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Pro občany obce zdarma

Vážení čtenáři letního zpravodaje obce Nelahozeves,

jsme v polovině roku 2019 a toto vydání je oproti minulému zpravodaji 
poloviční, ale určitě se v něm dočtete také mnoho zajímavých informací. 
Další tři vydání Nelahozeveského zpravodaje vám ještě letos přijdou do 
schránky, takže i tady jsme v polovině. V průběhu letních prázdnin poprvé 
vyjde informačně nabušený speciál. Další číslo se objeví na přelomu září 
a října a pak samozřejmě i zimní „adventní“ číslo.

Jistě jste nepřehlédli, že v minulém 
čísle bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na šéfredaktora zpravodaje. Přihlásili 
se do něj dva uchazeči, avšak nikdo 
konkrétní jako šéfredaktor jmenován 
nebyl. Jak to celé dopadlo, se dozvíte 
v příštím čísle, protože je to na delší 
jednání. Půjde o celkovou změnu  
organizace vydávání zpravodaje.

Kulturně nabité jaro 2019 je definitivně 
za námi. Konaly se Šibřinky, Hrnčířské 
slavnosti, propršené Nelahozeveské 
máje, oslavy 110. výročí Hasičů  
Nelahozeves, Pohádkový les i charita-
tivní akce Summer šou. 

V létě se můžete těšit na festiválek  
Libušení, jógu ve Višňovce, Miřejovické  
půlení a koncem léta třeba na 5. ročník 

zářijového Happeningu na starém 
mostě a Dvořákovu Nelahozeves.

Nechybí tu ani ohlédnutí se za lešan-
skou historií od pana Václava Hlavatého, 
 ale také zajímavost z kroniky obce 
k 100. výročí dne, kdy mohly ženy  
poprvé volit.

Když už jsme u voleb, tak tu samo-
zřejmě nechybí ani informace o tom, 
jak dopadly květnové eurovolby.

Přeji vám pohodové léto plné  
skvělých zážitků.

Soňa Brunnerová 
šéfredaktorka zpravodaje 

foto: nela.cz
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Eurovolby v Nelahozevsi
Vyhrálo ANO, pohořeli komunisté, největší skokani jsou Piráti

Máme za sebou další volby do Evropského parlamentu. V obci se vydalo 
volit 442 plnoletých občanů z celkem 1503 voličů na seznamu, tedy  
necelá třetina (29,41 %).

Celorepublikovým vítězem se stalo hnutí ANO 2011. Bylo tomu tak  
i v Nelahozevsi, Babišovu stranu si vybralo 79 voličů (17,91 %). Jen  
o dva hlasy méně získali Piráti, kteří se umístili na druhé pozici (17,46 %). Na 
třetím místě byla ODS se 70 hlasy (15,87 %), pomyslnou bramborovou me
daili získala koalice STAN a TOP 09 díky 64 voličům (14,51 %).

Další politické strany 
a hnutí získaly pod 
deset procent
Před pěti lety u nás v evropských 
volbách vyhrála KSČM. Letos její výsle-
dek stačil jen na páté místo, získala  
38 voličských hlasů (8,61 %).

Jako šesté se umístilo hnutí SPD Tomia 
Okamury. V Nelahozevsi mu lístek do 
urny vhodilo 33 voličů (7,48 %).

Do Evropského parlamentu se dostali 
také lidovci, ale v Nelahozevsi získali  
pouhých 12 hlasů (2,72 %). Sociální 
demokraté v letošních eurovolbách 
neuspěli, v europarlamentu v násle-
dujících pěti letech nebudou. Neza-
bodovali ani v naší obci, získali  
pouhých 14 hlasů (3,17 %), což v praxi  
znamená, že ji volili víceméně jen 
samotní členové ČSSD, kterých bylo 
v Nelahozevsi v předminulém roce 
třináct.

Několik zajímavých rozdílů lze vypo-
zorovat i mezi jednotlivými volebními 
okrsky. Zatímco v Podhořanech zís-
kalo ANO 23 % a slušný výsledek zde 
měli i komunisté, v Lešanech na druhé 
straně obce drtivě zvítězili Piráti s 28 % 
a Babišovo hnutí zde inkasovalo jen 
13 % a KSČM dokonce pouhá 3 %.

Rozdíly oproti roku 
2014
Před pěti lety činila volební účast 
19,71 %. Voličů na seznamu bylo 
1380 (tedy o 123 méně než letos), 
komise vydaly 272 obálek.

Jak už bylo řečeno, tehdy v Nelaho-
zevsi vyhrála KSČM. S 50 hlasy (o 12 
více než letos) získala 18,45 % hlasů.

Před pěti lety bodovala i koalice  
TOP 09 a STAN s 46 hlasy (16,97 %). 
Letos si tedy lehce pohoršili.

Jednoznačným skokanem na volebním 
žebříčku je možné označit Českou 
pirátskou stranu, která před pěti lety 
získala jen 13 hlasů (letos 77, tedy  
o 54 více).

O celkem 49 hlasů si oproti minulým 
evropským volbám polepšila ODS.  
V roce 2014 ji volilo 21 občanů (7,74 %).

ANO si také polepšilo, ale ne tak  
výrazně jako Česká pirátská strana  
a ODS. Během minulých eurovoleb 
si je vybralo 35 voličů (12,91 %).  
Skóre si vylepšila o 44 hlasů.

Polepšilo si také hnutí SPD, které 
před pěti lety neexistovalo, tehdejší 
hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury zaujalo jen 5 voličů. SPD si 
letos vybralo 33 voličů.

Miloš Mojžiš, Soňa Brunnerová  
(převzato z Nela.cz)
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Přestěhování volební místnosti 
voliče neodradilo
Opětovné přestěhování volební místnosti okrsku Podho-
řany z klubovny Dynama do volnočasového centra  
v Zagarolské ulici se na volební účasti neprojevilo.  
Volební účast v Podhořanech byla dokonce o necelá dvě 
procenta vyšší než v Lešanech, ačkoliv obyvatelé severní 
části obce museli vážit relativně dlouhou cestu.

Volební místnost přestěhovalo vedení obce zejména 
proto, aby měli voliči k dispozici bezbariérový přístup. 
Podle místostarosty Zdeňka Schneidera má ve volnoča-
sovém centru komise lepší pracovní podmínky než na 
Dynamu. To na posledním zasedání zastupitelstva rozpo-
roval zástupce Dynama Karel Jirků. Podle jeho názoru je 
volnočasové centrum příliš daleko pro starší lidi, kterých  
je v této části obce velmi mnoho. „Klubovna Dynama je 
nejlepší volební místnost v širokém okolí. Je z ní nádherný 
výhled, je tam kuchyňka, poblíž je hospoda. A těch schodů 
je jen pár,“ konstatoval Karel Jirků s tím, že mnohem horší 
přístup je na samotný obecní úřad, který o přestěhování  
volební místnosti rozhodl. Výtku jiného občana, že za 
tmy je cesta k volební místnosti Dynama „o zabití“, Karel 
Jirků odmítl. „Svítí tam lampa,“ uzavřel představitel spor-
tovního klubu. Starosta Jakub Brynda i místostarosta 
Zdeněk Schneider se přímé reakci na toto téma vyhnuli.

Lešanská volební místnost  
naposledy?
Ke změně má v dohledné době dojít i u volební místnosti  
v Lešanech, která se nachází v budově bývalé lešanské 
knihovny. Starou zanedbanou budovu, ve které dříve 
úřadoval i starosta kdysi samostatných Lešan, chce totiž  
starosta Nelahozevsi Jakub Brynda zbourat a na jejím  
místě postavit nový objekt, který by měl kromě volební 
místnosti sloužit i jako moderní komunitní centrum  
s kuchyňkou a připojením k internetu. Vrátit by se sem 
podle představ starosty měla i malá knihovna. „Doufám, 
že toto jsou poslední volby, které se ve staré budově  
konaly,“ konstatoval starosta s tím, že by na demolici rád 
získal dotaci z programu na regeneraci brownfieldů (zaned-
baných, nevyužívaných či kontaminovaných nemovitostí).

Plán je to každopádně značně ambiciózní, neboť další 
volby se uskuteční už příští rok na podzim, kdy budeme 
volit zastupitelstvo Středočeského kraje. Z jeho řad  
následně vzejde hejtman.

Miloš Mojžiš (převzato z Nela.cz)

Očipujte svého psa!
Od 1. ledna 2020 dochází k nabytí účinnosti nového ustanovení zákona  
č. 166/1999 par. č. 4. Od tohoto data musí být všichni psi starší třech měsíců 
být nejen očkováni proti vzteklině, ale zároveň nezaměnitelně označeni 
čipem, což veterinární lékař poznamená do očkovacího průkazu. Bez tohoto 
označení nesmí být pes očkován proti vzteklině.

Výjimkou jsou pouze psi, kteří mají čitelné tetování provedené před  
3. červencem 2011.

Pokud budete mít zájem, kontaktujte obecní úřad, který vás následně bude 
informovat. Případně můžete kontaktovat přímo svého veterináře.

