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Pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,

na dveře nám klepe jaro a já bych se rád ohlédnul za obdobím, které pro 
mne i nové zastupitele znamenalo první čtvrtletí ve funkci. Ačkoliv venku 
letos zima nešetřila sněhem, ani mrazem, mně osobně bylo prvních několik 
měsíců v úřadě pěkné horko. Moje představy o stavu úřadu vzaly za své 
pár dní po volbách a já si uvědomil, že stát ponechává starostům hodně 
svobody a je na každém, jak s ní naloží. Proto skládám velké díky všem  
zaměstnancům úřadu, kteří jsou mi nápomocni a bez kterých by to nešlo.

Jaro je nejen obdobím nových začátků, 
ale i úklidů. Letos se nenechám uko
nejšit libým zpěvem ptactva, protože  
přebujelá a neudržovaná zeleň mi 
nečiní radost, ale starost. Troufám si 
říci, že jsem obklopen lidmi a kolegy, 
kteří sdílejí můj elán a chuť do práce. 
Nebude to jednoduché, obec trápí 
mnoho nedostatků, ale s penězi za 
skládku a otevřenými dotačními pro
gramy lze udělat zásadní kroky. Bude 
to chtít trpělivost, úsilí i důvěru, a to 
i od Vás, milí sousedé.

Každému z prioritních témat bude 
věnován mimořádný zpravodaj, který 
plánujeme vydat. Už teď ale vybírám 
několik stěžejních záležitostí. Všechny 
zajímá nový územní plán. Přes výhrady, 
které k němu mám, není technicky 
možné plán přepracovávat, pokud 
bychom jeho schválení nechtěli zdržet 
o další měsíce až roky. Proto bude  
zastupitelstvo o jeho schválení jednat 
již v březnu.

Dalším tématem jsou popelnice, jejichž 
čipování bylo dílem bývalého starosty.  
Pojďme to dotáhnout, ať dosáhneme 
výsledných úspor. Je potřeba mít  
očipované všechny popelnice, aby se 
mohla rozjet aplikace s výpočty.  
Prosím, zkontrolujte, zda máte na své 
nádobě to chytré plastové kolečko – 
čip a čárový kód z boku. Kanalizace 
ve Vltavské, Bezejmenné atd. zdaleka 
nefunguje, jak by měla, a tak do kanálu 
tečou nejenom splašky, ale i peníze 
z našeho rozpočtu.

Na jednu stranu se roky šetřilo (na 
účtu jsme měli v říjnu 2018 něco 
málo přes 70 milionů, na druhou stranu  
se plýtvalo za nefunkční projekty, 
propadlé uzávěrky aj. Za vše hovoří  
příběh hasičské Tatry 815, kterou 
obec dostala jako sponzorský dar  
od firmy MERO a. s. v roce 2016 a od 
té doby stála na parkovišti  
v areálu PTZ a její hodnota klesala. 
Dnes se cena za opravu vozu, který 

má sloužit hasičům, vyšplhala na  
odhadované dva miliony korun. Jsem 
rád, že jsme se se zastupiteli shodli, 
že tatrovku necháme opravit, ale  
potěšení mi to nečiní.

Jaru sluší dobrá nálada, a protože 
všechno jde, když se chce, tak se na 
místo skepse budu raději těšit na  
setkávání s Vámi na obecních akcích, 
na procházkách nebo při úklidu.

Váš Jakub Brynda
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Úprava 
Jízdního 

řádu autobusu
S platností od 1. března 2019 dochází k úpravě jízdního řádu autobusové  
linky 458, jež spočívá ve vylepšení návazností autobusů z/do Lešan 
a Nelahozevsi, a vlaků linek S4 a R20 z/do Prahy u nádraží v Kralupech 
nad Vltavou.

Spoje odjíždějící od kralupského 
nádraží v 13:15, 15:30, 17:20, 21:20 
a 23:20 pojedou nově v 13:25, 15:25, 
17:25, 21:25 a 23:25, aby byl zajištěn 
delší čas na přestup z vlaků linek S4 
a R20 od Prahy. V 18:25 pak pojede 
 nový spoj v trase Kralupy-Lešany-

-Nelahozeves-Veltrusy-Kralupy, 
který nahradí spoj odjíždějící v 18:05 
v opačném směru.

Úpravou projde i ranní spojení,  
kdy současné spoje s příjezdem ke 
 kralupskému nádraží v 6:36 a 7:19 
přijedou nově v 6:31 a 7:29, tak aby 
zajistily přípoj k vlakům linek S4  
a R20 do Prahy.

Celý nový jízdní řád najdete  
na straně 23.

Tomáš Robek

Dopravní projekty
Snížení rychlosti před 
Lešany
Prvním je zklidnění dopravy v ulici „V Úvoze“ v Leša-
nech v úseku od křižovatky Kralupy /Lešany/Nelaho-
zeves do Lešan. Přestože se v tomto úseku pohybuje 
větší množství chodců (zastávka autobusu, cestička do 
obce), platí stále rychlost 90 km/h. Nově bude v tomto 
úseku rychlost snížena na 50 km/h a dopravním značením 
budou projíždějící řidiči upozorňováni na zvýšený pohyb 
chodců, čímž by mělo dojít k jejich větší ochraně. Stále 
však bude záležet na ukázněnosti řidičů a jejich vůli  
sníženou rychlost dodržovat. Chodci by pak neměli  
zanedbávat reflexní značení na svých oděvech, které 
hraje hlavně v době snížené viditelnosti důležitou roli.

Nový kruhový objezd
Druhým projektem je revitalizace křižovatky „U Křížku“ 
(křižovatka silnice II/608 se silnicemi do Nelahozevsi 
a Starých Ouholic). Zde obec bude ve střednědobém 
horizontu usilovat o vybudování okružní křižovatky.  
Tento proces však není jednoduchý, vstupuje do něj více 
subjektů, a proto obec nemá možnost proces přípravy 
jakkoliv urychlit.

 
To, co však ovlivnit může, je dopravní značení. V tuto 
chvíli je posuzován návrh na snížení rychlosti, aby bylo 
snadnější připojení na silnici II/608, dále doplnění chybě
jícího směrového značení a v neposlední řadě pak  
instalace dopravního značení zvýrazňující odbočku do 
Nelahozevsi tak, aby bylo snadnější odbočení i při snížené 
viditelnosti. Ve druhé fázi projektu je počítáno s přecho
dem pro chodce, což je nutné synchronizovat se zamýš
lenou výstavbou kruhového objezdu tak, aby byla  
dodržena stavební norma, a s rekonstrukcí autobusových 
zastávek u této křižovatky.

Tomáš Robek

Změněné 
spoje

Spoje odjíždějící od 
kralupského nádraží

▶ 13:25 ▶ 15:25 ▶ 17:25 

 ▶ 21:25 ▶ 23:25

Změna trasy i času 
▶ 18:25

Spoje s příjezdem ke 
kralupskému nádraží

▶ 6:31 ▶ 7:29
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Omezení rychlosti 
v obci

V Zagarolské ulici obec protáhla úsek s rychlostním omezením. Třicítka 
teď pokrývá nejen obecní školku, ale též soukromou základní a mateřskou 
školu Via Libertatis na druhé straně ulice, která v obci působí od roku 2015.

Obec příslušné návrhy připravila na 
základě podnětů rodičů, jejichž děti 
do soukromé Montessori školy dochá
zejí. Na rozdíl od protější strany ulice 
v těchto místech není ani chodník. 

„Dává nám to pocit, že i když jsme 
v Nelahozevsi pouze v nájmu, tak do 
ní patříme a že ji můžeme považovat 
za domov našeho projektu,“ uvedla 
ředitelka školy Martina Nováková.

Pod značkou najdete dodatkovou 
tabulku s upřesněním času, kdy 
rychlostní omezení platí. Jedná se  
o všední dny mezi 6 až 17 h. To 
přibližně odpovídá provozní době 
obou škol. Ve večerních hodinách 
a o víkendech tak mohou řidiči tímto 
úsekem projíždět padesátkou.

Úseků s omezenou rychlostí se 
v posledních letech v obci objevilo 
hned několik.

Třicítka je již pět let v celých Lešanech, 
kde ani na jedné straně není chodník 
a navíc tu často parkují auta ve vo
zovce. K podobnému opatření došlo 
už o rok dříve v celé délce ulice Pod 
Strání a na Dvořákově stezce.

Stejné rychlostní omezení je od loňska 
i v části Školní ulice. Nahradilo dřívější 
obytnou zónu, která v praxi neplnila 
svůj účel kvůli množství parkujících 
vozidel rodičů či pracovnic základní 
a mateřské školy.

Dopravní značky omezující rychlost se 
v minulém roce objevily i v Kralup
ské ulici pod zámkem. Jejich účelem 
je zklidnit dopravu za školou, kde je 
zvýšený pohyb dětí, a v nepřehledné 
zatáčce pod skálou.

