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Pro občany obce zdarma

Vážení čtenáři,

je po volbách a je rozhodnuto. Starostou byl zvolen Jakub Brynda a místo
starostou se stal pan Zdeněk Schneider, oba ze sdružení Pro Nelahozeves. 
Máme také nové zastupitelstvo, ve kterém figurují známá jména Olgy  
Riegertové a Josefa Kukly, který se po osmiletém působení ve funkci  
místostarosty stal řadovým zastupitelem. Jménem zpravodaje jsem oslovila 
všech devět zastupitelů, aby se krátce představili. Medailonky těch, kteří 
mi odpověděli, si můžete přečíst právě v tomto vydání.

Přehlédnout byste neměli důležité  
informace k odpadům. Jednak se blíží 
konec svozu bioodpadů, je potřeba 
spárovat popelnice a taky se 8. prosince  
dopoledne uskuteční svoz velkoobje-
mového odpadu, bioodpadu a nebez-
pečných odpadů.

Podzim byl nabitý různými akcemi.  
V průběhu tvorby zpravodaje se usku-
tečnil ples na oslavu 100. výročí vzniku 

republiky, zámecké akce (Halloween 
a Pohádkobraní). Řada zajímavých 
akcí nás ještě čeká v průběhu adventu 
i na začátku příštího roku, kdy si můžete  
přijít zatančit na některý z plesů do 
kulturáku, případně na Šibřinky.

U kultury ještě zůstaneme. Mám obrov-
skou radost, že to v Nelahozevsi žije. 
Premiéra komediální hry „Natěrač“, 
kterou připravovali naši ochotníci,  

vyprodala kulturák! V tomto čísle si 
můžete přečíst také úryvek z nelaho-
zeveské kroniky, který místní kronikář 
zapsal přesně před sto lety. V minulém 
čísle jsme ho nestihli vydat, protože 
jsem se ke zdigitalizované obecní  
kronice dostala až v říjnu. Pan Václav 
Hlavatý, který pravidelně přispívá do 
zpravodaje, se ve svém cyklu „Malinko 
ze starodávných časů“ zaměřil na ženy 
z lešanské historie. Mimo něj přispěli 
svou „trochou do mlýna“ také občan-
ský poradce Jan Ryšavý, Sylva Veličová 
(za knihovnu), Alena Ovsenáková  
(za stolní tenis) a paní ředitelka Věra  
Bavorová (za ZŠ Nelahozeves).

Přejeme krásné Vánoce a vše nejlepší 
do nového roku.

Soňa Brunnerová

foto: Miloš Mojžiš
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Mimořádné svozy odpadů

Velkoobje-
mový odpad 
a bioodpad
Do kontejnerů 

NEPATŘÍ:
• zemina

• stavební sutě

• nebezpečné odpady

• TV, PC

Kontejnery na bioodpad i velkoobje-
mový odpad budou umístěny

Pod hasičárnou

8–12 h

Sobota 8. prosince 2018

Pořádá Obecní úřad Nelahozeves 
a FCC Česká republika, s. r. o.

Nebezpečný odpad
Do kontejnerů 
PATŘÍ:

• zářivky a výbojky

• autobaterie 
a monočlánky

• vyjeté oleje a použité 
olejové filtry (včetně 
obalů)

• použité fritovací oleje

• kyseliny, rozpouštědla, 
čističe a další domácí 
chemii

• barvy a laky (včetně 
obalů)

• nádobky od sprejů

• staré a nepotřebné léky

• lednice

• TV, PC

• pneumatiky

Sběrna bude 
přistavena:

09:00–09:30 h
Nelahozeves, u OÚ

09:35–10:00 h
Lešany, u točny autobusu

10:05–10:30 h
Nelahozeves, u PTZ 
(ul. Zagarolská)

10:35–11:00 h
Nelahozeves, u bytovek 
(ul. Nádražní)

11:05–11:30 h
Nelahozeves, restaurace 
U Hrušků (ul. Pod Strání)

Poslední svoz 
bioodpadu

Poslední svoz v roce 2018 
proběhne:

ve středu 28. listopadu

První svoz v roce 2019 
se bude konat:

ve středu 6. března
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Dotační projekty v obci v letech 2017-18
Připomeňme si realizované projekty, 
na které obec žádala nebo získala 
dotace v letech 201718.

Vybavení studovny novým 
mobiliářem
Obec získala dotaci od Středočeského  
kraje z Fondu kultury a obnovy pamá-
tek na vybavení studovny novými 
stoly a stohovatelnými židlemi.

Zvýšení kapacity ZŠ 
Nelahozeves
Rekonstrukce budovy školní jídelny 
a nástavba se třemi učebnami a zá-
zemím. Projekt bude částečně  
financován z dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj. Výše dotace je cca  
5 mil. Kč.

Víceúčelové sportovní 
hřiště (u TJ Dynamo)
Tento projekt „Výstavba víceúčelového 
hřiště Nelahozeves“ byl financován 
s finančním přispěním Středočeského 
kraje z Fondu obnovy venkova.  
Celkové náklady akce byly 1 573 970 Kč 
a dotace ve výši 774 559 Kč.

Viz článek výše.

Oprava místních  
komunikací (ul. Příčná  
a bezejmenná)
Poskytovatelem dotace bylo Minis-
terstvo pro místní rozvoj. Obec  
Nelahozeves zažádala o dotaci na 
rok 2018 a byla zařazena do náhrad-
níků. O dotaci bylo rozhodnuto po 
skončení akce. V současné době se 
vyřizují náležitosti pro vyúčtování 
dotace ve výši 788 659 Kč.

Varovný systém (veřejný 
rozhlas)
Obec získala příslib dotace z Minister-
stva životního prostředí ve výši  
2 373 396 Kč. Připravuje se výběrové 
řízení na tuto akci. Blíže o obecním 
rozhlasu budeme informovat v příš-
tím čísle.

Soňa Brunnerová, Sylva Veličová,  foto: Miloš Mojžiš

Čipování 
popelnic
Nelahozeves přechází na nový 
systém elektronické evidence 
svozu odpadu, přičemž se také 
mění způsob platby za služby 
svozu a odstranění odpadu (plat-
ba za skutečně využité služby, ne 
paušál).

Odpadové nádoby musí mít 
vlastní čipy a být spárovány 
s identifikačními štítky, což  
neproběhlo úplně všude.

Pokud nemáte svou popelnici 
ještě očipovanou, doporuču
jeme se bez zbytečných  
odkladů telefonicky obrátit na 
dodavatelskou firmu FCC  
Česká republika, s.r.o. 

tel.: 720 980 052

Neočipované popelnice nebudou 
moci být z technických důvodů 
(blokace násypky na svozovém 
vozidle) vysypány.

Ostrý provoz systému bude spuš-
těn v první polovině roku 2019.

Nové sportovní hřiště
Nelahozeves má nově k dispozici 
další sportoviště. Obec vybudovala  
nové víceúčelové hřiště v areálu 
sportovního klubu TJ Dynamo  
Nelahozeves. V úterý 13. listopadu 
prošlo závěrečnou kolaudací.

Hřiště se rozkládá na pozemku, který 
obci před dvěma lety darovalo  
Dynamo. Dříve se na něm nacházelo 
neudržované štěrkové hřiště bez laj-
nování. Obec se na oplátku zavázala, 
že sportovci Dynama budou moci 
nové hřiště využívat s přednostním 
právem a bezplatně, podle předem 
schváleného rozvrhu.

V ostatních časech bude hřiště  
přístupné veřejnosti. Podle nového 
starosty Nelahozevsi Jakuba Bryndy 
bude přístup taktéž zdarma.

Kurt s umělým trávníkem o standard-
ních rozměrech 36 x 18 metrů má  
narýsované čáry pro tenis, volejbal/
nohejbal, streetbal a malou kopanou. 
Na obou stranách jsou do ochranné  
sítě zabudovány také fotbalové 
branky. V blízké době bude ještě  
instalováno osvětlení a zastřešené 
lavičky.

text a foto: Miloš Mojžiš, 
převzato z Nela.cz, redakčně zkráceno

Před Po
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Ohlédnutí za volbami 
a ustavujícím zastupitelstvem
Do zastupitelstva se probojovalo pět členů z vítězného sdružení Pro Nelahozeves 
(Jakub Brynda, Zdeněk Schneider, Olga Riegertová, Petr Richtrmoc a Tomáš 
Robek), na druhém místě skončila kandidátka KSČM, která má dva zastupitele 
(Josef Kukla a Stanislav Kuchta). Jednoho člena v zastupitelstvu má kandidátka 
NELAHOZEVES PRO ŽIVOT (Stanislav Lidmaňský) a Sdružení ČSSD a nezávislí 
kandidáti (Radek Modes).

Do zastupitelstva se nedostal nezávislý kandidát Josef Mareyi, ani 
nikdo z kandidátky Nelahozeves svým občanům.

V pondělí 29. října byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se usku tečnilo 
v kulturním domě, zvolen starostou Jakub Brynda a místostarostou Zdeněk 
Schneider. Nový místostarosta bude uvolněný až od 1. ledna 2019.

Na první zasedání nového zastupitelstva dorazilo několik desítek lidí. Byli 
zvoleni také dva předsedové výborů. Kontrolní výbor povede zastupitel 
Radek Modes a finanční výbor dostala na starost Olga Riegertová. 
Další členové budou zvoleni na příštím zasedání.

Bývalý starosta Josef Kebrle řekl pár 
posledních slov v závěrečné diskuzi, 
kdy poděkoval spolupracovníkům 
i dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
rozvoji obce. Dále vyjmenoval věci, 
které se podařilo realizovat. Novému 
zastupitelstvu i novému starostovi 
popřál hodně úspěchů.

Soňa Brunnerová

Nelahozeves 
v číslech
Voličů celkem 815

Volební účast 54,48 %

Hasičárna ................... 55,41 %

Dynamo ...................... 56,47 %

Lešany ......................... 51,33 %

Jakub 
Brynda
Pro Nelahozeves

Starosta
Jmenuji se Jakub Brynda a po volbách jsem byl na ustano-
vujícím zastupitelstvu zvolen starostou naší obce. V Nela-
hozevsi jsem koupil dům před sedmi lety a tím jsem do 
značné míry určil svůj osud. Pocházím z pražské Hanspaulky, 
dědeček byl významný český cestovatel, rodiče výtvarníci 
tíhli spíše k bohémskému stylu života. Mě nejvíce bavilo  
pracovat na statku, kde jsem trávil část svého dětství. 
Brigádničit jsem začal ve třinácti letech a od té doby 
chodím do práce tak nějak pořád. Začátky v Nelahozevsi 
nebyly jednoduché. Pustil jsem se do rekonstrukce starého 
domu, ačkoliv jsem pracoval od sedmi do sedmi v bance,  
založil jsem rodinu a také poznal bolest ze ztráty nejbližších  
osob. Přes to všechno zůstávám optimistou, možná až 
idealistou. Každý den ráno se raduji, že jsem se probudil 
v tom našem podzámčí, potkávám milé lidi, navazuji nová 
přátelství. A jsem šťastný, že mám teď možnost udělat pro 
tuto obec to nejlepší, co se dá.

