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Nelahozeveský

ZPRAVODAJ

Pro občany obce zdarma

Naši ochotníci si na Hrnčířských slavnostech i na Májích zahrají pohádku.
Jakou? Dozvíte se v článku Terezy
Popkové.V sobotu 6. dubna také proběhl další ročník akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, do které se letos
zapojila i Nelahozeves. Dobrovolníci
si mákli na celém území obce, ale lidé
od Višňovky to vzali z gruntu a uklidili
nepořádek na černé skládce.

foto: Kristýna Dubcová
Vážení spoluobčané,
máme tu konečně jaro! A o novinky
není nouze, proto i toto číslo je výrazně
„buclatější“, než jste zvyklí. Co se všecko
událo? Máme schválený nový územní
plán. Podrobnější informace o tom, jaké
změny v budoucnu naši obec čekají, si
můžete přečíst v článku Miloše Mojžiše. Kromě toho zastupitelé na konci
března odhlasovali investiční záměr na
nákup bývalé vinopalny v centru obce,
zároveň požádali o dotaci na vybudování obecních bytů, které by v budoucnu sloužily pro seniory a další lidi
v nouzi. A rodný dům Antonína Dvořáka
byl navrácen zpět rodině Lobkowiczů,
kteří ho spolu s přilehlým parkem plánují opravit. Doposud expozici provozovalo Národní muzeum.
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Dotované
stravování

Tématu je věnováno také několik
stránek. Pozitivní je, že to neohrozí
další ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves, který se uskuteční v neděli
8. září a informace o něm najdete
v příštím čísle.
Obec také investuje do nákupu nového
automobilu pro technické služby
a schválila záměr nákupu traktoru.
Co se kulturního vyžití týče, čeká nás
další ročník Májů, v červnu velkolepé
oslavy 110. výročí vzniku spolku nelahozeveských hasičů a také Summer šou
Nadačního fondu Slza zvířat v areálu
Mariny. Děti s rodiči se mohou těšit
na oblíbený Pohádkový les. Ale nepředbíhejme, v dubnu se v obci uskuteční
další ročník Hrnčířských slavností
a také oblíbené Pomlázkování.
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Nový územní
plán

Asi vám neuniklo, že je opravená
budova nádraží Nelahozeves a momentálně se čile pracuje na zastávce
Nelahozeves-zámek. Kladete si otázku,
co tam bude? Tak to se v tomto čísle
také dozvíte.
No, a jelikož se v obci začíná dít hodně
věcí, tak jsem si v tomto čísle dovolila
otevřít téma nedostatku dětských
hřišť a míst k setkávání. V souvislosti
s tím je v plánu také neformální
schůzka se zájemci o toto téma v pátek
24. května v klubovně ve Volnočasovém
centru. Ve stejný den a v sobotu
25. května se v obci uskuteční volby
do Evropského parlamentu.
Děkuji všem za spolupráci na obsahu
tohoto čísla. Pokud byste se rádi
k nějakému tématu vyjádřili jako
občané, napište na adresu
nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com.
Soňa Brunnerová
šéfredaktorka NZ
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Oživme
Nelahozeves

Dotované stravování

seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně
a tělesně postižených v obci Nelahozeves

Cíl: Poskytnout občanům obce se sníženou pohyblivostí pomoc při zachování soběstačnosti a sebeobsluhy,
a tím i k setrvání ve svém přirozeném domácím prostředí. Upraveno pro rok 2019 (účinnost od 1. dubna 2019) ve
smyslu usnesení zastupitelstva obce Nelahozeves č. 17/2/2019 ze dne 25. února 2019.

Podmínky pro vydání opráv- Vyřízení žádostí
o vydání potvrzení pro odběr obědů s dotací
nění k odběru oběda s dotací Žádosti
projednává sociální komise obce a po jejím doporučení

•

Senior – poživatel starobního důchodu starší
65 let nebo svéprávný a práce neschopný invalidní
důchodce a osoba zdravotně a tělesně postižená
(ZTP/P, ZTP, TP) bez věkové hranice. Občan musí být
registrován k trvalému pobytu v obci Nelahozeves.

•

Podání žádosti o dotaci k odběru obědů na předepsaném tiskopise s uvedením pravdivých údajů
a stvrzené osobním podpisem. Na vyžádání je žadatel
povinen doložit aktuální údaje příslušným úředním
dokumentem.

•

•

Čistý měsíční příjem žadatele nepřesahuje pětinásobek životního minima – tj. pro rok 2019 částka
17 050 Kč. Sociální dávky (blíže uvedeno na žádosti)
se do čistého příjmu nezapočítávají.
„Potvrzení“ vydané obcí Nelahozeves po schválení
žádosti je platné pro daný kalendářní rok, žadatel ho
odevzdal dodavateli stravy firmě Petr Novák – Vražkov.

schvaluje starosta obce. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici
na obecním úřadě nebo je lze stáhnout z webu obce.
Vyplněnou žádost lze odevzdat, jakož i vystavené „potvrzení“ vyzvednout, na obecním úřadě. O vyřízení žádosti
je žadatel vyrozuměn.

Budete potřebovat
•

2x souprava jídelního nádobí (jídlonosič) se samolepkou s nadepsanými údaji o osobě odběratele – jméno,
příjmení a doručovací adresa v obci Nelahozeves.

Informace o dodavateli obědů
•

Oběd je odebírán od firmy Petr Novák, Vražkov 165,
IČ: 74324284, tel. 774 676 900 (416 871 141 – vývařovna),
e-mail: jidelnanovak@seznam.cz; www.jidelnanovak-cz.
webnode.cz; provozovna: Straškov-Vodochody 103.
Mgr. Josef Kukla
předseda sociální komise, tel.: 728 845 829
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Co všechno dotovaným
stravováním získáte
•

Obědy (pouze v pracovní dny) v rozsahu 1x polévka
+ výběr ze dvou druhů hlavního jídla.

•

Pravidelně každou středu bude odběrateli doručen
dodavatelem do místa odběru jídelní lístek na následující týden, kdy do dvou dní (pátku) odběratel na
dodaném jídelním lístku vyznačí objednávku (počet
odběrem oběda pokrytých dní v příštím týdnu a výběr
druhu jídla) a takto označený jídelní lístek vrátí dodavateli v místě odběru (objednávku lze podat i elektronicky). Odběratel zaplatí pouze za počet obědů
objednaných k dodání.

•
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Obědy jsou rozváženy na určené adresy (v čase
zhruba od 9 do 10 h – doprava je započtena v ceně
oběda). Firma PETR NOVÁK denně vaří a expeduje
(dováží až do bytu) kolem 600 obědů.

Cena celého nedotovaného oběda včetně jeho
doručení pro rok 2019 je
73 Kč. Dotace obce činí
18 Kč/oběd.

Cena dotovaného
oběda s polévkou
včetně dopravy:

55 Kč

Vážení spoluobčané,
V sobotu 6. dubna se naše obec účastnila projektu „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, dobrovolnické úklidové akce probíhající na území celé České
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a jiný
nepořádek. Tuto akci bereme jako další pozitivní věc, kterou bojujeme
(my všichni, kterým není naše místo pro život lhostejné), proti nepořádku
a všemožným odpadkům, na které bohužel v obci narážíme.
Ze zkušenosti již víme, že akce podobného typu jako například pravidelné
jarní brigády mají své opodstatnění i efekt. Obec po nich po zimním
spánku neskutečně prokoukne. Škoda ovšem je, že to vydrží jen krátkodobě. Právě proto, že nechceme, aby se jednalo pouze o běh na krátkou
trať, chceme se v tomto volebním období zaměřit a intenzivněji se věnovat
spolupráci na úrovni občan » komise životního prostředí » obec.
Domníváme se, že skvělým nástrojem,
jenž nám v tomto bude pomocníkem,
je mobilní aplikace ZMAPUJTO.
Ta vznikla v roce 2012 jako ekologický
projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České
republice a přispět tak k řešení této
problematiky. Projekt se zaměřil
na občany, kterým se nelíbí černé
skládky v jejich městech, vesnicích
nebo přírodě a chtějí s nimi něco
udělat. Kromě černých skládek, je
ale možno hlásit i celou řadu jiných
možných problémů, na něž v přírodě
či ve městech narazíte. Jako je například drobný nepořádek, poškozený
chodník, lavička, odstavený autovrak,
nepořádek u kontejnerů tříděného
odpadu atd.
ZmapujTo neslouží jen občanům, její

funkce se rozšiřuje i na města, obce
a jiné instituce, které mají za úkol
zabývat se podněty občanů. Hlášení
se tedy od konkrétního občana velmi
rychle dostane až k odpovědné
instituci pověřené řešením dané
problematiky.
Jak tato aplikace funguje, je podrobně
popsáno na webových stránkách
projektu http://www.zmapujto.cz/
about, ovšem práce s aplikací je
uživatelsky přátelská a dosti jednoduchá, proto se pokusím o popsání
v několika následujících bodech.
Prvním krokem je instalace ZmapujTo do chytrého telefonu prostřednictvím Google Play nebo App Store.
Není potřeba se nikam registrovat,
podněty je možno vkládat i bez registrace, pouze při rekapitulaci hlášení

systém vyzve k vyplnění e-mailové
adresy a jména. Zadaný e-mail bude
poté sloužit pouze pro komunikaci
s provozovatelem ZmapujTo, nebude
poskytnut třetím stranám a ani nikde
veřejně zpřístupněn. Odesláním formuláře pak souhlasíte se zveřejněním
poskytnutých fotografií a informací, i s jejich dalším využitím v rámci
projektu ZmapujTo i projektů souvisejících.

Vkládání podnětu
v aplikaci ZmapujTo:
1. Nahrát fotografie a určit pozici
Detaily hlášení – zde se upřesní,
o jaký podnět se jedná.
2. Rekapitulace hlášení
3. Po odeslání rekapitulace hlášení
přijde potvrzení, že je podnět
zpracováván.
Pokud někdo nevlastní chytrý telefon
je možné podněty s důkladným
popisem, fotografiemi a přesnými
souřadnicemi zaslat na emailovou
adresu Komise životního prosředí –
robek@nelahozeves.cz popřípadě
konkrétní podnět s veškerými výše
popsanými náležitostmi a informací
„určeno pro KŽP“ osobně přinést na
obecní úřad, kde bude zpracován.
Doufáme, že tato platforma zefektivní
spolupráci mezi občanem a obcí,
a pomůže nám Nelahozeves udržet
v čistotě a pořádku.
Závěrem bychom Vám za KŽP chtěli
popřát krásné jaro a poděkovat za
účast při úklidu v obci!
Jiří Michal
člen komise životního prostředí
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Nový
územní
plán
V březnu se uskutečnila hned dvě zasedání obecního zastupitelstva, na kterých byl schválen územní plán
obce (více o něm si můžete přečíst v článku Miloše Mojžiše), a také několik investic. První zmíněné zasedání
se uskutečnilo 11. března v kulturním domě a byl na něm schválen nový územní plán. Pro byli všichni zastupitelé,
kteří byli přítomni. Omluven byl p. Radek Modes, který se zdržel v dopravní zácpě. Starosta upozornil, že se
mu sice ne všechny věci v ÚP líbí, ale dodatečné změny v něm jsou možné. Na zastupitelstvu 25. března Jakub
Brynda uvedl, že pořizovací cena projektové dokumentace od roku 2014 činí cca 750 tisíc korun. Veškerou
dokumentaci ke schválenému ÚP si můžete prohlédnout na webu obce anebo osobně na OÚ Nelahozeves.
Zatím poslední zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo
v Zagarolské 313 v pondělí 25. března. Zastupitelé tu
schválili investiční záměr na nákup traktoru a také
automobilu pro technické služby za 676 390 Kč s DPH
značky Peugeot Boxer, na který byla poskytnuta sleva.
Během zasedání vyplynulo najevo, že technické služby
obce nemají k dispozici vlastní techniku. Zaměstnanec
obce pan Šimek během práce musel využívat svoji.
Zastupitelé se rozhodli dále neinvestovat do dvacet let
starého automobilu, který měly technické služby obce
Nelahozeves k dispozici poté, co se rozbil jeho motor.
Poměrně velkou diskuzi mezi zastupitelstvem a občany
vyvolala investice do objektu bývalé vinopalny v centru
obce (čp. 19) a přilehlého pozemku od p. Kratochvíla.
Někteří zastupitelé i občané poukazovali na neekonomickou investici, špatný stav objektu, který je odspodu
vlhký, i na to, že je v chráněném pásmu, takže se bude
muset vše projednávat s památkáři. Starosta Jakub Brynda
oponoval, že pokud nebude mít obec tento objekt ve

vlastnictví, tak se dále nic nehne, a za sto let se už nikdo
nebude ptát, kolik to v roce 2019 stálo. Pro nákup hlasovalo hnutí Pro Nelahozeves a zastupitel Stanislav Kuchta.
Zdržel se Radek Modes, proti nákupu byl Stanislav
Lidmaňský a Josef Kukla.
O nákup objektu bývalé vinopalny přitom usilovali i bývalí
starostové. V objektu je nyní hospoda a několik bytů,
kterým bude končit nájemní smlouva. Během několikaměsíčních vyjednávání se současným majitelem a po vyhotovení znaleckého posudku, byla nákupní cena objektu
stanovena na 15,6 milionu Kč, ale bude do něj nezbytně
nutné investovat zatím neurčitou částku v řádu (desítek)
milionů. Zastupitelé obce zároveň budou žádat o dotaci na
vybudování obecních bytů, které by v budoucnu sloužily
pro osoby potřebné a pro seniory, kteří pobírají starobní
důchod. Tato žádost měla uzávěrku 27. března, dva dny
po zasedání zastupitelstva.
Soňa Brunnerová
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Zastupitelské okénko Olgy Riegertové k investičním záměrům
Traktor a užitkový vůz

Vinopalna

Zde není o čem přemýšlet. Obě vozidla
obec potřebuje, bohužel se potřeby
sešly v jeden moment. Nejvíc se
diskutovalo o technické stránce věci
– toto jsem plně ponechala v kompetenci kolegů zastupitelů, kteří
k tomu mají blíže.

Domnívám se, že obec má investovat do realit, zvláště pokud se z nich
v budoucnu může očekávat i zisk
(např. za pronájem). Najde se spousta
možností, jak tyto prostory využít.
I když následné výdaje na opravy
(rekonstrukce bude opravdu nutná)
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nebudou zanedbatelné, domnívám
se však, že výsledný efekt za to stojí.
Jde o centrum obce, kde se nejvíce
pohybují turisté, budova navazuje
na MŠ. Myslím, že se povede (a měla
by se vést) ještě dlouhá diskuse, jak
tyto prostory (kromě bydlení) využít.
Něco pro turisty, něco pro občany –
možností je spousta.

Co přináší nový územní plán
Centrum obce se výrazně promění
Nelahozeveská náves, pokud se tímto slovem dá vůbec
označit, nese současnou podobu od 80. let minulého
století, kdy byla v prostoru pod zámkem zbourána
většina budov bývalého zemědělského dvora a současně byla vybudována nová průjezdní komunikace
a přilehlý park.

Podle autorů územního plánu ze sdružení DGGG ale
současná podoba návsi již neodpovídá potřebám obce
a trendům moderního uspořádání center, v nichž se projektanti snaží upravovat trasy komunikací tak, aby zde
byli řidiči nuceni jezdit pomalu a opatrně. Přesně v tomto
duchu se před pěti lety odehrála rekonstrukce náměstí
Antonína Dvořáka ve Veltrusích a podobná úprava podle
všeho časem čeká i Nelahozeves. „Pro využití potenciálu
návsi je nezbytné zklidnění jejího dopravního zatížení,
organizace dopravy a úprava prostorového uspořádání,
uvádí se v novém územním plánu obce.“ (datum projednání
je už v předchozím článku).
Podle záměru projektantů by se měla současná rovná
silnice zaoblit tak, aby vedla blíže k hasičskému domu.
To by donutilo řidiče v centru zpomalit a současně by
hlavní silnice nepřetínala prostředek návsi, což by umožnilo zvětšit současný park a postavit na jeho okraji budovu
občanského vybavení. Mohl by zde být umístěn například
domov pro seniory, způsob využití této budovy však
územní plán neurčuje a ponechává tuto otázku na
budoucím rozhodnutí vedení obce. Další podrobnosti
k budoucímu uspořádání návsi má stanovit takzvaný
regulační plán, který musí obec vydat do šesti let, tj. do
roku 2025.

