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Začíná se pracovat na protažení 
cyklostezky skrz celou obec
Cyklisté projíždějící Nelahozevsí se již brzy dočkají nové cyklostezky, která 
spojí Dvořákovu stezku se Zagarolskou ulicí. První fáze výstavby začne už letos 
na podzim. Cyklostezka bude z Dvořákovy stezky pokračovat po nové cestě, 
kterou se obec chystá vybudovat podél nástupiště vlakové zastávky  
Nelahozeves-zámek.
Obec pro tento účel se souhlasem zastupi-
telstva odkoupila od soukromé majitelky 
pás přilehlé louky o šířce zhruba 15 metrů. 
Louka u řeky se v současné době využívá 
jen sporadicky jako parkoviště pro návštěv-
níky zámeckých akcí.
Kupní cena pozemku činila 497 800 Kč,  
čemuž odpovídá jednotková cena 190 Kč/m2.  
Pro nákup pozemku nakonec po diskusi  
zvedlo ruku šest zastupitelů. Proti byl 
pouze Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves 

pro život), hlasování se zdrželi Josef Kukla 
(KSČM) a Radek Modes (ČSSD).
Všichni tři opoziční zastupitelé kritizovali  
skutečnost, že obec nevypracovala na  
pozemek znalecký posudek, přičemž ob-
vyklá kupní cena u pozemků tohoto typu 
je v naší obci 100 Kč/m2. Podle starosty 
Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) majitelka  
ale trvala na vyšší kupní ceně a trvala by 
na ní bez ohledu na znalecký posudek. 

„Pozemek můžeme odkoupit i za jinou 

cenu než obvyklou, pokud to řádně  
odůvodníme,“ konstatoval starosta.
Nákup pozemku umožní obci vybudovat 
první část nové cyklostezky, kterou se 
propojí Dvořákova stezka s Lososnicí. Zde 
již v současné době pokračuje asfaltová 
a betonová komunikace do Zagarolské. 
Cyklisté tak nebudou muset jezdit Kralu-
pskou ulicí a přes nepřehledný železniční 
nadjezd, ani si zkracovat cestu přes úzké 
vlakové nástupiště.
Vzniklou cestu by pak mohli v případě 
potřeby využívat i hasiči a také odpadová 
firma FCC. Její vůz totiž pod podjezdem 
u kostela neprojede, a pracovníci tech-
nických služeb tak musí každou středu 
převážet všechny popelnice z Dvořákovy 
stezky nahoru na silnici a po jejich vyvezení 
je zase rozmístit zpět.
Po nové cestě by bylo možné na zvláštní  
povolení dopravovat i lodě do Mariny Vltava.

Pokračování na str. 2

Čtyřicítka cvičenkyň a cvičenců se sešla uprostřed letních prázdnin v sadu Višňovka na lekci jógy pod vedením Petry Plutnarové.  
(Článek o sadu Višňovka najdete na straně 8.) | Foto: Petra Tajčová



2

Sr
pe

n 
20

19

Výstavba má začít na přelomu září a října. 
Nejprve se posune plot, kterým je pozemek 
v současné době ohraničen. Na samotný 
povrch cyklostezky se pak použije nadrcený 
recyklát z rekonstrukce Vltavské a Zahradní  
ulice. Z tohoto důvodu nebude podle  
místostarosty Zdeňka Schneidera (Pro  
Nelahozeves) na zakázku vypsáno výběrové 
řízení, ale práce provede na přímou objed-
návku stavební firma NEUMANN. Náklady na  
stavbu zatím podle místostarosty nelze přesně 
vyčíslit, v každém případě by se ale měly vejít 
do limitu 200 tisíc korun, od kterého  

musí obec dodavatele hledat v soutěži.
Druhá navazující fáze, která proběhne 
nejdříve v příštím roce, pak protáhne  
cyklostezku až k přístavišti RORO v Zaga-
rolské ulici. Podle záměru vedení obce by 
cyklostezka měla vést přímo za domy na 
východní straně ulice, po úzkém pozemku 
ve vlastnictví Povodí Vltavy.
Cyklostezka bude zakončena napojením 
do Zagarolské ulice v místě příjezdové 
cesty k přístavišti RORO. Odsud už cyklisté 
budou muset pokračovat po silnici.

Pokračování ze str. 1

Budoucí cyklostezka bude po pravé straně v místě, kde nyní stojí plot.

Spolky by měly žádat  
o dotace včas
Blíží se doba sestavování rozpočtu na rok 2020, jehož součástí budou jako vždy 
i dotace místním spolkům.

Vedení obce žádá místní spolky, aby podaly své žádosti o dotace nejpozději do konce 
října. V žádosti by mělo být uvedeno, na jaký účel mají být přidělené prostředky  
vynaloženy. Přidělenou dotaci musí spolek na konci roku vyúčtovat a nevyužité 
prostředky vrátit.

Podle starosty Jakuba Bryndy a místostarosty Zdeňka Schneidera by měly spolky řádně 
zvážit, jaké prostředky budou v příštím roce potřebovat na jednotlivé připravované 
akce a projekty. Opakovaně totiž dochází k tomu, že některé spolky žádají o další  
mimořádné dotace ještě v průběhu roku, kdy je rozpočet již schválen. Naposledy  
k této situaci došlo letos v srpnu, kdy sportovní oddíl TJ Dynamo Nelahozeves požádal 
o mimořádnou dotaci ve výši 30 tisíc korun na organizaci dětského fotbalového soustředění. 
Dotaci zastupitelstvo nakonec po diskusi schválilo.
Obdobně v průběhu loňského roku postupně oba sportovní kluby požádaly o mimořádnou 
dotaci na nákup zahradních traktůrků pro údržbu fotbalových hřišť. I těmto žádostem 
bylo nakonec vyhověno.

V letošním roce získaly 
místní spolky  
z obecního rozpočtu 
následující dotace:
• TJ Dynamo Nelahozeves

162 000 Kč

• TJ PTZ Viktorie Nelahozeves
88 000 Kč

• Klub seniorů Nelahozeves
99 000 Kč

• Sbor dobrovolných hasičů  
Nelahozeves
60 000 Kč

• Myslivecké sdružení Kralupy 
–Nelahozeves
44 000 Kč

• Lešanský sad – Komunitní spolek
28 000 Kč

• Kruh přátel hudby Kralupy nad 
Vltavou
28 000 Kč

• Ochotníci Nelahozeves
10 000 Kč

• Maraton Klub Miřejovice
5 000 Kč

Termíny dalších 
zasedání  
zastupitelstva: 
• 30. září
• 21. října
• 16. prosince
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O čem jednalo zastupitelstvo
Koupě zahrady mateřské 
školy od Lobkowiczů

Obec je s čerstvým souhlasem zastupitelstva 
připravena odkoupit větší část zahrady  
mateřské školy o výměře 788 m2, která z his-
torických důvodů patří rodině Lobkowiczů. 
Sjednaná cena pozemku činí na základě 
znaleckého posudku 601 100 Kč, což předsta-
vuje 763 Kč/m2. Rodina Lobkowiczů podle 
starosty ústně přislíbila, že obci pozemek 
prodá.
Nově schválený územní plán umožňuje na 
tomto pozemku postavit dům. Podle starosty 
Jakuba Bryndy je to chyba, která způsobila 
zvýšení ceny pozemku. Bývalý starosta  
Josef Kebrle, v jehož volebním období se 
územní plán připravoval, svůj tehdejší  
postup hájí. Podle něj by se při stanovování  
účelu pozemků v územním plánu nemělo  
přihlížet k tomu, komu pozemek v dané 
chvíli patří. O zařazení pozemků do jednot-
livých kategorií se podle bývalého starosty 
rozhodovalo na základě charakteru území 
a jeho potenciálního rozvoje.

Koupě pásu lesa podél 
silnice od Lobkowiczů
Zastupitelstvo souhlasilo s nákupem pásu 
lesa podél silniční proluky mezi ulicemi Na 
Vinici a Pod Strání od rodiny Lobkowiczů. 
V tomto úseku chce obec vybudovat chod-
ník a parkovací místa P+R pro obsluhu ne-
daleké vlakové zastávky. Za 1,5 hektaru lesa 
obec zaplatí 407 tisíc korun, což představu-
je jednotkovou cenu 26,70 Kč/m2.
Po výstavbě chodníku v tomto místě volají  
obyvatelé obce již dlouhá léta. Obec zde 
chce vyřešit i zachytávání podzemní vody, 
která zde v době vlhka vyvěrá ze svahu.  
Cílem je udržet vodu pod svahem, aby lesní  
zvěř nemusela kvůli vodě chodit k Vltavě 
přes silnici a železniční trať.

Koupě pásu pro  
cyklostezku v Lososnici
Obec se souhlasem zastupitelstva kupuje 
pás podél železniční trati u zastávky Nela-
hozeves-zámek. Pás má sloužit k výstavbě 
cyklostezky, která propojí Dvořákovu stezku 
s Lososnicí. (Podrobnosti v článku na str. 1.)

Dlouhodobý pronájem  
pozemku v ulici Pod Strání
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s dlouho-
dobým pronájmem pozemku v ulici Pod 
Strání, na němž se v současné době nachází  
budova bývalé samoobsluhy. Kralupská 
Charita má v úmyslu na tomto pozemku  
vybudovat dům se sociálními byty.  
Podrobnosti v článku na str. 5.

Statut Nelahozeveského 
zpravodaje
Starosta předložil zastupitelstvu návrh 
Statutu Nelahozeveského zpravodaje, který 
má stanovit pravidla pro vydávání zpravo-
daje a kompetence samosprávy vůči redakci. 
Zastupitelstvo po krátké diskusi odložilo 
projednání návrhu na další zasedání.  
(Návrh statutu a související informace  
budou publikovány na portálu Nela.cz.)

Navýšení personální  
kapacity obecního úřadu
Zastupitelstvo souhlasilo s navýšením 
personální kapacity obecního úřadu ze 
4,6 na 5,0 úvazku. Referentka obecního 
úřadu Sylva Veličová, která dosud pracovala  
na úvazek 0,6, z úřadu odchází. Obec 
v současné době hledá nového pracovníka, 
kterému chce nabídnout plný úvazek na 
pozici „koordinační, projektový a progra-

mový pracovník“, kterého obec podle sta-
rosty Jakuba Bryndy naléhavě potřebuje 
(konkurz končí po uzávěrce zpravodaje). 
Zastupitel Stanislav Lidmaňský (Nelahoze-
ves pro život) v této souvislosti připomněl, 
že na počátku volebního období neúspěšně  
navrhoval zřízení funkce druhého místosta-
rosty, který mohl část projektové práce 
zastat.

Dotace na fotbalové  
soustředění
Zastupitelstvo schválilo přidělení mimořádné 
dotace oddílu TJ Dynamo Nelahozeves ve 
výši 30 tisíc korun na konání pětidenního 
dětského fotbalového soustředění, které 
se bude konat letos v říjnu. Připravovaný 
program pro děti obsahuje pestré sportovní 
aktivity (fotbal, nohejbal, cyklistika, plavání) 
se zaměřením na fyzickou kondici a fot-
balové dovednosti. Celkové výdaje na sou-
středění činí 63 tisíc korun. (Další informace 
v článku na str. 2.)

Rekonstrukce Vltavské 
a Zahradní ulice bude 
dokončena včas
Na srpnovém zasedání zastupitelstva zazně-
ly stížnosti obyvatel obce na probíhající  
rekonstrukci Vltavské a Zahradní ulice. 
Podle některých občanů probíhají práce 
velmi pomalu a přístup zaměstnanců je 

„laxní“. Starosta s místostarostou obyvatele 
ujistili, že obec je připravena vůči dodava-
telské firmě uplatnit sankce za případné 
pozdní plnění. Podle uzavřené smlouvy se 
stavební firmou může obec uplatnit sankci 
ve výši 0,05 % smluvní ceny za každý den 
prodlení. Při smluvené celkové ceně 6,8  
milionu korun jde o částku 3 400 Kč denně.  
V případě prodlení delšího než 20 dnů 
může obec od smlouvy odstoupit.
Podle stavbyvedoucího dodavatelské 
firmy NEUMANN Miroslava Krále však nic 
takového nehrozí. Smluvní termín 18. října 
by měl dodržen, ačkoliv v průběhu prací 
se vyskytly komplikace v trasování 
kanalizačních přípojek, se kterými firma 
nemohla počítat a které způsobily určité 
zdržení.
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Kanalizace v Zagarolské a Pod 
Strání získala územní povolení
Obec získala územní povolení pro výstavbu tlakové kanalizace v severní části obce.  
Připravovaná kanalizace by měla pokrýt ulice Zagarolská, Pod Strání, Velvarská 
a všechny přilehlé místní komunikace, včetně Lososnice.

V rámci projektu, který bude zahájen v roce 2020 nebo 2021, bude vybudováno celkem 
šest kilometrů páteřního potrubí a 208 přípojek k jednotlivým nemovitostem. Každá 
nemovitost bude vybavena domovní čerpací jímkou, do které bude spádově zaústěno 
kanalizační potrubí z domu. Trasy vedení s vlastníky v uplynulých letech projednávali 
zástupci projekční firmy VHS PROJEKT Martina Jakoubka. Napojení kanalizace z nemo-
vitosti do nové domovní čerpací jímky není součástí projektu a jednotliví majitelé si jej 
budou řešit samostatně. Toto přepojení nevyžaduje povolení stavebního úřadu.
V jímce bude osazeno vřetenové čerpadlo, které bude splašky odvádět do hlavního potrubí. 
Technologicky jde o totožné řešení, které bylo použito pro kanalizaci v ulicích Vltavská, 
Zahradní a Příčná, uvedenou do provozu v loňském roce. Jímku i čerpadlo zaplatí obec, 
která též pozemek uvede do původního stavu. Majitel nemovitosti musí zajistit připojení 
čerpadla k rozvodné síti a hradit náklady na elektřinu odebranou čerpadlem – ty se však 
pohybují jen v řádu desítek korun měsíčně. Řádově vyšším výdajem bude samozřejmě 
samotné stočné, které je nyní rozhodnutím bývalého zastupitelstva stanoveno na  
55 Kč/m3 a počítá se podle odběru vody. 
Jednorázově by se obyvatelé měli na výstavbě podílet částkou 5 000 korun, tak jako 
v ostatních částech obce. Starostovi Jakubu Bryndovi připadá tato částka příliš nízká, 
jedná se však taktéž o rozhodnutí minulého zastupitelstva a smlouvy s majiteli domů 
jsou již podepsány.
Odpadní vody mají být zatím odváděny do čistírny v Zagarolské ulici v soukromém 
vlastnictví. V budoucnu chce obec vybudovat propojku do čistírny ve Strachově na druhém 
břehu Vltavy, kam již vede kanalizace z jižní části obce.
Stavba bude provedena bezvýkopovou metodou, takzvaným protlakem, při němž je zapotřebí 
vykopat pouze startovací a cílovou jámu a mezi nimi se potrubí „protlačí“ pod zemí.  
Povrch silnic a chodníků tedy zůstane s výjimkou těchto jam nepoškozen.
Dalším krokem bude nyní výběr dodavatele stavby v soutěži. Orientační náklady stavby 
činí 50 milionů korun, doba výstavby by měla být zhruba jeden rok. Obec se bude snažit 
část nákladů pokrýt pomocí dotace, která by mohla činit až 60 % nákladů.
Podle starosty Jakuba Bryndy bude obec usilovat o to, aby se v rámci tohoto projektu 
ke kanalizaci připojila i Dvořákova stezka. Tam jsou však projekční práce zatím na samém 
počátku.
V severní části obce zbývá ještě dokončit kanalizaci ve zbývající části Nádražní ulice. 
Zde v současné době finišují přípravy projektové dokumentace, realizace by měla  
proběhnout v příštím roce.

Změna servisní firmy 
tlakové kanalizace
Od 1. září dochází ke změně 
servisní firmy tlakové kanalizace 
v ulicích Vltavská, Zahradní, Příčná, 
Nová a části ulice Nádražní. 
 Ve výběrovém řízení zvítězila firma 
Petr Kožený, která tak servis kanali-
zace přebírá od firmy HECKL. 