Loni došlo také k posunu dopravní 
hranice obce tak, aby padesátka  
platila i na lešanském rozcestí 
a v prostoru kolem něj. Podle součas
ného starosty Jakuba Bryndy (Pro 
Nelahozeves) ale tato úprava zůstala 
zbytečně na půli cesty, protože úsek 
mezi Nelahozevsí a Lešany je nadále  
mimo obec a platí tam tedy  
devadesátka, ačkoliv je silnice úzká, 
nepřehle dná a častěji se zde po
hybují chodci. „Chceme posunout 
značky tak, aby Lešany navazovaly  
přímo na Nelahozeves,“ nastínil 
starosta.

Miloš Mojžiš 
Nela.cz, redakčně zkráceno

Zákaz 
podomního 
prodeje
V obci byl v únoru zakázán  
podomní a pochůzkový prodej.  
Návrh odhlasovali všichni  
zastupitelé. V minulosti se v obci 
objevil případ, kdy podomní  
prodejci přesvědčili občana, aby 
podepsal nevýhodnou smlouvu 
na dodávku energií. Tomu, kdo 
novou vyhlášku poruší, hrozí 
pokuta ve výši až 100 tisíc korun.  
Případné přestupky by řešil 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou.

Porušení zákazu lze nahlásit 
i policii, která by situaci zdoku-
mentovala a předala k řešení 
kralupským úředníkům.  
Případně je možné požádat 
o pomoc starostu či jiného 
člena zastupitelstva.

Nela.cz se tématu věnovalo také. 

Mobilní signál
V Nelahozevsi a Lešanech by se 
měl výrazně zlepšit mobilní 
signál, na což asi řada z vás čeká. 
Nové zastupitelstvo se totiž 
 připojilo ke Kralupům, které  
navázaly spolupráci s firmou 
RadioLED. Signál bude šířen  
pomocí „multipointů“, tedy  
vysílačů umístěných v lampách 
veřejného osvětlení. „Jejich pro
střednictvím je šířen zejména 
signál mobilních operátorů,  
ovšem využití lze nasměrovat i na 
VoIP telefony (VoIP je zkratka pro 
volání přes internet: Voice over 
Internet Protocol) a televize.  
Důležitou informací je i možné 
vytvoření vlastní WiFi sítě pro 
potřeby města,“ uvedl Karel 
Kohl, vedoucí oddělení IT MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Soňa Brunnerová
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Medailonky 
zaměstnanců 
obecního úřadu

Zuzana 
Dvořáková
matrikářka
Na úřadě pracuje 17 let.

Tel.: 315 785 290

E-mail: dvorakova@nelahozeves.cz

Dříve jsem pracovala na podatelně. Měla jsem na starosti 
evidenci obyvatel, Czech point, spisovou a archivní službu 
a vybírání poplatků (nejen místních).

Nyní pracuji na pozici matrikářky a z části jako fakturantka.  
Náplní mojí práce je vedení matričních knih, určování  
otcovství, změna jména a příjmení, svatební obřady,  
vidimace a legalizace, volby, vedení hřbitovní agendy, 
agendy místních poplatků a příprava faktur.

Ing. Alena 
Kučírková
podatelna
Tel.: 315 785 059

E-mail: obec@nelahozeves.cz

Po návratu z mateřské dovolené zastávám funkci vedoucí 
podatelny obecního úřadu, která v sobě zahrnuje vybí
rání místních poplatků, evidenci obyvatel a Czech point. 
Dále umisťuji nové informace na webové stránky obce. 
Mimo to jsem také zapisovatelkou na zasedáních zastupi
telstva obce a díky rozšíření mé kvalifikace mě můžete po
tkat i u svateb či vítání občánků.

Práce s lidmi mě baví a přála bych si, aby občané chodili 
na úřad rádi. V současné době vybírám poplatky za odpady 
a za psí mazlíčky. Mými nejčastějšími dotazy na Vás bývá, 
zda máte na popelnicích bílé štítky s čárovým kódem 
a zda je Vaše nádoba spárována. Znamená to, že má na 
sobě čip a štítek a byla načtena čtecím zařízením.

Dále se Vás ptám na to, zda byste se chtěli přihlásit k bonu
sovému programu na vývoz odpadu, který by mohl ušetřit 
Vaše prostředky (viz. článek Poplatky za odpady 2019 na 
webových stránkách).

Mezi moje záliby patří zpěv a hra na kytaru. Jako členka 
Junáka jsem vždy milovala volné toulky přírodou a práci 
s dorostem.

Kristýna 
Ocásková
ekonomka
Na úřadě pracuje 4. rokem.

Tel.: 315 785 003 

E-mail: ocaskova@nelahozeves.cz

Pozice ekonoma zahrnuje starost o celé účetnictví obce 
(včetně inventur) a personalistiku, jež zahrnuje kontrolu 
docházek, přípravu mezd, smlouvy se zaměstnanci apod.

Další mou náplní práce je rozpočtářství, tzn. vše co se 
týká rozpočtu obce – výhledy, tvorba rozpočtu na další 
rok a rozpočtová opatření. Také jsem správcem majetku 
obce Nelahozeves a vytvářím veškeré výkazy obce,  
tj. komunikace se Středočeským krajem ohledně našich 
výsledků, vyúčtování apod.

https://nelahozeves.cz/vyrizovaniou/odpady_popelnice/
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Ing. Dana 
Rymelová
stavební agenda
Na úřadě pracuje 11 let.

Tel.: 315 785 721

E-mail: rymelova@nelahozeves.cz

Náplň práce

Pro občany

• Stavební agenda – vyjádření ke stavbám, pozemky, 
čísla popisná, archiv dokumentací k rodinným domům.

• Silniční správní úřad  povolení zvláštního užívání 
komunikace, tj. umístění inženýrských sítí a jiných 
nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu 
v místní komunikaci, provádění stavebních prací na 
místní komunikaci (výkopy aj.), zřizování vyhrazeného 
parkování.

• Správa daní a místních poplatků.

Pro obec

• inženýrská činnost při projektech obce – smlouvy, 
souhlasy ke stavbám, zajišťování geodetického zaměření, 
stavební řízení, součinnost s jinými subjekty (výstavba 
dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, veřejného 
osvětlení a další projekty), příprava smluv (kupní, 
věcná břemena), příprava obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce.

Ing. Sylva 
Veličová
výběrová řízení
Na úřadě pracuje 28 let.

Tel.: 315 785 290

E-mail: velicova@nelahozeves.cz

Na obecním úřadě pracuji již od roku 1991. Pracovala 
jsem řadu let ve funkci ekonomky obce a pokladní.  
Od roku 2013 jsem pracovala jako matrikářka.

Nyní již druhým rokem připravuji pro obec výběrová řízení 
na investiční akce a zpracovávám žádosti o dotace pro 
obecní projekty. Kromě toho jsem i knihovnicí obecní 
knihovny.

Moje záliby jsou spojené s láskou k přírodě a ke zvířatům. 
Ve volném čase se věnuji lovecké kynologii a šití, hlavně 
Patchworku a v poslední době i čalounění a restaurování 
starého nábytku.

Letos pracuji na těchto projektech:

• Další opravy místních komunikací (Vltavská, Zahradní) 
z dotací MMR.

• Oprava chodníků v ulicích Zahradní, Vltavská a Příčná. 
Také se pokusíme o dotace z IROP.

• Realizace varovného systému – veřejného rozhlasu, 
na který máme slíbenou dotaci. Opravy památek 
v obci – oprava a rekonstrukce pietních míst (památník 
obětem válek v Lešanech, pamětní desky pod zámkem, 
pomník V. Jírového a hrob M. Růžičky), dotace z Minis
terstva obrany atd.

Vyhláška a poplatky  
za psa
Vzhledem k navyšujícímu se počtu hlášení o volném pohybů psů po obci, 
starosta vyzývá občany k tomu, aby dodržovali Obecnou vyhlášku 01/2004.

Pokud se váš čtyřnohý parťák bude po obci toulat bez vodítka, bude  
kontaktována odchytová stanice Mělník, která psa odchytí a odveze. 
Jako majitelé musíte v případě, že ho budete chtít zpátky, za odchyt zaplatit.

Vyhláška se týká také udržování pořádku na veřejných plochách, jako jsou 
chodníky, trávníky aj. Jedná se nejen o uklizení extrementů po psech, ale 
také o nevhodném umístění stavebního materiálu, odpadků aj. Zákon umož
ňuje uložit v případě neodstranění takového nepořádku pokutu až do výše 
500 tisíc korun.

V případě, že nejste ze zdravotních nebo jiných důvodů schopni zajistit  
bezpečný pohyb svého psa nebo odklidit zábor na obecním pozemku,  
kontaktujte prosím sociální komisi obce.

Poplatky 
za psa
je možné zaplatit

do 29. března
Za jednoho psa 
zaplatíte 100 Kč

za 2. a dalšího psa 
pak 150 Kč.
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Rozdělení 
poplatku za 
ukládání odpadů
informace o výsledku správního 
řízení a o dalším postupu
Správním rozhodnutím ze dne 6. prosince 2018 rozhodl 
Krajský úřad Středočeského kraje podle zákona o odpa
dech o povinnosti provozovatele skládky odpadů (spo
lečnosti FCC Uhy, s.r.o.) rozdělit jím vybrané poplatky za 
ukládání odpadů za období červen 2014–březen 2016 
mezi dotčené sousední obce, na jejichž katastrálním 
území se skládka nachází, tj. mezi Nelahozeves a Uhy. 
Toto správní řízení bylo zahájeno na návrh obce Nelaho
zeves již v květnu 2015. Předchozí dvě správní rozhodnutí 

krajského úřadu byla v odvolacím řízení zrušena a teprve  
toto (v pořadí již třetí) rozhodnutí nabylo právní moci, 
neboť žádný z účastníků řízení se proti němu neodvolal. 
Z rozdělované částky vybraných poplatků přísluší dle 
uvedeného správního rozhodnutí obci Nelahozeves částka 
42 250 312,53 Kč a obci Uhy částka 18 266 770,38 Kč.