Čipování  
psů  
Veltrusy
Veterinární  
klinika Veltrusy 

Tel.: 602 126 080

provádí hromadné  
čipování psů v termínu 
léto/podzim 2019 

za cenu 400 Kč
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Rekonstrukce ulic u zámku

Obec má zde v plánu zrekonstruovat vozovku a zajis-
tit řádné odvodnění, které je momentálně řešeno z části 
stávající kanalizací a z části zásakem do přilehlých ploch. 
Současně bude v celém rozsahu stavby řešeno veřejné 
osvětlení. Podél ulice Na Vinici u centrálního parku bude 
upravena stávající opěrná zeď tak, že to na jejím temeni 
umožní vybudovat chodník vedoucí po celé její délce.

Co obec plánuje  
zrekonstruovat?
• Ulice Kralupská – má dojít k zúžení a výměně povr-

chu vozovky (žulová dlažba), dále vybudování chodní-
ku a odvodnění (kanalizačním potrubím).

• Ulice Školní – oprava vozovky (asfaltový beton) spolu 
s možným umístěním parkovacích stání, chodníky 
(zámková dlažba), odvodnění a veřejné osvětlení.

• Ulice Na Vinici – oprava vozovky a vybudování 
chodníku, opěrná zeď, odvodnění, návrh kanalizace 
a veřejné osvětlení.

• Zpevněné plochy pod zámkem od parkoviště až po 
kostel sv. Ondřeje současně s částí komunikace ulice 
Dvořákova stezka – odvodnění, veřejné osvětlení, 
městský mobiliář, povrchy budou navrženy v kamen-
né dlažbě.

Soňa Brunnerová

Důležité upozornění: Zákaz podomního  
a pochůzkového prodeje v naší obci
Vážení spoluobčané,

v poslední době se po obci pohybují nejrůznější podomní prodejci  
nabízející „výhodné smlouvy na elektřinu“ či jiné komodity.

Může se stát, že při oslovování a nabídkách tohoto prodeje podvodně 
uvádějí, že se jedná o prodejní akce ve spolupráci s obcí Nelahozeves. 
Obecní úřad Nelahozeves upozorňuje, že žádné prodejní akce nepodpo
ruje ani neorganizuje.

Buďte obezřetní při jednání s těmito 
podomními prodejci a dobře zvažte,  
zda tyto neznámé osoby pozvete 
k sobě domů. Často se vnutí přímo 
do domu a slovní manipulací přimějí 
občany sepsat nevýhodné smlouvy 
nebo uzavřít jiný obchod, který by 
občané za jiných okolností neuzavřeli.  
Prosíme občany, aby si dávali po
zor na podobné nabídky a upo
zornili na ně především své starší 
příbuzné a sousedy. V případě, že 
se rozhodnete s podomním prodej-
cem jednat, doporučujeme: • ověřte si 
jeho totožnost • veškeré předložené 
informace si ověřte přímo u dodava-
tele, jehož jménem prodejce vystu-
puje • pokud se vám cokoli nezdá, 

nepodléhejte tlaku a nespěchejte na 
své rozhodnutí. Nepodepisujte nic,  
co si řádně neprostudujete. Seriózní  
obchodník vám nechá dostatek času 
na rozmyšlenou (i několik dní). 
• nechte si předložit návrh smlouvy,  
obchodní podmínky a ceník • ve 
smlouvách čtěte všechny texty, tedy 
i ty psané malým písmem • požadujte 
informace o všech poplatcích, které 
by připadaly v úvahu (např. v případě  
odchodu ke konkurenci) • informujte  
se o délce výpovědní doby a zda je 
smlouva na dobu určitou či neurčitou  
• nenechávejte prodejce odnést vaše 
faktury nebo staré smlouvy, ofotit  
doklady, nepodepisujte plnou moc  
• pokud si prodejce začne ze starých 

smluv nebo faktur cokoli opisovat je 
jasné, že jde o změnu dodavatele.  
Buďte obezřetní. Zastupitelstvo obce 
na svém zasedání dne 11. února 2019 
schválilo Nařízení obce Nelahozeves 
č.1/2019, kterým se zakazuje podomní  
a pochůzkový prodej v celé obci.  
Nařízení nabylo účinnosti dne  
1. března 2019. Kontrolu dodržování  
tohoto nařízení provádí Obecní úřad 
Nelahozeves prostřednictvím starosty,  
místostarosty a zaměstnanců obce. 
Podomní prodejci energií, výrobků 
a služeb by toto nařízení měli respek-
tovat a svými nabídkami Vás neobtě-
žovat! Pokud i v budoucnu zaregist-
rujete tyto aktivity, nyní již zakázané, 
kontaktujte obecní úřad. Upozorňu
jeme, že podle nařízení obce se  
jedná o přestupek, který je opráv
něna řešit Policie ČR. Nabádáme 
občany, aby nepodepisovali žádné 
smlouvy a prodejce do svých domo
vů nepouštěli a každý takovýto  
pokus nahlásili na Obecní úřad.

Jakub Brynda, starosta obce
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Obecní rozhlas 
bude až příští rok
Bezdrátový rozhlas v obci Nelahozeves, který měl být 
podle původních plánů v tuto chvíli už v provozu, se 
bude instalovat až příští rok. Rozhlas by se totiž měl 
zprovozňovat době vrcholícího vegetačního období, 
ideálně do konce května.

Čeká se na další jaro
Projekt obecního rozhlasu byl připraven v závěru minulého 
volebního období. Minulá samospráva v čele s tehdejším 
starostou Josefem Kebrlem zajistila též dotaci Evropské 
unie prostřednictvím Operačního programu životní  
prostředí, která má pokrýt 70 procent nákladů.

Teprve letos na jaře ale obec našla v soutěži dodavatele, 
který instalaci rozhlasu provede. Veřejnou zakázku získala 
nymburská firma VoiceSys s nabídkovou cenou 2,9 milionu 
korun. Druhý uchazeč v pořadí, kladenská firma ColSys, 
nabídla cenu o pouhých 70 tisíc korun vyšší. Nikdo jiný 
se do soutěže nepřihlásil.

Vyhlášení soutěže podle starosty Jakuba Bryndy zdržela 
firma Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
(navzdory názvu jde o soukromou firmu specializující se 
na pomoc při čerpání dotací), která podklady pro veřejnou  
zakázku připravovala. Podle projektového manažera  
firmy Ondreje Mičudy bylo nutné podklady pečlivě při-
pravit s ohledem na nová ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek, s nimiž zatím není příliš mnoho  
zkušeností.

Kvůli zpoždění soutěže tak vítězná firma neměla šanci 
nainstalovat hlásiče zhruba do konce května, kdy je nej-
hustší zeleň. Podle starosty jde přitom o důležitý aspekt, 
neboť bezdrátová zařízení se musí pořádně vyladit 
a kvalitu přenosu ovlivňuje mimo jiné i okolní vegetace. 
V letošním roce tak proběhnou pouze nezbytné zkoušky 
a samotná instalace se provede až příští rok na jaře.

Celkem 58 bezdrátových hlásičů má být instalováno na 
celém území obce. V kanceláři obecního úřadu má být  
řídicí jednotka, odkud se budou vysílat hlášení. Řídicí 
jednotka bude napojena také na šest čidel měřících  
hladinu toku na Vltavě a bude schopna automaticky  

reagovat na dosažení příslušných povodňových stupňů 
a rozesílat varovné SMS zprávy a e-maily nebo přímo  
vyhlásit poplach rozhlasem.

V průběhu roku chce obec vyhlásit ještě samostatnou 
soutěž na nový digitální povodňový plán obce, na který 
je z minulého volebního období též zajištěna dotace EU. 
Nový povodňový plán má mimo jiné obsahovat digitální  
mapu, na níž bude možné online zobrazovat aktuální 
data z centrálních zdrojů například o povodňových vlnách, 
dopravní situaci v okolí, předpovědi počasí apod.

Rozhlas v (chytrém) telefonu

Vedle bezdrátového rozhlasu by starosta rád připojil  
Nelahozeves do systému Mobilní rozhlas, který má sloužit  
k rozesílání zpráv obyvatelům obce přes mobilní telefony. 
Aplikace Mobilní rozhlas by měla nahradit současnou 
službu SMS InfoKanál, kterou obec dlouhodobě nevyužívá 
a která je podle Jakuba Bryndy již dnes zastaralá.  
Nový systém umí kromě SMS zasílat zprávy i do aplikací,  
které si lidé nainstalují do svých chytrých mobilních tele-
fonů s operačním systémem Android nebo iOS. Roční 
licence aplikace by obec přišla na 25 tisíc korun. Součástí 
předplatného by byla možnost rozesílání různých typů 
hlášení podle zájmu jednotlivých obyvatel (kultura, doprava,  
služby pro seniory apod.) nebo také možnost pořádání 
elektronických anket. Odeslané zprávy lze též převádět 
do hlasové řeči a příjemcům přímo přehrávat třeba  
i prostřednictvím pevné linky.

Návrh na zakoupení licence předložil starosta zastupitelům  
už na dubnovém zasedání, někteří zastupitelé ale požadovali 
více informací k parametrům služby. Například bývalý  
místostarosta Josef Kukla upozornil na skutečnost, že  
rozesílání SMS obsahuje i systém bezdrátového rozhlasu  
a dle jeho názoru by se jednalo částečně o duplicitní službu. 
Zastupitelka Olga Riegertová vyjádřila zájem o srovnání  
Mobilního rozhlasu s jinými obdobnými službami. Podle 
pověřence pro ochranu osobních údajů Josefa Kazíka, 
který aplikaci zastupitelům představil, je Mobilní rozhlas 
nejrozšířenější službou v zemi a má též kvalitní zabezpečení 
před úniky dat.