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?
Spousta věcí je zřejmá na první pohled, ještě komplikova-
nější jsou záležitosti, které vidět nejsou. A ačkoliv to nezní 
líbivě, na prvním místě musíme vyřešit splašky, skládky 
a odpadky. Zároveň nemůžeme nechat spadnout obecní 
nemovitosti a musíme investovat do rozvoje. Již první den 
v úřadu na mne vypadlo ze skříně několik „kostlivců“.  
Tématům se budu věnovat v dalších číslech Zpravodaje.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo 
zasedání?
Ano, jsem občanům k dispozici. Preferuji osobní schůzky.

Co byste vzkázal svým voličům?
Voličům jsem vděčný za mimořádně vysoký počet hlasů 
kandidátům za uskupení „Pro Nelahozeves“. Vložili do 
nás důvěru, kterou, pevně věřím, nezklameme.

Co chcete v obci prosazovat?
O tom, co budeme v obci prioritně prosazovat, se již 
vedou debaty na schůzkách zastupitelů. Pokud máte 
nápady, užitečné rady nebo jste odborníky na problematiku 
týkající se obecních záležitostí, přijďte na úřad nebo na 
schůzi zastupitelů. Však víte, my jsme vždycky PRO.

e-mail: starosta@nelahozeves.cz

Představujeme zastupitele

Mgr. Josef Kukla (nez. za KSČM), nereagoval

e-mail: kukla@nelahozeves.cz
Stanislav Kuchta (KSČM), nereagoval 
e-mail: kuchta@nelahozeves.cz
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Zdeněk 
Schneider
Pro Nelahozeves

Místostarosta
Profesí jsem automechanik, pracuji jako dálkový řidič 
kamionu. Velkým koníčkem je pro mne myslivost, rybaření 
a dále se zajímám o stará auta (veterány). K obci mám 
vztah od svých 17 let, kdy si v Nelahozevsi rodiče pořídili  
rodinný domek, kam jsme se přestěhovali z Kralup. 
I když já jsem v té době více zůstával v původním bytě, 
hlavním důvodem byla dostupnost do mého původního 
zaměstnání (ČSAD). Trvale bydlím v Nelahozevsi od roku 
2003. Obec se mi líbí od dětství, kdy jsem jako malý 
chodíval Dvořákovou stezkou za babičkou a dědou, kteří 
bydleli přímo u řeky v dnes již v neexistující vile Beaufortka. 
 Líbí se mi poloha obce, kterou lemuje Vltava a okolí 

s obcí související (zámek, rodný dům Antonína Dvořáka, 
kostel sv. Ondřeje…).

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?

Jednoznačně je to životní prostředí a bezpečné propojení 
obce, dokončení územního plánu a kanalizace.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo 
zasedání?
Jelikož od 1. ledna 2019 nastupuji na pozici místostarosty 
na plný úvazek, budu tedy k dispozici během pracovní 
doby na obecním úřadě denně.

Co byste vzkázal svým voličům?
Především bych chtěl poděkovat voličům za jejich důvěru, 
která je pro mne zavazující a bude se snažit je nezklamat.

Co chcete v obci prosazovat?
Těch témat je mnoho, prioritou je asi dokončení územního 
plánu, dostavba kanalizace, vybudování nových chodníků 
a oprava stávajících. Dále pomoc s bydlením občanům, 
kteří se dostanou do hmotné nouze, dořešení autobusových 
zastávek a zřízení sběrného dvora. Když se nám to povede, 
bude to hlavně naše kolektivní práce a až skončí naše 
volební období, byl bych moc rád, aby za námi bylo  
vidět kus dobře vykonané práce.

e-mail: schneider@nelahozeves.czPředstavujeme zastupitele

Tomáš 
Robek
Pro Nelahozeves

Jmenuji se Tomáš Robek, je mi 34 let, jsem ženatý a mám 
dvě dcery. Profesní život jsem spojil se státním podnikem 
Povodí Vltavy, kde na vodním díle Dolany pracuji již od 
roku 2004. V Nelahozevsi trvale žiji od roku 2012, ale 
kontinuitu s obcí mám od útlého dětství, kdy jsem veškeré 
víkendy a prázdniny trávil u prarodičů, kteří zde žijí.  
Dospívání jsem pak strávil v dresu Dynama, kde jsme 
měli myslím super partu.

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?
Pro mne osobně veřejná doprava. Současný systém  
autobusové dopravy je nevyhovující a nikterak nereago-
val např. na prudký nárůst obyvatel v Lešanech. Spojů je 
nedostatek a chybí návaznosti na vlaky. Je potřeba také 
dořešit infrastrukturu - chybějící zastávky u obou resortů  
a v Zagarolské ulici. Rád bych také prověřil možnost zajíž-
dění linkových autobusů do Podhořan, aby zdejší měli 
lepší spojení do Veltrus a k nákupním centrům v Lobečku.
Ani železniční doprava není ideální, pokud si uvědomíme, 

že jsme již součástí metropolitní oblasti Prahy, tak interval 
60 min. mezi spoji ve špičkách také nemusí být dostačující.  
Zde je právě prostor pro lepší koordinaci spojů mezi  
autobusy a vlaky. Čeká nás také rekonstrukce železniční  
zastávky Zámek, kde je potřeba legalizovat přístup z Losos-
nice. Další výzvou je také dostavba kanalizace v celé obci, 
tak aby se již neopakovaly přehmaty z nepříliš zdařilého 
průběhu výstavby „Ve Vilkách“. S tím je samozřejmě spojena 
rekonstrukce komunikací včetně veřejného osvětlení.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo 
zasedání?
Kontakty na všechny zastupitele jsou k dispozici na 
webových stránkách obce a už z podstaty věci je úkolem 
zastupitele komunikovat s občany.

Co byste vzkázal svým voličům?
Rád bych poděkoval všem voličům, kteří přišli k volbám. 
Zájem o dění kolem nás je totiž jednou z nejdůležitějších 
věcí a jedině ten nás může posunout dál, abychom žili 
v takové Nelahozevsi, jakou si ji přejeme mít.

Co chcete v obci prosazovat?
Jak již bylo zmíněno výše, tak hlavně změnu systému 
veřejné dopravy. Dále pak rekonstrukci obecních komu-
nikací včetně dalšího navazujícího vybavení, jako je např. 
veřejné osvětlení, odpadkové koše či informační nástěnky. 
A následně vznik obecního informačního systému 
odkazujícího viditelně na důležité body v obci.

e-mail: robek@nelahozeves.cz
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Ing. Olga 
Riegertová
Pro Nelahozeves

Předsedkyně finančního 
výboru
V Nelahozevsi žiji s rodinou 20 let, narodil se zde náš třetí, 
nejmladší syn. Pracovala jsem v PTZ, v oblasti životního 
prostředí a bezpečnosti práce. Po uzavření továrny jsem 
zakotvila v ÚJV Řež. Nyní pracuji na pozici manažera 
BOZP. Relaxuji při práci na zahradě, procházkách, ráda 
čtu historické romány a detektivky, vyrážím s rodinou za 
kulturou. Několik let jsem se díky starším synům „motala“ 
kolem fotbalu na Dynamu (jako vedoucí žákovského 
mužstva, pomáhala jsem i se zápisy při zápasech dospě-
lých). Díky tomu si velice vážím všech dobrovolníků, 
ať již ve sportu, kultuře či jiné oblasti.

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?

V danou chvíli je pro mne určitě prioritní finální schválení 
územního plánu. A s tím souvisí i plánování a výstavba 
kanalizace – jedno na druhé navazuje. A určitě připravovat 
investiční (a nejen ty) akce v předstihu tak, abychom byli 
připraveni na různé dotační výzvy.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo zasedání?
V uplynulém období jsem byla k dispozici na své e-mailové 
adrese, což platí i nyní. Občané mě mohou oslovit i kdykoli 
při setkání v obci. V urgentních případech jsem i na te-
lefonu, ale vzhledem k hlavním pracovním povinnostem 
nemohu vždy reagovat. Totéž platí i o večerních hodinách, 
ráno brzy vstávám.

Co byste vzkázala svým voličům?
Jsem velice potěšena a zároveň cítím velikou zodpovědnost 
za důvěru, kterou mi naši občané dali pro další čtyři roky. 
Budu naslouchat jejich podnětům, které vždy přednesu 
i ostatním zastupitelům. Určitě je budu zpětně informovat 
o výsledcích. Vzájemná komunikace je pro mne velmi 
důležitá.

Co chcete v obci prosazovat?
Jak jsem již psala výše, chtěla bych pomoci dořešit sporné 
body kolem územního plánu tak, aby mohl být v co nejkratší 
době schválen. A i nadále se budu ráda podílet na akcích 
nejen v oblasti životního prostředí, ale případně i v oblasti 
sociální. Tato témata mi jsou osobně velmi blízká.

e-mail: riegertova@nelahozeves.cz

Petr 
Richtrmoc
Pro Nelahozeves

Jmenuji se Petr Richtrmoc a je mi 39 let. V naší obci žiji 
od svých 16 let a ne náhodou jsem zde zůstal natrvalo. 
S mojí manželkou jsme zde vybudovali společný domov 
pro nás a naše dvě děti. Mou profesí je truhlařina a vybavení 
interiéru. Dále mě jistě znáte jako člena místních dobrovol-
ných hasičů. Zde jako jiné spolky pomáháme i na spole-
čenských akcích pro naše občany a občánky. Moc dobře 
vím, jak náročné je pořádat tyto nezištné akce. Proto si 
vážím a vážit budu každého, kdo dělá či tvoří něco pro 
druhé. Myslím, že lidé by se měli scházet a bavit se spolu. 
Zvlášť na vesnici.

Mezi mé záliby patří turistika a rekreační sporty. Velkou 
měrou se věnuji horské cyklistice.

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?
V této obci je stále co zlepšovat, ale nelze udělat vše 
najednou. Krom stěžejních bodů jako je územní plán 
a kanalizace chci prosadit úpravu ulic včetně chodníků 
a parkovacích míst.

Dále pak navrátit obci pozemky a nemovitosti, které by 
sloužily nám všem. Ať už jako dětské hřiště, nebo domov 
seniorů.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo 
zasedání?
Naším motem byla a je přímá komunikace s vámi občany, 
a to kdykoliv a kdekoliv.

Co byste vzkázal svým voličům?
Rád bych vám touto cestou poděkoval za účast v letošních 
volbách a za drtivou podporu naší kandidátky. Tuto stranu 
jsem se po oslovení rozhodl podpořit také jako jeden 
z kandidátů. Za výsledky jsem spokojen a to nejvíce za 
nového starostu a místostarostu obce.

Celé nové zastupitelstvo má vaši podporu a s tím se 
pracuje nejlépe. Pojďme tedy do toho.

Co chcete v obci prosazovat?
Vše už jsem popsal výše.

e-mail: richtrmoc@nelahozeves.cz
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Ing. 
Stanislav 
Lidmaňský
NELAHOZEVES PRO ŽIVOT

Jsem specialistou v oblasti pracovního práva a mezd 
v podnikatelské sféře, vedoucím personálního útvaru 
v české a slovenské části největšího stavebního koncernu 
na světě. Současně jsem zapsán v seznamu zprostřed-
kovatelů a rozhodců při Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, jsem člen Sektorové rady ve stavebnictví a člen 
výboru Klubu personalistů ČR.

