzniku zastávek v Zagarolské, který bych s novým vedením
obce rád dokončil.“

Petr Richtrmoc
„Podporuji všechny nekomerční aktivity určené místním
lidem, ať už jde o kulturní, sportovní nebo v režii spolků.
Postrádám fungující parkovací plochy. Špatně zaparkovaná
auta mohou mít fatální následky například při požáru
domu.“

Mgr. Klára Šlehoferová
„Ráda bych podpořila pravidelné debaty občanů o důležitých tématech, které obec trápí. Považuji za důležité
vytvářet možnosti, při nichž se občané mohou zapojit do
procesu hledání řešení. Např. co může obec udělat proto,
aby zde podpořila mimoškolní aktivity dětí? Jak urbanisticky propojit resorty s původní zástavbou v obci?“

Ing. Jakub Hrňák
„Nejbližší jsou mi problémy části obce Lešany. V zastupitelstvu se mohu věnovat finančním otázkám a případně
dotacím.“

Ing. Robin Hron
„V Nelahozevsi žiji rád. Sympatizuji s lidmi, kteří jsou
aktivní, na nic nečekají a sami se snaží, aby to v obci žilo.
Chtěl bych zlepšit informovanost občanů, aby bylo jasné,
proč na některé věci a rozhodnutí musíme čekat tak
dlouho.“

Jan Melichar
„Hraji hudbu A. Dvořáka po celém světě, o Nelahozevsi
se učí děti napříč kontinenty. Někteří se pak rozhodnou
obec navštívit. A co je čeká? Zdevastovaná vlaková zastávka,
zanedbaný park i památník, zavřené restaurace a mimo
sezónu i zámek. Chtěl bych, aby nové zastupitelstvo
zlepšilo přístup k odkazu svého slavného rodáka.“

číslo

6

Nezávislý kandidát
Josef Mareyi

Motto:

Je nutné se dnes podílet na tom, kam směřujeme
a co chceme předat našim dětem.
Moje témata:

Propojení informační správy
obce a občanů prostřednictvím informačního portálu
•

Mou základní tezí je nutnost aktivní komunikace
v obci mezi zastupitelstvem, komisemi a občany.
Komunikace bude určená pro prezentaci plánů a postupů v tématech obce, pro sdílení možností rozvoje
v obci a sousedství tak, aby byla přehledná a snadno
přístupná pro občany. K tomu stačí využít dnešní
technologie a portál vytvořit.

Péče o přírodní bohatství
obce a podpora investic pro
budoucí rozvoj obce

•

V péči o přírodní bohatství obce pomůže z velké části
rozšíření technické čety obce. Pokud zveřejníme
plány prací technické čety, je možné zapojit občany,
začít spolupracovat a starat se společně o sousedství
pod záštitou obce.

•

Potřebujeme se také vrátit k rozšiřování majetku
a investic obce, především výkupem strategických
pozemků, které mohou sloužit k dalšímu rozvoji
obce. S mnohými pozemky v obci a blízkém okolí souvisí
rozvoj zeleně, plánujme pěší spojení například z ulice
„Na Vinici“ do ulice „Pod Strání“ podél „Kralupské“.
V této zóně je několik pramenišť, která vybízejí
k renovaci. Přes ulici obec vlastní pruh směrem k dráze,
v němž by z přebytku vody umělým koloběhem
mohly vzniknout mokřady.
Stejně tak potřebujeme renovaci úvozových cest a podél
nich chceme vysadit dřeviny pro děti našich dětí.

Pozornost musíme věnovat vodě. Máme zde zóny,
kde je vody přebytek a ty můžeme svést do oblastí,
kde pomohou s růstem nové zeleně, která je zásadní
k zadržení vody v krajině. Jde například o Sad Višňovka
nebo budoucí zelené zóny po renovaci skládky „101“.

Ve výčtu činností, které je třeba uskutečnit již dnes,
bych mohl pokračovat.
Témata rozebírám podrobněji na svých stránkách
www.energiesvobody.cz a www.mareyi.cz

Lešanský sad (Višňovka)
Co se tu děje na podzim?

•

22. září od 9 do 14 h
Debatní brigáda a vaření
v sadu.