O projektu se znovu jednalo na zasedání zastupitelstva 
obce v pondělí 24. června.

Miloš Mojžiš 
(převzato z Nela.cz)
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Co se dělo v dubnu  
a květnu
Během dubna a května bylo v sadu 
pěkně rušno. Na Velikonoce, kon-
krétně na Bílou sobotu, proběhla 
pracovní brigáda, na které jsme 
zpracovávali dřevo, sázeli maliny, 
dělali zápichy k bylinám, ale i pekli 
buřty, zpívali a četli dětem pohádku.  
Akce přilákala příjemný počet lidí 
včetně některých nových sousedů, 
což nás velmi potěšilo a motivovalo 
k vymýšlení dalších setkání pro ve-
řejnost. 

28. dubna jsme uspořádali „work
shop“ výroby čarodějnice pod  
vedením zkušené lektorky Míši  
Koníčkové. Z větví, starých hadrů  
a slámy (od místních chovatelů koní) 
jsme zhotovili čarodějnici Lesanu, 
kterou jsme dva dny nato obřadně 
upálili na hlavním lešanském ohni.  
Věříme, že tuto tradici budeme 
schopni převzít a příští rok vyrobíme 
čarodějnici už sami. 

Akce Lešanské čarodějnice, které 
jsme se letos poprvé účastnili jako 
spolupořadatelé s Ochotníky Nela-
hozeves, měla velký úspěch, zejména 
mezi dětmi. Pro ně byla připravena  
čarodějnická stezka a ve Višňovce se 
nacházela hned tři smyslová stanoviště.

Na 4. května jsme naplánovali Kulič
kiádu – aneb odpoledne plné her se 
vším kulatým, avšak akci jsme kvůli 
dešti přesunuli na letní prázdniny. 
O termínu konání vás budeme infor-
movat na našem Facebooku a webu.

16. května jsme se spolupodíleli na 
slavnostním žehnání kapličky  
sv. Jána v Lešanech. Někteří členové 
našeho spolku zpívali v nově vzniklém 

„sboru“, který několika písněmi dopro-
vodil slova faráře Františka Masaříka 
z Kralup; jiní členové zajistili  
oheň, posezení, domácí dobroty či 
aktivity pro děti ve Višňovce, kam se 
lidé po náboženském obřadu přesu-
nuli. Díky nadšení a zapojení mnoha 
lidí se akce povedla a přinesla nám 
mnoho radosti. 

Další sobotu, 18. května se Višňovka  
hemžila zvídavými dětmi a jejich  
rodiči na akci nazvané Prvouka 
v sadu. Bylo to odpoledne plné obje-
vů (např. nálezy zvířecích kostí, zapa-
lování ohně pomocí lupy, zjišťování 
hmotnosti různých zemin), kreativity 
(stavba hmyzího domečku, malování  
ptáčků, sázení semínek rajčat a chilli  
papriček), her (sestřelování mšic), 
ale také milých setkání, úsměvů 
a domácích dobrot. 

Kromě těchto akcí chystáme i další  
události (např. brigády s přidanou 
hodnotou, turnaj v kuličkách),  
o kterých vás budeme informovat na  
Facebookucebook.com/lesanskysad/) 
a webu (www.lesanskysad.cz). Děku-
jeme za přízeň a těšíme se na vás na 
některé z našich akcí. 

Petra Tajčová

Srdečně vás  
zveme  
na nadcházející 
akci v sadu:
28. července a 25. srpna  
od 18 h
se bude konat jóga pod  
korunami stromů. 

Lekci vhodnou i pro úplné začá-
tečníky povede zkušená lektorka 
jógy a jógová terapeutka Petra 
Plutnarová, která vede mj. kurzy 
jógy v Nelahozevsi a Kralupech. 

Petra vysvětluje: „Slovo JÓGA 
znamená spojení. Spojení těla, 
mysli, duše a propojení našeho 
individuálního Já se vším okolo  
nás. Nejde tedy jen o fyzické  
cvičení, i když tělo při cvičení nabý-
vá sílu, pružnost a zlepšuje rovno-
váhu, ale vše, co se děje na fyzické 
úrovni, má i přesahy do naší mysli,  
duše, energie, kterou vyzařujeme. 
V důsledku má pravidelné prakti-
kování jógy vliv i na náš životní styl, 
vztahy, které vytváříme, a komu-
nity, ve kterých žijeme, žijeme 
totiž vědoměji, k přírodě šetrněji 
a pospolu poklidněji.“ Vezměte si 
podložky a přijďte zažít jógu jinak! 

Vstupné je dobrovolné. 

V případě nepříznivého  
počasí se akce ruší. 

Višňovka

https://www.facebook.com/lesanskysad/
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Plánované projekty ve Višňovce
Po přečtení ohlédnutí se za akcemi v sadu Višňovka mám jistotu, že  
jedeme! Sousedské setkávání funguje a je potřeba dát možnost se  
potkat různorodým skupinám lidí.
Ohniště ve Višňovce splnilo základní účel spojení mnoha úhlů pohledu 
lidí jedním směrem a společně s nimi pomoci sadu. Nyní však již místo 
hrubé údržby plánujeme v sadu osázení novými stromy a další rozvoj 
nejen přímého okolí.
Velkou a nepřehlédnutelnou změnou přímého okolí jsou první kroky 
k vybudování posezení na místě pálení čarodějnic.

Posezení Na Žluté
Místo pálení čarodějnic v Lešanech 
bylo dříve využíváno mnohem častěji 
k občasným ohňům a posezení s přá-
teli a díky umístění na žluté turistické 
stezce napříč Nelahozevsí na dohled 
od kapličky sv. Jána je významným 
prostorem, kde lze uspořádat setká-
ní i většího množství lidí, a je výhod-
ně ve vlastnictví obce. 

První práce na tomto místě proběhly 
8. června, postupně zde vybudujeme  
velké posezení okolo otevřeného 
ohniště. Nejdříve přibude několik 
masivních dřevěných stolů s lavicemi 
a dále vše podle navazujících  
projektů v okolí, hlavně rekonstrukce 
cesty z Resortu k silnici Na Vršku,  
revitalizace podélné aleje, průzkumu 
spodních vod a především řešení pro 
vody povrchové. Díky předělávce  
generelu dešťových vod bude svod 
povrchové vody do velkoobjemového 
zásobníku až na hranu rokle a sadu. 
Zapuštění zásobníku již vyžaduje  
základní stavební prvky a toho dále 
využijeme pro pro stavbu krytého 
pódio vého posezení pro možnou  

divadelní či hudební produkci  
a v nepřízni počasí jako úkryt s mož-
ností zábavy, her a třeba i s výměnnou 
knihovnou.

Možnosti rozvoje rozšíří gril s udírnou,  
která může být zároveň pecí s mož-
ností upéct též například pizzu, 
housky nebo chleba. Zásobník vody 
navíc souvisí i s rozvojem dalšího 
území…

Rokle u sadu Višňovka
Díky sousedské pomoci při akci 

„Ukliďme Česko“ jsme získali náhled 
na představu původní rokle úvozové 
cesty a také nádherný prostor pod 
věkovitými stromy. Zahloubí se zde 
dno, tak aby se odstranil veškerý  
případný odpad, a vznikne zatrav-
něný suchý poldr pro potenciální pře-
bytek vody nad kapacitu zásobníku. 
Ve středu rokle, v pohledu z ptačí 
perspektivy, je zřetelná mezera mezi 
korunami stromů a ta je vhodná pro 

stavbu altánu s výhledem na otevřené  
nebe.

V čele rokle, v navážkovém srázu,  
dojde ještě k zapuštění zásobníku do 
jeho stěny a částečné sanaci. Po obou 
stranách rokle pak vybudujeme stezky, 
které ji propojí s posezením Na Žluté, 
výhledem na Motýlí loučku s historic-
kým výskytem hořců a na druhé straně 
se stezkou v kořenech stromů spojíme  
spodní vstup do sadu podél divoké 
zóny s turistickou žlutou stezkou. 
Poté celý prostor obou břehů rokle 
zaplníme místy k sezení a osadíme  
porostem pro podporu výskytu zpěv-
ného ptactva. Se spodním vstupem do 
sadu Višňovka zároveň souvisí další  
významný krok k posílení sousedské  
komunity.

Lesní školka ve Višňovce
V letošním roce jsme plánovali vyhrát 
v poslední zóně sadu, v cípu nejblíže 
ulici Na Vršku v Lešanech. Když nyní 

vejdete do sadu spodním vstupem 
z rokle, je to prostor po levé straně.