V lokalitě se každopádně nezačne stavět dříve, než bude
v místě vyřešeno odvádění dešťových vod. Nedokončenou
dešťovou kanalizací trpí při větších deštích zejména
obyvatelé ulice V Loučkách. Na jejím konci musí obec
nejprve vybudovat retenční nádrž a současně dokončit
napojení kanalizace do sousední Kralupské ulice, odkud
je již dešťová voda sváděna hradební štolou do Vltavy.
Na ulici V Loučkách by měla podle nového územního
plánu v budoucnu navazovat pěší a cyklistická stezka do
Lešan, kde by měla vyústit do ulice U Dvora. V navržené
trase kdysi bývala polní cesta, vlivem zemědělské činnosti
ale zanikla.
Na konci ulice V Loučkách je zároveň navrženo malé
obratiště pro auta. Podobná otoč je plánována i na konec
ulice Školní, která je taktéž slepá.
Mezi další úpravy v blízkosti centra obce patří plánovaná
rekonstrukce ulice Dvořákova stezka. V prvé řadě územní
plán předpokládá vybudování protihlukových zábran
v prostoru nedaleko zámku, jejich výška by s ohledem
na památkovou ochranu centra obce neměla přesáhnout
1,2 metru. Toto omezení bude muset respektovat i připravovaný projekt výstavby nového železničního tunelu,
v jehož rámci se výstavba protihlukových stěn připravuje.
Dvořákova stezka by zároveň měla být na několika místech rozšířena a zejména prodloužena tak, aby cyklisté
ve směru z Kralup nemuseli podjezdem vyjíždět kolem
kostela na hlavní silnici, ale mohli plynule pokračovat
dál podél Vltavy. Pás pro budoucí prodloužení Dvořákovy
stezky přes nevyužívanou louku je též označen jako veřejně prospěšná stavba, takže jej obec může v krajním
případě vyvlastnit.
Stejný statut má i další plánovaná pěší a cyklistická cesta,
která by měla propojit centrální Nelahozeves od Dvořákova domu s ulicí Pod Strání u hřiště PTZ. Chybějící
chodník v této části obce je velký problém pro četné
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Kromě nové budovy občanského vybavení na návsi předpokládá územní plán další výstavbu rodinných domů
na koncích ulic Školní, V Závětině a V Loučkách, a také
v malé boční ulici Na Paloučku, v níž kralupský stavební
úřad kdysi povolil výstavbu dvou domů v rozporu
s územním plánem. Další domy v této lokalitě už nechtěli
projektanti povolit, nakonec ale požadavkům vlastníků
pozemků společně s tehdejším starostou Josefem
Kebrlem ustoupili. Celkem by tak ve zmíněných čtyřech

ulicích mohla vyrůst postupně až třicítka nových domů
a vzniknout by mělo několik nových propojovacích ulic.
Proti jejich umístění se ale bouří část vlastníků příslušných
pozemků. Obec původně označila ulice jako veřejně prospěšné stavby, takže by je vlastníkům v krajním případě
mohla i vyvlastnit (za odpovídající finanční náhradu),
nakonec ale Josef Kebrle tlaku vlastníků částečně ustoupil
a možnost vyvlastnění v územním plánu zrušil. Ulice sice
v územním plánu zůstaly zakreslené, obec je ale nebude
moci postavit bez dohody s vlastníky. Tento dílčí ústupek
ale části vlastníků nestačí a někteří hrozí obci soudními
spory. Nový starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves)
už dal najevo, že se bude snažit jim vyjít vstříc formou
změny schváleného územního plánu. Tím by se ale ocitl
na tenkém ledě, neboť jedním z dotčených vlastníků je
i místostarosta Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves).

chodce i cyklisty, mimo jiné i proto, že řidiči mají v tomto
neobydleném úseku tendenci překračovat povolenou
padesátku.
Mezi další drobnější změny, se kterými územní plán
počítá, patří také přístavba bývalé konírny a kočárovny

v areálu zámku, v níž by Lobkowiczové rádi otevřeli
nové návštěvnické centrum. S rozšířením památkově chráněné budovy z roku 1909, která stojí vedle zámeckého
parkoviště, ale nesouhlasí Národní památkový ústav.

Vedle nádraží vyroste nová čtvrť
Nejvýznamnější změny se plánují v lokalitě okolo
nádraží, územní plán ale přináší i několik dalších
zajímavých novinek v ulicích Zagarolská a Pod Strání
– například jejich propojení.

Zatímco dosavadní územní plán z roku 2005 předpokládal novou výstavbu domů zejména v údolí mezi Nelahozevsí a Lešany, v novém územním plánu je jako hlavní
rozvojová lokalita označena plocha lemovaná nádražím
a bytovkami v Nádražní ulici. Podle projektantů ze sdružení
DGGG by se tento prostor měl v budoucnu stát novým
lokálním centrem obce s vlastní občanskou vybaveností.
Největší radost z toho nepochybně mají dvě ženy z Prahy 6,
kterým patří pole za bytovkami v Nádražní ulici, na jejichž
rozsáhlém pozemku bude moci časem vyrůst až 56 nových
rodinných domů a několik dalších budov občanské vybavenosti a podnikání, včetně nové pětitřídní základní školy
s kapacitou až 150 dětí.
Dlužno dodat, že pole bylo částečně zastavitelné už
v předchozím územním plánu, ten nový ale území pro
výstavbu rozšiřuje zhruba na dvojnásobek, až téměř
k čerpací stanici v Podhořanech.
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Projektanti se pro tuto lokalitu rozhodli zejména z důvodu
její dobré dopravní obslužnosti. Kromě nedalekého nádraží
je v blízkosti autobusová zastávka a lokalita nabízí snadné
napojení na hlavní silnici č. 608. V územním plánu se
počítá i s menším parkovištěm P+R v sousedství nádraží.
Podrobné členění území má stanovit regulační plán, který
musí obec vydat, podobně jako u centrální návsi, do
roku 2025. V něm bude zakresleno přesné rozmístění
všech ploch včetně potřebných veřejných prostranství,
jako jsou silnice, veřejná zeleň či dětské hřiště. Vzhledem
k blízkosti železniční trati se plánuje i vybudování potřebných protihlukových opatření.
V novém územním plánu již na rozdíl od toho předchozího není zakresleno umístění jednotlivých budov, které
se často značně lišilo od potřeb majitelů pozemků a také
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od způsobu, jakým byly pozemky rozparcelovány. Místo
toho je pro každou lokalitu stanoven procentní podíl
zastavitelné plochy, takže bude například určeno, že na
stavebním pozemku o ploše 1000 m2 bude možné postavit
dům o maximální výměře 130 m2. Současně se pro jednotlivé lokality stanovuje maximální počet nadzemních
podlaží – obvykle dvě až tři. Stanovují se také minimální
plochy jednotlivých pozemků – například pro lokalitu okolo
nádraží to je 900 m2, v Lešanech 800 m2 a pro historické
jádro Nelahozevsi bude platit 500 m2. Územní plán také
pro jednotlivé lokality specifikuje požadavky na tvar
budovy a střechy či vzdálenost stavby od silnice.
V ostatních částech severní Nelahozevsi se nadále počítá
s pokračováním výstavby v prolukách podél ulic Zagarolská
a Pod Strání, s výjimkou dvou pozemků, na nichž chce
obec vybudovat retenční nádrže. Obě ulice by se měly
též v budoucnu propojit podchodem pod železniční
tratí, který bude na straně ulice Pod Strání ústit v lokalitě
nazývané „U vrbiček“ a na druhé straně do ulic Moravská
a Růžová.
Právě vytváření chybějících propojení je jedním z hlavních
cílů územního plánu, které mu v zadání stanovilo zastupitelstvo v roce 2014 ještě za starostky Petry Urbanové.
Do budoucna se tedy počítá například se zadním propojením ulic Na Hřišti a Růžová, které by ukrojilo pás z jedenácti
zahrad za domy v Zagarolské ulici. Podobně by se měly
podél trati propojit ulice Vltavská, Příčná a U Podjezdu.
I toto navrhované propojení však vede přes soukromé
pozemky, zpravidla využívané jako zahrady u rodinných
domů, a naráží tak na nesouhlas příslušných vlastníků. Ti se
kromě snahy ochránit své pozemky obávají též toho, že
přijdou o klidné bydlení na konci slepých ulic.
Dnes už bývalý starosta Josef Kebrle tak podobně jako
v jiných sporných případech vzal zpět svůj původní záměr,
aby byly tyto nově plánované komunikace označeny
jako veřejně prospěšné stavby. Obec tak nebude moci
příslušné pozemky vyvlastnit a ulice tedy zůstanou slepé,
dokud je majitelé pozemků nebudou ochotni obci dobrovolně prodat.
K prodeji nebude nikdo nutit ani oddíl TJ Dynamo Nelahozeves, který je majitelem domu a garáže naproti restauraci
U Marty, v územním plánu je ale pro oba objekty stanoveno předkupní právo pro obec Nelahozeves. Ta by zde
výhledově ráda vybudovala menší parkoviště. Prostor totiž
trpí nedostatkem parkovacích ploch zejména v době
konání fotbalových zápasů na blízkém hřišti Dynama či
při pořádání sportovních a kulturních akcí v přilehlé
sokolovně.

Podél Vltavy by v severní části Nelahozevsi měla pokračovat trasa cyklistické stezky, navazující na Dvořákovu
stezku v centru obce. Nový úsek by měl končit až u přístavu
RORO. Tím by se pěší a cyklistická doprava mohla zcela
vyhnout Kralupské ulici a nadjezdu přes železniční trať.
Do Zagarolské ulice by chodci a cyklisté byli svedeni až příjezdovou cestou ke starému přístavu. V návrhu
územního plánu bylo původně zakresleno i nové pěší
a cyklistické propojení přes Vltavu do Strachova, které
mělo vzniknout rozšířením současného potrubního mostu firmy SYNTHOS. Ta ale s návrhem „z technických a bezpečnostních důvodů“ nesouhlasila. V novém územním

plánu je zakreslena i plocha IV. etapy skládky Uhy, která
v roce 2013 získala potřebná povolení po vleklých bojích
s místním ekologickým spolkem
Občanské sdružení Nelahozeves. Další případné budoucí
rozšiřování skládky už nový územní plán neumožňuje,
severně od skládky nedaleko silnice do Uh ale připouští
výstavbu jiných průmyslových objektů. Ty by mohly
v budoucnu sloužit například k dalšímu zpracování
odpadů přivážených na skládku.
S novými menšími průmyslovými objekty se počítá také
v Podhořanech před nájezdem na silnici č. 608, v blízkosti
průmyslové zóny firmy IVAR CS.

V Lešanech už se moc stavět nebude
Lešany byly v posledních letech výrazně zasaženy
výstavbou velkého množství řadových rodinných domů
v rozporu s předchozím územním plánem obce. Autoři
nového územního plánu si tuto skutečnost uvědomují
a možnost další výstavby zde výrazně přiškrcují.

Nový územní plán v prvé řadě ruší rozsáhlá zastavěná
území severně od Lešan, v tzv. Nelahozeveském údolí
(na polích mezi Lešany a Nelahozevsí). Na těchto pozemcích mohlo podle předchozího územního plánu vyrůst
téměř sto nových rodinných domů, samospráva obce si
ale další výstavbu v tomto prostoru nepřeje. Hlavním důvodem je nepřipravenost obecní infrastruktury na masivnější
výstavbu v této oblasti, ať už z pohledu dopravního či
odvodu dešťových vod.

Mezi dotčenými vlastníky je i skupina majitelů pozemků
zastupovaná Pavlem Burešem, který chtěl po obci souhlas

Za ukončenou považuje územní plán i výstavbu obou
resortů – domy, které se v tuto chvíli staví v ulici V Cihelnách, jsou poslední. Původní záměry developera o další
rozšiřování zástavby nebyly samosprávou Nelahozevsi
vyslyšeny. Současné zástavbě domů v anglickém stylu
projektanti vyčítají zejména její nesoulad s charakterem
vesnice a komplikace s odváděním dešťové vody –
obzvláště horní resort totiž zabírá obrovskou celistvou
plochu, kde se voda nemůže přirozeně vsakovat a v případě
větších dešťů pak vznikají ve starých Lešanech lokální záplavy.
V sousedství horního resortu počítá územní plán s drobným rozšířením příjezdové ulice Lipová, ale zejména
s vybudováním autobusové točny a parkoviště minimálně
pro osmnáct vozidel. Prostor pro autobusovou točnu je
označen jako veřejně prospěšná stavba. To znamená, že
obec může v krajním případě pozemek vyvlastnit, aby
zde mohla točnu postavit a do resortu by tak mohl zajíždět
linkový autobus, který se dnes otáčí dole na návsi. Zastávku
u resortu požadují místní občané mnoho let.
Další podobné plochy jsou vyhrazeny pro plánované
retenční nádrže a výstavby různých sítí. Nový územní
plán též nově vymezuje trasu biokoridoru, který před
deseti lety přeťala výstavba horního resortu, povolená
kralupským stavebním úřadem v rozporu s územním
plánem.
Prakticky jediným prostorem, kde bude v Lešanech do
budoucna povolena nová výstavba, je cesta z Lešan do
Nelahozevsi. Historická pěší komunikace vedoucí
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Nelze vyloučit, že dotčení vlastníci pozemků se budou
za této situace domáhat náhrady, podle názoru bývalého
starosty Josefa Kebrleho ale na ni nemají nárok. Novela
stavebního zákona účinná od roku 2013 totiž náhradu
přiznává pouze po dobu pěti let od chvíle, kdy se pozemek stane zastavitelným. Pokud do té doby nezačnete
na svém pozemku stavět, obec vám jej podle převažujícího názoru právníků může změnit zpět na „pole“ a žádná
náhrada vám podle zákona nenáleží. Lhůta pěti let vypršela 31. prosince 2017.

s výstavbou třiceti nových rodinných domů v této lokalitě,
výměnou za smírné ukončení sporů s obcí. Přes Burešovy
pozemky totiž bez jeho souhlasu vede splašková kanalizace z Lešan (postavená v roce 2009 ještě za starosty
Jaroslava Otáska) a také do nich částečně zasahuje stará
nelegální komunální skládka v sousedství dolního resortu,
která je ve vlastnictví obce (tzv. skládka 111). Dohoda
byla před komunálními volbami prakticky na spadnutí,
na několika sporných ustanoveních se ale Bureš s tehdejším
starostou nedokázal shodnout a proti dohodě se hlasitě
stavěla i část místních občanů. Končící zastupitelstvo tak
smlouvu nakonec smetlo ze stolu a nový územní plán už
výstavbu na tomto místě neumožní.
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nedaleko bývalé cihelny by se časem měla změnit na
běžnou ulici s rodinnými domy podél obou stran. Současně s tím by se měla propojit stávající ulice V Cihelnách
s Kralupskou, aby nebylo nutné zdlouhavé objíždění přes
lešanskou silnici a rozcestí.
I nedaleko rozcestí, v tzv. lokalitě U Rasovny, bude nový
územní plán výstavbu omezovat. Hlavním důvodem je

nedostatečné dopravní napojení lokality na hlavní silnici.
Zastavitelných zůstane oproti předchozímu územnímu
plánu jen několik málo parcel. Ještě přísněji se územní plán
dívá na sousední ulici Na Skále, kde v minulosti v rozporu
s územním plánem vyrostlo několik rodinných domů
v zahrádkářské kolonii. Nový územní plán jasně stanovuje,
že se zde od této chvíle smějí stavět pouze užitkové
stavby pro potřeby zahrádkářské činnosti.

První změna v územním plánu
V rámci krátké debaty na zasedání zastupitelstva v pondělí 11. března potvrdil starosta, že obec již začala připravovat první změnu vydaného dokumentu. Vedení
obce chce totiž přesunout cestu propojující ulice V Loučkách a V Závětině, proti jejímuž umístění dlouhodobě
protestuje část vlastníků dotčených parcel v čele s Pavlem
Matouškem. Ten v loňských komunálních volbách neúspěšně kandidoval do zastupitelstva a v současné době
působí jako člen finančního výboru. (Jedná se o shodu
jmen s bývalým zastupitelem z Lešan.)

soukromých pozemcích, nové vedení obce chce majitelům
parcel vyjít vstříc tím, že cestu přesune na vedlejší parcelu,
jejíž majitelkou je E. P. z Kralup nad Vltavou. Podle místostarosty Zdeňka Schneidera nevznikne této majitelce
újma, neboť cesta byla na jejím pozemku zakreslena již
ve starém, dnes už neplatném územním plánu.
Vedení obce chce tímto krokem předejít soudnímu sporu,
kterým dotčení vlastníci hrozí. Obec je změnu územního
plánu podle starosty Jakuba Bryndy připravena i zaplatit.
Zastupitelstvo však o této věci zatím nejednalo.