Při poruše tlakové kanalizace  
telefonujte na číslo: 

725 178 155  
nebo 602 433 342
Tato telefonní čísla jsou k dispozici 
nonstop.

Možnost využití zálivkového vodoměru
V souvislosti s vybudováním tlakové splaškové kanalizace v ulicích Vltavská, Zahradní,  
Příčná, Nová a části ulice Nádražní se občané dotazovali na možnost zřízení tzv. 
zálivkových vodoměrů – tedy možnosti uplatňovat slevu na stočném za vodu, která 
prokazatelně není odvedena do kanalizace. Spotřeba vody na zalévání musí být 
30 m3 a více za kalendářní rok a tato spotřeba se měří vlastním podružným vodo-
měrem. Tento vodoměr se obecně nazývá „zálivkový“.

Obec oslovila společnost Vodárny Kladno-
-Mělník (VKM) se žádostí o spolupráci při 
montáži těchto podružných vodoměrů  
(musí být pravidelně kontrolován a zaplom-
bován), leč VKM se bohužel do této doby 
nevyjádřily. Vzhledem k tomu, že novým 
servisním partnerem pro provoz tlakové 
kanalizace, vzešlým z výběrového řízení, je 
firma Petr Kožený, bude zahájeno jednání 
o možnosti instalace zálivkových vodo-
měrů s touto firmou. Právní náležitosti 

a dodatek smlouvy pro zájemce o zálivkový 
vodoměr má již obec k dispozici. O spuště-
ní možnosti využití zálivkového vodoměru 
po dokončení jednání se servisní firmou 
bude obec informovat. Bohužel využít 
této služby nebudou moci občané, kteří 
jsou připojení do části kanalizace provozo-
vané Novou Vsí (ulice Nová a část Nádražní),  
neboť Nová Ves se odmítla k projektu připojit. 

Tomáš Robek
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Kralupská charita chce 
v obci postavit dům 
pro sociální bydlení
Naše obec by se měla stát útočištěm pro několik rodin v nouzi.  
Takový je záměr Charity Kralupy nad Vltavou, která s vedením 
obce během léta o projektu jednala. Výstavbu domu se sociálními 
byty na konci srpna podpořilo zastupitelstvo obce.
Nový dům se šesti malými byty má vyrůst na místě bývalé samo-
obsluhy v ulici Pod Strání, která bude zbourána. Stavební práce 
by měly začít počátkem příštího roku. V přízemí nové budovy by 
měl současně vzniknout prostor pro volnočasové aktivity místních 
obyvatel. Zároveň by sloužil jako volební místnost pro okrsek  
Podhořany.
Kralupská Charita má na výstavbu domu zajištěnu dotaci ve výši 
10 milionů korun z programu Evropské unie na podporu sociálního  
bydlení. Na financování se bude podílet i obec Nelahozeves, která 
uhradí náklady na volnočasové centrum. Majitelem budovy bude 
ale minimálně dalších dvacet let Charita, aby byly dodrženy dotační 
podmínky. Obec jako vlastník pozemku získá k budově předkupní 
právo a po dobu provozu domu by měla mít též právo rozhodovat 
o obsazení jednoho až dvou bytů, podle předem definovaných 
kritérií.
Podle ředitelky Charity Barbory Kovářové najdou v nových bytech 
útočiště nejspíše matky s dětmi, které se z různých důvodů ocitly 
v sociální nouzi. Sociální bydlení může logicky navázat na pobyt 
v azylovém domě, který Charita provozuje v kralupských Minicích. 

Zde je totiž maximální délka ubytování jeden rok. 
Podle Barbory Kovářové si za tu dobu řada matek najde další  
bydlení sama, některé z nich ale potřebují navazující pomoc.
Za bydlení v sociálním domě se bude platit nájemné, ovšem  
výrazně nižší oproti běžným tržním nájmům. V současné době se 
nájmy v sociálních bytech pohybují zhruba ve výši 60 Kč/m2. 
Dům se sociálními byty měl původně vyrůst ve Veltrusích v nové 
čtvrti za veltruským parkem. Projekt však nakonec zkrachoval 
kvůli údajné neochotě místního developera povolit Charitě příjez-
dovou cestu na její pozemek a obdobným problémům s inženýr-
skými sítěmi. V domovských Kralupech nad Vltavou vedení  
Charity vhodný pozemek nenašlo.
V Nelahozevsi by naopak problémy nastat neměly. Projekt již  
získal předběžný souhlas zastupitelstva, kdy pro dlouhodobý 
pronájem pozemku pod bývalou prodejnou zvedlo ruku šest za-
stupitelů z devíti. Zastupitelé Josef Kukla (KSČM), Radek Modes 
(ČSSD) a Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život) se zdrželi 
hlasování, proti nebyl nikdo.
Podporu projektu poskytnou patrně i místní obyvatelé, mezi nimiž  
se již začala formovat skupina mladých žen, převážně matek 
s dětmi, které by si rády vzaly na starost plánované volnočasové 
centrum. Jeho součástí by mohla být mimo jiné samoobslužná 
kavárna a dětský koutek.
Charitu nyní čeká přepracování již hotové projektové dokumentace  
z pera projektantky Květuše Berkové, tak aby projekt z Veltrus 
mohl být přenesen do podmínek v Nelahozevsi.
Budova v ulici Pod Strání určená k demolici sloužila desítky let 
jako prodejna potravin. Obchod zde ukončil provoz před dvěma 
lety a obec již za něj nenašla náhradu. V současné době budovu 
využívá pouze jeden nájemce jako sklad, tomu již obec dala  
z nájmu výpověď.
Charita Kralupy nad Vltavou ročně pomáhá více než 500 klientům 
v nouzi. Provozuje mimo jiné nízkoprahové centrum pro mládež, 
azylový dům v Minicích, poradenské centrum a nízkoprahové 
denní centrum Paprsek. Mezi další projekty Charity patří second-
hand Šuplík a šicí a keramická dílna Chic.ke.pa.
Každoročně na Kralupsku pořádá též tradiční Tříkrálovou sbírku, 
kterou v Nelahozevsi zajišťuje skupina mladých hudebníků pod 
vedením Simony Hrňákové. Letos v lednu Charita v naší obci 
spolupořádala Tříkrálové odpoledne na návsi. Výtěžek poslední 
Tříkrálové sbírky v Nelahozevsi ve výši 26 289 Kč byl věnován na 
rekonstrukci oken v minickém azylovém domě.
Samotná Barbora Kovářová kromě toho působí v sociální komisi 
obce.

Mobilní rozhlas zahajuje provoz
V polovině září obec Nelahozeves spustila 
registraci komunikační platformy Mobilní  
Rozhlas, o které jsme vás informovali 
v minulém čísle (4/2019, str. 5).
Služba je poskytována pro občany zcela 
zdarma a díky této platformě budete vždy 
informováni o důležitých událostech 
v obci přímo do vašeho mobilního  
telefonu. Informace budou doručová-
ny dle vaší preference buď SMS zprávou, 
e-mailem, hlasovou zprávou nebo noti-
fikací přímo do mobilní aplikace.

Registrace
 je možná na:
www.nelahozeves.mobilnirozhlas.cz 
nebo přímo v aplikaci, která je k dispozici  
pro operační systémy Android a iOS (ke 
stažení tamtéž).
Více informací o zpracování osobních 
údajů se dozvíte na webových stránkách 
obce v záložce GDPR/Mobilní rozhlas, kde 
je Informační memorandum o zpracování 
osobních údajů v souvislosti s využíváním 

aplikace Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko.
K dispozici jsou také registrační formu-
láře přímo na obecním úřadě.

Jakub Brynda, starosta

http://www.nelahozeves.mobilnirozhlas.cz
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Obyvatelé 114 řadových rodinných domů v horním lešanském Resortu se po více 
než deseti letech dočkají kvalitní a osvětlené pěší cesty ke svým domovům.

Nový připravovaný chodník, jehož výstavbu plánuje vedení obce na příští rok, má být 
veden v trase současné polní cesty. Ta je zejména ve svahu nad ulicí Na Vršku ve velmi 
špatném stavu, který se ještě dále zhoršuje v období dešťů. Cesta je navíc bez osvětlení, 
což je problematické zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá.
Náklady na výstavbu chodníku o délce 200 metrů odhadují projektanti předběžně na 
1,5 milionu korun.
Připravované veřejné osvětlení má být napájeno solárními zdroji. Lampy se budou 
pomocí fotočidla automaticky po setmění rozsvěcovat a po rozednění zase zhasínat.  
Zároveň budou schopny reagovat na pohyb – když po chodníku nikdo nepůjde, přepnou 
se do úsporného režimu. Jednu z lamp chce obec nainstalovat do blízkosti sadu Višňovka, 
ta by zároveň měla obsahovat USB zásuvku pro možnost nabíjení mobilních telefonů. 
Jedna lampa vyjde na 30 tisíc korun.
K poslední dílčí obnově cesty do Resortu došlo v letech 2015–2016, kdy místní dobrovolníci 
s podporou vedení obce vysázeli podél cesty mladé lípy. Zároveň se zde objevila lavička 
a dva odpadkové koše.
Obec se současně chystá v blízké rokli u Višňovky vybudovat retenční nádrž v podobě  
okrasného jezírka, které by mělo v případě větších dešťů zadržovat vodu stékající  
z Resortu dolů do vesnice zejména ulicemi Lužická a Na Vršku. Podle generelu dešťových 
vod by vybudování plnohodnotné dešťové kanalizace v těchto úzkých ulicích bylo 
z technického a ekonomického hlediska „nevýhodné“. V některých úsecích mají tyto  
ulice spád až 17 %.
Jezírko pak zároveň poslouží jako zdroj vody pro zalévání rostlin vysazených ve Višňovce.

Připravuje se 
nový osvětlený chodník  
do horního Resortu

Padesátkou až ke křižovatce
V průběhu léta byla posunuta severní dopra- 
vní hranice obce Nelahozeves v Zagarolské  
ulici. Dopravní značky určující začátek 
a konec obce byly přemístěny až téměř ke 
křižovatce s hlavní silnicí č. 608. V tomto 
neobydleném úseku teď tedy platí pade-
sátka.
Důvodem posunu hranice obce jsou nově 
budované vjezdy do areálu místního truh-
lářství. Jeden z vjezdů je již téměř hotov, 
druhý teprve vznikne. Z bezpečnostních 
důvodů je žádoucí, aby se v místech vjezdů 
jezdilo pomalu. Povolení k výstavbě vjezdů 
a posunutí dopravních značek získala  

majitelka truhlářství již v roce 2013, teprve 
nyní však přistoupila k jejich realizaci.
Obdobný krok by obec ráda zrealizovala  
na jižní straně obce, kde je plánováno 
dopravní scelení Nelahozevsi a Lešan tak, 
aby na celém úseku od rozcestí do Lešan 
platila padesátka. Vedení obce podalo  
návrh na úpravu dopravního značení letos 
v únoru, odbor dopravy Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou však žádost dodnes 
nevyřídil, ačkoliv podle zákona činí lhůta 
k vyřízení 30 dnů. Mluvčí města Aleš Levý 
na žádost o vysvětlení průtahů do uzávěrky 
zpravodaje nereagoval.

 Výjezdy  
hasičské jednotky 
Nelahozeves
• 20. srpna: Jednotka vyjela na žá-

dost krajského operačního střediska 
KOPIS technickým automobilem 
Nissan v počtu 1 + 3 do ulice  
Dvořákova stezka, kde se nacházel  
nebezpečně nakloněný strom 
o průměru 10 cm. Po příjezdu na 
místo již strom likvidovala hasičská  
jednotka Kralupy nad Vltavou. 
Dále naše jednotka zjistila další 
strom nebezpečně naklánějící se 
nad cestu – pokácela jej a rozřezala 
na manipulační kusy.

• 26. srpna: Jednotka na žádost 
KOPIS vyjela zásahovým vozidlem 
Tatra v počtu 1 + 3 k požáru rodin-
ného domu do ulice Pod Strání. 
Požár byl uhašen majitelem domu 
před příjezdem jednotky.

• 7. září: Jednotka zajištovala požární 
dozor na akci Happening na starém 
mostě.
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Udělejme si sami kvalitnější 
služby v naší obci
Na občanského poradce, sociální komisi a vedení obce se trvale obracejí zejména starší 
občané, sociálně potřební, invalidní a zdravotně postižení, samostatně žijící, matky samoži-
vitelky i další občané obce. Žádají pomoc kolem domku a na zahradě, kde samostatně žijí,  
žádají lepší dostupnost služeb, žádají řešit sociální a zdravotní péči v obci a bez dojíždění. 
Jsou připraveni služby si uhradit, žádají však jejich dostupnost v obci.
Správně poukazují, že občané naší obce musí za řadou služeb, zdravotní a sociální péčí, 
ale i jejich děti do škol, cestovat nejen do Kralup nad Vltavou, ale i do okolních obcí 
(Veltrusy, Velvary). Přitom upozorňují, že naše obec je se svými 2018 obyvateli v podstatě 
stejně veliká jako některé okolní obce (Veltrusy, Velvary), které disponují kvalitnějšími 
a dostupnějšími službami.
Sociální komise a vedení obce projednaly stav služeb a péče o občany obce. Lze jednoznačně  
konstatovat, že nové vedení obce vytváří v současné době vhodné podmínky pro budoucí 
realizaci kvalitních a dostupných služeb a péče. Kvalitní a dostupné občanské poradenství 
a realizace dotovaného rozvozu obědů sociálně potřebným nebo zdravotně postiženým 
seniorům musíme považovat pouze za základní a prvotní opatření v sociální oblasti reali-
zované obcí v samostatné působnosti. Poskytování místní individuální sociální péče podle 
smlouvy s kralupskou pečovatelskou službou a dotovanou obcí v rozsahu dopravného  
z Kralup nad Vltavou do naší obce, po obci a zpět považujeme za vhodné, ale pouze 
za dočasné řešení. Je potřebné dosáhnout stavu kvalitní dostupnosti terénní sociální 
a zdravotní péče a služeb přímo v obci.

Na základě zkušeností z řady i menších obcí v Česku 
bylo rozhodnuto:
• připravit vhodné prostory pro realizaci sociálních služeb v obci. Lze jednoznačně 

konstatovat, že nové vedení obce vytváří v současné době vhodné podmínky pro 
budoucí realizaci kvalitních a dostupných služeb a péče zejména formou nákupu 
vhodných pozemků s objekty a jejich následnou rekonstrukcí, jakož i formou pronájmů  

– viz zápisy z jednání sociální komise obce (dostupné na webu obce);

• zjistit možnosti a zájem občanů obce poskytovat externě v obci potřebnou 
péči a služby v návaznosti na svoje vzdělání, profesní připravenost, zručnost 
a zkušenosti. Služby by byly pro občany samozřejmě za stanovenou úhradu a ve 
stanovených termínech, ceny se předpokládají, vzhledem k poskytnutým prostorům 
a občanství v obci, nižší oproti obvyklým cenám v kancelářích a provozovnách firmy. 
Obec bude připravena poskytnout vhodné prostory i možné dotace dle zákona  
o sociálních službách a zákonem o obcích a rozpočtových pravidlech obcí.

Vyzýváme tedy občany obce-specialisty k přihlášení se sociální komisi jako zájemci 
pro podíl na zkvalitnění sociální a zdravotní péče a služeb v domovské obci (více 
v rámečku vpravo). 

Jan Ryšavý, za vedení obce a sociální komise

Hledáme  
zájemce  
především z řad: 
lékař – všeobecný i specialista, 
zdravotní sestra, lékař-zubař, 
pečovatel, fyzioterapeut, pediatr,  
psycholog, psychiatr, specialista 
na dotace, na životní prostředí, 
na výběrová řízení, na finanční  
a dluhové poradenství, na oce-
ňování nemovitostí, advokát 
a notář, hodinový manžel, asi-
stent v domácnosti, brigádník 
kolem domu a na zahradě, IT 
specialista, masér, dopravce 
a klasický řemeslník.