Nyní je šance, aby zde místo plá-
novaného malého zázemí pro sad 
vznikla rovnou Lesní školka ve Viš-
ňovce. Návrh na využití prostor sadu 
k lesní školce padl již pro Besedu 
o zeleni, ale tehdy ještě ani my nepo-
čítali, že práce budou tak odsýpat, 
proto se mohla zdát představa lesní  
školky příliš vzdálená. Nyní však 
máme prostor, máme možnosti a je 
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jen na nás toho využít. Prostor sadu 
skýtá pět tisíc m2 a plán výsadby je 
plný budovaných zákoutí, hračičko-
vých plácků a s podrostem bude sad 
plodit od jara do pozdního podzimu. 
Postupně zde vznikne hřiště, senzo-
rický chodník a možná i veřejné WC 
(součást posezení Na Žluté). Kácení 
náletů jsme prováděli šetrně a dře-
vo k ohni bude několik sezón a voda 
je také k dispozici. Už chybí jen něja-
ké to zázemí a jeden solární panel na 
střechu pro napájení foto pastí a sen-

zorický průzkum přírody. Pokud by 
šlo o formu zázemí v maringotce, 
může být hotovo za týden. Tedy čas 
je alespoň zde přívětivý a my si mů-
žeme podobu zázemí rozmyslet již 
nyní a další rozvoj okolního území 
tomu přizpůsobit. 

Malé kroky jako je například zahuštění 
porostu na břehu sadu u Lešan, oddě-
lení vstupu do sadu plotem a osázení 
dřevinami. Také samotná forma  
zázemí je důležitá. Zda zvolit zahradní 
domek, maringotku, obytný kontejner 

či vyřazený vagon. Jinde lze najít 
krásné příklady zpracování každé 
z nich. Udělat hezké zázemí se dá 
prakticky ze všeho, důležitý je užitek 
a soulad legislativy pro provoz Lesní 
školky. Legislativa již vytyčuje formy 
zázemí, pro nás výhodně, chceme 
totiž dosáhnout co největší integrace 
a splynutí s okolím v sadu.

Višňovka je připravena, starosta také, 
teď je to jen na nás, sousedé...

Josef Mareyi

Tábor skautek z Nelahozevsi
V roce 1948 se uskutečnil na Čeladné v Beskydech dívčí 
skautský tábor od vás z Nelahozevsi. Dojednáno to bylo 
ještě před Únorem, takže proběhl ještě postaru. Zajímavý 
byl tím, že dívky si všechno zařizovaly samy. Přijely vlakem 
a zařízení si poslaly vagonem do Kunčic pod Ondřejníkem.

Odvoz zařídila spřátelená továrna Rádlo z Frýdlantu nad  
Ostravicí. Pro umístění tábora poskytla louku Arcibiskupská 
správa lesů na Čeladné v údolí mezi Smrkem a Kněhyní. 
Lepší místo vybrat nemohla. Byla tam voda na koupání 
v řece Čeladence, pitná ve studánce a dřevo v lese. Do 
nejbližší prodejny tři kilometry…

My jsme tam byli jako studenti z lesnické školy na prázd-
ninové praxi, tak jsme se s děvčaty spřátelili a pomáhali 
jsme jim. Ony to přivítaly a zvaly nás na táborák. Bylo nám 
už kolem dvaceti. Vedoucí skautek bylo něco přes dvacet, 
kuchařka byla starší paní. Tábor proběhl bez problémů.  
Dodnes na to rád vzpomínám.

Objevil jsem několik fotografií – negativů, které jsem tehdy 
udělal podle tehdejších možností ještě na starý fotoaparát 
na skleněné plotny na formát 9 x 12. Dnes už to nejde 
ani zpracovat, snad v nějakém větším zařízení.

Napadlo mě, že by někdo od skautů mohl mít o tuto 
vzpomínku zájem pro archiv. Ty negativy bych rád poskytl.  
Jsem už asi jediný pamětník tady od nás (ročník 1928). 
S jednou skautkou, jmenovala se Jitka Páčová, jsem si 
dva roky dopisoval. Její tatínek byl ředitelem školy. Setkal 
jsem se s ním, když jsem se stavil, jako voják základní služby  
při služební cestě do Nelahozevsi. Jitku jsem nezastihl, 
ale její tatínek mě mile přijal a ukázal pamětihodnosti. 
Jestli tato vzpomínka zaujme, dejte vědět.

Jaromír Tkáč

Kontakt na pana Tkáče máme. Rádi ho předáme.  
Napište si o něj na e-mail zpravodaje.
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Hledáme  
kvalifikovanou 
učitelku  
1. stupně
nástup  
od 1. 9. 2019

Zájemci zašlete své 
žádosti s CV na email 
ředitelky školy.

Kontakty: 
www.zsnelahozeves.cz 
Tel.: 315 785 037 
602 194 524

Poplatky za svoz odpadů se 
zatím snižovat nebudou
Svoz odpadů zdarma nebude a poplatky se zatím nebudou ani snižovat. 
Stejně tak pravidla zavedená v minulém volebním období tehdejším sta
rostou Josefem Kebrlem hodlá současný starosta Jakub Brynda zatím  
zachovat, i když současně dává najevo, že s nimi není příliš spokojen 
a k nějakým změnám patrně časem dojde. 

V současnosti se poplatky odvádějí za celé nemovitosti, bez ohledu na počet 
osob v nich žijících. Základní sazba poplatku činí 1 500 Kč ročně za týdenní svoz 
standardní popelnice o objemu 120 litrů. Majitel nemovitosti si ale může 
zvolit dvoutýdenní frekvenci svozu a tím poplatek snížit na polovinu.

Lidé mají možnost si poplatek dále snížit díky bonusovému programu. Ten se 
v pilotním provozu rozjel v loňském roce. Pokud se do něj majitel nemovitosti  
přihlásí (stačí se zastavit na úřadě a podepsat smlouvu), může získat bonus 
25 Kč za každou nevyvezenou popelnici. Minimální počet vývozů je stanoven 
na 17, což odpovídá svozu v průměru jednou za tři týdny. Podle bývalého 
starosty Josefa Kebrleho je důvodem obava, aby lidé nevyhazovali odpadky 
do škarp ve snaze ušetřit. Za minimální počet vývozů zaplatí majitel nemo-
vitosti zhruba 500 Kč ročně. Ušetří pak i obec, protože odpadové firmě platí 
podle počtu vyvezených popelnic – 38 Kč za jeden vývoz.

Starosta se bonusový systém chystá od příštího roku administrativně zjedno-
dušit. Lidé už si nebudou vybírat mezi týdenním a čtrnáctidenním svozem. 
Všichni budou mít svoz týdenní a k němu bonusový systém. Současný dvou-
týdenní svoz je totiž problematický také v tom, že se provádí striktně pouze 
v lichých týdnech. Pokud tedy majitel domu s dvoutýdenním svozem nestihne 
nebo zapomene popelnici ve stanoveném termínu vystrčit před dům, nemůže 
tak učinit další týden, ale musí počkat další dva.

Zadarmo to nebude
Někteří občané na nedávném zasedání zastupitelstva požadovali úplné zrušení 
poplatku za odpady s odkazem na dobrou finanční situaci obce – díky skládce 
získává Nelahozeves ročně desítky milionů korun. Požadavek na zrušení  
poplatku podpořil i opoziční zastupitel Radek Modes (ČSSD).

Poplatek ale zůstane zatím zachován ve stávající výši. Podle místostarosty 
Zdeňka Schneidera (Pro Nelahozeves) by po jeho zrušení lidé ztratili motivaci  
třídit odpad. Sdružení Pro Nelahozeves sice před volbami slibovalo, že poplatky 
za svoz odpadu lidem sníží, jakmile bude ukončen spor o poplatky ze skládky na 
území obce, podle Jakuba Bryndy je ale potřeba nejprve počkat na to, v jaké 
podobě bude schválen nový připravovaný zákon o odpadech. Zákon by se 
měl do parlamentu dostat v závěru letošního roku, platit by měl od roku 2021.

Miloš Mojžiš (redakčně zkráceno, převzato z Nela.cz)

Nelahozeveská 
knihovna 

(ul. Zagarolská) bude 
během prázdnin

UZAVŘENA!
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Obec chce v nádražní budově  
u zámku provozovat infocentrum

Obec Nelahozeves se v červnu přihlásila do výběrového řízení na proná
jem nádražní budovy na zastávce Nelahozeveszámek. Vedení obce by  
v nevyužívané budově rádo zřídilo a provozovalo infocentrum (IC). 
Mimo jiné má také v plánu zrekultivovat okolí nádraží.

Proč infocentrum?
Vizí obce je prostřednictvím IC oživit 
centrum Nelahozevsi a poskytnout 
turistům přívětivé uvítání v naší obci, 
stejně tak jako místo pro příjemné 
strávení čekání na vlak i setkání se  
s přáteli nebo sousedy nad šálkem 
dobré kávy. Záměrem je zvýšit kvalitu 
poskytovaných služeb v turismu  
v našem mikroregionu a tím zatrak-
tivnit Nelahozeves a okolí jako cíl  
výletů Čechů i turistů ze zahraničí,  
kteří navštíví Českou republiku.  
Obec chce také podpořit šíření  
dobrého jména Antonína Dvořáka 
a jeho odkazu světu.

Jak by IC fungovalo?
• K dispozici budou mapy a letáky 

poskytované turistům zdarma 
a sponzorované komerčními 
objekty zobrazenými na těchto 
materiálech.

• Drobný prodej suvenýrů (pohledy, 
turistické známky apod.) a publikací 
(o životě A. Dvořáka, o Nelahozevsi 
apod.).

• Drobný prodej občerstvení, 
zejména teplých a studených 
nápojů.

• Možnost pronájmu prostor pro 
konání společenských akcí jako 
např. cestovatelských a jiných 
přednášek, recitálů a jiných  
drobných koncertů.