•

13. října od 10 do 14 h
Kácení a zpracování dřeva
(Akáty).

www.lesanskysad.cz
lesanskysad
e-mail:
lesanskysad@seznam.cz
tel.: 315 785 059

•

27. října od 10 do 14 h
Kácení a zpracování dřeva
(Akáty II).

Září 2018

•

•
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Stolní tenisté Dynama
vstupují do nové sezóny
Většina hráčů oddílu zahájila přípravu soustředěním v Liberci, které
pořádala firma Stoten, jež je zárukou kvalitního tréninku.
Na podzim vstoupí do regionálních
soutěží pět týmů (čtyři týmy mužů
a jeden tým žáků).
A družstvo povede P. Brož, bude hrát
regionální přebor (RP) 1. tř. Je složené ze
zkušených hráčů, většina z nich hrála
krajský přebor 2. tř. Jeho cílem je
postoupit opět do krajské soutěže.
B družstvo je složené převážně
z dorostenců, postoupilo po úspěšné
loňské sezóně též do RP 1. tř., bude
se snažit v této soutěži udržet. Jeho
vedoucím je J. Kloda.

„Céčko“ pod vedením V. Hamáka
bude soutěžit v RP 2. tř. Je to tým,
tvořený zkušenými hráči, bude se
snažit o co nejlepší umístění.
D tým povede P. Pop. Hrát v něm
bude dorost a žáci soutěž RP 2. tř.,
kteří potřebují získat hlavně zkušenosti ze soutěže dospělých.
Za družstvo žáků budou hrát pod
vedením A. Ovsenákové ti nejpokročilejší hráči, ostatní si zahrají
přátelská utkání.
Alena Ovsenáková

Chcete začít
hrát ping-pong?
Zatím u nás trénuje osm žáků.
Přijímáme stále nové členy ve
věku od sedmi let.
Kontaktujte trenérku
A. Ovsenákovou.
tel.: 724 534 918
e-mail: a.ovsenakova@seznam.cz

Podzimní akce na zámku Nelahozeves
13. října 2018 od 13 do 18 h

Zámecký halloween
aneb strašidelný den
Odvážní se mohou těšit na strašidelné stezky do zámecké expozice
a zámeckého sklepení. Hudební
divadlo Hnedle Vedle připra
vilo speciální Stašidláckou show.
Dále se můžete těšit na vydlabávání dýní, malování na obličej,
halloweenské tvoření a hromadné
vypouštění plovoucích lampionků.
Nelahozeveští a Lešanští s trvalým
pobytem mají 50% slevu ze
vstupného.

Sobota 27. října

Září 2018

Pohádkobraní
Zámek se chystá do zimního klidového režimu, a tak na poslední
říjnovou sobotu se k nám sjedou
pohádkové bytosti uzamknout
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expozici velkým klíčem. Přijďte si
s nimi zasoutěžit v pohádkovém
kostýmu o zámecké jablko, zhlédnout šermířská vystoupení, tančit
s princeznami, projet se na koňském hřbetu a zažít mnoho
dalšího. Připraveny jsou odměny
v podobě volných vstupenek na
večerní divadelní představení,
které uzavře tento zábavný den
i celou sezonu. Po celou dobu
bude k dispozici sladké i slané
občerstvení.

Sobota 10. listopadu

Den svatební inspirace
V soukromých zámeckých saloncích jsme pro vás připravili pestrou
nabídku od romantických květinových dekorací a trendy sladkostí
přes moderní slavnostní gastronomii po přehlídku svatebních
šatů a tipů na svatební dary novo-

manželům. Perličkou dne bude
zajímavé povídání o historickém
spodním prádle.

17. listopadu

Svatomartinská jízda
a vinný košt
Víte, kdo to byl sv. Martin a proč
se říká, že přijel na bílém koni?
Přijďte ho poznat osobně a doprovodit jeho spanilou jízdu podzámčím lampionovým průvodem. Jak
tradice napovídá, sv. Martin byl
štědrým mužem, a každý pocestný
s lampionkem se tak může těšit
na sladkou odměnu. Na nádvoří
Vás pak čeká košt letošních svatomartinských vín, cikánské tance,
hudba a mnoho dalšího.

Víkend 24. a 25. listopadu

Adventní slavnosti
Více v příštím čísle.

