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Sociální dům v Nelahozevsi nebude. 
Charita pod tlakem občanů projekt 
vzdala, už ho nechce ani obec
Dosud připravovaný projekt vybudování domu se sociálním bydlením 
v ulici Pod Strání, který v srpnu předběžně podpořilo zastupitelstvo obce, 
narazil na masivní odpor. Proti záměru vedení obce se postavila část míst-
ních obyvatel. Petici podepsalo 253 lidí. Část z nich pak přišla vyjádřit 
svůj nesouhlas na veřejné jednání, které obec v reakci na petici uspořádala. 
Hned druhý den po besedě, které se zúčastnila více než stovka místních 
obyvatel, byl projekt zastaven.
V petici obyvatelé vyjádřili nesouhlas se 
záměrem Charity Kralupy nad Vltavou  
postavit v prostoru bývalé prodejny nový 
dům se šesti byty pro matky s dětmi, které 
z různých důvodů nedokáží bez pomoci  
zajistit své bytové potřeby. (O projektu 
jsme psali v minulém čísle zpravodaje.)
Kromě mnoha lidí z ulice Pod Strání 
a okolních ulic podepsala petici také řada 
obyvatel jiných částí obce. Petice požado-
vala, aby obec na místě ponechala a opra-
vila současnou budovu, postavenou v roce 
1976, a obnovila v ní prodejnu potravin. 
Ta zde ukončila provoz v roce 2017.  
Od té doby se obci nepodařilo najít jiného  

nájemce, a to přesto, že dosavadní provo-
zovatel obchodu Luc Duc Nugyen platil  
nájemné pouhých 1 000 Kč měsíčně 
a v domě navíc se svou rodinou sám  
zadarmo bydlel.
Podle místostarosty Zdeňka Schneidera  
(Pro Nelahozeves) se s prostorem pro 
malý obchod počítalo i v nově plánované 
budově, současně s volnočasovým centrem 
pro místní obyvatele. Dotovat provoz ob-
chodu, jak nepřímo autoři petice požadovali,  
ale obec odmítá – obává se, že pak by po-
dobnou dotaci požadovali i provozovatelé 
dalších současných či budoucích prodejen 
v obci.

Příslib prostoru pro obchod ale iniciátorům 
petice nestačil. „Ta petice se netýká jen  
samoobsluhy. Občané v ulici Pod Strání ne-
chtějí výstavbu sociálního bydlení v tomto  
místě. Neznamená to, že tam může být 
pět bytů a jeden malý krámek,“ upozornila 
členka petičního výboru Marie Pavlasová. 
Ta bydlí v těsném sousedství předmětného 
pozemku, stejně jako další dva členové 
petičního výboru.
Její slova potvrdila i atmosféra veřejného  
jednání, které se ve středu 6. listopadu  
konalo v sále TJ Dynamo Nelahozeves. 
Velká většina diskutujících projekt ve 
svých vystoupeních striktně odmítala. 
Řada místních obyvatel vyjádřila obavy, 
že výstavbou domu se sociálními byty při-
jdou o klid a soukromí a dojde ke snížení 
hodnoty jejich nemovitostí. Podle jednoho  
z diskutujících by se mohlo jednat až 
o desítky procent hodnoty, přičemž finanční  
ztrátu by pak dotčení obyvatelé měli  
vymáhat po zastupitelích, kteří pro  
projekt zvednou ruku.
Četná nesouhlasná vystoupení odměňovala  
více než stovka přítomných obyvatel opa-
kovaným potleskem. V reakci na bouřlivou 
atmosféru veřejného jednání se místosta-
rosta Zdeněk Schneider hned druhý den 
ráno dohodl s ředitelkou Charity Barborou 
Kovářovou na zastavení projektu. 
V diskusních příspěvcích lidé upozorňo-
vali i na údajně neutěšený stav provozu 
azylového domu Máří Magdalény, který 
Charita provozuje v kralupských Minicích. 
V okolí domu údajně opakovaně dochází 
k narušování veřejného pořádku a různým 
výtržnostem, na místo údajně často musí 
vyjíždět policie.
Výhrady občanů odmítla přítomná ředitelka  
Charity Barbora Kovářová. Upozornila na 
rozdíly mezi azylovým a sociálním bydlením 
a poukázala na to, že podle připravovaných 

Pokračování na str. 2
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pravidel by obsazení bytu konkrétním 
žadatelem podléhalo schválení sociální 
komise obce. Na nekončící příval kritických 
příspěvků, místy osobního charakteru, 
však posléze přestala reagovat a probíhající  
diskusi sledovala mlčky. (Reakci Barbory 
Kovářové na průběh veřejného jednání 
naleznete na následující straně).
Odpůrce stavby jednoznačně podpořil  
zastupitel Radek Modes (ČSSD). Vyjádřil  
pochopení pro sociálně slabé, podle něj ale 
takový záměr do čtvrti s rodinnými domy 
nepatří. Podobný názor zastává předseda 
sociální komise a bývalý místostarosta  
Josef Kukla (KSČM). Ten upozornil i na sku-
tečnost, že za posledních devět let, kdy  
je členem zastupitelstva, ví jen o třech  
případech, kdy musel řešit bytovou nouzi 

některého z místních obyvatel. Význam 
projektu pro naši obec opakovaně zpochyb 
ňovala i Marie Pavlasová s poukazem na 
byty v budově bývalé vinopalny, kterou 
obec letos zakoupila a které by pro pokrytí 
sociálních potřeb měly dle jejího názoru 
postačovat.
Pod vlivem průběhu veřejného jednání 
korigovala svůj názor i zastupitelka Olga 
Riegertová (Pro Nelahozeves), která na srp-
novém zasedání zastupitelstva hlasovala 
pro uskutečnění záměru. „Jako zastupi-
telka musím respektovat názory místních 
obyvatel. Po seznámení se s detaily pro-
jektu bych jej v tomto rozsahu a v těchto  
parametrech nyní nepodpořila,“ uvedla  
zastupitelka. Podle ní lze nadále uvažovat  
o budově podobné velikosti, jako má 

dnes, a s případným menším počtem 
bytů, o jejichž obsazení by rozhodovala 
výhradně obec Nelahozeves. Byty by obec 
vzhledem k charakteru lokality pronají-
mala primárně seniorům. 
Našly se i řídké hlasy na obhajobu projektu.  
Byl mezi nimi i starosta sousedních Veltrus 
Filip Volák, který přítomné vyzval, aby se 
na projekt pokusili podívat jinýma očima.  

„Může se stát, že takové bydlení využije  
třeba učitelka vašich dětí,“ uvedl starosta  
Veltrus. Současně popřel tvrzení, že projekt 
Charity už dříve Veltrusy odmítly. Podle 
něj byla příčinou nedohoda s místním  
developerem.
Kralupská Charita měla na výstavbu budovy 
předběžně zajištěnu dotaci ve výši 10 mi-
lionů korun z programu Evropské unie na 
podporu sociálního bydlení a nájemnicím 
chtěla v domě též poskytovat potřebné 
sociální služby. I deklarované přidělení 
dotace Marie Pavlasová zpochybnila  
s odkazem na informace od pracovníků 
Ministerstva pro místní rozvoj.
Obec nyní podle Zdeňka Schneidera zvažuje  
možnost, že by projekt po dohodě s míst-
ními obyvateli upravila a pokračovala 
v něm vlastními silami. Místostarosta již 
oslovil Marii Pavlasovou s výzvou k jednání 
o možné budoucí podobě a využití budovy. 
Podobná iniciativa vzešla i přímo od  
místních obyvatel (viz příspěvek Marie  
Varhulíkové na následující straně). 
Tématu se bude věnovat též zasedání  
zastupitelstva v pondělí 25. listopadu.

Pokračování ze str. 1

Text 
petice
Nesouhlas se stavbou domu pro 
sociální bydlení na místě bývalé 
samoobsluhy v ulici Pod Strání

My, níže podepsaní občané České republiky žijící na území obce 
Nelahozeves, prostřednictvím této petice vyjadřujeme svůj nesou-
hlas s vystavěním domu pro sociální bydlení na místě bývalé  
samoobsluhy v ulici Pod Strání.

Důvody nesouhlasu:
1. Finanční prostředky vynaložené obcí na financování volnočaso-

vého centra by mohly být využity naopak na opravu této  
budovy a na zajištění provozu obchodu, který v této lokalitě 
obce chybí. Na základě konzultace s pracovnicí Středočeského 
kraje bylo paní Jitkou Královou sděleno, že je v kompetenci 
obce rozhodnout o dotování obchodu. Dle informace  

z Ministerstva pro místní rozvoj, poskytnuté dne 14. 10. 2019, 
bude v listopadu 2019 vyhlášen dotační program, který bude 
sloužit k financování vybavení prodejen v malých obcích.  
Podmínky zatím nejsou známy, budou vyhlášeny v listopadu 
2019.

2. Majitelem budovy nebude obec Nelahozeves, ale kralupská 
Charita, která bude rozhodovat o obsazení jednotlivých bytů. 
Obec Nelahozeves bude rozhodovat pouze o obsazení jednoho 
až dvou bytů. My, níže podepsaní občané, si myslíme, že by 
se obec Nelahozeves měla v první řadě postarat o místní oby-
vatele, zajistit jim prodejnu, případně zajistit i vedle prodejny 
volnočasové centrum. V návaznosti na skutečnost, která byla 
uvedena v Nelahozeveském zpravodaji z října 2019, že bude 
zrušena řada vlakových spojů Kralupy–Nelahozeves, bude  
zajišťování nákupů pro obyvatelé v této části opět složitější.  
Dojíždění na nákup minibusem jednou týdně tuto situaci neřeší.

3. Dalším aspektem je ekologické hledisko. Občané, kteří jsou 
v důchodovém věku, nejezdí denně do zaměstnání, musí pro 
každý sebemenší nákup používat auto.

My, podepsaní občané, si myslíme, že zvolené zastupitelstvo 
obce by se mělo především zaměřit na zlepšení života obyvatel 
v obci.
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Vyjádření ředitelky Charity Kralupy nad Vltavou
Před prázdninami jsem přišla na obec 
a představila možnou spolupráci ohledně  
výstavby sociálních bytů v ulici Pod 
Strání. Vedení obce se myšlenka líbila 
a vypadalo to, že snad bychom mohli pří-
ští rok začít s výstavbou. Přestože jsme 
si mysleli, že projekt je oboustranně 
výhodný, narazili jsme na tvrdý odpor 
občanů z ulice Pod Strání. Z tohoto  
důvodu od výstavby bytů v Nelahozevsi 
ustupujeme.

Hlavním důvodem je tvrdý, až nenávistný 
odpor nejbližších sousedů, kteří nemají 
jasno, co tam chtějí, ale s jistotou vědí, že 
byty tam nechtějí. Nechtějí byty provozo-
vané Charitou, ale ani obcí.