Prosíme zájemce, aby se hlásili 
e-mailem na adresu  
socialnikomise@nelahozeves.cz 
nebo písemně podáním na úřad 
obce (v kanceláři nebo do schránky 
u vchodu). 

Zájem o pomoc vedení a občanům 
obce podávejte volnou formou 
v rozsahu:
 jméno, příjmení a titul, rok narození, 
profese (specializace nebo druh  
řemesla a činnosti), adresa trvalého 
bydliště, kontakt (telefon a e-mail). 

Zájemci budou sociální komisí ná-
sledně vyrozuměni a povoláni na 
pohovor.
Nezbytné doplňující informace lze 
výjimečně telefonicky na  
tel.: 731 168 704

Hřbitovní cesta je hotová
Obec dokončila rekonstrukci centrálního chodníku na místním hřbitově. Obnovu 
cesty realizoval podnikatel Petr Kožený, jinak též majitel přístaviště Marina Vltava.

V současné době finišuje též renovace křížku, který by se měl doprostřed cesty vrátit 
do konce října. Na renovaci pracuje restaurátor Pavel Kytka, který v loňském roce zreno-
voval křížek na kraji Lešan a o rok dříve též kamenný milník v Podhořanech. Doprostřed 
cesty je nyní přiveden elektrický proud a po navrácení na místo tak bude křížek osvětlen. 
Obec se též v blízké době chystá repasovat vstupní bránu na hřbitov.

Na hřbitov se můžete přijít podívat například v rámci tradičního halloweenského průvodu 
pořádaného základní školou, který se bude letos konat ve čtvrtek 24. října.

mailto:socialnikomise%40nelahozeves.cz?subject=
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V létě a na podzim
Během letošních prázdnin měli příznivci 
lešanské Višňovky hned několik příležitostí 
k setkání, zábavě i cvičení. Na podzim bu-
dou členové komunitního spolku sad dále 
udržovat, zvelebovat a budovat v něm 
nové prvky. Těšit se můžete i na adventní 
besídku.

Prázdninová Višňovka
Novinkou v kalendáři letních akcí bylo 
cvičení jógy pod korunami stromů. Naplá-
novány byly dvě lekce, jedna na červenec 
a druhá na srpen, jelikož nebylo zřejmé, 
jaký bude o cvičení zájem. A ten několika-
násobně předčil naše očekávání. 
Hlavním tahákem byla sama cvičitelka, 
Petra Plutnarová z Lešan, která vede pravi-
delné kurzy jógy v Nelahozevsi, Kralupech, 
Praze a dalších městech, a je nejen lektor-
kou jógy, ale také jógovou terapeutkou. 
První lekce komunitní jógy ve Višňovce se 
konala 28. července a byla obsazena  
zejména účastníky Petřiných kurzů. Ze 
všech stran se začali scházet lidé s pod-
ložkami na cvičení, mnozí z nich byli ve 
Višňovce (i v Lešanech) úplně poprvé. 
Všichni si lekci v příjemném prostředí 
lešanského sadu chválili, a tak není divu, 
že na další setkání 25. srpna přišlo několik  
desítek nadšenců. Tentokrát obyvatelé 
Lešan a Nelahozevsi tvořili téměř polovinu 
všech zúčastněných. Pro některé to bylo 
úplně první setkání s jógou, někteří se 
rovnou přihlásili na podzimní kurz. 
Další novinkou v komunitním dění bylo 
Loučení s prázdninami ve Višňovce, které 
se konalo 31. srpna. Největším lákadlem 
pro příchozí bylo bezesporu divadelní 
představení Teatro Tyrátjátro v podání  
Divadelního spolku Scéna Kralupy. V tomto 
neobyčejném představení, jak sami jeho 
tvůrci popisují, jsme viděli věci nevídané 
a slyšeli věci neslýchané. Byli jsme velmi 
poctěni, že divadlo, které je k vidění pouze 
jednou do roka na celé naší zemi, přijelo 
právě k nám do lešanské Višňovky. Dvacítka  
ochotníků se postarala o skvělou zábavu,  

která oslovila děti, rodiče i prarodiče. 
K dobré pohodě přispěl i další milý host, 
Daniel Krs s rodinou, který po celou dobu 
akce připravoval „pravé lešanské presso“.  
Dan je profesionální barista, který bude 
v Praze otevírat svoji vlastní kavárnu. 
Skvělý kotlíkový guláš přímo na ohni 
uvařil Míra Mejtský s manželkou Annou. 
O další dobroty, které připravili členové 
spolku a někteří příchozí, nebyla nouze. 
Zábavu ve večerních hodinách obstarali 
místní hudebníci a zpěváci. 
Děkujeme všem, kteří se na pořádání 
komunitních akcí aktivně podílejí, i těm, 
kteří se přijdou podívat a pobavit, neboť 
tento zájem je pro nás hybnou silou, mo-
tivuje nás k dalšímu konání a přesvědčuje 
nás, že to celé má smysl. 

Podzim ve Višňovce
Na podzim budou členové spolku pořádat 
několik pracovních brigád, a to 21. a 29. 
září, 12. října, 16. listopadu a 7. prosince. 
V plánu je pravidelný prořez stromů, kácení 
náletových dřevin, zpracování dřeva, budo-
vání mobiliáře či herních prvků. Na programu 
bude také adventní besídka s trdelníkem, 
svařákem a koledami. O konání akcí a jejich 
podrobnostech vás budeme informovat 
skrze facebookovou stránku  
www.facebook.com/lesanskysad. 

Petra Tajčová 

Višňovka

Chcete se stát  
členem spolku?
Zajímá vás, co se děje ve Višňovce? 
Chtěli byste mít možnost aktivně se 
podílet na plánování a organizování  
akcí a ovlivňovat jejich charakter? 
Líbí se vám, co děláme, a chtěli byste 
se k nám přidat? Pokud odpovíte  
alespoň jednou ano, jste srdečně  
vítáni mezi nás. Rádi vám poskytneme 
více informací. 
Petra Tajčová 
lesanskysad@seznam.cz
www.lesanskysad.cz

 lesanskysad

http://www.facebook.com/lesanskysad
http://www.lesanskysad.cz
http://www.facebook.com/lesanskysad
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Knihovna 
jen jednou 
týdně
Od září má obecní knihovna 
v Zagarolské ulici otevřeno 
vždy jen jednou týdně, a to:

úterý 14–18 h
Senioři či lidé se sníženou pohyb-
livostí mohou dále využít možnost 
vrácení či vyzvednutí knih na obec-
ním úřadě každou středu od 14 do 
17 hodin. Vyzvednout bude možné 
knihy objednané telefonicky nebo 
e-mailem.

Telefon: 606 670 306 
e-mail: velicova@nelahozeves.cz

Mladí komorní hudebníci  
vystoupí v Nelahozevsi
V pátek 11. října zahájí Akademie komorní hudby svou pátou sezónu 
komorním koncertem na zámku v Nelahozevsi. Na programu koncertu, 
který začne v 19.30 hodin v Rytířském sále, bude například i Klavírní 
trio g moll Antonína Dvořáka.

Akademie komorní hudby se od roku 2015 věnuje podpoře mladých talentů 
z České republiky a vzdělávání v oboru komorní hry. Výuka je realizována 
formou projektů. Během nich stipendisté připraví společně s lektory program, 
jenž je v závěru proveden na několika návazných koncertech. Na říjnovém 
koncertě v Nelahozevsi vystoupí vedle špičkových českých studentů i lektoři 
Ivo Kahánek (klavír), Jan Fišer (housle) a Tomáš Jamník (violoncello).

V Čechách zaměřuje Akademie komorní hudby svou koncertní činnost na města Středo-
českého kraje; novinkou je úzká spolupráce s rodem Lobkowiczů na zámku v Nelahozevsi. 
V nadcházející sezoně se také poprvé se studenty představí houslista  Josef Špaček, který 
bude vedle violoncellisty Tomáše Jamníka působit jako druhý umělecký vedoucí.
Vstupenky na koncert je možné zakoupit na portálu GoOut nebo na místě. 
Cena vstupenky: 150 Kč, senioři a studenti: 80 Kč. 

QR kód s odkazem na online předprodej najdete v kulturním přehledu na poslední straně 
zpravodaje.
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Likvidace 
skládky styrenů 
začala
V průběhu srpna začala sanace skládky  
styrenových smol nad Hleďsebským lesem, 
o níž jsme podrobně informovali v minulém 
zpravodaji (č. 4/2019, str. 1–2).  

Na fotografii je vlevo patrné, co bylo zatím 
vytěženo. Celý zbylý prostor vpravo před-
stavuje dosud nevytěžená část skládky. 
Likvidace má probíhat ještě zhruba rok, 
podle zástupce dodavatelské firmy AQUA-
TEST Romana Kříže zatím práce probíhají 
podle plánu. Pracovníky firmy však poně-
kud překvapil velmi špatný stav většiny 
sudů, které jsou zejména ve spodních vrst-

vách zcela zničené vlhkostí. Podle Kříže se 
také potvrdilo, že podloží desítky let staré 
skládky bylo zhotoveno velmi špatně a na 
řadě míst už neplní svou funkci.
Vozidla s odpadem jezdí lesem dolů na  
silnici a dále přes železniční nadjezd Zaga-
rolskou ulicí pryč z obce. Cesta Hleďseb-
ským lesem byla za tímto účelem před  
zahájením prací zpevněná.

mailto:velicova%40nelahozeves.cz?subject=
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Případ tragédie na benzince je u soudu

Případ vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi, ke které došlo začátkem 
prosince loňského roku, se opět posunul. V současné době probíhá 
soud s obžalovanými Davidem Šindlerem a Ivanem Hollitzerem. 
V říjnu bude hlavní líčení pokračovat výslechem dalších svědků.

Šindlerovi, který podle obžaloby zastřelil zaměstnankyni čerpací  
stanice přes dveře, hrozí výjimečný trest, tedy až doživotí. Na 
rozdíl od Hollitzera, který se k loupeži přiznal, Šindler svoji vinu 
odmítá. Oba obžalovaní pocházejí z blízkého okolí. Hollitzera  
policisté začátkem roku zatkli v Kralupech, Šindlera ve Vojkovicích.
Podle soudního znalce byli při činu oba muži pod vlivem pervi-
tinu, ale schopnosti vnímat realitu nebyly narušené. Ani jeden 
z nich není na drogách závislý, ale dali si drogu tzv. na kuráž.  
Nikdo z obžalovaných není duševně nemocný, mají však nevy-
zrálou osobnost a pokřivený hodnotový systém.
Znalec také konstatoval, že vražda byla výsledkem souhry několika 
okolností, ale hlavně vyplývá z životních postojů Šindlera s Hollit-
zerem. „Záznam bezpečnostní kamery z místa činu připomíná 
scénu z nějaké počítačové hry. Vše se odehraje v průběhu necelé 
minuty, paní se chtěla schovat, ale neměla šanci a byla střelena 
tak nešťastně do tepny, že zranění bylo smrtelné,“ uvedl znalec. 
Cílem přepadení benzinky v Podhořanech byl zisk.
Podle psychiatra je resocializace u Davida Šindlera, který za sebou 
má trestní minulost a v době vraždy byl v podmínce, prakticky 
nereálná. Oba od poloviny ledna zůstávají ve vazbě. Vražednou 
zbraň se zatím nepodařilo najít.

(sb)

David Šindler (vlevo) a Ivan Hollitzer na lavici obžalovaných  
u Krajského soudu v Praze. Foto: ČTK

Napajedla a voda v krajině

O stavu krajiny, o její schopnosti zadržet vodu, o hospodaření s půdou a nedostatku  
spodní vody se v posledních letech mluví čím dál více. V mysliveckém spolku jsme 
si již zvykli, že ukončením zimního přikrmování péče o zvěř nekončí a nastává období,  
kdy je třeba zvěři dopravit i vodu. V celé honitbě je v blízkosti krmných zařízení 
řada napáječek a pítek pro zvěř, do kterých se zaváží či přináší v barelech a kany-
strech od jara do podzimu voda. Práce je to úmorná a namáhavá, voda se v napá-
ječkách po delší době kazí a je třeba tato zařízení udržovat v čistotě. Velice dobrým  
řešením je budování trvalých větších napajedel či jejich obnova tam, kde dříve 
voda přirozeně byla nebo dlouho po deštích zůstávala.

Základem je samozřejmě souhlas vlastníka vhodného pozemku se zbudováním napajedla 
nebo tůňky. Poté je třeba obstarat techniku, která prohloubí dané místo, přičemž je  
důležité vyvarovat se strmých břehů, případně zbudovat mělké kraje, které se budou 

prohřívat a budou tak optimální i pro pulce  
a vodní hmyz. Voda se do napajedel poté 
sama přirozeně naplní, případně se  
proces urychlí a voda se dovnitř zaveze 
cisternou.
Takto zbudovaná místa jsou pro zvěř  
velice užitečná, neslouží samozřejmě jen 
zvěři srnčí nebo vypouštěné zvěři drobné,  
ale užitek z nich má i ptactvo a další živo-
čichové. Výhodou je samozřejmě i to, že 
se jedná místa víceméně bezúdržbová, 
která jsou schopna udržet vodu buď trvale,  
nebo alespoň na dlouhé měsíce, kdy je 
pro zvěř nejpotřebnější. 
Mysliveckým spolkem Kralupy-Nelaho-
zeves byla financována a upravena zatím 
dvě místa, která slouží jako napajedla. 
V loňském roce jsme prohloubili vyschlé 
jezírko na Ontariu u Lešan, kde se nyní  
trvale drží voda i v nejteplejších měsících. 
V letošním roce jsme dokončili úpravu 
tůňky pod Lešany v blízkosti kolonie  
králíka divokého. 
Protože se tato činnost velice osvědčila, 
budeme v ní pokračovat a napajedla  
budou na různých místech v honitbě  
budována dále. 

Zdeněk Schneider 
předseda Mysliveckého sdružení Kralupy-Nelahozeves
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Novinky  
v dopravní obslužnosti obce

Chystané omezení vlaků  
od prosince
Od změny jízdních řádů dne 15. prosince 2019 chystá Středočeský kraj výrazné 
omezení železničních spojů do Nelahozevsi. Zrušeny budou všechny posilové víken-
dové vlaky, které jezdí v trase Praha–Kralupy nad Vltavou–Nelahozeves a zpět, 
dále pak čtyři vlaky v pracovní den.

Proti tomuto masivnímu rušení vlaků se obec ostře ohradila dopisem adresovaným 
organizátoru dopravy – Integrované dopravě Středočeského kraje (IDSK). Na  
základě tohoto dopisu proběhla na obecním úřadě schůzka, na níž představitelé 
IDSK vysvětlili, že rušení vlaků probíhá z důvodu uzavření nové smlouvy na provoz 
vlaků ve Středočeském kraji s Českými drahami. Oproti staré smlouvě, která končí 
letos v prosinci, došlo k určitému zdražení služeb (růst cen paliv, elektřiny, mezd 
apod.), a proto budou některé méně vytížené vlaky zrušeny.

