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Rozjíždí se sanace styrenové 
skládky z dob komunismu
Po mnoha letech průtahů a soudních  
tahanic začíná v těchto týdnech dlouho 
očekávaná sanace staré ekologické zátěže 
na území Nelahozevsi – skládky styreno-
vých smol nad Hleďsebským lesem.
Zahájení prací potvrdila ředitelka odboru 
Realizace ekologických závazků Minis-
terstva financí Monika Zbořilová. Minis-
terstvo financí smluvně zodpovídá za li-
kvidaci skládky vůči jejímu současnému 
majiteli, firmě UNIPETROL. 
Dodavatelská firma AQUATEST má podle  
smlouvy s ministerstvem postupně odtěžit  
a odvézt 23 tisíc sudů se styrenovými 
smolami a dalším toxickým odpadem,  
který do Nelahozevsi v letech 1964–1985 
navážel tehdejší státní podnik Kaučuk 
Kralupy. Část látek ze špatně zabezpečené  
skládky ale postupně unikla do půdy 
a kontaminovala podzemní vody v okolí, 

včetně užitkové vody ve studních v ulici 
Pod Strání. V nich byly v minulosti namě-
řeny nadlimitní koncentrace fenantrenu, 
který prokazatelně pochází z této skládky. 
V posledních letech jsou naměřené hod-
noty škodlivých látek ve studních pod  
zákonným limitem. Nadlimitní hodnoty 
přetrvávají pouze u chloridů, které ale 
podle odborníků nemají původ ve skládce 
styrenů, nýbrž v nedalekém struskovišti, 
které není předmětem sanace. V blízkosti  
skládky je však podzemní voda nadále 
kontaminována.
Odvoz nebezpečného odpadu začne podle  
zástupce firmy AQUATEST Romana Kříže 
v průběhu srpna a bude probíhat kontinu-
álně zhruba po dobu sedmnácti měsíců.  
Dodavatel se snažil dohodnout trasu  
odvozu zadem přes areál Skládky Uhy. 

Vltavská  
a Zahradní ulice 
by měly dostat 
nový povrch do 
konce září
Na počátku července se rozběhla 
dlouho připravovaná a očekávaná 
rekonstrukce ulic Vltavská a Zahradní 
v severní části obce. Práce mají podle 
smlouvy skončit do poloviny října, 
stavaři ale věří, že se vše stihne do 
konce září.
Obě ulice dostanou nový povrch,  
podobně jako Příčná a křižující beze-
jmenná ulice, které byly rekonstruo-
vány loni.
Na opravy ulic čekali místní obyvatelé 
mnoho let zejména kvůli nedokon-
čené výstavbě splaškové kanalizace.  
Ta započala v roce 2008, již o rok 
později ale byly práce přerušeny 
a celé dílo bylo dokončeno až  
v minulém roce.
Rekonstrukci povrchů Vltavské a Za-
hradní ulice provádí stavební firma 
NEUMANN, která s nabídkovou cenou 
necelých sedm milionů korun zvítě-
zila ve výběrovém řízení. Obec se na 
projekt snažila získat dotaci Minis-
terstva pro místní rozvoj, v konku-
renci více než tisíce podobných  
žádostí však skončila hluboko

Pokračování na str. 2
Pokračování na str. 2
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S majitelem pozemků, odpadovou firmou FCC, se však nakonec nedohodl. Podle zástupce 
FCC Libora Luňáčka je na vině AQUATEST, který probíhající jednání předčasně ukončil 
s odůvodněním, že mu trasu přes areál skládky nepovolily státní úřady. To Roman Kříž 
odmítá, důvodem krachu jednání jsou podle něj přemrštěné finanční požadavky firmy 
FCC za průjezd areálem skládky. Nákladní automobily budou tedy jezdit Hleďsebským 
lesem dolů po cestě, která ústí na hlavní silnici nedaleko hřiště PTZ, a odsud přes nadjezd po 
Zagarolské ulici pryč z obce. Podle Kříže by se ale mělo jednat jen o jednotky vozidel 
denně.
Likvidace staré ekologické zátěže měla začít již před dvěma lety, přípravné práce však 
z mnoha důvodů nabraly značné zpoždění. Mimo jiné dlouho nebylo jasné, kam se budou 
odpady odvážet. Největší část nakonec skončí v zařízení firmy Purum v Čížkovicích (okres  
Litoměřice), kam má být postupně odvezeno 2,5 tisíce tun styrenových smol v kapalném 
skupenství k energetickému využití. Další velká část sudů, celkem tisíc tun, má skončit 
v kralupské spalovně firmy AVE. Na Skládku Uhy v katastru Nelahozevsi se žádné odpady 
odvážet nebudou.
Obec Nelahozeves o likvidaci toxické skládky intenzivně usiluje již od roku 2011, kdy 
tehdejší starostka Petra Urbanová zahájila vleklý boj s Českou inspekcí životního prostředí,  
která se tehdy snažila odložit termín likvidace skládky na neurčito. Spor dotáhl do 
zdárného konce až další starosta Josef Kebrle úspěšnou kasační stížností k Nejvyššímu 
správnímu soudu. Rozsudek soudu z roku 2015 donutil příslušné úřady, aby přípravy  
likvidace skládky urychlily. Současný starosta Jakub Brynda dal najevo, že v případě  
dalšího zpožďování prací je připraven vymáhat soudní rozhodnutí formou návrhu na 
exekuci vůči firmě UNIPETROL.

 pod čarou. V programu na obnovu 
komunikací se ministerstvu sešly  
žádosti za více než dvě miliardy  
korun, uspěla jen každá čtvrtá obec.
Obě ulice by měly zůstat po celou 
dobu rekonstrukce alespoň provi-
zorně průjezdné minimálně v jed-
nom jízdním pruhu a mělo by též být 
možné zajíždět k jednotlivým nemo-
vitostem. Pouze při pokládání finální 
svrchní vrstvy asfaltu bude na ne-
zbytně nutnou dobu omezen vjezd 
a výjezd z pozemků. Obyvatelé ulice 
budou o termínu úplného zákazu 
vjezdu dopředu informováni.
Probíhající práce se zatím týkají jen 
povrchu silnice. Nejpozději v příštím 
roce má vedení obce v úmyslu zre-
konstruovat i chodníky ve Vltavské 
ulici, které mají nově dostat povrch 
v podobě zámkové dlažby. Ulice má 
být současně osazena novým veřej-
ným osvětlením a zelení v podobě 
stromů či keřů. Tato fáze je v součas-
né době v projektové přípravě.

Ve dnech
1. až 9. srpna 2019 

bude obecní úřad 
z technických důvodů 

uzavřen.

ZAVŘENO

Hřbitov bude mít novou cestu
Na hřbitově ve Školní ulici v současné 
době probíhá rekonstrukce centrálního 
chodníku. Nový chodník bude z kamenné 
žulové dlažby lemované rovněž kamen-
nými obrubami. Obnovu cesty realizuje 
podnikatel Petr Kožený, jinak též majitel 
přístaviště Marina Vltava. Kožený zvítězil 
ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 
603 tisíc korun. Obec chtěla část nákladů 
pokrýt dotací, tu ale nezískala. Práce by 
měly být hotovy do září.
Obnově cesty předcházelo vykácení tújí. 
V rámci projektu bude též přivedeno  

elektrické napájení ke křížku uprostřed 
cesty. V budoucnosti by měl být křížek 
osvětlen a na hřbitově by se měl časem 
objevit i nový mobiliář a zeleň.

Jak vysoké budou nové protihlukové stěny?
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
chce na Dvořákově stezce a podél vlako-
vé zastávky vybudovat protihlukové stěny. 
V jedné z variant by stěny měly být na  
některých místech vysoké až 3,5 metru.
Výška protihlukových stěn ale aktuálně 
naráží na nově vydaný územní plán  

Nelahozevsi. V něm je totiž předepsána 
maximální výška protihlukových stěn  
1,2 metru, jak požadoval odbor památkové 
péče kralupského městského úřadu.
SŽDC žádá obec Nelahozeves, aby územní  
plán v tomto bodě změnila. Obec to zatím 
ústy starosty Jakuba Bryndy odmítá,  
protože se obává o poškození památkově 
chráněného prostředí možným narušením 
pohledových panoramat na zámek a kostel. 
Obě strany však nadále jednají o možné 
kompromisní variantě.
Výstavba stěn je součástí rozsáhlého pro-
jektu vybudování druhého tunelu pro  
železniční trať. Realizace by měla začít  
asi za čtyři roky.
Podrobnosti a aktuální vývoj jednání přine-
seme v některém z dalších čísel zpravodaje.Model protihlukové stěny při pohledu  

od kulturního domu

Pokračování ze str. 1
Pokračování ze str. 1
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O čem jednalo zastupitelstvo
Příjmy ze skládky stvrzeny trojstrannou 
dohodou
Zastupitelstvo schválilo trojstrannou dohodu mezi obcí Nelahoze-
ves, obcí Uhy a odpadovou firmou FCC. Dohoda vychází z loňského 
rozhodnutí krajského úřadu o rozdělování poplatků a potvrzuje, že 
i do budoucna se bude poplatek mezi obce Nelahozeves a Uhy 
dělit tak, jak určil krajský úřad, tedy přibližně 9:1 (poměr se 
v čase pomalu zvyšuje, tak jak se skládka rozšiřuje). Starosta  
Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) se chce současně pokusit zpětně 
vymoci po obci Uhy poplatek za období před rokem 2014, kdy se 
odpady ukládaly jen na území Uh, ale příjezdová cesta ke skládce 
vedla částečně i po území Nelahozevsi.

Vodohospodářské stavby bude i nadále 
projektovat Martin Jakoubek
Zastupitelstvo schválilo realizaci projektů vodohospodářských 
staveb v obci Nelahozeves v celkové výši 2,1 milionů. Projekty 
zrealizuje firma VHS PROJEKT, jejímž majitelem je vodohospodář 
Martin Jakoubek. Ten s obcí spolupracuje již od roku 2011.  
(Podrobnosti k projektům na straně 4.)

Strategický plán obce má nové položky
Zastupitelstvo odsouhlasilo aktualizovanou verzi strategického 
plánu obce, jehož první verze byla vydána v roce 2012. Hlavní 
změnou v nové verzi je aktualizovaný investiční plán (podrobněji 
na straně 6 a 7).

Mobilní rozhlas schválen
Napodruhé byl schválen projekt Mobilní rozhlas, který umožní 
zasílat obyvatelům obce informace do mobilních telefonů. Nová 
služba nahradí zastaralý a dnes již nepoužívaný SMS InfoKanál. 
Obec bude za provoz služby platit 25 tisíc korun ročně. Zprovoznění  
systému se v současné době připravuje, podrobnosti naleznete 
v článku na str. 5.