Malinko ze starodávných časů
V pokračování dávných událostí kolem obce Lešany můžeme
také odbočit do doby nepříliš vzdálené. Hasičstvo v obci
bývalo dosti dávno, ale oficiálně bylo ustaveno roku 1932.
Zde je poznámka z kronik, že zásluhu měl především
starosta obce Martin Jodl. Bylo evidováno 26 činných členů
sboru dobrovolných hasičů. Zbrojnice se základním vybavením byla postavena vedle kapličky, pod domkem č. p. 20.
Tam byla dříve obecní pastouška, později úřadovna místního
národního výboru, také knihovna, rozhlas, časovač veřejného
osvětlení.

Tak vypadaly zápisy kronikáře V. Sládka, uloženo v archivu
Mělník.

Zde je obrázek z léta roku 1934 (17. července). Ve velkém
dvoře statků č. 1, a č. 2 bylo několik cvičení a předváděcí
akce hasičů. Sbory byly z okolních obcí, i z Velvar (zde
vznikl úplně první sbor dobrovolných hasičů na našem
území pozn. red.). Byl průvod obcí s účastí obyvatelstva.
V hasičské zbrojnici obce bylo vybavení nepatrné, třeba
soupravy obvazů, několik dýchacích masek s filtry, soupravy
barevných praporků, navijáky s telefonními dráty, také
telegrafní klíč, bateriové svítilny,navíjecí kladky a podobně.
Mnoho let se plánoval nákup motorové stříkačky, ale kde
vzít vodu? Bylo provedeno několik protokolárních měření
vydatnosti studen po obci, ale vody moc nebylo. V letech
1950 a 51se brigádnicky vybudovala nádrž o objemu 25 m3
v zahradě statku č. 27 rodiny Hypšů. Tehdy malé přebytky

vody z pramenů odtékaly podle cesty „V Loučkách“ až do
řeky, ale to už neplatí.

Zde je obrázek nedávný, tedy z roku 1964. Před hasičskou
zbrojnicí a s motorovou stříkačkou jsou zleva pánové
Hlavatý, Zeman, Beer, A. Pecinovský, Vlach, Šťastný,
V. Pecinovský. Třeba roku 1947 bylo členů devatenáct,
z toho tři ženy. Stříkačka na snímku je typu P.N.25-II/3,
v inventární ceně 125 tisíc Kč. Hadic rozměru B bylo 120
metrů, rozměru C 160 metrů. Něco se stále přikupovalo
a opravovalo. V letech 1959-61 bylo amatérsky natočeno
několik filmů k událostem kolem obce. Také pochopitelně
ze cvičení hasičů po vsi.

Veškeré zábavy v obcích musely být nahlášeny na okres
a byly stanoveny peněžité dávky. Toto je červený lístek ze
zimního období roku 1947. Pro tancovačku pořádanou
hasiči v hospodě, vedenou V. Zemanem, byl stanoven
poplatek 125 Kč. Aktivity po vsi bývaly ale i větší.
Václav Hlavatý

Úspěšné prázdniny
kajakáře Honzy Bárty
Máme tu mistra světa!