Jako důvod uvedli:
• křik dětí

• domnělý nepořádek kolem domu,

• sousedé se obávají, že by jim nájemnice 
koukaly do koupelen

• Nelahozeves byty nepotřebuje; nemá, 
koho by tam umístila (starosta toto 
tvrzení popřel)

Samozřejmě nás výsledek jednání mrzí, 
ale uznali jsme za moudré takovému až 
nenávistnému nátlaku ustoupit a nasmě-
rovat naši pomoc jinam.

Barbora Kovářová 
ředitelka Charity Kralupy nad Vltavou

Pojďme si říct, co 
vlastně chceme
Vážení spoluobčané,
na jednání dne 6. listopadu ohledně domu čp. 69 v ulici Pod Strání  
bylo řečeno, že obec od nás očekává návrhy, co bychom místo této 
budovy chtěli. Budova je v dezolátním stavu, ve svahu, dvoupatrová.
Čím víc se nás vyjádří, tím bude mít průzkum větší smysl. Ráda 
vypracuji z dat získaných z průzkumu tabulky, názorné grafy, 
které poslouží jako podklad pro další diskuzi. Závěry podložené 
konkrétními čísly a představami všech respondentů vytvoří pod-
klady pro jednání na zcela jiné úrovni. Výsledky průzkumu předáme 
na obecní úřad.

Níže uvádím návrhy, které na jednání zazněly. Kdo se k nim bude 
chtít rozepsat, tak určitě může, ale i obyčejné ANO či NE postačí 
a je vypovídající. Další návrhy jsou jen vítány..
Předem moc děkuji za vaši účast v anketě. a zaslání vašich odpovědí 
do 30. listopadu. Jak jsem již zmínila výše, pojďme se účastnit v co 
největším počtu, jde přeci o naše okolí. Pojďme společně připravit 
podklady pro další jednání se zastupiteli naší obce.
Všem zúčastněným velmi děkuji. 

Marie Varhulíková

Vaše odpovědi odevzdejte:
• nejlépe vyplněním anonymního dotazníku na  

www.nela.cz/dotaznik,

• e-mailem (co-vlastne-chceme@volny.cz), nikde  
se nebude prezentovat autor odpovědí

• do mé poštovní schránky (U Žlábku 70)

Návrhy: ANO NE

Malý obchod, otevřen cca 4 hodiny  
denně

Samoobsluha typu COOP

Společenská místnost pro setkávání ob-
čanů 

Malá multifunkční místnost, kde by moh-
ly probíhat různé kroužky či služby pro 
děti i dospělé.

• Lekce cizích jazyků

• Masáže, rehabilitace

• Pedikúra, manikúra

• Různé kroužky – věřím, že někteří 
občané by se rádi podělili se svými 
dovednostmi a ostatní by se je rádi 
naučili

Max. tři obecní byty pro důchodce nebo 
matky s dětmi s podmínkou trvalého by-
dliště v Nelahozevsi, ale ne na úřadě.

Podávání/vyzvedávání balíků (Zásilkovna, 
PPL Point, Geis Point apod.)

Prostory pro technické služby obce  
Nelahozeves

http://www.nela.cz/dotaznik
www.nela.cz/dotaznik
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O čem jednalo zastupitelstvo
Pronájem nádražních 
budov
Obec si se souhlasem zastupitelstva  
pronajala nebytové prostory ve výpravních  
budovách zastávky Nelahozeves-zámek 
a nádraží Nelahozeves. Podrobnosti 
v článku na str. 5.

Navýšení kapacity  
Montessori školy
Zastupitelstvo souhlasilo s navýšením  
kapacity soukromé mateřské a základní 
školy Via Libertatis v Zagarolské ulici.  
Mateřská škola navýší kapacitu z 28 dětí na 
30. Základní škola postupně otevírá  
2. stupeň a její cílová kapacita bude 62 
žáků (dnes 39). V nedávné době za tímto 
účelem vyrostla v areálu nová budova. 
Montessori školu podrobil kritice zastupitel 
Stanislav Kuchta (KSČM). Podle jeho názoru 
je celková kapacita 92 dětí již příliš vysoká. 
Do školy navíc podle něj docházejí „divoké“ 
děti, které „nechtějí nikde vzít“. Nakonec 
však pro rozšíření zvedl ruku i on. Souhlas 
zastupitelstva je podmínkou zápisu nové 
kapacity do školského rejstříku.

Splacení úvěru od obce Uhy
Zastupitelstvo na zářijovém zasedání defi-
nitivně uzavřelo dlouholetou kauzu úvěru 
ve výši 10 milionů korun, který si v roce 
2010 vzala obec Nelahozeves pod teh-
dejším vedením starosty Jaroslava Otás-
ka od sousední obce Uhy. Úvěr měl být 
původně splacen do roku 2015 z příjmů 
ze skládky, zahájení jejího provozu se ale 
oproti původním očekáváním značně  
zpozdilo a další starostka Petra Urbanová 
tak v roce 2012 vyjednala prodloužení 
splatnosti do roku 2020. Poslední splátka 
byla uhrazena počátkem letošního roku. 
Podle smlouvy musí obec nyní zpětně 
uhradit úroky ve výši 4 % p. a. Výše úroků za 
deset let dosáhla částky 1,8 milionu korun 
a zastupitelstvo tuto výši, určenou expert-
ním výpočtem České spořitelny, potvrdilo. 
Úvěr byl po celou dobu zajištěn zástavním 
právem na budovy kulturního domu, hasič-
ského domu a obecního úřadu. Zástavy 
budou po uhrazení úroků zrušeny.

Statut Nelahozeveského 
zpravodaje
Zastupitelstvo schválilo Statut Nelahoze-
veského zpravodaje, který stanovuje pra-
vidla pro vydávání zpravodaje, povinnosti 
redakce a kompetence samosprávy vůči 
redakci. Kompletní text statutu je k dispo-
zici na stránkách obce (www.nelahozeves.
cz/zpravodaj). Dalším krokem by měla být 
volba členů mediálního výboru, který má 
na činnost redakce dohlížet.

Rozšíření zahrady obecní 
mateřské školy Zagarolská
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením  
nájemní smlouvy s majitelem areálu PTZ, 
firmou D8 – Park Logistik. Podle smlouvy 
získává obec do nájmu travnatý pozemek 
o výměře 400 m2 vedle současné zahrady 
obecní mateřské školy v Zagarolské ulici  

za symbolické nájemné 1 Kč na deset 
let. Školka tak získá výrazně větší prostor 
pro venkovní aktivity 38 dětí, které sem 
docházejí. Obec usilovala o odkoupení 
pozemku, to však není možné, neboť na 
něm vázne zástavní právo.

Pomoc po požáru
Obec se souhlasem zastupitelstva poskytla  
peněžitou pomoc ve výši 25 tisíc korun 
obyvateli ulice Pod Strání. V jeho domě 
došlo v létě ke zkratu elektrického vedení, 
který způsobil zakouření celého objektu 
a zničil veškeré elektrické přístroje připo-
jené v dané chvíli k síti.

Protipovodňové zábrany 
v Zagarolské ulici
Zastupitelstvo schválilo nákup protipo-
vodňových zábran pro Zagarolskou ulici. 
Podrobnosti v článku na str. 7.

Termíny dalších zasedání  
zastupitelstva: 
• 25. listopadu
• 16. prosince

Pozemek, o který se rozšíří zahrada obecní mateřské školy v Zagarolské ulici

Základní a mateřská škola Via Libertatis

http://www.nelahozeves.cz/zpravoda
http://www.nelahozeves.cz/zpravoda
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Infocentrum na zastávce by 
se mělo otevřít v příštím roce

Obec si od Správy železniční dopravní 
cesty (SŽDC) pronajala dlouhodobě  
nevyužívanou budovu vlakové zastávky 
Nelahozeves-zámek. V průběhu příštího 
roku by se zde mělo otevřít infocentrum 
společně s drobným prodejem občerstve-
ní, teplých a studených nápojů, suvenýrů 
a publikací.

Výhledově by mohly prostory posloužit 
ke konání menších společenských akcí  

– přednášek, recitálů či výstav.
V první polovině letošního roku SŽDC zre-
novovala plášť budovy a vyměnila střechu,  
v současné době provádí rekonstrukci  

interiéru. V jejím rámci se z budovy odstraní  
veškeré technologie pro provoz dráhy 
a instalují se přímo na perón. Do budovy 
je také zapotřebí přivést vodovodní a ka-
nalizační přípojku, jakož i optický datový 
kabel, aby zde mohlo být zavedeno připo-
jení k internetu. Obec chce v rámci rekon-
strukce vybudovat též chodník od silnice 
až k nástupišti.
Za prostory o výměře 85 m2 bude obec 
platit nájemné ve výši 1 693 Kč měsíčně 
plus náklady na energie. Na první půlrok je 
sjednána poloviční sleva. Nájemní smlouvu  
schválilo zastupitelstvo na zářijovém 

zasedání, proti byl pouze Josef Kukla 
(KSČM). Zastupitel Stanislav Lidmaňský 
(Nelahozeves pro život) se zdržel.
Se souhlasem zastupitelstva si obec od 
SŽDC pronajala i nově zrekonstruované 
nebytové prostory v přízemí budovy  
nelahozeveského nádraží na druhé straně 
obce. Konkrétní využití prostor o výměře  
46 m2 obec zatím nemá. Podle starosty  
Jakuba Bryndy by zde mohla být napří-
klad ordinace lékaře či detašované pra-
coviště městské policie, která by podle 
záměru vedení obce měla v Nelahozevsi 
v budoucnu působit. Dokud nebude roz-
hodnuto o cílovém využití prostoru, mohla 
by se sem podle místostarosty Zdeňka 
Schneidera umístit část obecního archivu. 
Sjednané nájemné činí 1 842 Kč měsíčně.

Chodník za školou  
v Kralupské bude  
až příští rok
Původní záměr vedení obce vybudovat ještě letos chodník 
v Kralupské ulici za školními areály se nezdařil. Kvůli zádrhelům  
v povolovacím procesu na kralupském stavebním úřadě 
bude chodník položen až v příštím roce.