Studoval jsem matematicko-fyzikální fakultu UK, na stavební 
fakultě ČVUT jsem získal titul Ing. a poté jsem absolvoval 
mimo jiné např. i postgraduální kurz na VŠE. Zajímám  
se o umění a historické souvislosti, a zaujalo mne umělecké 
podhoubí v Nelahozevsi - znovuobjevil jsem jména rodáků 
nebo i obyvatel jako Venda Hrušková, Bohumil Amadeus 
Kraus, Blažena Borovičková a z doby dřívější dávno  
zapomenutý Franciscus Xavier Alois Stelzig, autor reali-
zovaného návrhu nyní zpustlého parku zámku Nelahozeves 
a další. Jsem spoluautor dobrodružné literatury pro chlapce 
(např. román Safírová stezka), trampské hymny osady  

Veteránů (Osadní) a s manželkou jsme aktivní hráči geoca-
chingu. Před časem jsem předložil návrh obnovy některých 
polních cest v Nelahozevsi i obnovu sakrálních památek, 
které se v posledních dvou letech postupně uskutečňuje. 
Spolu s ostatními členy našeho hnutí „NELAHOZEVES PRO 
ŽIVOT“ již osmým rokem organizujeme úklidy v okolí tzv. 

„Zámeckého údolí“ (např. u nově usazeného zrenovovaného 
křížku na konci Lešan).

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?

Doprava a územní plán obce.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo zasedání?
Vzhledem k tomu, že jsem tzv. „neuvolněný“ zastupitel 
(jak občané jistě vědí z ustavujícího zasedání), znamená to, 
že celý den jsem vytížen prací ve svém zaměstnání a činnost 
zastupitele budu vykonávat ve svém volnu – budu k dispo-
zici samozřejmě po dohodě v podvečerních hodinách.

Co byste vzkázal svým voličům?
Jsem velmi rád, že naše sdružení získalo alespoň jeden 
mandát v zastupitelstvu obce a doufám, že i při nadpo-
loviční většině zastupitelů jiného sdružení se mi podaří 
prosadit něco z našeho programu. Je naštěstí sympatické, 
že valná většina témat, která se objevovala na předvo-
lebních vyjádřeních, je u všech zvolených zastupitelů 
velmi podobná.

Co chcete v obci prosazovat?
Vše už jsem popsal výše.

e-mail: lidmansky@nelahozeves.cz

Bc. 
Radek 
Modes
ČSSD

Předseda kontrolního výboru
V úvodu bych chtěl pozdravit všechny občany naší obce 
a poděkovat těm, kteří dali našemu uskupení „Sdružení 
ČSSD a nezávislí kandidáti“ svůj hlas.

Již 32 let jsem dobrovolným záchranářem a hasičem. 
Od roku 2007 bydlím se svojí rodinou v naší obci. Na jaře 
roku 2010 jsem zde obnovil i sbor hasičů, který jsem 
 i celých pět let vedl, než jsem se stal okresním starostou 
všech hasičských sborů na Mělnicku. V roce 2010 jsem 
také vstoupil aktivně do politiky. Vybral jsem si stranu, 
jež mi byla nejblíže a kterou jsem i celou dobu volil, a to 
stranu ČSSD. Věnuji se dotacím pro záchranáře na jejich 

činnost. Jsem členem výboru IZS (integrovaného 
záchranného systému) při Středočeském kraji, kde řešíme 
vše, co se týká bezpečnosti občanů v našem kraji.

Jaká témata jsou pro Vás osobně stěžejní?

Pro mě osobně je stěžejním tématem bezvadný chod 
obce a spokojenost jejích obyvatel.

Budete pro občany pravidelně k dispozici mimo zasedání?
Ano, kdykoliv jsem připravený hájit zájmy občanů. Ti, 
co mají se mnou již zkušenosti a dali mi svůj hlas, ví, že 
jsem pro ně již i mnoho udělal. Občané mi také mohou 
psát na uvedený e-mail našeho uskupení a pokud se 
podepíší, rád jim odpovím či zavolám.

Co byste vzkázal svým voličům?
Svým voličům ještě jednou moc děkuji za podporu, kterou 
mi dali. Díky jejich hlasům, jsem členem zastupitelstva 
a mohu prosazovat body našeho volebního programu.

Co chcete v obci prosazovat?
Vše je již popsáno výše, budu se snažit naplnit body 
našeho volebního programu.

email: modes@nelahozeves.cz
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Historie voleb 1990–2014
Od roku 1990 se v Nelahozevsi uskutečnily volby celkem osmkrát. Rok po sametové revoluci se v naší obci  
volilo do zastupitelstva devět členů. Tak je to dodnes, přestože počet obyvatel výrazně stoupl.

Z roku 1990 je dohledatelná informace, že v Nelahozevsi 
volilo 800 lidí, tedy 81,8 % z 978 oprávněných voličů.  
Komunisté získali tři mandáty (30,4 %), Občanské fórum jeden 
mandát (12,2 %), Strana zelených měla také jeden (6,7 %), 
Sdružení nezávislých kandidátů mělo jednoho zastupitele 
(5,8 %), Nezávislí kandidáti získali tři mandáty (40,6 %).

1990

Od roku 1994 jsou známa jména jednotlivých kandidujících. Tehdy jsme v obci měli 979 
oprávněných voličů a volební účast přesáhla 70 %. Celkem kandidovalo 16 lidí ve třech 
uskupeních a Alena Ovsenáková jako nezávislá kandidátka. Sdružení nezávislých kandidátů 
(dále jen SNK) získalo pět mandátů (2473 hlasů, 52,44 %) a Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM) čtyři mandáty (1806 hlasů, 38,3 %). Tehdy jako starosta figuroval pan Jaroslav Otásek za 
SNK, a tak to zůstalo až do roku 2010, jako jednička u komunistů paní Květuše Dittrichová.

1994

Před dvaceti lety jsme měli čtyři kandidátky, dvě s devíti jmény (SNK a KSČM) a dvě s jednotlivci (za 
Republikány kandidoval Karel Lang a jako nezávislý Jan Schneider). Oprávněných voličů v naší 
obci v roce 1998 bylo 1 022. A kdo ze 17 kandidujících skončil v devítičlenném zastupitelstvu? 
Celkem pět lidí bylo zvoleno za SNK a čtyři za komunisty. Celkem 54,98 % voličů (2505 hlasů) 
preferovalo SNK v čele s Jaroslavem Otáskem, před KSČM v čele s K. Dittrichovou. 
Komunisté získali 40,61 % hlasů (1805).

1998

V roce 2002 kandidovaly tři subjekty, dohromady 19 lidí. Komunisté (Dittrichová), SNK 
(Otásek) a Karel Lang opět za Republikány Miroslava Sládka (ten se nikdy do zastupitelstva 
nedostal). Počet oprávněných voličů se mírně zvýšil na 1075. Komunisté získali 3 mandáty 
s 36,06 % (1836 hlasů) a Sdružení nezávislých kandidátů mělo 63,24 % (3220 hlasů). Starostou 
nadále zůstal Jaroslav Otásek, místostarostkou Květuše Dittrichová.

2002

Celkem ze 24 jmen jsme mohli vybírat v roce 2006. Byly 
postaveny celkem tři kandidátky: SNK Evropští demokraté 
(v čele s Jaroslavem Otáskem, na 7. místě byla Petra 
Urbanová), Sdružení nezávislých kandidátů Lešany (lídr  
Jakub Hrňák, letos kandidoval ve sdružení Pro Nelahozeves) 
a nechyběla KSČM (lídr Květuše Dittrichová). A jak to  
dopadlo? Nezávislí za Lešany měli jednoho zastupitele 
(784 hlasů, 15,56 %), komunisté obsadili tři místa (1451 hlasů,  
28,79 %) a SNK Evropští demokraté celkem pět mandátů 
(2805 hlasů, 55,65 %). Nelahozeves měla 1115 oprávněných 
voličů, k urnám se dostavilo 56,68 % z nich.

2006

Volební účast v roce 2010 byla 59,37 % z 1292 voličů, kteří  
byli na seznamu. Kandidovala tři uskupení: Dvořákova 
Nelaho zeves (J. Otásek v čele), Lešany pro Nelahozeves 
(zde figuroval např. končící zastupitel Pavel Matoušek, 
Eliška Brázdová, Miloš Mojžiš či Robin Hron) a také KSČM 
(lídrem byl pan Lubomír Pavlíček, přesto se do zastupitelstva 
dostala Květuše Dittrichová z 8. místa a ze 4. místa Josef 
Kukla, který se stal místostarostou). Nejúspěšnější byla 

2010



9

Prosinec 2018
Dvořákova Nelahozeves (v čele s Petrou Urbanovou a Jaroslavem Otáskem), která získala 
čtyři mandáty (45,58 %, 2882 hlasů). Na druhém místě skončilo uskupení Lešany pro Nelahoze-
ves se třemi mandáty (36,11 %, 2283 hlasů). Jako třetí s dvěma mandáty skončili komunisté (1158 
hlasů, 18,32 %). Starostkou byla na jedno funkční období zvolena tehdy 27letá Petra Urbanová.

Předposlední volby se uskutečnily v roce 2014. Místostarostou byl zvolen Josef Kukla  
a starostou Josef Kebrle. Volit mohlo v roce 2014 celkem 1409 lidí, volební účast byla 
53,8 %. Každé uskupení získalo alespoň jeden mandát a zastupitelstvo bylo oproti poslednímu 
výsledku více roztříštěné.

Zajímavostí je, že jsme v roce 2014 měli jen o jednoho kandidáta méně než v letošních volbách 
(přesto letos kandidovala většina lidí poprvé). O naše hlasy se před čtyřmi lety utkalo celkem  
pět uskupení: Dvořákova Nelahozeves (lídr P. Urbanová), Otevřená Nelahozeves (lídr. J. Kebrle), 
SDRUŽENÍ OBČANŮ ZA JEDNOTNOU NELAHOZEVES, KSČM (lídr. J. Kukla) a ČSSD (lídr Radek 
Modes).

Dvořákova Nelahozeves zvítězila, a přestože 
získala jako jediná tři mandáty, šla do opozice 
(1731 hlasů, 27,91 %). Na druhém místě, těsně  
před KSČM, skončila Otevřená Nelahozeves, 
která obsadila dvě místa v zastupitelstvu 
(1296 hlasů, 20,9 %). KSČM měla také dva 
mandáty a oproti roku 2010 mírně posílila 
(1237 hlasů, 19,95 %). Po jednom mandátu 
získala ČSSD (907 hlasů, 14,62 %) a SDRUŽENÍ  
OBČANŮ ZA JEDNOTNOU NELAHOZEVES 
(1031 hlasů, 16,62 %).

Soňa Brunnerová

2014



10

Pr
os

in
ec

 20
18

Opravené památky v obci
Křížek na kraji Lešan
Obec pokračuje v obnově drobných sakrálních památek na svém území. 
Jako zatím poslední přišel na řadu křížek na kraji Lešan. Ten se před  
několika týdny vrátil k lešanské silnici po pečlivé renovaci, provedené 
restaurátorem Pavlem Kytkou ze Sazené.

Velmi starý křížek dříve sloužil podle kronikáře Václava Hlavatého jako poslední 
rozloučení při pohřebních průvodech vedoucích z Lešan do Nelahozevsi.