Z italské Ivrei, kde se 17. až 22. července konalo juniorské mistrovství
světa ve vodním slalomu, si Jan Bárta přivezl dvě medaile.
V týmovém závodě vybojoval spolu s reprezentačními kolegy Tomášem
Zimou a Jakubem Krejčím stříbrnou medaili, když nestačili pouze na vítězné
Francouze, za nimiž zaostali o pouhé tři desetiny sekundy. I s dvousekundovou
penalizací, která se jim připočítala k výslednému času za dotek na brance číslo
dvě, si udrželi poměrně luxusní náskok 2,5 sekundy před třetími Němci.
Obtěžkán tímto stříbrem pak Honza vstoupil do individuálního závodu.
Sítem kvalifikace prošel bez problémů, když skončil na jedenáctém místě z 81
startujících (do semifinále postupovalo 40 nejlepších závodníků). To následný
semifinálový závod, ze kterého do finále postupovalo už pouze 10 nejlepších
závodníků, byl o něco napínavější. Honza sice předvedl druhý nejrychlejší
čas, ale díky dvěma penalizacím za doteky na brankách č. 13 a č. 18 neměl
po dojetí vůbec nic jisté a musel čekat na chyby soupeřů. Do finále se nakonec
kvalifikoval ze sedmého místa a do závěrečné jízdy tak odstartoval jako čtvrtý
v pořadí. Díky rychlé a hlavně čisté jízdě sesadil z průběžného prvního místa
Francouze Anatola Delassuse a pak už jen dole v cíli odpočítával závodníky,
kteří dojížděli do cíle. Po dojetí posledního mohl Honza začít naplno oslavovat svůj dosavadní největší sportovní úspěch. Radost jistě navíc umocnilo
třetí místo týmového kolegy Tomáše Zimy.
Vodní slalom:
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závodní trať má obvykle 18 – 24 branek, které jsou označeny zelenobíle
nebo červenobíle. Zelené branky musí závodník projet po proudu, červené
proti proudu. Neprojetí branek je penalizováno 50 trestnými sekundami,
jakýkoliv dotek branky pak sekundami dvěma. Penalizace se připočítává
k výslednému času. Do týmového závodu startují vždy tři závodníci najednou,
v brankách se snaží co nejrychleji prostřídat a chyby (neprojetí, případně
dotek na brance) se sčítají. Do cíle musí dojet všichni a mezi dojetím prvního
a posledního nesmí být rozdíl větší než deset sekund.
Aby toho nebylo málo, tak Honza Bárta uspěl i na juniorském mistrovství Evropy,
které se konalo 15. až 19. srpna ve slovenském Čunovu. V týmovém závodě
hlídek získal spolu s reprezentačními kolegy Kubou Krejčím a Tomášem Zimou
bronzovou medaili (první skončila Francie, druhá Itálie).

20

V individuálním závodě bral Honza
opět bronz, když nestačil pouze na
vítězného Španěla Miguela Traveie
a reprezentačního parťáka Tomáše
Zimu. Přitom medaile se nerodila
vůbec jednoduše. Honza měl před
mistrovstvím Evropy zdravotní
problémy, kvůli kterým nemohl
trénovat na sto procent. V přípravě
musel improvizovat a do plného tréninku naskočil teprve pět dní před
mistrovstvím. V kvalifikaci zbytečně
neriskoval, jel na jistotu a skončil na
šestnáctém místě (ze 102 kajakářů
postupovalo dále 30 nejlepších),
v následném semifinále pak skončil
na osmém místě (do finále postupovalo 15 kajakářů). Ve finále se pak už
nebylo na co šetřit. Honza to rozbalil,
jak mohl, a byl z toho bronz.
Honzo, jsi borec!
Robin Hron
převzato z Nela.cz, redakčně upraveno
foto: nela.cz, Alena Ceplová, / kanoe.cz, Jan Bárta

Pár otázek na
Honzu Bártu

Kdo je tvůj vodácký vzor?
Mým vzorem na vodě je Vít Přindiš.
Nejen kvůli skvělému stylu jízdy, ale
i proto, že je na něm vidět ta pozitivní
nálada, když je u vody, což je mi velice
sympatické.

Jak dlouho jezdíš na vodě?
Jezdit jsem začal na jaře roku 2010,
takže nyní už pádluji přes osm let.
Jak často trénuješ?
Množství tréninků se odvíjí od části
roku. V sezóně, kdy se ladí forma na
závody, máme většinou jeden trénink
na vodě denně. Přes zimu, ale můžeme
jít v jednom dni na vodu do posilovny
a běhat. Dodržujeme k tomu pravidlo,
že alespoň jeden den v týdnu máme
volno.
Kdy jsi získal svou první medaili?
Moje první medaile mohla přijít po
cca. dvou letech pádlování, ale popravdě už si ani nepamatuji, odkud
to bylo a kolikátý jsem přesně byl.
První medaili při reprezentaci ČR,

jsem získal vloni v Bratislavě na MS
a vybojoval jsem si bronz.
Děláš kromě toho ještě nějaký
jiný sport? Vím, že vaše rodina ke
sportu poměrně dosti inklinuje.
Moje sportovní vyžití se točí pouze
kolem vody. Dělám i další sporty,
ale spíše je to doplněk tréninku pro
vodní slalom. Faktem ale je, že na
soustředěních s reprezentací sebou
vždycky beru míč a občas si jdeme
s klukama zakopat.