Pá, So 24.–25. května

Zatímco bývalý starosta Josef Kebrle námitkám vlastníků
ustoupil pouze částečně tím, že zrušil možnost vyvlastnění
propojovací cesty, zakreslené v územním plánu na

Volby do Evropského parlamentu
Eurovolby letos proběhnou v pátek 24. května 14–22 h
a v sobotu 25. května 8–14 h.
Přehled volebních místností:

Sídlo volebního okrsku č. 1 – Nelahozeves
Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
část Nelahozeves s hranicemi danými ul. Zagarolská v úrovni ul.
U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního
úřadu Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 159 (včetně domu čp. 159,
z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu Nelahozeves).

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

Volnočasové centrum – Zasedací místnost, Zagarolská
čp. 313 (jednací místnost) Nelahozeves
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Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi
danými ul. Pod Strání čp. 191 a ul. U PTZ (volební okrsek č. 1).

Miloš Mojžiš
Nela.cz

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

Důvody proč se
vrátila volební
místnost zpět do
Zagarolské ulice
•

stížnosti starších občanů na špatný
přístup na Dynamo (schody, nebo
seběhnutí kopečku)

•
•

bezbariérový přístup

•
•

obec nemusí platit nájem

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany
Ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51, Nelahozeves
– Lešany
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•

reprezentativnější vzhled
místnosti

možnost výpočetní techniky
+ připojení k internetu
lepší zázemí pro členy volební
komise
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Zámek otevřel své brány,
nelahozeveští ochotníci byli u toho
Ti obsadili převážnou část zámecké zahrady se svou pohádkovou cestou, po níž se během několika hodin prošlo
téměř pět set malých návštěvníků zámku. Děti se zde
setkaly se známými postavami z pohádek, které Ochotníci
Nelahozeves nastudovali v minulých letech, a plnily zde
nejrůznější zajímavé úkoly.

Rekordních téměř dva tisíce návštěvníků si o první
jarní sobotě našlo cestu na zámek Nelahozeves u příležitosti zahájení zámecké sezóny. Přispělo k tomu
nejen vydařené jarní počasí, ale i atraktivní program,
na kterém se podíleli i nelahozeveští ochotníci.

Program pro děti na zámku zahrnoval i dvě divadelní představení, jarní tvořící dílnu, malování perníčků či fotografování v interiérech zámku v historických kostýmech.
Na své si přišli i dospělí v četných stáncích s nejrůznějšími
dobrotami či rukodělnými výrobky.
Přes nečekaně vysokou návštěvnost klapala organizace
na jedničku a nikde se netvořily fronty. „Zpětnou vazbu
od návštěvníků máme velmi pozitivní,“ konstatovala
manažerka zámku Michaela Martinická.
Miloš Mojžiš, Nela.cz

Zámek Nelahozeves hledá posily
Asistent/ka
produkce
a návštěvnických
služeb
Pro výpomoc při organizaci celoročních festivalů přijme komunikativního, zákaznicky orientovaného a spolehlivého kolegu na
pozici Asistenta produkce a návštěvnických služeb.

Pracovní náplň

•

Prodej vstupenek a zboží
v muzejním obchodě, organizace tomboly.

•

Podávání informací návštěvníkům festivalu.

•

Asistence objednaným
skupinám návštěvníků, vedení
quest listu.
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Asistence festivalovým
umělcům, dozor nad šatnou
a vstupy do sálů, kontrola
vstupenek.

•

Komunikace se stánkaři,
průvodci a účinkujícími umělci,
koordinace programu na místě.

•

Dle dohody vedení a organizace výtvarných dílen.

•

Další přidělené úkoly dle
aktuální potřeby.

Požadavky

•
•
•

•

Min. SŠ vzdělání
Předchozí zkušenost s prodejem nebo zákaznickým
servisem velkou výhodou.
Anglický jazyk minimálně
na komunikativní úrovni
podmínkou, další cizí jazyky
vítány.
Časová flexibilita nutná
(příprava festivalů přes týden,
většina festivalů se koná
o víkendu).

•

Proaktivní přístup k práci,
prozákaznická orientace.

•

Dobré komunikační a prezentační dovednosti.

•

Spolehlivost a pečlivost,
schopnost improvizace.

•
•

Týmový hráč
Základní uživatelská znalost
práce s počítačem.

Asistent/ka
prodeje
a návštěvnických služeb
Náplň práce

•

Prodej zboží a vstupenek
v originálním obchůdku na
zámku Nelahozeves.

•

Práce v muzejním obchodě
a na recepci soukromého
muzea rodiny Lobkowiczů.

•

Asistence
zákazníkům při nákupu,
pomoc s výběrem zboží.

Požadujeme

•

Reprezentativní vzhled
a příjemné vystupování.

•

Časovou flexibilitu (směny
9–17 h).

•

Aktivní znalost anglického
jazyka podmínkou.

•

Práci v kulturním prostředí
renesančního zámku.

•

Velmi dobré komunikační
dovednosti.

•

Dlouhodobou spolupráci na
DPP – od 100 Kč/h.

•

Základní uživatelská znalost
práce s počítačem.

•

Příležitost aktivně používat
cizí jazyky.

•

Flexibilní rozvržení směn
(vhodné pro studenty a rodiče
na MD/RD).

Nabízíme

•

Zajímavou práci v mladém
a přátelském kolektivu.

Pokud o některou
z pracovních nabídek máte zájem, pošlete svůj životopis na
e-mail info@zameknelahozeves.cz

Multifunkční hřiště na
Dynamu má nový provozní řád
Nový provozní řád platný od 1. dubna 2019 je ke stažení na webových
stránkách obce Nelahozeves a je vložen jako volný list v tomto zpravodaji.
Objednávky sportovních akcí zajišťuje správce areálu Miroslav Šnýdr
na tel.: 733 290 934.
Dále je možné napsat e-mail na
obec@nelahozeves.cz, a to minimálně
24 hodin před samotnou sportovní
akcí.

Otevírací doba:
pracovní dny: ............................ 8–22 h
dny pracovního volna: ...... 8–22 h

Terénní sociální služby nově
v Nelahozevsi
Obec hradí ujeté kilometry, ale
každý zájemce se sociálními službami
sepíše individuálně smlouvu na
úkony, které si bude hradit sám.
Ceník služeb je dostupný online a je
přílohou v tomto vydání zpravodaje.
Obec Nelahozeves uzavřela smlouvu
se Sociálními službami Kralupy nad
Vltavou, která je dostupná online
na oficiálních webových stránkách
obce.

Miroslava Beritová
Ředitelka příspěvkové organizace
Tel.: 315 704 264
E-mail: miroslava.beritova@
mestokralupy.cz

V nadcházejícím období
čeká naší školku zápis
nových školáčků.
Zápis do MŠ pro školní
rok 2019/2020 se
bude konat:

čtvrtek – pátek

2.–3. května
Všechny potřebné
informace naleznete
na webových
stránkách školy
www.msnelahozeves.cz/

WWW.DPSKRALUPY.CZ
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Obec má nově k dispozici pro své
občany vyčleněné osoby, které mají
potřebnou kvalifikaci.

Kontakt

Zápis do
mateřské
školy
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Ukliďme spolu Nelahozeves!
Avizovaná akce, která proběhla
v rámci celorepublikového projektu
„Ukliďme Česko“ v sobotu 6. dubna,
splnila účel. Obecní úřad vyzval
občany k účasti pomocí letáků, na
kterých byl rozpis stanovišť a zodpovědných osob. Úklidová akce
má v obci tradici a pořadatelé již
dobře vědí, která konkrétní místa
je potřeba uklidit.
Letos jsme se pustili i do velkých
úkolů, a to do likvidace dvou nelegálních skládek. V Dolním Resortu
v tzv. rokli se nacházely pneumatiky,
sanita aj. a v blízkosti sadu Višňovka
se nepořádek ukládal dlouhé roky.
Všem pracovníkům patří velké
poděkování ze strany vedení obce

a prosím pomyslete na práci dobrovolníků i Vy, kteří jste dali přednost
jinému programu. V závěru akce se
konalo posezení u fotbalového hřiště
PTZ, domácí klobásy z udírny byly
zaslouženou odměnou. Těším se, že
na další „brigádě“ se nás sejde více
než letos!
Zvláštní poděkování patří Mysliveckému spolku, který každoročně tvoří
podstatnou část uklízejících. Odhadem se akce zúčastnilo kolem stovky
lidí, novým užitkovým vozem se
odvezlo nespočet pytlů a naplnily se
dva velkoobjemové kontejnery.
Děkuji všem!
Jakub Brynda
starosta

Duben 2019
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Památník Antonína Dvořáka
budou provozovat Lobkowiczové

Minulost a budoucnost památníku
Památník Antonína Dvořáka neboli rodný dům Antonína Dvořáka patří
neodmyslitelně k obci Nelahozeves. Dům stojící na trase mezi nádražím,
kostelem a zámkem je cílem návštěv mnoha českých i zahraničních turistů.
Hostinec s popisným číslem 12 si v polovině 19. století pronajali rodiče
Antonína Dvořáka a provozovali zde řeznický krám a hojně navštěvovaný
šenk. V těchto prostorách se také narodil pozdější slavný skladatel Antonín
Dvořák a v Nelahozevsi žil zhruba do svých dvanácti let. Díky tomu, že centrum
obce nepotkala žádná citelnější rekonstrukce (pomineme-li zbourání
hospodářských budov v místech dnešního parku), můžeme získat autentický
dojem z okolí, ve kterém malý Dvořák žil svůj každodenní život, absolvoval
základní školu, přihlížel výstavbě železnice a příležitostně hrál společně se
svými příbuznými na vesnických zábavách. Jistým útočištěm mu byl kostelík
sv. Ondřeje, kam chodil cvičit na varhany a hrát při bohoslužbách na housle.
Dvořák se odstěhoval z Nelahozevsi v roce 1853 a dál se věnoval rozvoji svého
talentu ve Zlonicích, Praze a jinde ve světě. Během svého života se stal jedním
z nejuznávanějších skladatelů a do Nelahozevsi se několikrát vrátil a byl
vítán jako slavný rodák, v roce 1901 se stal jejím čestným občanem.

Duben 2019

O padesát let později se z rodného domu stává Památník Antonína Dvořáka,
v roce 1958 je objekt prohlášen státem chráněnou kulturní památkou. Předměty a dobové reálie, které po Antonínu Dvořákovi schraňovala Společnost
Antonína Dvořáka, připadly po socialistické transformaci do rukou státu
a sbírka zůstala v Praze v Michnově barokním letohrádku. Dodnes se zde
nachází Muzeum Antonína Dvořáka, ve kterém lze vidět rozsáhlou stálou
expozici nebo příležitostné tematické výstavy. Toto muzeum spadá pod
Národní muzeum a jeho součástí se stal i rodný dům v Nelahozevsi. Ke konci roku
2018 se však daly do pohybu události směřující k zásadním změnám v chodu
památníku. Majitelem domu totiž není stát, ale rodina Lobkowiczů (roudnická
větev), která ho získala zpět v řadě restitučních nároků. Muzeum, které se do
dnešního dne staralo o údržbu domu i jeho správu, již nebude pokračovat v provozování expozice a mnohaletý pronájem bude skončen na konci letošního dubna.
Podíváme-li se na tento dům očima dnešního návštěvníka a oprostíme-li
se od sentimentu, který v člověku vzbuzuje atmosféra místa, zjistíme, že obdivuhodná není ani budova, ani expozice.
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Zklamaní turisté si pak často jdou
sednout do parku (který ovšem také
není bez výhrad) a mají-li štěstí na
pěkné počasí, kochají se alespoň výhledem na dominantní renesanční
zámek a čekají na vlak, který je odveze zpátky, většinou do Prahy. Neznamená to však, že do Nelahozevsi
přijíždějí pouze výletníci
z blízkého okolí, do rodiště tolik
oslavovaného a populárního skladatele míří turisté z celého světa. Někteří
cyklisté šlapající stezku z Prahy do
Drážďan přibrzdí, ale většina z nich
ani nemá šanci postřehnout, že projíždí kolem takto významného místa,
protože na to nejsou upozorněni
žádnou tabulí nebo směrovkou.
Dobrou zprávou je, že se potomci
starobylého rodu Lobkowiczů dlouhodobě snaží o zpřístupnění svých
cenných sbírek veřejnosti a není pochyb, že se mají čím chlubit. Při návštěvě jejich zámků a paláců (např.
Roudnický zámek nebo Lobkowiczův
palác v areálu Pražského hradu) je
zřejmé, že snahu a zejména výsledky
mají. Krom toho je William Lobkowicz
nositelem čestného titulu doctor
honoris causa za přínos v oblasti
péče o kulturní bohatství a jeho rozvoj, a to vše může znít jako pozitivní
příslib do budoucna také pro rodný
dům Antonína Dvořáka.
Kateřina Bryndová

Národní muzeum končí
Navrácení památníku skladatele Antonína Dvořáka (1841–1904) Národním
muzeem do rukou Lobkowiczů se symbolicky uskutečnilo ve středu
13. března na slavnostním koncertě, který při této příležitosti uspořádala
obec Nelahozeves. Kateřině Bryndové, která již třetí volební období působí
v kulturní komisi obce, se podařilo do domu našeho slavného rodáka sezvat
úctyhodné množství vzácných a zajímavých hostů, kteří mají k podobě
památníku Antonína Dvořáka co říci.

Nejvíce pozornosti pochopitelně
přitahoval sám William Lobkowicz,
potomek rodiny, která dům získala
společně se zámkem a dalšími objekty
v restituci v 90. letech. William Lobkowicz žije trvale v České republice
a do Nelahozevsi zavítal se svou
manželkou a synem. Lobkowicz ve
svém projevu předneseném plynulou
češtinou zdůraznil, že jeho rodina
hodlá i nadále respektovat vzpomínku
na tohoto velkého hudebního skladatele a zachovat budovu jako putovní místo pro milovníky Dvořáka.
„Máme v úmyslu tento dům renovovat
a vytvořit zde stálou muzejní expozici
pro veřejnost s velkým množstvím
aktivit pro všechny věkové skupiny,“
načrtnul plány William Lobkowicz.
Rodina dle jeho slov hodlá na návrzích nové podoby domu spolupracovat se starostou Jakubem Bryndou
a odborníky na Dvořákův život a dílo.
Ochotu k intenzivní spolupráci s rodinou
Lobkowiczů za obec potvrdil i místostarosta Zdeněk Schneider. Podle
něj se obec hodlá v následujícím
období soustředit zejména na revitalizaci návsi. „Budeme usilovat o zlepšení
okolí památníku, zřízení informačních
tabulí či opravy chodníků,“ zdůraznil.