Stěžejní otázkou aktuálně skončeného správního řízení 
byl „spor“ o to, v jakém poměru se mají odvedené poplatky  
dělit mezi obce Nelahozeves a Uhy. Zákon o odpadech 
totiž konkrétní řešení nedává, neboť pouze obecně stanoví, 
že pokud skládka leží na katastrálních územích několika 
obcí, dělí se vybrané poplatky proporcionálně mezi  
dotčené obce podle velikosti částí skládky ležících  
v katastrálních územích těchto obcí. V dané věci byla 
tato otázka o to komplikovanější, že skládka Uhy (jako 
stavba) je tvořena 4 etapami, které však byly samostatně 
každá předmětem povolovacího řízení ( jako samostatné 
stavby), přičemž i v rámci jednotlivých etap jsou jednotlivé 
části (fáze) skládky kolaudovány postupně. V rámci etap 
I. – III. byl odpad ukládán pouze na katastru obce Uhy, 
v rámci etapy IV. je ukládán na katastru Nelahozevsi,  
přičemž však určitá obslužná zařízení skládky (jakožto  
součásti povolené a zkolaudované stavby skládky) se 

Spor o peníze  
ze skládky je u konce!
Během prosince 2018 byl uzavřen 
spor o rozdělení poplatku za uklá-
dání odpadu na skládku v našem 
katastru. Nelahozeves jednorázově  
získá 140 milionů korun. Za roky 
2014 a 2015 obec získala celkem 
80 % poplatků, 20 % náleží obci 
Uhy.

Na katastru sousední obce se nachá
zejí některé provozní objekty, které se 
musí započítávat do celkové plochy 
skládky. V současné době činí poměr 
podílu peněz ze skládky 89:11 ve 
prospěch Nelahozevsi.

Nové vedení obce se ve sporu roz
hodlo již neodvolat, čímž si zároveň 

uzavřelo cestu k případnému soudu. 
Vzdalo se tak několika sporných  
desítek milionů korun, advokáti 
obce se však domnívají, že obec by 
u soudu spíše neuspěla. Starosta  
Jakub Brynda podle svých slov také 
nechtěl dále prodlužovat stav, kdy 
ze zadržovaných poplatků Nelahoze
ves nezískává úroky. Bývalý starosta 
Josef Kebrle s tímto rozhodnutím  
nesouhlasí, stejně jako zastupitel 
a bývalý místostarosta Josef Kukla.

redakčně zkráceno 
 převzato z Nela.cz 
foto: fcc-group.eu

Kompletní redakčně neupravené stanovisko právníka Mgr. Lukáše Rothanze k tomuto tématu:
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nacházejí v katastru obce Uhy. Bylo proto třeba vyřešit 
otázku, jak v daném případě vůbec vyložit pro účely rozdě
lení poplatku pojem „skládka“, tj. zda má jít o jedno zařízení 
v rozsahu všech uvedených etap (zda se tedy má započítat 
plocha všech etap bez ohledu na to, jaká etapa je aktuálně 
provozována a kam je odpad ukládán), nebo zda je naopak 
třeba kalkulovat samostatně s jednotlivými, postupně povolo
vanými a kolaudovanými částmi skládky.

Jednotlivé v úvahu přicházející metody výpočtu přitom  
vedou k diametrálně odlišným výsledkům, což bylo ostatně  
důvodem vedení celého správního řízení na návrh obce 
Nelahozeves. Provozovatel skládky, veden někdejším 
výkladovým názorem správního orgánu, totiž původně 
vycházel z toho, že celá stavba skládky v rozsahu všech 
etap je jedním zařízením a pro účely dělení poplatku 
mezi obce se tedy má započítávat plocha všech těchto 
etap (I.IV.). Takový výpočet je velmi nevýhodný pro  
Nelahozeves, neboť vede k tomu, že ačkoliv je v rámci 
etapy IV. ukládán odpad pouze na jejím území, výrazně 
větší část poplatku by dostala obec Uhy, na jejímž území se 
nacházejí etapy I.III. (přestože v nich se odpad již neukládá).

Z pohledu obce Nelahozeves je proto velkým úspěchem, 
že správní orgány obou stupňů (krajský úřad a Ministerstvo 
životního prostředí) se podařilo přesvědčit o nesprávnosti 
a nespravedlnosti výše uvedené metody výpočtu. Správními 
orgány nakonec zvolená metoda je založena na tom, že 
pro dělení poplatku za rozhodované období nemají být 
započítány všechny etapy skládky, nýbrž zásadně pouze 
etapa IV. a z předchozích etap jen plocha těch částí, které 
jsou používány i v rámci ukládání odpadů na etapu IV.  
(obslužná zařízení, komunikace apod.).

Obec Nelahozeves se ve svém návrhu na zahájení řízení 
pokusila uplatnit též výpočtovou variantu založenou na 
východisku, že poplatky má obdržet pouze ta obec, na 
jejímž území jsou odpady fakticky ukládány (tj. na jejímž 
území je situováno úložiště odpadů), a že tedy není rele
vantní plocha obslužných zařízení a jiných součástí stavby 

skládky; v daném případě by to znamenalo, že obec  
Nelahozeves by byla příjemcem celé částky (100 %)  
vybraných poplatků. Tato argumentace vycházela z účelu 
poplatku, jímž je kompenzovat újmu na životním prostředí, 
pročež by mělo být kalkulováno pouze s úložištěm odpadů, 
jakožto částí skládky, kde je fakticky ukládán odpad.  
Tento výklad byl však od počátku správními orgány  
odmítán; pokud by proto obec chtěla tuto variantu dále 
uplatňovat, musela by podat odvolání a poté se obrátit 
na správní soud. Tím by opět oddálilo konečné rozhodnutí 
ve věci, a to pravděpodobně v řádu let, navíc s nejistým 
výsledkem. Zpracovatel tohoto příspěvku nezastává názor, 
že by uvedená argumentace byla u soudu úspěšná, neboť 
nelze odhlédnout od faktu, že v důsledku provozování 
skládky a používání všech jejích součástí není objektivně 
zatížena pouze obec, na jejímž území se nachází úložiště 
odpadů, nýbrž i obec, kde jsou umístěna zmíněná zařízení 
či obslužné komunikace.

Na základě aktuálního pravomocného rozhodnutí krajského  
úřadu bude tedy obec Nelahozeves příjemcem výše uve
dené finanční částky. Za účelem stanovení dalšího postupu 
v otázce vyplacení přiznaných prostředků, jakož i v souvi
sející otázce rozdělení poplatků za období, které nebylo 
předmětem uvedeného správního rozhodnutí (duben 
2016 – prosinec 2018), se v Nelahozevsi uskutečnilo  
pracovní jednání za účasti zástupců dotčených obcí  
i provozovatele skládky. Byl dohodnut postup směřující  
k vyplacení poplatků obcím. Rovněž bylo dohodnuto, že 
za uvedené navazující období budou poplatky provozo
vatelem skládky rozděleny na základě stejných pravidel, 
na nichž je založeno rozhodnutí krajského úřadu. Provo
zovatel skládky předal obcím návrh konkrétního výpočtu 
rozdělení poplatků. Obec Nelahozeves posoudí správnost 
tohoto výpočtu a závěry svého posouzení projedná s pro
vozovatelem skládky. Obec Nelahozeves rovněž posoudí  
otázku existence případných nároků týkajících se období 
předcházejícího období řešenému správním orgánem.

V Pardubicích dne 6. února 2019 
Mgr. Lukáš Rothanzl 

vedoucí advokát 
foto: fcc-group.eu



8

Bř
ez

en
 20

19

Sociální komise Nelahozeves 
v novém složení
V pondělí 4. února 2019 se konalo, za přítomnosti 
starosty a místostarosty obce, ustavující jednání  
sociální komise v novém složení:

• Mgr. Josef Kukla 
předseda komise (zastupitel obce)

• Mgr. Ing. Jan Ryšavý 
člen komise (občanský poradce a bývalý předseda 
komise)

• Barbora Kovářová 
člen komise (ředitelka Farní charity Kralupy n/Vlt.)

Starosta obce v úvodu jednání sdělil, že oblast zabez-
pečení a dalšího rozvoje sociálních služeb v obci  
považuje za jednu ze svých hlavních priorit. 

Zdůraznil, že výše jmenovaní zaručují odbornou erudici, 
návaznost na dosavadní úspěšnou činnost komise v obci 
a na možnost využití služeb zaběhnuté charitativní  
organizace.