Dlouhá léta byl zničený, kříž s Kristem a Pannou Marií odlomený a uložený na 
obecním úřadě. Památka kromě toho stála na pozemku developerské firmy 
Anglický Resort, při příjezdu do Lešan po pravé straně, u křižovatky se Zimní 
ulicí v těsné blízkosti developerské zástavby „Zámecké údolí“, kde místo postrádá  
žádoucí pietu. Vedení obce se proto nakonec rozhodlo přemístit křížek na dru-
hou stranu cesty – na kraj Lešanského háje. S umístěním souhlasila rodina 
Lobkowiczů, které les patří. „Dohoda vznikla rychle a všichni byli s tímto  
řešením spokojeni,“ vysvětlil přemístění křížku dnes už bývalý starosta Josef 
Kebrle.

Litinový kříž byl v restaurátorské dílně očištěn a ošetřen konzervačním nátěrem. 
Nově jej zezadu podepírá tyč, což podle Pavla Kytky značně sníží riziko opětov-
ného zlomení kříže.

Sokl, na kterém je osazen kříž, musel být nově zhotoven. Po odstranění nátěrů  
totiž restaurátor na původním podstavci nalezl rozsáhlé praskliny a další 
destrukce kamene, které byly způsobeny zhmotněním zkorodovaného kříže. 
Nový sokl je věrnou replikou původního, zhotovený z Božanovského pískovce. 
Restaurátor nově vytvořil a vyzlatil i původní nápis. Renovace přišla obec na 
104 tisíc korun.

Křížek je pátou sakrální památkou, kterou Nelahozeves v posledním desetiletí  
zrekonstruovala. Ve vedení obce se za tu dobu vystřídali tři starostové, 
všechny projekty však mají jednoho společného jmenovatele – referentku 
obecního úřadu Sylvu Veličovou, která zajistila přípravu potřebných projektů 
i žádostí o dotace.

Kaplička sv. Jána v Lešanech
Barokní výklenková kaplička vedle višňového sadu nad Lešany byla postavena 
v roce 1760. Jedná se o oblíbené poutní místo turistů sledujících žlutou turi-
stickou značku od vlakové zastávky v Nelahozevsi přes Lešany k Lutovníku.

V hlavním výklenku dříve visel obraz, ve druhém byla umístěna socha svatého 
Jana Nepomuckého. Podle kronikáře Václava Hlavatého zmizela někdy kolem 
roku 1990 a v dalších letech kaplička dále chátrala. Ani obraz už na svém 
místě není. Rekonstrukce kapličky proběhla v roce 2008, ještě za starosty  
Jaroslava Otáska.

Kaplička na návsi v Lešanech
Barokní kaplička, stojící na návsi v Lešanech, je nejstarší dochovanou stavbou 
této dříve samostatné obce. Podle kronikáře Václava Hlavatého byla postavena 
ve stejné době jako nedaleká kaplička nad Višňovkou, žádné dokumenty z té 
doby se však nezachovaly.

Kaplička sv. Jána v Lešanech
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Opravu provedla v roce 2015 stavební firma MAKRA, jejímž majitelem je  
někdejší nelahozeveský zastupitel Jiří Kratochvíl. Uvnitř kapličky stavebníci  
otloukli poškozenou vlhkou omítku, ošetřili zdivo a nanesli novou sanační  
omítku. Nové omítky a fasádního nátěru se stavba dočkala i zvnějšku. Po  
obvodu kapličky byla provedena drenáž a osazeny betonové žlabovky na 
odvod dešťových vod. Do okna byla vsazena ocelová mříž s pletivem, dveřní 
mříž byla doplněna pletivem proti vniknutí drobných živočichů. Celkové náklady  
na opravu barokní památky činily 108 tisíc korun, z toho 75 tisíc pokryla  
dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu podpory obnovy a rozvoje 
venkova.

Kamenný sloup císařovny Sissi
V roce 1854 si císař František Josef I. vzal za ženu bavorskou princeznu Alžbětu, 
známou pod přezdívkou Sissi. Ojedinělý klasicistní památník na konci Školní 
ulice je dokladem nadějí, které Češi vkládali do mladého, tehdy čtyřiadvace-
tiletého císaře.

Dnes již obnovený nápis na klasicistním památníku totiž hlásá: „Na den slavného 
a radostného zasnoubení našeho nejmilostivějšího císaře Pána a Františka 
Josefa I. s nejosvícenější princeznou Alžbětou, arcivévodkyní Bavorskou dne 
24. dubna 1854 na věčnou památku od malých dítek školy Nelahozeveské.“

Rekonstrukce památky proběhla v roce 2016 restaurátorem Janem Brabcem. 
Oprava spočívala v sanování a očištění povrchu, doplnění odpadlých míst, 
provedení retuší všech doplňků a vyzlacení nápisu. Restaurátor větší část  
památky opravil na místě, pouze kříž s korpusem Krista si na opravu odvezl 
do své dílny a pak jej vrátil zpět na sloup. Náklady na opravu činily 218 tisíc 
korun, z toho 70 % pokryla dotace Ministerstva zemědělství na udržování 
a obnovu kulturního dědictví venkova.

Kamenný milník v Podhořanech

V roce 2017 se dočkal rekonstrukce 
kamenný milník v Podhořanech,  
stojící kousek od rozcestí na Staré 
Ouholice. Milník byl demontován 
a po částech převezen do dílny již 
zmiňovaného restaurátora Pavla  
Kytky. Jednotlivé fragmenty zde byly 
důkladně očištěny, odsoleny a zpev-
něny vhodnými materiály, popřípadě  
doplněny chybějící části. Milník byl 
vrácen zpět na původní místo a usa-
zen do vápenocementového lože. 

Jednotlivé části byly zpevněny nere-
zovým spojovacím materiálem a na 
závěr byl povrch kamene ošetřen 
hydrofobním přípravkem. Okolí  
památky bylo upraveno, oseto trávou, 
drobné náletové dřeviny vykáceny. 
Náklady na rekonstrukci činily 127 tisíc 
korun, z toho 89 tisíc pokryla dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj.

Mlýnský kámen 
na Dvořákově 
stezce
Severně od areálu Mariny Vltava, 
na břehu dnes již zaniklého kanálu 
Vltavy, stával kdysi nelahozeveský 
mlýn. Historická stavba, v některých 
pramenech připomínaná již v roce 
1544, zanikla v souvislosti s výstavbou 
Severní státní dráhy z Prahy do Dráž-
ďan v roce 1845. Dnes mlýn připomíná 
pouze mohutný mlecí kámen z hru-
bozrnného pískovce.

Tato drobná památka na svou 
obnovu zatím čeká. Ministerstvo pro 
místní rozvoj se chystá vypsat 
dotační titul na opravu sakrálních 
památek v nejbližších dnech. Bude 
tak opět šance na spolufinancování 
opravy s pomocí dotace.

Kaplička na návsi v Lešanech 
po renovaci

Milník u křižovatky v Podhořanech

Mlýnský kámen na Dvořákově stezce

Pomník císařovny Sissi po rekonstrukci
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Pomníky obětem války
Starosta Jakub Brynda by rád v dohledné době zrenovoval i pomníky  
obětem druhé světové války – jeden je zasazen do skály pod zámkem, druhý 
má podobu samostatného pomníčku v Lešanech pod návsí. Obnovu by si 
zasloužil i sloup připomínající památku někdejšího předsedy fotbalového 
klubu Viktorie Nelahozeves Václava Jírového, který v pouhých jedenatřiceti 
letech zahynul v den konce války při útoku na německý obrněný vlak projíž-
dějící Nelahozevsí. Drobná památka se nachází v lesíku nad nelahozeveskými 
tunely.

Miloš Mojžiš, Nela.cz Životní 
jubilea oslavili:
Srpen 2018
• Miroslav Rulf

• Vít Dvořák

• František Bukač

• Bohumila Řádová

• Štefanie Fišerová

Září 2018
• Venuše Sochorová

• Květuše Froncová

• Pavla Fidlerová

• Ludmila Popková

• Stanislav Cikán

Všem jubilantům 
gratulujeme!

V sobotu 1. prosince 
se bude v okolí Nelahozevsi 

pořádat hon.
Dbejte proto zvýšené opatrnosti 
a ideálně nevenčete v lese psy, 
případně je mějte na vodítku.

Pomník LešanyPomník nad tunely Pamětní deska pod zámkem

Důležitá informace pro 
majitele bezodtokových jímek
Dne 16. června 2018 vyšel ve Sbírce  
zákonů, částka 56/2018, zákon  
č. 113/2018 Sb., který mění zákon  
č. 254/2001 Sb., o vodách.

Pro všechny občany, kteří akumulují 
odpadní vody v bezodtokové jímce  
(tj. mají u svých domů žumpu), 
platí od 1. ledna 2021 následující  
povinnost:

V § 38 odstavec 8 zní:

„(8) Kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, je povinen zajiš-
ťovat jejich zneškodňování odvozem 
na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce  
životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období 
posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel 
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona 
23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho,  
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství 
odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní 
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody 
zneškodněny.“.

 Olga Riegertová

Uchovávejte 
doklady
Upozorňuji proto majitele 
rodinných domů, kteří žumpy  
(nikoli septiky) provozu-
jí, aby si od 1. ledna 2019 
doklady o vývozu svých 
jímek, ve vlastním zájmu, 
pečlivě uschovávali.
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Natěrač vyprodal kulturák 
a všechny solidně pobavil

Premiéru hry Natěrač naplánovali Ochotníci Nelaho
zeves na sobotu 3. listopadu 2018. Sál se začal plnit 
už několik desítek minut před začátkem představení, 
v němž se představila Tereza Popková v roli paní  
Hornové, Eva Vintrová jako paní Komárková a Michal 
Pokorný jako natěrač, který měl manželovi paní Hor
nové vymalovat pracovnu, a ve volném čase se věnuje 
herectví. Právě jeho (ne)schopnost hrát se paní Hornové 
vyplatila. Děj ovšem prozrazovat nebudu. Pokud jste 
nestihli premiéru, můžete divadelní hru vidět v Základní 
umělecké škole v nedalekých Libčicích nad Vltavou 
v sobotu 24. listopadu 2018 od 19 hodin.

Hru jsem osobně navštívila s kolegou Jakubem z redakce 
zpravodaje a představení se nám líbilo. Tereza Popková 
uvedla, že se k ní donesly pozitivní reakce. „Představení 
se líbilo a diváci byli dost často překvapeni, kolik textu 
jsme se museli naučit. Atmosféra byla velmi příjemná. 
Představení navštívili sousedi ze všech koutů obce.“ Staří  
i mladí s velkým potleskem potvrdili úspěch premiéry. 
Herecké výkony byly sebejisté a všem jsem jejich roli věřila.

Sál byl vyprodaný a zpočátku také poněkud přetopený, 
aby byl připraven absorbovat příval studeného vzduchu 
po otevření opony. Vytopit náš kulturák je poměrně drahá 
sranda. Ochotníci kvůli tomu v zimě zkoušejí ve volno-
časovém centru. Vraťme se ovšem k Natěračovi, kterého 
naši ochotníci zkoušeli necelé dva roky.