Finanční uzávěrky
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2018. Příjmy 
obce za rok 2018 činily 69 milionů korun, z toho příjmy ze skládky 
37 milionů korun. Výdaje činily 34 milionů. Ušetřené prostředky 
za rok 2018 ve výši 35 milionů korun byly převedeny do rozpočtu 
na rok 2019.
Zastupitelstvo také schválilo účetní závěrku základní a mateřské 
školy za rok 2018. Základní škola loni hospodařila s rozpočtem 
12 milionů korun, mateřská škola 6,7 milionu korun. Uspořené 
prostředky zastupitelstvo převedlo do rezervního fondu a fondu 
odměn.

Vedoucí knihovny
Do funkce vedoucí místní knihovny byla jmenována Sylva Veličová.  
Ta působí v knihovně od jejího založení v roce 2002. V současné 
době knihovna sídlí v prostorách volnočasového centra v Zaga-
rolské ulici. Čítá přibližně pět tisíc svazků, online katalog nalez-
nete na webové stránce knihovna.nelahozeves.cz. (V průběhu 
letních prázdnin je knihovna uzavřena, otevřena bude opět  
3. září.)

Snížení kapacity školky v Zagarolské
Na žádost ředitelky mateřské školy Kateřiny Dudové bylo schvá-
leno snížení kapacity mateřské školy v Zagarolské ulici ze 40 na 
38 dětí. Dosavadní kapacita 40 dětí vycházela z předpokladu, že 
jedna menší místnost v objektu se využívá jako jídelna, tak tomu 
však ve skutečnosti není, protože místnost je pro stravování příliš 
malá. Tuto místnost pak nelze zohlednit při výpočtu plochy denní 
místnosti dětí. Kvůli tomu pak školka nesplňovala požadavky na 
minimální plochu na jedno dítě, které stanovuje vyhláška  
Ministerstva zdravotnictví.

Kontrolní výbor kárá starostu
Zastupitelstvo se odmítlo zabývat zprávou kontrolního výboru, 
kterou předložil jeho předseda Radek Modes (ČSSD). Ve zprávě 
se uvádí, že starosta nerespektuje usnesení zastupitelstva a nevede 
potřebné evidence smluv, petic, stížností, žádostí o informace, zá-
vazků obce a usnesení zastupitelstva. Kontrolní výbor dále žádá 
starostu, aby zaslal vytýkací dopis jedné z referentek obecního 
úřadu za její údajná pochybení při povinném zveřejňování smluv.
Starosta Jakub Brynda výhrady odmítá s tím, že všechny potřebné 
evidence obecní úřad vede a kontrolnímu výboru jsou k dispozici. 
Podle zákona o obcích musí být kontrolovaná osoba přítomná 
kontrole a má právo do zápisu přiložit své písemné vyjádření.  
Zápis žádné vyjádření dotčených osob neobsahuje.

Termíny dalších 
zasedání  
zastupitelstva: 
• 26. srpna
• 21. října
• 16. prosince
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Josef Kukla 
nechodí na 
porady  
zastupitelů, 
vadí mu jejich 
formát
Člen zastupitelstva a bývalý místosta-
rosta Josef Kukla se téměř nezúčastňuje  
pracovních porad zastupitelů, které se 
konají pravidelně každé pondělí.  
Neúčast na poradách mu na posled-
ním veřejném zasedání vytkl starosta 
Jakub Brynda společně s místostaros-
tou Zdeňkem Schneiderem.
Na rozdíl od veřejných zasedání, kte-
rých se zastupitel musí zúčastňovat 
ze zákona, není účast na poradách 
povinná, jedná se ale o dlouholetou 
zvyklost. Zastupitelé mají možnost 
se na poradách průběžně seznamovat 
s činností starosty a místostarosty 
a neformálně probrat témata blíží-
cích se veřejných zasedání zastupi-
telstva.
Josef Kukla podle svých slov svou 
účast na poradách nepovažuje za po-
třebnou. „Nic užitečného mi to nepři-
náší,“ uvedl zastupitel. Současně kri-
tizoval formát porad, na nichž údajně 
probíhá převážná část diskuse mezi 
zastupiteli včetně zjišťování jejich 
předběžného názoru na různé otázky, 
a na veřejném zasedání už se pak  
často jen hlasuje. Občané tak podle 
bývalého místostarosty nemají mož-
nost sledovat případné názorové střety 
mezi jednotlivými zastupiteli.

Plánované vodohospodářské 
stavby v obci
Zastupitelstvo obce na červnovém 
zasedání schválilo záměry vodohos
podářských staveb v obci. Všechny 
projekční a inženýrské práce na dále 
uvedených stavbách by měla podle  
záměru vedení obce provést firma 
VHS PROJEKT Martina Jakoubka. Další 
podrob nosti k některým připravovaným 
stavbám přineseme v dalším čísle.

Splašková kanalizace 
v Nádražní ulici
Nádražní ulice zůstává jedinou neodkana-
lizovanou ulicí ve vilové čtvrti v severní  
části obce. Kanalizace se napojí na nově 
zprovozněnou kanalizační soustavu v sou-
sedních ulicích. Současně se připojí několik  
nemovitostí v Zagarolské ulici v úseku 
u miřejovické elektrárny.
Potřebný projekt je vyhotoven. Zbývá  
získat stavební povolení a nalézt v soutěži  
dodavatele. Realizace by měla proběh-
nout v příštím roce. 
Zbývající náklady na projekční práce:  
285 tisíc Kč, odhad realizace: 5 milionů Kč

Propoj dešťové kanalizace 
mezi ulicemi V Loučkách 
a dokončení dešťové kana-
lizace ve Školní ulici
Projekt řeší propojení dosud slepé dešťové 
kanalizace zakončené v ulici V Loučkách 
do dešťové stoky v Kralupské ulici. Chybě-
jící propojka se povede Školní ulicí a dále 
odbočkou za budovou základní školy. 
O projektu píšeme také v článku na str. 8.
Následně se má dokončit dešťová kanali-
zace v celé délce Školní ulice a provést 
oprava v místě před základní školou, kde 
v důsledku poruchy potrubí dochází 
k opakovaným propadům vozovky.
Projektová dokumentace je z větší části 
hotová. Propoj ulic V Loučkách a Kralupská 
by se měl realizovat ještě letos nebo nej-
později příští rok. Odkanalizování zbylé 
části Školní ulice proběhne až současně 
s její generální rekonstrukcí, jejíž termín 
zatím není známý.
Zbývající náklady na projekční práce:  
497 tisíc Kč, odhad realizace:12 milionů Kč

Splašková kanalizace  
Zagarolská, Pod Strání, 
Velvarská
V rámci projektu má dojít k odkanalizování 

zbývajících ulic v severní části obce, tedy 
jak zmíněných páteřních ulic, tak i okol-
ních bočních. Tlaková kanalizace se má 
napojit do čistírny odpadních vod v Zaga-

rolské ulici, kam je již svedena  
kanalizace z ulice Vltavská a okolních.
Součástí projektu je též instalace přípojek 
a tlakových čerpadel ke všem nemovitos-
tem, jejichž majitelé projevili zájem se ke 
kanalizaci připojit.
Projektová dokumentace je z větší části 
hotova, v současné době probíhá územní 
řízení na stavebním úřadě. Vedení obce 
chce práce zahájit v příštím roce, střízlivější 
odhad je ale rok 2021.
Zbývající náklady na projekční práce: 704 
tisíc Kč, odhad realizace: 50 milionů Kč

Splašková kanalizace  
Dvořákova stezka a pro-
pojení kanalizací severní 
a jižní Nelahozevsi
V rámci tohoto projektu má být odkana-
lizována Dvořákova stezka – jedna z po-
sledních zbývajících ulic v jižní části obce. 
Podle záměru projektantů má jít o tlakovou 
kanalizaci.
Projekt má současně vyřešit propojení 
obou kanalizačních soustav. Severní Nelaho-
zeves je odváděna do čistírny v Zagarolské  
ulici, zatímco jižní Nelahozeves včetně 
Lešan je vedena potrubím pod Vltavou 
do čističky na Strachově. Záměrem je obě 
soustavy propojit, aby obec nebyla závislá 
na čističce v Zagarolské ulici. Ta je součástí 
areálu PTZ, který v posledních letech často 
mění majitele.
Projekční práce zatím nezačaly.
Náklady na projekční práce: 565 tisíc Kč, 
odhad realizace: 7 milionů Kč

Obec se chce zbavit závislosti na čističce 
 v Zagarolské ulici (na snímku)
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Obec Nelahozeves zavádí „Mobilní rozhlas“
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů a se 
zkvalitňováním komunikace obecního úřadu s občany obce 
u nás zavádíme novou službu – Mobilní rozhlas. V minulých 
letech byla v obci zavedena služba SMS InfoKanál, která byla 
po letech stagnace ukončena.

K zavedení nové služby, která bude občanům k dispozici zdarma, 
jsme se rozhodli také s ohledem na prozatím nezavedený bez-
drátový obecní rozhlas. Nově vás budeme informovat o aktuálním 
dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů, které Mobilní  
rozhlas nabízí: SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily a zprávy 
do aplikace v chytrých telefonech. Služba má oproti lokálnímu 
rozhlasu výhodu v tom, že můžete veškeré informace přijímat, 
i když se právě nenacházíte na území obce.

V průběhu letních měsíců bude spuštěna registrace. 
Na základě své vůle si zvolíte, zda chcete dostávat 
informace například z těchto oblastí:
• krizové informace (povodňové nebezpečí, varování před 

výkyvy počasí, zhoršená smogová situace, krizové řízení),

• zprávy z obce (odstávky vody, výpadky sítí, změny úředních 
hodin institucí, uzavírky silnic, upozornění na termíny a povin-
nosti, informace ze škol aj.),

• akce (pozvánky na kulturní, společenské i sportovní události 
v obci včetně akcí pro děti),

• informace z knihovny (pozvánky na besedy, akce pro děti),

• zpětná vazba (odpovědi na referenda a ankety, názory občanů 
na dění v obci).

Nový informační kanál nenahrazuje web obce či školy, pouze 
rozšiřuje formu a rychlost předání podstatné informace. Zaregis-
trovaný občan se může kdykoliv z odběru zpráv odhlásit.

Výše zmiňovaná aplikace v chytrých telefonech, do
stupná pro systémy Android a iOS, obsahuje mimo jiné 
následující funkce:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny 

zprávy z úřadu: aktuality, informace z úřední desky, fotografie 
z událostí, počasí v obci.

• Fotohlášky ZmapujTo: Funkce, díky které můžete (již dnes) 
vyfotit a poslat na úřad náměty na zlepšení. Stačí přímo  

v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, 
zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo 
a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu.

• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam 
nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, 
hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit 
vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých  
událostí a nehod.

• Informace o obci: V této sekci najdete demografické, geogra-
fické a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či 
jiných akcí, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzají-
mavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc 
najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si 
nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Díky nové službě Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité 
 informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení života 
u nás v obci.

Jakub Brynda 
starosta

S dotacemi se 
obci letos  
příliš nedaří
V následujícím přehledu uvádíme žádosti  
o dotace, o jejichž získání obec letos 
usilovala. Ze šesti žádostí byly bohužel 
čtyři zamítnuty, u zbylých dvou zatím 
není rozhodnuto. 

• Rekonstrukce Vltavské a Zahradní 
ulice (viz článek na str. 1): Náklady cca 
7 milionů korun, požadovaná dotace 

Ministerstva pro místní rozvoj cca 5 mi-
lionů korun. Žádost neuspěla zejména 
z důvodu dobré finanční situace obce.

• Rekonstrukce střechy kulturního 
domu: Odhad nákladů cca 900 tisíc 
korun, dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj max. 70 %. Žádost neuspěla 
z důvodu omezeného dotačního  
rozpočtu v kombinaci s velkým  
počtem žádostí.

• Oprava hlavní cesty na hřbitově: 
Celkové náklady cca 500 tisíc korun, 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
max. 70 %. Žádost neuspěla z důvodu 
dobré finanční situace obce.

• Rekonstrukce bytů v budově bývalé 

vinopalny: Dotační titul na výstavbu 
obecních bytů by byl na částku 10 mili-
onů korun a dále 300 tisíc korun na ka-
ždou bytovou jednotku se spoluúčastí 
10 %. Žádost neuspěla z důvodu dobré 
finanční situace obce.

• Památník padlým v Lešanech: Celkové 
náklady na restaurování objektu památ-
ky a okolí jsou odhadnuty na 300 tisíc 
korun. Maximální dotace činí 80 %. 
O žádosti zatím není rozhodnuto.

• Nákup štěpkovače pro technické 
služby: Dotace Ministerstva životního 
prostředí, předpokládané náklady cca 
900 tisíc korun, dotace 80 %. O žádosti 
zatím není rozhodnuto.

Garantem služby a za to, že vaše osobní údaje budou využity 
pouze pro její provoz, bude náš pověřenec pro ochranu osob-
ních údajů Josef Kazík (e-mail: poradaochrana@gmail.com,  
telefon: 720 075 064).

mailto://poradaochrana@gmail.com
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Název Popis Předpokládané 
roky realizace

Celkové  
náklady

Rekonstrukce – 
chodník „Pod hájem“

Odkup pozemku pro výstavbu. Vybudování chodníku a oprava (výměna) 
veřejného osvětlení. Parking P+R pro řidiče a návštěvníky obce. Výsadba 
a revitalizace zeleně.

2019/2020 4 900 000 Kč

Kanalizace v obci Dopracování projektové dokumentace odkanalizování ulic Zagarolská 
a Pod Strání včetně Dvořákovy stezky s možností napojení na ČOV  
Kralupy nad Vltavou nebo ČOV PTZ.

2020/2021 48 000 000 Kč

Výměna střechy  
kulturního domu

Výměna střechy kulturního domu s možností využití dotace.
Poznámka redakce: Po schválení strategického plánu byl tento projekt přehod-
nocen, protože obec nezískala na rekonstrukci střechy dotaci. Výměna střechy 
letos neproběhne a bude součástí celkové rekonstrukce kulturního domu.

2019 900 000 Kč

Rekonstrukce  
kulturního domu

Vypsání veřejné soutěže (2019) pro architekty. Občané si zvolí vítězný 
projekt a dle něho bude provedena oprava celé budovy. Primárně by 
se jednalo o demolici „přílepku“ a na jeho místě je záměrem vytvořit 
multifunkční budovu pro spolky, sociální zázemí pro herce, sklady na 
kulisy a v hlavní budově se zaměřením na kulturní akce, výstavy atp.
Poznámka redakce: Po schválení strategického plánu byl tento projekt  
přehodnocen. Architektonická soutěž vypsána nebude. Podrobnosti přineseme 
v některém z příštích čísel. 

2020/2021 18 000 000 Kč

Rekonstrukce 
knihovny č. p. 20, 
Lešany

Objekt je určen k demolici. Nesplňuje standardy dnešní doby. Na jeho 
místě by měla vzniknout multifunkční budova, která bude sloužit jako 
volební místnost a dále pro setkávání občanů a spolků s možností  
připojení na internet a v menším měřítku i knihovna.

2020/2021 5 000 000 Kč

Výstavba nových 
dětských hřišť 

Na území obce by měla vzniknout nová dětská hřiště. Jedno by mohlo vy-
růst v podzámčí v koupeném objektu č. p. 19 a druhé u nadjezdu v uli-
ci Pod Strání. 

2019/2021 2 000 000 Kč

Rekonstrukce hřiště 
Lešany 

Dětské hřiště v Lešanech si žádá revitalizaci zeleně, obnovu oplocení 
a s tím spojené nové herní prvky. Dále by zde měl vzniknout i přístřešek, 
formou altánu – pro posezení rodičů. 

2019/2021

Rekonstrukce  
hřbitova 

V březnu 2019 došlo k odstranění dřevin, které narušily cestu. Dále se 
vytvořil projekt na revitalizaci jak cesty, tak zeleně a vodoteče. 

2019/2020

Obecní byty  
– domov důchodců 

Obci se podařilo vyjednat odkup nemovitosti č. p. 19 za účelem vybu-
dování obecních bytů, převážně pro seniory.

2019/2021

Generel zeleně Vytvořit generel zeleně a reflektovat tím změny klimatu. Cílem by mělo 
být zachytávání dešťové vody. Vytvořit funkční celky zeleně s ohledem 
na budoucno. Dbát na zvěř, aby se měla kde napít. Vracet do krajin  
větrolamy. 

2021/2022

Revitalizace centra 
obce Nelahozeves

Rekonstrukci komunikace ulice Kralupská (silnice III/24021), Školní 
a Na Vinici. Rekonstrukce zpevněných ploch pod zámkem od parkoviště  
po kostel sv. Ondřeje současně s částí komunikace ulice Dvořákova 
stezka.

2021/2022

Rozšíření  
základní školy

Rekonstrukce základní školy s výhledem rozšíření pro druhý stupeň. 2020/2021

Nový chodník  
a povrch ulice  
Kralupská

Oprava a vybudování nového chodníku v ulici Kralupská. Směrem 
z centra po pravém břehu. Na místo stávající škarpy – svést dešťovou 
kanalizaci pod zem a svrchu vybudovat nový chodník.

2019/2020

Nové chodníky  
v ulici V Úvoze  

– Lešany

Oprava a vybudování nového chodníku v ulici V Úvoze. Na místo stá-
vající škarpy – svést dešťovou kanalizaci pod zem a svrchu vybudovat 
nový chodník včetně nového osvětlení. Dbát na nová parkovací místa. 
Celkové zklidnění situace.

2020/2021

Strategické projekty
Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání schválilo aktualizovaný strategický plán. Jeho nejdůležitější součástí je přehled  
plánovaných investic pro následující roky. V první části přehledu jsou uvedeny investice plánované na nejbližší období, 
u nichž byl určen už i finanční odhad. U většiny z těchto projektů existuje možnost získání různých dotací. Podle starosty  
Jakuba Bryndy by měl být strategický plán aktualizován zhruba jednou ročně.
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Kostel sv. Ondřeje Pomoci při opravě kostela sv. Ondřeje. Komunikovat se všemi dotčenými 
orgány (církev, ČEZ Distribuce, SŽDC atp.) Být nápomocni a aktivně  
vyhledávat dotační programy na obnovu.

2021/2022

Infocentrum  
a veřejné toalety

Do dnešního dne v obci chybí veřejné toalety a infocentrum. Nutné 
zřídit.

2019/2020

Rekonstrukce  
veřejného osvětlení 
v obci

Spolupráce s ČEZ, výstavba vlastních stožárů veřejného osvětlení,  
výměna svítidel a zdrojů za méně energeticky náročné s vyšší svítivostí. 
Nižší spotřeba elektrické energie.

Rekonstrukce  
autobusových  
zastávek v obci  
Nelahozeves

Výměna a doplnění přístřešků, laviček, odpadkových košů, sjednocení  
vzhledu zastávek a jejich vybavení, zvýšení komfortu pro cestující 
a tím i atraktivity veřejné dopravy vedoucí ke snížení individuálního 
automobilismu.

Výstavba parkoviště 
P+R a B+R  
u železniční stanice 
Nelahozeves

Cílem je výstavba parkoviště v systému P+R a B+R u železniční stanice 
Nelahozeves z důvodu bezpečné možnosti zaparkování automobilů 
a uložení jízdních kol (zlepšení dosahu železniční dopravy), a tím zvýšení 
atraktivity veřejné dopravy a snížení individuálního automobilismu.

Obnova a doplnění 
obecního mobiliáře

Obnova stávajícího a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,  
vývěsky apod.).

Obecní orientační 
systém

Orientační systém obce navádějící k důležitým cílům, zvýšení  
přehlednosti obce, podpora turistického ruchu.

Městská policie Rozšířit spolupráci s Městskou policií Kralupy nad Vltavou nebo navázat  
spolupráci s městem Veltrusy a obcí Nová Ves. Cílem je mít v obci 
městskou policii, která bude dohlížet na pořádek a dodržování zákonů, 
například měření rychlosti v celém katastru obce Nelahozeves.

Rekonstrukce  
hasičské zbrojnice  

– „hasičárna“

Rekonstrukce  
mateřské školy  
s navýšením kapacity

Pasportizace  
dopravního značení

Cesta z horního  
resortu do Lešan

Vytvořit osvětlenou cestu pro občany žijící v horním resortu do Lešan 
na bus zastávku (náměstí).

Komunikační  
systém

Zesílení signálu operátoru vč. wi-fi na celou obec s využitím moderních 
technologií, které umožňují napojení na veřejné osvětlení. Dále  
zvýšit možnost informování občanů nejen klasickým rozhlasem, ale 
například službou Mobilní rozhlas.

Technické služby 
a sběrný dvůr v obci

Posílení a vytvoření Technických služeb obce Nelahozeves. Najít jim 
nové stanoviště (stávající v hasičské zbrojnici je nevyhovující), kde 
bude možné nejen umístit techniku, ale i vybavení včetně zázemí pro 
zaměstnance. Pokud by bylo možné, vytvořit sběrný dvůr v obci  
Nelahozeves.

Rekonstrukce  
obecního úřadu

Celková rekonstrukce obecního úřadu, případně výstavba nového.