Mezi hosty slavnostního večera, jehož
hudební stránku obstarala německá
hudební nadace Villa Musica společně
s Akademií komorní hudby, nechyběli
ani ředitel Českého muzea hudby,
italský violoncellista Emanuele Gadaleta,
umělecký vedoucí Akademie komorní
hudby Tomáš Jamník, předsedkyně
kralupského Kruhu přátel hudby Petra
Očenášková či starosta Kralup nad
Vltavou Marek Czechmann.
Starosta Nelahozevsi Jakub Brynda
v rámci večera poděkoval za práci dosavadní správkyni památníku Janě
Pokorné, která v domě prožila celý
svůj život a nyní ji čeká stěhování.
Podle provozního ředitele firmy Lobkowicz Events Management Colina
Stanleyho již památník z ekonomických
důvodů nebude mít trvale přítomného
správce. Návštěvu památníku bude
možné uskutečnit v rámci prohlídkového okruhu zámku Nelahozeves.
Kdy bude nová expozice zpřístupněna
veřejnosti a jak bude provoz památníku vypadat v přechodném období,
zatím není známo. Rodina Lobkowiczů
podle Stanleyho v současné době
jedná s Národním muzeem jakožto
dosavadním nájemcem a provozova-

Za Národní muzeum se slavnostního
večera zúčastnila ředitelka pražského
Muzea Antonína Dvořáka Veronika
Vejvodová. Nechyběla ani předsedkyně
Společnosti Antonína Dvořáka Markéta
Hallová. Právě Společnost Antonína
Dvořáka, založená v roce 1931 s cílem
pečovat o památku a dílo slavného
skladatele, zde v roce 1951 po letech
otevřela první expozici. Téhož roku
byly také zahájeny pravidelné oslavy
s názvem Dvořákova Nelahozeves
konané u příležitosti oslav skladatelových narozenin. Tato akce, spojená
zejména s položením květin u sochy
Antonína Dvořáka na návsi a následným koncertem v památníku, se
v naší obci koná dodnes a díky iniciativě Kateřiny Bryndové došlo v posledních letech k jejímu oživení ve
formě pestřejšího výběru hudebních
těles či bohatšího doprovodného
programu.
K rozsáhlé proměně interiérů památníku došlo v roce 1971 podle návrhu
hudebního publicisty Karla Mikysy
(1902–1984). Současná podoba expozice je z roku 1991, vybudována byla
při příležitosti 150. výročí skladatelova
narození, kdy památník navštívil
tehdejší prezident Václav Havel.
Expozice sestává zejména z fotografií
a ukázek Dvořákova díla. Autentických
památek z Dvořákova dětství se
zachovalo jen velice málo.
Miloš Mojžiš
Nela.cz
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Vizi rozsáhlé proměny návsi, jejíž
součástí je i přeložka hlavní silnice
blíže k hasičskému domu, představil
přítomný projektant čerstvě vydaného
územního plánu Lukáš Grasse. Rekon-

strukce návsi se neobejde bez součinnosti rodiny Lobkowiczů, které zde
patří většina pozemků včetně parku
a prostoru před hasičským domem.
Rodina s přeložkou silnice při projednávání územního plánu nesouhlasila.

telem expozice o tom, zda je možné
na místě ponechat po určitou dobu
alespoň část vystavených předmětů,
aby nemusel být zatím památník uzavírán. K oficiálnímu předání má dojít
ke konci dubna. „Národní muzeum
bude odbornou spolupráci týkající se
expozice nadále garantovat.
S rodinou Lobkowiczů máme výborné
vztahy a budeme nadále pokračovat
ve spolupráci,“ ujistila mluvčí muzea
Kristina Kvapilová. Národní muzeum,
které má objekt ve správě od roku
1976, dle jejích slov opouští prostory
památníku zejména proto, že „nemůže
investovat veřejné prostředky do soukromého majetku“. Budova památníku
je po stránce údržby dlouhodobě ve
špatném stavu a samotná expozice je
částí odborné veřejnosti považována
za zastaralou a překonanou.

Z obecní kroniky – rok 1979

Demolice statku s trochou
historie naší návsi
Rekonstrukce
Roku 1979 se konečně uskutečnilo dlouhodobé přání naší obce. Došlo
ke zrušení a zbourání ČSSS v Nelahozevsi (bývalého statku, který stál na
návsi pozn. red).
26. února započal odvoz dobytka a přípravné práce k likvidaci, kterou byl
pověřen OSP Kralupy nad Vltavou. Samostatné demoliční práce byly započaty
v červenci 1979 a budou pokračovat ještě i v příštím roce. Chybělo provést
zbourání části konírny a dílen, s kterými se původně počítalo jako s objektem pro
místní organizaci požární ochrany. Tento záměr byl však vyššími orgány zamítnut.
Za likvidační práce bylo zaplaceno celkem 619 754 Kčs, za deratizaci 16 000
Kčs. Použitelný materiál z demolice byl odprodán místním občanům a získána
částka 5 319 Kčs
Zbouráním objektu se rozhodně zlepšil vzhled i prostředí historické části
obce. Jeho umístění ani stav budov neodpovídaly potřebám současnosti.
Pro úplnost si však připomeneme ve stručnosti jeho historii. Vznik dvora
sahá daleko, asi do 14. až 15. století. Odedávna patřil ke statkům Pražského
kostela. Proboštové, jak to tehdy bývalo zvykem, zdejší statek pronajímali. Roku
1414 jsou připomínáni dva nájemci, jeden z nich se jmenoval Bartoš Kamprle.
Před husitskými válkami zde byl nájemcem Jiří Pogner. Roku 1466 pak daroval
statek v Nelahozevsi český král Jiří z Poděbrad (1458 – 1471) za věrné služby
význačnému právníku dr. Řehořovi z Heimburku. Potom se vystřídala v držení
dvora celá řada majitelů. Až 22. října 1544 jej daroval dědičně král Ferdinand I.
Floriánovi Gryspekovi z Gryspachu. Probošt Jindřich s kapitulou při chrámu
sv. Víta v Praze musel Gryspekovi uvolnit nelahozeveskou tvrz a dvůr se vsí,
mlýn, lesy, louky. Po smrti Floriána Gryspeka zdědil nelahozeveský dvůr jeho
nejmladší syn Blažej a po něm jeho jediná dcera Veronika. V roce 1623 jej od
rodiny Gryspeků koupila Polyxena z Lobkovic.
Od této doby zůstal dvůr, patřící do panství Nelahozeves, nepřetržitě až do
roku 1948 majetkem rodu Lobkoviců. V roce 1677 bylo panství Nelahozeves
povýšeno knížetem Václavem Eusebiem z Lobkovic na fideikomis. Za třicetileté
války došlo ke značným škodám na hospodářských budovách, které dal
v 50. letech 17. století Václav Eusebius z Lobkovic odstranit. Byly provedeny
velké stavební opravy dvora i zámku.
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V následujících letech býval často pronajímán. V roce 1781 byl pronajat na
dvanáct let roudnickému vrchnímu Františkovi Hudiborskému. Po uplynutí
nájemní lhůty byl v roce 1793 pronajat nelahozeveskému úředníkovi Janu
Vobořilovi, který jej měl v nájmu do roku 1807. Mezi významné nájemce dvora
patřil pokrokový český zemědělský ekonom Horský z Horskýfeldu, který zde
působil v letech 1857–95. V období mezi 1. a 2. světovou válkou byl správcem
velkostatku Jaroslav Lambl, který byl i dlouholetým starostou obce. Po roce
1945 měl velkostatek výměru 215,56 ha a byl majetkem knížete Maxe Lobkovice
z Roudnice nad Labem až do 1. 10. 1948, kdy se stal československým státním
majetkem a byl předán do správy ČSSS. V únoru 1949 byl vybudován svépomocí ve
stodolách vepřinec pro 350 vepřů. Zřízení vepřince bylo uprostřed obce velmi
nevhodné a dlouhá léta se pak marně usilovalo o jeho zrušení.
Na urbanistické řešení vzniklého prostoru byl zpracován projekt Architektonickou službou – účelovým zařízením českého fondu výtvarného umění pod
vedením Ing. architekta Stanislava Humičky v hodnotě cca 13 milionů Kčs
(původně 22 mil. Kčs). Projekt obsahoval tři varianty řešení.
přepsala Soňa Brunnerová
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nádrže

na Centrálním
tankovišti ropy
Dne 25. března 2019 byla zahájena rekonstrukce ropné nádrže
H01 o objemu 100 tis. m3 na
Centrálním tankovišti ropy
v Nelahozevsi.
V rámci rekonstrukce nádrže
proběhne její čištění, které
bude trvat do poloviny června.
Během něj se mohou v závislosti
na klimatických podmínkách
uvolňovat do ovzduší zbytky
lehkých uhlovodíků způsobující
nepříjemný zápach.
I letos se bude aplikovat, stejně
jako v předchozích letech, moderní technologie odstraňování
lehkých uhlovodíků z nádrže
tak, aby práce v areálu CTR měly
minimální dopad na okolí.
Alena Kučírková

Nabídka pobytu
v Krušných Horách
Hotel Casanova / Duchcov
14.–19. července 2019
ww.hotelcasanova.cz

•

•

Cena – 4790 Kč
V ceně je zahrnuta doprava,
ubytování ve 2L pokojích na
6 dnů/5 nocí, polopenze,
průvodce a doprava na výlety.
Stravování formou polopenze –
snídaně švédské stoly, večeře
výběrem z menu v hotelu ne
na výletech.

Přihlášky u paní Dittrichové,
Pod Strání čp. 28, Nelahozeves
Tel.: 724 179 510

Sobota
11. května
Milé slečny,

Nelahozeveské Máje 2019
Nelahozeveské Máje se budou konat po celou sobotu 11. května, ale
přípravy začnou již v pátek hlídáním májky a pečením koláčků, můžete
se zapojit i Vy.

A o čem ty Máje vlastně jsou?

Ověnčený strom představuje nejen
symbol jara, ale také lásky. Bývalo
zvykem stavět kromě ústředního
stromu, kterému někde říkali král,
také menší májky, stejně upravené
a ozdobené. Chlapci je stavěli před

domy svých dívek a bydlelo-li jich
v jednom domě několik, dostala každá
svou vlastní májku.

Výzdoba, kroj nebo koláček jsou
velké plus, mládenci však nejvíce
ocení Váš úsměv. Jako dárek pro
každé odvážné děvče nabízíme
vstupenku na večerní zábavu
zdarma.

Se stavěním májek nebo v den kácení
máje se pořádaly i taneční zábavy,
většinou v režii místní mládeže.
Předcházela jim většinou obchůzka
s hudbou a výskotem po domech,
před nimiž stály májky. Veselý průvod
postupně narůstal, děvčata se
k němu postupně připojovala, až
nakonec došel na náves, kde se tančilo před hlavní májí. (z knihy „České
zvyky a obyčeje“ od Aleny Vondruškové).

LEŠANSKÉ ČARODĚJNICE
30. dubna 2019 na Višňovce
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OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ ČARODĚJKY/ČARODĚJE

Pořádá spolek Lešanský sad a Ochotníci Nelahozeves, tel. 602 592 862

V lidové tradici bývá počátek května
spojen se stavěním májek. Obyčej
stavění májí je velmi starý a znají ho
po celé Evropě. Druh stromu býval
různý, hodně se užívaly smrky, jedle
nebo borovice, protože déle vydržely
zelené. Ale právě tak byla oblíbená
i bříza. Kmen máje byl většinou
hladký, oloupaný. Zelený vršek koruny
se zdobil barevnými stuhami a šátky,
květinami a fábory z pestrého papíru.
Máje stávaly ve vsích do svatodušních
svátků, někdy až do léta. Dokud se
nepokácely, musely se hlídat, protože
ukrást máj sousedům bylo prestižní
záležitostí. To ostatně platí i dnes.

přihlaste se nám na e-mail
kultura@nelahozeves.cz nebo
volejte 608 059 549 (Eliška Brázdová) a dejte nám vědět, že si
chcete zatančit s našimi skvělými
tanečníky a večer se pobavit na
zábavě.

Hasičská Tatra prochází nákladnou
opravou a modernizací. Hasičský dům
musí ještě počkat
Zastupitelstvo schválilo kompletní renovaci hasičského zásahového vozidla
Tatra za dva miliony korun. Vozidlo se po opravě přesune z provizorní
garáže v areálu PTZ do hasičského domu a hasiči jej začnou používat
pro výjezdy.

Zakázku získala firma ANZA

Duben 2019

Soutěž na dodavatele probíhala
v lednu a únoru, zvítězila v ní firma
ANZA z Chlumce nad Cidlinou, která
se specializuje na opravy hasičských
a vojenských vozů. Chystanou opravu
předznamenal „voucher“, který hasičům slavnostně předal starosta Jakub
Brynda na tradičním únorovém
hasičském plese.
Soutěž na rekonstrukci Tatry byla
vyhrazena pro tři předem vybrané zájemce a nebyla dopředu nikde zveřejněna, ačkoliv platná směrnice
o zadávání veřejných zakázek ukládá
starostovi zveřejňovat všechny zakázky s hodnotou přesahující zhruba
milion korun včetně DPH. Tuto hodnotu překročila zakázka na Tatru téměř dvojnásobně. Kromě vítězné
firmy ANZA byly osloveny firmy
Autotrans Jičín a Malina-Vrše. Ty se
však na hasičská vozidla nespecializují
a v soutěži nepředložily požadované
reference. Navíc se obě nacházejí
nedaleko firmy ANZA (do 40 kilometrů) a obě s firmou ANZA v minulosti
spolupracovaly. Seznam firem, které
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mají být se zakázkou osloveny,
připravoval velitel hasičské jednotky
Jan Gregor. „Věnoval jsem se tomu
velmi dlouho a pečlivě,“ obhajuje

svůj výběr. Firmy dle svých slov vybíral
na základě telefonických a osobních
referencí jiných hasičských sborů,
které si v minulosti nechávaly rekonstruovat svá zásahová vozidla. „Práci některých firem znám i osobně,“
konstatoval velitel. Že jsou všechny
oslovené firmy ze stejného regionu,
je údajně náhoda.
Směrnice o zadávání veřejných zakázek byla schválena v roce 2014 a je
podle zákona o obcích závazná pro
všechny starosty i v navazujících
volebních obdobích. Nezveřejnění
soutěže bylo podle Jakuba Bryndy
administrativním nedopatřením, což
potvrzuje i zastupitelka a předsedkyně
finančního výboru Olga Riegertová.
„Na poradě zastupitelů bylo konstatováno, že výzva bude vyvěšena,“
uvedla zastupitelka. Že obec výzvu
nezveřejnila, již pak podle svých slov
nekontrolovala. Právě v době, kdy
soutěž probíhala, starosta v zastupitelstvu navrhoval, aby podobné zakázky již napříště zveřejňovat
nemusel.

Rekonstrukce hasičského domu
skončila nedokončeným projektem
Vozidlo Tatra T815 CAS 25 darovala
obci před třemi lety firma MERO.
Tehdy mělo hodnotu zhruba 160 tisíc
korun. Další podobnou částku poté
zastupitelstvo uvolnilo na nejnutnější
opravy. Vzápětí se však ukázalo, že

Tatra se nevejde do garáže v hasičském domě na návsi. Velitel Jan Gregor
proto žádal starostu Josefa Kebrleho
o svolení, aby mohl v garáži vysekat
část podlahy, čímž by se snížila o potřebných 30 centimetrů, na příslušné
úpravy včetně výměny vrat si hasiči
našli i sponzora. Tehdejší starosta
s úpravami ale nesouhlasil z obav
o statiku a odtokové poměry budovy.
Tatra tak byla provizorně zaparkovaná v pronajaté garáži areálu PTZ
a zůstala zde další dva roky, které se
nesly ve znamení sporů o budoucí
podobu hasičského domu.
První úvodní studii rekonstrukce
připravenou projektantem

Jaroslavem Kaňkou v roce 2017 totiž
hasiči odmítali jako „zmatečnou“
a nevyhovující jejich potřebám. Na
druhém projektu vypracovaném
v únoru 2018 projektantem Pavlem
Kašpárkem se již našla mezi starostou a hasiči shoda, tím však práce
skončily. Dnes už bývalý starosta
Josef Kebrle dle svých slov projektanta opakovaně žádal o dokončení
projektu, Pavel Kašpárek si však už
do konce volebního období údajně
nenašel čas.
Podle návrhu by se hasičský dům
měl stát multifunkčním prostorem
pro potřeby obce i hasičské jednotky
a současně měl sloužit jako zázemí
pro technické služby.
Celý prostor hasičského domu má
být rozdělen na dvě části, aby mohla
budovu využívat nezávisle obec i hasiči. Každá z částí by měla samostatný
vchod a samostatné schodiště do
patra. Do přízemí jsou kromě tří hasičských garáží situovány malé kanceláře,
sociální zařízení a šatny.
Do patra je navržena konferenční
místnost pro cca 50 osob, gastro
koutek a malá zájmová klubovna.
Hasičská jednotka zde má mít samo-

statnou školicí místnost s malým
kuchyňským koutem, sklad a sušicí
věž pro požární hadice.
Projekt předpokládá, že ze současné
zanedbané budovy zůstane jen
obvodové zdivo, veškeré vnitřní konstrukce se odstraní a postaví znovu.
Současné stropy v přízemí se mírně
zvednou kvůli vjezdu požární techniky do jednotlivých garáží. Postaví
se také nová střecha a nové komíny.
Celý objekt pak bude zateplen a osazen novými dveřmi, okny a garážovými vraty. V patře bude osazeno
14 nových střešních oken a dva vikýře.
Nejprve by se však musel projekt
dokončit tak, aby mohla obec začít
hledat stavební firmu, která potřebné
práce provede. Jakub Brynda ale zatím přípravy pozastavil, neboť jeho
prioritou je nyní rekonstrukce budovy
autoservisu v Zagarolské ulici, aby
zde mohl být zřízen sběrný dvůr
a zázemí pro technické služby. Ty by
pak už nepotřebovaly prostory v hasičském domě a projekt by vyžadoval
přepracování. V letošním roce se tak
provede jen nezbytná oprava zchátralé zadní zdi a sociálních zařízení,
která jsou v tristním stavu. V rozpočtu
je na to vyhrazeno 140 tisíc korun.