Komise se shodla, že je především nutné navázat na vše 
pozitivní z činnosti předcházející sociální komise a rozvíjet 
další potřebné projekty. To se týká především pokračování 
a rozvoje projektu zabezpečení dotovaných obědů pro 
sociálně potřebné seniory a tělesně postižené spoluobčany. 
A dále připravit projekt zabezpečení terénní asistenční 
služby pro sociálně potřebné.

Komise projednala současný stav 
v realizaci projektu dotovaných 
obědů.
Konstatovala, že projekt je úspěšný a dodavatel spolehlivý 
a vstřícný. Potvrzení k odběru je vystaveno 21 občanům 
obce, odebírány jsou obědy v průměru 15 až 17 občany. 
Měsíční dotace obce představuje hodnotu do 5 000 Kč.

Pro únorové jednání zastupitelstva komise připravuje 
novelizaci zásad pro přiznání dotace na obědy s účinností 
od 1. dubna 2019. K tomuto termínu je, dle sdělení  
dodavatele, plánována úprava ceny oběda ze současných 
68 Kč na 73 Kč.

Komise také navrhuje zvýšit dotaci na oběd ze součas-
ných 13 Kč na 18 Kč a tím zabezpečit, aby cena oběda 
zůstala pro občana s přiznanou dotací neměnná, 
tedy dosavadních 55 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že 
byly zvýšeny důchody seniorům a současně vláda odmítla  
zvýšit pro rok 2019 částku životního minima, komise 
současně navrhuje upravit částku pro přiznání dotace 
seniorovi nebo tělesně postiženému občanovi obce na  
5 násobek životního minima – čistý měsíční příjem občana 
nepřesahuje 17 050 Kč. Bližší informace budou občanům 
obce sděleny po rozhodnutí zastupitelstva 25. února 
2019.

Komise občanům sděluje, že zápisy z jednání sociální  
komise jsou zveřejněny na webu obce.

Za sociální komisi 
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/obcanska-poradna/

mailto:obcanskaporadna%40nelahozeves.cz?subject=
http://nelahozeves.cz/obcanska-poradna/
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Nepořádek kolem 
stanovišť tříděného 
odpadu
Komise životního prostředí
V lednu letošního roku se poprvé sešla komise Životního prostředí, která 
pracuje nově ve složení: Ivo Kubica, Jiří Michal a Tomáš Robek. Komise 
navazuje na práci svých předchůdců.

Jedním ze stále se opakujících témat je nepořádek kolem stanovišť tříděného 
odpadu. Je nutné si uvědomit, že při uložení odpadu mimo sběrnou nádobu  
dochází k zakládání černé skládky, i když je uložen na stanovišti. Zároveň 
díky povětrnostním vlivům pak dochází k roznášení odpadu po celém okolí.

Obec má přehled o množství jednotlivých komodit, které jsou ze stanovišť 
odvezeny. O tom, kolik odpadu se nevejde do sběrných nádob, však žádný  
přehled není. Proto bych chtěl Vás, kterým na vzhledu těchto míst záleží,  
požádat o pomoc. Pokud zjistíte, že sběrná nádoba některé z komodit je již 
zaplněna, napište prosím email na adresu: robek@nelahozeves.cz a uveďte 
prosím datum, místo stanoviště a komoditu, o kterou se jedná.

Stanoviště, které bude pravidelně přetěžováno, lze poté posílit a zvýšit počet 
nádob komodity, které je větší množství, aby nedocházelo k ukládání odpadu  
mimo nádoby. Zároveň je cílem obce zrevidovat počet těchto stanovišť a místa, 
kde jsou tyto stanoviště postupně rekultivovat tak, aby byla vzhlednější.

Ukliďme 
Česko
sobota 6. dubna
Pro letošní rok se obec rozhodla 
uskutečnit jarní úklidovou bri
gádu v rámci projektu „Ukliďme 
Česko“, kdy hlavním úklidovým 
dnem je sobota 6. dubna. Více 
informací bude k dispozici na 
webových stránkách obce.

Za komisi Životního prostředí 
Tomáš Robek.

16. března od 19 h
Natěrač
ochotnický festival v Dolních 
Chabrech

13. dubna
Sněhurka a sedm trpaslíků
zámek Veltrusy v rámci akce 
Vítání jara

Natěrač
Velké Přílepy

Komunikujeme se zámkem 
Nelahozeves ohledně možnosti 
představit tam naše pohádky 
pro děti. Více informací najdete 
v příštím čísle.

Příprava územního plánu vrcholí!
Pořízení územního plánu obce se po komplikovaném vývoji blíží do finále. 
Obec při jeho přípravě usilovala zejména o posílení kvality bydlení a zachování 
krásného prostředí obce, o přiměřenou kapacitu a vhodné umístění rozvojových 
ploch pro novou výstavbu a v neposlední řadě také o rozvoj veřejné infrastruk
tury včetně ochrany zástavby před dešťovými vodami.

Námitky a připomínky z veřejného projednání byly pečlivě vypořádány 
a nyní zpracovatel územního plánu připravuje dokumentaci ke schválení 
zastupitelstvem obce. Územní plán bude schvalován na jednání zastupi-
telstva obce 11. března 2019.

Všichni občané jsou srdečně zváni!

Ing. arch. Lukáš Grasse
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Svoz odpadu

Sobota 
9. 3. 2019

09:00 – 09:30 h
Nelahozeves u hasičárny

09:35 – 10:00 h

Lešany u točny autobusu

10:05 – 10:30 h

Nelahozeves u PTZ (ulice 
Zagarolská)

Svoz komunálního odpadu
Vážení občané, dovolujeme si Vám sdělit, že v rámci zavedení 
elektronické evidence odpadových nádob od 1. března 
2019 bude na vozidlech společnosti FCC Česká republika, 
která provádí svoz odpadu, blokován výsypník odpa-
dových nádob, které nejsou zavedeny v systému.  
V rámci tohoto kroku nebude technicky možné obsloužit  
odpadovou nádobu, která není osazená RFID čipem. 
Tuto skutečnost si můžete u Vaší nádoby ověřit – znakem 

pro spárování je bílý štítek s velkým čárovým kódem, 
který je nalepený na popelnici. Pokud Vaši nádobu  
spárovanou nemáte, stačí napsat e-mail s Vaším jmé-
nem, adresou, typem nádoby (velikost, druh odpadu –  
komunální, bio) a telefonním kontaktem na e-mailovou 
adresu lucie.linsmaierova@fccgroup.cz. V případě  
jakéhokoliv dotazu volejte na tel. číslo 720 980 052.

Nebezpečný odpad
Do kontejnerů patří:
• zářivky a výbojky

• autobaterie a monočlánky

• vyjeté oleje a použité olejové 
filtry, vč. obalů

• použité fritovací oleje

• barvy a laky, včetně obalů

• kyseliny, rozpouštědla, čističe 
a další domácí chemii

• nádobky od sprejů

• staré a nepotřebné léky

• lednice

• TV, PC

• pneumatiky

Sobota 9. 3. 2019
od 8 do12 h
Pod hasičárnou

Do kontejnerů nepatří:
• zemina

• stavební sutě

• nebezpečné odpady

• TV, PC

Velkoobjemový odpad a bioodpad

10:35 – 11:00 h

Nelahozeves u bytovek 
(ulice Nádražní)

11:05 – 11:30 h
Nelahozeves restaurace 
U Hrušků (ulice Pod Strání)
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Ohlédnutí za vánočními akcemi v obci

Adventní slavnosti na zámku
Poslední listopadový víkend byl tradičně vyhrazen adventním slavnostem na 
zámku. Nádvoří, haly, sklepy i okolí zámku se zaplnily stánky a umělci všeho 
druhu. Návštěvníci měli možnost si zakoupit řadu rukodělných výrobků, dobrého 
jídla i pití včetně kvalitního vína z lobkowiczkého vinařství. O hudební zážitek se 
postaraly kapely Podřipský žesťový kvintet, Cimbálka Studánka a sbor Špalíček. 
Děti si ve Dvořákově sále užily pohádky. Na zámek si v předadventním čase 
opět našlo cestu několik tisíc návštěvníků.

Zpívání v kostele 
a rozsvícení 
vánočního stromu
O týden později, v pátek před první 
adventní nedělí, tradičně lidé zaplnili  
místní kostelík, aby si poslechli pásmo 
koled v podání žáků základní školy 
s varhanním doprovodem. Poté sta
rosta obce Jakub Brynda odpočítal 
rozsvícení stromu na návsi.

Hasičská 
mikulášská

Další neděli se o zábavu postarali místní 
hasiči na tradiční mikulášské v kultur
ním domě. Ochotníci zde představili  
svou novou pohádku Dva tovaryši. 
V hlavních rolích se představili Matyáš 
Mojžiš a Jindřich Kebrle.

Koncert Dialog 
bez hranic
Obec do předvánočního programu 
již tradičně zařazuje koncert v zámec
kém Rytířském sále. Tentokrát udělal 
příznivcům klasické hudby radost 
hobojista Vilém Veverka svým pás
mem skladeb pro sólový hoboj.  

Společně s ním do Nelahozevsi přijela 
herečka Hana Maciuchová, která  
vystoupení prolnula výběrem z poezie 
Bohuslava Reynka a Williama  
Shakespeara.