Obnova Višňovky Turistická trasa (žlutá) – mobiliáře, koše, ukazatele… Systém retence 
a zavlažování, rozhledna, herní prvky, případně lesní školka, biokoridor.

Vodohospodářské 
projekty

Na parcele č. 111 v katastrálním území Lešany u Nelahozevsi vybudovat 
systém retence a zavlažování s možností zalesnění a vybudování  
herních prvků, odpočinkových míst apod.

Komunikace  
Vltavská a okolí

Nové povrchy, chodníky, osvětlení a doprovodná zeleň v ulici Vltavská 
a navazujících ulicích.

Revitalizace parku 
na návsi

Revitalizace zeleně, zadržování vody a závlaha, nový mobiliář.

Revitalizace polních 
cest

Revitalizace polních cest v katastru obce.
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Chystá se rozsáhlá rekonstrukce centra obce. 
Jen projekt vyjde na dva miliony
Obecní náves a přilehlé ulice by se  
v následujících letech měly začít výrazně 
proměňovat. Záměrem vedení obce je 
komplexní modernizace historického 
centra Nelahozevsi, zklidnění dopravy 
a v neposlední řadě vyřešení několika 
technických problémů, například  
s odvodněním některých ulic. 

Zúžení hlavní silnice 
a žulová dlažba
Nejvýznamnější změna čeká na hlavní  
průjezdní komunikaci pod zámkem. Ta by se 
podle záměru projektanta měla zúžit a vydláž-
dit, aby řidiče nepobízela k rychlé jízdě.
Současně bude vybudována nová opěrná 
zeď pod ulicí Na Vinici, na jejímž temeni 
by se měl nově objevit chodník. Celý  
projekt revitalizace návsi by měl být časově 
sladěn s plánovanou rekonstrukcí parku, 
kterou připravují Lobkowiczové.
Náklady na rekonstrukci se podle starosty 
Jakuba Bryndy zatím nedají odhadnout. 
Obec už ale zahájila jednání se Středočes-
kým krajem jako vlastníkem hlavní silnice 
o společném financování. Projektant vzejde  
ze soutěže, náklady na projektovou  
dokumentaci odhaduje vedení obce na 
2,2 milionu korun. (Soutěž končí po  
uzávěrce zpravodaje.) 
Dlouhodobý záměr na přetrasování hlavní 
komunikace tak, aby vedla oklikou podél 
hasičského domu, jak předpokládá územní 
plán, se v tomto volebním období realizovat  
nebude. Jakub Brynda však v souladu 
s platným územním plánem zadal vytvo-
ření takzvaného regulačního plánu, který 
má tuto dlouhodobou vizi rozpracovat do 
větších podrobností.

Místní komunikace pod 
zámkem
Záměrem obce je též rekonstrukce míst-
ních komunikací pod zámkem – podél 
pomníku padlým, za hasičským domem, 
podél kostela a zdevastovaného prostoru 
pod železničním podjezdem u Dvořákovy 
stezky, který by měl být nově též osvětlen.  
Místní cesty mají dostat též kamenný  
povrch. Projektová dokumentace by měla 
také vyřešit odvodnění tohoto prostoru, 
protože v případě větších dešťů se pod 
podjezdem drží voda.

Rekonstrukce  
a odvodnění Školní
Školní ulici čeká generální rekonstrukce. 
Chodník bude nově jen po jedné straně,  

na severní straně obec uvažuje o zrušení  
předzahrádek, které jsou vesměs na obec-
ních pozemcích. Tím by vzniknul větší  
uliční prostor zejména pro parkování, což 
je zde dlouhodobý svízelný problém  
kvůli přítomnosti dvou škol. Nové chodníky 
a parkovací stání budou provedeny v zám-
kové dlažbě, celá ulice dostane nové  
veřejné osvětlení.

Chodník na jih
Připravuje se též výstavba chodníků smě-
rem z centra do obou stran obce. Nejdále  
je zatím projektová příprava protažení 
chodníku Kralupskou ulicí od zámku podél 
prodejny potravin, která by se mohla stih-
nout možná i letos. Obec chtěla odkoupit 
i plochu štěrkového parkoviště u prodejny 
potravin a celou ji zrekonstruovat, majitelé 
prodejny ji ale odmítli prodat.
V rámci tohoto projektu se provede dlouho  
připravované dokončení dešťové kana-
lizace z Lešan, která dnes končí v ulici 
V Loučkách. Nefunkčnost kanalizace  
způsobuje při větších deštích lokální  
záplavy zahrad a sklepů. Zaslepené potrubí  
se dále povede do Školní ulice, odkud 
nad základní školou zabočí směrem k pro-
dejně potravin v Kralupské ulici, kde se 
napojí na stávající potrubí. Celá propojka 
by měla podle dosavadních odhadů vyjít 
na devět milionů korun.
V další fázi čeká na generální rekonstrukci 
stará pěší cesta do Lešan. Podle územního 
plánu by se zde dala postavit plnohod-
notná silnice, která by v budoucnu mohla 

obsloužit stavební parcely podél cesty, 
starosta se ale obává, že by si pak tudy 
řidiči zkracovali cestu mezi Nelahozevsí 
a Lešany. Proto zatím zůstane jen u cesty.
Nahoře na lešanské silnici u Anglického  
resortu II. by měla vzniknout autobusová  
zastávka, po níž dlouho volají místní oby-
vatelé, a v příštím roce by měl být položen 
též chodník v ulici V Úvoze v Lešanech.  
Původní záměr oboustranného chodníku 
obec nakonec z majetkoprávních důvodů 
opustila a nyní se připravuje chodník již 
pouze na jižní straně, v místě současné 
škarpy.

Chodník na sever
Současně ožil záměr vybudování chod-
níku od Dvořákova domu k hřišti PTZ. 
O jeho výstavbu usilovala už před osmi 
lety tehdejší starostka Petra Urbanová, 
projekt však tehdy zkrachoval na jedná-
ních s rodinou Lobkowiczů jako vlastníky 
části pozemků, nyní se však zámecká rodina  
staví k projektu vstřícně. Záměrem součas-
né samosprávy je odkoupit od Lobkowiczů 
i část lesa a podél silnice vyhloubit prostor 
na parkoviště P+R pro obsluhu vlakové 
zastávky.
Chodník by měl být u hřiště PTZ zakončen 
přechodem pro chodce, který převede 
pěší dopravu na již existující krátký chod-
ník na nadjezdu přes železniční trať. Za 
ním by se podle představ vedení obce 
měly vybudovat schody dolů na stávající 
lesní cestu, kterou bude možné bezpečně 
pokračovat do Zagarolské ulice. Bezbariéro-
vá trasa by vedla oklikou přes Lososnici.  
Chodník by měl pak pokračovat celou  
Zagarolskou ulicí, včetně nezbytných pře-
chodů pro chodce. S ohledem na délku 
ulice bude tato etapa podle Jakuba Bryndy 
velmi nákladná, a navíc se zde musí počkat 
na dokončení splaškové kanalizace.

Tudy má vést propojka dešťové kanalizace ze 
Školní do Kralupské.

Kralupská ulice dostane v tomto úseku chodník.
V těchto místech má vzniknout chodník  

propojující obě části obce.
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Happening popáté  
nabídne bohatou hudební 
produkci i doprovodný  
program

Miřejovický most opět po roce ožije, aby již popáté spojil hudební produkce na 
dvou březích Vltavy. Po celé odpoledne i večer se budou na dvou pódiích v Nela
hozevsi a Veltrusích střídat hudebníci mnoha žánrů.

Program bude zahájen ve 14 hodin tentokrát na nelahozeveské straně mostu. Pořadatelé 
z obou spřátelených obcí si letos dali záležet a časy všech vystoupení mají krásně  
zaokrouhlené na celé hodiny.
Mezi hlavní hudební interprety letos patří svérázný písničkář Xavier Baumaxa, duo  

„matek v akci“ Mateřská.com či Baťa a Kalábůf něžný beat. Na nelahozeveském břehu se 
můžete těšit mimo jiné na místní kapelu Jebuto. Nebudou chybět mladí zpěváci ze ZUŠ 
Kralupy nad Vltavou pod vedením Markéty Wagnerové a na pódiu se znovu objeví známý 
jazzový saxofonista a zpěvák Petr Kroutil, i když letos „jen“ jako host americko-českého 
hudebního tělesa Dani Robinson Concept. Jeho frontman, americký kytarista a zpěvák 
Dani Robinson, přinese na Miřejovický most ducha Jimiho Hendrixe.
Nebude chybět ani program pro děti. Se svým pásmem dětských písní pod názvem Nešišlej! 
vystoupí písničkářky Amálka Třebická a Valéria Daňhová. Chystá se i tradiční pohádka.

Xavier Baumaxa
David Murphy band (CZ/USA)

Amálka K. Třebická /  
Valéria Daňhová: Nešišlej!

Mateřská.com

Děti  ze ZUŠ Kralupy  s Markétou Wagnerovou

mýtné  
dobrovolné

Yo Soy Indigo 
(USA/GB/SWE/CZ/SK)

Velt Nela

BaŤa a Kalábůf  
něžný beat
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 BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM |

 OCHUTNÁVKA MINIPIVOVARŮ A VÍN |

Dani Robinson concept (USA/CZ)

Host: Petr Kroutil

Mr. Loco  (CZE/BG/MEX/COL)

PŘIJĎTE JIŽ POPÁTÉ SPOJIT BŘEHY VELTRUS A NELAHOZEVSI

Divadlo pro děti: Mořský svět  
(zahrada u Libuše)

sobota 
7. září

2019

14:15 
15:00

16:00
17:00

18:0019:00

14:00

20:0021:00
Jebuto22:00

Diamond Gym (roztleskávacky)

23:00

14:45

Změna programu vyhrazena
Vlastní sklenice vítány,  

na místě ke koupi festivalové kelímky a sklo

K tomu vás čeká bohatý doprovodný  
program na mostě i v jeho nejbližším okolí,  
prezentace místních spolků a řemesel 
a stánky a dílničky všeho druhu.
Po roční přestávce je do programu opět 
zařazena prohlídka malé vodní elektrárny 
Miřejovice (je nutná předchozí rezervace 
na telefonu 608 059 549).
Pořadatelé se letos také rozhodli skoncovat  
s horou plastového odpadu, která po kaž-
dém happeningu zůstane, a prosí návštěv-
níky, aby si s sebou vzali vlastní kelímky.  
Pro ty, kdo tak neučiní, je připravena  
novinka – trvanlivé kelímky s logem akce, 
které si budete moci zakoupit a popíjet 
z nich po celé odpoledne a večer.
Bezplatné parkoviště pro osobní vozidla 
bude opět otevřeno na nelahozeveské 
straně v areálu tukových závodů. Vstup je 
jako vždy zdarma, mýtné dobrovolné.