Čeho bys chtěl ještě dosáhnout?
Cíle do budoucna si chci stanovit
spíše v kratším časovém rozmezí.
Nemyslím si, že je správné přemýšlet
nad Olympiádou, když je ještě relativně daleko. Netvrdím, ale že bych
se tam nechtěl podívat, protože to
je sen asi každého a můj také! Nyní
jsem si stanovil cíl kvalitně se připravit
přes zimu a pokusit se na jaře vybojovat reprezentaci do 23 let, protože
v této kategorii budu prvním rokem
a konkurence je úctyhodná. Když to
klapne, tak budu rád za účast na MS
a ME do 23 let v příštím roce a zároveň
budu rád, když se mi povede odmaturovat a vybrat si vysokou.
Co studuješ? Jak to stíháš
s tréninky?
Momentálně studuji na Gymnáziu
v Roudnici nad Labem, kde se mi
dosud dostávalo vstřícnosti, díky
které jsem tréninky stíhal. Je mi
jasné, že tento rok to bude o poznání
náročnější, ale věřím, že se se školou
opět nějak domluvíme, aby byly obě
strany spokojeny.
Soňa Brunnerová

Placená inzerce

Září 2018
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Pár otázek na Hedviku Bártovou

o Quatro3atlonu

Na konci srpna proběhl další ročník Quatro3atlonu. Sportovního klání
se letos zúčastnilo historicky nejvíce soutěžních týmů. Jak letošní ročník
probíhal? Zeptali jsme se jedné z pořadatelek, paní Hedviky Bártové.

Září 2018

Kdo přišel s nápadem takový
závod pořádat?
Nejsem si úplně jistá, jak to přesně
před třemi lety vzniklo, ale určitě
jsme se bavili Láďa Vymětalík, Pepa
Burian a já, že by bylo dobré uspořádat takovýhle nějaký týmový závod.
Já jsem například navrhovala jednu
z disciplín plavání, Láďa pak navrhl
loď jako bezpečnější variantu. Dnešní
podobu závodu, tak jak probíhal
v nultém, prvním i druhém ročníku,
mu rozhodně vtisk Láďa.
Kdo všechno se na jeho pořádání
podílí?
Celý závod zaštiťuje ředitel závodu
Láďa, se kterým vše konzultujeme
a který připravuje mapy, vysvětluje
trasu a zajišťuje lodě. Pepa Burian,
technický ředitel, má na starosti
technické záležitosti, tedy časomíru
včetně měření mezičasů, zajištění
medailí a zajištění občerstvení během
i po závodě. Propagaci závodu
a kontakt s týmy mám na starosti já.
Pak jsou ještě další dobrovolníci, kteří
pomáhají s časomírou, přípravou
trati, přípravou cen, tištěním plakátů,
zajištění bufetu měla téměř celou
dobu na starosti Dana Burianová.
Těch věcí kolem je spousta a pomáhá,
kdo může a chce.
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V sobotu, kdy se závod konal, se
výrazně ochladilo. Jak se vám
sportovalo?
Výborně! Po těch vedrech bych to
hodnotila jako dar z nebes. Zima
nám vadila až večer, kdy jsme se
sešli na „afterparty“, abychom to
všechno znovu probrali.
Kolik družstev se celkem zúčastnilo?
Letos byla účast hojnější než v předchozích letech. V nultém (testovacím)
ročníku se zúčastnilo šest týmů, stejně
jako loni v ročníku prvním. Letos to
mělo být třináct týmů, jeden se nakonec omluvil, takže jich závodilo
dvanáct.
Kdo se umístil na prvních třech
místech?
Nultý a první ročník vyhrál tým
KouBa, který bohužel letos zlato
neobhájil, ale skončil na krásném

bronzovém místě, jehož si v silné
konkurenci velmi váží. Zlato letos
vybojoval tým Guči Gang a pro stříbro
si doběhl tým Rio Mířo.
Jak hodnotíte atmosféru letošního
závodu v porovnání s předchozími
ročníky?
Atmosféra na všech třech ročnících
byla bezvadná. Hlavní myšlenkou
je tak nějak se sejít s kamarády na
konci léta a zakončit prázdniny tímto
sportovním přátelským kláním, a to
se nám rozhodně povedlo. Navíc
sportovci i fanoušci mohli letos přispět na nadaci pro vozíčkáře. Jejím
patronem je René Kujan, který se
sám zúčastnil závodu jako běžec a to
dočista ve dvou týmech. Večer jsme
se v Miřejovicích znovu sešli a nechybělo grilování, sledování filmu pod
hvězdnou oblohou, kytara, ani dobrá
zábava.
Chcete do budoucna pokračovat?
Kam chcete Q3atlon posunout?
Pokračovat rozhodně chceme. Určitě
je potřeba lépe zajistit lodě, kterých
bylo letos málo a museli jsme se někdy
trochu „kostrbatě“ vystřídat. Nemáme
v úmyslu závod nějak zásadně rozšiřovat co do počtu týmů, chtěli
bychom závod udržovat spíše