Betlémské světlo 
a společné zpívání
Ke Štědrému dni již v Nelahozevsi ne
odmyslitelně patří sousedské setkání, 
na němž si lidé mohou domů odnést 
betlémské světlo. Stejně jako v minu
lých letech si místní hudebníci pro své 
sousedy připravili pásmo koled v kos
tele. Tradičně se naléval i punč.

O Tříkrálovém odpoledni si můžete 
přečíst v článku Simony Hrňákové  
na str. 15.

Miloš Mojžiš, Nela.cz 
foto: Nela.cz

Ochotníci  
hledají  
nové herce
Chcete také zažít,  
co znamená stát  
na prknech, co znamenají 
svět? Přidejte se k nám!

Kontakt
Tereza Popková

principálka spolku

Email: t.popkova@seznam.cz 

Tel.: 722 917 284

Sledujte prosím náš FB
ochotnici.nelahozeves

https://www.facebook.com/ochotnici.nelahozeves/
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Šibřinky chycené v sítích

Co si představíte pod pojmem „Síť“? V dnešní propojené době to pravděpo-
dobně budou sociální sítě nebo internetová síť všeobecně… Vybaví se 
vám síť na tenisovém kurtu? Pavoučí síť? Síťované punčochy  
(tzv. „bordelky“)? Rybářská síť?

Každopádně „Sítě“ jsou rázem letoš
ních 44. Šibřinek, které se v březnu 
uskuteční hned dvakrát.

„Téma vymysleli, myslím, ti mladší 
z nás, ale my starší jsme souhlasili,  
protože se sociálními sítěmi žijeme 
a jsme propojeni všichni. Toto se 
v půlnočním překvapení určitě odrazí,  
stejně jako jiné typy sítě. Ale více 
k vystoupení prozrazovat nechceme,“ 
říká za pořadatele Hedvika Bártová.

„Každý týden pilně nacvičujeme, aby
chom vás mohli překvapit, a těšíme 
se v březnu na parketu,“ uvedla Mirka 
Pantůčková.

V pátek 8. března si v sále TJ Dynamo 
můžete zatančit za doprovodu kapely 
GLOBUS band, v sobotu 23. března 
na stejném místě zahraje Gradace. 
Oblíbená taneční zábava začne  
úderem 20. hodiny a potrvá až do  
3. hodiny ranní.

Masky jsou samozřejmě vítány. Lístky  
za 150 korun si můžete rezervovat  
telefonicky na čísle 725 207 190.  
Šibřinky jsou za dveřmi. Pokud ještě 
nemáte rezervovaný lístek, máte  
nejvyšší čas to napravit.

Pokud se na Šibřinky z nějakých  
důvodů nedostanete, nesmutněte.  
Repríza půlnočního překvapení 
bude také na dětském karnevale, 
který se uskuteční v neděli 10. března 
od 14 h. Více informací o karnevalu 
je na přiloženém plakátu.

Soňa Brunnerová 
foto: Nela.cz

Kalendář zámeckých akcí na rok 2019
Nelahozeves

23. března
Zahájení sezóny

20. a 21. dubna
Hrnčířské slavnosti

8. června
Pasování hasičů

22. června
Pohádkobraní

31. srpna
Hradozámecká noc

12. říjen
Dýňování

22. až 24. listopadu
Adventní slavnosti

Veltrusy
29. března
Noc s Andersenem

13. dubna
Vítání jara

1. května
Co je na našem starém zámku  
nového

19. května
Rodinná neděle

15. – 16. června
Slavnosti růží

10. srpna
Dožínky hraběte Chotka

21. září
Válka bramborová

1. listopadu
Dušičky

23. listopadu
Adventní tvoření

30. listopadu
Sváťovo dividlo

7. prosince
Koncert

15. prosince
Živý betlém



ZAJÍMÁ VÁS BUDOUCNOST RODNÉHO 
DOMU ANTONÍNA DVOŘÁKA?

Obec Nelahozeves pořádá koncert u příležitosti změny provozovatele Památníku A. Dvořáka. 
Součástí akce bude prezentace záměru majitele nemovitosti, představení plánů kultivace centra obce 

starostou Nelahozevsi a následná debata na téma společenského významu rodného domu A. Dvořáka.

Kdy?  ve středu 13.3.2019 v 19 hodin 

Kde? v Památníku A. Dvořáka
Program koncertu:

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klavírní kvartet h moll
Josef Suk: Elegie pro klavírní trio

Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur

Vystoupí:  
Stipendisté nadace VILLA MUSICA RHEINLAND-PFALZ (Německo) 

a AKADEMIE KOMORNÍ HUDBY (Česko)
Umělecký vedoucí: Alexander Hülshoff – violoncello

Pro ty, kdo přijdou, budou nachystány moučníky, kávička i něco dobrého k pití.

VSTUP ZDARMA
(doporučujeme rezervaci na Obecním úřadě nebo mailem na adresu kultura@nelahozeves.cz)

Fo
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Tříkrálová sbírka 
2019 v Nelahozevsi
Na počátku letošního roku proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou 
měli naši občané možnost podpořit třemi různými způsoby.

První, pro nás asi nejpříjemnější způsob, je osobní návštěva našich stálých 
přispěvatelů a případně i těch nových,, kteří nás včas kontaktují přímo na prahu 
jejich domovů. Toto obcházení se pro nás stalo již tradicí a rozhodně ho  
nechceme v příštích letech vynechat, i když jde o způsob velmi časově i fyzicky  
náročný. Protiváhou k tomu je pro nás srdečné přijetí a vzájemné pozdravení 
s podáním ruky a přáním všeho dobrého do nového roku. Snažíme se potěšit 
i zazpíváním většinou dvou písní u každého domu. Nechybí ani požehnání  
domovů nápisem svěcenou křídou, kterým navazujeme na středověkou tradici  
koledování chudých dětí. Netajíme se tím, že naše děti, které jsou hlavní součástí 
naší kolednické skupiny, i když nejsou chudé, také potěší nějaký ten pamlsek,  
který obvykle dostanou. Pro kohokoliv z Nelahozevsi je stále možnost se přihlásit 
na kontakt, který každoročně vychází ve zpravodaji před koncem roku.

Druhý způsob, pro obě strany nejméně náročný, je poslat drobný příspěvek 
po dítěti do školy či školky. Návštěvu školy a školky, kde máme trochu delší 
hudební vystoupení, jsme také letos nevynechali. Děti mají zážitek z vystoupení,  
dozvědí se o Tříkrálové sbírce více a učí se tím také pomáhat. Nevýhodou je, že 
takto lze posílat většinou jen malé částky ve formě drobných mincí, které 
můžete svěřit malému dítěti, a naše pokladna pak nabývá citelně na váze. 
Letos se to projevilo usilovným pláčem nejmenšího krále během vystoupení, 
kterého pokladna řezala svou vahou do krku.

Letos poprvé byla ještě třetí možnost, jak přispět do sbírky, a sice účast na 
tříkrálovém odpoledni v parku v centru obce. Po různých úvahách, jak rozšířit 
naše hudební vystoupení, které se koná každoročně v kostele sv. Ondřeje na 
Štědrý den i na Tři krále, se kulturní komise obce rozhodla využít nabídky dovozu 
zvířat na živý betlém. Vznikla tak myšlenka uspořádat živý betlém s pásmem 
koled jako součást sbírky u nás v obci. Nabídkou tohoto programu se rozšířilo 
spektrum přispěvatelů i na přespolní a navzdory popletené reklamě na Déčku 
České televize, několik rodin dorazilo i z Kralup. Tato akce se konala díky  
výraznému finančnímu příspěvku obce a pomoci mnoha dobrovolníků hlavně 
z řad Nelahozeveských ochotníků. Myslím, že četné pozitivní ohlasy a rekordní  
výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci, který vzrost přibližně o patnáct tisíc  
Korun oproti loňsku, mluví za vše.

Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvky a těšíme se na shledání v příštím 
roce, jak i zpíváme.

... abychom k Vám za rok přišli a Vás ve zdraví zas našli ...
Simona Hrňáková, foto: Nela.cz

Letošní 
výtěžek
Tříkrálové sbírky
V Kralupech se vybralo  
189 549 Kč (loni 157 tis.) a 65 % 
z něj využije kralupská farní 
charita na své projekty. Jedná se 
hlavně  
o výměnu oken v azylovém 
domě v Minicích a rekonstrukci 
nového objektu farní charity  
nedaleko základní umělecké 
školy v Kralupech v Riegrově 
ulici.

Z okolních obcí se vybralo  
nejvíce právě v Nelahozevsi, 
a to 26 289 Kč.

Výtěžky v okolních obcích jsou 
velmi závislé na pomoci dobro
volníků a tudíž navzájem nepo
rovnatelné.