7.
 z

ář
í 2

01
9

Chybí  
vám autobus?
Na podzim letošního roku dojde 
k vyjednávání o nové podobě auto-
busové dopravní obslužnosti obce. 
Pokud vám chybí spojení v určitém 
časovém období nebo požadujete 
spojení do nových lokalit (Velvary, 
Slaný, Kladno, Mělník nebo i jinam), 
obraťte se prosím na zastupitele  
Tomáše Robka (robek@nelahozeves.cz) 
nebo na obecní úřad. Získaná data 
budou použita pro vyjednávání  
s integrovanou dopravou Středočes-
kého kraje – organizátorem dopravy.

Tomáš Robek

14. září

Sběr  
odpadu 
V sobotu 14. září v dopoledních  
hodinách se bude v obci konat sběr 
velkoobjemového, biologického 
a nebezpečného odpadu. Kontej-
nery najdete na obvyklých místech. 
Podrobnosti budou v předstihu zveřej-
něny na webových stránkách obce.

mailto://robek@nelahozeves.cz


10

Sr
pe

n 
20

19

Budovu školky čeká  
rekonstrukce a rozšíření
Mateřská škola ve Školní ulici měla 
v těchto dnech procházet rozsáhlou  
rekonstrukcí. Současná samospráva se 
ale rozhodla zahodit projekt připravený 
předchozím vedením obce a začíná úplně 
znovu. Nový projekt počítá s rozšířením 
kapacity o novou třídu v podkroví.

Projekt rozšíření připravuje projektantka 
Květuše Berková z kralupského ateliéru  
A. D. U. Současná přístavba sloužící jako 
šatna by se měla zbourat a místo ní by 
vznikl nový, rozsáhlejší objekt, v němž by 
kromě šatny byla i jídelna. Došlo by tím 
k částečnému zmenšení zahrady, podle 
projektantky by ale její rozloha byla  
i nadále dostatečná.
Celá přístavba by měla být umístěna nad 
úrovní současného terénu tak, aby byla 
ve stejné výšce jako přízemí školky, do 
kterého je dnes třeba překonat tři schody. 
Okolní terén by se vymodeloval tak, aby 
byl přístup do objektu bezbariérový.
Úvodní studie současně počítá s rozšíře-
ním kapacity školky o dalších 13 dětí, a to 
díky nové učebně, která by měla vznik-
nout v dosud nevyužívaném podkroví. 
Střechu školky čeká zateplení. Současné 
vedení obce věří, že se mu podaří získat 
dotaci jak na zateplení, tak na rozšíření 
kapacity.
Právě snaha o navýšení kapacity školky 
vedla zastupitelstvo k tomu, že již existují-
cí projekt rekonstrukce školky, připravený 
v závěru minulého volebního období,  
hodilo do koše a uložilo starostovi Jakubu 
Bryndovi začít úplně znovu. Předchozí 
projekt, připravený projektantem Jarosla-
vem Kaňkou za cenu bezmála 400 tisíc  
korun, měl přitom již platné stavební  
povolení a zbývalo jen najít v soutěži  
dodavatele. Projekt, jehož hlavním cílem 
bylo zateplení staré budovy, ale nesplňoval 
některé požadavky ředitelky školky Kateřiny  
Dudové a podle názoru starosty Jakuba 
Bryndy obsahoval též řadu bezpečnostních 
a hygienických chyb. Nejvážnější výhradu 
má starosta k absenci vnějšího požárního 

schodiště. „Kdyby hořelo, děti nebudou 
mít šanci,“ upozornil Jakub Brynda.  
Jaroslav Kaňka to označil za nesmysl. „České  
požární předpisy jsou velmi přísné a pro-
jekt jim plně vyhovuje.“ To potvrzuje 
i kladné stanovisko hasičů, které je  
součástí vydaného stavebního povolení.
Kaňkův původní projekt s výstavbou nové 
učebny v podkroví nepočítal. Ta by se  
sem podle něj dala dát právě jen v případě 
vybudování vnějšího požárního schodiště. 

„To by bylo ale extrémně drahé a nehospo-
dárné,“ tvrdí projektant.
V původním Kaňkově projektu byla jídelna 
umístěna do prvního patra nad přístavbou. 
Hotová jídla z nedaleké kuchyně se měla 
do patra vyvážet malým výtahem. Ředitelka  
umístění výtahu kritizovala, její připomínky 
ale tehdejší starosta Josef Kebrle nebral 
v potaz. Podle jeho slov byly připomínky 
projednány již s předchozí ředitelkou  
Hanou Sadílkovou a nová ředitelka, která 
je ve funkci teprve rok, přišla s požadavky 
ve chvíli, kdy již na stavebním úřadě fini-
šoval povolovací proces. V novém projektu 
už se naproti tomu s výtahem nepočítá 
vůbec, protože jídelna je v přízemí.
Projektant Jaroslav Kaňka je podepsán 
i pod projektem rozšíření základní školy 
formou přístavby dalšího podlaží nad  
budovu školní jídelny. Projekt byl úspěšně 
dokončen v roce 2017.
Projektantka Květuše Berková se kromě 
rozšíření školky v současné době zabývá 
i uvažovaným rozšířením základní školy 
o druhý stupeň (viz článek na následující 
straně).

Místostarosta Zdeněk 
Schneider: 
Museli jsme 
začít znovu
Pane místostarosto, vyhodili 
jste do koše projekt za 400 tisíc 
korun, na kterém se pracovalo 
rok a má už stavební povolení. 
Proč?
Hlavním důvodem je, že projekt  
nevyhovuje momentálním potřebám 
obce.

A ty se za ten rok změnily?
Jen tento rok jsme přivítali 29 nových 
občánků. Dětí do tří let teď máme 91. 
Paní ředitelka neustále odmítá děti, 
ačkoliv máme de facto tři školky 
 a nestačí to…

Montessori školku asi nemů
žeme úplně počítat, protože je 
pro řadu lidí cenově nedostupná.
To je pravda, ale možnost to je.

Musel se ale projekt zahazovat? 
Neexistovala možnost jej nějak 
upravit?
Projekt pana Kaňky s navýšením  
kapacity vůbec nepočítá. Jednalo by 
se de facto o nový projekt. Přičemž 
paní ředitelka Dudová byla s tímto 
projektem natolik nespokojená, že 
byla ochotná do nového projektu  
investovat dokonce z ušetřených 
provozních prostředků školky (za rok 
2018 mateřská škola uspořila 294 tisíc 
korun, pozn. red.). 

K projektu jste měli i jiné  
výhrady. Starosta například  
veřejně prohlásil, že v případě 
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Budeme mít druhý stupeň 
základní školy?
Vedení obce uvažuje o rozšíření místní základní školy o druhý stupeň, tj. o šestý až 
devátý ročník. Důvodem je stále rostoucí počet obyvatel obce a současně naplněnost 
devítiletých škol v okolí, takže vážně začíná hrozit, že děti by musely ve druhém 
stupni dojíždět do školy na větší vzdálenosti. V současné době je v okolních  
školách na druhém stupni v průměru 22 dětí z Nelahozevsi na jeden ročník.

Celý projekt je zatím pouze ve stadiu úvah a vedení obce řeší v tuto chvíli zejména 
otázku, kam nové učebny umístit. Shoda panuje na tom, že se provede vestavba 
půdního prostoru v budově základní školy. Z důvodu valbové střechy se sem ale 
vejde pouze jedna kmenová učebna, zbylý prostor by byl patrně využít pro  
speciální třídy.

Pokud jde o další kmenové učebny (minimálně tři, ale spíše čtyři), ve hře 
je pět základních variant:
1. Provede se vestavba současné tělocvičny, která zabírá dvě podlaží. Do tohoto prostoru  

se vejdou čtyři učebny. Jako tělocvična by se pak využíval kulturní dům na Dvořákově  
stezce, který čeká pravděpodobně v tomto volebním období generální rekonstrukce.  
Kulturní dům by pak měl multifunkční využití, podobně jako tělocvična Dynama. 
Tato varianta plně využívá potenciálu kulturního domu (který je v současné době  
téměř pořád prázdný), nevýhodou je vyšší vzdálenost tělocvičny od budovy školy.

2. I ve druhé variantě se počítá s vestavbou současné tělocvičny. Nová tělocvična by 
pak vznikla v budově za školou, v níž se dnes nachází samoobsluha. Tento objekt je 
ale v soukromých rukou a navíc po čerstvě provedené nákladné rekonstrukci. Kromě 
toho není jisté, zda by jej současní majitelé byli ochotni vůbec prodat, protože zde 
kromě provozu samoobsluhy také bydlí. Před rekonstrukcí v roce 2016 byla budova 
na prodej za 3,5 milionu korun. Tehdejšímu vedení obce (Josef Kebrle, Josef Kukla) se 
však cena zdála příliš vysoká. Současní majitelé ji nakonec zakoupili údajně za  
2,5 milionu korun.

3. Třetí varianta počítá s využitím budovy bývalé vinopalny, kterou obec v nedávné 
době odkoupila. Zde by mohl být situován celý druhý stupeň a dvůr za budovou by 
se dal využít jako venkovní sportoviště. Tím by ovšem padla možnost využít tuto  
budovu jako domov pro seniory, který v obci také schází.

4. Zvažovanou variantou je též přístavba dalšího patra nad současnou hlavní budovu. 
Zde však může nastat kolize s památkovou ochranou zámku a také s územním plánem 
obce, který zde připouští výstavbu nejvýše tří nadzemních podlaží včetně podkroví  

– což má budova školy už teď.
5. Lze postavit zcela novou budovu v lokalitě u Nádražní ulice. V těchto místech počítá 

nově schválený územní plán s výstavbou desítek nových rodinných domů a objektů  
pro služby včetně základní školy. Tato varianta však naráží na projektovou nepřipravenost 
lokality. Zatím totiž chybí regulační plán, který by měl pro tuto lokalitu přesně rozkreslit 
předpokládané trasování ulic a umístění zástavby včetně budovy základní školy.

V současné době vedení obce analyzuje jednotlivé varianty společně s projektanty.  
Podrobnosti přineseme v některém z dalších čísel. 

Podkroví hlavní budovy základní školy, v němž chce vedení obce vybudovat jednu učebnu  
2. stupně a několik odborných učeben.

požáru by děti neměly šanci. 
To je vážné obvinění.
Projekt získal stavební povolení, takže 
v tomto směru vyhovuje, ale jak  
bývalý starosta, tak projektant Kaňka  
prohlásili, že bylo velmi složité po-
volení získat. Odborníci, se kterými 
jsem hovořil, tvrdí, že objekt školky 
je po bezpečnostní stránce na hraně 
už teď.