• Galerijní prostor pro ukázky 
hodnotných rukodělných prací, 
zejména se vztahem k danému 
místu.

Nová pracovní místa
Toto by mohlo být zajímavé např. 
pro rodiče s malými dětmi. Podle  
podnikatelského záměru obce by 

s ohledem na provoz IC mohlo 
vzniknout několik pracovních  
příležitostí, a to pro člověka, který 
bude mít na starost provoz a pláno-
vání zásobování (cca 5 h týdně), dále 
pro strategický tým, který bude  
domlouvat spolupráci s partnery a plá-
nování akcí (cca 7 h týdně). Dále bude 
potřeba obsluha pro infocentrum 
(cca 42 h týdně) a také pro úklid  
(cca 7 h týdně). 

K veřejné soutěži
Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC), která je vlastníkem objektu, 
nabízí tuto budovu k dlouhodobému 
pronájmu po dobu pěti let jak ke  
komerčním, tak nekomerčním  
účelům. 

Celková výměra objektu činí 84,65 m2. 
SŽDC si vyhrazuje právo na nejnižší  
podání základního nájemného ve 
výši 20 Kč za m2 měsíčně. Minimální  
měsíční náklady na pronájem by 
byly celkem 1 693 Kč a ročně celkem 
20 316 Kč bez DPH, služeb a energií.

Veřejná soutěž je dvoukolová.  
V prvním kole budou hodnoceny  
nabídky podle podnikatelského  
záměru. Pokud obec postoupí do 
druhého kola, bude vyzvána k před-
ložení cenové nabídky, na základě 
níž bude rozhodnuto o vítězném 
uchazeči.

Soňa Brunnerová
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Družstva oddílu stolního tenisu
Žactvo
V právě uplynulé sezóně pravidelně trénovalo dvanáct 
žáků, z nichž šest hrálo okresní soutěž, kde uhráli páté 
místo. Začátečníci pak měli možnost poměřit svoje síly 
se žáky ostatních oddílů v přátelských zápasech.

S tréninky Aleně Ovsenákové pravidelně pomáhají rodiče, 
dorostenci a někteří hráči oddílu, což se projevuje zlep-
šením výkonnosti žactva a také je hra více baví.

Nejlepší žáci se pak dobře uplatňují v zápasech za družstva 
mužů v druhé třídě okresního přeboru, hlavně v Déčku, 
kde převažují dorostenci.

Od nové sezóny uvítáme rádi v oddíle další děti ve věku 
od 7 let.

Alena Ovsenáková

Dorostenci z Dynama
Po mnoha letech Dynamo Nelahozeves sestavilo tým 
složený z dorostenců, kteří v sezóně 2017/2018 postou-
pili do první třídy okresní soutěže ze třetího místa.

V první třídě to byl tým s nejmenším věkovým průmě-
rem. Sezóna 2018/2019 již tak úspěšná nebyla. Bohužel 
se nám nepodařilo obhájit první třídu. Z dvanácti týmů 
jsme skončili na sestupovém jedenáctém místě.

Družstvo ve složení: Jiří Kloda, Stanislav Kloda, Kuba 
a Jan Kebrle, David Točík, Vojta Polach a Michal Štibinger 
odehráli plno kvalitních utkání, kde bohužel chyběla trocha 
štěstí a zkušeností, které určitě zúročí v příští sezóně.

Jiří Kloda, vedoucí družstva

Zpráva o sezóně áčka
Již před sezónou, po návratu naší klubové jedničky Radka 
Točíka a další obranářské legendy Marka Gecaška, bylo 
jasné, že tým bude hrát o přední místa v soutěži OP1. 
K tomu měl dopomoci Petr Brož, trojka týmu a čtvrtý 
člen, který zprvu nebyl jasně určený. Nakonec se toho 
zhostil Roman Štipák, který se po příchodu stabilizoval, 
pravidelně nastupoval a začal herně růst v kvalitní  
oporu týmu.

Sezóna byla dlouhá a nebýt zdravotních problémů někte-
rých opor, pracovních povinností a rodinných důvodů, 
kdy bylo třeba lepit sestavu ze všech možných hráčů,  

nebál bych se říci, že bychom se tahali s Neratovicemi 
o titul. Nutno ovšem dodat, že titul je ve správných rukou.

Kvůli výpadkům v sestavě ke konci sezóny jsme skončili 
na krásném třetím místě, vyhrát však o jeden zápas více, 
skončili bychom druzí, ale nedá se nic dělat, takový je 
prostě sport. Vyzdvihl bych ještě kvality Radka Točíka, 
který se stal nejlepším hráčem celého okresu a je vidět, 
že jeho loňská sezóna v krajské soutěži mu jen a jen  
prospěla.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří se 
podíleli na výsledcích, měli ochotu nastoupit, a kteří  
bojovali za naše áčko. Doufejme, že příští sezóna bude 
ještě úspěšnější.

Petr Brož, vedoucí týmu

Céčko
V hodnocení sezóny 2018/2019 týmu TJ Dynamo Nelaho-
zeves C bych chtěl na prvním místě velice poděkovat všem 
členům týmu za naprosto vzornou reprezentaci, kdy céčko 
ani jednou neodehrálo mistrovský zápas ve třech. Naopak 
byl někdy i trochu boj o místo v sestavě, ale vždy došlo 
k rozumné dohodě. Speciálně bych chtěl poděkovat i Ji-
římu Karasovi a Pavlu Vedralovi z áčka, kteří, když byl 
nedostatek hráčů (což nebylo moc časté) výrazně týmu 
pomohli. Dále též žákovi Patriku Koudelkovi, který také 
vypomohl. Výsledkem této vzorné účasti na zápasech je 
vynikající páté místo, přičemž na čtvrtou pozici ztrácel 
pouhý jeden bod.

Závěrem si velice přeji, aby tato naprosto úžasná účast 
pokračovala i v nadcházející sezóně 2019/2020. Všem  
členům týmu ještě jednou velice děkuji.

Václav Hamák, vedoucí C mužstva

Družstvo nadějí
Déčko je v našem oddíle TJ Dynamo Nelahozeves určeno 
pro dorostence, kteří v okrese Mělník nemají vlastní soutěž.  
Proto se od něj v soutěži dospělých RP 2 neočekávají  
oslňující výsledky. V posledních dvou sezónách však toto 
družstvo překvapilo. Loni vybojovali dorostenci třetí 
místo a postoupili do Regi 1 a letos skončili na krásném 
sedmém místě. Věkový průměr je 21 let, což kazí dva  
hrající řidiči, bez kterých se cestování neobejde. Doufáme, 
že v následující sezóně bude družstvo „nadějí“ minimálně 
stejně úspěšné.

Petr Pop
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Vedle Viktorky zřejmě vznikne dětské  
hřiště. A co dalšího se v obci změní?
Nedostatek dětských hřišť by měl být minulostí. Zastupitelé intenzivně pracují na řadě projektů. Jedním 
z nich je právě dětské hřiště poblíž nadjezdu, u areálu fotbalového klubu TJ Viktorie PTZ. Starosta na neformálním 
setkání 24. května poodhalil řadu dalších plánů. Jaké jsou?

Hřiště u nadjezdu vedle fotbalové plochy
Starosta Jakub Brynda si pro účastníky neformální diskuze 
připravil řadu překvapení. Mohli jsme se například podívat 
na předběžné vizualizace zamýšlených dětských hřišť. 
Jako nejreálnější se jeví právě hřiště vedle TJ PTZ Viktorie,  
o které byl největší zájem. Starosta nám ukázal také vizua-
lizaci menšího hřiště, které by mohlo vzniknout v blízkosti 
zámku na budoucím pozemku obce. Bližší informace  
zatím nemám.

Co se týče většího hřiště, cena realizace úplně nejlevnější 
nebude. Pokud budou vypsány dotace, je potřeba nachys-
tat žádost. Kvůli směrnici EU bude na realizaci hřiště  
vypsáno výběrové řízení. Obec musí oslovit nejméně tři 
firmy. „Toto hřiště vidíme jako reálné a už na tom inten-
zivně pracujeme,“ uvedl starosta Brynda s tím, že tento 
nápad vznikl v jejich hlavách již v únoru, nezávisle  
na iniciativě Oživme Nelahozeves!.

Opravy chodníků atd.
Jakub Brynda, jediný ze zastupitelů, který na setkání přišel, 
s námi diskutoval nad katastrální mapou Nelahozevsi. 
Ukazoval, kde všude je potřeba propojit části Nelahozevsi 
a Lešan chodníky a cestami. Řada lidí si dost oprávněně 
stěžuje na nebezpečí, které z nedořešené infrastruktury 
vyplývá. Má být vyřešen prostor na silnici vedoucí podél 
kolejí. Obec jedná o odkoupení pozemku (celé části lesa) 
od Lobkowiczů, aby mohla vybudovat chodník propojující  
ulice Na Vinici a Pod Strání, a také obnovit místa, kde se 
zachytává voda. Dořešit by se měl také chodník v ulici 
Zagarolská, kde zčásti chybí a ten stávající by měl také 
doznat změn... A řadu dalších míst v celé obci to čeká 
také. Jen to není otázka chvíle.