Diváci při odchodu ze sálu neskrývali nadšení z výkonů 
umělců a také z toho, jak se do postav vžili. „Scéna, kdy 
paní Hornová slastně vzdychá, když ji natěrač drbe na 
zádech, nebyla hraná – to byla pravda,“ chválila s úsměvem 
divačka Barbora výkon Terezy Popkové, která hrála mladou  
manželku bohatého a výrazně staršího pana Horna, 
o němž se ve hře jen hovořilo. Rusovlasá dáma od rány 
si potrpěla na slušivé oblečení a lahev cherry a neuměla 

zpívat. „Až příště někde uslyším píseň Kdepak ty ptáčku 
hnízdo máš, už se mi nebudou vybavovat Tři oříšky pro 
Popelku,“ svěřil se divák Pavel. Právě tato píseň totiž ve 
svérázném podání zazní z úst hlavní představitelky.  

„Diváky taky často zajímalo, co máme v té láhvi na jevišti.  
Bylo to červené víno ředěné vodou, aby odpovídalo 
cherry, které měli hlavní hrdinové pít.“

V polovině představení byla přestávka, kdy se návštěvníci 
mohli odebrat k baru pro nějaké to občerstvení. V nabídce 
bylo několik druhů chlebíčků, pivo, červené i bílé víno, 
voda a sladké limonády. Celý večer byl plný pozitivní 
energie, dobré nálady protkané sousedskou atmosférou. 

„Připadala jsem si líp než v Národním,“ řekla na odchodu 
divačka Zuzka. „My jako ochotníci děkujeme za nádhernou 
účast, potlesk a za nadšení, které z vás jako diváků vyza-
řovalo,“ dodala vedoucí ochotníků.

Ochotníci také připravují pohádku Dva tovaryši, kterou 
můžete premiérově zhlédnout na Mikulášské diskotéce 
v sobotu 9. prosince od 14:30 hodin.

Soňa Brunnerová, foto: Petr Jiskra
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Vánoce v Nelahozevsi a okolí
Listopad 2018

víkend 24. a 25. listopadu 
od 9 do 17 h
Adventní slavnosti na zámku  
Nelahozeves (viz další strana)

so 24. listopadu od 9 do 17 h
Adventní tvoření na zámku  
Veltrusy.

Dílničky pro malé i velké. Adventní  
prohlídky zámku. V 15 hodin začne  
vystoupení žáků ZUŠ Kralupy. 
Koncert Trio racconto.

pá 30. listopadu od 17 h
Koncert žáků ZŠ Nelahozeves 
v kostele a rozsvícení vánočního 
stromku na návsi. (viz str. 21)

Prosinec
so 1. prosince 
od 15:30 do 17:30 h
Pohádka s nadílkou a Adventní 
muzicírování na zámku Veltrusy

 „Pohádka Sváťova dividla z Litomě-
řic začne v 15 h, dále mikulášská 
nadílka. Od 16:30 h začne koncert 
v zámecké kapli.

ne 2. prosince 
od 15 h do 19:30 h
Městský advent v Kralupech nad 
Vltavou

Na programu budou staré vánoční  
koncerty, koncert Pepy Štrosse 
a syna, koncert sopranistky  
Veroniky Vršecké v kralupském 
kostele. Můžete si také vyzkoušet 
tradiční vánoční zvyky (lití olova, 
krájení jablíček, pouštění lodiček, 
lití včelího vosku, lovení kapříků, 
vánoční kostky, výroba svíček ze

včelího vosku). Najíst a popít  
můžete u stánků s občerstvení.

od 2. prosince
Dětský svět pod vánočním  
stromečkem v Muzeu hraček  
ve Velvarech

ne 2. prosince od 10 h
Velvarský advent

Na programu:

Od 10 h Vánoční výstava v muzeu 
technických hraček

Od 14 h adventní trhy na náměstí,  
vánoční dílny v městském muzeu

Od 17 h slavnostní fanfáry, vánoční 
zpěvy, zvonečky tajných přání,  
rozsvícení vánočního stromů 
a živý betlém dětí z místní ZŠ.

so 8. prosince od 14 do 17 h
Posezení seniorů v kulturním 
domě (viz str. 9)

so 8. prosince od 17 h
Koncert Ireny Budweiserové na 
zámku Veltrusy

ne 9. prosince od 14 h
Mikulášská diskotéka (viz plakát 
na poslední straně)

st 12. prosince
Školní besídka (viz str. 21)

pá 14. prosince
Vánoční koncert na zámku Nela
hozeves  Dialog bez hranic (viz 
přiložený leták)

ne 16. prosince od 15:30 h
Živý Betlém a Vánoční pohádka 
na zámku Veltrusy

Průvod bude vycházet od hlavní 
zámecké brány u Veltrus (15 h) 
a také od Holandského selského  
domu (14:30 h) a na cestě ho  
doprovodí živá hudba v podání 
velkých i malých umělců z Nela-
hozevsi. Na průvod bude čekat 
Panna Marie, Josef a Ježíšek.  
Chybět nebude ani občerstvení.  
Po živém betlému pro Vás od 16 h  
máme ještě připravené divadelní  
představení v Rudolfově sále 
v podobě vánoční pohádky.

Předprodej vstupenek na akce  
zámku Veltrusy. Tel.: 315 781 146; 
e-mail: veltrusy.rezervace@npu.cz

po 24. prosince od 11 h
Betlémské světlo a společné  
zpívání v kostele Sv. Ondřeje  
(viz přiložený leták)

Leden 2019
víkend 5. a 6. ledna
Tříkrálová sbírka v Nelahozevsi 
a Lešanech (viz str. 18)

ne 6. ledna od 15 h
Tříkrálové odpoledne v parku  
pod zámkem (viz str. 24)

mailto:veltrusy.rezervace%40npu.cz?subject=
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Na konci listopadu proběhne již 13. ročník tradičních Adventních slavností. 
Tato dvoudenní akce je určena návštěvníkům všech věkových kategorií, 
zejména pak rodinám s dětmi.

Připravili jsme pro Vás výstavu betlémů a perníčků, muzicírování u vánoč
ního stromku s Podřipským žesťovým kvintetem a mnoho dalšího.

Prohlídky expozice zámku

Nádvoří
• kejklíři, chůdaři

• adventní jarmark

• koledy

• prodej svařeného vína z Lob-
kowiczkého zámeckého vinařství 
Roudnice nad Labem

• občerstvení

Zámecké salonky
• Výstava betlémů

• výstava perníčků, perníkový 
betlém

• Arkádová hala

• dětské dílničky

Sklepení
• velká perníková dílna a rozkrajo-

vání jablíček

• cimbálka Studánka

• ochutnávka vína z Lobkowiczkého 
zámeckého vinařství Roudnice 
nad Labem

• občerstvení, delikatesy

Parkoviště
• muzicírování u vánočního stromku 

– Podřipský žesťový kvintet  
10–14 h (v každou celou hodinu)

• prodej svařeného vína z Lob-
kowiczkého zámeckého vinařství 
Roudnice nad Labem

Areál pod zámkem
• jesličky se zvířátky ze zooparku 

Zelčín (možnost krmení), jízda  
na koních.

Změna programu vyhrazena.

Program
Dvořákův sál
Sobota
11 h | Co se děje v Mokroušově

13:30 h | Pohádka o Dorotce

15:30 h | Co se děje  
v Mokroušově

Neděle
11 h | Pochodem ťap!

13:30 h | Pohádka o Dorotce

15:30 h | Pochodem ťap!

Rytířský sál
Sobota
10:30 h | Špalíček (vánoční 
povídání a koncert)

12 h | Vánoční vystoupení dětí 
z DDM

13:30 h | Špalíček (vánoční 
povídání a koncert)

15 h | Ukázky lidových tanců 
dětí z DDM

Neděle
10:30 h | Špalíček (vánoční 
povídání a koncert)

12 h | Vánoční vystoupení dětí 
z DDM

13:30 h | Špalíček (vánoční 
povídání a koncert)

15 h | Ukázky lidových tanců 
dětí z DDM

Adventní
slavnosti

2018
24. a 25. listopadu

od 9 do 17 h

Plesová sezóna 
2019

so 5. ledna 2019 od 20 h
Myslivecký ples v kulturním 
domě, hraje Kredo

so 19. ledna 2019 od 20 h
Ples sportovců v kulturním domě, 
hraje Harmonie

so 9. února 2019 od 20 h
Ples hasičů v kulturním domě, 
hraje Shakers Band

pá 8. března 2019 od 20 h
Šibřinky v tělocvičně TJ Dynamo, 
hraje Globus

so 23. března 2019 od 20 h
Šibřinky v tělocvičně TJ Dynamo, 
hraje Gradace
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Halloween 
a Pohádkobraní 
na nelahozeveském zámku
Přinášíme krátké shrnutí podzimních akcí, které si 
letos připravil zámek Nelahozeves.

Návštěvnost Halloweenu 
pořadatele zaskočila
Sobotní počasí 13. října, kdy bylo až 25 stupňů, přilákalo 
na zámek Nelahozeves 2 500 návštěvníků. Uskutečnil se 
tu zámecký Halloween a tento nečekaný zájem pořadatele  
akce zaskočil natolik, že se to podepsalo i na průběhu  
samotné akce. Problémem byly zejména fronty u pokladen  
i uvnitř. „Celkem dorazilo 2 500 lidí, z toho dva tisíce 
hned v prvních dvou hodinách,“ uvedla manažerka zámku 
Michaela Martinická.

Řada lidí se nedostala ani na prohlídku zámku, přestože  
organizátoři operativně přidávali dodatečné termíny. 
Jakmile došly termíny pro prohlídku zámku, pořadatelé 
okamžitě snížili vstupné na akci na polovinu. Návštěvníkům, 
kteří platili ještě plné vstupné, ale nedostali se na prohlídku, 
nabídl zámek bezplatný náhradní termín.

Pořadatele akce bohužel neminula řada stížností. Ti se 
veřejně omluvili na Facebooku. „Vzhledem ke krásnému  
počasí přišlo několikanásobně více návštěvníků, než 
jsme předvídali, a proto nás mrzí, že někteří z vás si nemohli 
užít vše avizované,“ uvedla ve vyjádření správa zámku.

Tato situace je v novodobé historii zámku zcela ojedinělá.  

Pořadatelé mají obvykle na návštěvnost dobrý odhad 
a žádné významnější organizační problémy podobné akce 
neprovázejí. Přesto zámek do budoucna chystá opatření,  
která by podobným situacím měla zabránit. Jedním 
z nich je například zavedení předprodeje vstupenek.

Pohádkový zámek navštívilo téměř 
700 lidí
Poslední říjnová sobota se na zámku Nelahozeves nesla 
ve znamení pohádek. Počasí však tentokrát příliš nepřálo, 
a tak se akce nesla v komornějším duchu. Na Pohádkobraní,  

které symbolicky uzavřelo letošní zámeckou sezónu, si 
podle manažerky zámku Michaely Martinické našlo cestu 
téměř 700 návštěvníků. Hned zkraje dne totiž zámek 
zkropil déšť a celý den pak bylo zataženo a chladno. Právě 
s ohledem na počasí považují pořadatelé návštěvnost za 
velmi slušnou.