Podle původních plánů měla 
rekonstrukce probíhat během 
těchto prázdnin. Jak velké  
zdržení způsobila změna  
koncepce?
Zhruba jeden rok. Rekonstrukce 
bude probíhat o prázdninách, ale za 
dva měsíce se to nestihne. Na zbylý 
čas děti přestěhujeme do přízemí 
volnočasového centra v Zagarolské 
ulici.

Když už hovoříme o budově 
v Zagarolské ulici, nebylo by 
jednodušší rozšířit kapacitu 
školky tady? Objekt má plochou 
střechu a není v ochranné  
památkové zóně. Neměl by být 
problém zde přistavět další  
patro.
O této variantě také uvažujeme, ale 
chyběly by nám metry pro zahradu. 
Uvažujeme o tom, že ukrojíme kousek  
komunikace. Vstupujeme také do 
jednání s novým vlastníkem areálu  
PTZ, zda by nám nebyl ochoten  
odprodat část zahrady sousedící se 
školkou.

Psí výkaly  
nepatří ani na  
chodník, ani do trávy
Opětovně vyzýváme chovatele, aby 
po svých psech uklízeli exkrementy 
do pytlíčků, kterými budou vybaveni  
při venčení. Jednak je to otázka  
slušnosti vůči spoluobčanům, kteří 
mají právo na hezké životní prostředí  
v obci, a jednak je to i povinnost 
daná vyhláškou o veřejném pořádku  
a čistotě v obci. Za porušování  
vyhlášky může být udělena vysoká 
pokuta. 

Zdeněk Schneider 
místostarosta
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Kotlíková  
dotace  
naposledy
Máteli doma starý kotel na tuhá  
paliva, máte poslední šanci zažádat si 
o takzvanou kotlíkovou dotaci.

Podle zákona o ochraně ovzduší již nebude 
možné od září 2022 provozovat kotle první 
a druhé emisní třídy. Zpravidla se jedná 

o kotle s datem výroby před rokem 2000. 
(Emisní třída je uvedena na výrobním štítku 
vašeho kotle. Pokud tam není uvedena, 
lze předpokládat, že kotel povolené  
emise splňovat nebude.)
Majitelé rodinných domů mohou žádat 
o finanční příspěvek na výměnu neekolo-
gických kotlů na pevná paliva s ručním při-
kládáním za tepelné čerpadlo, kotel na bio-
masu anebo plynový kondenzační kotel.
Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen 
náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, 
ale také náklady na novou otopnou soustavu 
či její rekonstrukci včetně regulace a měření 
a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, 
až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadate-
lé, kteří kotlíkové dotace zkombinují  
s programem Nová zelená úsporám.
Žádosti se vyplňují elektronicky na webo-
vých stránkách Středočeského kraje (adresa 
 je v QR kódu), kde najdete i podrobnější  
informace. S žádostí neotálejte, neboť  
zájemců je velmi mnoho.

Výše podpory
Tepelné čerpadlo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)  . . . . . . . . . . . . . . . . 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 %, max. 100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %, max. 95 000 Kč 

Na co dostanete dotaci:
• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci,

• nová otopná soustava,

• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalino-
vých cest,

• projektová dokumentace.

Kombinace s programem Nová zelená úsporám . . . . . . . . . . . . . . . . bonus až 20 000 Kč

Hasičský dům 
má nové  
toalety a zeď
V hasičském domě byly provedeny 
nejnutnější rekonstrukční práce. Ve-
dení obce nechalo vybudovat nové 
toalety, neb ty dosavadní byly v de-
zolátním stavu. Pisoár byl nahrazen 
sprchovým koutem. Za nové sociální 
zařízení obec zaplatila 149 tisíc ko-
run. Současně byla opravena zad-
ní zeď domu, která již byla ve velmi 
špatném stavu. Oprava stála 39 tisíc 
korun. Všechny práce provedli místní 
řemeslníci.
Rozsáhlejší rekonstrukce hasičského 
domu na návsi není v tuto chvíli pro 
starostou Jakuba Bryndu prioritou, 
minimálně do doby, kdy se poda-
ří vyřešit přístup k objektu z majet-
koprávního hlediska. Celá asfaltová 
plocha před hasičským domem to-
tiž patří rodině Lobkowiczů. Vedení 
obce v současné době s rodinou vy-
jednává o možnosti odkoupení ales-
poň části pozemku.

Pozvánka na Quatro-triatlon
Milí sportovní přátelé,
pokud byste měli zájem zúčastnit se na 
konci prázdnin jednoho super týmového 
závodu, tak neváhejte a přihlaste se do 
třetího ročníku Quatro-triatlonu (Q3A), 
nepočítaje nultý, zkušební. Letos závod 
připadá na sobotu 31. srpna.
Jedná se o závod pro legraci, pro setkání  
kamarádů na konci léta s prvky zdravé 
soutěživosti, s maximálním nasazením, 
kterému předcházela minimálně jedna 
hodina společného tréninku, aby se tým 
sladil. Jedná se o závod zakončený medailo-
vým ceremoniálem, podáním rukou a přá-
telským objetím. Večerní grilovačka a pro-
mítání filmu je rovněž nedílnou součástí. 
Máte-li letos chuť a čas, tak neváhejte,  
podívejte se na podrobné informace 

ohledně organizace závodu a mapy tras 
na www.nela.cz/q3a.
Připravte si: dva muže, dvě ženy, jedno 
kolo, jednu loď (případné zapůjčení zařídí 
organizační tým), dobrou náladu a spor-
tovního ducha. 
Těšíme se na vaše přihlášky.

Organizační tým Q3A Vítězové Quatro-triatlonu 2018

http://www.nela.cz/q3a
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Areál PTZ má znovu nového 
majitele
Na přelomu května a června došlo opět ke změně vlastníka areálu PTZ v Zagarolské 
ulici. Poslední dva roky areál patřil Jaroslavu Obdržálkovi, prodejci pojištění pohledá
vek. Na konci května jej odkoupil podnikatel Tomáš Hlavnička, který se specializuje na 
pronájem a správu nemovitostí. Areál si v současné době pronajímá celá řada  
firem jako skladovací, kancelářské či výrobní prostory.

O koupi areálu uvažovala i obec Nelahozeves, nabídková cena činila 120 milionů korun. 
Obec by na tuto investici měla peníze díky příjmům ze skládky. Podle starosty Jakuba 
Bryndy (Pro Nelahozeves) činí čistý zisk z pronájmů v areálu měsíčně jeden milion korun.  
Na interních poradách zastupitelů ovšem nedošlo ke shodě na tom, aby se o koupi uchá-
zela obec sama za sebe, a mezitím se objevil právě Hlavnička, který nabídkovou cenu 
přeplatil o 20 procent. „Kdybychom ta jednání nerealizovali čtyři měsíce po volbách, tak 
jsme třeba byli v jiné výchozí pozici. Peníze máme. Byla to škoda,“ podotkl starosta s tím, 
že časový prostor pro vyjednávání byl velmi malý a obec neměla o areálu dostatek informací 
k zodpovědnému rozhodnutí o koupi. Nebyl také čas podrobněji zvážit, jak by se areál 
do budoucna využíval.
Součástí areálu PTZ je i čistírna odpadních vod, do níž tečou i splašky z obecní kanalizace. 
Mimo jiné i proto má starosta v úmyslu se s novým vlastníkem sejít.
Předmětem jednání by měla být i údajná rodící se skládka v areálu. Na její existenci upo-
zornil na červnovém zasedání zastupitel Stanislav Kuchta (KSČM). Podle něj se v obci 
objevilo několik kamionů, jejichž řidiči hledali adresu „skládka PTZ Zagarolská“. Areál je 
už několik měsíců bez ostrahy, která byla zrušena krizovým managementem z důvodu 
finančních úspor.
Historie areálu, který zpočátku nesl název Velkonákupní družstevní podniky (lidově 

„védepka“), sahá až do 30. let minulého století. Na začátku 50. let získal nový název Povltav-
ské tukové závody, zkráceně PTZ (lidově „pétézetka“). Po závodě je dodnes pojmenována 
nejen blízká autobusová zastávka, ale i fotbalový klub, který PTZ dlouhá léta sponzorovaly.
V roce 1992 areál zprivatizovala britsko-nizozemská společnost Unilever a následně ho 
výrazně zmodernizovala. Vyráběly se zde margaríny, majonézy, kosmetika nebo mýdla. 

Unilever byl významným zaměstnavate-
lem pro celý region až do roku 2010, kdy 
provoz přestěhoval do zahraničí. O práci 
tu v období ekonomické krize přišlo přes 
700 lidí. O rok později areál koupila firma 
Wet Wipes International, která v Nelaho-
zevsi rozjela výrobu vlhčených ubrousků. 
Dlouho tu ale nevydržela. Nakonec celý 
areál v roce 2013 prodala firmě Nesaluka, 
která se později přejmenovala na dnešní 
D 8 – Park Logistik. Firma od té doby  
několikrát změnila majitele.

(sb)
Hexalinové mýdlo, jeden z produktů Povltav-

ských tukových závodů.

Výjezdy hasičské 
jednotky Nelahozeves 
v letošním roce
• 12. ledna: Po oznámení krajského 

operačního střediska KOPIS vyjela 
jednotka v počtu 1 + 3 na požár 
skládky do obce Uhy.

• 2. července: Jednotce byl krajským 
operačním střediskem KOPIS vy-
hlášen výjezd na požár polního 
porostu v obci Vojkovice. Jednotka 
nevyjela, neboť její členové byli 
v zaměstnání.

• 3. července: Na žádost místosta-
rosty vyjela jednotka do Podhořan  
na oplach vozovky asanační lištou.

• 4. července: Na žádost místosta-
rosty vyjela jednotka do Podho-
řan na oplach vozovky asanační 
lištou.

• 4. července: Na žádost myslivec-
kého spolku vyjela jednotka  
doplnit vodu do přírodní nádrže, 
která slouží jako napájecí místo 
pro zvěř.

• 19. července: Po oznámení KOPIS 
vyjela jednotka v počtu 1 + 4 na 
požár kombajnu a části pole mezi 
Hleďsebským lesem a Skládkou 
Uhy. Jednalo se o první ostrý  
výjezd jednotky s nově rekonstru-
ovaným zásahovým vozidlem  
Tatra (na fotografii).

Jan Gregor 
velitel JSDHO Nelahozeves
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Dvořákova  
Nelahozeves
68. ročník oslav narození  
skladatele Antonína Dvořáka

S blížícím se zářím vrcholí také přípravy na další kulturní akci v naší 
obci. Oslavy našeho slavného rodáka probíhají každoročně v termínu  
blízkém datu narození, letos vychází neděle 8. září na den 
přesně na 178. výročí narození tohoto hudebního génia.