v tomto přátelské duchu, ale kdyby
bylo příští rok přihlášených patnáct
týmů, tak by to bylo asi to, co jsme si
před lety přáli.
Neplánujete i nějakou zimní verzi
závodu?
Zatím ne, ale rozhodně je to dobrý
tip. :-)
Slovo na závěr?
Na základě níže uvedených názvů
všech zúčastněných týmů (v abecedním pořadí) můžete vidět, že se jedná

Pár otázek na
novou paní
ředitelku MŠ
K. Dudovou
Jak jste mohli zaznamenat v minulém zpravodaji, probíhalo výběrové
řízení na novou ředitelku MŠ Nelahozeves. Paní Hanu Sadílkovou
vystřídala od 1. srpna 2018 paní
Kateřina Dudová, která již v místní
školce působila jako učitelka.

Za podporu fanouškům a všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali
s realizací závodu, děkují týmy:
Bojaváre, Cucumba boys and girls,
Čapci v kopci, Guči Gang, KouBa,
Miřejovice 1, Mlíčňáci, Morgen
team, Neudýchal, No Name, Rio
Mířo, Šílenci.
Hedvika Bártová
Soňa Brunnerová

Registrace na další ročník:
Pokud by vás závod jakkoli oslovil,
tak neváhejte a již nyní se můžete
předběžně zaregistrovat na příští
ročník, který proběhne opět poslední sobotu v srpnu, na e-mailu:
bartova.hedvika@seznam.cz

Jak dlouho jste působila jako
učitelka celkově?
Na pozici učitelky v MŠ mám již sedmiletou praxi. Jeden rok jsem měla
možnost si vyzkoušet i pozici třídní
učitelky v první třídě základní školy.
Pro mě to byla velká zkušenost. Na
této pozici pedagog hned vidí, co
a jak děti ve školce dělaly a jak jsou
připravené pro 1. třídu ZŠ.
Co chcete ve školce dále rozvíjet?
Budou velké změny nebo školku
povedete v podobném duchu jako
paní Sadílková?
Mateřská škola v Nelahozevsi má
svou dlouhou tradici a stabilní základy.
To jsou důležité věci, na které bych
ráda postupně navázala při svém
působení v roli ředitelky MŠ. Mou
snahou je vést školu v souladu se
strategickou koncepcí. Budu podporovat další vzdělávání zaměstnanců
a jejich osobnostní rozvoj. Budu se
snažit napomáhat společnému setkávání rodičů a pedagogů při vzdělávacích besedách nad zajímavými tématy.
V rámci možností se zaměřím na rozšiřování všech oblastí gramotnosti
našich dětí. V případě, že budou
vhodné podmínky a v součinnosti

se zřizovatelem, ráda využiji všech
svých znalostí a dovedností k realizaci modernizace budovy MŠ ve
Školní ulici.
Jak se vám v nové funkci zatím líbí?
Každý den v nové funkci je pro mě
objevování něčeho nového. Nastoupila jsem do příjemného prostředí
a milého kolektivu, ve kterém se cítím
velmi dobře. Proto chodím do práce
s úsměvem a snažím se tyto pocity
sdílet. Věřím, že snaha o vytvoření
příjemného prostředí v MŠ povede
k tvorbě základů pro rozvoj zdravé
osobnosti u svěřených dětí do školní
péče.
Soňa Brunnerová
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Už jste v naší obci ve školce kdysi
pracovala jako učitelka. Jak dlouho?
Do místní mateřské školy jsem nastoupila v dubnu 2013 jako zástup
za mateřskou dovolenou naší kolegyně. A zůstala jsem zde až do
července minulého roku. Děti, které
jsem za svého působení zde prvně
učila a připravovala je na vstup do
základní školy, již od září půjdou do
šesté třídy.

o závod pro zábavu a pro setkání lidí,
sportovců i nesportovců, spíš nadšenců z blízkého okolí.