Zámek jako obvykle připravil zajímavý program v exteri-
érech i interiérech. Po celý den na zahradě předváděli své 
umění sokolníci, šermíři a rytíři, kteří pak na závěr společně 
s dětmi skolili zlého draka a na rozloučenou ještě předvedli 
ohnivou show.

Děti si na své přišly i v zámeckém sklepení, arkádové 
hale či Dvořákově sále, kde na ně všude čekaly nejrůznější 
tematické aktivity a dílničky.

Místní hasiči vyjeli nahoru se svou chloubou – sedmdesát 
let starou Pragou RN, a ochotně do ní pouštěli malé i větší 
zájemce.

Na nádvoří i před zámkem byly k dispozici stánky  
s nejrůznějším slaným i sladkým občerstvením.

Zrušené akce a páteční „Advent“ 
bez front
Svatomartinskou jízdu s vinným koštem a Den svatební  
inspirace pořadatelé zrušili. Místo toho se chystají návštěv-
níkům otevřít Adventní slavnosti již o den dříve, v pátek 
23. listopadu. Podle Michaely Martinické je tento připra-
vovaný „předtermín“ určen zejména pro návštěvníky, kteří 
netrvají na doprovodném programu, ale chtějí si v klidu 
užít návštěvu vánočně vyzdobeného zámku a nakoupit 
si bez front a davů.

Miloš Mojžiš pro Nela.cz 
(redakčně zkráceno)
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I letos můžete přispět 
do Vánoční krabice od bot

„Kopačky, opravdický kopačky!“

piští jedenáctiletý hubený kluk a tančí po klubovně Farní charity Roudnice nad 
Labem, jásot provází poskoky do všech stran a objímáním kamarádů. „Přesně  
takový, jaký jsem si napsal! Je to i správná velikost.“ Kamarád ho moc nevnímá, 
protože právě bojuje s balicím papírem. Rozhlížím se po nazdobené místnosti, 
kde zanedlouho proběhne tradiční charitní vánoční večeře, ačkoliv je teprve 
týden před svátky roku 2017. Děti vypadají vesele, snad docela spokojeně. 
Jedna drobounká culíkatá slečna ale pláče. Nenápadně se motám s foťákem 
poblíž, abych si vyslechla, co plačky sděluje pracovnici charity (Že bychom 
popletli jméno? Nepochopili přání?). Ta mě však vzápětí uklidňuje, holčička 
je jen dojatá. Konečně dostala svoji vysněnou Barbie. Ne, nevadí jí, že nebyla 
fungl nová.

Pokud patříte k lidem, kteří chtějí podobným způsobem dětem udělat radost 
(a je vás ve Veltrusích a okolí rok od roku víc), budete mít letos opět příležitost.  
Dárky od vás každoročně dostávají klienti kralupské a roudnické charity včetně  
obyvatelek azylových domů a jejich potomků. Dětská přání jsou hodně různá  
a děti rozhodně neposuzují dárky podle toho, kolik stály nebo jestli jsou 
nové.

Jak přispět
Podrobnosti se dozvíte stránkách 
Havránka havranek.dolnipovl
tavi.cz/ i na facebooku  
(RC Havránek). Dárky se budou  
vybírat od začátku listopadu  
až do neděle 9. prosince 2018, 
opět v infocentru veltruského 
zámku (v budově vpravo od 
brány parku, Fr. Šafaříka 22) 
v jeho provozní době.

Darovat můžou jednotlivci, třídy  
i pracovní kolektivy (vloni se  
zapojily také děti ze ZŠ Veltrusy  
i z kralupského gymnázia,  
pracovníci Městského úřadu  
Kralupy i kralupských firem). 
Letos uvítáme i pomoc s propa-
gací a balením dárků, můžete  
se nám ozvat na adresu  
vanocnikrabice@gmail.com.

Vás srdečně zve na tradiční 
o 

PIIS SPGRTOVCU 
který se koná v sobotu 

dne 20. ledna 2018 ve 20.00 hodin 
v Kulturním domě „Pod zámkem". 

K tanci a poslechu hraie hudební skupina 
,,HARMONIE". 

Vás srdečně zve na tradiční 
o 

PIIS SPGRTOVCU 
který se koná v sobotu 

dne 20. ledna 2018 ve 20.00 hodin 
v Kulturním domě „Pod zámkem". 

K tanci a poslechu hraie hudební skupina 
,,HARMONIE". 

Vás srdečně zve na tradiční 

PlES SPORTOVCŮ 
který se koná v sobotu 

dne 20. ledna 2018 ve 20.00 hodin 
v Kulturním domě „Pod zámkem". 

K tanci a poslechu hraie hudební skupina 
,,HARMONIE". 

Vstupné 100,-Kč 

Vstupné 100,-Kč 

Vstupné 100,-Kč 

který se koná v sobotu,
dne 19. ledna 2019 ve 20.00 hodin  
v Kulturním domě „Pod zámkem“.

K tanci a poslechu hraje  
hudební skupina „Harmonie“.

http://havranek.dolnipovltavi.cz/
http://havranek.dolnipovltavi.cz/
https://www.facebook.com/RCHavranek/
mailto:vanocnikrabice%40gmail.com?subject=
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Tři králové 
mohou přijít 
i k vám

Nelahozevsí a Lešany opět pro-
jdou Tři králové s pokladničkou 
i s písničkou a požehnáním do 
nového roku.

Pokud chcete přispět, můžete 
kontaktovat paní Simonu  
Hrňákovou na tel. 606 498 036 
nebo na email simona.hrna
kova@centrum.cz.

„V roce 2018 se v Nelahozevsi  
vybralo 12 729 Kč, tedy o tři tisíce  
více než v roce 2017. V Kralupech 
a okolí se celkově vybralo 157 
709 Kč, což je o 40 tisíc více než 
v předchozím roce,“ uvedla  
Simona Hrňáková. Celkový vý
těžek sbírky v rámci ČR v roce 
2018 činil 116 305 402 Kč.

Jak jsou peníze z výtěžku 
rozděleny?

• 65 % je využito na projekty 
farní charity Kralupy nad  
Vltavou

• 15 % jde na projekty  
Arcidiecézní charity Praha

• 10 % putuje na pomoc  
potřebným do zahraničí

• 5 % je přiděleno na celostátní 
projekty

• 5 % pokrývá režii sbírky

 
 

-
-

.

5. a 6. ledna

Přehled činnosti 
Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů 
obce Nelahozeves

• 20. srpna - Jednotce byl KOPI-
Sem vyhlášen výjezd pro CAS 
24/3500/75-M2Z na požár lesa 
mezi Otvovice a Minice.

• 22. srpna - Jednotka vyjela do uli-
ce Vltavská vozem DA 12 L1T na 
odchyt sršního hnízda.

• 20. října - Jednotka vyjela do are-
álu zámku Nelahozeves k odstra-
nění nebezpečně nakloněného 
stromu.

• 27. října - Jednotka provedla sta-
tickou ukázku techniky pro děti 
na zámku Nelahozeves

• 9. listopadu - Členové se účast-
nili cyklického školení a výcviku 
strojníků.

• 24.–25. listopadu - Členové 
absolvovali odborný výcvik pro 
nositelé dýchací techniky.

Jan Gregor 
velitel JSDHO Nelahozeves

Myslivecký�spolek�Kralupy�-�Nelahozeves
si�Vás�dovoluje�pozvat�na�...

Myslivecký�ples
Kulturní�dum�Nelahozeves

pod�zámkem
v�sobotu�5.1.2019

Predprodej�vstupenek�od��10.12.2018
kontakt�Z.Schneider

mob:�602�442�384,�e-mail:�ZdenekSchneider@Seznam.cz K�tan
ci�a

pos
lec

hu
hra

je

KREDOBoha
tá tom

bol
a !!!

Vstupné�130�KČ,-

mailto:simona.hrnakova%40centrum.cz?subject=
mailto:simona.hrnakova%40centrum.cz?subject=


Pinká celá rodina na 
Dynamu - 43. ročník
V sobotu 13. října dorazilo do tělocvičny Dynama na tradiční turnaj ve 
stolním tenise šestnáct dvojic, aby se opět po roce utkaly o hodnotné 
ceny. Přijeli hráči z Kralup, Neratovic, Všetat a samozřejmě nechyběli ani 
domácí borci.

Soutěžilo se ve třech kategoriích rozdělených podle věku mladšího hráče 
z dvojice, v každé kategorii se hrálo systémem každý s každým. Dvojice vždy 
hrály dvě dvouhry - mladší spolu, starší spolu a pak čtyřhru. Diváci zhlédli spoustu 
zajímavých a vyrovnaných zápasů, takže nebylo dvojice, která by si dobře  
nezahrála.

Celé sobotní dopoledne panovala v tělocvičně Dynama přátelská atmosféra, 
hráči si v přestávkách mezi zápasy mohli prohlédnout oddílové kroniky,  
pochutnat si na koláčích a jablkách, případně navštívit protější restauraci.

Dík za uspořádání turnaje patří pořadatelům v čele s P. Popem a M. Gecaškem, 
dále pak A. Kotrčové a K. Holanové za upečení chutných koláčů.

V kategorii dorostu se sešly dvě dvojice. Vyhráli bratři Jan a Jakub 
Kebrlovi z domácího oddílu.

Jak to dopadlo?
V kategorii mladšího žactva 
soutěžilo deset dvojic.

1. místo 
A. Kůsová, D. Franěk - TJ Sokol Všetaty

2. místo 
T. Kovařík, M. Kovaříková - TJ Neratovice

3. místo 
P. Koudelka, J. Kebrle - TJ Dynamo  
Nelahozeves

V kategorii staršího žactva 
se utkaly čtyři dvojice.

1. místo 
V. Polách, D. Točík - TJ Dynamo 
Nelahozeves

2. místo 
T. Schweizer, J. Holan - TJ Kralupy

3. místo 
M. a P. Hrdličkovi - TJ Kralupy

Alena Ovsenáková

Placená inzerce

https://www.pripojen.cz/
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Malinko ze starodávných časů
V mých příspěvcích nebylo dosud mnoho zmínek 
o dívkách a ženách z Lešan. Většina odkazů se dotýkala 
 mužského obyvatelstva a příslušných událostí ve 
starších obdobích obce. Zájemce o historii najde 
v archivech starodávné seznamy obyvatel, soupisy 
poddaných, a podobně. Nebo záznamy o svatbách, 
křtech dětí, i o dětech nemanželských.

Je ale nutno pročíst tisíce záznamů z far a mnoha kostelů, 
kde jsou odkazy pro Lešany. Třeba jen z okolí - Nelahozeves,  
Minice, Velvary, Olovnice, Zeměchy, Sazená (asi tak od 
roku 1650).

Snímek z roku 1934 a děvčata téměř na vdávání (v kroni-
kách lze najít i jména). Fotografováno u vrat stodoly vedle 
statku čp. 17 (tehdy rodiny Kubištových). Kroje jsou ke 
spolku Baráčníků. Dnes je již vše bohužel přestavěno.

Tímto obrázkem se trošku vraťme k radostným událostem 
v obci a k rodině Jodlů. Svatební fotografie zachycuje  
novomanžele Emiliána Jodla (narozen roku 1914) ze statku  
č. 33 a Marii Hálkovou z domku č. 80, oba pocházeli 
z Lešan.