Velké plány pro Višňovku
Naťuklo se také téma lesní školky ve Višňovce, protože 
na schůzku dorazil i Josef Mareyi, který ve spolku Lešanský 

sad figuruje. Ve Višňovce jsou kromě lesní školky další 
velké plány. Více se o nich dočtete v tomto vydání  
zpravodaje.

Náplavka u starého mostu
Co se týče pozemku u řeky Vltavy, podél náhonu 
k miřejovické elektrárně, tak i tady by mohlo něco 
vzniknout. Proběhla prvotní jednání s Povodím Vltavy.  
Jelikož sem nezajedou technické služby, měl by znik
nout spolek po vzoru Lešanského sadu, který se  
zaváže, že to místo bude udržovat.

Starosta dále uvedl, že máme vymyslet návrh, co by 
tam mělo být a vznik spolku. „My jsme PRO Nelaho
zeves. Co půjde a bude reálné, zařídíme,“ uvedl sta
rosta. Stačí tedy popustit uzdu fantazii a ukázat, že 
o místo bude dobře postaráno.

To si já osobně představuji jako zónu pro setkávání  
a případné sportovní vyžití pro odrostlejší děti a do
spělé. Mohl by tu být gril nebo otevřené ohniště jako 
mají na kralupské straně řeky hned u výhledu na zámek 
Nelahozeves, dále betonový pingpongový stůl a nějaké 
další prvky pro sport.

Je však potřeba, aby vznikla komunita, proto prosím, 
sledujte náš na Facebook nebo jakýkoliv nápad/při
pomínku napište na email spoleknelac@gmail.com.

Soňa Brunnerová

spoleknelac

skupina Oživme Nelahozeves!

email: spoleknelac@gmail.com

WWW.SPOLEKNELAC.BLOGSPOT.COM

https://www.facebook.com/spoleknelac/
https://www.facebook.com/groups/ozivmenelahozeves/
spoleknelac@gmail.com
https://spoleknelac.blogspot.com/


Zámek Nelahozeves hledá: 

Asistenta návštěvnických služeb
Hledáte atraktivní brigádu, při které zúročíte své jazykové dovednosti 
a zároveň hledáte brigádu, která se stane Vaším koníčkem? Lobkowicz 
Events Management hledá usměvavou, komunikativní osobnost se zá
jmem o historii na pozici Asistent návštěvnických služeb

Popis:
• prodej vstupenek a zboží v muze-

jním obchodě

• podávání informací návštěvníkům 
zámku

• koordinace a zajištění průvodců 
na objednané prohlídky zámku

• asistence objednaným skupinám 
návštěvníků, vedení guestlistu

• další přidělené úkoly dle aktuální 
potřeby

Požadujeme:
• min. SŠ vzdělání

• spolupráci na minimálně 2 dny  
v týdnu

• předchozí zkušenost s prodejem 
nebo zákaznickým servisem 
velkou výhodou

• anglický jazyk minimálně na 
komunikativní úrovni podmínkou, 
další cizí jazyky vítány

• časová flexibilita nutná 

• proaktivní přístup k práci,  
prozákaznická orientace

• dobré komunikační a prezentační 
dovednosti

• spolehlivost a pečlivost, schop-
nost improvizace

• týmový hráč

• základní uživatelská znalost práce 
s počítačem

Nabízíme:
• volné vstupy do Lobkowiczkých 

objektů pro Vás a Vaše příbuzné 
(Lobkowiczký palác, Střekov,  
Nelahozeves)

• 50% sleva v muzejním obchodě  
v Lobkowiczkém paláci  
a v Nelahozevsi

• možnost stát se průvodcem na 
zámku Nelahozeves

• zajímavou práci v mladém  
a přátelském kolektivu

• práci v kulturním prostředí na 
zámku

• příležitost aktivně používat cizí 
jazyky

• flexibilní rozvržení směn (vhodné 
pro studenty a rodiče na MD/RD)

Posilu na úklid
Do našeho týmu na zámku Nelahozeves hledáme aktivní, usměvavou  
a schopnou posilu v době dovolených, nemoci, festivalú atd., která  
by nám pomohla zajistit úklid interních i externích prostor zámku. 

Popis: 
• úklidové práce v zámku a v okolí 

objektu

• čištění povrchů, podlah, oken, 
koberců a dalších interiérových 
součástí od nečistot a prachu

• úklid v externích prostorách po 
akcích konaných na zámku 

• doplňování spotřebního materiálu 
v sociálních zařízeních

Požadujeme:
• Trestní bezúhonnost

• Samostatnost

• Spolehlivost

• Proaktivní přístup

Nabízíme:
• Flexibilní rozvrh směn (vhodné 

pro důchodce, studenty, rodiče 
na MD/RD)

• Firemní benefity

• Práci v kulturním prostředí na zámku

Rekonstrukce  
cest ve Vltavské, 
Zahradní a na 
hřbitově
Od středy 19. června převzali 
zhotovitelé staveniště v ulicích 
Vltavská a Zahradní a další firma 
na hřbitově.

Oprava povrchů komunikací 
bude probíhat do 27. září. Občané 
dostanou podrobné informace 
o uzavírkách zmíněných dvou 
ulic během rekonstrukce ko-
munikace. Po část doby v nich 
bude uzavírka úplná a občané 
budou muset parkovat svými 
auty jinde.

Oprava hlavní cesty na nelaho-
zeveském hřbitově proběhne ve 
stejném termínu, tedy od července 
do září 2019

Kde  
se ucházet  
o práci
Zájemci o pracovní pozice vlevo, 
prosíme, hlaste se na e-maily: 

alena.vlckova@lobkowicz.cz 
petra.matuscinova@lobkowicz.cz

WWW.LOBKOWICZ.CZ

mailto:alena.vlckova@lobkowicz.cz
mailto:petra.matuscinova@lobkowicz.cz
http://www.lobkowicz.cz
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Hasiči oslavili 110 let od svého založení

V sobotu 8. června bylo v centru Nelahozevsi pořádně rušno. Místní hasiči 
si připomněli kulaté výročí založení hasičského sboru. Slavnostní akce se 
kromě členů sboru zúčastnila též řada hostů z řad spřátelených hasičských 
sborů z okolních obcí, které si s sebou přivezly též svou techniku.

Hlavním bodem programu byl slav-
nostní průvod s hudebním doprovo-
dem dechové kapely Přívoranka.

Hasiči ve slavnostních stejnokrojích 
a s prapory v rukou došli na zámek, 
kde jim starosta Nelahozevsi Jakub 
Brynda poděkoval za jejich práci pro 
obec a popřál jim „minimálně ještě 
jednou tolik“ let činnosti. Vedoucí 
sboru Jan Hrdina připomněl dlouhou 
historii činnosti hasičů v naší obci. 
Sbor se pod jeho vedením chce 
v budoucnu opět vrátit k tradičním 
hasičským soutěžím a má v úmyslu  
obnovit činnost dětského oddílu 
Soptíků. 

V závěru slavnostního aktu obdrželi 
hasiči na své prapory nové pamětní  
stuhy a pod zámkem se poklonili 
obětem světových válek.

Vrcholem oslav se stal příjezd zása-
hového vozu Tatra, který po několika-
měsíční opravě dostali hasiči k užívání. 
Náklady na kompletní opravu a mo-
dernizaci vozidla, které obec dostala  
před třemi lety darem od firmy MERO, 
se nakonec z důvodu několika skry-
tých vad na vozidle (koroze, úniky  
kapalin aj.) vyšplhaly na 2,2 milionu 
korun.

Slavnostní den byl zakončen taneční 
zábavou v kulturním domě.

Miloš Mojžiš, převzato z Nela.cz

Summer šou trhalo rekordy v počtu 
účinkujících i v teplotách
Sobotu 15. června opanovala Summer šou pořádaná 
Nadačním fondem Slza zvířat. Malí i velcí návštěvníci 
areálu Marina Vltava si za vskutku letního počasí  
přišli na své!

Celodenní charitativní akce se nesla zejména v hudeb-
ním duchu. Na pódiu se během deseti hodin vystřídalo 
úctyhodné množství zpěvaček a zpěváků nejrůznějších 
žánrů. Mezi nejatraktivnější body programu bezpochyby 
patřilo vystoupení rockového souboru Melodica, při  
jehož začátcích v roce 2013 stál zpěvák Sámer Issa. Velký  
úspěch sklidilo i vokální kvarteto 4TETy, jehož členky 
udělaly divákům radost písněmi v rytmu swingu či oldies. 
Akce vyvrcholila vystoupením muzikálové zpěvačky  
Natálie Grossové. Finále nabitého programu pak zajistil  



15

Červen 2019

 
LeoCzech spol. s r.o.

Hledá vhodné uchazeče na pozici: 

Operátor ve výrobě - Hostín u Vojkovic 

Náplň práce:

• Třídění a manipu-
lace s materiálem 
(papír, popř. fólie)

• Obsluha strojů  
(lisovací linka, VZV)

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené

• příspěvěk  
na stravování

• příspěvek na pen-
zijní připojištění po 
zkušební době

• nadstandartní  
platové ohodnocení 

Požadujeme:

• samostatnost,  
bezúhonnost, chuť  
k práci

• fyzická zdatnost 
(práce ve stoje,  
manipulace  
s materiálem)

Kontakt:

Leoczech spol. s r.o. 
Hostín u Vojkovic 64 
277 44 

Email:  
milos.peceny@huhtamaki.com

Telefon: 602 435 159

LeoCzech spol. s r.o.