Tatra jako vyměněná
nádrž na vodu a k ní pěnidlo s koncentrovanou směsí. Pěna v případě
potřeby vznikne smícháním koncentrátu s vodou.
Osud Tatry kritizoval na stránkách
březnového Nelahozeveského zpravodaje nový starosta Jakub Brynda.
Svého předchůdce, kterého ve funkci
vystřídal loni v říjnu, nepřímo obvinil,

ANZA má podle smlouvy na Tatře
provést mimo jiné rozsáhlou modernizaci kabiny, instalovat nové prvky na
horní palubě a doplnit do vozidla
řadu nových elektroinstalačních
prvků. Má být provedena také zcela
nová instalace výstražného osvětlení. „Z devadesáti procent se jedná
o opravy nebo výměny poškozených
či nefunkčních součástí, zbytek jsou
nové prvky odpovídající dnešnímu
bezpečnostnímu standardu,“ upřesňuje velitel hasičů.
V současné době používají hasiči
k zásahům vozidlo Škoda 706 CAS
24 z roku 1986, které podle Jana
Gregora již neodpovídá dnešním
bezpečnostním standardům a na
vozidle se množí závady. Vozidlo,
které obec zakoupila v roce 2010
ještě za starosty Jaroslava Otáska,
bude po dokončení renovace Tatry
prodáno. Nedávno obec prodala též
osobní hasičský automobil Škoda
Forman z roku 1994.
text: Miloš Mojžiš
foto: SDH Nelahozeves, Nela.cz
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Letos se ale zrekonstruovaná Tatra
přesto do garáží v hasičském domě
podívá. V rámci opravy a modernizace,
jež by měla skončit do poloviny
května, se totiž vozidlo o potřebných třicet centimetrů sníží. Úprava
bude spočívat v odstranění současných dvou nádrží na vodu a pěnu,
místo nich bude instalována jediná

že svou nečinností způsobil znehodnocení vozidla. Josef Kebrle to však
odmítá, neboť vozidlo bylo garážované a hasiči k němu měli kdykoliv
přístup a mohli s ním běžně jezdit.
„Za údržbu Tatry zodpovídal velitel
hasičů,“ uzavírá bývalý starosta.
Podle Jana Gregora se zkušební jízdy
skutečně čas od času dělaly, velitel
ale současně upozorňuje, že garáž
v areálu PTZ není vytápěná a je bez
elektřiny, takže vozidlo bylo fakticky
nepoužitelné, neboť například nádrž
na hasební vodu musela být ponechána prázdná, jinak by voda přes
zimu zmrzla a s tím i veškeré armatury
a čerpadla. „Prázdná vodní nádrž tak
postupně zrezla a pěnová plastová
mrazem popraskala,“ konstatuje velitel
hasičů. Do kabiny se také nastěhovaly
myši, které podle velitele hasičů zničily část kabeláže a čalounění kabiny.
Na rizika škod Jan Gregor upozornil
zastupitelstvo ve výročních zprávách
hasičské jednotky za roky 2016
a 2017. „Velitel hasičů má proti rizikům
podnikat konkrétní akce, nebo na
takové akce alespoň dávat konkrétní
návrhy,“ glosoval výroční zprávy
bývalý starosta.

Plány
pro rok 2019
•
•

Ohlédnutí za rokem 2018
a výhled do nové sezóny

•
•

Vyhrát v zóně 5 – vyčistit
břeh podél sadu a cesty od
akátů.
Porazit zbytek akátů na
výrobu tyčoví (až bude akce
Ploty).
Kuličkiáda, Olympiáda
zdatnosti a další.
Více setkání za zábavou, více
her a podnětů ke vzdělávání
dětí.

Sousedé a přátelé sadu Višňovka, v loňském roce jsme se setkávali takřka
každých čtrnáct dní a je to znát. Během loňské sezóny jsme díky společnému
úsilí posunuli práce v sadu o tři roky oproti plánu rekultivace. Vaše pomoc
v okolí je tak naprosto zřetelně vidět a je čím se chlubit…

•

Zónu 1 a 2 již roky udržovala parta nadšenců, která se postupně rozrůstala,
a ze „sem tam“ setkání se stal dnešní plán pro sad Višňovka. Dnes již v této
zóně udržujeme travnatý povrch a přestárlé višňové stromy necháme
v klidu dožít. Samovolně, po místě prvního ohniště, zde vzniklo terénní
kuličkoviště, které letos využijeme pro sousedskou Kuličkiádu (duben/květen).
Na místě styku cesty a zón 5 a 1 jsou rybízy plné pupenů z výsadby o loňském
jaru (akce Schod do starých Lešan).

•
•

Voda pro Višňovku.

•

A s příchodem podzimu příprava výsadby dalších dřevin.

Loni jsme se výrazně zakousli do zóny 3, během letních prázdnin a velké
společné akce byla úplně vyčištěna. Ponechali jsme zde pěkný hloh, mirabelku
a ořešák. Zóny 2, 3 a neočíslovaný pás tvoří spojnici lesoparku mezi Lešanským Hájem a zelenou zónou v okolí horního resortu.

Višňovka
na jaře 2019

Ze zóny 3 jsme proklestili stezku (pro terénní kočár do prostoru pálení
čarodějnic v zóně 6) Bohužel je z ní otevřený pohled na černou skládku, na
obrázku je značená číslem 10.

Péče o Motýlí louku a prostor pořádání Čarodějnic,
také o žlutou stezku podél
sadu a okolí kapličky sv. Jána.
Pokračovat v sanaci černé
skládky.

20. dubna

Práce na břehu sadu, v zóně 5
a prostoru pořádání Pálení
čarodějnic

30. dubna

Pálení čarodějnic – stanoviště
Čarodějnické stezky

4. května

Duben 2019

Sousedská Kuličkiáda – míčkování a klání pro děti i dospělé

Při pohledu na mapy Google.com
zachycující náš sad, dostaneme cca
tento obrázek:
1 Zóny sadu Višňovka
6 Prostor posezení a akcí typu
Pálení čarodějnic
7 Loučka s možným výskytem
hořců, celou sezónu krásná
Motýlí louka
8 Trnitá zóna vhodná k rekultivaci
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9 Cesta k hornímu resortu
v Lešanech
10 Černá skládka
11 Turistická stezka „po žluté“
12 Správa dešťových vod (tenké
značení je nad rámec návrhu generelu dešťových vod
a naznačuje, kam potřebujeme dostat nadbytečnou vodu
z resortu)

18. května

Edukativní činnost – prvouka
v sadu

8. června

Pracovní brigádka s vařením

22. června

Nocovka Svatojánská Višňovka
a předprázdninové dovednostní
klání pro děti i dospělé

Mezi zónou 3 a 4 je ponechaný kus
divoké zeleně, který letos v zóně
4 podpoříme výsadbou maliníků
a ostružiníku. Pokud by to šlo, na
hranu této zelené zóny by byla přivedena voda ze zásobníku (místo
skládky) a sad by dostal dodatečnou
zálivku. Zóna 4 má jen dvě živé višně,
ostatní jsou již suché, proto tyto
neprobuzené stromy letos vykácíme.
V této zóně jsme ponechali dost akátů
na výrobu tyčoví, které poté použijeme na plůtky kolem sadu podél
žluté stezky. Také se zde projeví akátový nálet a tak výsadba dřevin zde
musí ještě počkat.

Zóna 5 je ještě divoká, vyčistili
jsme ji nahrubo teprve na podzim,
a potřebuje ještě krapet práce. Stejně
jako celý břeh cesty podél sadu.
Z této zóny je možné projít „spodem“
podél skládky a divoké zóny, po hraně
zóny 4 a 3, stezkou v kořenech Jasanů
až do prostoru pořádání Čarodějnic.
Pan Šebesta pro nás v sadu vykácel
suchou borovici a dva vzrostlé akáty,
jejichž rozptyl náletů zabíral obrovské
množství prostoru. Hned jak tyto
nálety budou na ústupu, vysadíme
zde nové dřeviny. Poražené kmeny
a mohutnější větve bez brouků
chceme využít na jednoduchou

konstrukci pro dětské prolézání.
Na pravidelná setkání jsme navázali
již 16. března se společnou akcí
vhodnou i pro děti.
Díky všem a přeji, ať se dílu zadaří
Josef Mareyi, místopředseda spolku Lešanský sad

Novinka!
Letos také letní akce v sadu
a mimo hlavní plán bude probíhat například čtení pro děti,
cvičení v sadu a letní sadové
chrupánky pod korunami stromů.

Pár slov k sociálním službám v obci Nelahozeves
V návaznosti na rozhodnutí vedení obce zakoupit
objekt bývalé Vinopalny (Školní č. p. 19) a tím i mimo
jiné připravit zabezpečení např. sociálního bydlení
v obci mi to nedalo, a trochu jsem analyzoval, jak to
s tou sociální oblastí v obci vlastně je.
Základním dokumentem pro rozvoj obce je vždy strategický
plán. Obec má strategický plán z roku 2002. Nevím, kdo
jej zpracoval, nicméně konstatuji, že je to již slušně řečeno
„přestárlý“ dokument…
Celkově obsahuje 70 stran textů a obrázků, z čehož 45
stran tvoří konstatování stavu bez analýzy a východisek,
a zbylých 30 stran přehled možných 30 projektů k realizaci.
Až na výjimky jen názvy, bez jakýchkoliv dalších údajů.
Sociální oblast v tomto strategickém plánu není vůbec.
Pouze v části s názvy možných projektů je jeden s názvem „Dům důchodců“. K tomu si dovoluji konstatovat,
že současný strategický plán obce je pouze „dokument
pro dokument“ a z hlediska sociální oblasti naprosto
nevyhovující.
Je třeba si uvědomit, že v obci máme kolem 280 seniorů
(nad 65 let), z nichž kolem 120 žije již samostatně (bez
manžela). K tomu máme kolem 40 tělesně postižených
žijících z dávek a invalidního důchodu. Kolem 70 osob
má hlášeno trvalé bydliště na obecním úřadě, nemají tedy
možnost bydlet ve svém. Ano, máme v obci důchodce
s příjmem (důchod + výsluhy, apod.) přes 40 tisíc, máme
ale i důchodce s příjmem do 7 tisíc. Takže v obci je přibližně 400 osob sociálně potřebných a to nepočítám
matky samoživitelky, předčasné důchodce (není pro ně
vhodná práce), apod. V obci tedy máme přibližně 20 %
osob, kterým je tak nějak nutno věnovat ze strany obce
sociální pozornost, přičemž mnozí potřebují i konkrétní
pomoc, hlavně pečovatelskou a asistenční.

Takže není pochyb o tom, že jako obec jsme v sociální
oblasti dosti pozadu. Občanská poradna a rozvoz obědů
s dotací je pouze prvotní jiskra a nedostatečná náhrada
v zaostávání obce, kdy se tato oblast zanedbala. Velmi
kladně lze samozřejmě hodnotit i např. činnost klubu
seniorů a návštěvy jubilantů ze strany zastupitelstva.
Bohužel, až donedávna se u nás v obci vycházelo z komunistické teze, že vše zabezpečí stát. Nikoliv, prvotním
činitelem v zabezpečení základních sociálních služeb
musí být obec.
Vítám iniciativu současného vedení obce, které řeší oblast
zabezpečení sociálního bydlení. Nicméně je zřejmé, že
sociální oblast je třeba rozvíjet komplexně a plánovitě.
Z pohovorů se sociálně potřebnými občany obce v občanské poradně mohu potvrdit, že poptávka po dostupných
zdravotních a sociálních službách jednoznačně existuje.
Obec proto musí urychleně investovat (samozřejmě i účelově) nelze nechat prostředky, které získala, ležet v bankách,
kde správa těchto prostředků je mnohdy dražší, nežli úroky
z těchto peněz, tedy bez jakéhokoliv zhodnocení.
Sociální komise připravuje (myšlenka a podnět starosty)
dotazníkovou akci s cílem zmapovat potřebu sociálních
služeb pro naši obec. Dotazník dostanete v průběhu
května všichni do domovních schránek. Věřím, že k této
akci přistoupíte s plnou zodpovědností a smyslem pro
rozvoj obce. Jsem tady v obci s Vámi již 30 let. A jsem
připraven za sociální oblast na novém strategickém plánu,
jakož i na rozvoji sociálních služeb v obci aktivně
spolupracovat.
Ing. Mgr. Jan Ryšavý
občanský poradce a člen sociální komise obce Nelahozeves.
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Zajímavé je i srovnání Nelahozevsi v rámci třinácti obcí
v regionu působnosti Kralupy nad Vltavou. Po Veltrusech
jsme druhou největší obcí (Veltrusy mají jen o 100 obyvatel

více) a všichni víme, co vše ve Veltrusech mají, včetně
třeba zdravotního střediska (kam mnozí i z Nelahozevsi
jezdí). Srovnáme-li zmíněných třináct obcí z regionu
podle výdajů na sociální oblast (rozpočty obcí jsou na
webech), tak jsme daleko nejen za obcí Veltrusy, ale
jsme i ve spodní polovině obcí.

Oživme i Nelahozeves!
Ač jsem šéfredaktorkou Nelahozeveského zpravodaje, dovolím si zde napsat svůj ryze občanský pohled na
některé věci, které mi v obci poměrně chybí. Letos to bude třicet let, co tu bydlím, tedy od narození. A čím
jsem starší, tím mi více záleží na tom, jak to v obci vypadá. Velice mě zaujal projekt Lešanského sadu, Višňovky.
Je to krásné místo, za kterým stojí mnoho úsilí. Ale funguje to! Lešanští se tam naučili chodit a vytvořili super
komunitu. O místo se starají, spoluvytváří ho. Proto jsem se dlouho zamýšlela nad tím, jestli by něco obdobného
mohlo vzniknout také v Nelahozevsi.

„Višňovka“ po
Zagarolsku?
Bydlím v Zagarolské nedaleko starého mostu, proto moc
dobře. vím, že v této ulici se není kde setkávat. Ano, máme
tu volnočasové centrum, ale co když je pěkně? Přemýšlela
jsem, zdali vůbec, a kde by mohla být taková skromná
obdoba Višňovky,tj. místa v přírodě, kde by se mohli
scházet lidi z „mojí“ části obce, která je opravdu velká.

Co je pro to potřeba udělat?
Je potřeba vyrobit jednoduchý „projekt“ (nákres, jednoduchý popis, co by na místě mělo být). Pokud Povodí
Vltavy, které má k pozemku práva, záměr odsouhlasí,
podepsala by se smlouva, že se to tam může na vlastní
náklady zbudovat. Může tak učinit buď obec, nebo nějaký
spolek (o spolku ještě bude řeč). O místo by se samozřejmě
musel někdo starat a udržovat tam pořádek.
Ráda bych tu s dalšími zájemci založila spolek, který má
pracovní název „Přátelé starého mostu“ (na něj je z výše
zmíněného místa parádně vidět). Ráda bych sehnala další
lidi, kterým se tento nápad líbí, a chtěli by se zapojit.
Můžou to být rodiče, teenageři, senioři ze Zagarolské,
ale i z jiné části obce…

Oživme také
prostor vedle hřiště
TJ PTZ Viktorie!
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A dostala jsem nápad! Podél řeky Vltavy na naší straně je
krásná „náplavka“, jsou tam stromy, ale je to tam docela
zanedbané. Konkrétně prostor pod Montessori centrem,
kde je loučka a pás zastíněný stromy, se mi zdá jako příhodné
místo, kde by se mohl vybudovat například betonový gril.
Dva takové byly v loňském roce instalovány v sousedních
Kralupech.
Také by se mi tu líbily držáky na slackline (popruh pro
moderní provazochodce) a případně nějaké drobné přírodní prvky ze dřeva, které by sloužily pro posezení a na
hraní pro děti, případně ohniště a odpadkový koš. Nemá
smysl tam vymýšlet něco za desetitisíce, u čeho je šance,
že to odnese voda při první povodni. Zároveň se mi zdá,
že je škoda, že tak příjemné místo je nevyužívané.
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Jako další místo příhodné pro setkávání lidí a hlavně
rodičů (nejen) z ulic Pod Strání a Zagarolská se mi jeví
také prostor vedle fotbalového hřiště pod nadjezdem.
Jistě všichni víme, o čem je řeč. Tento pozemek patří
TJ PTZ Viktoria. Trochu mě mrzí, že se tady za celá desetiletí
nic nevytvořilo. Místo se na první pohled jeví jako nevyužité. Jednou za rok se tu pálí čarodějnice. Nic víc, není
to škoda?