Všichni jistě znají starodávný rod Jodlů ze statku č. 16 
v Kralupech. Děd ženicha, stejného jména, se do statku  
č. 33 přiženil ze statku č. 17, nevěsta pak byla z rodu Kubištů. 
Emilián starší býval rychtářem obce, taktéž i jeho syn 
Martin, tedy otec ženicha. Ale vraťme se zpět k obyvatelkám  
obce.

Tento snímek se vrací ke statku č. 27. Zachycuje matku, 
Marii Hypšovou (narozena roku 1896) s dcerou Annou 
(narozena roku 1917). Anna se provdala také skoro za 
souseda Postráneckého. Její syn je herec Václav Postránecký. 
Už jako kluk tedy v obci občas pobýval. Možno připome-
nout též Aloisii Zemanovou, jejíž otec byl zedník v domku 
č. 40. Provdána jako Endersová pak budovala hospodu 
Modrá Hvězda v Minicích. Bylo by možno pokračovat, 
mnoho je už v souborech kronik.

A zase svatba, tady je záznam z fary Minice, že v kostele 
v Nelahozevsi vstoupili do svatého manželství

Vojtěch Křížek a Dorota, dcera Jana Stanislava, oba z Lešan. 
Byly samozřejmě troje ohlášky, a to ve dnech 23. a 30. srpna 
a 6. září roku 1750. Svatba se pak konala 13. září (zapsáni 
i svědkové). Trošku starodávný dokument. Nutno dodat, 
že třeba zápisy o zemřelých jsou v záznamech jen na jeden 
řádek.

Václav Hlavatý



21

Prosinec 2018

Rozmanitý podzim 
ve škole
Halloweenské setkání 
masek

Poslední říjnový čtvrtek proběhlo 
v naší škole již tradiční halloweenské  
setkání masek. Pro žáky ze školy 
i školky byly připravené nejrůznější 
aktivity, jako výroba bubáků z pop-
cornu, skládáni puzzle a překážková 
dráha venku i v tělocvičně. Nechyběla 
ani každoroční soutěž o nejkrásnější 
dýni, které se tento rok účastnilo na 
čtyřicet soutěžících.

Celou akci zakončil lampiónový prů-
vod, po němž žáci prvního a pátého 
ročníku přenocovali ve škole, kde je 
ještě čekala noční strašidelná  
bojovka. K povedenému odpoledni 
přispělo i pěkné počasí, které nám 
umožnilo strávit většinu času venku 
na školní zahradě. A když na někoho 
přišla zima nebo chuť na něco dob-
rého, byl tu pro něj k dispozici dob-
ročinný bufet, v němž si každý mohl 
dát výborné buchty a koláče nape-
čené školním sborem a přáteli školy, 
a k tomu ještě přispět na dobrou věc.

Veškerý výtěžek byl vložen na účet 
veřejné sbírky. Celkem jsme díky 
všem, kteří si dali něco na zub, vybrali 
9 300 Kč. Za to vám děkujeme!  
A děkujeme i za příjemně strávené od-
poledne a za rok se na vás opět těšíme.

Olympijský víceboj

Po halloweenském veselení jsme si 
odpočali od učení a zpestřili si den 
sportem v rámci akce „Olympijský 
víceboj“. Žáky přijel pozdravit a po-
vzbudit v jejich výkonech bývalý  
žák naší školy a současný mistr světa  
v kanoistice Honza Bárta. Ten si 
s žáky popovídal o tom, co všechno 
vrcholový sport obnáší a kolik dřiny 
stojí za každým úspěchem. Po besedě  
předal nadějný kanoista třem nejlep-
ším sportovcům z každé třídy diplomy  
a rozdal žákům ceny „fair play“. Děti 
Honzovi na oplátku předaly své 
vzkazy, obrázky a hlavně spoustu 
přání, aby se mu i nadále ve sportu 
dařilo.

Chystané adventní akce 
školy
Prosinec je už za dveřmi a proto  
bychom vás rádi pozvali na adventní 
akce pořádané naší školou. První 
z nich se uskuteční už 30. listopadu 
v kostele sv. Ondřeje, kde od 17 h 
proběhne koncert žáků naší školy. 

Hned po něm bude následovat 
slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu v parku Antonína Dvořáka. 
12. prosince od 17 h pak proběhne 
v kulturním domě vánoční besídka.

Těšíme se na společná předvánoční 
setkání.

Věra Bavorová 
 ředitelka školy

Hledáme 
vedoucí provozu 

školní jídelny
Nástup od 1. ledna 2019

Předpoklady:
Středoškolské vzdělání,  

vyučen v oboru s maturitou. 
Praxe vítána, ale není pod-

mínkou. Zkušenost s vedením 
malého kolektivu žen.

V případě zájmu, zasílejte své 
žádosti s CV na email ředitelky 

školy: bavorova@email.cz

Ostatní kontakty a více o naší 
škole na webových stránkách 
WWW.ZSNELAHOZEVES.CZ.

mailto:bavorova%40email.cz?subject=
http://www.zsnelahozeves.cz
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Vyhodnocení práce sociální komise 
ve volebním období 2014–2018
Předem je nutno uvést, že toto vyhodnocení bylo projednáno a schváleno  
na jednání sociální komise již 28. 8. 2018. Jeho zveřejnění bylo však  
odloženo až na dobu po skončení voleb s cílem neovlivňovat případně  
blízké volby do nového zastupitelstva obce, kdy i někteří současní zastu
pitelé znovu kandidují. Vyhodnocení je vzhledem k zde vymezenému 
prostoru zkráceno. Plné znění bylo rozesláno končícím i nově zvoleným 
zastupitelům obce a je též k dispozici na webu obce ve složce sociální 
komise.

Sociální komise obce ve složení Mgr. Ing. Jan Ryšavý, Alena Kotrčová 
a Jana Turecká, byla ustanovena starostou obce ke dni 1. dubna 2016. Zápisy 
z jednání komise a další oficiální (legislativní) dokumenty jsou veřejně pří-
stupné na webu obce a uložené na obecním úřadě.

Komise byla nucena zahájit svou činnost (dokumentační i realizační) zcela od 
počátku a bez jakékoliv vnitřní pomoci. Komise neměla k dispozici žádnou 
relevantní dokumentaci předcházející sociální komise obce a ani ji nebyla  
poskytnuta jakákoliv (i požadovaná) konkrétní pomoc od předcházející 
sociální komise. Byl nalezen pouze jeden zavedený sešit z roku 2003 (přehled 
žáků dojíždějících do školy ve Veltrusích pro přiznání příspěvků na dojíždění) 
a zastaralé a nepotřebné tiskopisy. O kontrole této dokumentace, jejím vytřídění 
a skartaci je proveden zápis v dokumentaci současné komise.

Od prvního jednání dne 4. dubna 2016 se do 31. srpna 2018 uskutečnilo celkem 
15 oficiálních jednání (zápisy z jednání jsou založeny v dokumentaci u obec-
ního úřadu a zveřejněny na webu obce). Závěry a uložené úkoly jsou pravi-
delně vyhodnocovány.

Za období trvání komise  duben 
2016 – srpen 2018 (téměř dva 
a půl roku) plnila komise tyto 
hlavní úkoly:

1. Dubenkvěten 2016 - seznámení 
se s problematikou, studium práv-
ních a odborných dokumentů,

2. 13. června 2016 - jednání s od-
borem sociální péče MÚ Kralupy 
nad Vltavou (navázání součinnosti). 
Naší komisi byly předány veškeré  
vhodné a potřebné materiály 
a aktuální tiskopisy.

3. Červenecprosinec 2016 
- zavedení evidence, vytipování  
sociálně potřebných občanů obce 
a pohovory s nimi v návaznosti na 
svěřené úseky odpovědnosti. Bylo 
řešeno pouze podle znalostí ob-
čanů obce a zjištění z občanské 
poradny, neboť pomoc výpisem 
z evidence úřadu (např. informace 
o osobách s hlášeným bydlištěm 
na obecním úřadě) byla starostou 
na doporučení matrikářky odmít-
nuta. Byla zahájena informační 
činnost v obecním zpravodaji.

4. Listopad a prosinec 2016 
- jednání s vedením Domu s pečova-
telskou službou Kralupy (např.  
řešení terénní pečovatelské služby, 
dovoz obědů, možnost umístění 
občanů obce do domu s pečova-
telskou službou Kralupy). Veškeré  
požadované služby v cenách 
jako pro občany Kralup byly  
odmítnuty. Odkazováno na dří-
vější neochotu obce Nelahozeves 
podílet se na realizaci pečovatel-
ské služby Kralupy.

5. Rok 2017 - Zabezpečení sociální 
služby dovozu obědů sociálně po-
třebným občanům obce a terénní 
pečovatelské služby pečovatelkou 
pro obec.

• Po jednáních na krajském úřadu, 
na MěÚ Praha 6, kde je tento 
projekt realizován a po jedná-
ních s pečovatelskou službou 
Kralupy a Velvary (nepřijatelné 
cenové relace) se podařilo pro-
jekt realizovat a dne 21. prosince 
2017 schválit. Opět i zde byl  
nepochopitelný nezájem 

i „utajování“ např. i ze strany 
zastupitelů, kteří stravu dokonce  
také již odebírali. Naopak 
ochota a seriózní jednání  
s majitelem firmy Novák, který 
komisi předal veškeré podklady 
včetně jmen a adres 21 odebí-
rajících občanů obce.

• Realizace a problémy služby ze 
strany úřadu obce jsou uvedeny 
v rezignačním dopise předsedy  
komise a v zápise z jednání soci-
ální komise dne 7. 4. 2018 (viz 
web obce, složka sociální komise).

• Návštěvy v občanské poradně, 
kde se převážně řešily ad hoc 
problémy sociálně potřebných 
a zdravotně postižených na jejich  
žádost ukázaly potřebnost 
terénní pečovatelské služby 
v obci. Na výzvu uveřejněnou 
v obecním zpravodaji (03/2017) 
se přihlásila občanka obce, která  
k této činnosti měla veškeré 
předpoklady včetně profesního 
vzdělání i zájem. Nicméně komise,  
která se v té době věnovala 
hlavně přípravě akce „Dotovaný  
dovoz obědů“ již neměla čas 
a prostor se tomuto intenzivně 
věnovat a řešení odložila na rok 
2019. Zde je však nutno zdůraznit,  
že poskytování služeb pečovatel-
kou ve snížených cenách podle 
Vyhlášky č. 505/2006 Sb., o soci-
álních službách (dotované ceny) 
je podmíněno řádnou registrací 
sociální služby obci, k čemuž  
vedení obce nebylo nakloněno.

Návrhy pro případnou další činnost 
sociální komise obce Nelahozeves 
v návaznosti na výsledky voleb do 
zastupitelstev obcí 2018 (období 
2018 – 2022):

• Pokračovat v realizaci projektu 
„Dotované stravování sociálně 
potřebných občanů obce Nelaho-
zeves“ (zpřesnit název projektu). 
Upřesnit zásady pro přidělení  
dotace a využít zkušenosti 
zkušebního provozu roku 2018 – 
přesně specifikovat pojem  
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„sociálně potřebný občan“, posílit 
kontrolní činnost u využívání 
dotace a u její fakturace obci. 
Aktivovat propagační a osvětovou 
činnost tohoto projektu.