Hledá vhodné uchazeče na pozici

Náplň práce:
   Třídění a manipulace s materiálem (papír, popř. fólie)
   Obsluha strojů (lisovací linka, VZV)

Nabízíme:
   5 týdnů dovolené
   příspěvěk na stravování
   příspěvek na penzijní připojištění po zkušební době
   nadstandartní platové ohodnocení závislé na výkonu

Požadujeme:
   samostatnost, bezúhonost, chuť k práci
   fyzická zdatnost (práce ve stoje, manipulace s materiálem)

Kontakt:
   Leoczech spol. s r.o.
   Personální oddělení
   277 44  Hostín u Vojkovic 64
   email: milos.peceny@huhtamaki.com
   telefon: 

Operátor ve výrobě - Hostín u Vojkovic 

Přijmene pracovníky do výroby na pozici operátorů ve výrobě. Upřednostňujeme 
dlouhodobou spolupráci.

602 435 159

19:00 VLASATÝ ŽÁROVKY (Agro folk)
20:30 ROZKOUŘENEJ CIPÍSEK (Rock Big beat)
21:45 SYNDROM (Crossover-stoner rock)
23:00 SOUBOJ S PAMĚTÍ (Rock)

Zahradní restaurace Libuše, Veltrusy 

P ř í j e m n é  p o s e z e n í  v  z a h r a d n í  r e s t a u r a c i ,  p i v o  P l z e ň s k é ,  
K l á š t e r ,  G a m b r i n u s ,  k l o b á s k y ,  j a k ý  s v ě t  n e v i d ě l ,  

s p e c i a l i t y  n a  g r i l u .  

V s t u p n é  1 0 0  K č  

LIBUŠENÍ 2019
LETNÍ FESTIVÁLEK POD ŠIRÝM NEBEM

Sobota 3. srpna od 19:00  

zpěvák Josef Fečo, účastník letošní  
pěvecké soutěže The Voice Česko 
Slovensko.

Hudební vystoupení byla prokládána  
tanečními čísly v podání souborů 
Duo Marlen či Bolly Ladies.

Návštěvníci mohli obdivovat přítomné  
chrty z psího útulku Galgo v nouzi.  
Jde o jeden z pěti útulků, které  
Nadační fond Slza zvířat podporuje 
svou činností.

Ačkoliv návštěvnost akce zůstala  
poněkud za očekáváními pořadatelů, 
na atmosféře celého dne to nebylo 
vůbec znát. Účinkující i další spolu-
pracovníci rozdávali po celý den  
kromě svého pěveckého či tanečního 
umění také spoustu dobré nálady.

Tu pravou Summer šou předvedlo i po-
časí, neboť na meteorologické stanici 
v nedaleké Řeži padl historický rekord – 
naměřili zde 34,9 stupně Celsia.

Miloš Mojžiš, převzato z Nela.cz

placená inzerce
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V dubnu vedra a v květnu déšť 
a zima. Tak by se stručně daly shrnout 
dva jarní měsíce v Nelahozevsi.

Prosluněné Hrn-
čířské slavnosti  
a pomlázkování

Hrnčířské slavnosti
Jarní akce začaly tradičními Hrn-
čířskými slavnostmi, kde si zahráli 
i naši ochotníci. Za víkend na zámek 
zavítalo více než šest tisíc lidí. „Opět 
jsme trhali rekordy, v sobotu přišlo 
přes čtyři tisíce návštěvníků, ale  
myslím, že všichni odcházeli s velkým 
zážitkem v srdci a s úsměvem na rtech. 
Byl to opravdu krásný, slunečný víkend 
plný krásných zážitků,“ uvedla mana-
žerka zámku Michaela Martinická 
pro Nela.cz. Program byl nabitý  
(divadlo, hudba) a bylo z čeho vybírat, 
stánků byly desítky.

Paralelně s nedělními slavnostmi se  
letos uskutečnilo také tradiční pomláz-
kování u hasičárny, kam zavítala celá 
řada lidí. Poklábosit a uplést si po-
mlázku. Počasí jim přálo.

Pomlázkování

Ohrožené  
čarodějnice

Pálení čarodějnic ohrožovala vedra.  
Bylo zakázáno rozdělávání ohňů, 
ale naštěstí zapršelo, a tak se v obci 
mohlo spálit hned několik hranic.  
Na skále připravili program Hasiči  
Nelahozeves, kteří tu měli stánek 
s občerstvením a dvě hranice, malou 
pro děti a velkou, která byla zapálena 
až po setmění. Ochotníci si připravili  

strašidelnou stezku s úkoly v okolí  
Višňovky. U lešanského sadu tak 
pěknou hranici neměli, ale hořela 
parádně. Byla to trochu komornější 
akce, ale občerstvení bylo dost.  
Hasiči svoji akci zakončili ohňovou 
šou, která měla premiéru.

Propršené Nela-
hozeveské máje
Osmý ročník Nelahozeveských májů, 
který se uskutečnil 11. Května, na 
počasí takové štěstí neměl. 

Nelahozeveské a lešanské 
kulturní jaro 2019

Cesta pohádkovým lesem
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Celou dobu pršelo, proto se program 
přesunul do kulturního domu. Po 
obci jezdil májově nazdobený  
koňský povoz s akordeonistou Vojtě-
chem Hrňákem a jeho rodinným  
doprovodem. Simona Hrňáková  
zpívala, nejmladší dcera rozdávala ko-
láčky. Nechyběli ani švarní tanečníci, 
kteří si zatančili s místními děvčaty. 
Za tanec každá tanečnice dostala vol-
ňásky na Májovou zábavu, kde hrála 
kapela Globus Band. Během odpole-
dního programu se představili naši 
ochotníci s pohádkou Červená Kar-
kulka a také zahrál nevidomý sloven-
ský muzikant a zpěvák Mário Bihári.

Cesta pohád-
kovým lesem
V neděli 2. června 2019 se konala již 
tradiční Cesta pohádkovým lesem, 
kterou jsme připravili ve spolupráci 
s nelahozeveskými hasiči. Tuto akci 
připravuje Dynamo již přes třicet let. 

Takže mnoho dnešních účinkujících 
si před lety trasu procházeli jako 
soutěžící. Počasí nám letos opravdu 
přálo. Děti přivítal Krteček se zahrad-
níkem, dostaly od nich kartičky na 
razítka a tašku na odměny, a pak již 
plnily úkoly.

U vodníka a víl chytaly rybičky, 
u perníkové chaloupky si ulouply 
pravý perníček, u Sněhurky a trpas-
líků zkoušely hod na cíl, u indiánů 
předvedly zručnost v chůzi na laně, 
u pirátů jízdu na koloběžce nebo 
odrážedle, u hasičů vyzkoušely sílu 
vody, u Rumcajse a Manky zatloukaly  
hřebíky, u šmoulů skákaly v pytli,  
u lišek zkoušely jízdu na lyžích na  
suchu, atd. Na všech stanovištích  
dostaly zaslouženou odměnu. Na  
závěr se mohly občerstvit dobrým  
koláčkem a čajem u Křemílka 
a Vochomůrky. S dětmi, kterých bylo 
téměř 120, přišlo i mnoho rodičů, 
babiček, dědečků a dalších dospělých. 
Pro všechny to bylo příjemně strávené 
společné odpoledne. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali  
všem, kteří se na přípravě a samotném  
pohádkovém lese podíleli, především 
našim „zralejším“ cvičenkám a jmeno-
vitě hlavně manželům Daně a Karlovi 
Jirků. 

Dále také všem sponzorům, kteří  
přispěli odměnami.

Přejeme vám krásné léto plné zajíma-
vých zážitků a zveme vás po prázdni-
nách do tělocvičny a na hřiště.

Tj Dynamo Nelahozeves

Hasiči oslavili 
jubileum
Nelahozeveští hasiči oslavili  
110. výročí od vzniku SDH. Sice bylo 
zataženo, ale nepršelo. Více o této 
slávě si můžete přečíst na str. 14. 

Soňa Brunnerová 
foto: Nela.cz

N
AT
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R
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NATVRDEL
14. 9. 2019 OD 17 H

 VELVARY
KOUPALIŠTĚ MALVAŇÁK

VSTUPNÉ  
DOBROVOLNÉXII12. ROČNÍK

ZNOUZECTNOST
RASTAFIDLI ORKESTRA

KONVRZEK
LOS ŽONGLOS  

QUANTA KYTEK
DIVADLO KARROSA 

Comax
Bidvest
Pekařství Zounek 
Drogerie Schubertovi
Květiny Velvary

Cukrárna Na náměstí
Železářství Josef 
Heřman
Sport Derfl
Petr Šebesta

Vinotéka Na Františku
Restaurace  
Na Hradbách
Pivovar Antoš

Pořádají Natvrdlí o.s.

Za podporu  
děkujeme městu  

Velvarya a firmám:
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Zápis z kroniky z roku 1919:  
První svobodné volby v RČS
Následující text je přepsán z origi
nálu, bez jazykových úprav.

Jako všude jinde strhány i zde rakouské  
odznaky a uspořádána místní oslava,  
bez rozdílu stran atd. – jako bratři 
a sestry. Vojáci se vraceli domů – legi-
onáři byli nadšeně vítáni, přijel z ciziny 
i p. prezident Tomáš Garik Masaryk 
a stát náš se začal upravovat, což vše 
zde líčiti nemohu.