Najde se zejména mezi rodiči z Nelahozevsi někdo, kdo
by tam chtěl mít například hřiště a posezení? Například
provazovou pyramidu nebo opičí dráhu, případně pískoviště a lavičky. Nebo něco jiného… Maminky, které žijí
v části obce, kde je zámek, nemají kam s dětmi zajít. Areál
školy a školky, kde jsou prolézačky, je uzavřený… Hřiště
u Dynama je pro ně daleko a Viktorka je pomyslně ve
středu Nelahozevsi. Není to daleko ani od nelahozeveského
zámku, ani z ulic Pod Strání a Zagarolská, aj.
Najde se ochota ze strany sportovců tuto situaci změnit?
Možná ano, pokud by se našli lidé, kteří by se toho aktivně
ujali a o místo se chtěli pravidelně starat.

Na vesnici to před lety bývalo úplně běžné, že se lidé
znali navzájem.
Jezdíte rádi na výlety? Chybí vám parťák? Co vytvořit po
vzoru Novoveského turistického spolku Kudykam také
společenství výletníků z Nelahozevsi a Lešan. Vždyť na
hezké výlety nemusí jezdit jenom členové Klubu seniorů.
To je velmi aktivní spolek, který tady funguje už od roku
2012. Můžeme si z něj vzít inspiraci…
A skvělá zpráva je, že jsou tomu zastupitelé otevřeni!
Čtěte dále.
text a foto: Soňa Brunnerová

Klub rodičů? Spolek
výletníků?

spoleknelac
skupina Oživme Nelahozeves!
e-mail: spoleknelac@gmail.com

WWW.SPOLEKNELAC.BLOGSPOT.COM

A vůbec… Proč v Nelahozevsi vlastně nefunguje nějaký
spolek rodičů nebo rodinné centrum jako ve Veltrusích?
Byl by o to zájem? Opět se ptám,
není to škoda, že tu nic takového
nemáme?
MALÝ
Hernička by mohla fungovat třeba
ve Volnočasovém centru v Zagarolské,
a když je pěkné počasí, tak by se
rodiče mohli setkávat na různých
místech v obci, pokud by tu vznikla.

Sama děti ještě nemám, ale byla
bych moc ráda, aby tady něco takového fungovalo v době, až rodinu
založím. Vždyť tu většinu nově přistěhovalých lidí neznám a myslím, že ani
řada z nás se nezná mezi sebou, i když
jsme podobně staří.

BENEFIČNÍ
MÁJOVÁ
TANCOVAČKA

Hudba, kterou jinde neuslyšíte
– díky Bohu!

TANEČNÍ

ORCHESTR

Máte nějaký vlastní
nápad, co a jak by se
v Nelahozevsi dalo
zlepšit?

Tomáš Hanák/Zdeněk Lhotský/František Skála
Aleš Najbrt/Lenka Vychodilová
Jana Hanáková/Jiří Fero Burda

Jiří Kulich Novotný/Luděk Polifka/Roman Fojtíček
Vstupné 260,-/stání 190,-/Prodejní místa v Kralupech:
“Šuplík” Sokolská 139/“Šuplík” Gagarinova 721
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Napište příspěvek a pošlete
ho na e-mail Nelahozeveského zpravodaje. K vyjádření svého názoru můžete
využít i platformu Nela.cz.

16/5/2019
19/00 hod
KaSS Kralupy

KaSS Náměstí Jaroslava Seiferta 706.

Výtěžek z tancovačky půjde na rekonstrukci Azylového domu
Sv. Máří Magdalény v Kralupech nad Vltavou.
Pořadatel

Charita
Kralupy n/Vlt.

Mediální partner
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Během týdne dotazníkového šetření na téma
z předchozích dvou stránek jsem získala několik
reakcí od rodičů i zastupitelů. Podařilo se mi
s panem starostou Jakubem Bryndou domluvit
datum neformálního setkání, kde si vzájemně
můžeme sdělit svoje nápady a názory.

Kde a kdy?
V pátek 24. května od 18 hodin ve Volnočasovém
centru v Zagarolské ulici 313.

Snažím se zajistit, aby zájemci ze vzdálenějších části
obce mohli zaparkovat na parkovišti vedle čističky,
která je hned naproti.

Pro koho je tato schůzka?
Předně bych ráda řekla, že pro všechny, kdo se
nějakým způsobem chtějí zapojit a zlepšit komunitní život, mají zájem se poznat a říct svůj názor.
Schůzka by se měla nést v přátelském a neformálním duchu. Zváni jsou všichni zastupitelé obce,
bez jejichž pomoci a podpory to nepůjde.

Co na to zastupitelé?

Tomáš Robek (Pro Nelahozeves)
Zprvu je potřeba zmínit, že spolková činnost je určitě chvályhodná a je třeba
ji podporovat.
Ke konkrétním návrhům jen několik málo připomínek – z mého pohledu místo
pod Montessori centrem není úplně vhodné a to z několika důvodů:
1) Bezpečnost:

•
•

nachází se přímo na břehu nátoku miřejovické elektrárny
je zde omezená možnost přístupu a dostupnosti pro složky IZS (např.
v případě zranění, nebo požáru)

2) Provozní:

•
•
•

pozemek není v majetku obce
nachází se v zátopové oblasti
omezená možnost příjezdu automobilem (odvoz odpadu, sekání trávy,
úklid nepořádku, instalace laviček, košů, prvků apod.)

Pro obec je dále limitující při instalaci jakýchkoliv prvků to, že tyto musejí podléhat
certifikaci (z právních důvodů, např. při zranění na takovém prvku), což se projevuje na jejich ceně. Zavazující je také údržba a úklid takového místa.
Z mého pohledu by bylo vhodné, aby takový spolek, pokud vznikne, nejprve
prokázal svoji životaschopnost, zájem o dané území a svojí činností inspiroval
své okolí. Pak určitě bude na místě takový spolek podpořit.

Duben 2019

Co se týká druhého místa, tj. pozemku u hřiště TJ Viktoria, přijde mi jako dobrá
volba. Dětské hřiště je i u TJ Dynamo a vzhledem k dobré poloze by bylo
vhodné i zde. Pozemek však patří TJ Viktoria, která s ním může mít jiné plány.
Limitující v tomto případě může být i ochranné pásmo železnice (které dosahuje 60 m od osy krajní kolejnice) nebo ochranné pásmo blízkého produktovodu, což může být i jeden z důvodů proč zde dosud nic nevzniklo.
Určitě je však nutné aktivně vyhledávat lokality – dětská hřiště a ostatní prvky
mobiliáře je potřeba doplnit.
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24. května od 18 h / Zagarolská 313

Oživíme Nelahozeves? Zastupitelé
jsou pro, ale bez vás to nepůjde

Bc. Radek Modes

(Sdružení ČSSD
a nezávislí kandidáti)
Se zájmem jsem si přečetl nápady
pro sdružování se občanů na vyhlídnutých místech. Jak ale bylo už řečeno,
jsou to místa, která patří nikoliv obci
ale soukromým subjektům a tam by
bylo v případě realizace čehokoliv se
domluvit. Obec však nemůže investovat své prostředky do majetku cizích
subjektů. Co se týče komunit v naší
obci, tak i já jsem uvažoval o založení
nějakého cestovatelského či turistického spolku.

Ing. Stanislav
Lidmaňský

(Nelahozeves pro život)

Jen tak jako doplnění k článku – my
s manželkou opět zkusili oslovit okolí
ke zkrášlení obce a upravili okolí
hřbitova (no, ze všech koutů republiky
nám přijeli pomoct kamarádi, kterých
nakonec bylo 47. Prostě nás to tu
baví…
https://www.uklidmecesko.cz/
event/21216 – je tam i odkaz na
docela pěknou řádku fotek

Ing. Olga
Riegertová

Ing. Jiří Rous
(sekretář TJ PTZ Viktorie Nelahozeves)

Pokud bude skupinka lidí, která dokáže udržet při životě určitý smysluplný projekt (hřiště, centrum pro
rodiče a děti – otázkou jsou vhodné
prostory, turistika…), ráda takové
aktivity v rámci možností obce podpořím. Ale aktivity musí vyjít od občanů
a měly by být udržitelné, mít svého
„vůdce“. Problém bývá s časem –
maminky jsou na mateřské – děti
odrostou, maminky jdou zpět do
práce…

Již jsem hovořil s panem místostarostou Zdeňkem Schneiderem a domlouvali jsme, co se dá s prostorem
vedle fotbalového hřiště TJ PTZ Viktorie Nelahozeves provést. Letos zde
ještě asi proběhnou Čarodějnice, ale
cílem je tento prostor uklidit a snažit
se jej nějak využít.

(Pro Nelahozeves)

Jen malá poznámka k té minimálně
třicetileté nečinnosti. Bylo zde tréninkové hřiště, ale po dobu několika let
zde bylo staveniště pro různé akce

Co by v Nelahozevsi
chtěli zlepšit občané?
Zuzana Rosenhöferová
Moc děkuji za článek – Výzva (nejen) pro rodiče: Vytuňme i Nelahozeves!
Zaujala mne myšlenka dětského hřiště. Sama nad ní už
dva roky přemýšlím (od té doby, co mám dceru).
Žiji v Nelahozevsi od narození a pamatuji si na dětství
prožité „na skále“. Určitě víte, jaké místo mám na mysli.
Minulý rok prostor upravili místní hasiči a pořádali zde
Čarodějnice. Pamatuji si, že jako malá jsem na toto místo
chodila se školkou, se školou, byly zde tradiční Čarodějnice
pro celou obec a chodili jsme si tam s kamarády hrát
prakticky pořád. I když hasiči odvedli kus práce, stále je
ten prostor za ta léta dost zarostlý a je mi z toho úzko to
vidět. Kdyby byla nějaká šance na domluvu se zámkem
a toto místo by se mohlo využít na vybudování dětského
hřiště, myslím, že by bylo naprosto ideální!
Prostor u Viktorky je super, ale je zde docela hlučno, ať
už ze silnice, kolejí, prach a během fotbalových utkání
mi přijde prostor nebezpečný. Jak pro děti, tak pro fotbalisty, kteří by možná psychicky neunesli, kdyby jim během
zápasu vběhlo dítě na hřiště, což si myslím, že by se stávalo,
pokud by tam nestála betonová zeď…
„Na skále“ je klid, nikoho by děti nerušily, mohlo by zde
být i místo pro setkávání dospělých – přes den dětské
hřiště, večer posezení u grilu.

Problém při požadavcích na stavební úpravy (např. osvětlení tréninkového hřiště, nádrže na vodu) byly
zamítnuty z důvodu blízkosti trati
nebo zmíněné frakce.
Jinak jsme ochotni se podílet na
výstavbě zmíněného záměru (dětské
hřiště, oddychové centrum apod.).

Děkuji za snahu a aktivitu, kterou vytváříte. Určitě jsem
stejného názoru, že lidé na vesnici by se měli někde potkávat. Tak nějak se nám vytratily „sousedské“ vztahy a myslím,
že je dobré na to upozornit.
Moje maminka je členkou vámi zmíněného spolku seniorů
a myslím, že to je ta správná cesta. Je to přesně o tom.
Nezalézat si doma do svých ulit. Jít mezi lidi, poznávat,
komunikovat a přátelit se.
Držím palce, aby se alespoň polovina plánovaných věcí
realizovala a dotáhla do zdárného konce.

Michaela Šarochová
Děkuji, děkuji, děkuji!
Přistěhovali jsme se před rokem, máme dvě malé děti
a hřiště nebo vyžití pro děti v dosahu nám zoufale chybí.
Bydlíme Pod Strání kousek od Viktorky, oživení tohoto
místa bychom velmi uvítali. Manžel je kutil, rádi se zapojíme
do případně realizace, pokud bude probíhat svépomocí.
Za mě určitě posezení, prolézačky, skluzavka, houpačka,
případně pískoviště, ohniště…
Držím palce, ať váš příspěvek osloví, co nejvíce lidí
a těším se, že se budeme moci zapojit.

I v dotazníku se sešlo několik
odpovědí. Tady jsou!
•

Docela ráda bych tu uvítala nějaké dětské hřiště,
opravdu tu dost chybí.

•

V Nelahozevsi zatím nebydlíme, ale rekonstruujeme
dům v části Hleďsebe. Budeme se stěhovat za rok.
V obci, kde bydlíme nyní, funguje mateřské centrum
s různými aktivitami pro děti mnoha věkových
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Myslím, že i zámečtí by mohli na toto téma slyšet. Dětské
hřiště by mohlo sloužit i jim, při jejich akcích jako je Dýňování apod. A hlavně by byl prostor udržovaný a nemuseli
by se za něj stydět!

a tak tento prostor od roku 2002,
kdy zde bylo staveniště koridoru trati Praha Děčín, nebylo možné využívat na sto procent. Následovala akce
rekonstrukce podzemního vedení
a stanice frakce. Poslední akce proběhla při bourání a výstavbě nového
nadjezdu.

kategorií a ráda se zapojím do startu něčeho podobného
v Nelahozevsi. Bylo by fajn se tímto také seznámit
s novými lidmi a nejvíc fajn to bude pak pro děti nás
všech.

•

•
•

Moc se přimlouvám za dětské hřiště u Viktorky. Rádi
se budeme podílet na budování. Krom klasických
herních prvků navrhuji i bosochodecký chodníček pro
děti i dospělé (můžeme realizovat svépomocí), vrbové
teepee nebo tunel jako útočiště před horkem, ohniště
(stačila by vykopaná jáma, obložená starými cihlami),
posezení – pro začátek může posloužit starý vyřazený
nábytek – jistě má mnoho z nás na půdě či ve sklepích
staré židle nebo stůl – jejich oprava by mohla být jednou
ze společných komunitních akcí.

•

Nějaké jednoduché prolézačky u řeky by byly fajn,
nebo třeba betonový pingpongový stůl – aby byla
zábava i pro starší.

•

S dětmi musíme chodit na dětské hřiště do Miřejovic
(je hezké, že tam jsou i nějaké jednodušší cvičební
stroje pro dospělé). Nějaké menší hřiště tady u řeky
by bylo fajn. Pingpongový stůl volný pro všechny, nás
zaujal zas ve vedlejších Ouholicích.

•

Chodníky alespoň od zámku k PTZ. Pokud by se
uvažovalo o nějakém bližším hřišti, kde by se mohly
s dětmi hrát míčové sporty nebo jezdit na kole. Byl by
fajn alespoň kus chodníku někde, protože s dětmi jít
po našich cestách plné aut se opravdu nedá. V Nelahozevsi radši proto volný čas netrávíme a jezdíme do
Kralup nebo Veltrus, kde je to pro děti bezpečnější. Je
to velká škoda. Máme malého syna, a ten je schopen
skočit hned pod auto. Bližší hřiště než u Dynama by
určitě bodlo. Stejně tak autobusová zastávka u resortu
Zámecké údolí a dodělat chodník k pěšině dolů do
Nelahozevsi.

•

Upravit Dvořákovu stezku.

Postrádám odpadkové koše.
V obci chybí hřiště pro děti, o kterém už byla řeč.
I když mám ještě dceru maličkou, byla bych ráda,
kdyby v Nelahozevsi byly aktivity pro matky/rodiče
s dětmi. Nyní jezdíme do okolních měst a vesnic. Velmi
ráda se i zapojím a mohu nabídnout své zkušenosti
z vedení kroužků pro děti, své práce s dětmi…

Hrnčířské slavnosti 2019
Jako každý rok i letos pořádáme na zámku Nelahozeves Hrnčířské slavnosti.
Těšit se můžete na jarmark s rozmanitými řemeslnými výrobky a chybět
nebude ani program pro děti.