Velvary  ................... 21 184 Kč

Kozomín  ...................  6 430 Kč

Lhotka u Mělníka  .....  7 140 Kč

Zeměchy  ...................  3 184 Kč

Nová Ves  ...................  5 950 Kč
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Hasiči letos 
slaví 110. výročí
Nelahozeveští hasiči na jaře oslaví 110. výročí od  
založení svého spolku. Oslaví to 8. června průvodem 
centrem obce a doprovodnými akcemi. Nebudou chybět 
 ukázky hasičské techniky, občerstvení i další program. 
Oslava výročí by měla vyvrcholit slavnostním aktem 
v Rytířském sále zámku Nelahozeves. Více informací 
přineseme v dalším vydání Nelahozeveského  
zpravodaje.

Valná hromada SDH Nelahozeves
Dne 19. ledna 2019 proběhla výroční valná hromada 
místního sboru dobrovolných hasičů (SDH). Na této  
výroční akci jsme společně shrnuli činnost za uplynulý 
rok a odsouhlasili plán na rok 2019. Jako každý rok byli 
pozváni i členové okolních SDH, sponzoři, zástupci spolků,  
s kterými v průběhu roku spolupracujeme a zástupci 
naší obce – letos po létech starosta pan Jakub Brynda. 
Těší nás, že nové zastupitelstvo činnost všech spolků vítá 
a podporuje.

Z novinek loňského roku nutno zmínit spolupráci s vedením 
zámku Nelahozeves. Po společné domluvě bylo možné 

některé naše akce uspořádat společnými silami a navíc 
v prostranství zámku. Jako třeba pálení čarodějnic  
a loučení s prázdninami v prostoru na skále. Rok 2018 
jsme zakončili mikulášskou besídkou pro místní děti v KD.

Začátek roku následujícího byl jako vždy naplněn pří
pravami na tradiční a oblíbený hasičský ples (letos opět 
v únoru v kulturním domě). Významnou akcí budou oslavy 
110. výročí od založení místního sboru dobrovolných  
hasičů. Datum oslav připadá na 8. červen.

Rádi bychom Vás už nyní vyzvali k účasti na těchto  
oslavách, které proběhnou i za podpory obce a zámku.

Náš spolek je otevřený i pro případné nové členy z řad 
občanů! Vše je totiž na dobrovolnosti a snaze pomoci 
ostatním, a to v přátelském kolektivu.

Úkoly JSDH (výjezdové jednotky) jsou už pracovně profesi
onální a zavázané obci. Ve výjezdové jednotce mohou být 
pouze členové, kteří prošli výcvikem, školením, zdravotní 
prohlídkou a jsou vybaveni výjezdovou výstrojí. 

V současné době má jednotka devět výjezdu schopných 
členů. Seznam našich výjezdů je aktualizován na obecním 
webu.

Jsme rádi, že tu jsme pro občany a že si nás vážíte.

Za Hasiče Nelahozeves 
Petr Richtrmoc 

náměstek starosty SDH Nelahozeves

Přehled činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce  
Nelahozeves
• 12. ledna 2019 v 16 h

Po oznámení KOPIS vyjela jednotka vozem CAS 
24/3500/75M2Z v počtu 1+3 na požár skládky do obce 
Uhy.

Jan Gregor 
velitel JSDHO
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Zápis do 1. třídy 19/20

Zápis je pro děti narozené od 1. září 
2012 do 31. srpna 2013 ze spádové 
oblasti Nelahozeves, Hleďsebe I, II, 
Lešany.

Všechny rodiče budoucích prvňáčků 
žádáme o elektronické vyplnění 
žádosti o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání v naší škole. Zároveň  
žádáme o vyplnění časového rozvrhu 
zápisů, viz webové stránky školy.

Děkujeme, vedení školy.

http://zsnelahozeves.cz/zapiszaku
do1tridy2017

K zápisu s sebou  
vezměte:
• Vyplněnou žádost o přijetí –  

nejlépe elektronicky  
 od 1. do 31. března 2019.

• Občanský průkaz

• Rodný list dítěte

• Kartu pojištěnce

• V případě cizinců (mimo země EU) 
doklad o oprávněnosti pobytu 
v ČR. 

Při žádosti o odklad je nutné  
přinést k zápisu:

• Písemnou žádost zákonného 
zástupce

• Doporučení PPP (Pedagog
ickopsychologické poradny) 
nebo SPC (Speciálně pedagog
ického centra).

• Doporučení odborného lékaře, 
pediatra nebo klinického  
psychologa.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat v budově ZŠ 
Nelahozeves ve dnech:

st 2. 4. 2019 od 14 do 17 h

čt 3. 4. 2019 od 14 do 17 h

Plánované akce
Únor/Březen
 Jarní kácení  Akáty a břeh, 
údržba plochy pařízky, pařezy 
a likvidace náletů.

Duben/Květen 

Kuličkiáda a další soutěživá 
klání v průběhu sezóny nejen 
pro děti. 

Sousedská setkání nejen za 
prací... 

Pro děti na letošní léto chystá
me více setkávání a interaktiv
ních her včetně vzdělávacího 
programu na podporu Prvouky. 

Velkým tématem je také černá skládka 
na přilehlém pozemku.

Sousedé  
a přátelé Višňovky, 
v loňském roce jsme zvedli počet  
setkání a je to na sadu znát! Díky  
vašemu zapojení a společnému úsilí 
jsme plán revitalizace posunuli  
o dobré tři roky.

Sad je tak nyní připraven na revitali
zaci a nové sadby dřevin. Ještě sadu 
letos pomůžeme od akátu trnitého, 
a to je téma letošního roku  odstranit 
ho jak ze sadu, tak blízkého okolí.

Především jde o břeh sadu navazu
jící na silnici Příkrá a nálety uvnitř 
sadu. Větší kmeny využijeme k výro
bě stavebních prvků a z velké části  
dřeva vzniknou plotové bariéry 
chránící výsadbu od cesty. 

V sadu jsme na dobré cestě a tak 
můžeme své síly rozšířit i na okolí. 
Zahrnout například v údržbě a plánu 
zkrášlení prostor každoročního pálení 
čarodějnic, motýlí louku s předpo
kládanou možností výskytu hořců  
a postupně vzít své okolí do vlastních 
rukou. Například zemědělci letos  
u horního resortu, podle očekávání, 
opět zorali pole až k hraničnímu plotu. 
Zde vysazené dřeviny tak potřebují 
posilu v podrostu, aby se co nejvíce 
ovlivnila prašnost z polí. 

V druhé polovině sezony, s blížícím 
se podzimem, připravíme jámy pro 
sázení větších dřevin k nahrazení  
dožívajících Višní. 

http://zsnelahozeves.cz/zapis-zaku-do-1-tridy-2017
http://zsnelahozeves.cz/zapis-zaku-do-1-tridy-2017
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Malinko ze 
starodávných 
časů
Zkusme se zpětně podívat na další zajímavost ve starších 
dobách. Lešany měly i průmyslovomanufakturní výrobu.  
Byla to sice jen cihelna, ale pro život v obci to bylo  
důležité zázemí. Ve východním okraji údolíčka pod obcí 
se nacházela pětimetrová vrstva žlutého jílu. Někde je 
samozřejmě i nyní. Jsou to vrstvy čtvrtohorních sprašů, 
které sem byly naváty. Na snímku z roku 1919 u domků 
před cihelnou je několik dělníků. Dva mají fajfky, více 
vpravo je Josef Pech z domku č. 69. Měl selský statek, ale 
v zimě se mu placená práce hodila.

Místní jméno „V Cihelnách“ se používá už velmi dlouho. 
Cihelnu zde oficiálně založil majitel cihelen v Mikovicích, 
Prokop Jindřich Masner, který býval i starostou Kralup. 
Továrny byly v provozu už od roku 1893 a cihelnu v Leša
nech vedl po jeho smrti i syn Prokop F. Masner. Kromě  
ní měl v obci i dva domky pro dělníky.

Zde je pohled do cihelny od západu z roku 1934. Po silnici 
dolů kráčí pohřební průvod z Lešan na hřbitov.

V pozdějších dobách byly některé stavby ještě použity 
na chov prasat, ale to už byly objekty JZD.

Domky „V Cihelnách“ byly trochu níže, pod dalšími objekty.  
Ve vytěženém místě pod lesem byste našli vodní prameny, 
které byly pro cihelnu důležité. Býval tam i sud na pitnou 
vodu pro obyvatele z okolí a v bažině též rybníček 
 „Majsnerák“ s rákosím a množstvím čolků (a to ještě  
kolem roku 1960).

Snímek starého výrobku cihelny s označením „P M“.  
Vedle je vyobrazen majitel zmíněných cihelen, Prokop 
F. Masner. Bývaly také prospekty na výrobky a cihelnu 
Lešany. Podrobnosti kolem rodu Masnerů ale spadají do 
obce Kralupy. Tuto oblast v mnoha knihách důkladně 
zpracoval Ing. Josef Stupka.

Obrázek obyvatel u domků pod cihelnou roku 1918. Níže 
vlevo (u středního vojáka), je určitě Anna Pecinovská 
z Lešan. Pracovalo tam hodně cihlářských dělníků z obce. 
Třeba ze statku č. 1, Jaroslav Ebert, Alois Vinš, Václav Řehák, 
Josef Hejsek z č. 2, Josef Bradáček z č. 5, František Vojtě
chovský z č. 15 a mnoho dalších.

Na závěr zmíním obecního strážníka, kterým byl v té době 
Antonín Hudeček z č. 53, pak bydlel v č. p. 28. 