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

Kandidátka Československé strany 
sociálně demokratické dostala 198 
hlasů, sdružené strany 140, jeden 
hlas neplatný. Zvoleni byli za stranu 
sociálnědemokratickou:

• Václav Ferster, obuvník v Nelaho-
zevsi, č. 15.

• Antonín Jírový, zřízenec dráhy 
v Nelahozevsi, č. 61.

• Jan Kratochvíl, obuvník, Hleďseb 
č. 1.

• Václ. Vysokomenský, domkář,  
Nelahozeves, č. 41.

• Josef Černý, tovární dělník,  
Nelahozeves č. 6.

• Jan Řehák, zedník, Nelahozeves 
č. 57.

• Václav Hroneš, železniční zřízenec, 
Nelahozeves č. 56.

• Karel Černý, domkář,  
Nelahozeves č. 6.

• Alois Černý, bednář,  
Nelahozeves č. 31.

Ze sdružených stran byli zvoleni:

• Jaroslav Lambl, ředitel panství, 
Nelahozeves č. 1.

• Josef Krofta, farář, Nelahozeves  
č. 43.

• Alois Dušek, železn. zřízenec,  
Nelahozeves č. 25.

• Antonín Kočí, důchodní,  
Nelahozeves č. 1.

• Anton. Stolc, hostinský,  
Hleďseb 10.

 Volba starosty a radních konala se 
28. června 1919. Starostou zvolen 
dosavadní a dlouholetý již starosta 
p. Jarosl. Lambl, ředitel panství, jeho 
náměstkem Anton Jírový. Do obecní 
rady zvoleni byli: Václav Ferster, Jan 
Kratochvíl, Josef Krofta.

V roce 1919 začal 30. října z rána pa-
dati sníh a napadlo ho mnoho, že 
bylo ještě listí na stromech, způsobil 
mnoho škody. Pak byla velká zima 
až do 24. listopadu, brambory i řípa 
zmrzly, po 24/XI. nebylo už sněhu 
ani led přes celou zimu, ale v polovi-
ci ledna vystoupila Vltava ze břehů 
a zaplavila na levém břehu bývalou 
panskou louku a na pravém břehu 
háj, takže domky za klášterem (pen-
sionátem) Veltruským podle silnice 
stály již ve vodě. Nejvýše byla voda 
15. ledna večer o 9. h. večer. Škody 
zde nenadělala.

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

A6 .................................... 600 Kč

A5 .................................... 400 Kč

Řádková inzerce  ........ 150 Kč

Nelahozeveský zpravodaj vychází  
šestkrát 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.

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

v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
REKLAMU

Napište na  
nelahozeveskyzpravodaj@
gmail.com 
nebo svou žádost podejte na 
Obecním úřadě Nelahozeves. 
Inzerce je zpoplatněna, cena  
závisí na formátu reklamy:

Nelahozeveský zpravodaj

Vydává obec Nelahozeves. 
Pro občany obce zdarma.

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

Nelahozeveský zpravodaj je veden jako period-
ický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695. 
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 15. 9. 2018.

Adresa redakce: 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.

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

Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com 
www.nelahozeves.cz/zpravodaj

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

Sledujte Nelahozeveský  
zpravodaj i na Facebooku!

Nelahozeveský  
zpravodaj

nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com
nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com
nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com
www.nelahozeves.cz/zpravodaj
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Malinko ze starodávných časů
V tomto článku se vrátím k dokumentům k obci Lešany.  
V minulém čísle zpravodaje jsem uvedl poznámku o obyva-
telce obce Kateřině Rádlové. Jen pro doplnění na základě 
zápisů kostela uvádím, že to byla žebračka a vdova, která 
žila v domku čp. 30. Zemřela 12. února 1843 a o dva dny 
později byla pohřbena. Je napsáno, že zesnula ve věku 
190 roků stářím. Farářem byl tehdy Jan Němec. Jen jsem 
komentoval, že v záznamech je mnoho chyb. Na obrázku 
je výřez z knihy zemřelých, která byla psána kurentem. 
Netuším, kolik obyvatel nyní pátrá kolem starých dob 
obce nebo se o to význačně zajímá.

Obraťme kalendář k veselejším dobám. Významné  
události pro obec byly i kolem školy v Nelahozevsi, tedy 
kolem dětí. Lešany byly jednou z přiškolených obcí již od 
počátku a netřeba je všechny vyjmenovávat. V roce 1936 
chodilo do obecné školy směrem dolů z kopce 36 dívek 
a hochů, což je dosti významný počet žáků. Obec Lešany 
také měla nejméně dva členy ve školské radě.

Obrázek před školou 19. června 1931, na němž je první 
třída. Prázdniny se blíží a zápisy mnohdy nesvědčí o tom, 
že by žáci byli jak ovečky, zejména ti starší. Někdy jsou 
záznamy o chování dosti pohnuté. Na fotografování  
dohlíží pan učitel Zima. I záznamy kolem školy jsou za 
stovky let velice zajímavé.

Další dokument je ještě skoro o sto let starší. Roku 1836 
žádá vdova po učiteli Antonínu Špicovi doplatky za so-
botáles. Byl to poplatek, který koncem týdne platili žáci 
z nižších tříd učiteli. V tomto případě se jednalo o dobu 
od ledna do července. Podle výkazu jmenovitě žádá  
ovdovělá žena dlužníky z jednotlivých obcí o dluženou 

sumu. Za Lešany jsou tu uvedeni z čp. 8 Novák, čp. 10  
Paleček, čp. 27 Šuda.

Tady je snímek opět z nelahozeveské školy. Je na něm 
třetí třída, ročník 1937–8. Bylo by jistě pěkné doplnit 
jména žáků, ale v dnešní době by to mohl být trestný čin. 
V archivech jsou záznamy školy celkem dobré.

Zde je ukázka titulní strany školních matrik. Je to první 
kniha jednotřídní obecné školy v Nelahozevsi na školní rok 
1877–78. Mnoho poznámek bylo i pro Lešany, ale to už 
jsem se trochu vzdálil. Každý z vás jistě zná mnoho míst, 
kde nelahozeveská škola třeba i provizorně v průběhu 
let sídlila.

Václav Hlavatý



Tipy na akce  
v Nelahozevesi a okolí
Červenec

st 17. července od 21 h
Letní kino ve Veltrusech,  
fotbalové hřiště AFK Veltrusy.  
Film Ženy v běhu 
vstupné 70 Kč

ne 28. července od 16 h
Jóga ve Višňovce 
Lekce bude přístupná i pro úplné 
začátečníky. Vezměte si s sebou 
podložku (ideálně jógovou 
nebo něco, co moc neklouže), 
nebo alespoň dlouhou osušku 
nebo deku. Mobilní telefon 
nechte doma. Budeme se 
odpojovat od sítí a napojovat 
sami na sebe. Koná se pouze 
za příznivého počasí, vstup je 
dobrovolný. Předcvičuje Petra 
Plutnarová. Více na str. 6

Srpen
so 3. srpna od 10 h
XI. Miřejovické půlení 
Registrovat se můžete na  
registrace.mkmirejovice.cz. 
Cena registrace je 450 Kč.

so 3. srpna od 19 h
Festiválek Libušení (viz plakát 
na str. 15)

so 10. srpna
Dožínky hraběte Chotka na 
zámku Veltrusy

st 14. srpna od 21 h
Letní kino ve Veltrusech,  
fotbalové hřiště AFK Veltrusy. 
Film ještě nebyl vybrán.

ne 25. srpna od 16 h
Jóga ve Višňovce viz str. 14

so 31. srpna
Miřejovický Quatro3atlon

so 31. srpna
Hradozámecká noc na zámku 
Nelahozeves

Září
so 7. září
Happening na starém mostě 
(viz plakát níže)

ne 8. září
Dvořákova Nelahozeves (více 
informací se včas dozvíte)

so 14. září
Festival Natvrdel ve Velvarech 
(viz plakát na str. 17)

so 21. září
Válka bramborová na zámku 
Veltrusy

Říjen
ne 12. října
Dýňování na zámku Nelahozeves

sobota 7. záŘí 2019 od 14 hodin
PŘIJĎTE JIŽ POPÁTÉ SPOJIT BŘEHY VELTRUS A NELAHOZEVSI
Letos přijali naše pozvání... Xavier Baumaxa

Dani Robinson concept (USA/CZ)

Host: Petr Kroutil

BaŤa a Kalábůf něžný beat
Mr. Loco (CZE/BG/MEX/COL)

David Murphy band (CZ/USA)
Amálka K. Třebická / Valéria Daňhová: 
Nešišlej!

Mateřská.com

Jebuto
Děti  ze ZUŠ Kralupy

s Markétou Wagnerovou Diamond Gym  (roztleskávačky)

mýtné  
dobrovolné

|místo pro vaše logo |
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|
 PROGRAM PRO DĚTI| |

 ochutnávka minipivovarů a vín |

Yo Soy Indigo

Q3atlon
Týmový závod
2 Muži / 2 ženy

sobota 31. srpna 
 od 14 h

Podrobné informace ohledně 
trasy a pravidel získáte 

na tel.: 725 207 190

nebo na webu obce 
www.nelahozeves.cz

http://registrace.mkmirejovice.cz/