Program sobota a neděle
20.–21. dubna 2019
9 h start akce
9:40 h šermířské vystoupení
(Fratres in Armis)
10 h vystoupení sokolníků
10:40 h pohádka Za humny je drak
(Fratres in Armis), po pohádce
následuje Dračí bitva
11 h Lidový soubor české
a moravské hudby (soubor
Plechovanka)
11:30 h Výuka dobových tanců
(Kancioneta)
11:40 h Turnaj malých rytířů
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12 h Ukázka Extreme trial pod
vedením Mistryně republiky
Dominiky Drobné
12 h Lidový soubor české a moravské hudby (soubor Plechovanka)
12:05 h Výuka lidových tanců
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12:30 h lidová pohádka Dva Tovaryši
(Ochotníci Nelahozeves)
12:40 h šermířské vystoupení
(SHŠ Legenda Aurea)
13 h vystoupení sokolníků
14 h Lidový soubor české
a moravské hudby (soubor
Plechovanka)
14:40 h pohádka Za humny je drak
(Fratres in Armis), po pohádce
následuje Dračí bitva
15 h vystoupení sokolníků
15:15 h výuka dobových tanců
(Kancioneta)
15:30 h Ukázka Extreme trial pod
vedením Mistryně republiky
Dominiky Drobné
16:40 h šermířské vystoupení
(Fratres in Armis)
17 h konec akce
Občané s trvalým pobytem v Nelahozevsi
mají na Hrnčířské slavnosti vstup s 50% slevou.
Stačí u vstupu ukázat občanský průkaz.

Nelahozeveské
pomlázkování
neděle 21. dubna
14–17 h
Hasičská zbrojnice
Můžete se těšit na již tradiční
velikonoční dílny. Máme opět
přislíbené proutky na pomlázky
od veltruských košíkářů, již vyfukujeme vejce na oblíbené mramorování, ale možná je budeme
i polepovat či provrtávat.
A nebudou samozřejmě chybět
ani perníčky na zdobení
a tradiční trávníček.
Těšíme se na vás!
Klub ručních prací Nelahozeves
Eliška Brázdová a Hana Hurtíková
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Šibřinky

V březnu se konaly hned dvoje 44. Šibřinky nesoucí se v rázu různých
druhů sítí, což se odrazilo na kostýmech návštěvníků a samozřejmě i na
půlnočním překvapení, ve kterém jste mohli obdivovat pět různorodých
vystoupení. Šibřinky byly vyprodané a podle pořadatelů se i letos vydařily.
Na prvních Šibřinkách jste mohli slyšet kapelu Globus band, na druhých
hrála Gradace.

Mezi nejstarší rukodělné techniky
patří zhotovování sítí a archeologické
nálezy dokazují, že se rybářské sítě
používaly už před 19 000 lety. Rybářská síť je nástrojem k hromadnému
lovu ryb a usnadňuje rybářům
samotný rybolov, kdy na jeden zátah
vytáhnou velké množství rybiček.
Co ovšem na tuto techniku říkají
další tvorové vodní říše? Samotná
přítomnost rybářů přitahuje vodní
víly, které střeží své teritorium a dle
pověsti rády každého utopí a na to
vše se nemůže koukat malý mužík
se zelenými vlasy hezky oblečený do
zelené kamizolky s kapajícím šosem.
Pojďme se společně ponořit do vodního světa.
Toto je komentář k vystoupení našich
nejstarších cvičenek, které se proměnily na ryby, rusalky a vodníky.

Stejně jako loni vše doprovázel trefný
komentář pana Michala Žambůrka,
o který se s vámi podělíme.
Co si můžeme představit pod slovem
sítě? Sportovci si vybaví sítě do branek,
volejbalové a tenisové sítě, síťky do basketbalových košů, lenoši zase vidí houpací sítě, kutilové montují ochranné sítě
do oken, rybáři používají čeřen, vezírek
nebo podběrák, ale většině z nás ihned
naskočí sociální sítě, bez kterých si již
nedovedeme představit denní žití.
V našem úvodním vystoupení si pojďme
představit malý výčet služeb, díky kterým
se dozvíme, že Mařka z Horní Dolní
upekla hrníčkovou buchtu dle receptu
Ládi Hrušky a je skvělá, nebo že Pepa
z Vepřku tráví úžasnou dovolenou ve
stanu u tůně v Dušníkách.
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Jako první zatančili místní teenageři
s bílými tričky, na nichž byla namalována loga jednotlivých sítí.
Nejběžnější sociální síť minulé doby byla
pavlač, nebo náves. Zde se tvořily komunikační skupinky, kde výměna informací trvala v řádu nanosekund. Tyto
servery dokázaly zpracovat tolik bitů, že
by záviděl i samotný Bill Gates. Postupem
času se přenos dat samozřejmě modernizoval a hodně se přiblížil současné době.
Moderní sdělovací technika dokázala pře-
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dávat informace na dálku a to byl začátek
elektronické komunikace. V následujícím
vystoupení si připomeneme aparáty
nedávné doby.
Nejstarší cvičenky ve druhém vystoupení nastoupily jako protiklad k mladým. Přinesly si s sebou telefony,
počítadla, tranzistory. Na konci jejich
vystoupení zazněla písnička Nikdy
se nevrátí pohádka mládí od Michala
Davida.
Nenápadný členovec se čtyřmi páry
nohou a klepítky, do kterých ústí
vývod jedových žláz, vyskytující se na
každém kontinentu, krom Antarktidy,
a téměř v každém prostředí, krom
vzduchu a moře. ANO, jedná se o pavouky. Většina (hlavně ženské pohlaví)
má jen při pohledu na pavoučka
panickou hrůzu. Ovšem na anatomicky
perfektní zvířátko, které se skládá z hlavohrudi a krásného zadečku, v němž
se nachází snovací žlázy ve snovacích
bradavkách produkující pavučinové
sítě je radost pohledět. Naše vystoupení
vyléčí z arachnofobie všechny přítomné
a ukáže jak je pavouček roztomilý
a čiperný tvor…
Jak vyplývá z textu, jako další na parket
přišly dospělé cvičenky v pavoučích
kostýmech a byla na to radost pohledět.

Les je považován za místo pro relax a je
prokázáno, že blahodárně působí na
lidskou psychiku. Jen tak si vyrazit a vychutnávat si ticho a klídek. A najednou
si představte tu hrůzu, když zjistíte, že
nemáte žádný signál, žádné připojení
na Wi-Fi, data tam jsou éčko, nemluvě o světle pro selfíčka, který je tam fakt
zoufalý a ke všemu vám dochází baterie.
Když vás ovšem někdo hecne, nebo
nakopne, nakonec zjistíte, že být unplugged má také něco do sebe.
Na závěr bylo vystoupení pánů na
píseň v Lese od Pokáče a skončili
v sexy oblečcích při tanci na song
Skibidi od Little Big. Potom následovala hromadná děkovačka, při které
hrála skladba Cizí zeď, která se proslavila díky Kazmovi. Následovala
závěrečná tečka a tančilo se až do tří
hodin do rána.
Pevně věřím, že již nyní nemáte potřebu
posílat žádné komentáře na naší zeď,
a ze všeho nejraději se s námi osobně
setkáte na příštích jubilejních
45. ŠIBŘINKÁCH!
S těmito slovy se Michal Žambůrek
rozloučil. Do 45. Šibřinek je ještě
daleko. Pokud máte rádi skupinu
Globus, vyrazte na Májovou zábavu,
anebo na zábavu, kterou pořádají
hasiči ke svému výročí. Ta se uskuteční 8. června v KD.
text a foto: Soňa Brunnerová
komentář: Michal Žambůrek
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Jarní ochotnická sezóna
je v plném proudu
Ochotníci Nelahozeves pro vás na Máje chystají pohádku, po letech opět
zahrajeme Červenou Karkulku, letos převážně v novém obsazení. Mezitím
nezahálíme a hrajeme, kde se dá.

Sněhurka a sedm trpaslíků. V hlavní roli
Sněhurky naše vycházející hvězda Anička Dandová. (Poznámka: Chybějící dva
trpaslíci šli právě do zákulisí pro rakev.)
Foto: Miloš Mojžiš
Plakát výtvarníka Martina Zacha pochází z roku 2013, kdy jsme Červenou Karkulku
hráli poprvé. Letos se v hlavních rolích Karkulky a vlka premiérově představí Anička
Dandová a Martin Brázda.
V polovině února jsme se představili
v Jedomělicích u Slaného, kde jsme
v plném sále místní sokolovny odehráli
Sněhurku a sedm trpaslíků (premiéra
v Nelahozevsi byla loni v květnu)
a večer pak pro dospělé publikum
Natěrače (premiéra v Nelahozevsi
loni v listopadu).
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Z představení Natěrač (Michal Pokorný,
Tereza Popková, Eva Vintrová).
Foto: Petr Jiskra
Tuto úspěšnou komedii v režii Kateřiny
Vondráčkové, v níž účinkují Michal
Pokorný, Tereza Popková a Eva Vintrová, jsme znovu odehráli v sobotu
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16. března od 19 hodin v rámci
festivalu ochotnických divadel
v Dolních Chabrech. O týden později
následovala pohádková stezka na
zámku v Nelahozevsi, a to v sobotu
23. března na akci Zahájení sezóny. Na
pohádkové stezce jste měli možnost
potkat své oblíbené postavy z našich
pohádek, u kterých děti plnily úkoly.
Ty samozřejmě nezůstaly bez odměny.
V dubnu nás čekají tři velké akce, a to
Vítání jara na veltruském zámku, které se koná 13. dubna a kde od 13 h sehrajeme Sněhurku a sedm trpaslíků.
Během velikonočního víkendu nás
můžete opět vidět i na nelahozeveském zámku, a to během tradičních
Hrnčířských slavností s pohádkou
Dva tovaryši. V sobotu i v neděli
budeme hrát od 12:30 h přímo na
nádvoří. Nesmíme zapomenout ani
na konec dubna a již klasické
pálení čarodějnic v Lešanech,
kde nebude chybět ani oblíbená

čarodějnická stezka plná úkolů
pro malé návštěvníky a každoroční
výzva, kdo hodí čarodějnici do ohně.
Na nelahozeveském zámku bychom
se opět měli objevit v na červnovém
Pohádkobraní. Poslední sobotu před
prázdninami bychom zde rádi odehráli
Sněhurku a sedm trpaslíků, vystoupení je zatím v jednání
V březnovém zpravodaji jsme avizovali
i dubnové představení Natěrače, a to
ve Velkých Přílepech, bohužel je
z technických důvodů přesunuto na
podzim tohoto roku.
Tereza Popková
principálka spolku
Tel.: 722 917 284
E-mail: t.popkova@seznam.cz

Chcete také zažít,
co znamená stát na prknech, co znamenají svět?
Přidejte se k nám! Stále hledáme
nové herce a herečky aneb není
malých rolí.

Tipy na akce v Nelahozevesi a okolí
Duben
čt 18. dubna od 19 h
Pop Rock party v restauraci
Na Závisti (Veltrusy)

so–ne 20. až 21. dubna
od 9 do 17 h

so 27. dubna

čt 23. května od 18 h

Koncert v Kulturním domě.
Vystoupí Vlasatý žárovky,
Jebuto, Lucie cover band.
Vstup 100 Kč. Pořádá Restaurace
v Podzámčí. Rezervace míst
v restauraci nebo
na tel.: 722 066 605

Vernisáž obrazů Ivety Jandové
MěÚ Veltrusy

po 29. dubna od 18 h

Hrnčířské slavnosti na zámku
Nelahozeves

Zasedání zastupitelstva obce

ne 21. dubna od 14 do 17 h

út 30. dubna

Pomlázkování – u hasičárny

Čarodějnice v Lešanech
Rej čarodějnic v Nelahozevsi
pořádají hasiči ve spolupráci se
zámkem

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

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

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

pá 26. dubna od 17 h
Přednáška Kyberšikana
v DDM Kralupy, přednáší PhDr.
Mgr. Jan Traxler, vstup zdarma

so 27. dubna od 9 do 17 h
Středočeský železniční den
na zámku Nelahozeves

so 27. dubna od 9 do 14 h

Květen
st 1. května
Turistický pochod Dvořákova
Nelahozeves

pá 10. května od 17 do
18:30 h

Filmový večer: Fénix,
v klubovně ASPV Veltrusy

pá 24. května od 18 h
Neformální setkání iniciativy
k oživení Nelahozevsi, Volnočasové centrum - klubovna

so 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.

Červen
ne 2. června
Pohádkový les, pořádá TJ Dynamo
(viz plakát na str. 35)

Vernisáž výstavy výtvarných
objektů Petra Šiky v KD Vltava.
Autor se věnuje prostorovým
provazovým kompozicím.

pá–ne 5. až 9. června

so 11. května od 16 h

so 8. června

Kralupský majáles slibuje
spoustu skvělé muziky a zábavy.
Koná se v Přístavišti na Nábřeží
Jana Rysa v Kralupech nad Vltavou. (www.dddmkralupy.cz)

so 11. května

21. běh veltruským parkem

Nelahozeveské Máje – viz článek na str. 17 a plakát na str. 29

so 27. dubna

ne 19. května

Středočeský železniční den
v Kralupech nad Vltavou

čt 23. května od 20:15 h

Rodinná neděle na zámku Veltrusy (www.zamek-veltrusy.cz)

Lucie cover band

Dny Kralup – Tradiční slavnosti
sousedního města (www.
dnykralup.cz)

Raftování pro veřejnost na
veltruském kanále v rámci Dnů
Kralup

so 8. června
Oslava 110. výročí SDH Nelahozeves a večerní zábava (viz
plakát na poslední straně)

so 15. června od 13 h
Benefiční šou pro Nadační
fond Slza zvířat v Marina Vltava
(viz na plakátu na str. 9)

so–ne 15. a 16. června
od 9 do 17 h
Slavnost růží na zámku Veltrusy
s doprovodným programem
(www.zamek-veltrusy.cz)

so22. června od 14 do 23 h
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Divadelní festival Za Vodou
v Kralupech nad Vltavou,
pořádá DS Scéna Kralupy
(www.dsscena.cz)
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Malinko ze starodávných časů
Zájemce o historii by k obci Lešany jistě vypátral spousty
zajímavostí. Překvapivý je třeba záznam o obyvatelce,
která zemřela ve věku 190 roků. Spíše to ale bude chybný
záznam faráře, který ji roku 1843 pohřbíval.
Zajímavé události by bylo možné zaznamenat i kolem
místního spolku myslivců. Ještě nedávno bývala jejich
klubovna, brigádnicky vybudovaná u rybníčka „Majsnerák“,
nad bývalou cihelnou. To ovšem bylo zmíněno už v minulém příspěvku. Také tam byla chovná líheň bažantů.

Tento snímek je z doby nedávné. Byl pořízen před patnácti
lety při lovu na divoká prasata. Z obce jsou zde pánové
Turecký, Janda, Šrámek, Mika. Pamětníci by přidali i jména
spousty dalších členů mimo obrázek.

Tento snímek je z brigády, tady vykládání vagonu materiálu na stavbu. Dole zprava si můžete prohlédnout pány
Šercla, Vlacha, Šťastného a Šubrta, nahoře pak Šimka
a Pecinovského. Psal se rok 1962, někteří spolku jen
vypomáhají.

Zde se díváme se na výřad stovky zajíců na konci roku
1954. Hon byl opravdu velký, a pak byla řádná oslava ve
zdejší hospodě. Místo najdete pod obcí Lešany. Na polích
byly v pozdějších dobách zbudovány i chmelnice pro
místní JZD. Odborníci by jistě odhadli výsledky podobné
události v současnosti. Pozemky v okolí obce jsou většinou
v soukromém vlastnictví, taktéž stovky let používané
příslušné cesty a pěšiny…

Další v pořadí jsou dokumenty úřední, asi z téže doby.