Ale kdo to pamatuje …

Václav Hlavatý
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Zimní příprava našich fotbalistů je v plném proudu a všechny týmy  
svědomitě trénují a nabírají kondici pro nadcházející mistrovské zápasy. 
V současnosti plně využíváme nového multifunkčního hřiště s umělou 
trávou, kde bylo nainstalováno LED osvětlení, takže tréninky probíhají 
až dlouho do večera.

U velkého hřiště se rozšiřuje prostor u postranní čáry před hlavní tribunou. 
Širší pruh trávy mimo hřiště budeme využívat při trénincích a tím šetřit hrací 
plochu, která každodenním zatížením dost trpí.

V současné době má Dynamo šest mužstev, od minipřípravky až po Atým 
dospělých. Už dlouho jsme neměli u mládeže tak početnou hráčskou základnu 
a je radost se dívat na to hemžení na hřišti, které je při tréninku zaplněné  
každý den a někdy i o víkendu.

Naše A-mužstvo

pod vedením trenéra D. Kaplana kope 1. A třídu, skupina A, a po podzimu 
se drží přesně v polovině tabulky s 21 body. Jarní část zahájí 9. 3. zápasem 
v Doksech.

Sestava:

R. Zavadil, J. Emmer, J. Vorel, P. Dubský, M. Müller, L. Simon, J. Holý, A. Janovský,  
L. Krejza, J. Křtěn, P. Palička, L. Král, M. Branse, Z. Spaček, D. Kaplan,  
Z. Kratochvíl, D. Valda, J. Jindřich, D. Kulhánek, V. Kratochvíl

Trenér:

D. Kaplan

Dorost
se po loňských odchodech potýkal 
s nedostatkem hráčů. Ale dohodli  
jsme se s PTZ a pro tento ročník 
jsme sestavili společný tým Nelaho
zevsi, kdy jsme naše odchovance  
doplnili hráči z PTZ. Naši trenéři zůstá
vají a domácí zápasy hrajeme na  
hřišti Dynama. Opět kopeme mělnický  
okresní přebor, kterého se účastní  
deset týmů. Podzim se dorostu 
opravdu vydařil. Vedeme tabulku se 
čtyřbodovým náskokem a na jaře si 
zahrajeme o titul! Začínáme  
24. března v Obříství.

Sestava:

J. Novák, V. Kratochvíl, P. Jareš,  
J. Šebesta, D. Šebesta, J. Hájek,  
M. Branse, R. Kochman, D. Chládek,  
T. Němeček, K. Balhar, K. Fišer, A. Lu
dický, L. Chodora, D. Indrouch

Trenéři:

M. Kratochvíl, P. Jareš, P. Novák

Mladším žákům
se na podzim moc nedařilo. Přezi
mují na posledním místě a zatím 
nezískali ani bod. Trápí je hlavně 
neproměňování šancí a tím pádem 
malý počet vstřelených gólů.

Sestava:

M. Štorek, K. Steinhauser, E. Schaffer, 
D. Sopčáková, T. Samec, A. Kuchta,  
Š. Kuchta, L. Machuta, M. Denk,  
D. Křivánek, J. Kebrle, K. Plzák,  
A. Pitucha, K. Fikejs

Trenéři:

L. Machuta a J. Samec

Fotbalisté Dynama se připravují 
na jarní část sezóny

Mladší přípravka na horách
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Starší přípravka
 je v okresním přeboru bohužel také 
poslední bez bodového zisku. I tady 
chybí pořádný střelec. Věříme ale, že 
stejně jako mladší žáci na jaře zaberou 
a nějaké ty bodíky vybojují.

Sestava:

D. Samec, D. Holina, M. Denk, O. Veselý,  
K. Brandejská, J. Machuta, F. Machuta,  
D. Sopčák, K. Fikejs, D. Křivánek,  
J. Moučka, K. Volšíková, V. Bechyňová 
(ta se díky své výkonnosti dostala do 
týmu SK Slavia Praha)

Trenéři:

O. Veselý a J. Samec

Mladší přípravka
 je také na chvostu tabulky s jed
ním bodem. Na jaře bychom si přáli, 
aby se tým posunul nahoru, protože 
ztráta na výše umístěné týmy není 
velká.

Mladší přípravka tak pojala přípravu 
opravdu poctivě a začátek si zpestřila  
pobytem v Krkonoších. Trenéři si pro 
své svěřence připravili mnoho pohy
bových her na sněhu, nechybělo ani 
běžkování a tréninky ve sportovní 
hale.

Na konci všichni dostali medaili za 
úspěšné absolvování zimního  

soustředění. Všichni si pobyt na  
horách moc užili, nabrali fyzickou 
kondici a už se těší na jarní část  
mistrovských utkání.

Sestava:

T. Kratochvíl, M. Laibl, M. Prokop,  
R. Lupínek, T. Hlavačka, A. Richtrmoc, 
A. Laiblová, J. Moravec, V. Vymětalík,  
A. Fabian, J. Šebele, M. Bittner,  
L. Marghold

Trenéři:

T. Moravec a V. Vymětalík

Minipřípravka
hraje své zápasy zatím mimo soutěž, 
ale s o to větším zápalem. Pevně věříme, 
že si už brzy zahrají svůj první mistrák.

TJ Dynamo je jedním z mála klubů, 
kterému se daří vychovávat fotbalisty  
hned v několika věkových kategoriích, 
což pro nás znamená velký příslib do 
budoucnosti. O fotbalové výsledky  
v těchto kategoriích tolik nejde, důle
žité je, že to děti baví, aktivně se  
hýbou a tvoří si tu svoji partu, se 
kterou to, doufejme, potáhnou až  
do Amužstva.

Pavel Novák a Michal Žambůrek, TJ Dynamo

Dorost

Mladší přípravka
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Myslivecké ohlédnutí
V neděli 6. ledna 2019 skončil brzy nad ránem další myslivecký ples spolku Kra
lupyNelahozeves. Stejně jako v posledních letech jsme využili zázemí kultur
ního sálu v Nelahozevsi a děkujeme obci, že nám tyto prostory poskytla.  
Ples to byl, myslíme si, povedený. Kapela hrála dlouho, tombola byla bohatá 
a piva bylo dost. Hosté se dobře bavili a my jsme snad alespoň trochu pomohli  
vylepšit názor veřejnosti na naši činnost, která bývá hodnocena a popisována 
spíše negativně. Skončil ples a pomalu končí i myslivecký rok.

V únoru ještě probíhá lov zákonem povolené škodné zvěře a samozřejmě 
pokračuje přikrmování drobné a spárkaté zvěře. V březnu je jí již většina hájena 
a postupně přivádí na svět novou generaci. Dle myslivecké mluvy zvěř svá 
mláďata nebo vejce metá, klade, vrhá či snáší a my již brzy můžeme vidět 

„březňáčky“, čili mladé zajíce, později liščata, srnčata a mnoho dalších mláďat. 
V dubnu a květnu se věnujeme čištění krmících zařízení, opravám posedů 
a žebříků po zimě, sběru odpadků a čištění honitby. V půlce května již také 
začíná lov srnců, kdy se nejdříve loví špatně založený a slabý roček či vidlák, 
později v průběhu a hlavně po skončení srnčí říje pak i starší srnci a srnci trofejní.

Léto je pro myslivce časem k individuálnímu lovu a toulkám po honitbě, při 
nichž průběžně kontroluje stav populace ať volné či vypouštěné zvěře. V mysli
veckém spolku KralupyNelahozeves probíhá v tuto dobu také vypouštění uměle  
odchovaných divokých králíků, zajíců polních a bažantích slepic. S tím je 
spojena i následná péče o vypouštěné kusy, čistění a doplňování napáječek, 
zajištění krmení, dokud se vypouštěná zvěř neaklimatizuje v novém prostře
dí. V září již začínají první společné lovy kachen a vše se schyluje k nejatrak
tivnějšímu období mysliveckého roku.

Přichází podzim, čas společných honů a naháněk, čas setkávání s přáteli  
a kamarády. Je to období sychravých a studených dnů strávených v dobré 
a přátelské společnosti, kdy po skončení lovecké akce probíhá zpravidla ještě 
její zhodnocení a společné posezení. Manželky tento čas příliš rády nemají, 
protože si nás doma moc neužijí. Prakticky každý víkend se v sobotu i v ne
děli koná hon či naháňka, u nás či u sousedů a je na každém myslivci, kolika 
akcí se chce zúčastnit.

V našem spolku je takovou tečkou za touto částí sezóny hlavní hon,  
pořádaný zpravidla tři dny před koncem kalendářního roku. O silvestra 
se ještě naposledy setkáme, projdeme a popřejeme si. Neloučíme se ale na 
dlouho, protože první akcí v novém roce bývá opět příprava a pořádání mysli
veckého plesu. Vše tak začíná nanovo, tak jako v letech minulých a jak doufáme, 
i v letech příštích.

Zimní přikrmování zvěře
Přikrmování zvěře v hladových měsících je velmi důležitou částí myslivecké 
činnosti. Probíhá prakticky již od podzimu, ale nepostradatelná je hlavně  
v zimních a jarních měsících, kdy je potravní nabídka velice omezená 
a zvěř spotřebovává poslední zásoby energie.