Nedělní program se skládá z několika tra-
dičních akcí. Kromě slavnostního zahájení 
u sochy Antonína Dvořáka lze navštívit 
také koncert v Památníku Antonína Dvořáka 
nebo mši v kostele sv. Ondřeje. Novinkou 
letošního ročníku je uspořádání pikniku 
pro všechny naše obyvatele, kteří mají 
chuť strávit den venku v krásném centru  
obce. Na místě bude možné zakoupit teplé 
i studené občerstvení, domácí šťávu pro 
děti nebo víno pro gurmány. V restauraci 
pod zámkem vám načepují pivo s sebou.
Zatímco rodiče budou odpočívat po ná-
ročné sobotě (strávené na Miřejovickém 
mostě, viz článek na str. 9), děti se mohou 
zúčastnit workshopu se zkušeným „animá-
torem“ nebo se zabavit na hrací dece.  
Atmosféru bude podbarvovat Dvořákova 
hudba linoucí se z reproduktorů. V parku 
bude klavír, a bude-li zrovna volný, můžete  
se k němu posadit i vy. Nebo si přineste 
 jiný vlastní nástroj a můžeme si zahrát 
společně…
Radost nám působí také nově vznikající  
sbor, jehož název vám neprozradíme, 
protože ho neznáme… Víme ale, že jde 
o místní amatérské zpěvačky a jednoho  
zpěváka, kteří pilně trénují, aby pro návštěv-
níky festivalu připravili své premiérové  
vystoupení.
Organizačně se na akci kromě dobrovolníků 
a zaměstnanců obce podílí Národní muzeum 
(Muzeum Antonína Dvořáka) v Praze. Letos 
se více zapojila také rodina pana Williama  
Lobkowicze, a to i proto, že převzala po 
Národním muzeu správu domu, ve kte-
rém se Dvořák narodil. Finančně podporu-
je tyto oslavy společnost MERO, přispívá 
také Společnost Antonína Dvořáka, která 
festival v roce 1951 založila. I díky všem 
zmíněným může být na festivalové akce 
vstup zdarma.

Kateřina Bryndová 
kultura@nelahozeves.cz

8.
 z

ář
í 2

01
9

Program 
park pod zámkem

11.00 h
Slavnostní zahájení u sochy  
Antonína Dvořáka 

11.30 h
Matiné v rodném domě Antonína 
Dvořáka (program: skladby  
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Sme-
tany v podání houslisty Bohuslava 
Matouška a klavíristy Miroslava 
Sekery)

11.00–16.00 h
Rodinný piknik s Dvořákem 

12.30 h
Hudebněpohybová dílna Marka 
Šolmese Srazila 

14.00 h
Vystoupení nelahozeveského 
sboru

16.00 h
Bohoslužba v kostele sv. Ondřeje 
(duchovní skladby A. Dvořáka zazpívá 
sopranistka Lucie Silkenová)

Miroslav Sekera 
se může pochlubit 

kromě úspěšné 
hudební kariéry 

také filmovou rolí. 
V kultovním filmu 

Miloše Formana 
Amadeus si zahrál 

malého Mozarta.

Sopranistka  
Lucie Silkenová je sólistkou 

Národního divadla.  
Slyšet ji můžete na kon-
certech s Českou filhar-
monií, orchestrem FOK 

aj. Za svůj největší úspěch 
považuje ztvárnění hlavní 

role v opeře Leoše Janáčka 
Příhody Lišky  

Bystroušky v režii  
R. Carsena  
v italském 

Teatro Regio 
TorinoOceňovaný houslový virtuos  

Bohuslav Matoušek má  
k Nelahozevsi blízký vztah

Soutěž 
o nové CD houslisty 
Bohuslava Matouška
Soutěžní otázka: 

Jak se jmenuje nejkratší skladba 
od Antonína Dvořáka?
Odpovědi posílejte na kultura@nela-
hozeves.cz nebo doručte na obecní 
úřad do 30. 8. 2019.
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Policisté ukončili vyšetřování loupežného  
přepadení čerpací stanice v Podhořanech

Kriminalisté krajského ředitelství policie v polovině července 
ukončili prověřování případu prosincového přepadení benzinové 
čerpací stanice a vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi a s návrhem 
na podání obžaloby celý spisový materiál, který má tisíc stran, 
předali státnímu zástupci.
K tragické události došlo v noci z 2. na 3. prosince 2018, kdy byla 
benzinová pumpa v Podhořanech přepadena dvěma maskovanými 

muži. Jeden z pachatelů byl ozbrojen a skrze dveře zastřelil  
58letou čerpadlářku, která se před nimi snažila ukrýt. Dvojice si 
odnesla kasu s hotovostí 10 tisíc Kč, tři kartony cigaret a další 
věci v hodnotě cca 20 tisíc Kč. Rozeběhlo se pátrání a policie též 
zveřejnila videozáznam přepadení. Celá událost měla na veřej-
nosti velký ohlas a díky mnoha poznatkům právě od občanů se 
podařilo oba pachatele dopadnout.
V polovině ledna 2019 policie v Kralupech nad Vltavou zadržela 
26letého muže. Staršího 32letého muže, kterého policisté označili  
za střelce, zadržela zásahová jednotka ve Vojkovicích v místě 
jeho bydliště. Oba byli obviněni a skončili ve vazbě, kde zůstávají 
doposud.
Mladšímu muži hrozí trest na 2 až 10 let vězení za zločin loupeže. 
Starší si může v případě pravomocného odsouzení za mřížemi 
odpykat 15 až 20 let, případně dostat výjimečný trest, protože je 
stíhán za vraždu.

(sb)

Bratři Růžkové přivezli dvě zlata z francouz-
ského překážkového maratonu Spartan race

Bratři Pavel Růžek (26) a Vojtěch Růžek (19) 
z Nelahozevsi zajistili české výpravě na me-
zinárodním závodě Spartan race dvě zlaté 
medaile – každý ve své věkové kategorii.  
V závodě, který se počátkem července  
konal ve francouzském alpském středisku 
Morzine-Avoriaz, získali dva nejrychlejší 
časy napříč všemi věkovými kategoriemi. 
Oba bravurně absolvovali náročnou,  
horkým sluncem zalitou padesátikilome-
trovou trasu s největším převýšením tisíc 
metrů a celkem šedesáti překážkami.  
Nechyběly mezi nimi tradiční silové a ruč-
kovací překážky, hod oštěpem či šplh po 

laně a ručkování po dvou lanových žebřících 
nad vodou. Trať zpestřovaly úzké horské  
traily a příkrá stoupání i seběhy, jakož 
i několik přeběhů řek a plavání v jezeře 
v nadmořské výšce 1 600 metrů.
Pavel Růžek nechal za zády všechny své 
soupeře už na osmém kilometru, a dokonce  
se mu podařilo předstihnout téměř všechny  
závodníky z elitní vlny, kteří startovali  
o patnáct minut dříve. Závod zdolal 
v čase 8:29.
Vojtěch Růžek se po většinu závodu držel 
na druhém až třetím místě, v silném závěru 
však soupeře nechal též za sebou a s přehle-

dem si doběhl pro zlato s časem 9:04.
Bratři Růžkové jsou členy kralupského  
oddílu Gladiators. Ten jednou ročně pořádá 
závod i na domácí půdě – na místní borce 
se můžete přijít podívat na kralupský  
zimní stadion v neděli 29. září.
Spartan race je jedním z nejpopulárnějších 
závodů extrémního překážkového běhání  
na světě. Jedná se o běh ve velmi náročném 
terénu kombinovaný se zdoláváním nejrůz-
nějších překážek. Úspěšné absolvování  
závodu vyžaduje značnou fyzickou zdat-
nost i psychickou odolnost.
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Filmaři opět na starém mostě

Starý jezový most z počátku 20. století není jen dějištěm  
oblíbeného Happeningu, ale také si ho rádi vybírají filmaři.  
Na konci června se tu natáčel německokanadský thriller 
Shadowplay (Stínohra) pojednávající o poválečném Berlíně. 

Kamery do snímku zachytily obraz, kdy po mostě přechází hlavní 
hrdina – americký policista, který v létě 1946 přijíždí do rozbom-
bardovaného Berlína (ten v postprodukci filmaři vymění místo 
areálu PTZ), aby zde pomohl obnovit policejní jednotky v pová-
lečných chaotických podmínkách. Další záběry se natáčely na  
náplavce ve Veltrusích s pohledem na most.
Pro natáčení byl původně vybrán železniční most na pražské Výtoni. 
Z důvodu nevyhovujících podmínek ale filmaři na poslední chvíli 
hledali jinou vhodnou lokaci – a našli ji právě v Nelahozevsi. Zástupce 
produkce filmu Jan Ondrovčák pak ocenil součinnost samospráv 
Nelahozevsi i Veltrus, jakož i Povodí Vltavy. 
Ve snímku Shadowplay slouží Miřejovický most jako hraniční 
přechod. Tuto roli ostatně pro svůj vzhled a jistou unikátnost  
sehrál už několikrát.
Natáčely se tu například scény seriálu První republika. Most se 
stal hraničním přechodem mezi Čechami a Německem a můžete 
ho vidět v sedmém a třináctém díle třetí řady.
Starý most se objevil i v sérii České století, konkrétně v dílu 

„Všechna moc Stalinovi“, který se odehrává v roce 1948.
Do čtyřicátých let minulého století je zasazen také děj filmu 
Anthropoid Seana Ellise. Na mostě se natáčela jedna scéna, která 

se objevuje téměř na začátku snímku, když českoslovenští parašu-
tisté po výsadku zamířili do Prahy. 
Na konci loňského září se most proměnil v nacistický hraniční 
přechod, který se objeví v životopisném filmu Resistance (Odboj) 
režiséra Jonathana Jakubowicze. Jedná se o příběh zakladatele 
moderní pantomimy Marcela Marceaua, který se za druhé světové  
války přidal k francouzskému odboji a spolu se svým bratrem  
pašoval do Švýcarska sirotky, které tak zachránil před rasovými  
zákony a koncentračními tábory. V hlavní roli se objeví Jesse  
Eisenberg.
Jako hraniční přechod Komárno posloužil starý most režisérce 
Agnieszce Hollandové, která tu v roce 2012 natáčela scénu pro 
trilogii Hořící keř. Děj se odehrával po sebeupálení Jana Palacha, 
tedy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Ve scéně se objevil 
herec Ivan Trojan.

Do šedesátých let byl zasazen třetí díl trilogie Zahradnictví 
s názvem Nápadník. Jan Hřebejk ji tu natáčel před třemi lety. Na 
mostě byla nafilmována scéna, kdy hlavní protagonisté jeli na 
kole. Most byl dokonce vyobrazen na oficiálním filmovém plakátu.