Rozhodnutí vedení obce spojit územní a stavební řízení a navíc 
v jednom kroku získat povolení chodníku i nedaleké kanalizační 
propojky se podle starosty Jakuba Bryndy ukázalo jako chybné  

– místo očekávané úspory času se rozsáhlé řízení začalo z mnoha 
důvodů protahovat.
Starosta má nyní v úmyslu nejprve dokončit projektovou přípravu 
navazující cesty do Lešan a chodníku v ulici V Úvoze v Lešanech, 
včetně autobusové zastávky u dolního Resortu. V takovém případě 
by pak mohl celou stavbu provést najednou jediný dodavatel.
Jak již starosta avizoval dříve, cesta do Lešan nemá být průjezdná 
pro automobily, ačkoliv nový územní plán zde počítá s plnohod-
notnou silnicí, neboť většina pozemků přilehlých k cestě je stavební. 
Jakub Brynda se ale obává, že silnicí by si řidiči zkracovali cestu 
dolů do obce.
Chodník v ulici V Úvoze je projektován na jižní straně, kde přikryje 
současnou dešťovou škarpu. U dolního Resortu zároveň vzniknou 
dva zálivy pro autobusové zastávky a přechod pro chodce. Pozemky  
pod zálivy ale částečně patří rodině Lobkowiczů, s nimiž obec 
v současné době jedná o odkupu či výměně za jiné pozemky.
Pokračují též přípravy výstavby chodníku propojující jižní  
a severní Nelahozeves (ulice Na Vinici a Pod Strání). I zde chce 
obec od Lobkowiczů odkoupit pozemek, který by umožnil zde 
kromě chodníku vybudovat též parkoviště P+R pro obsluhu ne-
daleké vlakové zastávky. Do proluky by se vedle chodníku mělo 
vejít 33 parkovacích míst. Zastupitelstvo již s odkupem před  
časem vyslovilo souhlas, za 1,5 hektaru přilehlého lesa je obec 
připravena zaplatit 407 tisíc korun, což představuje jednotkovou 
cenu 26,70 Kč/m2.
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Oprava hřbitova je hotová

Obec dokončila sérii oprav a renovací na místním hřbitově. Po 
nedávné opravě hlavní hřbitovní cesty nyní došlo na opravu 
kříže a brány.

Obnovu železného kříže uprostřed cesty provedl restaurátor  
Pavel Kytka ze Sazené, který stojí i za renovací křížku v Lešanech 
a kamenného milníku v Podhořanech u hlavní silnice č. 608.  
Náklady na renovaci hřbitovního křížku činily 114 tisíc korun.  

Litinový kříž byl vyčištěn a opatřen protikorozním nátěrem. 
Korpus Krista, reliéf anděla a nápis INRI byly pozlaceny. Zrenovován 
byl též původně prasklý kamenný sokl. Křížek je nyní osazen na 
původním místě uprostřed hřbitova a nově je též osvětlen osvětlen  

– rozsvěcí a zhasíná se společně s veřejným osvětlením.
Renovaci kované dvoukřídlé brány provedl umělecký kovář Josef 
Rychetský z Mšených Lázní za 59 tisíc korun. Práce zahrnovaly 
narovnání deformací, opravy poškozených částí a výrobu chybě-
jících dílů. Rychetský opravil i původní kazetový zámek, k němuž 
obec našla i klíč, údajně sto let starý. Brána dostala nový nátěr 
a opraveny byly i pískovcové sloupy, do nichž byla osazena zpět.
Na jaře chce vedení obce vysázet na hřbitově zeleň. Místo vyká-
cených tújí by zde měly být podle místostarosty Zdeňka Schne-
idera osázeny malé stromky s mělkým kořenovým systémem, 
které nebudou ničit cestu a náhrobky. Obec již v této souvislosti 
oslovila zahradní architektku. Na hřbitově se objevily i dvě lavičky 
a dva zdroje vody na zalévání.
Výhledově by měl být za hřbitovem vybudován urnový háj. Pod-
mínkou je ale změna územního plánu, kterou bude v blízké době 
projednávat zastupitelstvo v balíku s dalšími jedenácti připravo-
vanými změnami.

První část cyklostezky už 
slouží cyklistům i chodcům
Obec dokončila první fázi výstavby 
stezky propojující Dvořákovu stezku se 
Zagarolskou ulicí. V říjnu byla otevřena 
část u zastávky Nelahozeves-zámek,  
která ústí do Lososnice. Chodcům 
a cyklistům se tak nyní nabízí bezpeč-
nější a rychlejší průjezd mezi oběma 
částmi obce.

Jako povrch stezky posloužil nadrcený  
odpad z nedávno dokončené rekonstrukce 
ulic Vltavská a Zahradní. Výstavbu provedla  
za 241 tisíc korun malá pražská stavební  
firma SORTI, která se jako subdodavatel  
podílela na nedávné opravě hřbitovní cesty. 
Tentokrát jí obec zadala zakázku již přímo. 
Tatáž firma současně opravila za 233 tisíc 
korun i chodníček v Lešanech u hřiště 
a položila krátkou cestičku ke kulturnímu 
domu na Dvořákově stezce.
V další fázi, k níž chce obec přistoupit 
v příštím roce, by stezka měla pokračovat 
za domy v Zagarolské ulici nad řekou.  
Zakončena bude na příjezdové cestě 
k přístavišti RORO.
Nová stezka zatím podle starosty Jakuba 
Bryndy nebude osazena dopravními znač-
kami, obec spoléhá na soudnost řidičů. 

Stejně tak vedení obce nehodlá iniciovat 
změnu značené cyklotrasy č. 7, která nadále  
povede kolem kostela na hlavní silnici. 
Důvodem je podle starosty snaha přivést 
cyklisty do centra obce – ke kostelu, rod-
nému domu Antonína Dvořáka a též při-
pravovanému infocentru, které se otevře 
v příštím roce (viz článek na str. 5).
Starosta současně potvrdil, že obec nadále 
počítá s možností parkování na louce při 
konání velkých zámeckých akcí. K parko-
vání se bude využívat zelená plocha podél 
cesty, stejně jako oplocená část louky, 

která zůstala v soukromých rukou.
Pozemek pro cyklostezku obec odkoupila  
za 497 800 Kč, v přepočtu 190 Kč/m2.  
Podle dodatečně vypracovaného znalec-
kého posudku má pozemek tržní hodnotu 
182 Kč/m2.
V příštím roce by podél stezky měla být 
vysázena zeleň a objevit by se zde měl 
i drobný mobiliář.
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Zagarolskou budou chránit  
mobilní protipovodňové zábrany
Vedení obce se chystá investovat do protipovodňových zábran, které by byly v pří-
padě potřeby použity v Zagarolské ulici. Na rozdíl od Dvořákovy stezky a Lososnice,  
které se nedají proti vysoké vodě efektivně ochránit, lze zaplavení Zagarolské 
a přilehlých ulic při velkých povodních zabránit, což si naše obec v novodobé historii 
už dvakrát vyzkoušela.

Poprvé hrozilo zaplavení Zagarolské při povodních v srpnu 2002. Pro stavbu protipovodňové  
hráze tehdy posloužily vaky s pískem, které uchránily severní část obce od zaplavení. Vaky 
poskytla firma Unilever, která tehdy sídlila v areálu PTZ, pro písek se jezdilo do nedaleké  
pískovny Uhy.

Nebýt hráze, voda by podle matematických modelů postupně zaplavila velkou část areálu 
PTZ, celou obytnou zástavbu severně od areálu (ulice Vltavská, Nádražní aj.) a dokonce i část 
zástavby v ulicích U Podjezdu, Pod Strání a Velvarská.
Vaky si obec uchovala a pak znovu použila o jedenáct let později, při další rozsáhlé povodni 
v červnu 2013. Protipovodňová zábrana vyrostla na totožném místě a opět posloužil písek 
z nedaleké pískovny. V obou případech se na místě sešlo velké množství dobrovolníků, díky 
nimž zábrana vyrostla během několika hodin.
V roce 2013 nakonec hráz nebyla zapotřebí. Hladina Vltavy se zastavila těsně pod ní, o 1,4 
metru níže než v roce 2002.
Vedení obce poté začalo hledat jednodušší řešení, které by nevyžadovalo velké zapo-
jení brigádníků a techniky pro přivážení písku z pískovny. Část vaků, v současnosti ulo-
žených v hasičském domě, se navíc při manipulaci poškodí a hrozí též jejich znehodnocení 
hlodavci. Jak také podotkl starosta Jakub Brynda, ochota brigádníků se zpravidla koncentruje na 
výstavbu hráze, ale už znatelně méně na její následnou demontáž a úklid.
Projektanti z firmy VHS PROJEKT Martina Jakoubka provedli potřebné výpočty a identi-
fikovali, na jakých místech je třeba zajistit protipovodňové zábrany, aby ochránily obec 
v případě povodní v rozsahu roku 2002. Víceméně jde o tentýž úsek, kde hráz vyrostla 
v letech 2002 a 2013. 
Identifikováno bylo pět variant řešení, lišících se cenou, technologickým provedením 
a pohodlností instalace. 
Zdaleka nejdražší varianta – liniová zábrana INOVA AL za 6 milionů korun – by vyžadovala 

výstavbu spodní konstrukce, která by se 
zabudovala do silnice. Na konstrukci se 
pak při povodních ukotví samotné hrazení.
Zastupitelé se na říjnovém zasedání v dis-
kusi přiklonili k řešení formou liniové zá-
brany FLOM. Jde sice o druhou nejnáklad-
nější variantu (cca 1,8 milionu korun), její 
klíčovou výhodou je však vysoká rychlost 
instalace, která by podle odhadu projek-
tantů činila necelých 40 minut ve čtyřech 
lidech. Podle starosty Jakuba Bryndy by 
se na instalaci hráze zaškolili členové ne-
lahozeveské hasičské jednotky.
Zábrana FLOM je tvořena nakloněnými  
deskami z pozinkovaného plechu s krycí fó-
lií. Fólie je v dolní části zatížena řetězy, aby 
nedocházelo k podemletí hráze. Zábrany 
se vyrábí ve výšce 0,5, 0,8 a 1,3 metru.
Projektanti zároveň ve studii poukazují 
na nový plot, který v nedávné době vybu-
dovalo Povodí Vltavy vedle miřejovické 
elektrárny. Ten sám o sobě může posloužit 
jako protipovodňová zábrana. V takovém 
případě by náklady klesly zhruba na milion 
korun.
Problematikou zábran se bude zastupitel-
stvo zabývat znovu na některém z dalších 
zasedání.
V současné době obec též připravuje nový 
digitální protipovodňový plán. Realizátorem  
je firma Hydrosoft Veleslavín, předpoklá-
daná cena cca 120 tisíc korun. Na rozdíl 
od současného „papírového“ povodňového  
plánu obce bude obsahovat digitální 
mapu, na níž bude možné online zobrazovat  
aktuální data z centrálních zdrojů například 
o povodňových vlnách, dopravní situaci 
v okolí, předpovědi počasí apod. Digitální  
verzi bude možné vyexportovat do doku-
mentu, který si po vytištění bude moci 
povodňová komise vzít s sebou do terénu. 
Na pořízení protipovodňového plánu má 
obec zajištěnu dotaci, která by měla pokrýt 
70 procent vynaložených nákladů.Liniové zábrany FLOM

Protipovodňová zábrana v Zagarolské ulici (3. 6. 2013)

Mapa rozlivu při pětisetleté vodě (odpovídá po-
vodni v roce 2002). Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy
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Změna otevírací 
doby pošty

S účinností  
od pondělka 2. prosince 
bude pošta v Nelahozevsi 

otevřena následovně:

PO, ST, ČT, PÁ
7.30–11.00 h 

14.00–17.00 h

ÚT
7.30–11.00 h

Po více než čtvrtroce se otevřela 
opravená Vltavská a Zahradní

V polovině října byla ukončena rekonstrukce Vltavské a Zahradní ulice. Obě ulice 
dostaly nový povrch, podobně jako Příčná a křižující bezejmenná ulice, které byly 
rekonstruovány loni.