V tuto dobu se zvěři předkládá zejména krmivo jadrné, které je bohaté na 
živiny, tj. oves a ječmen pro zvěř spárkatou a pšenice a pšeničná zadina pro 
drobnou pernatou zvěř.

Dále je zvěři předkládáno krmivo objemné, které má živin podstatně méně 
a to seno, jetel a vojtěška, případně letnina (usušené maliní, kopřivy či ovocné 
větve nastříhané při jarním prostřihávání stromků).

Poslední potravní složkou je krmivo dužnaté, které je zdrojem vody a vitamínů. 
Mezi toto krmivo patří řepa, kapusta, krmná mrkev, případně ovoce, velice 
dobře jsou přijímány sušené jeřabiny, bezinky nebo trnky. Jako doplňkové 

krmivo se někdy používá i sušené 
pečivo, které zvěř bere ráda, ale je 
zde důležité dbát na některá pravidla.

Pečivo musí být zcela suché a bez 
plísní, bez náplní, nehodí se sladké 
pečivo, kořeněné, atd. Velkou  
nevýhodou pečiva je jeho schopnost 
natáhnout do sebe okolní vlhkost. 
Nejlepší je ho předkládat v malém 
množství a častěji.

To ostatně platí i pro všechny již zmí
něné druhy krmiva. Pravidlo méně 
ale častěji je nejlepší zárukou, že 
zvěři neuškodíme. Dalším důležitým 
pravidlem je ochrana krmiva před 
deštěm a sněhem, tak aby neplesni
vělo a sama zvěř v něm pokud možno 
příliš nešlapala a nešpinila jej. Proto 
se krmivo umisťuje do krmících zaří
zení, jako jsou jesle a krmelce, pro 
drobnou zvěř pak zásypy.

Pokud by se někdo rozhodl, že 
chce zvěři přilepšit, měl by postu-
povat podle výše uvedených zásad. 
V zimním období se zvěř často okolo 
krmných zařízení dlouhodobě zdržuje,  
a aby byla v klidu, a nerušena jsou 
tato zařízení umístěna většinou dále 
od běžných cest. Není příliš dobré 
lákat ji na jablka a pečivo vysypané 
na zem hned u cesty, kterou za den 
projde i několik „pejskařů“ se psy na 
volno.

Úplně nejlepším způsobem, jak se 
dozvědět více a případně se na přikr
mování zvěře podílet, je kontaktovat 
členy mysliveckého spolku.

MS
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Informace z obce
• U hřbitova byly pokáceny túje z důvodu plánované rekonstrukce hlavní 

cesty.

• Zájemci o účast na Vítání občánků se do konce března mohou hlásit 
u matrikářky Zuzany Dvořákové. Stačí nejpozději do konce března na 
obecní úřad donést rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku k vítání občánků, 
kterou najdou na webu obce.

• Zastupitelstvo stanovilo termíny zasedání až do konce roku. Budou se 
scházet vždy v pondělí. Plánované termíny řádných zasedání jsou:  
11. března, 29. dubna, 24. června, 26. srpna, 21. října, 16. prosince.

• Zpravodaj letos vyjde šestkrát. Jedno číslo bude speciál, jak avizoval 
starosta Jakub Brynda v editorialu. Uzávěrka dalšího čísla je 15. března, 
následně jsou termíny uzávěrek plánovány na květen, červenec, září  
a listopad. Přesné datum se vždy dozvíte v předchozím čísle.

• Cena inzerce ve zpravodaji se v letošním roce o pár set korun zvýšila. 
Nové sazby jsou: 1100 Kč za A4, 600 Kč za A5, 400 Kč za A6, 150 Kč  
za řádkovou inzerci. 

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 
periodický tisk s evidenčním číslem  
MK ČR E 21695. Plánovaná uzávěrka 
příštího čísla: 15. 3. 2019.

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.

mailto:nelahozeveskyzpravodaj%40gmail.com?subject=
http://nelahozeves.cz
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Tipy na akce v Nelahozevesi a okolí
Březen

8. března od 20 h
Šibřinky I v sále TJ Dynamo, 
hraje kapela Globus

10. března od 14 h
Dětský karneval v sále TJ 
Dynamo

11. března od 18 h
Mimořádné zasedání zastupi-
telstva obce – schvalování  
územního plánu, KD Nelahozeves

13. března v 16:23 h
vlakem z Nelahozevsi do Prahy
Návštěva recitálu Josefa Fou-
ska v divadle U Hasičů  
akce Klubu seniorů (KS)

13. března v 19 h
Budoucnost rodného domu  
A. Dvořáka v Památníku  
A. Dvořáka   viz plakát na str. 14

14. března od 20:15 h
Filmový večer - Muž jménem 
Ove v klubovně nad sokolovnou 
(Veltrusy)

16. března od 20 h
Hasičský ples v restauraci Na 
Závisti (Veltrusy)

23. března od 20 h
Šibřinky II v sále TJ Dynamo, 
hraje kapela Gradace

Duben

6. dubna od 6:15 do 10:30
48. ročník pochodu Do Okoře 
bez oře – start v Kralupech od 
MěÚ

6. dubna
Jarní brigáda - Ukliďme 
Česko

8. dubna v 16:23 h
Návštěva muzikálu Čochtan 
vypravuje v divadle Gong 
akce KS – vlakem z Nelahozevsi 
do Prahy

11. dubna od 18 h
Cestopisná beseda -  
Burgundsko (Veltrusy)

13. dubna od 10 h
Vajíčkobraní ve Velvarech 
trhy a kulturní program na 
Velvarském náměstí. 

18. dubna od 19 h
Pop Rock party v restauraci 
Na Závisti (Veltrusy)

20. až 21. dubna od 9 do 17 h
Hrnčířské slavnosti na zámku 
Nelahozeves

21. dubna od 14 do 17 h
Pomlázkování  u hasičárny

21. dubna od 9 do 14 h
21. Běh veltruským parkem. 
Tradiční běžecký závod určený 
pro všechny věkové kategorie.

25. dubna v 6:25 h
Prohlídka lázeňského města, 
návštěva pamětihodností 
akce KS – vlakem z Nelahozevsi 
do Poděbrad

25. dubna od 20:15 h
Filmový večer - Pod jedním 
stromem v klubovně nad  
sokolovnou (Veltrusy)

27. dubna od 9 do 14 h
21. běh veltruským parkem

29. dubna od 18 h
Zasedání zastupitelstva obce

30. dubna
Čarodějnice v Lešanech 
Čarodějnice v Nelahozevsi 
pořádané hasiči

Květen

1. května
Turistický pochod Dvořákova 
Nelahozeves

11. května
Nelahozeveské Máje – více 
informací v příštím čísle

23. května od 20:15
Filmový večer - Fénix  
v klubovně nad sokolovnou 
(Veltrusy)

25. května od 9 do 16 h
24. ročník memoriálu  
K. Krohna a oslavy 155. výročí 
založení hasičů ve Velvarech
Tradiční hasičská soutěž v areálu 
Malovarského rybníku.



 

Jsme nová, rychle rostoucí firma, která nabírá nové kolegy na pozici:  

Operátor výroby 

 

Co bude Vaše náplň práce: 

• obsluha strojů ve výrobě 

• kontrola tvaru a vzhledu výrobku 

• zaznamenávání produkce 

• spolupráce v rámci výrobního týmu 

 

Co od Vás požadujeme: 

• spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost  

• dobrý zdravotní stav 

• ochota pracovat ve třísměnném provozu 

 

Co Vám nabízíme: 

• platové ohodnocení: 25 000 – 30 000 Kč 

• práce v přátelském kolektivu 

• smlouva na dobu neurčitou 

• 25 dní dovolené 

• firemní akce 

• nástup možný ihned 

• pracoviště: Nelahozeves 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 

733 380 514 nebo zašlete životopis na email 

michal.herna@recyklacesetw.eu 



 

Jsme nová, rychle rostoucí firma, která nabírá nové kolegy na pozici: 

Technický pracovník/údržbář 

Vaše náplň práce bude: 

• zajištění plynulého chodu strojů - opravy/údržby 

• analýzy poruch a závad a jejích následné odstranění 

• provádění záznamu o kontrolách 

• provádění drobných oprav v rámci celé společnosti 

• podíl na neustálém zlepšování procesů  

Co od Vás požadujeme: 

• vzdělání ideálně technického, strojírenského či elektrotechnického směru 

• praxi v opravě a údržbě strojů a zařízení výhodou 

• základní či odborná znalost oboru elektřiny velkou výhodou 

• samostatnost a zodpovědnost 

• ochotu pracovat ve směnném provoze  

Co Vám nabízíme: 

• platové ohodnocení: 25 000 – 30 000 Kč 

• různorodá práce, ve které se nebudete nudit 

• práce v přátelském prostředí 

• smlouva na dobu neurčitou 

• 25 dní dovolené 

• firemní akce 

• nástup možný ihned 

• pracoviště: Nelahozeves 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 
733 380 514 nebo zašlete životopis na email 
michal.herna@recyklacesetw.eu 