Po zábradlí mostu na veltruské straně se procházel herec David 
Švehlík ve filmu Ocas ještěrky, který režíroval Ivo Trajkov. Snímek 
měl premiéru v lednu 2009. Záběry z mostu se objevily i ve filmo-
vém traileru.
Most se objevil i v méně známém českém filmu Wilsonov z roku 
2015, v němž detektiv FBI přejíždí po mostě hranici s Maďarskem.

(sb)
Resistance

Hořící keř

Zahradnictví
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Malinko ze starodávných časů

Dosti starých událostí v obci Lešany se točilo kolem domku čp. 20 
(budova, která dnes slouží jako volební místnost, pozn. red.). V minulém 
zpravodaji byly nápady, jak tento objekt v obci vylepšit. Obrázek je 
z roku 1920, je to část vedle bývalé prodejny Slapničků, tedy kousek 
níže. Číslo 20 vypadalo stejně. To byla vždy obecní pastouška, obydlí 
rodiny pastýře, obecního slouhy, ponocného, bylo by možno jmeno-
vat další okrajové funkce nájemníků. V dobách modernějších pak tu 
byla úřadovna MNV obce. Také obecní knihovna, klubovna mládeže, 
spínací časovač ovládání veřejného osvětlení, ústředna a zesilovač 
rozvodů obecního rozhlasu, a jak mnozí pamatují, též volební místnost.
Vedle za kapličkou bývala zbrojnice dobrovolných hasičů, později 
už s motorovou stříkačkou.
Dávná mapa obce je kreslená kolem roku 1839. Upravená je část  
kolem domku čp. 20, malinko zvýrazněna kaplička a parcela č. 40. 
To bývala „poustka“, část po starodávných zbořených chalupách. 
Pozemek ale nebyl obecní, patřil ke statku čp. 22. Kousek byl roku 
1923 darován obci, po roce na něm byl slavnostně odhalen pomník 
padlým v první světové válce. Později byl rozšířen o další padlé 
z obce. Roku 1961 tu byl mládeží v akci „Z“ vybudován parčík, který 
byl několikrát upraven. Ale už roku 1952 byl vypracován jiný, barevný 
návrh tohoto parčíku pro děti. To jen pro čtenáře, kteří Lešany neznají.

Třetí snímek ukazuje místo vedle pomníku roku 1937, kdy obec  
připravovala vzpomínkovou akci po úmrtí otce vlasti, T. G. Masaryka. 
Účast spolků i občanů byla tehdy veliká.

To je jen malinký výřez událostí kolem malinkého místa v obci.  
Zájemci o nedávné doby jistě znají filmy z obce, ale ty zachycují  
úseky až po roce 1959.

Václav Hlavatý

Cvičenci Dynama reprezentovali  
Nelahozeves na Světové gymnaestrádě
Ve dnech 7. až 13. července jsme se  
zúčastnili 16. Světové gymnaestrády  
v rakouském Dorbirnu. Na dvou stadio
nech a několika pódiích se představilo  
téměř 20 tisíc sportovců ze 69 zemí 
z pěti kontinentů. 

Při zahajovacím ceremoniálu účastníci  
zažívají podobnou euforii, jako panuje na  
olympijských hrách. Českou výpravu repre-
zentovalo 870 cvičenců z ASPV, Sokola 
a České gymnastické federace. Byli jsme 
pátou nejpočetnější výpravou, což svědčí 
o velkém zájmu o tento celosvětový gym-
nastický svátek. Naše hromadná skladba 
ASPV pro muže a ženy „Gymnastický sen“, 
autorů Vilémy Novotné, Ivety Holé a Jaro-
slava Sauera, sklidila velký úspěch. Těšíme 

se na další setkání za čtyři roky, tentokrát 
v nizozemském Amsterdamu.
Poděkování patří též všem sponzorům, 
kteří se na úspěšné reprezentaci české  
výpravy podíleli.

Cvičenci TJ Dynamo Nelahozeves
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Rozpis zápasů  
Dynama Nelahozeves
Fotbalisté TJ Dynamo Nelahozeves nastoupí 
v podzimní části SPORT INVEST 1.A třídy skupi
ny A s níže uvedenými soupeři. Domácí zápasy 
(zvýrazněné) se vždy odehrávají v sobotu.

 Sobota 10. 8.  . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . . . . . . .  FK Olympie Zdice

 Sobota 17. 8.  . . . . . . . . . . . . 17.00 h  . . . . . . . . . . . . . .  SK Chlumec 

	 Sobota 24. 8.  . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . . . . . . .  FK Mníšek pod Brdy

 Neděle 1. 9.  . . . . . . . . . . . . . 10.30 h  . . . . . . . . . . . . . .  TJ KOVOHUTĚ Podlesí

	 Sobota 7. 9.  . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . . . . . . .  FC Čechie Velká Dobrá

 Sobota 14. 9.  . . . . . . . . . . . . 16.30 h  . . . . . . . . . . . . . .  TJ Jíloviště 

	 Sobota 21. 9.  . . . . . . . . . . . 16.30 h . . . . . . . . . . . . .  SK SPARTAK Příbram

 Sobota 28. 9.  . . . . . . . . . . . . 16.00 h  . . . . . . . . . . . . . .  SK VOTICE 

	 Sobota 5. 10.  . . . . . . . . . . . 16.00 h . . . . . . . . . . . . .  TJ Sokol Klecany

 Neděle 13. 10.  . . . . . . . . . . . 15.30 h  . . . . . . . . . . . . . .  TJ Sokol Sedlec-Prčice 

	 Sobota 19. 10.  . . . . . . . . . . 15.30 h . . . . . . . . . . . . .  TJ Viktoria Vestec

	 Sobota 26. 10.  . . . . . . . . . . 14.30 h . . . . . . . . . . . . .  SK Doksy

 Sobota 2. 11.  . . . . . . . . . . . . 14.00 h  . . . . . . . . . . . . . .  SK Baník Libušín 

	 Sobota 9. 11.  . . . . . . . . . . . 14.00 h . . . . . . . . . . . . .  SK Rakovník „B“

 Sobota 16. 11.  . . . . . . . . . . . 13:30 h  . . . . . . . . . . . . . .  SK Tochovice 

Rozpis zápasů 
Viktorie Nelahozeves

Fotbalisté TJ PTZ Viktorie Nelahozeves nastoupí  
v podzimní části mělnického okresu III. třídy  
s níže uvedenými soupeři. Domácí zápasy  
(zvýrazněné) se vždy odehrávají v sobotu.

 Sobota 24. 8. . . . . . . . . . . . . . 10.15 h  . . . . . . . . . . . . . . AFK Hořín

 Sobota 31. 8.  . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . . . . . . . AFK Veltrusy

 Neděle 8. 9. . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h  . . . . . . . . . . . . . . TJ Sokol Hostín

 Sobota 14. 9.  . . . . . . . . . . . 16.30 h . . . . . . . . . . . . . TJ Sokol Dolany „A“

 Sobota 21. 9. . . . . . . . . . . . . . 16.30 h  . . . . . . . . . . . . . . FC Lobkovice

 Sobota 28. 9.  . . . . . . . . . . . 16.00 h . . . . . . . . . . . . . TJ EMĚ Mělník

 Neděle 6. 10. . . . . . . . . . . . . . 16.00 h  . . . . . . . . . . . . . . TJ Sokol Jeviněves

 Sobota 12. 10.  . . . . . . . . . . 15.30 h . . . . . . . . . . . . . TJ Kly

 Sobota 19. 10. . . . . . . . . . . . . 15.30 h  . . . . . . . . . . . . . . TJ Řepín

 Sobota 26. 10. . . . . . . . . . . . . 14.30 h  . . . . . . . . . . . . . . TJ Liaz Vehlovice

 Sobota 2. 11.  . . . . . . . . . . . 14.00 h . . . . . . . . . . . . . FC Sokol Ovčáry

 Neděle 10. 11. . . . . . . . . . . . . 10.30 h  . . . . . . . . . . . . . . SK Liběchov

 Sobota 16. 11.  . . . . . . . . . . 13.30 h . . . . . . . . . . . . . FC Vysoká „B“ 

(zk)

www.nelahozeves.cz/zpravodaj
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Tipy na akce  
v Nelahozevesi a okolí
Srpen

so 3. srpna od 10 h
Miřejovické půlení
Miřejovice, Nelahozeves, Veltrusy,...
Registrace možná i na místě

so 3. srpna od 19 h
Festiválek Libušení
Restaurace Libuše, Veltrusy

so 10. srpna 10 do 17 h
Dožínky hraběte Chotka
Zámek Veltrusy

st 14. srpna od 21 h
Promítání filmu Zrodila se hvězda
Letní kino Veltrusy – fotbalové hřiš-
tě AFK Veltrusy

so–ne 17. až 18. srpna 
od 9 do 15 h
Memoriál Jaroslava Froňka – kanois
tické závody
Kanoistický kanál Veltrusy

ne 25. srpna od 
18 h
Jóga ve Višňovce
Sad Višňovka 

so 31. srpna od 14 h
Miřejovický Quatro3atlon
Miřejovice, Veltrusy, Nelahozeves

so 31. srpna od 
16 h 
Loučení s prázdninami 
ve Višňovce
Sad Višňovka

Září
so 7. září od 14 do 24 h
Happening na starém mostě
Miřejovický most
Podrobnosti v článku na str. 9

ne 8. září od 11 h
Dvořákova Nelahozeves
Park Antonína Dvořáka, Památník 
Antonína Dvořáka
Podrobnosti v článku na str. 14

so 14. září od 17 h
Hudební festival Natvrdel
Velvary, koupaliště Malvaňák

so 21. září
Válka bramborová
Zámek Veltrusy

so 28. září od 
8.30 h
Pinká celá rodina – 
turnaj dvoučlenných 
družstev ve stolním 
tenise
Tělocvična TJ Dynamo Nelahozeves

Říjen
so 12. října
Dýňování
Zámek Nelahozeves

Poznámka: Hradozámecká noc na zámku Ne-
lahozeves a Hasičské loučení s prázdninami se 
letos nekonají.

Výletní akce 
Klubu seniorů

po 9. září
Návštěva skleněného bludiště 
a komentovaná prohlídka zákulisí 
České televize

so 21. září
Vlakem do Ústí nad Labem, poté 
lodí do Litoměřic, tam účast na 
Litoměřickém vinobraní

st 2. října
Zájezd do Jihlavy, prohlídka pod-
zemí a návštěva ZOO

čt 17. října
Zájezd do Plzně, prohlídka města, 
návštěva muzea historických vo-
zidel, přejezd do Starého Plzence, 
tam exkurze v Bohemia sektu.

Přihlásit na akci se můžete telefonic-
ky (734 300 779)  nebo e-mailem  
(hel.kuch@seznam.cz).

placená inzerce

mailto://hel.kuch@seznam.cz