Stavební firma NEUMANN téměř beze zbytku využila maximální lhůtu, která byla ve 
smlouvě stanovena na 18. říjen. Původně firma slibovala dokončení v průběhu září, na 
stavbě však došlo k několika neočekávaným komplikacím. V Zahradní ulici a taktéž 
v části Vltavské se po odstranění původní vozovky ukázalo, že se pod ní nachází nekvalitní 
hliněné podloží. Firma tak musela hlínu vykopat a položit na její místo dodatečnou vrstvu 
štěrku v tloušťce 20 cm.
Obec si také u stavebníků dodatečně objednala zaústění dešťové kanalizace z přilehlých  
nemovitostí do hlavního řadu. Do nich mohou nyní majitelé domů přivést svody  
z domovních okapů. Celkem bylo položeno 178 metrů potrubí.
Společně s dalšími drobnějšími změnami tak došlo k navýšení celkové ceny o 900 tisíc 
korun na celkových 7,7 milionu korun. Veškeré práce se hradí z obecního rozpočtu,  
protože obci se nepodařilo na akci získat dotaci z důvodu její dobré finanční kondice.
Na opravy ulic čekali místní obyvatelé mnoho let zejména kvůli nedokončené výstavbě 
splaškové kanalizace. Ta započala v roce 2008, již o rok později ale byly práce přerušeny 
a celé dílo bylo dokončeno až v minulém roce.
V příštím roce chce obec dokončit rekonstrukci chodníků. Namísto dočasného kačírku má 
být položena zámková dlažba. I zde obec usiluje o dotaci. Ulice má být současně osazena 
novým veřejným osvětlením.

Personální 
změny  
na obecním 
úřadě
Ve výběrovém řízení na nového pracovníka  
úřadu zvítězila v konkurenci dalších šesti 
uchazečů Monika Ocásková. Do pozice  
koordinačního, projektového a programo-
vého pracovníka obecního úřadu nastoupí  
1. prosince. Monika Ocásková je absolvent-
kou Vysoké školy podnikání a práva a má 
desetiletou praxi na pozici referentky 

Městského soudu v Praze. Monika Ocásková 
je matkou Kristýny Janurové (roz. Ocáskové),  
která na obecním úřadě pracuje jako účetní.
Obec současně navázala spolupráci s kon-
zultantem Peterem Jaďuděm z Nelahoze-
vsi. Peter Jaďuď je specialistou ekonomie 
a řízení, dlouhá léta působil ve vysokých 
manažerských pozicích v bankovnictví. 
Věnuje se též lektorské a publikační činnosti.  
V loňském roce kandidoval za ČSSD do  
zastupitelstva obce. Peter Jaďuď bude pro 
obec působit jako externí ekonom, jeho 
první činností je příprava rozpočtu obce 
na rok 2020.
Úřad naopak opouští dlouholetá referentka  
Sylva Veličová. Nadále bude působit 
v pozici vedoucí obecní knihovny.

Tři králové mohou  
přijít i k vám 

Nelahozevsí a Lešany opět projdou 
Tři králové s pokladničkou i s písničkou 
a požehnáním do nového roku. 

Můžete též poslat drobný příspěvek 
po vašem dítěti do školy či školky, 
kam též plánujeme zkraje roku zaví-
tat i s našimi hudebními nástroji.
Všechny vás pak opět velmi rádi 
přivítáme na Tříkrálovém odpoledni 
v neděli 5. ledna od 15 hodin v par-
ku na návsi, kde vás čeká hudební 
vystoupení, živý betlém a něco pro 
zahřátí. V roce 2019 se i díky této  
povedené akci podařilo v Nelahozevsi 
vybrat rekordních 26 289 Kč. Za celé 
Kralupsko činil výtěžek 189 549 Kč 
a celostátně 122 301 612 Kč.

Pokud chcete přispět, ozvěte se prosím 
na tel. 606 498 036 nebo na e-mail  
simona.hrnakova@centrum.cz.

Simona Hrňáková

 
 

-
-

.

4. a 5. ledna

mailto://simona.hrnakova@centrum.cz
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Mapa Nelahozevsi s desítkami vrstev
Obec zpřístupňuje obyvatelům zdarma 
mapový portál GisOnline (app.gisonline.
cz/nelahozeves). Kromě základní geogra-
fické mapy v něm lze nalézt celou řadu 
dalších vrstev, které je možné zobrazovat 
libovolně přes sebe:

• Typ mapy: základní, ortofotomapy, 
historické mapy

• Administrativní členění: ulice, čísla 
domů

• Katastrální informace: parcely dle způ-
sobu využití a druhu pozemku, věcná 
břemena

• Územní plán

• Záplavová území

• Inženýrské sítě: vodovod, plynovod, 
elektrické sítě, telekomunikace, kanali-
zace, veřejné osvětlení

• Zeleň: stromy, keře, trávníky (zatím jen 
pro Lešany)

Starosta, místostarosta a pracovníci obec-
ního úřadu mají navíc možnost si pro kaž-
dou parcelu zobrazit jejího vlastníka.
Portál GisOnline.cz byl v minulosti provo-
zován pod názvem Geosense, spolupráci 
s provozovatelem zahájila tehdejší starostka  
Petra Urbanová v roce 2013. Za provoz 
portálu platí obec roční paušál ve výši  
17 tisíc korun. Nejnovější vrstvu „Zeleň“ 
do mapy nechal přidat současný starosta 
Jakub Brynda, pasport zeleně v Lešanech 

zhotovila za 95 tisíc korun kralupská za-
hradní architektka Michaela Suchoňová.  
Podle starosty je vytvořená evidence zeleně 
potřebná pro kvalitní plánování její údržby.

app.gisonline.cz/ 
nelahozeves

Padly tresty v případu loňské  
vraždy na benzince v Podhořanech
Ve čtvrtek 24. října 2019 zazněl verdikt krajského soudu ohledně vraždy a loupeže na 
podhořanské benzinové pumpě, ke které došlo v loňském roce v noci na pondělí 3. prosince.  
Ivan Hollitzer byl za loupež odsouzen ke čtyřem letům vězení, odsouzený vrah David 
Šindler má podle rozsudku strávit 19 let za mřížemi. Hrozilo mu 15 až 20 let. Státní zá-
stupce Martin Suska pro něj navrhoval výjimečný trest, pro Hollitzera chtěl kolem pěti 
let vězení.
Při ozbrojené loupeži zemřela čerpadlářka. Ivan Hollitzer šel na čerpací stanici loupit 
a s vraždou předem nepočítal. Práva na odvolání se vzdal a byl to právě on, kdo označil 
jako druhého pachatele Davida Šindlera. Státní zástupce Suska i odsouzený David Šindler si 
ponechali lhůtu na případné odvolání.
V Šindlerově případu soudce Robert Pacovský neshledal žádné polehčující okolnosti. 
Má trestní minulost a vraždu spáchal chladnokrevně. „Z kamerového záznamu je zcela 
zřetelné, že obžalovaný Šindler fakticky neměl žádné důvody po obsluze střílet,“ vysvětlil 

Robert Pacovský. Čerpadlářka se snažila 
skrýt a nijak se nebránila. „Za této situace jí 
pan obžalovaný nedal vůbec žádnou šanci,“  
zdůraznil soudce. Dodal, že se Šindler do-
konce šel do zázemí podívat, takže se mu-
sel být vědom, že ženu zasáhl. Nijak na to 
však nereagoval. Soudce odsouzenému 
střelci kromě vězení uložil i desetiletý  
zákaz držení zbraně.

(sb)
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Obec chystá rekonstrukci  
vinopalny. Přestěhovat se 
sem má i obecní úřad

Interiér budovy bývalé vinopalny na návsi, kterou obec koupila letos na jaře, čeká 
rozsáhlá rekonstrukce. Obec oslovila čtyři projektanty, aby navrhli, jak by mohlo 
v budoucnu vypadat vnitřní uspořádání budovy.

Požadavkem zadání je prostor restaurace pro 60 osob a bezbariérový obecní úřad. V přízemí 
by měla být také veřejná toaleta. Do patra by měly být stejně jako dnes situovány malome-
trážní byty. Součástí zadání je i vyřešení prostoru dvora a zahrádky. Do podkroví by obec 
ráda umístila archiv obecního úřadu. O obytné vestavbě podkroví se neuvažuje, protože  
by to vyžadovalo vybudování vikýřů, což by patrně narazilo na památkovou ochranu 
blízkého zámku. 

Oslovení architekti – Jan Špaček, Michal 
Dostál, Jiří Hánl a Květuše Berková – před-
loží každý svou vlastní studii a za každou 
z nich obec zaplatí 73 tisíc korun. S jedním 
vybraným projektantem pak obec uzavře 
smlouvu na samotné projekční práce.
S variantou, že by se do budovy vinopalny  
umístil druhý stupeň základní školy 
(viz článek v Nelahozeveském zpravodaji 
4/2019), už obec nepracuje. Podle starosty 
Jakuba Bryndy je budova pro tento účel 
dispozičně nevhodná.
Místo toho se zvažuje možnost, že by se 
po přestěhování obecního úřadu do vi-
nopalny uvolněný prostor v prvním patře  
nad poštou využil jako školní družina. 
V budově školy by se tak zase uvolnilo 
místo pro učebny druhého stupně.
Přestěhováním archivu by se současně  
vyprázdnil nebytový prostor v přízemí 
vedle pošty, ve kterém se do roku 2013 
nacházel malý konzum. Starosta by dle 
svých slov rád tento prostor opět nabídl 
ke komerčnímu využití.
Budovu bývalé vinopalny na centrální 
návsi koupila obec letos na jaře za 15,6 
milionu korun. Celková podlahová plocha 
obou podlaží činí 624 m2. V přízemí se 
nachází restaurace a dříve zde bývala sa-
moobsluha. Dále je v domě osm bytových 
jednotek. Interiéry jsou vesměs zchátralé, 
v některých částech domu až zdevastované. 
Obec se na rekonstrukci snažila získat dotaci, 
ale neuspěla.