Přehled činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů
•

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.

•

5. května 2018 – Na žádost byl
proveden členy JSDH požární
dozor na cyklistickém plese v KD

•

5. května 2018 – Jednotka po
oznámení p. místostarosty obce
Nelahozeves vyjela vozem CAS
24/3500/200-M2Z v počtu 1+2 do
Lešan kde se nacházel na stromě
sršní roj. Jednotka provedla za
pomoci ochranného oděvu
odstranění roje

•

21. června 2018 – Jednotce byl
KOPISem vyhlášen výjezd pro CAS
24/3500/75-M2Z na požár opuštěné
chaty v Dolánkách v k.ú. Zlončice.

•

24. června 2018 – V rámci
pravidelné odborné přípravy
prošli členové jednotky praktickým výcvikem v areálu HZSP
Neratovice.
stromu o průměru 10 cm, které se
nebezpečně nakláněl na přístavbu
rodinného domu. Jednotka za
pomoci motorové pily provedla
pokácení stromu a dále jej rozřezala na manipulační kusy.

•

21. července 2018 – Jednotce byl
KOPISem vyhlášen výjezd pro CAS
24/3500/75-M2Z na požár lesa
u města Veltrusy.

•

21. července 2018 – Po oznámení
KOPIS vyjela jednotka vozem CAS
24/3500/75-M2Z v počtu 1+3 na
požár travního porostu do Hleďsebe v k.ú. Nelahozeves.

•

28. července 2018 – Na žádost
mysliveckého spolku vyjela jednotka doplnit vodu do přírodní
nádrže, která slouží jako napájecí
místo pro zvěř.

•

10. srpna 2018 – Jednotce byl
KOPISem vyhlášen výjezd pro CAS
24/3500/75-M2Z na požár skládky
v k.ú. obce Uhy.
Jan Gregor
velitel JSDHO Nelahozeves

• 16. května 2018 – Po oznámení

krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) vyjela
jednotka vozem CAS 24/3500/75M2Z na požár skládky komunálního
odpadu. Po příjezdu na místo
jednotka prováděla kyvadlovou
dopravu vody na požářiště, kde
přepravila cca 53 000 litrů vody
a na místě strávila přes šest hodin.

•
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•

19. května 2018 – Na žádost byl
proveden členy JSDH požární
dozor na Májové zábavě.
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30. června 2018 – Jednotka na
žádost paní J. S. vyjela vozem
CAS 24/3500/75 – M2Z v počtu
1+3 do ul. „Pod Strání“ 222, kde je
nebezpečně nakloněný strom. Po
příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o 1ks.

Pár otázek na Anetu Půhonnou
a její kreativní tvorbu

Chcete mít
REKLAMU
v Nelahozeveském
zpravodaji?
Napište na
ZPRAVODAJ@NELAHOZEVES.CZ
nebo svou žádost podejte na
Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena
závisí na formátu reklamy:
Aneta Půhonná vyrostla v Nelahozevsi. Je jí 24 let a vystudovala oděvní
návrhářství. Připravili jsme si pro ni několik otázek na její tvorbu, kterou na
Facebooku prezentuje pod značkou „Kreativní svět Anety Půhonné“.
Kdy ses rozhodla, že chceš být
módní návrhářkou? Co tě na tomto
povolání tak lákalo?
Nejdříve bych chtěla říct, že se za
žádnou módní návrhářku nepovažuji. Jsem spíše takový kreativec. Baví
mě tvořit, ale nejsem jen upnutá na
módu. Ráda tvořím všechno možné.
Šiju jak dětské oblečení, tak dámské
ve výjimkách i pánské. Maluji převážně akrylem a akvarelem, ale i barvami na textil. Maluji obrazy na plátno, ale i na oblečení. Je fajn mít jak
originální, autorský obraz na tričku,
tak i třeba svůj oblíbený motiv na
oblíbeném střihu trička, které už
třeba neseženu. Ráda také recykluji
věci. Zátky od piva, různé krabičky,
staré košile např. po dědovi, ale také
různé velké náviny apod.