• Analyzovat potřebnost, připravit 
a zrealizovat pro obec terénní  
pečovatelskou službu ve vybra-
ných oblastech.

• Analyzovat potřebnost, možnosti 
(dotace), výhody či nevýhody 
řádné registrace sociálních služeb 

v obci a dle závěrů analýzy obec 
u StČK, k poskytování konkrétních 
sociálních služeb registrovat.

• Připravit, projednat a přijmout 
„Strategický plán rozvoje obce 
v sociální oblasti“ jako komplexní 
a výhledový plán rozvoje obce 
v sociální oblasti. Aktivně se podílet 
na realizaci akcí a projektů podle 
tohoto plánu (sociální bydlení, 
zdravotnické služby, senior taxi aj.).

• Připravit, projednat a přijmout 

„Program pro poskytování dotací“ 
jako základní legislativní dokument 
s cílem navedení systému do při-
dělování dotací z rozpočtu obce.

• Projednat účelnost samostatné 
činnosti některých sociálních 
spolků a činností (klub seniorů, 
akce k významným výročím aj.) 
mimo působnost sociální komise  
(řízení a kontrola využívání dotací).

Mgr. Ing. Jan Ryšavý

Občanská poradna Nelahozeves (OPN)
OPN byla založena k 19. 7. 2015 a prvního klienta uvítala 27. 7. 2015. 
Existuje tedy již tři roky. Funkci občanského poradce vykonává Ing. Mgr. 
Jan Ryšavý – 28 let již chalupář z Lešan bydlící v Praze. Původním povo
láním vojenský chemik a právník. V současnosti též soudce  přísedící 
v senátu (trestním i civilně pracovně právním) Obvodního soudu Praha 
6 a krajský rada pro Prahu Unie přísedících soudců, člen Jednoty českých 
právníků, člen komise výběrových řízení na veřejné zakázky Prahy 6, aj.

OPN působí vždy v neděli 10-13 h 
ve volnočasovém centru Zagarolská. 
Do poradny je třeba se předem  
objednat. Není registrovanou sociál-
ní službou, obec tudíž nemá za její 
činnost odpovědnost, ale tím též 
na její činnost nedostává dotaci.

Pro občany obce je tato služba  
poskytována zdarma. Na požádání 
lze zpracovat i případné dokumenty  
(závěti, darovací smlouvy, žaloby, 
odvolání a odpory a jiné písemnosti 
k urovnání sporů apod.). Tyto služby 
jsou poskytnuty sociálně potřebným 
občanům obce zpravidla zdarma, 
majetnějším na smlouvu za úplatu 
v ceně zhruba 10 % ceny u advokáta, 
k čemuž má občanský poradce  
živnostenské oprávnění na poraden-
skou a konzultační činnost. Výjimečně  
lze zastupovat i jako zmocněnec 
u soudu.

V poradně je v současnosti registro-
váno 46 klientů z občanů obce, kteří 
sami a dobrovolně vyhledali pomoc, 
a tato jim byla poskytnuta. O činnosti 
se lze dočíst např. v obecním zpravo-
daji, kde jsou pravidelně podávány 
informace o nejzávažnějších problé-
mech občanů obce. Praxe ukázala,  
že nestačí jen poradit v poradně, co 
je třeba k nápravě provést. Řada ze-
jména starších a sociálně potřebných 

občanů neví, kde a jak o nápravu 
žádat, jak napsat dokument, bydlí 
sama, těžko se pohybuje, pravidelnou 
pomoc blízkých nemá, prostě není 
schopna si věc podle rady poradce  
sama zařídit. Proto u řady klientů 
jsou následně problémy řešeny  
(připravovány dokumenty, dopi-
sování a telefonování za klienta 
s úřady i s využitím vlastní soukromé  
datové schránky poradce, atp.). 
U mnohých klientů jsou nezbytné 
následné konzultace v poradně, takže 
není výjimkou, že věc je s klientem 
řešena třeba i půl roku nebo i cestou  
soudu. Prostě poradit, co a jak je 
třeba udělat a tím skončit, prostě 
mnohdy nejde.

K 31. srpnu 2018, tedy za ty tři roky 
činnosti lze u těchto 46 klientů  
vykázat přibližně 152 nedělních ná-
vštěv v poradně, což představuje již 
59 neděl v rozsahu více jak 140 hodin  
strávených v poradně zcela zdarma. 
K tomu lze odhadnout ještě mini-
málně 300 hodin strávených při 
přípravě a řešení problémů klientů 
zpravidla doma, ale i mimo poradnu  
u soudu nebo v místě sporu. To vše, 
včetně např. výdajů za dopravu vlast-
ním vozidlem (soudy, katastr a jiné) 
zcela zdarma.

Práce a činnost občanské poradny je 
mnohdy vhodným podkladem pro 
informace sociální komise obce.  
Náklady obce na občanskou poradnu 
jsou spíše mizivé. Využity jsou volné 
prostory a tiskárna ve volnočasovém 
centru. Za rok 2016 bylo občanskému 
poradci z obecního rozpočtu propla-
ceno 109 Kč na kancelářské potřeby 
(balík kanc. papíru) a za rok 2017 –  
2 384 Kč (tonery).

Plnohodnotné vyhodnocení občanské 
poradny je zveřejněno též na obec-
ním webu spolu s vyhodnocením  
sociální komise.

Mgr. Ing. Jan Ryšavý

Občanská  
poradna  
Nelahozeves
Zagarolská 313
tel: 731 168 704
e-mail: 
obcanskaporadna@
nelahozeves.cz

každou neděli 10–13 h 
- po předchozím objednání

nelahozeves.cz/obcan-
ska-poradna/

mailto:obcanskaporadna%40nelahozeves.cz?subject=
mailto:obcanskaporadna%40nelahozeves.cz?subject=
http://nelahozeves.cz/obcanska-poradna/
http://nelahozeves.cz/obcanska-poradna/
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V tomto roce jsme knihovní fond rozšířili o cca 200 knih, zejména  
z oblasti beletrie (detektivky, krimi, historické romány, romány pro 
ženy) a knih pro děti a mládež. Naproti tomu jsme vyřadili cca 300 titulů.

Pro čtenáře jsme mimo půjčování 
knih připravili několik dalších akcí.
Byla to únorová přednáška o židovství 
s paní Hedvikou Čenkovou, dubnová 
beseda se spisovatelkou paní Mlyná-
řovou. Před velikonocemi jsme se sešli  
na „medovém“ setkání s paní Rube-
šovou. 

S prvňáčky základní školy jsme se 
opět zapojili do projektu „Už jsem 
čtenář - kniha pro prvňáky“. Během 

roku jsme si připomenuli významná 
výročí v oblasti kultury i dějin státu. 
Srpen 1968, výročí narození J. Vágnera  
(cestovatele a zakladatele safari ve 
Dvoře Králové) a dalších, a výstavkami 
knih (převážně z knihovního fondu).

Studovnu knihovny jsme vybavili  
novým mobiliářem. Stoly a židle byly 
pořízeny za finanční pomoci Středo-
českého kraje z dotačního Fondu pro 
památky a kulturu. Při této moderni-

zaci byly prostory knihovny i vyma-
lovány.

Od září jsme také upravili otevírací 
dobu knihovny na úterý od 14 do 
18 hodin. Rozšířili jsme služby čte
nářům o výdejní místo na obecním 
úřadě (ve středu) a o službu dovozu 
knih do domu pro občany s omezenou 
schopností pohybu.

Sylva Veličová

Obecní 
knihovna

v roce 2018
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Nelahozeves před 
100 lety

Takto byl okomentován vznik Československého státu v pamětní knize 
obce Nelahozeveské:

Nadšená radost rozlétla se po všech 
našich dědinách, když v pondělí, 
dne 28. října 1918 bylo ve známost 
uvedeno, že Rakousko kapitulovalo  
a v Praze na Václavském náměstí 
u sochy sv. Václava prohlášena samo-
statnost československého státu!

Nové oddělení našich dějin nastává! 
Dejž Bůh, jenž řídí životy národů - aby 
bylo šťastné, aby stát náš znova zase 
po 300 letech samostatný kráček 
k rozkvětu, slávě, blahu všeobecnému 
a pokoji vnitřnímu i mezinárodnímu.

Dne 14. listopadu 1918 prohlášen 
byl náš samostatný stát od národního  
shromáždění v Praze jako „Českoslo-
venská republika“ jako všude jinde 
strhány i zde rakouské odznaky  
a uspořádána místní oslava, bez  
rozdílu stran. atd. - jako bratři a sestry.  
Vojáci se vraceli domů - legionáři 

byli nadšeně vítáni, přijel z ciziny 
i p. president Tomáš Garik Masaryk 
a stát náš se začal upravovat, což vše 
zde líčiti nemohu.

Červen 1919: 
První volby
Dne 15. června 1919 provedeny  
byly první volby do obcí v českosl.  
republice podle nového volebního 
řádu. Změna byla v tom, že volily 
i ženy, každý volič od 21 r. věku měl 
povinnost k volbě se dostaviti (až na 
výjimky nemoc, stáří...). A že se vol-
ba dála přímo a tajně. Zde v Nelaho-
zevsi se vytvořily dvě skupiny, sociálně 
demokratická a ostatní se spojily 
pod názvem „sdružené strany“.  
Nejdříve byla dohoda, že dle §27  
voleb. řádu sociální demokraté dosta-
nou osm mandátů a „sdružené strany“  
sedm mand. pak z toho sešlo a byly 
tedy podány každá kandidátka 
zvlášť, celkem tedy dvě. Oprávně-
ných voličů 360, mužů 160, žen 200. 
Voličů se dostavilo 330, a to 147 mužů 
a 192 žen.

přepsáno z kroniky obce Nelahozeves

úryvek ručního zápisu v kronice

Chcete mít 
REKLAMU
v Nelahozeveském 
zpravodaji?

Chcete mít 
REKLAMU

Napište na nelahozevesky
zpravodaj@gmail.com 
nebo svou žádost podejte na 
Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena 
závisí na formátu reklamy:

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

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 820 ks 
v černobílém provedení. Barevná 
verze je potom umístěna na 
oficiálních stránkách obce 
www.nelahozeves.cz i neoficiál-
ním webu Nela.cz.

V případě zájmu nebo jakýchkoli 
dalších dotazů neváhejte kontak-
tovat redakci na výše zmíněné 
e-mailové adrese.

Nelahozeveský zpravodaj
Vydává obec Nelahozeves. Pro občany obce zdarma.

Vychází nepravidelně. Náklad: 820 výtisků. 
Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný. 
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová, Jakub Karika 
Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová.

Nelahozeveský zpravodaj je veden jako period-
ický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695. 
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 8. 2. 2019.

Adresa redakce: 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.

tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059.

email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com 
www.nelahozeves.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves: 
PO, ST 7:30–11:00, 12:00–17:00 h.

Nová otevírací doba 
pošty v Nelahozevsi
PO  7:30–11 h

ÚT až PÁ 7:30–11 h  |  14–17 h

mailto:%20nelahozeveskyzpravodaj%40gmail.com?subject=
mailto:%20nelahozeveskyzpravodaj%40gmail.com?subject=
https://nelahozeves.cz/
http://Nela.cz
mailto:nelahozeveskyzpravodaj%40gmail.com?subject=
http://nelahozeves.cz