Investiční strategie se 
připravuje
Příjmy z poplatků za ukládání odpadků na Skládku Uhy udělaly 
z obce Nelahozeves rychle bohatnoucí municipalitu. V současné 
době má obec na účtech k dispozici více než 270 milionů korun, 
přičemž každý měsíc tato částka vzrůstá o dalších 5–7 milionů.
Odpadová firma FCC dosud vybrané poplatky zasílala na zvláštní 
běžný účet v České spořitelně, na němž bylo téměř nulové úročení 
a účet byl navíc zatížen ročním poplatkem 50 tisíc korun.
Nově bude tento běžný účet nahrazen účtem v UniCredit Bank 
s úročením 1,5 % ročně. Část peněz se bude posílat též na spořicí 
účet u Triniti Bank, s úrokem 1,7 % a měsíční výpovědní lhůtou.
V dalším kroku chce vedení obce část peněz investovat dlouhodobě. 
Podle předsedkyně finančního výboru Olgy Riegertové by obec 
měla dát přednost konzervativnějšímu investování, rozdělenému 
mezi více produktů. V úvahu přicházejí dluhopisy, akcie a peněžní 
trh, případně nákup nemovitosti-bytového domu.
Návrh investiční strategie se chystá finanční výbor společně se 
starostou předložit zastupitelstvu počátkem příštího roku. 

Obec díky skládce rychle bohatne 
Modelový návrh rozdělení příjmů ze 
skládky připravený finančním výborem:

Očekávané roční  
příjmy ze skládky:

60 milionů Kč  
tj. 5 milionů Kč měsíčně

• Pro běžnou potřebu obce 
20 milionů Kč (33 % celkové částky)

• Krátkodobé investování 
27 milionů Kč (44 % celkové částky)

• Dlouhodobé investování 
13 milionů Kč (22 % celkové částky)

Krátkodobě investované prostředky by 
sloužily jako rezerva pro finančně nároč-
nější projekty. Po skončení roku by se 
třetina nevyužité částky přesunula do 
dlouhodobých fondů a dvě třetiny do 
střednědobých.
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Budou  

biopopelnice 
zdarma?
Vedení obce v současné době zvažuje, že od roku 2020 zruší poplatky za svoz 
bioodpadu. Všichni by tak měli svoz jedné hnědé popelnice týdně zdarma. Případná 
druhá popelnice už by byla zpoplatněná.

Svoz bioodpadu obec v současné době stojí cca 40 tisíc korun měsíčně, což je cca 360 tisíc 
korun za devět měsíců, kdy se biologický odpad vyváží. Poplatky pokrývají necelou polovinu 
nákladů – občané platí za týdenní svoz velké biopopelnice 850 Kč. V případě zrušení  
poplatků by kompletní náklady nesl obecní rozpočet. Navíc lze očekávat, že počet sváže-
ných popelnic se v takovém případě zvýší a tím náklady dále stoupnou.
O zrušení poplatku zatím není rozhodnuto, o tématu by mělo jednat zastupitelstvo na 
listopadovém nebo prosincovém zasedání (po uzávěrce zpravodaje).
Vedení obce současně zvažuje, že zavede všem občanům bonusový systém. Jeho prin-
cipem je, že se lidem vrátí část poplatku za týdny, kdy si popelnici nenechali vyvézt. Pak 
by mohl být zrušen dvoutýdenní svoz, protože snížení poplatku by bylo možné dosáhnout 
pomocí bonusového systému. Dnes je bonusový systém, zavedený před dvěma lety 
tehdejším starostou Josefem Kebrlem, dobrovolný. V letošním roce se do něj zapojilo  
86 domácností.
Vedení obce chtělo původně od roku 2020 přistoupit k rozsáhlejším změnám ve svozu 
odpadů, starosta Jakub Brynda se ale nakonec rozhodl počkat na nový zákon o odpadech, 
který má v blízké době začít projednávat parlament. Návrh zákona obsahuje novinky ve  
vyplácení poplatků obcím se skládkou a dotýká se též konstrukce poplatku, který odvá-
dějí občané za vyvážení popelnic. 
Mezi uvažovaná opatření, která se tak odkládají nejméně o rok, patří svoz tříděného  
odpadu přímo z domácností.

Poslední svoz 
bioodpadu  
27. listopadu
Ve středu 27. listopadu proběhne 
poslední svoz bioodpadu. Vyvezeny 
budou i popelnice s objednaným 
čtrnáctidenním svozem.

Sběr odpadu  
7. prosince
V sobotu 7. prosince v dopoledních 
hodinách se bude v obci konat sběr 
velkoobjemového, biologického 
a nebezpečného odpadu. Kontejnery  
najdete na obvyklých místech. Podrob-
nosti budou v předstihu zveřejněny 
na webových stránkách obce.

Trvalý kontejner  
na bioodpad
Od ledna bude v areálu autoservisu 
v zatáčce v Zagarolské ulici k dispozici 
kontejner, do nějž budou moci občané 
uložit svůj biologický odpad celoročně  
zdarma. Služba bude k dispozici 
v provozních hodinách, které budou 
upřesněny v závěru roku na webo-
vých stránkách obce. Vlastníkem 
kontejneru bude kralupský podnikatel 
František Kyllar, který na provoz kon-
tejnerů získal dotaci Státního fondu 
životního prostředí. O stejnou dotaci 
neúspěšně usilovala i obec Nelaho-
zeves, v příštím roce bude o dotaci 
žádat znovu. Kontejner bude v obci 
umístěn zdarma. Obec bude Kyllarovi 
platit pouze podle množství ulože-
ného biologického odpadu, cena je 
zatím v jednání.

Dýňování sluncem zalité 
Další ročník Dýňování na zámku Nelahozeves se těšil hojné účasti, jistě i díky  
slunečnému a teplému počasí. Děti i dospělí spokojeně vydlabávali dýně, tleskali u diva-
delních představení na nádvoří a také hráli hry v prostorách zámecké zahrady. 

Ochotníci Nelahozeves tu hned dvakrát 
zahráli svoji Červenou Karkulku. Dětské  
publikum si i spolu s našimi ochotníky  
zazpívalo spoustu veselých písniček.  
Dvakrát tu hrálo také Divadlo Navětvi  
pohádku Kouzla skřítků. Jednalo se o první 
zámeckou akci, na kterou měli obyvatelé 
Nelahozevsi vstup zdarma.
Od pátku do neděle 22.–24. listopadu, 
kdy má probíhat distribuce tohoto čísla 
zpravodaje, se pak na zámku konají  
tradiční adventní slavnosti.

(sb)

Martin Brázda jako vlk (vlevo), Anna Dandová jako Červená 
Karkulka, Michaela Koníčková jako babička a Eva Vintrová 

jako myslivec na letošním Zámeckém dýňování.
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Jaký byl podzim  
v ZŠ Nelahozeves?  
To posuďte sami!

Zahájení školního roku

4.A u městské policie

Halloweenské odpoledne a nocování

autorka: Linda Valkounová

Červený den v 1. ročníku

Školní piknik

Výuka v planetáriu 4.A, 4.B, 5. ročník

Návštěva Senátu - 4.A, 4.B, 5. ročník

Druháci a třeťáci v ZOO Praha

2. ročník mapuje Nelahozeves a její okolí

Dopravní hřiště 4.A + 4.B

Muzeum Roztoky 5. ročník
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140 Kč

V sobotu 11. 1. 2020

16. 12. 2019

Myslivecký spolek 
děkuje za podporu
Myslivecký spolek Kralupy Nelahozeves by chtěl touto  
cestou poděkovat všem příznivcům, kteří finanční nebo 
materiální podporou pomáhají a podporují činnost spol-
ku. Protože se jedná se o činnost zájmovou a dobro-
volnou, nebylo by ji dnes možné provozovat bez pod-
pory obce nebo nejrůznějších podnikatelských subjektů, 
kterým není lhostejná krajina a život v ní. Největší dík 
patří obecnímu úřadu v Nelahozevsi za finanční pro-
středky, využívané na nákup krmení pro zimní přikr-
mování a nákup drobné zvěře, kterou posléze vypouští-
me pro oživení chovu. Velice vítanou pomoc poskytla 
i společnost FCC Uhy, která zajistila techniku a materiál 
pro zbudování napajedla pod Dubcem u Lešan.
Přestože byla myslivost zapsána na seznam kulturního 
dědictví České republiky, tak je veřejností dnes většinou 
vnímána negativně a na myslivce je hleděno s despek-
tem. Vážíme si proto každé pomoci a děkujeme všem, 
kteří se v honitbě chovají zodpovědně a ohleduplně, 
neruší zvěř a honitbu nevyužívají jako skládku.

Zdeněk Schneider
předseda mysliveckého sdružení

Novinky z nelaho-
zeveského sboru
Po úspěšném vystoupení na Dvořákově Nelahozevsi 
v září tohoto roku pokračuje náš sbor v aktivní činnosti, 
zkoušíme koledy a vánoční písně pro několik advent-
ních událostí. Kromě dospělých zpěváků a hudebníků se 
některých našich vystoupení zúčastní zpěvem a hrou na 
hudební nástroje i naše děti. Zazpívat si s námi můžete  
například při rozsvěcení vánočního stromu, na před-
vánoční besídce na Višňovce v Lešanech nebo na 
Štědrý den na tradičním vánočním zpívání v kostele 
sv. Ondřeje. Více informací naleznete v kulturním  
přehledu v tomto čísle zpravodaje. Bohužel stále 
nemá náš sboreček oficiální název. Doufáme, že nás 
inspirují buď naše příští vystoupení, nebo vy, naši  
fanoušci.

 Marta Mojžišová
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Višňovka,
místo k setkávání
Přesně tři roky od zrodu první myšlenky na oživení tehdy zpustlého obecního 
sadu Višňovka v Lešanech nyní s radostí a vděčností pozorujeme, jak se tento  
prostor proměňuje. Sad díky pomoci, pozornosti a péči mnoha dobrovolníků ožívá 
a stává se místem k setkávání, hrám, tvoření i relaxaci.

Kromě pravidelných pracovních brigád 
a sousedských akcí, o kterých vás pravidelně  
informujeme, se na podzim tohoto roku 
zrodil další typ aktivity v sadu. Parta mami-
nek a dětí z Lešan a okolí se začala pravi-
delně každou středu odpoledne setkávat 
ve Višňovce. Ačkoliv nový školní rok jako 
vždy nabízel řadu příležitostí, jak dětem 
zorganizovat a zaplnit volný čas, dala tato 
skupina přednost svobodné hře v přírodě 
za humny.
Volná hra v tlupě kamarádů v rozpětí 0–7 
let přináší dětem radost, umožňuje jim 
testovat své hranice ve vztahu k ostatním 
i k sobě samým, a to bez okamžité korekce  
a řízení rodičem nebo jiným vychovatelem. 
To vše v bezpečném prostoru, kde je pomoc 
vždy nablízku. Zároveň na každé setkání 
připravila některá z maminek drobnou 
tvořivou aktivitu, která zabavila děti  
i rodiče. A tak vznikly krátké animované  
vteřiny, listové vitrážky do oken nebo 
otisky listů a jejich akvarelové variace.
Přes zimu, kdy je venku brzy tma, se spo-
lečné středy ve Višňovce konat nebudou 
a navážeme na ně zase na jaře. Pokud se 
chcete zapojit, realizovat své nápady na 
aktivity se skupinou dětí v přírodě, či se 
jen tak na chvíli uprostřed týdne zastavit 
a užívat si malých věcí, na které jednou 
budete vzpomínat jako na ty velké, při-
dejte se. Jste vítáni! Sledujte naši stránku 
www.facebook.com/lesanskysad, kde zve-
řejňujeme informace o aktuálním dění.