Neuvažovala jsi o nějakých
kurzech s malbou na tkaninu pro
Nelahozeveské?
Časem bych samozřejmě nechtěla
zůstat jen u jedné aktivity. Jsem člověk, který se chce stále rozvíjet. Takže zmiňovaný návrh na kurzy ohledně malby na textil začnu zvažovat.
Záleželo by, zda by o mé služby měla
veřejnost zájem.
Soňa Brunnerová

A6 ......................................... 200 Kč
A5 ......................................... 400 Kč
Řádková inzerce ................. 50 Kč
Inzerci lze zaplatit buď přímo na
OÚ nebo Vám Obec Nelahozeves
vystaví fakturu na danou částku.
Nelahozeveský zpravodaj vychází
čtyřikrát ročně v nákladu 800 ks
v černobílém provedení. Barevná
verze je potom umístěna na
oficiálních stránkách obce
www.nelahozeves.cz i neoficiálním
webu Nela.cz.
V případě zájmu nebo jakýchkoli
dalších dotazů neváhejte kontaktovat redakci na výše zmíněné
e-mailové adrese.

Nelahozeveský zpravodaj
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: 2. 11. 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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Své výtvory prodáváš na severu
Čech na Tatrzích. Bude možné
se s nimi někdy naživo „potkat“
v okolí Nelahozevsi na nějakých
akcích, nabízí se Dožínky, Adventní
trhy nebo třeba Happening?
Jelikož jsem se přestěhovala do
Liberce, svou tvorbu prezentuji převážně tam, ale určitě se v budoucnu
plánuji objevit i tady v mé rodné Nelahozevsi. Jelikož ještě pracuji v jedné
firmě, svůj volný čas převážně věnuji
tvorbě.

Kam by ses chtěla posunout do
budoucna?
Mým velkým snem je mít malý butik,
kde bych prezentovala svou tvorbu.
Chtěla bych, aby si mou tvorbu mohl
dovolit téměř každý, aby byly cenově
dostupné pro všechny, kteří nechtějí
nosit konfekci a jak se říká „nebýt
ovce v davu“. Ráda vycházím z jednoduchých střihů, které však obohacuji o malbu, nebo nějaký zajímavý
detail. Mám ráda v oděvu praktičnost
a funkčnost. Také variabilita je pro
mne důležitá. Například aby byla
možnost si jednu věc obléknout třeba
trošku jinak. Časem bych si chtěla
rozjet i e-shop, ve kterém bych chtěla
mít vše, co tvořím. Nemám v plánu
ho mít zaměřený pouze na oděv.

A4 ......................................... 750 Kč

Zveme vás
na premiéru britské komedie
Natěrač. Hra o malíři pokojů, který
se ve svém volném čase vášnivě
věnuje herectví, dostane nečekanou životní roli.

Natěrač

Tato divadelní komedie pochází
z pera britského autora Donalda
Churchilla, který patří mezi autory
tzv. „čistých komedií“, které si kladou
jediné a to pobavit a rozesmát
diváka. A Natěrač to rozhodně umí!

Pokud se vám to nehodí 3. listopadu,
nezoufejte. Natěrače budeme hrát ještě
v Libčicích nad Vltavou
24. listopadu 2018.

Vstupné 60 Kč
v ceně je jeden nápoj zdarma
Rezervace lístků na
tel.: 722 917 284 nebo přes
e-mail: t.popkova@seznam.cz

Cvičení rodiče a děti
tel.: 728 508 021
od 17. září 2018

TJ DYNAMO NELAHOZEVES

Pravidelné sportovní aktivity – rozvrh od 3. září 2018
17.00
Pondělí
Úterý
Středa

17.30

Cvičení
rodiče a děti

Čtvrtek

18.00

19.00

20.00

21.00

Sebeobrana
Stolní tenis (žactvo)
Zdravotní cvičení
Stolní tenis (žactvo)

Pátek

Bližší informace na: www.dynamonelahozeves.cz

Bližší informace na:
www.dynamonelahozeves.cz

18.30

Stolní tenis (dospělí)

Stolní tenis (dospělí)
Sebeobrana
Stolní tenis (zápasy)

Sebeobrana
tel.: 775 718 806
od 3. září 2018
Stolní tenis
tel.: 724 534 918
od 4. září 2018
Zdravotní cvičení
tel.: 608 509 600
od 12. září 2018