Obec požadovala zachování současného 
stavu alespoň v pracovní dny, kdy jsou 
nároky na dopravu nejvyšší. Vzhledem 
k tomu, že vlakovou dopravu hradí zcela 
Středočeský kraj (na rozdíl od autobusů, 
za které obec připlácí), bohužel nebylo 
požadavkům obce vyhověno. Zástupci IDSK 
však obci přislíbili součinnost při tvorbě 
nového jízdního řádu autobusu tak, aby 
byly zrušené vlaky nahrazeny autobusy 
a šedesátiminutový interval při obsluze 
obce v pracovní dny nebyl narušen.
Při jednání, která probíhají od druhé  
poloviny září (po uzávěrce zpravodaje),  
obec požaduje i další změny v autobusové  
dopravě tak, aby byly spoje posíleny  
a koordinovány s vlaky. To znamená, aby 
autobusové spoje odjížděly do Nelahozevsi  
vždy od vlaků, které končí v Kralupech 
nad Vltavou a nepokračují do Nelahozevsi.  
Tímto opatřením by došlo k zajištění inter-
valu spojení 30 minut ve špičkách pracov-
ních dní v prokladu vlak/autobus pro  
Nelahozeves. Aby Lešany nepřišly o spo-
jení z/na rychlíky, bude obec vyžadovat 
zavedení krátkých spojů Kralupy–Lešany, 
alespoň od nejvytíženějších rychlíků (po 
16., 17., 18. a 19. hodině), čímž by i Lešany 
získaly spojení ve špičkách pracovní dní 
v intervalu 30 minut.
Pokud si uvědomíme, že se současný jízdní  
řád autobusu byl sestavován před cca 
dvaceti lety, kdy měla obec cca 900  

obyvatel, má tedy Nelahozeves při součas-
ném stavu obyvatel (více než 2 000) na 
posílení nárok. Je třeba také zdůraznit, že 
na rozdíl od jiných linek a oblastí nebyla 
při integraci do Pražské integrované  
dopravy (leden 2016) linka 458 optimali-
zována ani posílena, což je při rozšiřování 
systému Pražské integrované dopravy  
naprostá rarita. Z vyjádření občanů (výzva 
v minulém zpravodaji) vyplývá požadavek 
právě na posílení spojů hlavně v Lešanech  
a také lepší koordinace spojů s vlaky 
a koncem vyučování v základních školách 
v okolí. Častým požadavkem je zavedení 
autobusového spojení s Velvary. Samo-
zřejmostí je také zachování alespoň  
směnových spojů ke Kaučuku a základní 

spojení k obchodnímu domu Tesco. Zmíně-
ny byly také přestupní časy u kralupského 
nádraží, kdy bude obec vyjednávat  
o zavedení čekací doby při odjezdu auto-
busu nad rámec jízdního řádu při zpoždění 
vlaku.

Zrušené vlaky v pracovní 
den, odjezd z Kralup  
nad Vltavou:
9.23, 11.23, 21.23 hodin, vlak ve 
13.23 hodin nepojede o letních 

prázdninách.

Zrušené vlaky v pracovní 
den, odjezd z Nelahozevsi: 
10.26, 12.22, 22.26 hodin, vlak ve 
14.23 hodin nepojede o letních 
prázdninách.

Zrušené vlaky o víkendech 
a svátcích, odjezd z Kralup 
nad Vltavou:
7.23, 9.23, 11.23, 13.23, 15.23, 17.23, 
19.23, 21.23 hodin

Zrušené vlaky o víkendech 
a svátcích, odjezd z Nelaho-
zevsi:
8.26, 10.26, 12.26, 14.26, 16.26, 18.26, 
19.33, 21.33 hodin

 

Posílení autobusové linky 458
Od změny jízdního řádu dne 1. září 
byla posílena autobusová linka 458 
o dva nové spoje, které slouží přede-
vším školákům.
První spoj vyjíždí ve 13.05 hodin z Veltrus 
přes Nelahozeves (13.16 hodin), Lešany 
(13.21 hodin) do Kralup nad Vltavou  
k železniční stanici (13.30 hodin).
Druhý vyjíždí v 16.04 hodin od Tesca 
v Kralupech nad Vltavou přes Veltrusy 
(16.10 hodin), Nelahozeves (16.21 hodin), 
Lešany (16.25 hodin) do Kralup k železniční 
stanici (16.35 hodin).

Oba spoje zastavují ve všech obvyklých 
zastávkách, v Kralupech nad Vltavou  
jedou přes zastávku ÚNZ.
Další novinkou je zajetí dopoledního spoje, 
odjezd 9.35 hodin od Tesca přes Nelaho-
zeves a Lešany do Kralup nad Vltavou do 
Veltrus (odjezd v 9.41 hodin). V rámci opti-
malizace provozu je pak poslední večerní 
spoj, s odjezdem z Kralup nad Vltavou,  
železniční stanice ve 23.25 hodin, zkrácen 
pouze do Lešan. Cestující do Nelahozevsi 
použijí vlak linky S4 s odjezdem ve 23.16 
hodin.
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zóna 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537

DÚK                   
4 180 4:56 5:40 7:26 8:10 10:10 11:10 11:26 12:35 13:10 14:09 15:10 15:26 16:10 17:10 18:10 19:26
4 180 4:58 5:42 7:28 8:12 10:12 11:12 11:28 12:37 13:12 14:11 15:12 15:28 16:12 17:12 18:12 19:28
4 180 5:00 5:44 7:30 8:14 10:14 11:14 11:30 12:39 13:14 14:13 15:14 15:30 16:14 17:14 18:14 19:30

x 4 180 5:03 5:47 7:33 8:17 10:17 11:17 11:33 12:42 13:17 14:16 15:17 15:33 16:17 17:17 18:17 19:33
x 4 180 5:05 5:49 7:35 8:19 10:19 11:19 11:35 12:44 13:19 14:18 15:19 15:35 16:19 17:19 18:19 19:35

4 180          14:20      
5 184 5:10 5:54 7:40 8:24 10:24 11:24 11:40 12:49 13:24 14:24 15:24 15:40 16:24 17:24 18:24 19:40
5 184 5:13 5:57 7:43 8:27 10:27 11:27 11:43 12:52 13:27 14:27 15:27 15:43 16:27 17:27 18:27 19:43
5 185   7:52    11:52     15:52    19:52

x 4 186 5:17 6:01 7:56 8:31 10:31 11:31 11:56  13:31 14:31 15:31 15:56 16:31 17:31 18:31 19:56
4 186 5:18 6:02 6:56 7:57 8:32 10:32 11:32 11:57  13:32 14:32 15:32 15:57 16:32 17:32 18:32 19:57

x 4 186         12:56        
4 186         12:58        
4 186         13:01        
4 186   7:01 8:02    12:02 13:02   15:02  16:02    20:02
4 186 5:21 6:05 7:04 8:05 8:05 8:35 10:35 11:35 12:05 13:05 13:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:35 18:35 20:05

x 4 187 5:24 6:08 7:07 8:08 8:08 8:38 10:38 11:38 12:08 13:08 13:38 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:38 18:38 20:08
4 187 5:26 6:10 7:09 8:10 8:10 8:40 10:40 11:40 12:10 13:10 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:40 18:40 20:10
4 187 5:26 6:10 7:09 8:10 8:10 8:40 10:40 11:40 12:10 13:10 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:40 18:40 20:10

x 4 187 5:29 6:13 7:12 8:13 8:13 8:43 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:43 18:43 20:13
3 187 5:34                  

x 3 187 5:36 6:16 7:15 8:16 8:16 8:46 10:46 11:46 12:16 13:16 13:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:46 18:46 20:16
3 187 5:37 6:17 7:16 8:17 8:17 8:47 10:47 11:47 12:17 13:17 13:47 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:47 18:47 20:17
3 183 5:40 6:20 7:19 8:20 8:20 8:50 10:50 11:50 12:20 13:20 13:50 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50 20:20
3 189 5:44 6:24 7:23 8:24 8:24 8:54 10:54 11:54 12:24 13:24 13:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:54 18:54 20:24
3 189 5:47 6:27 7:26 8:27 8:27 8:57 10:57 11:57 12:27 13:27 13:57 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:57 18:57 20:27
3 189 5:49 6:29 7:28 8:29 8:29 8:59 10:59 11:59 12:29 13:29 13:59 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:59 18:59 20:29
3 189 5:50 6:30 7:29 8:30 8:30 9:00 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 20:30

zóna 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540

DÚK                    
3 189 4:55 5:29 5:55 6:35 6:45 8:25 9:29 9:55 11:55 12:55 13:25 13:29 14:19 14:55 15:55 16:25 17:25 17:29 19:25
3 189 4:56 5:30 5:56 6:36 6:46 8:26 9:30 9:56 11:56 12:56 13:26 13:30 14:20 14:56 15:56 16:26 17:26 17:30 19:26
3 189 4:58 5:32 5:58 6:38 6:48 8:28 9:32 9:58 11:58 12:58 13:28 13:32 14:22 14:58 15:58 16:28 17:28 17:32 19:28
3 189 5:00 5:34 6:00 6:40 6:50 8:30 9:34 10:00 12:00 13:00 13:30 13:34 14:24 15:00 16:00 16:30 17:30 17:34 19:30
3 183 5:05 5:39 6:05 6:45 6:55 8:35 9:39 10:05 12:05 13:05 13:35 13:39 14:29 15:05 16:05 16:35 17:35 17:39 19:35
3 187 5:07 5:41 6:07 6:47 6:57 8:37 9:41 10:07 12:07 13:07 13:37 13:41 14:31 15:07 16:07 16:37 17:37 17:41 19:37
3 187           13:39        

x 3 187 5:08 5:42 6:08 6:48 6:58 8:38 9:42 10:08 12:08 13:08 13:41 13:42 14:32 15:08 16:08 16:38 17:38 17:42 19:38
x 4 187 5:11 5:45 6:11 6:51 7:01 8:41 9:45 10:11 12:11 13:11 13:44 13:45 14:35 15:11 16:11 16:41 17:41 17:45 19:41

4 187 5:14 5:48 6:14 6:54 7:04 8:44 9:48 10:14 12:14 13:14 13:47 13:48 14:38 15:14 16:14 16:44 17:44 17:48 19:44
4 187 5:14 5:48 6:14 6:54 7:04 8:44 9:48 10:14 12:14 13:14 13:47 13:48 14:38 15:14 16:14 16:44 17:44 17:48 19:44

x 4 187 5:16 5:50 6:16 6:56 7:06 8:46 9:50 10:16 12:16 13:16 13:49 13:50 14:40 15:16 16:16 16:46 17:46 17:50 19:46
4 186 5:20 5:54 6:20 7:00 7:10 8:50 9:54 10:20 12:20 13:20 13:53 13:54 14:44 15:20 16:20 16:50 17:50 17:54 19:50
4 186  5:56  7:02   9:56    13:55 13:56 14:46     17:56 
4 186    7:03       13:56        
4 186    7:06       13:59        

x 4 186    7:07              
4 186 5:24 6:01 6:24  7:14 8:54 10:01 10:24 12:24 13:24 14:01 14:24 14:51 15:24 16:24 16:54 17:54 18:01 19:54

x 4 186 5:25 6:02 6:25  7:15 8:55 10:02 10:25 12:25 13:25 14:02 14:25 15:25 16:25 16:55 17:55 18:02 19:55
5 185  6:07     10:07    14:07      18:07 
5 184 5:28 6:13 6:28 7:11 7:18 8:58 10:13 10:28 12:28 13:28 14:13 14:28 15:28 16:28 16:58 17:58 18:13 19:58
5 184 5:31 6:16 6:31 7:14 7:21 9:01 10:16 10:31 12:31 13:31 14:16 14:31 15:31 16:31 17:01 18:01 18:16 20:01
4 180    7:19              

x 4 180 5:36 6:21 6:36 7:21 7:26 9:06 10:21 10:36 12:36 13:36 14:21 14:36 15:36 16:36 17:06 18:06 18:21 20:06
x 4 180 5:38 6:23 6:38 7:23 7:28 9:08 10:23 10:38 12:38 13:38 14:23 14:38 15:38 16:38 17:08 18:08 18:23 20:08

4 180 5:41 6:26 6:41 7:26 7:31 9:11 10:26 10:41 12:41 13:41 14:26 14:41 15:41 16:41 17:11 18:11 18:26 20:11
4 180 5:43 6:28 6:43 7:28 7:33 9:13 10:28 10:43 12:43 13:43 14:28 14:43 15:43 16:43 17:13 18:13 18:28 20:13
4 180 5:45 6:30 6:45 7:30 7:35 9:15 10:30 10:45 12:45 13:45 14:30 14:45 15:45 16:45 17:15 18:15 18:30 20:15
4 180 7:33 7:38
4 180 7:35 7:40

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede 29.10. a 30.10.

250466 Mělník - Spomyšl - Kralupy nad Vltavou

466 Platí od: 1.9.2019

MĚLNÍK,AUT.ST.
Mělník,Podolí,Pivovar
Mělník,Podolí,Nem.
Mělník,Rybáře
Hořín,Brozánky
Hořín
Býkev
Býkev,Jenišovice
Lužec n.Vlt.
Spomyšl,U Lávky  
Spomyšl
Vraňany,U Nadjezdu

Nová Ves,Miřejovice,Most
Veltrusy

Vraňany,Žel.st.  
Vraňany,Škola
Vraňany
Vraňany,Mlčechvosty
Nová Ves,Rozc.
Nová Ves

Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

PID
tarifní pásmo

Nová Ves,Nové Ouholice  
Nová Ves,Staré Ouholice
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice

tarifní pásmo

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Veltrusy
Nová Ves,Miřejovice,Most
Nová Ves,Staré Ouholice
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Nové Ouholice  
Nová Ves

Hořín

Nová Ves,Rozc.
Vraňany,Mlčechvosty
Vraňany
Vraňany,Škola
VRAŇANY,ŽEL.ST.  
Vraňany,U Nadjezdu

Mělník,Rybáře
Mělník,Podolí,Nem.
Mělník,Podolí,Pivovar
MĚLNÍK,AUT.ST.
Mělník,Poliklinika

Spomyšl
Spomyšl,U Lávky  
Lužec n.Vlt.
Býkev,Jenišovice
Býkev

 -
 -

 -

MĚLNÍK,FIBICHOVA

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

Hořín,Brozánky

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

změna trasy
diversion

příj.
odj.

příj.
odj.

zóna 501 503 505 507 509 511

DÚK      
3 189 6:20 9:25 12:25 14:25 16:25 18:25
3 189 6:21 9:26 12:26 14:26 16:26 18:26
3 189 6:23 9:28 12:28 14:28 16:28 18:28
3 189 6:25 9:30 12:30 14:30 16:30 18:30
3 183 6:30 9:35 12:35 14:35 16:35 18:35
3 187 6:32 9:37 12:37 14:37 16:37 18:37

x 3 187 6:33 9:38    18:38
3 187   12:39 14:39 16:39 

x 4 187   12:42 14:42 16:42 
x 4 187   12:44 14:44 16:44 
x 4 187   12:47 14:47 16:47 
x 4 187 6:36 9:41    18:41

4 187 6:39 9:44 12:49 14:49 16:49 18:44
x 4 699 6:43 9:48 12:53 14:53 16:53 18:48

4 699 6:45 9:50 12:55 14:55 16:55 18:50
zóna 502 504 506 508 510 512

DÚK      
4 699 5:50 7:00 10:05 13:05 15:00 17:05

x 4 699 5:51 7:01 10:06 13:06 15:01 17:06
4 187 5:55 7:05 10:10 13:10 15:05 17:10
4 187 5:55 7:05 10:10 13:10 15:05 17:10

x 4 187 5:58  10:13 13:13  17:13
x 4 187  7:07   15:07 
x 4 187  7:09   15:09 
x 4 187  7:11   15:11 

3 187  7:14   15:14 
x 3 187 6:01 7:16 10:16 13:16 15:16 17:16

3 187 6:02 7:17 10:17 13:17 15:17 17:17
3 183 6:05 7:20 10:20 13:20 15:20 17:20
3 189 6:09 7:24 10:24 13:24 15:24 17:24
3 189 6:12 7:27 10:27 13:27 15:27 17:27
3 189 6:14 7:29 10:29 13:29 15:29 17:29
3 189 6:15 7:30 10:30 13:30 15:30 17:30

na znamení
jede v pracovních dnech

Kralupy nad Vltavou - Nová Ves - Ledčice

496 Platí od: 1.9.2019

Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Veltrusy
Nová Ves,Miřejovice,Most

250496

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Staré Ouholice
Nová Ves,Nové Ouholice,U Havlínů
Nová Ves,Vepřek,U Fary
Nová Ves,Rozc.
Nová Ves,Nové Ouholice  

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

Nová Ves

Nová Ves,Nové Ouholice  
Nová Ves,Rozc.