Srdečně vás zveme na nejbližší událost 
ve Višňovce – na Vánoční setkání, které se 
bude konat v sobotu 21. prosince od 14 
hodin. Přijďte si odpočinout od předvá-
nočního shonu a naladit se na svátky díky 
sousedskému svařáku, trdelníkům peče-
ným na ohni, punči pro děti či adventním 
a vánočním písním v podání nelahozeves-
kého pěveckého sboru. Vzorky domácího 
cukroví jsou vítány.
Krásné Vánoce a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a lásky přeje Lešanský sad – 
komunitní spolek.

Klára Šlehoferová, Petra Tajčová
Foto: Klára Šlehoferová

http://www.facebook.com/lesanskysad
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Vodárny Kladno–Mělník 
zvyšují cenu vodného  
a stočného na 105 korun
Vodárny Kladno–Mělník (VKM) zvyšují ceny vodného a stočného z 92,92 koruny na 
105 korun za metr krychlový včetně DPH. O sedm korun se zvyšuje také samostatné 
vodné. Důvodem jsou nutné investice do nových zdrojů vody a obnova infrastruktury.  
Společnost by tím měla získat navíc na investice 90 milionů korun ročně. Zdražení by 
pro běžného odběratele mělo znamenat růst nákladů o jednu korunu denně.
Vodárny Kladno–Mělník musí řešit nedostatek pitné vody a havarijní stav na několika 
místech vodovodní soustavy. „Pokud bychom okamžitě nezačali investovat, mohlo by 
se brzy stát, že na řadě míst lidem z kohoutků voda nepoteče,” uvedl předseda předsta-
venstva VKM Radek Větrovec. Cena vodného a stočného se nezvyšovala od roku 2015, 
tím se ale podle předsedy představenstva zbrzdily investice do obnovy a nyní už je  
nelze odkládat.
Podle ředitele VKM Josefa Živnůstka je nutná například obnova zařízení u Obříství, které  
přivádí vodu z Mělnické Vrutice mimo jiné i pro Kralupsko. „Za současné situace bychom 
 nebyli schopni vyřešit hrozící havárii a zajistit adekvátní zásobování obyvatel. Nemů-
žeme riskovat situaci, kdy v obcích a městech nepoteče týdny voda. Ale jen toto jedi-
né místo představuje investici více než 100 miliónů korun,” doplnil Živnůstek. Jedním 
z drobných akcionářů společnosti VKM je i obec Nelahozeves.

Nemovitostí připojených k tlakové kanalizaci v severní části obce se týká jen zvýšení 
ceny vodného. Cenu stočného stanovuje obec Nelahozeves a zůstává neměnná ve 
výši 55 Kč/m3.

Ceník vodného  
a stočného  
na rok 2020 

- v Kč/m3, včetně DPH

Vodné
1. 1.–30. 4. 2020   .  .  .  .  .  . 60,15 Kč

Od 1. 5. 2020  . . . . . . . . 60,34 Kč

Vodné + stočné
1. 1.–30. 4. 2020   .  .  .  .  .  .  .  .105 Kč

Od 1. 5. 2020  . . . . . . . . . .105 Kč



16

Pr
os

in
ec

 20
19

Fotbalisté Dynama Nelahozeves  
v popředí tabulky
Druhá sezóna fotbalistů Dynama je dobře rozehrána. Mladý tým trenéra Kaplana,  
zejména díky domácím zápasům, kdy pouze jednou poznali chuť porážky, drží skvělé 
6. místo. S venkovní bilancí je to horší, z šesti zápasů dokázali pouze dvakrát vyhrát 
a z toho jednou na penalty. V posledním kole změřili fotbalisté Dynama Nelahozeves 
síly s lídrem soutěže SK Tochovice. V zápase dlouho vzdorovali a díky brankám v závěru 
prohráli 3:0. S podzimní částí fotbalové sezony může být trenér Kaplan spokojený. Jak 
bude vypadat zimní příprava a jaký bude plán do jarní časti, se dozvíme v příštím vydání.

Tabulka Dynama po 15. kole:

Podzimní část soutěže mají za sebou malí 
fotbalisté Dynama. V Okresním přeboru 
skupiny E mladší přípravky ve vzájemných 
zápasech pouze dvakrát prohráli. Mladí 
fotbalisté změřili síly s TJ Vltavan Chvatě-
ruby, s TJ Sokol Dolany, s Čechií Kralupy 
a s SK Vojkovicemi. U této kategorie není 
důležité umístění, ale rozvoj malých fotba-
listů. Svoji podzimní část mají za sebou 
i mladší žáci hrající okresní přebor. 

11. kolo: domácí Dynamo zdraví soupeře – TJ Viktorii Vestec.

Pohledný zápas přinesl řadu osobních soubojů.V náročném utkání zvítězili fotbalisté Dynama zaslouženě 2:1.

Pořadí Tým Body Doma Venku
1. SK Tochovice 37 3:0 (1:0)

2. TJ Viktoria Vestec 32 2:1 (2:1)

3. TJ Sokol Klecany 28 1:1 (1:0) np. 4:5

4. TJ Podlesí 27 3:1 (0:0)

5. SK Baník Libušín 27 0:0 np 5:6

6. TJ Dynamo Nelahozeves 26  

7. SK Chlumec 25 4:2 (2:1)

8. FC Čechie Velká Dobrá 24 1:0 (0:0)

9. TJ Sokol Sedlec Prčice 22 3:0 (2:0)

10. SK Votice 22  0:3 (0:1)

11. FK Mníšek pod Brdy 20 3:2 (1:1)

12. SK Doksy 19 3:0 (2:0)

13. FK Olympie Zdice 16 2:2 (2:2) np. 5:4  

14. TJ Jíloviště 15  3:1 (0:0)

15. SK Spartak Příbram 14 5:3 (1:2)

16. SK Rakovník „B“ 8 3:1 (2:1)
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Tabulka Viktorie po 13. kole:

Domácí vítězný zápas proti FC Sokol Ovčáry.

Autor článku (zk)

Domácí brankář předvedl několik skvělých zákroků.

Domácí zápas proti FC Sokol Ovčáry.

Viktorie uzavírá podzim 
na deváté příčce
V posledním kole podzimní části sezóny změřili fotbalisté Viktorie síly s týmem FK Vysoká. 
I když jsme očekávali vítězství, po 90 minutách byl stav 1:1. O vítězství rozhodl penaltový 
rozstřel, který lépe zvládli hosté z FK Vysoké. Všichni jsme doufali, že domácí tým napraví 
debakl z Liběchova a všechny body zůstanou doma. Bohužel nevyrovnané výkony zatím 
stačí na průběžné 9. místo III. třídy.

Staň se  
fotbalistou
TJ PTZ Viktorie  
Nelahozeves pořádá:

Nábor dětí
ročníky 2011–2015

Kdy: 
každou středu v 17.00 hodin
Od 6. 11. 2019
tělocvična ZŠ Nelahozeves

Kontakt:
tel. 602 359 084
tel. 724 446 937

Pořadí Tým Body Doma Venku
1. FC Lobkovice 34 4:1 (1:0)

2. TJ Liaz Vehlovice 30 6:1 (5:0)

3. SK Liběchov 26 11:0 (6:0)

4. AFK Veltrusy 24 1:2p (1:1)  

5. TJ Sokol Hostín 23  0:1 (0:0)

6. TJ EMĚ Mělník 22 5:0 (4:0)  

7. AFK Hořín 21  8:2(3:1)

8. TJ Sokol Dolany 17 4:1 (2:0)

9. TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 17

10. TJ Řepín 16  4:0 (0:0)

11. TJ Kly 14 1:2 (0:1)  

12. FC Sokol Ovčáry 12 4:1 (3:0)

13. FK Vysoká “B” 11 1:2p (1:0)

14. TJ Sokol Jeviněves 6 2:4 (0:2)
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Turnaj Pinká celá rodina nabídl 
řadu divácky atraktivních zápasů
V neděli 29. září se v tělocvičně TJ Dynamo Nelahozeves sešlo na 43. ročníku tradičního  
turnaje čtrnáct dvojic hráčů ve věku od 8 do 78 let. Šlo převážně o rodinné dvojice, 
dvoučlenná družstva složená z hráčů stejného oddílu byla výjimkou.
Utkání družstev se skládalo ze tří zápasů – dvouhry mladších hráčů z dvojice, dvouhry 
starších hráčů a nakonec čtyřhry. Diváci byli svědky mnoha vyrovnaných zápasů, úroveň 
hry byla vysoká, zejména mezi pokročilými stolními tenisty.
A jak turnaj dopadl? V mladší kategorii, kde hráč nižšího věku z dvojice byl do 12 let,  
zvítězili domácí. Ve starší kategorii, kde hráč nižšího věku z dvojice byl do 16 let, zvítězili  
tenisté z Horních Počapel. Jména vítězů najdete pod fotografiemi.
Doplňkovou soutěží byl zábavný pětiboj, v němž nejmladší děti soutěžily například 
v pinkání do vzduchu, nošení míčku na pálce či trefování na cíl. Stejným počtem bodů 
vyhráli Kamila a Michal Varhulíkovi z Nelahozevsi.
Turnaj měl skvělou atmosféru, všichni účastníci si dobře zahráli, diváci se pobavili, prohlédli si 
kroniky oddílu a pochutnali si na dobrotách, o které se postarali rodiče. Vítězné dvojice  

Starší kategorie: 1. místo L. Svárovský s dědou J. Bradáčem z H. Počapel (uprostřed), 2. místo Jindřich  
a Josef Kebrlovi z Nelahozevsi (vlevo), 3. místo M. Burant s dědou J. Schönfelderem ze Slatiny (vpravo)

Mladší kategorie: 1. místo Erik Schäfer a Josef 
Novotný ml. (vpravo), 2. místo Kristián  
a Michal Fikejsovi (uprostřed), 3. místo  

Langmaierovi z Kralup (vlevo)

dostaly diplomy a hodnotné ceny. Dík za 
hladký průběh turnaje patří též pořadate-
lům – Marku Gecaškovi a Josefu Novotnému, 
jakož i hráčům A-družstva mužů, které 
hraje krajský přebor 2. třídy.

(zk)

Obec Nelahozeves Vás zve na vánoční koncert

Jiří Bárta
19. 12. 2019

Rytířský sál
Zámek Nelahozeves19:00

hraje 6 sólových svit J. S. Bacha

Vstupné 150 Kč / 100 Kč
Vstupenky lze zakoupit na OÚ Nelahozeves

nebo rezervovat na: kultura@nelahozeves.cz
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Dětské fotbalové soustředění 
mini a mladší přípravky  
TJ Dynamo Nelahozeves 
Ve dnech 11. až 16. října vyrazila mini a mladší přípravka TJ 
Dynamo Nelahozeves na fotbalové soustředění do sportovního  
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. „Pestrou nabídku sportovišť 
a ideální polohu v blízkosti přírody jsme využili v plné míře,“ 
říká trenér mladší přípravky Tomáš Moravec.