Jako první je přímo razítko lidové myslivecké společnosti
v obci. Vedle pak lístek pro honce, který se mohl pohybovat v revíru během kritické doby.
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Na doplnění přikládám dokument malinko starší. Jistě
bude k přečtení. Jak vidíte na tomto seznamu, po roce
1948 bylo nutné odevzdat všechny zbraně, třeba i šavle.
Je zde tedy seznam i několika starších myslivců v obci.
Někdy byly události dost pohnuté.
Václav Hlavatý
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placená inzerce

“HAPPY DAYS“
KAŽDÉ PONDĚLÍ AŽ STŘEDA
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Chcete mít
REKLAMU
Máte staré i nové fotky z Nelahozevsi?
Pošlete je prosím na e-mail nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com nebo napište
a my si je rádi oskenujeme. V rámci redakce bychom chtěli vytvořit fotobanku.
Právě Vaše fotka se může objevit v dalším zpravodaji.
Děkujeme!
Redakce NZ

v Nelahozeveském
zpravodaji?
Napište na
nelahozeveskyzpravodaj@
gmail.com
nebo svou žádost podejte na
Obecním úřadě Nelahozeves.
Inzerce je zpoplatněná, cena
závisí na formátu reklamy:

Rekonstrukce nádražních
budov

A4 ................................ 1 100 Kč

Nádraží Nelahozeves před nedávnem dostalo novou šedivou fasádu. Jistě
vám neuniklo, že se usilovně rekonstruuje i budova na zastávce Nelahozeves – zámek. Byla vyměněna střecha a aktuálně se pracuje na plášti
budovy.

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 neoficiálním webu
Nela.cz.

Oba objekty patří Správě železniční dopravní cesty. Obec má zájem o dlouhodobý
pronájem budovy na zastávce Nelahozeves-zámek a přilehlého pozemku.
Přáním vedení obce je vybudovat zde toalety, infocentrum a záchytné parkoviště.
Soňa Brunnerová

A6 .................................... 600 Kč
A5 .................................... 400 Kč
Řádková inzerce ......... 150 Kč

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

Nelahozeveský zpravodaj
Vydává obec Nelahozeves.
Pro občany obce zdarma.
Vychází nepravidelně. Náklad: 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: 25. 5. 2018.
Adresa redakce:
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
Tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059.

Duben 2019

E-mail: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com
www.nelahozeves.cz/zpravodaj
Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves:
PO, ST 7:30–11, 12–17 h
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Výběrové řízení
Obec Nelahozeves vyhlašuje výběrové řízení na několik pozic.

Šéfredaktor
Nelahozeveského
zpravodaje

Redaktor se specializací na sport

Požadavky

•
•
•
•
•
•

•
•

Věk 18+, min maturita

•
•
•
•

Dobrá znalost českého pravopisu

Ideální je vzdělání v oboru nebo
praxe

Zájem o dění v obci
Spolehlivost
Organizační schopnosti

Náplň práce

•
•
•

Práce s Google docs
Koordinace přispěvatelů
Psaní článků

Šéfredaktor by měl komunikovat
s inzerenty, autory článků, komisemi,
vedením obce.
Jedná se o spolupráci na DPP nebo IČO

Obecní kamelot/
nástěnkář

Požadavky
Věk 15+
Spolehlivost
Dobrá znalost pravopisu
Nadšení nebo praxe
Zájem o oblast sportu
Ochota se účastnit sportovních
akcí a sledovat výsledky

Jedná se o spolupráci na DPP nebo IČO

Cesta

pohádkovým lesem
neděle 2. června 2019 od 14 h

Požadavky

•

Věk 15+ (může být student,
maminka na rodičovské i aktivní
senior)

•
•
•
•
•

Ukončená ZŠ
Flexibilita
Spolehlivost
Dobrá znalost obce
Ochota k fyzické práci

TJ DYNAMO NELAHOZEVES, odbor ASPV
za přispění Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves srdečně zve
všechny děti, rodiče, příbuzné a známé na Cestu pohádkovým
lesem, která se koná v neděli 2. června od 14 h

START: Pod Strání – Ve vrbičkách

Jedná se o spolupráci na DPP nebo IČO

Duben 2019

Pokud vás některá z pozic
zaujme, pošlete svůj životopis nebo pár informací
o sobě na adresu
obec@nelahozeves.cz
do 10. května 2019
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PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Obec Nelahozeves, jako provozovatel zařízení,
vydává tento provozní řád, který je závazný pro
všechny osoby a skupiny využívající toto hřiště.
2. Hřiště je určeno k provozování těchto sportů:
tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal,
badminton, házená, košíková.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo
skupina po dohodě se správcem areálu. Hřiště
slouží ke sportování oddílům TJ, výuce školní
tělesné výchovy, zájmové sportovní činnosti
a individuální sportovní činnosti občanů obce
podle rozvrhu stanovených sportů.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem
smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu je povinen dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně
majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů
správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

II. PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce
hřiště.
2. Denní provoz víceúčelového hřiště: každý den
od 8.00 do 22.00 h.
3. Objednávky zajišťuje správce areálu Miroslav
Šnýdr na telefonu 733 290 934 nebo na e-mailu
obec@nelahozeves.cz minimálně 24 hodin před
samotnou sportovní akcí.
4. Maximální doba rezervace v jednom dni jsou
4 hodiny a minimální doba je 1 hodina (lze
upravit po dohodě se správcem areálu).
V objednávce uvede zájemce své jméno,
předpokládaný druh provozovaného sportu
a dobu, kdy chce na hřišti sportovat.
5. V případě nepříznivých povětrnostních
podmínek pro provoz hřiště nebo v jiných
odůvodněných případech je jeho správce
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit
provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat.
6. Vstup na hřiště je pro Dynamo východní
brankou (od fotbalového hřiště), pro ostatní
západní brankou (naproti restauraci kolem
tělocvičny).
7. Nelze-li ze strany zájemce dodržet předem
smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 1 den před stanoveným časem
a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na
uvedeném sportovním zařízení je uživatel
povinen tuto závadu neodkladně nahlásit
správci hřiště. Pokud tak neučiní, bude
způsobená škoda vymáhána po něm.

9. Půjčováním sportovních potřeb je pověřen
správce hřiště, a to při osobním předání klíčů od
areálu. Vše vrátí uživatel správci osobně.
10. Hřiště je možné mimo rezervaci obsadit na 60
minut. V případě, že nejsou další zájemci o hru,
lze pobyt prodloužit.

III. ZÁKAZY A POBYT V ZAŘÍZENÍ
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv
znečišťování nebo poškozování hrací plochy
a vybavení hřiště.
2. V areálu hřiště dále platí zákaz:
▪ vstupu mimo provozní dobu,
▪ odhazování odpadků mimo místa k tomu
určená (odpadkový koš),
▪ vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry,
boty s podpatkem) nebo ve znečištěné obuvi
(blátem, štěrkem, pískem apod). Obuv nesmí
narušovat povrch použitím nevhodného
dezénu,
▪ používání sportovního náčiní, které by mohlo
poškodit povrch hřiště (hokejky apod.),
▪ manipulace s ostrými předměty,
▪ jízdy na kole, kolečkových bruslích apod.,
▪ vstupu dětem do 10 let bez zákonného
zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra,
▪ užívání omamných látek,
▪ vstupu podnapilým osobám,
▪ kouření v celém areálu,
▪ odhazování žvýkaček,
▪ přemísťování pevného nebo mobilního
zařízení mimo stanovená místa,
▪ lezení po konstrukcích a sítích.
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní
činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat
utkání pouze z prostor k tomu určených.
4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat
bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat
sportovní zařízení.
5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné
úrazy na víceúčelovém hřišti. Současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených
věcí.

IV. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Kontakt pro rezervaci: 733 290 934 ■ Evropské
číslo tísňového volání: 112 ■ Záchranná služba: 155
■ Policie: 158 ■ Hasiči: 150
Provozní řád je platný od 1. 4. 2019
Jakub Brynda, starosta

Ceník sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou
Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití........ 100 Kč/h
Pomoc při oblékání a svlékání
vč. speciálních pomůcek........................................... 100 Kč/h
Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru ....... 100 Kč/h
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík........... 100 Kč/h

Praní a žehlení ložního prádla v prádelně DPS .... 70 Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla
v prádelně DPS ............................................................ 70 Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Doprovázení k lékaři a zpět .................................. 100 Kč/h
Doprovázení do zaměstnání, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující
služby a zpět ................................................................ 100 Kč/h

Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytování podmínek
pro osobní hygienu

Fakultativní služby

Pomoc při úkonech osobní hygieny .................... 100 Kč/h

Zapůjčení jídlonosičů vč. přemývání
v myčce v DPS....................................................... 20 Kč/měsíc

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty........... 100 Kč/h
Pomoc při použití WC............................................... 100 Kč/h

Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy
Zajištění stravy odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování ............................................... 59 Kč/oběd
Dovoz nebo donáška jídla.................................18 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití .............................. 100 Kč/h
Příprava a podávání jídla a pití ........................... 100 Kč/h

Doprovod na vycházky a kulturní akce ............. 120 Kč/h

Zprostředkování služeb pedikérky ................. 10 Kč/úkon
Svoz prádla do prádelny v DPS,
dovoz velkého nákupu ........................................ 30 Kč/úkon
Převoz klienta na provedení osobní
hygieny, k lékaři, na úřady................................... 45 Kč/úkon
Asistenční návštěva v domácnosti klienta ...... 100 Kč/úkon
Kopírování materiálů uživatelů
černobíle oboustranná kopie / 1 list.................... 2 Kč/úkon
Telefonát v zájmu klienta
ze služebního telefonu......................................... 20 Kč/úkon
Dohled nad užíváním léků ................................. 20 Kč/den
Doprava mimo Kralupy nad Vltavou ................ 10 Kč/km

Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti ........................ 100 Kč/h
Umytí domácích spotřebičů
(lednice, sporák apod.) .............................................. 100 Kč/h
Pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti,např. sezónní úklid, úklid
po malování – zprostředkování zdarma ................ 130Kč/h
Donáška vody 1x balení dovoz 15 Kč ..............15 Kč/úkon
Běžné nákupy do 5 kg ............................................. 100 Kč/h

Kontakt

Pochůzka (vyřizování žádostí na úřadech,
pošta, recepty u lékaře apod.)................................. 100 Kč/h

Miroslava Beritová
Ředitelka příspěvkové organizace

Velký nákup, např. Týdenní nákup,
nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti od 5 do 10 kg. Nad 10 kg
připočtena doprava vozidlem .......................... 115 Kč/úkon

Tel.: 315 704 264
E-mail: miroslava.beritova@mestokralupy.cz
WWW.DPSKRALUPY.CZ

STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI

JARO NA ZÁMKU
13. 4. 2019 | 10.00–17.00

TVOŘIVÉ DÍLNY
TRŽIŠTĚ A ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA
KONCERT SEDMIHLÁSEK
TANEČKY ASPV VELTRUSY
OCHOTNÍCI NELAHOZEVES ZAHRAJÍ POHÁDKU:
„SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ“
vstupné: snížené 30 Kč, základní 50 Kč
www.ZAMEK-VELTRUSY.cz

Středočeský železniční den
Kralupy nad Vltavou
27. dubna
Přijďte si od 9:00 do 18:00 h užít pestrý program
na kralupském nádraží a v jeho okolí. Vstup zdarma!
Čím se můžete svézt?
» parním vlakem „sv. Jiří“ z Prahy přes Kralupy n. V. na Řipskou pouť
» parním vlakem v okolí Kralup n. V.
» historickým motoráčkem „Hurvínek“ do Nelahozevsi
» moderní jednotkou „InterPanter“ a vlakem vedeným historickou lokomotivou „Bobina“ na vybraných
pravidelných spojích mezi Prahou a Kralupy n. V.
» historickým motorákem „Kredenc“ na pravidelných spojích do Velvar
» motorovou jednotkou „RegioShark“ z Kralup n. V. na Řipskou pouť
Co můžete zažít?
» prohlédnout si parní lokomotivu a výstavu kolejových vozidel
» děti si mohou pohrát ve voze „Vláček Hráček“ a podívat se na modelové kolejiště
» svézt se historickými autobusy po městě a okolí
» zúčastnit se komentované prohlídky knihovny a archivu ČD, a. s.
» navštívit stanici Hasičského záchranného sboru SŽDC, s. o.
» vyfotit se s Elfíkem
» poslechnout si vystoupení žáků ZUŠ z Kralup n. V.
A ještě něco navíc…
prohlídky za zvýhodněné vstupné na zámku Nelahozeves a v muzeu technických hraček ve Velvarech.
Více na www.cd.cz/zazitky, tel. 221 111 122 a e-mailu prahanostalgie@cd.cz.
Z důvodu omezených možností parkování upřednostněte, prosím, veřejnou dopravu.

Hlavní partneři:

Partneři:

Středočeskávědeckáknihovna
příspěvkováorganizace
vKladně
Gen.Klapálka1641,27201Kladno
Tel.:312813111,www.svkkl.cz
library@svkkl.cz
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Výstavy v Malé galerii knihovny

06/03 – 23/04
Motýla jsem tu neviděl a výběr oceněných prací
z MDVV Lidice

Výstava kreseb dětí z terezínského ghetta (Židovské
muzeum) a dětí z Izraele oceněných v Mezinárodní
dětskévýtvarnévýstavěLidice(PamátníkLidice).

25/04 – 11/06
Svět podle Miroslava Šaška
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 ,
ve světě však proslaveného ilustrátora formou interaktivní výstavy pro děti. Výstavu připravila Nadace
MiroslavaŠaška.


Otevírací doba:
pondělíapátek9–18hod.
úterý8–18hod.
čtvrtek9–19hod.
sobota9–12hod.
středa,nedělezavřeno

11/4 v 18:00
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.: Poznávání Indie a
česká indologie (velká studovna, 1. p.)

V rámci Dnů indické kultury, ve spolupráci s městem
Kladno vás zveme na zajímavou přednášku Zdeňka
ŠtiplazÚstavujižníacentrálníAsieFFUK.


16/04, 17:00–19:00
Konverzace v anglickém jazyce

(prostory půjčovny, 1. p.)
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17/04 v 17:30
Josef
Havlíček: Architekt kladenských věžáků
(velká studovna,
1. p.)

Přednáška Alexandra Němce
a Romana Hájkak příležitosti
120 let od narození architektaJosefaHavlíčkanabídne
průhled jeho prací, představí
řadu nerealizovaných odvážných vizí i zásadní okamžiky 
z jeho soukromého života.
Akce se koná ve spolupráci
sespolkemHalda.

Kulturní akce knihovny


(přednášky, setkávání, kurzy) lidé ješt

01/04, 15:00–16:00

Vím, že existuješ, ale nevím, kde tě najít

(malá studovna, 1. p.)
Vyhledávání informací nejen pro studenty s odborníkem.

02/04,
17:00–19:00

Konverzace v anglickém jazyce

(prostory půjčovny, 1. p.)
- a lš íz p r a v id e ln ý c h k o n v e r z a c ív A J (IC M
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10/04
v 17:30

Matěj Ptaszek: Ekvádor (velká studovna, 1. p.)

Vzrušující beseda s dobrodruhem,spisovatelemahudebníkem,kt e r ý ja k o
 p
 rvn
 íČ
 e c h
 s t r á -
vilrokapůlvzeminarovníku
a napsal o tom dvě knihy.
Vstupné: 50,- Kč/ registrovaní
čtenáři25,- Kč.



11/4 v 16:00
Exkurze v knihovně (v prostorách celé knihovny,

sraz účastníků ve vstupní hale)
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21/04, 17:00–19:00
Péče o seniory s onemocněním
Alzheimerovou nemocí (lektorna, přízemí)

Pravidelnásetkávánístěmi,kteříotytoseniorypečují.
Každý3.čtvrtekvměsíci.

24/04 v 17:30
Vernisáž výstavy Svět podle Miroslava Šaška

(Malá galerie a velká studovna, 1. patro)
Zveme vás na slavnostní zahájení interaktivní výstavy
představující tvorbu autora ilustrovaných dětských
průvodců po světových metropolích THIS IS... Paříž,
Londýn, New York aj. O světoznámém výtvarníkovi
přijdepohovořitjehopříbuzná–spisovatelkaaknihovnice Olga Černá, autorka mnoha oceňovaných knih 
proděti.

25/04 v 18:00

Přednáška Jindry a Lucie Krákorových: Jak spolu
souvisí psychika, voda a strava? (lektorna, přízemí)
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NENÍ-LI UVEDENO JINAK, VŠECHNY POŘÁDANÉ AKCE JSOU ZDARMA A VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.