Nová Ves
Ledčice,Rozc.
LEDČICE

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Nová Ves,Vepřek,U Fary
Nová Ves,Nové Ouholice,U Havlínů
Nová Ves,Staré Ouholice
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Miřejovice,Most
Veltrusy

LEDČICE
Ledčice,Rozc.

Vysvětlivky:
x -
 -

Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

příj.
odj.

zóna 501 503 505 507 509 511

DÚK      
3 189 6:20 9:25 12:25 14:25 16:25 18:25
3 189 6:21 9:26 12:26 14:26 16:26 18:26
3 189 6:23 9:28 12:28 14:28 16:28 18:28
3 189 6:25 9:30 12:30 14:30 16:30 18:30
3 183 6:30 9:35 12:35 14:35 16:35 18:35
3 187 6:32 9:37 12:37 14:37 16:37 18:37

x 3 187 6:33 9:38    18:38
3 187   12:39 14:39 16:39 

x 4 187   12:42 14:42 16:42 
x 4 187   12:44 14:44 16:44 
x 4 187   12:47 14:47 16:47 
x 4 187 6:36 9:41    18:41

4 187 6:39 9:44 12:49 14:49 16:49 18:44
x 4 699 6:43 9:48 12:53 14:53 16:53 18:48

4 699 6:45 9:50 12:55 14:55 16:55 18:50
zóna 502 504 506 508 510 512

DÚK      
4 699 5:50 7:00 10:05 13:05 15:00 17:05

x 4 699 5:51 7:01 10:06 13:06 15:01 17:06
4 187 5:55 7:05 10:10 13:10 15:05 17:10
4 187 5:55 7:05 10:10 13:10 15:05 17:10

x 4 187 5:58  10:13 13:13  17:13
x 4 187  7:07   15:07 
x 4 187  7:09   15:09 
x 4 187  7:11   15:11 

3 187  7:14   15:14 
x 3 187 6:01 7:16 10:16 13:16 15:16 17:16

3 187 6:02 7:17 10:17 13:17 15:17 17:17
3 183 6:05 7:20 10:20 13:20 15:20 17:20
3 189 6:09 7:24 10:24 13:24 15:24 17:24
3 189 6:12 7:27 10:27 13:27 15:27 17:27
3 189 6:14 7:29 10:29 13:29 15:29 17:29
3 189 6:15 7:30 10:30 13:30 15:30 17:30

na znamení
jede v pracovních dnech

Kralupy nad Vltavou - Nová Ves - Ledčice

496 Platí od: 1.9.2019

Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Veltrusy
Nová Ves,Miřejovice,Most

250496

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Staré Ouholice
Nová Ves,Nové Ouholice,U Havlínů
Nová Ves,Vepřek,U Fary
Nová Ves,Rozc.
Nová Ves,Nové Ouholice  

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

Nová Ves

Nová Ves,Nové Ouholice  
Nová Ves,Rozc.

Nová Ves
Ledčice,Rozc.
LEDČICE

PID

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Nová Ves,Vepřek,U Fary
Nová Ves,Nové Ouholice,U Havlínů
Nová Ves,Staré Ouholice
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Miřejovice,Most
Veltrusy

LEDČICE
Ledčice,Rozc.

Vysvětlivky:
x -
 -

Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

příj.
odj.

Drobnými změnami prošly i linky 466 (Kralupy–Mělník) 
a 496 (Kralupy–Ledčice) zastavující na Miřejovickém 
mostě. 
Spoj linky 466 s odjezdem z Kralup nad Vltavou v 15.35 
hodin vyjíždí nově v 15.55 hodin, čímž tvoří přípoj od 
vlaku z Prahy (Masarykovo nádraží 15.05 hodin–Kralupy 
nad Vltavou 15.45 hodin).
Spoje linky 496 s odjezdy z Kralup nad Vltavou ve 12.25, 
14.25 a 16.25 hodin jedou nově trvale přes Vepřek. Tyto 
spoje nezastavují v zastávce Nelahozeves, rozcestí Staré 
Ouholice.

Výstavba nových 
zastávek
Obec připravuje výstavbu dvou nových autobusových 
zastávek na znamení, a to u výjezdu z Dolního Resortu 
a u trafostanice v Zagarolské ulici (u křižovatky s ulicí 
Růžovou). Obě zastávky se nyní nacházejí ve fázi  
finalizace projektové dokumentace.

Tomáš Robek
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Srpen 2019

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537
                  

3 5:15 5:20 7:10 7:50 8:35 11:55 13:25 15:25 17:25 18:25 21:25 23:25
3 5:16 5:21 7:11 7:51 8:36 11:56 13:26 15:26 17:26 18:26 21:26 23:26
3 5:18 5:23  7:53 8:38 11:58 13:28 15:28 17:28 18:28 21:28 
3 5:19 5:24  7:54 8:39 11:59 13:29 15:29 17:29 18:29 21:29 
3 5:22 5:27 7:14 7:57 8:42 12:02 13:32 15:32 17:32 18:32 21:32 23:29

x 3 5:25 5:30 7:17 8:00 8:45 12:05 13:35 15:35 17:35 18:35 21:35 23:32
3 5:27 5:32 7:19 8:02 8:47 12:07 13:37 15:37 17:37 18:05 18:37 21:37 23:34
3 5:31 5:35 7:23 8:05 8:51 12:11 13:41 15:41 17:41 18:08 18:41 21:40
3 5:33 5:37 7:25 8:07 8:53 12:13 13:43 15:43 17:43 18:10 18:43 21:42
3 5:35 5:39 7:27 8:09 8:55 12:15 13:45 15:45 17:45 18:12 18:45 21:44
3 5:37 5:40 7:29 8:10 8:57 12:17 13:47 15:47 17:47 18:13 18:47 21:45

x 3 5:38 5:41 7:30 8:11 8:58 12:18 13:48 15:48 17:48 18:14 18:48 21:46
3 5:39 5:42 7:31 8:12 8:59 12:19 13:49 15:49 17:49 18:15 18:49 21:47
3  5:45 7:34 8:15     17:52 18:18 18:52 
3 5:43 5:49 7:38 8:19 9:03 12:23 13:53 15:53 17:56 18:22 18:56 21:51
3 5:45 5:51 7:40 8:21 9:05 12:25 13:55 15:55 17:58 18:24 18:58 21:53
3 5:47 5:53 7:42 12:27 13:57 15:57 18:00 18:26 19:00
3 5:49 5:55 7:44 12:29 13:59 15:59 18:02 18:28 19:02
3 5:50 5:56 6:53 7:45 10:22 12:30 13:35 14:00 14:22 15:09 16:00 16:09 18:03 18:29 19:03
3 6:54 10:23 13:36 14:23 15:10 16:10
3 6:57 10:26 13:39 14:26 15:13 16:13
3 6:58 10:27 13:40 14:27 15:14 16:14
3 7:02 10:31 13:44 14:31 15:18 16:18
2 7:06 10:35 13:48 14:35 15:22 16:22
3   13:51  15:25 
3 7:14     
2 10:40 13:58 14:40 15:32 16:27
2 10:43 14:01 14:43 15:35 16:30
2 10:44 14:02 14:44 15:36 16:31
2 10:46 14:04 14:46 15:38 16:33

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528
             

2 5:07 10:46 14:04 14:46 15:38
2 5:09    
2 5:13    
2 5:18    
3 5:22 10:53 14:11 14:53 15:45
3 5:26 10:57 14:15 14:57 15:49
3 5:27 10:58 14:16 14:58 15:50
3 5:29 11:00 14:18 15:00 15:52
3 5:30 5:55 6:00 6:55 11:01 13:20 14:10 14:19 15:01 15:53 17:25
3 5:56 6:01 6:56 13:21 14:11 17:26
3 5:59 6:04 6:59 13:24 14:14 17:29
3 6:01 6:06 7:01 9:35  14:16 16:04 17:31
3 6:03 6:08 7:03 9:37 13:26 14:18 16:06 17:33
3  6:12  9:41 13:05 13:30 14:22 16:10 17:37
3 6:07 6:15 7:07 9:44 13:08 13:33 14:25 16:13 17:40
3 6:09 6:17 7:09 9:46 13:10 13:35 14:27 16:15 17:42
3 6:11 6:18 7:11 9:48 13:12 13:36 14:29 16:17 17:43
3 6:13 6:19 7:13 9:50 13:14 13:37 14:31 16:19 17:44
3 6:15 6:21 7:15 9:52 13:16 13:39 14:33 16:21 17:46
3 6:19 6:24 7:19 9:56 13:20 13:42 14:37 16:25 17:49

x 3 6:21 6:26 7:21 9:58 13:22 13:44 14:39 16:27
3 6:24 6:29 7:24 10:01 13:25 13:47 14:42 16:30
3   7:26 10:03 13:27 13:49  16:32
3 6:28 6:32     14:46 
3 6:29 6:33     14:47 
3 6:30 6:34 7:28 10:05 13:29 13:51 14:48 16:34
3 6:31 6:35 7:29 10:06 13:30 13:52 14:49 16:35

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 29.10. a 30.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

250458 Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves/Holubice

458 Platí od: 1.9.2019

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,V Luhu
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt.,Lobeč
Nelahozeves,Lešany,Rozc.
Nelahozeves,Lešany
Nelahozeves
Nelahozeves,U Nadjezdu
Nelahozeves,Tukové záv.
Nelahozeves,U Kaštanu
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Miřejovice,Most
Veltrusy
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Kralupy n.Vlt.,Tesco
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad

Holubice,Kozinec
Holubice,Kozinec,Habrová
HOLUBICE

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky
Kralupy n.Vlt.,Minice  
Dolany nad Vltavou,Debrno

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

HOLUBICE
Holubice,Kozinec
Tursko

PID

Kralupy n.Vlt.,Hřbitov
KRALUPY N.VLT.,MINICE  
Tursko

Dolany nad Vltavou,Debrno
Kralupy n.Vlt.,Minice  
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Tesco
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Veltrusy
Nová Ves,Miřejovice,Most
Nelahozeves,U Kaštanu
Nelahozeves,Tukové záv.
Nelahozeves,U Nadjezdu
Nelahozeves
Nelahozeves,Lešany
Nelahozeves,Lešany,Rozc.
Kralupy n.Vlt.,Lobeč
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,V Luhu
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

 -
 -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Výňatek z JŘ
změna trasy

diversion

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537
                  

3 5:15 5:20 7:10 7:50 8:35 11:55 13:25 15:25 17:25 18:25 21:25 23:25
3 5:16 5:21 7:11 7:51 8:36 11:56 13:26 15:26 17:26 18:26 21:26 23:26
3 5:18 5:23  7:53 8:38 11:58 13:28 15:28 17:28 18:28 21:28 
3 5:19 5:24  7:54 8:39 11:59 13:29 15:29 17:29 18:29 21:29 
3 5:22 5:27 7:14 7:57 8:42 12:02 13:32 15:32 17:32 18:32 21:32 23:29

x 3 5:25 5:30 7:17 8:00 8:45 12:05 13:35 15:35 17:35 18:35 21:35 23:32
3 5:27 5:32 7:19 8:02 8:47 12:07 13:37 15:37 17:37 18:05 18:37 21:37 23:34
3 5:31 5:35 7:23 8:05 8:51 12:11 13:41 15:41 17:41 18:08 18:41 21:40
3 5:33 5:37 7:25 8:07 8:53 12:13 13:43 15:43 17:43 18:10 18:43 21:42
3 5:35 5:39 7:27 8:09 8:55 12:15 13:45 15:45 17:45 18:12 18:45 21:44
3 5:37 5:40 7:29 8:10 8:57 12:17 13:47 15:47 17:47 18:13 18:47 21:45

x 3 5:38 5:41 7:30 8:11 8:58 12:18 13:48 15:48 17:48 18:14 18:48 21:46
3 5:39 5:42 7:31 8:12 8:59 12:19 13:49 15:49 17:49 18:15 18:49 21:47
3  5:45 7:34 8:15     17:52 18:18 18:52 
3 5:43 5:49 7:38 8:19 9:03 12:23 13:53 15:53 17:56 18:22 18:56 21:51
3 5:45 5:51 7:40 8:21 9:05 12:25 13:55 15:55 17:58 18:24 18:58 21:53
3 5:47 5:53 7:42 12:27 13:57 15:57 18:00 18:26 19:00
3 5:49 5:55 7:44 12:29 13:59 15:59 18:02 18:28 19:02
3 5:50 5:56 6:53 7:45 10:22 12:30 13:35 14:00 14:22 15:09 16:00 16:09 18:03 18:29 19:03
3 6:54 10:23 13:36 14:23 15:10 16:10
3 6:57 10:26 13:39 14:26 15:13 16:13
3 6:58 10:27 13:40 14:27 15:14 16:14
3 7:02 10:31 13:44 14:31 15:18 16:18
2 7:06 10:35 13:48 14:35 15:22 16:22
3   13:51  15:25 
3 7:14     
2 10:40 13:58 14:40 15:32 16:27
2 10:43 14:01 14:43 15:35 16:30
2 10:44 14:02 14:44 15:36 16:31
2 10:46 14:04 14:46 15:38 16:33

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528
             

2 5:07 10:46 14:04 14:46 15:38
2 5:09    
2 5:13    
2 5:18    
3 5:22 10:53 14:11 14:53 15:45
3 5:26 10:57 14:15 14:57 15:49
3 5:27 10:58 14:16 14:58 15:50
3 5:29 11:00 14:18 15:00 15:52
3 5:30 5:55 6:00 6:55 11:01 13:20 14:10 14:19 15:01 15:53 17:25
3 5:56 6:01 6:56 13:21 14:11 17:26
3 5:59 6:04 6:59 13:24 14:14 17:29
3 6:01 6:06 7:01 9:35  14:16 16:04 17:31
3 6:03 6:08 7:03 9:37 13:26 14:18 16:06 17:33
3  6:12  9:41 13:05 13:30 14:22 16:10 17:37
3 6:07 6:15 7:07 9:44 13:08 13:33 14:25 16:13 17:40
3 6:09 6:17 7:09 9:46 13:10 13:35 14:27 16:15 17:42
3 6:11 6:18 7:11 9:48 13:12 13:36 14:29 16:17 17:43
3 6:13 6:19 7:13 9:50 13:14 13:37 14:31 16:19 17:44
3 6:15 6:21 7:15 9:52 13:16 13:39 14:33 16:21 17:46
3 6:19 6:24 7:19 9:56 13:20 13:42 14:37 16:25 17:49

x 3 6:21 6:26 7:21 9:58 13:22 13:44 14:39 16:27
3 6:24 6:29 7:24 10:01 13:25 13:47 14:42 16:30
3   7:26 10:03 13:27 13:49  16:32
3 6:28 6:32     14:46 
3 6:29 6:33     14:47 
3 6:30 6:34 7:28 10:05 13:29 13:51 14:48 16:34
3 6:31 6:35 7:29 10:06 13:30 13:52 14:49 16:35

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 29.10. a 30.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

250458 Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves/Holubice

458 Platí od: 1.9.2019

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,V Luhu
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt.,Lobeč
Nelahozeves,Lešany,Rozc.
Nelahozeves,Lešany
Nelahozeves
Nelahozeves,U Nadjezdu
Nelahozeves,Tukové záv.
Nelahozeves,U Kaštanu
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Miřejovice,Most
Veltrusy
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Kralupy n.Vlt.,Tesco
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad

Holubice,Kozinec
Holubice,Kozinec,Habrová
HOLUBICE

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky
Kralupy n.Vlt.,Minice  
Dolany nad Vltavou,Debrno

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

HOLUBICE
Holubice,Kozinec
Tursko

PID

Kralupy n.Vlt.,Hřbitov
KRALUPY N.VLT.,MINICE  
Tursko

Dolany nad Vltavou,Debrno
Kralupy n.Vlt.,Minice  
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Tesco
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Veltrusy
Nová Ves,Miřejovice,Most
Nelahozeves,U Kaštanu
Nelahozeves,Tukové záv.
Nelahozeves,U Nadjezdu
Nelahozeves
Nelahozeves,Lešany
Nelahozeves,Lešany,Rozc.
Kralupy n.Vlt.,Lobeč
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,V Luhu
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