Každý den začínal rozcvičkou, následovala snídaně a hodnocení 
uklizených pokojů a poté početná skupina 21 malých fotbalistů 
trénovala fotbalové dovednosti. Po obědě a odpočinku děti vyrá-
žely na výlety do přírody, například zříceninu hradu Tolštejn,  
Jedlovou horu nebo jen tak do lesa na houby. 
V průběhu celého soustředění probíhala soutěž v různých dis-
ciplínách. Jedna z nich byla jízda zručnosti během cyklovýletu 
či soutěž v potápění při návštěvě bazénu v Rumburku (všechny 
děti se vynořily). 
Vyvrcholením celého soustředění bylo přátelské fotbalové utkání 
s dětmi stejné kategorie klubu FK Varnsdorf (muži hrají 2. českou 
fotbalovou ligu). „Kluci nám udělali velkou radost svým týmovým 
výkonem. Přestože jsme po úvodním tlaku soupeře prohrávali 
již o tři góly, nakonec kluci zabojovali a zvítězili 11:7,“ říká trenér 
mladší přípravky Tomáš Moravec.
Poslední večer trenéři s dětmi zhodnotili celkový průběh soustředění,  
každý z malých účastníků dostal medaili a tři nejlepší ze všech 
hodnocených disciplín si domu odvezli pohár. „Ti nejmenší z mini 
přípravky (ročníky 2014 a 2013) byli na svém prvním fotbalovém 
soustředění v životě a musím říci, že to zvládli bezvadně a v plném 
nasazení,“ říká trenér mini přípravky Dan Marter. Trenéři přípravky  
TJ Dynamo Nelahozeves se shodli, že soustředění děti bavilo 
a pomohlo jim jak po sportovní, tak výchovné stránce, a rádi by 
v této tradici pokračovali. 

Vladimír Vymětalík
trenér mladší přípravky TJ Dynamo Nelahozeves

DĚKUJE

OBEC NELAHOZEVES
Petr Richtrmoc
David Moráň

Tomáš Moravec
Petr Kubita

Jaroslav Kdér
Martin Velič

Hospoda u Hasiče
Jindřich Fridrich
Jaroslav Fridrich

Josef Rubeš
Restaurace v podzámčí

Vinotéka Pagáč
Leoš Hudec

Jan Vedral
Václav Tvrdík

Vladimír Moravec
David Paluka

David Žambůrek
Vladimír Vymětalík

Bálin

TJ DYNAMO NELAHOZEVES

VŠEM DÁRCŮM ZA FINANČNÍ PODPORU
DĚTSKÉHO FOTBALOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ 2019

Pravidelné posilovací cvičení  
ve společenském centru v Zagarolské ulici
Už se stalo pravidlem, že se 
každé úterý od 19 hodin schá-
zíme při dynamickém posilo-
vacím cvičení v zasedací míst-
nosti společenského centra 
v Zagarolské ulici v Nelahozevsi. 
V rámci našich sportovních se-
tkání střídáme různé cvičební 
styly, takže lekce jsou poměrně 
rozmanité a rozhodně se necvičí 
stále to stejné. Lekce jsou kon-
cipovány tak, aby si vedle sebe 
dobře zacvičili všichni, ať už 
chodí pravidelně nebo přijdou 
poprvé.
Při našem cvičení se snažíme 
mimo jiné zpevnit a posílit 
naše tělíčka, zlepšit kondičku 
a současně si aktivně odpoči-
nout, zbavit se následků všudy-
přítomného stresu, protáhnout 

se a vyplavit i nějaké ty endorfiny. Lekce 
využívají prvků piloxingu, bodyformingu,  
intervalových a kruhových tréninků, aero-
biku, pilates, tae-ba a zdravotního cvičení. 
Dbáme na posílení zejména problémových 
partií, středu těla, ale zapojujeme i další 
svaly celého těla. Vždy se předem dohod-
neme, na co bude zaměřena následující 
lekce, případně je možné se přihlásit do 
facebookové skupiny „Cvico s Hankou“, 

kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální  
informace. Detaily je možno získat i na 
e-mailové adrese CvicosHankou@seznam.cz.
Budu moc ráda, když se budete chtít přidat 
a také si přejdete zacvičit. Za tři roky, kdy 
v Nelahozevsi toto cvičení probíhá, se  
sešla fajn parta lidí, za což jsem moc ráda, 
a rádi mezi sebou uvítáme i další sportovní 
nadšence.

Hana Bendová, cvičitelka
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Mladým slalomářům se v roce 2019 dařilo
Borci z Nelahozevsi dokázali v letošní sezóně vybojovat medaile na 
všech vrcholných mládežnických akcích. Na mistrovství republiky 
předžáků a předžaček, které se konalo na řece Radbuze v Plzni, 
skončila Šárka Hronová na druhém místě, když nestačila pouze 
na Štěpánku Šrétrovou. Stejné místo Šárka obsadila i v celkovém 
pořadí českého poháru předžákyň, když ani v jednom z poháro-
vých závodů neskončila hůře než druhá. Matouš Hrňák skončil 
v celkovém pořadí předžákovského poháru na kajaku na 8. místě, 
v kategorii debl kánoí však nenašli, spolu s parťákem Víťou Doležalem, 
přemožitele a ve všech závodech, kde startovali, brali v kategorii 
předžáků zlato.
Další zlato přivezla do Nelahozevsi Veronika Chocholová. Na mis-
trovství republiky žáků, které se konalo na umělém slalomovém  
kanále v Brandýse nad Labem, sice skončila v individuálním  
závodě „až“ na 14. místě, chuť si ale spravila v závodě družstev. 
Poučila se z chyb z individuálního závodu a spolu s oddílovými 
parťačkami sestrami Sakalovými nenašly v kategorii mladších  
žákyň přemožitelky.
Sbírku medailí z mládežnických mistrovství republiky doplnili  
Jáchym Hrňák a Ondra Chochola, kteří spolu s Ondrou Bramborou 

Vítězná hlídka, MČR žáků 2019 | Foto: David Chohola

MČR předžáků. 2. místo – Šárka Hronová  
Foto: Ondřej Fohl

vylovili na umělé slalomové dráze v Českých 
Budějovicích na mistrovství republiky do-
rostu bronzovou medaili v kategorii kajaků 
družstev.
Další závodníci sice nebyli tak úspěšní na 
mistrovských závodech, ovšem v průběhu 
sezóny dokázali stanout na stupních vítězů 
v rámci „běžných“ závodů: Konkrétně Víťa 
Klimeš a Šimon Hrňák spolu vytvořili čistě 
nalahozeveskou deblovou dvojici a vždy, 
když startovali, byla z toho medaile. Jiní 
závodníci, jako Štěpán Mojžiš a Lída  
Hronová, pak úspěšně dokončili (dokázali  
projet všechny branky a neskončili poslední)  
své první závody.

Robin Hron

Omluva
V minulém čísle zpravodaje jsme 
v článku o Miřejovickém půlení 
uvedli, že jedním z nelahozeveských 
účastníků půlmaratonského závodu 
byl Josef Kopček. Běžec se však ve 
skutečnosti jmenuje Josef Kopeček. 
Za chybu, kterou jsme převzali z oficiální  
výsledkové listiny závodu, se Josefu 
Kopečkovi i čtenářům omlouváme.
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Malinko ze  
starodávných časů
Ponořme se do doby starší, téměř pod povrch obce Lešany. Před 
miliony let zde bylo mořské dno, toto jistě nikoho nepřekvapí. 
V bývalém těžebním místě pískovce, tedy „Ve Skále“, se nacházely 
pěkné otisky mořských živočichů. Dnes je toto místo zavezeno 
skládkou a výstavbou. V době pozdější nad místem obce protékala 
řeka a bylo zde říční dno.
Bývalo dříve i dosti archeologických a dalších pátrání kolem 
dnešního místa osídlení obce. Zájemce jistě prozkoumá práce, kde 
jsou podpisy se jmény novějšími – V. Fencl, O. Špecinger, P. Masner. 
Většinou pracovali pro Městské muzeum Kralupy, zmínky byly již 
dříve. Z jedné prací V. Fencla „Pravěké osíd-
lení katastru dnešních Lešan“: Nejstarší nále-
zy jsou kamenné nástroje, které v letech po 
válce na polích našel geolog Dr. Žebe-
ra. Jejich stáří odhadoval na více jak 100 
000 let.
Bohužel vzhledem k tomu, že byly nalezeny 
jednotlivě, a to pouze na povrchu polí, je 
určení jejich stáří jako paleolitických ná-
strojů nejisté. Nejvýznačnějším nálezem 
je hrob, pravděpodobně významné osoby. 
Ten našel sedlák Fr. Vlk v roce 1888 při 
rozkopání kopečku na svém poli, východně 
od velvarského lesa. Mimo střepů předal 
tehdy do Národního muzea i krásný čep-
covitý sekeromlat.
Nálezy jsou datovány do eneolitu, kon-
krétně do kultury nálevkových pohárů 
(3900–3500 př. Kr.). Z eneolitu jsou i dvě 
další kamenné sekerky. Bohužel nelze blíže 
datovat, do které archeologické kultury  
patří. Třetí sekeromlat z nálezu je datován do kultury lidu s kerami-
kou šňůrovou, tedy 2800–2500 př. Kr. Další nálezy jsou až z konce 
doby bronzové z kultury knovízské (1300–950 př. Kr.).
Na katastru obce byly nalezeny stopy po dvou sídlištích té doby. 
Na jednom místě, při těžbě písku, byly kromě keramických střepů  
nalezeny i lidské kostry v odpadních jamách. Něco zpracoval 
geolog, archeolog Dr. Žebro. Mladší jsou ná-
lezy z doby halštatské (9.–8. tis. př. Kr.) z bý-
valé Masnerovy cihelny.  
Tam se našly odpadní jámy se zlomky 
keramiky, ale i celá nádoba a také hrob. 
Na tyto nálezy pak navazují další střepy 
z prostoru poblíž kapličky. Jsou datovány 
cca 6. stol. př. Kr., do období halštatsko-

-laténského. Historicky nejmladší je nález 
čtyř kostrových hrobů z doby hradištní, 
tedy 9. až 10. stol. n. l. U koster byly nale-
zeny bronzové ozdoby do vlasů, záušnice 
a také zlomek ostruhy. Zajímavé je i to, že 
hroby byly obloženy opukovými deskami. 
Ty ale nepocházejí ze zdejšího katastru.
Na závěr ještě něco mnohem staršího: 
Lešanská plošina, táhnoucí se od Hosti-
bejku k velvarskému Radoviči, je terasou (dnem), které zde zane-
chala Vltava někdy před milionem let, na začátku čtvrtohor. Je to 
nejstarší vltavská  
terasa – tzv. krabčická. Třeba 20. 2. 1904 přibyl do sbírek paleonto-

logického oddělení Národního muzea v Praze nález kosti z koně 
sprašového (Eguus germanikum), dar Jos. Jandy z Lešan.
Tedy všechno je starší než uhlí, ale i to se těžilo v Lešanech.  
Známé je třeba i místo „V Tatinách“ dolů, směrem nad tunely. 
V průrvě těžila uhlí firma bratří Beaufortů. Licenci na několik  
kutišť obdržel v letech 1812–1820 jejich otec. Obec Nelahozeves 
měla šest dolů, pojmenovaných podle svatých osob. Jen u větších 
šachet – Podlešína a Lešan – byly instalovány vrátky. Kopáči pra-
covali dvanáct hodin denně za mzdu 15 až 24 krejcarů. Vila  
Beaufortů stávala nad řekou, poblíže tohoto místa u trati, byla 
zbourána v roce 1988. Bratři vedli také známou tiskárnu v Praze, 
tedy kolem roku 1920 a dříve. Byla to vzdálená větev rodu, který 
byl na zámku Bečov nad Teplou – viz relikviář sv. Maura apod.
Možno prohlédnout hroby v Nelahozevsi. Jako kluci jsme na  
zmíněných místech také uhlí nacházeli, a také dnes se hledači 
pokladů po okolí procházejí.

Toto je výřez z archeologických zkoumání kolem obce roku 2002. 
Pan Václav Fencl prováděl výzkumy, tehdy pod hlavičkou měst-
ského muzea Kralupy. Jeho aktivita po širokém okolí byla velice 
činorodá, a „Česká rafinérská“ bylo jeho hlavní zaměstnání. 
 Zájemce jistě nastuduje zkratky v záznamech. Některé jeho  
poznámky už byly v dřívějších dílech kronik.

Toto je nákres sekeromlatu, nalezeného při vykopávkách, a bylo 
jich několik. Podobný býval v muzeu Velvary či v Národním muzeu.

Václav Hlavatý
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Tipy na akce  
v Nelahozevesi a okolí
Listopad

Obecní ples v kulturním 
domě
sobota 23. listopadu od 20 hodin
(viz plakát na straně 13)

Adventní slavnosti na 
zámku Nelahozeves
pátek–neděle 22. až 24. listopadu
pátek 13–17 hodin 
sobota–neděle 10–17 hodin

Adventní tvoření na 
zámku Veltrusy
sobota 23. listopadu  
od 10 do 17 hodin
Tvoření adventních věnců a ozdob 
na vánoční výzdobu. Výtvarné díl-
ničky pro děti, vánoční jarmark. 
Adventní prohlídky zámku. 
 Vstupné 40 Kč

Mše svatá k poctě patro-
na chrámu sv. Ondřeje
sobota 30. listopadu od 16 hodin 
Kostel sv. Ondřeje, Nelahozeves
Mše bude latinská

Novoveský advent
sobota 30. listopadu od 15 hodin, 
areál mateřské školky
Adventní a vánoční dílny, vánoční 
koncert Vocal Band, vystoupení dětí 
a rozsvěcení stromečku, občerstvení

Adventní pohádka na 
zámku Veltrusy
sobota 30. listopadu od 15 hodin
Sváťovo dividlo: Jak kočička s pej-
skem slavili Vánoce
Po pohádce se zastaví i Mikuláš 
s čerty a anděly a přinese dětem mi-
kulášskou nadílku. 
Vstupné 100 Kč.  
Počet míst omezen, nutná rezervace 
na tel. č. 315 781 146

Prosinec
Rozsvícení vánočního 
stromu v parku pod 
zámkem
neděle 1. prosince od 16 hodin
 (viz plakát na poslední straně)

Oslavy první adventní 
neděle v Kralupech
neděle 1. prosince od 14 hodin, 
Palackého nám.

Vánoční trhy  
ve Velvarech
neděle 1. prosince od 14 do 20 hodin
Perníky, dortíky, vánoční ozdoby, 
šité dekorace, voskové a medové 
výrobky, vánoční benefiční stánky, 
svařák, medovina, od 17 hodin  
rozsvěcení stromu

Výletní akce 
Klubu seniorů

úterý 26. listopadu
Podvečerní cca tříhodinová ko-
mentovaná prohlídka venkov-
ních 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 hodin.

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

Žáci a učitelé ZŠ Nelahozeves 
srdečně zvou všechny rodiče, 
prarodiče a přátele školy na 

Vánoční  
besídku

v kulturním domě  
v Nelahozevsi.
Těšíme se na vás.

Středa 11. 12. od 17 h

Hledá se  
Panna Marie  
i s Ježíškem
Na Tříkrálové vystoupení 
5. ledna v parku  
na nelahozeveské návsi 

hledáme dobrovolnici na roli  
Panny Marie s Ježíškem. 

Dítě podmínkou, maximální věk  
Ježíška 4–5 měsíců.

Volejte nebo pište:
Tereza Popková
t.popkova@seznam.cz
telefon 722 917 284

mailto://hel.kuch@seznam.cz
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Předvánoční posezení  
seniorů v kulturním domě
sobota 7. prosince od 14 do 17 hodin
(viz plakát na straně 15)

Adventní koncert na 
zámku Veltrusy
sobota 7. prosince od 18.30 hodin,  
Rudolfův sál
Večer šansonů Světlany Nálepkové 
za doprovodu Jiřího Toufara 
Počet míst omezen, nutná rezervace 
na tel. č. 315 781 146

Mikulášská diskotéka 
v kulturním domě
neděle 8. prosince od 14 hodin
 (viz plakát na straně 20)

Oslavy druhé adventní 
neděle v Kralupech
neděle 8. prosince od 14 hodin, 
Palackého nám.

Vánoční besídka základní 
školy v kulturním domě
středa 11. prosince od 17 hodin,  
pro rodiče i veřejnost

Vánoční besídka  
mateřské školy  
v kulturním domě
čtvrtek 12. prosince od 16 hodin,  
pro rodiče i veřejnost

Živý betlém  
ve Veltrusích 
neděle 15. prosince ve 14.30  
a 15 hodin
I letos se vydá živý betlém s průvo-
dem k Jezulátku. Vycházet budou 
dva průvody, jeden ve 14.30 hodin 
od Holandského selského domu 
a druhý v 15 hodin, který na cestě 
od hlavní zámecké brány u Veltrus 
doprovodí živá hudba. Na průvod 
bude před zámkem čekat Panna 
Marie s Ježíškem a Josefem. Vystoupí 
i nelahozeveský pěvecký sbor.

Koncert Jiřího Bárty na 
zámku Nelahozeves
čtvrtek 19. prosince od 19 hodin, 
Rytířský sál
 (viz plakát na straně 18)

Předvánoční besídka  
ve Višňovce
sobota 21. prosince od 14 hodin 

Sousedské setkání v sadu, na ohni 
dělané trdelníky, svařák a další dob-
růtky. Vystoupení pěveckého nela-
hozeveského sboru. 
(viz plakát na straně 14)

Betlémské světlo  
a společné zpívání  
v kostele sv. Ondřeje
úterý 24. prosince od 11 hodin
(viz plakát na poslední straně)

Mše svatá v kostele  
sv. Ondřeje
sobota 28. prosince od 16 hodin

Leden
Tříkrálová sbírka 
sobota–neděle 4–5. ledna 
Nelahozevsí opět projdou tři králové 
s pokladničkou i s písničkou  
a požehnáním do nového roku.  
(Viz článek Simony Hrňákové na str. 8)

Tříkrálové odpoledne 
v parku pod zámkem 
neděle 5. ledna od 15 hodin
(viz plakát na poslední straně)

Myslivecký ples  
v kulturním domě
sobota 11. ledna od 20 hodin
Bohatá tombola, hraje skupina Kredo.  
Vstupné 140 Kč. (viz plakát na straně 13)

Ples sportovců  
v kulturním domě
sobota 18. ledna od 20 hodin
Pořádá TJ PTZ Viktorie Nelahozeves, 
hraje skupina Harmonie. 
Vstupné 100 Kč.

Únor
Slavnostní valná hromada 
TJ Dynamo Nelahozeves
sobota 8. února od 16 hodin,  
sál TJ Dynamo
Od 19 hodin divadelní představení 
Natěrač od Ochotníků Nelahozeves
(viz plakát na straně 18)

Hasičský ples  
v kulturním domě
sobota 15. února od 20 hodin
Hraje skupina Shakers Band.  
Vstupné 150 Kč. 

Bach v Nelahozevsi 
Soutěž o vstupenky
Johann Sebastian Bach patří k mistrům 
barokního skladatelského umění.  
K dokonalosti dovedl umění polyfonie. 
Každá ze šesti violoncellových svit, 
které zazní na koncertě 19. prosince  
v Rytířském sále na zámku Nelahozeves 
(viz plakát na str. 18), se skládá z šesti  
kratších vět. Každá věta je o něco 
málo delší než ta předchozí a celkem 
tvoří 123 minut hudby. Postupně se 
zvyšuje také technická náročnost 
skladeb: Úvodní preludium hrají již  
šikovnější děti, závěrečné části patří 
do rukou jen těch nejlepších hráčů. 
Soutěžní otázka zní: Kolik strun 
mělo barokní violoncello, na které 
se tehdy hrála pátá suita?

Odpovědi posílejte na adresu kultura@nelahoze-
ves.cz nebo doručte na obecní úřad do pátku  
13. prosince. Tři vylosovaní výherci získají po 
dvou volných vstupenkách na koncert. Výherci 
budou kontaktováni SMS zprávou, zanechte na 
sebe prosím kontakt.

www.nelahozeves.cz/zpravodaj
mailto:// kultura@nelahozeves.cz
mailto:// kultura@nelahozeves.cz


Společně si zazpíváme ván očn í koledy za doprovodu místn ích hudebn íků,
ochutnáme punč vařený dle recep tu Magdaleny Dobromily Ret tigové.

Do svých svátečně vyzdobených domácn ostí si může každý odnést
Betlémské svetlo. (nezapomeňte lucern ičku či svíčku)

...vzorky vlastn oručně upečeného cukroví jsou vítány...

v nelahozeveském kostelíku sv. Ondřeje
Štědrý den 24. 12. 2019 od 11:00

Betlémské světlo
a společné zpívání

88

88

Obec NelahozevesVás srdečně zve na:
Obec Nelahozeves srdečně zve na akci

K zakoupení: adventní věnce - vánoční dekorace - rukodělné drobnosti - občerstvení

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

v parku pod zámkem

První adventní neděle
1. 12 .2019 od 16:00

K sváteční
atmosféře přispějí

pěveckým vystoupením
děti z nelahozeveských

škol (ZŠ a MŠ)
a místní pěvecký

sbor