 -
 -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Výňatek z JŘ
změna trasy

diversion

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537
                  

3 5:15 5:20 7:10 7:50 8:35 11:55 13:25 15:25 17:25 18:25 21:25 23:25
3 5:16 5:21 7:11 7:51 8:36 11:56 13:26 15:26 17:26 18:26 21:26 23:26
3 5:18 5:23  7:53 8:38 11:58 13:28 15:28 17:28 18:28 21:28 
3 5:19 5:24  7:54 8:39 11:59 13:29 15:29 17:29 18:29 21:29 
3 5:22 5:27 7:14 7:57 8:42 12:02 13:32 15:32 17:32 18:32 21:32 23:29

x 3 5:25 5:30 7:17 8:00 8:45 12:05 13:35 15:35 17:35 18:35 21:35 23:32
3 5:27 5:32 7:19 8:02 8:47 12:07 13:37 15:37 17:37 18:05 18:37 21:37 23:34
3 5:31 5:35 7:23 8:05 8:51 12:11 13:41 15:41 17:41 18:08 18:41 21:40
3 5:33 5:37 7:25 8:07 8:53 12:13 13:43 15:43 17:43 18:10 18:43 21:42
3 5:35 5:39 7:27 8:09 8:55 12:15 13:45 15:45 17:45 18:12 18:45 21:44
3 5:37 5:40 7:29 8:10 8:57 12:17 13:47 15:47 17:47 18:13 18:47 21:45

x 3 5:38 5:41 7:30 8:11 8:58 12:18 13:48 15:48 17:48 18:14 18:48 21:46
3 5:39 5:42 7:31 8:12 8:59 12:19 13:49 15:49 17:49 18:15 18:49 21:47
3  5:45 7:34 8:15     17:52 18:18 18:52 
3 5:43 5:49 7:38 8:19 9:03 12:23 13:53 15:53 17:56 18:22 18:56 21:51
3 5:45 5:51 7:40 8:21 9:05 12:25 13:55 15:55 17:58 18:24 18:58 21:53
3 5:47 5:53 7:42 12:27 13:57 15:57 18:00 18:26 19:00
3 5:49 5:55 7:44 12:29 13:59 15:59 18:02 18:28 19:02
3 5:50 5:56 6:53 7:45 10:22 12:30 13:35 14:00 14:22 15:09 16:00 16:09 18:03 18:29 19:03
3 6:54 10:23 13:36 14:23 15:10 16:10
3 6:57 10:26 13:39 14:26 15:13 16:13
3 6:58 10:27 13:40 14:27 15:14 16:14
3 7:02 10:31 13:44 14:31 15:18 16:18
2 7:06 10:35 13:48 14:35 15:22 16:22
3   13:51  15:25 
3 7:14     
2 10:40 13:58 14:40 15:32 16:27
2 10:43 14:01 14:43 15:35 16:30
2 10:44 14:02 14:44 15:36 16:31
2 10:46 14:04 14:46 15:38 16:33

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528
             

2 5:07 10:46 14:04 14:46 15:38
2 5:09    
2 5:13    
2 5:18    
3 5:22 10:53 14:11 14:53 15:45
3 5:26 10:57 14:15 14:57 15:49
3 5:27 10:58 14:16 14:58 15:50
3 5:29 11:00 14:18 15:00 15:52
3 5:30 5:55 6:00 6:55 11:01 13:20 14:10 14:19 15:01 15:53 17:25
3 5:56 6:01 6:56 13:21 14:11 17:26
3 5:59 6:04 6:59 13:24 14:14 17:29
3 6:01 6:06 7:01 9:35  14:16 16:04 17:31
3 6:03 6:08 7:03 9:37 13:26 14:18 16:06 17:33
3  6:12  9:41 13:05 13:30 14:22 16:10 17:37
3 6:07 6:15 7:07 9:44 13:08 13:33 14:25 16:13 17:40
3 6:09 6:17 7:09 9:46 13:10 13:35 14:27 16:15 17:42
3 6:11 6:18 7:11 9:48 13:12 13:36 14:29 16:17 17:43
3 6:13 6:19 7:13 9:50 13:14 13:37 14:31 16:19 17:44
3 6:15 6:21 7:15 9:52 13:16 13:39 14:33 16:21 17:46
3 6:19 6:24 7:19 9:56 13:20 13:42 14:37 16:25 17:49

x 3 6:21 6:26 7:21 9:58 13:22 13:44 14:39 16:27
3 6:24 6:29 7:24 10:01 13:25 13:47 14:42 16:30
3   7:26 10:03 13:27 13:49  16:32
3 6:28 6:32     14:46 
3 6:29 6:33     14:47 
3 6:30 6:34 7:28 10:05 13:29 13:51 14:48 16:34
3 6:31 6:35 7:29 10:06 13:30 13:52 14:49 16:35

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 29.10. a 30.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

250458 Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves/Holubice

458 Platí od: 1.9.2019

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,V Luhu
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt.,Lobeč
Nelahozeves,Lešany,Rozc.
Nelahozeves,Lešany
Nelahozeves
Nelahozeves,U Nadjezdu
Nelahozeves,Tukové záv.
Nelahozeves,U Kaštanu
Nelahozeves,Rozc.Staré Ouholice
Nová Ves,Miřejovice,Most
Veltrusy
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Kralupy n.Vlt.,Tesco
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad

Holubice,Kozinec
Holubice,Kozinec,Habrová
HOLUBICE

KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky
Kralupy n.Vlt.,Minice  
Dolany nad Vltavou,Debrno

PID
tarifní pásmo

tarifní pásmo

HOLUBICE
Holubice,Kozinec
Tursko

PID

Kralupy n.Vlt.,Hřbitov
KRALUPY N.VLT.,MINICE  
Tursko

Dolany nad Vltavou,Debrno
Kralupy n.Vlt.,Minice  
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
Kralupy n.Vlt.,Lobeček
Kralupy n.Vlt.,Tesco
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk
Veltrusy
Nová Ves,Miřejovice,Most
Nelahozeves,U Kaštanu
Nelahozeves,Tukové záv.
Nelahozeves,U Nadjezdu
Nelahozeves
Nelahozeves,Lešany
Nelahozeves,Lešany,Rozc.
Kralupy n.Vlt.,Lobeč
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ
Kralupy n.Vlt.,V Luhu
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST.  

 -
 -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -

ČSAD Střední Čechy, a.s.,
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Výňatek z JŘ
změna trasy

diversion

Rozvrh platný od 2. září 2019

TJ  DYNAMO NELAHOZEVES
si vás dovoluje pozvat

na pravidelné sportovní aktivity

Bližší informace na:
www.dynamonelahozeves.cz

Cvičení rodiče a děti 728 508 021
Sebeobrana   775 718 806
Stolní tenis   724 534 918
Zdravotní cvičení 608 509 600

pondělí
úterý
středa

čtvrtek

17:00   17:30   17:45   18:00   18:30   19:00   19:30   20:00   20:30   21:00
Cvičení rodiče a děti

Zdravotní cvičení

Stolní tenis (žactvo) 

pátek 

Sebeobrana

Stolní tenis (dospělí)

Stolní tenis (žactvo) Stolní tenis (dospělí)

Sebeobrana

Stolní tenis (zápasy) 

Rozvrh platný od 2. září 2019

TJ  DYNAMO NELAHOZEVES
si vás dovoluje pozvat

na pravidelné sportovní aktivity

Bližší informace na:
www.dynamonelahozeves.cz

Cvičení rodiče a děti 728 508 021
Sebeobrana   775 718 806
Stolní tenis   724 534 918
Zdravotní cvičení 608 509 600

pondělí
úterý
středa

čtvrtek

17:00   17:30   17:45   18:00   18:30   19:00   19:30   20:00   20:30   21:00
Cvičení rodiče a děti

Zdravotní cvičení

Stolní tenis (žactvo) 

pátek 

Sebeobrana

Stolní tenis (dospělí)

Stolní tenis (žactvo) Stolní tenis (dospělí)

Sebeobrana

Stolní tenis (zápasy) 
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Dvořákova Nelahozeves  
sluncem a pohodou zalitá
Hudební festival věnován osobnosti  
Antonína Dvořáka letos připomněl 178 let 
od narození slavného skladatele.
Ačkoliv lze tuto akci považovat již za tradiční 
(letos se konal již 68. ročník), každý rok se 
pořadatelé snaží oslovit posluchače něčím  
novým. Program, který začal slavnostním 
položením květin u sochy Antonína Dvořáka  
v parku, pokračoval dopoledním koncer-
tem houslisty Bohuslava Matouška a pia-
nisty Miroslava Sekery v rodném domě. Ti, 
kdo se do malého sálu v památníku nevešli,  
měli možnost vyslechnout koncert otevře-
nými okny zvenku, třeba i se sklenkou 
dobrého vína. 

Počasí se i přes nepříznivé předpovědi 
vyjasnilo, a tak nic nebránilo užít si po 
čas konání festivalu rodinný piknik. Bylo 
příjemné opustit zdi koncertních prostor 
a od stolku či z deky sledovat program 
v parku, včetně hudebních vystoupení. 
Velkou odezvu a zasloužený potlesk sklidil 
místní sbor, který potěšil posluchače dobře 
provedeným programem. Dvořákovo Largo  
v jejich nastudování a za doprovodu violy 
bylo v atmosféře oslav až dojemně krásné. 
Ovace vyvolala také „Dyby byla kosa nabró-
šená“, původně lidová píseň, Dvořákem  
upravená do podoby svižného duetu, 
v našem případě tedy oktetu, s klavírním 
doprovodem famózního Miroslava Sekery.
Na své si přišly i děti, které si domů odnesly 
vlastnoručně dotvořené makety hudebních 
nástrojů, a nestrádali ani ostatní návštěvníci, 
kteří se mohli za poslechu hudby pohostit 
u stánků s občerstvením.
Mimořádně krásné završení festivalu na-
bídla slavnostní mše v kostele sv. Ondřeje. 
Farář František Masařík mši věnoval kromě 
Dvořáka též dirigentovi Radomilu Eliškovi, 
někdejšímu dlouholetému řediteli Společ-
nosti Antonína Dvořáka, který zemřel ve 
věku 88 let pouhý týden před akcí. Mši 
hudebně obohatila sopranistka Lucie  

Silkenová za doprovodu varhan Vladimíra 
Roubala.
Dvořákovy oslavy jsou a budou nedílnou 
součástí kulturního života v Nelahozevsi. 
Přestože s osobností Antonína Dvořáka 
je spojeno více míst v republice (napří-
klad Praha, Příbram či nedaleké Zlonice) 
a je pořádáno mnoho festivalů nesoucích 
skladatelovo jméno, jen v naší obci lze 
pocítit atmosféru, která zde byla v době 
zrodu tohoto obrovsky talentovaného 
skladatele.
V hudební branži se říká: „Letošní ročník 
festivalu skončil, ať žije ten příští…“  
Za všechny pořadatele si vás již teď dovoluji  
pozvat na neděli 6. září 2020. Činím tak 
velmi ráda, protože už tuším, že to bude 
velice „dobrý ročník“.
Závěrem bych ráda poděkovala společnosti  
MERO jakožto tradičnímu sponzorovi 
akce.

Kateřina Bryndová 
kulturní komise

Hon  
v Nelahozevsi

Myslivecké sdružení Kralupy-Nelaho-
zeves oznamuje, že v níže uvedeném 

termínu porádá hon.

Sobota 23. listopadu
8–16 h

Hon se koná na katastrálních  
územích Nelahozevsi a Lešan. 

Během honu se bude v honitbě  
pohybovat větší množství myslivců 

a loveckých psů. 

Při procházkách po honitbě se ne-
doporučuje pouštět psy z vodítek.

Zdeněk Schneider 
předseda sdružení



15

Srpen 2019

Půlkulatý Happening  
skropil déšť, lidem to ale nevadilo

Pátý Happening na starém mostě je 
úspěšně za námi a opět se ukázalo, že se 
na něj lidé rádi vracejí. Během sobotního 
odpoledne 7. září pršelo (poprvé za dobu 
konání této akce), ale ani to lidi z okolí  
neodradilo, aby na starý Miřejovický most 
přišli v hojném počtu. K večeru se pak 
počasí umoudřilo.

Pěvecký sbor Markéty Wagnerové.

Na nelahozeveské scéně jste si mohli 
poslechnout vystoupení dětí ze ZUŠ 
v Kralupech s Markétou Wagnerovou či 
obdivovat vystoupení dívek z dětského 
fitness oddílu Diamondgirls. Následovalo 
divadelně-kabaretní představení Nešišlej! 
v podání šansoniérky Amálky Třebické 
a herečce Valérie Daňhové z divadla 
Minor.

Mateřská.com

Do Nelahozevsi zavítala také Bára 
Vaculíková s Lenkou Jankovskou, které tu 
představily svůj sebeironický a životem 
inspirovaný projekt Mateřská.com. Po 

setmění jste si mohli vychutnat hudbu 
kapely Yo Soy Indigo (freak-folk-jazz). 
Toto mezinárodní uskupení vytvořilo 
nevšední melancholickou atmosféru, 
kterou podtrhával výrazný hlas Američanky 
Emily Thielové. Tma téhle kapele sedla.

Yo Soy Indigo

Jebuto

Po dvou letech na Happeningu opět 
zahrála místní kapela Jebuto, která měla 
dříve v repertoáru zejména hity od kapely 
Krucipüsk. S novou zpěvačkou Klárou 
Kadečkovou z Veltrus v letošním roce ale 
představili jemnější a naprosto rozdílný 
repertoár od Amy Winehouse a dalších 
interpretů. Jejich vystoupením program 
v Nelahozevsi po 23. hodině skončil, ale 
pokud jste přešli do Veltrus, mohli jste si 
užít ještě uskupení Lee Davison Quartet. 
Hostem kvarteta byl jazzový saxofonista 
a zpěvák Petr Kroutil, bez kterého si konec 
happeningu už nelze ani představit.
Ve Veltrusích se kromě toho mohli po-

slechnout uskupení Baťa a Kalábůf něžný 
beat, bubeníky Quantakytek a pohádku 
Mořský svět (na zahradě u Libuše), svéráz-
ného písničkáře Xaviera Baumaxu, který si  
s ničím nebere servítky, a také kapelu  
Mr. Loco, která roztančila nejednoho  
posluchače. Jejich hudební tvorba vychází 
z balkánských rytmů, které propojuje  
s jinými žánry.
Každý ročník happeningu je unikátní.  
Letos se hudební scéna rozrostla o výjezdní  
Open Mic z Kralup nad Vltavou, jehož 
účinkující jste si mohli poslechnout upro-
střed mostu. Tato třetí scéna nabídla krátká 
vystoupení písničkářů a mohli jste si tam 
zahrát i vy. Vystoupil zde Kralupskej pankáč, 
Jiný člověk & Tydwa, Divný lidi, Erdela  
Teriérová, Matěj Kroutil, Jenmy, Hanzík 
a Ondřej Galuška. Stálou scénu má Kralu-
pský Open Mic v The Patro-baru.
Nabídka happeningového občerstvení 
byla tradičně rozmanitá. Mohli jste ochut-
nat například pečenou čokoládu, kávu,  
limonádu Fermentádu, burčák, piva  
z malých pivovarů, burgery a spoustu  
dalších dobrot.

(sb)

Přátelé  
starého mostu
V den konání Happeningu na starém 
mostě proběhla ustavující schůze 
členů nově založeného spolku Přátelé 
starého mostu, z. s. 

Naší činností by v budoucnu 
měla být péče o náplavku  
s výhledem na starý most  
a pořádání menších setkání. 
Do spolku se kromě fyzických osob 
zapojila i Základní škola a Mateřská 
škola VIA LIBERTATIS, z. ú. Pokud byste 
se chtěli zapojit, neváhejte nám dát 
vědět.

Soňa Brunnerová 
předsedkyně spolku

e-mail:  
pratelestarehomostu@gmail.com

 Přátelé starého mostu, z. s.

mailto://pratelestarehomostu@gmail.com
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Do druhé sezony vstoupili v krajské I.A třídě fotbalisté Dynama. 
V loňské sezóně coby nováček obsadili 6. místo. Trenér Kaplan 
se musel vypořádat s odchodem nejzkušenějšího hráče (Zdeněk 
Kratochvíl přestoupil do Kralup) a z Kralup přišel o 15 let mladší 
hráč. Další posilou se stal Petr Majerech, který nastupoval v české 
lize dorostu za Neratovice. Ze Střešovic se vrátil po odehrané  
sezóně Robert Minařík. Trenér Kaplan se snaží vytvořit tým zkuše-
ných hráčů, kteří doplňují právě mladší hráči.
Fotbalisté Dynama rozehráli i Agro CS Pohár Středočeského kraje 
fotbalového svazu. V 1. kole se utkali s Vinařicemi. Zápas gól  
nepřinesl a o postupujícím musely rozhodnout penalty, při nichž 
byli šťastnější naši fotbalisté. Ve druhém kole změřili síly se  
Sokolem Klecany. V prvním poločase byl ještě výsledek remízový,  
ale ve druhém poločase Dynamo vsítilo tři branky a zdálo se 
o postupujícím rozhodnuto. Hosté z Klecan se nevzdali a zápas 
pořádně ke konci zápasu zdramatizovali. Vyrovnat se nepodařilo 
a Dynamo zaslouženě postoupilo.

Odehraná mistrovská utkání 
Dynama

Dynamo Nelahozeves–SK 
Olympie Zdice 2:2 (2:2) np. 5:4, 
SK Chlumec–Dynamo Nelaho-
zeves 4:2 (2:1), Dynamo Nela-
hozeves–FK Mníšek pod Brdy 
3:2 (1:1), TJ Kovohutě Podle-
sí–Dynamo Nelahozeves 3:1 
(0:0), Dynamo Nelahozeves–FC 
Čechie Velká Dobrá 1:0 (0:0), 
TJ Jíloviště–Dynamo Nelaho-
zeves 3:1 (0:0)

Zbývající zápasy: 
 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

Svoji soutěž rozehráli i malí fotbalisté Dynama. Ty nejmenší hrají 
v oblastním přeboru mladší přípravky skupiny E a v prvním zápase 
porazili TJ Vltavan Chvatěruby 7:15. V dalších kolech změří síly 
s SK Vojkovice (25. 9. venku, 29. 9. doma), Čechii Kralupy (6. 10. 
venku, 9. 10. doma), TJ Vltavan Chvatěruby (20. 10. doma),  
TJ Sokol Dolany (26. 10. venku). 
Další kategorii hrají mladší žáci. V oblastním přeboru prohráli na 
hřišti FK Kralupy 1901 5:0. V dalších kolech přivítají 28. 9. (venku) 
TJ Sokol Obříství, 9. 10. (doma) AFK Veltrusy, 12. 10. (venku) TJ 
Sokol Cítov, 20. 10. (doma) AFK Veltrusy, 26. 10. (venku) TJ Sokol 
Cítov.

Odehraná mistrovská utkání 

Viktorie
Nová sezóna začala i pro Viktorii. 
V prvním kole prožila Viktorie debakl, 
ale od druhého kola se hra zvedla. 
První domácí zápas sice prohráli, ale 
až po penaltovém rozstřelu. Proti 
Hostínu i Dolanům už byla Viktorie 
stoprocentní.
AFK Hořín–TJ PTZ Viktorie Nelaho-
zeves 8:2 (3:1), TJ PTZ Viktorie  
Nelahozeves–AFK Veltrusy 1:2p (1:1), 
TJ Sokol Hostín–TJ PTZ Viktorie  
Nelahozeves 0:1 (0:0), TJ PTZ Viktorie 
Nelahozeves–TJ Sokol Dolany „A“ 
4:1 (2:0)

Zbývající zápasy:
 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)

Fotbalisté Dynama Nelahozeves  
rozehráli své soutěže

Tabulka po 6. kole:
1. TJ Sokol Klecany . . . . . . . 14 
2. SK Votice  . . . . . . . . . . . . . 13 
3. TJ Podlesí . . . . . . . . . . . . . 13
4. SK Tochovice . . . . . . . . . . 12
5. TJ Viktorie Vestec . . . . . . 12
6. SK Baník Libušin . . . . . . . 11
7. SK Chlumec . . . . . . . . . . . 11
8. TJ Jíloviště . . . . . . . . . . . . 9

Tabulka po 4. kole:
1.  FC Lobkovice  . . . . . . . . . . . . 10
2. SK Liběchov . . . . . . . . . . . . . . 10
3. FC Sokol Ovčáry . . . . . . . . . . 9
4. TJ Liaz Vehlovice . . . . . . . . . . 9
5. AFK Veltrusy . . . . . . . . . . . . . . 8
6. TJ Sokol Dolany . . . . . . . . . . . 8
7. AFK Hořín . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8. TJ PTZ Viktorie Nelahozeves . 7

9. SK Doksy  . . . . . . . . . . . . . 8
10. TJ Sokol Sedlec Prčice . . 8
11. Dynamo Nelahozeves . . 8
12. FC Čechie Velká Dobrá . 8
13. FK Mníšek pod Brdy  . . . 5
14. SK Spartak Příbram . . . . 4
15. FK Olympie Zdice  . . . . . 4
16. SK Rakovník „B“. . . . . . . . 3

9. TJ Sokol Hostín . . . . . . . . . . . 6
10. TJ EMĚ Mělník . . . . . . . . . . . . 6
11. TJ Řepín. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
12. FK Vysoká „B“ . . . . . . . . . . . . . 1
13. TJ Kly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
14. TJ Sokol Jeviněves  . . . . . . . . 0
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Z jedenáctého Miřejovic-
kého půlení putuje medaile 
do Nelahozevsi
Přelom letních prázdnin už pojedenácté 
patřil Miřejovickému půlení. Na start hlav-
ního závodu – půlmaratonu se v sobotu  
3. srpna postavilo sedmdesát závodníků  
různých věkových kategorií, 56 běžců a 14 
běžkyň z celé republiky. Oproti loňskému 
roku panovalo letos ideální počasí pro 
běh s mírným větrem a teplotou pohybující 
se kolem dvaceti stupňů.
Miřejovický půlmaraton se běží po velmi  
rychlé trati s minimálním převýšením 
a s naprostou převahou asfaltového po-
vrchu. Trasa závodu vede z Miřejovic přes 
Nelahozeves kolem vodní elektrárny, po 
mostě přes Vltavu, veltruským parkem 
do Všestud, přes Dušníky nad Vltavou až 
k obrátce do Dědibaby a potom obdobnou 
trasou zpět.
V letošním půlmaratonu naši obec repre-
zentovali tři běžci. V kategorii MA18–39 
let běžel Petr Babor. V kategorii MB jsme 
měli dva zástupce – Zdeňka Plachého 
a Josefa Kopčeka.
Všem třem běžcům patří velký dík za repre-
zentaci naší obce a Zdeňkovi Plachému 
gratulujeme po boji ke skvělému druhému 
místu.
V rámci Miřejovického půlení probíhal 
i vložený závod IVAR CS lidový běh 

(startoval v meziobdobí hlavního závodu), 
který letos patřil dětem. V pestrém pro-
gramu se běžel i Pivní půlmaraton,  
o který byl letos velký zájem. Na startu bylo 
připraveno jedenáct závodníků, z toho 
dvě ženy. Cílem závodu bylo uběhnout 
548,75 m, vypít dvě 10° piva a poté opět 
uběhnout 548,75 m. Vítěz v cíli zvládl 
uběhnout a vypít za 3:56 min.
Organizátoři se rozhodli letos opět 
podpořit Sportovní klub vozíčkářů Praha.  
Každý ze závodníků mohl přispět za každý 
uběhnutý kilometr 1 Kč na pomoc tomuto 
klubu. Podařilo se vybrat pěkných 4 444 Kč.
Velkou postavou Miřejovického půlma-
ratonu byla maratonská legenda Pavel 
Kantorek, který převzal záštitu nad zá-
vodem. Současník Emila Zátopka a Abele 
Bikily se svými výkony zařadil mezi nejlepší 
československé i světové maratonce. Byl 
našim prvním běžcem, který překonal 
hranici dvou hodin dvaceti minut na mara-
tonské trati (1959 – Ostrava). Jeho osobní 
rekord na 42 kilometrů dlouhé trati činí 
dodnes úctyhodných 2.18:44. Pavel Kan-
torek reprezentoval naši republiku hned 
třikrát na olympijských hrách. Startoval 
v roce 1956 v Melbourne, 1960 v Římě 
a 1964 v Tokiu. Tento dodnes čilý pán, 
který 8. února 2020 oslaví 90. narozeniny, 
se celou dobu zajímal o průběh závodů, 
ochotně se bavil se závodníky a předával 
ceny. Pro zájemce měl připravené foto-
grafie s osobním věnováním.
V neposlední řadě patří velké poděkování  
všem organizátorům v čele s šéfem Mara-
ton Klubu Miřejovice Josefem Burianem, 
kteří i letos odvedli skvělou práci. Nejeden  
významnější závod by si v Miřejovicích 
mohl vzít příklad.

(zk), Foto: Bruno Vognič

Výsledky  
XI. Miřejovického 
půlmaratonu

Kategorie MA 18–39 let 
Jiří Václavík . . . . . . . . . . . . . .1.20:17
Miroslav Balatka . . . . . . . . .1.21:25
Jiří Pavliš . . . . . . . . . . . . . . . .1.30:19
10. Petr Babor . . . . . . . . . 1.46:23 

Kategorie MB 40–49 let
Aleš Plíva . . . . . . . . . . . . . . . .1.33:56
Zdeněk Plachý  . . . . . . . . 1.34:26
Pavel Rek . . . . . . . . . . . . . . . .1.35:44
19. Josef Kopček . . . . . . . 2.03:16

Kategorie MC 50 let +
Roman Koravský . . . . . . . . .1.23:22
Petr Watzke  . . . . . . . . . . . . .1.30:42
Daniel Bubla. . . . . . . . . . . . .1.33:35

Kategorie ŽA 18–39 let
Thi Linh Pham  . . . . . . . . . . .1.35:18
Šimona Šimůnková . . . . . . .1.37:44
Martina Holíková  . . . . . . . .1.42:38

Kategorie ŽB 40 let + 
Petra Navrátilová  . . . . . . . .1.52:15
Radmila Matějčková . . . . . .1.53:15
Lenka Lenochová . . . . . . . .1.57:21

Vítězka kategorie žen, Thi Linh Pham

Zdeněk Plachý z Nelahozevsi finišující na 2. místěJosef Kopček z Nelahozevsi finišující na 19. místě

Vítěz hlavního závodu Jiří Václavík
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Ohlédnutí za letošním  
Miřejovickým quatro3atlonem

Letošní quatro3atlon (Q3A) byl prostě super. Bylo krásné počasí,  
sešlo se jedenáct týmů, které se rozhodly utkat v přátelském,  
nicméně tvrdém souboji o místa „na bedně“. Sváděli jsme vyrovnané  
souboje na lodích, na kole i v běhu. Každý ze sebe vydal maximum 
a rozdíly mezi týmy byly minimální, někdy i menší než půl minuty, 
a to je v závodě trvajícím cca tři čtvrtě hodiny opravdu těsné.
První místo patřilo letos týmu Rio Mířo, v těsném závěsu pak 
byly týmy KouBa a Miřejovice dolňáci. Stejně jako v minulých  
letech bylo v místě konání připravené občerstvení pro fanoušky 
i závodníky, večer nechybělo společné posezení a promítání filmu.

Když jsme před čtyřmi lety uspořádali nultý, zkušební ročník 
Q3A, tak jsme si moc přáli, aby byla časem větší účast. Nultého 
a prvního ročníku se zúčastnilo šest týmů, druhého ročníku 12 
týmů a letošního třetího ročníku jedenáct týmů. Jelikož maxi-
mální počet zúčastněných odhadujeme cca na patnáct týmů, 
vzhledem k možnosti půjčení lodí, hodnotíme jedenáct jako  
optimální množství, nicméně v případě zájmu uvítáme rádi další 
týmy ať již z Nelahozevsi, Miřejovic, Veltrus, Kralup, Nové Vsi či  
jiného blízkého okolí.
Všichni, kdo si rádi poměří síly v originálním a velmi vyrovnaně 
vymyšleném závodě (každá disciplína trvá cca 15 minut), je vítán. 
Berte tedy slovo na závěr jako srdečné pozvání na příští, čtvrtý 
ročník, který se bude konat opět poslední sobotu v srpnu.

Hedvika Bártová 
za organizační tým Q3A

Zemřel  
Petr  
Kožený,  
majitel Mariny Vltava
† V polovině září náhle zemřel ve věku 66 let  

majitel areálu Marina Vltava Petr Kožený.

Marinu Vltava vybudoval v roce 2007 v prostoru zdevastovaném 
po povodních v roce 2002. Těžištěm areálu na Dvořákově stezce 
je přístaviště pro 30 lodí. V místě se nachází též restaurace, která 
je oblíbenou zastávkou pro četné turisty, cyklisty i vodáky. Areál  
poskytuje též ubytovací prostory, konají se zde svatby a různé 
společenské akce.
Marina Vltava se za dvanáct let provozu stala jedním ze symbolů  
turistického ruchu v Nelahozevsi a je považována za příklad dobré 
praxe soužití obce se soukromým přístavištěm. Díky tomu čas od 
času přitáhne i pozornost médií. Naposledy zde natočila reportáž 
letos v červnu soukromá televize Praha TV, v níž se objevuje i její 
majitel.
Petr Kožený se svou stavební firmou v naší obci zrealizoval i několik 
drobnějších stavebních zakázek. V roce 2014 zrekonstruoval pra-
meniště v Hleďsebi, kde se nachází soustava retenčních rybníčků 
a odpočinkový miniareál s vodními prvky. Jeho poslední realizací se 
symbolicky stala nedávno dokončená oprava cesty na místním 
hřbitově.
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Malinko ze starodávných časů
Ještě bych se trochu vrátil k minulé části o domku čp. 20, tedy dří-
vějšímu úřadu MNV v obci Lešany.
Tady je zápis dosti mladý, ale z jednání v obci roku 1949. Jistě to pů-
jde přečíst bez problémů. Malá ukázka, jaké položky a náklady bý-
valy v jednáních výboru…

Ale zkusme se zatoulat do časů starších. Nebývala obec Lešany moc 
hodnocena ve sportovních či soutěžních událostech. Něco by však 
stálo za alespoň malou zmínku. Třeba následující obrázek je dosti 
vzácný. Jsou na něm členové DTJ, dělnické tělovýchovné jednoty 
v obci, tady v roce 1921. Část z nich byla při cvičení „Na Maninách“ 
v Praze. Několik pánů vzadu je z rodiny Slapničků, tedy z čp. 29 na 
návsi. Dole vedle dívky vlevo je mladík K. Kuneš z čp. 74 a vpravo  
O. Pech z čp. 69. Už mnohem dříve, roku 1902, byl založen v obci 

„spolek vzájemně se podporujících dělníků“. A starší dokumenty, třeba  
z roku 1839, dokládají, že Lešany měly trojnásobný počet domů 
i obyvatel než obec Kralupy.

Tady je snímek sportovců z Lešan, ale také z doby nedávné, tady 
z roku 1966. Často bývaly vyhlašovány fotbalové zápasy, tedy vzá-
jemné s Nelahozevsí. Tady už je sestava nastoupená na hřišti PTZ. 
Pamětníci jistě vyjmenují seřazené účastníky. Někdy byly zápasy 
i starších seniorů, oč se hrálo, nebude vůbec těžké uhodnout…
I další snímek je trochu sportovní a vztahuje se k mládeži. Jde o hřiště 

„Na skále“, tedy naproti škole, roku 1957. Bylo nutno postavit na dva 
dny stanový tábor pro starší děti. Vybavení bylo vypůjčené od vojen-
ských záloh. Bylo to dosti dobrodružné, nejen pro žáky. 

Akce dobrovolníků i z Lešan, možno jmenovat pány z obou obcí: 
Hlavatý, Bálek, Kuchta, Hladík, Lips, Beer a další.

Občas dostávám dotaz, proč se o starodávné události obce zajímám, 
když už zde čtyřicet roků nebydlím. A deset roků něco vypisuji do 
Zpravodaje zcela zdarma. Také jsem už udělal několik besed k dávným 
událostem vesnice i jejích obyvatel, samozřejmě jsem nepožadoval 
žádnou odměnu. Občas se něco zajímavého najde, je ale nutno pro-
studovat tisíce dokumentů v archivech Litoměřice, Mělník, to dělám 
teprve dvacet roků. Pro Lešany se najde jen několik řádků, odkazů, 
někdy jsou to věci úžasné. Proto jsem navštěvoval, vyzvídal u starých 
obyvatel, zážitky, kopie fotografií atd. Zde jim mohu jen ještě jednou 
poděkovat. 

Václav Hlavatý

hřiště „Na skále“

Sběr odpadu 
V sobotu 7. prosince v dopoledních hodinách  
se bude v obci konat sběr velkoobjemového, 
biologického a nebezpečného odpadu.  
Kontejnery najdete na obvyklých místech. 
Podrobnosti budou v předstihu zveřejněny na 
webových stránkách obce.7.
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Zklamání turistů  
v Nelahozevsi
3. září vyšel v Lidových novinách v rubrice Názory kritický dopis manželů Jelenových, Kanaďanů 
českého původu. Jelenovi si ve svém příspěvku stěžují na poměry ohledně rodného domu  
Antonína Dvořáka, na který se přijeli v létě podívat a z Nelahozevsi odjížděli dle svých slov velmi 
zklamaní.
Na dopis posléze reagovala nezisková společnost Lobkowicz Collections, která spravuje lob-
kowiczké sbírky a mimo jiné připravuje i novou expozici v rodném domě Antonína Dvořáka.

Odpověď společnosti Lobkowicz Collections
Jsme si plně vědomi aktuální nevyhovující situace, která je podmíněna historickými souvislostmi. 
Poté, co rodina Lobkowicz areál rodného domu Antonína Dvořáka opětovně získala do svého 
vlastnictví, jej v roce 1993 pronajala Národnímu muzeu, které zde spravovalo Památník Antonína 
Dvořáka již od roku 1976. Teprve na jaře 2019 převzala správu objektu nezisková organizace 
Lobkowicz Collections, o. p. s. a zároveň byla část původní expozice navrácena Národnímu  
muzeu. Lobkowicz Collections, o. p. s. nyní intenzivně pracuje na komplexním projektu celkové 
proměny a obnovy Dvořákova rodného domu. Jedná se ovšem o náročný a dlouhodobý projekt, 
zahrnující nezbytnou renovaci domu a celého areálu i kompletní obnovu muzejní expozice.  
V současné době spolupracujeme s architekty a designéry na koncepčních návrzích nového 
muzea a současně spouštíme kampaň na získání finančních prostředků na realizaci těchto záměrů. 
Nezisková organizace Lobkowicz Collections, o. p. s. již zpřístupnila veřejnosti i další historické ob-
jekty, a to Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámek Nelahozeves, zámek Roudnice a hrad 
Střekov. Rodný dům Antonína Dvořáka je tedy již pátým objektem v její správě a v budoucnu 
nabídne veřejnosti muzejní expozici odpovídající významu tohoto světově uznávaného skladatele 
českého původu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní poutní místo mezinárodního významu, je naší prioritou 
ponechat rodný dům Antonína Dvořáka přístupný veřejnosti i v průběhu tohoto přechodného 
období. Aktuálně je tedy areál přístupný formou prohlídky s průvodcem, a to každý den mimo 
pondělí. Prohlídku lze zajistit předem prostřednictvím online rezervačního formuláře, e-mailu 
či telefonu, nebo osobně na zámku Nelahozeves, který se nachází v blízkosti Dvořákova domu.

Lobkowicz Collections, o. p. s.

Tři dny po zveřejnění dopisu v Lidových novinách se 
na domě objevila cedule.
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Na zámek od nynějška 
zdarma!
Obyvatelé obce měli dosud možnost navštěvovat zámecké akce s padesáti-
procentní slevou ze vstupného. Vedení zámku nyní po dohodě se starostou 
Nelahozevsi připravilo pro místní obyvatele ještě atraktivnější nabídku: 
od nynějška můžete chodit na zámecké akce zcela zdarma. Stačí se při 
vstupu prokázat občanským průkazem s trvalým pobytem v Nelahozevsi.
Benefit se týká tradičních Adventních a Hrnčířských slavností, Zámeckého dýňování,  
Pohádkobraní a obdobných akcí na nádvoří a v dalších venkovních prostorách zámku.
Vstup zdarma naopak neplatí na akce konané v interiérech zámku (prohlídky, koncerty, 
pohádky apod.).

Zámecké dýňování s pohádkou  
od nelahozeveských ochotníků
V sobotu 12. října od 10 do 17 hodin se 
bude na zámku Nelahozeves konat tradiční  
Zámecké dýňování. V rámci letošních 
oslav příchodu podzimu se děti mohou 
těšit na několik veselých divadelních  
vystoupení a soutěží či dobrodružnou  
výpravu do bludiště. Na „famfrpálovém 
hřišti“ si zase budou moci ověřit, jak dobře 
umí létat na ručně vyrobených březových 
košťatech, podobně jako Harry Potter.  
Na nádvoří zámku najdou návštěvníci nej-
různější stánky s řemesly a občerstvením 
a jako vždy si budou moci vydlabat dýni. 
V interiéru zámku si budete moci vyzkoušet 
svou zručnost na workshopech. Po celý 
den budou probíhat prohlídky zámku.
Po celý den bude přístupná magická  
zahrada, která skýtá mimo jiné i stezku 
odvahy. Dále budou samozřejmě v rámci  
festivalu probíhat prohlídky zámku, 
workshopy v celém zámeckém areálu 
a soutěže. Na nádvoří zámku najdou  
návštěvníci dobový jarmark a řadu stánků 
s občerstvením.

Adventní slavnosti
Tradiční, letos již čtrnácté adventní slavnosti na zámku se budou konat od pátku do neděle 
22.–24. listopadu. V pátek bude zámek otevřen od 13 do 17 hodin, o víkendu pak od 10 
do 17 hodin. Program bude včas zveřejněn na portálu Nela.cz.

Program na nádvoří:
10.30 h 
Červená Karkulka 
Ochotníci Nelahozeves

11.30 h 
Kouzla skřítků 
Divadlo Navětvi

13.30 h
Červená Karkulka 
Ochotníci Nelahozeves

15.00 h
Kouzla skřítků 
Divadlo Navětvi

16.15 h
Vyhlášení soutěže „O nejstrašidel-
nějšího strašáka“

Pod kralupským mostem 
TGM spočinulo další 
technicko-historické 
MONSTRUM  
z Nelahozevsi
Jde o mnohatunový stojanový hydrau-
lický regulátor otáček původně slouživší 
k ovládání Francisovy turbíny o výkonu 
700 kW ve vodní elektrárně Miřejovice.
Samotný regulátor spatřil světlo světa  
v pražské Kolbence již v roce 1924.  
S jeho pomocí se ovládalo rozváděcí 
ústrojí turbíny včetně její výkonové  
regulace. Zařízení vydrželo v provozu 
celých 83 let.
Regulátor se uváděl do chodu velkým 
ovládacím kolem. Toto je dále spojeno 
přes šroub s pístem servomotoru a regu-
lační hřídelí. Roztočením soustrojí byl 
zajištěn zdroj tlakového oleje z čerpadla.
Tlakový olej byl posléze za pomoci  
regulačních šoupátek veden dále do 
servomotoru. Zmíněná šoupátka včetně 
servomotoru jsou však očím návštěvníků  
bohužel skryta v mohutném těle samot-
ného regulátoru.
Na horní části nově instalovaného regu-
látoru je dále ještě k vidění Wattův  
odstředivý regulátor otáček. Popis zaří-
zení na zídce za regulátorem počátkem 
letošního září provedl akademický  
malíř Martin Frind.
Technická památka se nachází na levém 
břehu Vltavy pod mostem TGM, prak-
ticky hned pod zdejší kavárničkou 
iCafé a vedle níže položeného dětského 
hřiště.
Již před osmi lety byla pod mostem 
TGM v Kralupech instalována první 
technická památka z téže elektrárny, 
a to jedno z hlavních převodových kol 
elektrárenského turbogenerátoru se  
šípovým ozubením Citroën.

(mat)
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Cena inzerce:
1/1 strany  .........................  1 100 Kč
1/2 strany .............................  600 Kč
1/4 strany .............................  400 Kč
1/8 strany .............................. 250 Kč
1/16 strany  ..........................  150 Kč

Nelahozeveský zpravodaj vychází  
šestkrát ročně v nákladu 820 ks  
v barevném provedení. Elektronická  
verze je potom umístěna na  
oficiálních stránkách obce  
www.nelahozeves.cz  
i neoficiálním webu Nela.cz.

v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
REKLAMU

Napište na  
zpravodaj@nelahozeves.cz 
nebo svou žádost podejte na 
Obecním úřadě Nelahozeves. 
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Kronika roku 1989
Vybrali jsme několik dobových zápisků z kroniky obce Nelahozeves roku 1989, jak 
je v roce 1990 zapsal tehdejší obecní kronikář Jiří Karas.

Ohlas mezinárodních dějů
Tento rok přinesl obyvatelům nejen našeho státu, ale i kontinentu, velké změny, od 
nichž začaly psát své nové kapitoly dějin vlády, strany, společenské organizace. Leč  
nepředbíhejme a pojďme po stopách objektivních fakt.
(Následuje obsáhlý popis politických událostí v roce 1989, avšak bez vazby na obec  
Nelahozeves.)

Občanské fórum a stranické spolky v obci
V prosinci se v Nelahozevsi ustanovuje Občanské fórum a od počátku má plnou podporu 
národního výboru. Jednání tohoto hnutí se účastní i paní Černá. První mítink OF se konal  
9. prosince. Občané byli seznámeni se situací v republice, zhlédli program Leden–listopad 89, 
v němž byly zachyceny persekuce pražské policie a Lidových milicí, vedených M. Štěpá-
nem, proti občanům. Programové prohlášení podepsalo 54 občanů. Mluvčími se stali: 
p. Št. Schlosser, p. ing. R. Rymel, p. ing. R. Potůček. Na závěr mítinku vzešlo prohlášení 
s požadavky na radu MNV Nelahozeves. 18. prosince jsou již zástupci OF na schůzi rady. 
Na 2. mítinku 21. prosince bylo informováno, že rada všechny požadavky OF přijala.
Mladá je i organizace Čs. strany soc.-dem., kterou vede pan Modráček. 26 členů má také 
mladá – vznikla 4. září 1988 – organizace mládežníků SSM v Hleďsebi (Nelahozeves II.). 
Pan L. Táborský prosazuje sportovní akce. Samostatní členové si opravili a zřídili klubovnu, 
pomáhají i při brigádách ve prospěch obce.

KSČ v Hleďsebi
V Nelahozevsi II. existuje vesnická organizace KSČ, která má 53 členů, z toho je 70 % 
v důchodovém věku. Výbor byl sedmičlenný, nyní pětičlenný. Organizace pořádá schůze 
jedenkrát měsíčně.

VO KSČ Lešany
Pan Ladislav Dvořák z Lešan nás informoval, že VO KSČ v Lešanech má 10 členů – důchodců 
s průměrným věkem 75 let. Organizace pomáhala při všech akcích občanského výboru. 

Plnou verzi kroniky z roku 1989 zveřejníme na portálu Nela.cz.

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

ne 29. září od 8.30 h
Pinká celá rodina – turnaj dvoučlen-
ných družstev ve stolním tenise
Tělocvična TJ Dynamo Nelahozeves
Turnaj je určen pro dvojice hráčů či 
hráček, přičemž jednomu z hráčů 
musí být nejvýše 16 let. Hráči nemusí 
být příbuzní a mohou být jakékoli 
výkonnostní kategorie.
Kontakt: Alena Ovsenáková, e-mail 
a.ovsenakova@seznam.cz, telefon: 
724 534 918

Říjen
pá 11. října  
od 19.30 h
Koncert Akademie  
komorní hudby
Zámek Nelahozeves
Pozvánka na str. 9.

so 12. října od 10 do 17 h
Zámecké dýňování
Prohlídky zámku pro dospělé i děti, 
vyřezávání dýní a zdobení, divadelní  
představení, čarodějná stezka. Vstup 
pro občany Nelahozevsi zdarma.

so 19. října od 15 h
II. ročník podzimního divadelního  
festivalu DS Scéna
KASS Vltava Kralupy nad Vltavou

so 26. října od 11 do 18 h
Street Food Fest Kralupy
Třetí ročník slavnosti pouliční kuchyně, 
na Palackého náměstí v Kralupech 
nad Vltavou.

Listopad
pá 1. listopadu od 18 h
Dušičková vzpomínka
Zámek Veltrusy, kaple Ferdinanda 
Kinského

po 11. listopadu od 14 h
koncert zpěváka Radka Žaluda
Volnočasové centrum, Zagarolská ul.

so 23. listopadu od 20 h
Obecní ples v kulturním domě
Ve stylu 30. let zahraje Sunny Swing 
Orchestra. Lekce tance a taneční  
vystoupení. Vstupné 150 Kč.

pá–ne  
22. až 24. listopadu
pátek 13–17 h, sobota a neděle 
10–17 h
Adventní slavnosti
Zámek Nelahozeves
Vstup pro občany Nelahozevsi  
zdarma.

so 23. listopadu  
od 10 do 17 h
Adventní tvoření
Zámek Veltrusy
Tvoření adventních věnců a ozdob 
na vánoční výzdobu. Výtvarné dílničky 
pro děti, vánoční jarmark. Adventní 
prohlídky zámku.

so 30. listopadu od 15 h
Adventní pohádka – Sváťovo dividlo
Zámek Veltrusy
Po pohádce se zastaví i Mikuláš 
s čerty a anděly a přinese dětem  
mikulášskou nadílku.

Prosinec
ne 1. prosince od 16 h
Rozsvěcení vánočního stromu na 
návsi
Vystoupení dětí ze základní a mateř-
ské školy, vystoupení nelahozeves-
kého pěveckého sboru. Občerstvení 
zajištěno.

so 7. prosince  
od 14 do 17 h
Posezení pro seniory
Kulturní dům

so 7. prosince od 17 h
Adventní koncert
Zámek Veltrusy
Podrobnosti budou včas zveřejněny  
na webových stránkách zámku 
(www.zamek-veltrusy.cz).

Výletní akce 
Klubu seniorů

středa 2. října
Zájezd do Jihlavy. Prohlídka  
podzemí a návštěva ZOO. Odjezd 
vlakem v 6.25 h.

čtvrtek 24. října 
Zájezd do Plzně. Prohlídka města,  
návštěva muzea historických vozi-
del, přejezd do Starého Plzence, 
tam exkurze v Bohemia sektu.  
Odjezd vlakem v 6.25 h.

úterý 26. listopadu
Podvečerní cca tříhodinová komen-
tovaná prohlídka venkovních 
prostor Pražského hradu. Odjezd 
vlakem ve 13.23 h.

středa 11. prosince
Návštěva dopoledního divadelního 
představení „Pokoj lidem dobré 
vůle“ v divadle Na Fidlovačce. 
Odjezd vlakem v 8.26 h.

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

ne 8. prosince od 14 h
Hasičská mikulášská
Kulturní dům

st 11. prosince od 17 h
Vánoční besídka základní školy pro 
rodiče i veřejnost
Kulturní dům

čt 12. prosince od 16 h
Vánoční besídka mateřské školy pro 
rodiče i veřejnost
Kulturní dům

O dalších prosincových akcích budeme  
informovat v příštím zpravodaji, který vyjde ve 
druhé polovině listopadu.

mailto://hel.kuch@seznam.cz

