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Letošní rozpočet počítá 
s velkými investicemi
V roce 2020 se chystá obec intenzivně investovat. Vyplývá to z rozpočtu 
na letošní rok, který v závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo.

Rozpočet je konstruován jako schodkový  
– obec se chystá utratit o 31 milionů  
korun více než budou činit její příjmy, a to 
navzdory tomu, že do nich je započítáno 
i 62 milionů poplatků ze skládky. Schodkové 
hospodaření umožňují výrazné úspory  
z minulých let – díky skládce má obec 
v tuto chvíli k dispozici rezervu téměř 300 
milionů korun.
V letošním roce počítá rozpočet s příjmy 
ze skládky ve výši zhruba 5 milionů měsíčně, 
dřívější úspory by navíc měly obci přinést 
další 4 miliony korun jen na úrocích. Podle 

autora návrhu rozpočtu Petera Jaďudě 
jde navíc o konzervativní odhad. „Uvažoval 
jsem minimální příjmy ze skládky a sou-
časně maximální výdaje. Nemělo by se 
tedy stát, že rozpočet nedodržíme, spíše 
jej překročíme,“ uvedl ekonom.
Zdaleka největším výdajem je 48 milionů 
korun vyhrazených na výstavbu kana-
lizace v ulicích Zagarolská, Pod Strání 
a přilehlých ulicích. Jedná se o největší 
jednorázovou investiční akci v novodobé 
historii obce.

Dalším velkým kanalizačním projektem 
má být propojení dešťové kanalizace 
z ulice V Loučkách do Kralupské ulice za 
13 milionů korun.
V letošním roce chce obec zrealizovat též 
odloženou rekonstrukci budovy mateřské 
školy ve Školní ulici. V rozpočtu je na ni 
vyhrazeno 17 milionů korun.
Dalších 17 milionů by měly obec stát 
chodníky a cesty: V prvé řadě jde o dlouho  
slibovaný chodník v Kralupské ulici za 
školou, vybudování nové cesty z Nelaho-
zevsi do Lešan, chodník v lešanské ulici 
V Úvoze a nakonec chodník propojující 
ulici Na Vršku s horním resortem.
Evergreenem v rozpočtech naší obce je 
revitalizace staré lešanské skládky komu-
nálního odpadu, podle čísla pozemku 
označované jako „skládka 111“. Likvidace 
skládky se periodicky plánuje již od roku 
2011. Počítá se s ní i v letošním rozpočtu 
souhrnnou částkou 5 milionů korun.
Celkem 3 miliony by měly stát dvě nové 
autobusové zastávky (u dolního Resortu 
a v Zagarolské ulici), rozpočet počítá 
s rezervou ještě na jednu další. 
Jeden milion korun je vyhrazen na obnovu  
a další rozšiřování obecního mobiliáře 
(odpadkové koše, lavičky apod.).
Kulturní dům se ani letos rekonstrukce 
nedočká, v rozpočtu je na něj vyhrazeno 

„pouze“ 1,2 milionu korun. Část této částky 
by chtěla obec vydat na projekt generální 
obnovy. Zbytek spolknou drobné úpravy 
a údržba.
Stejnou částku chce obec vynaložit na 
vybudování nového dětského hřiště na 
louce pod nadjezdem vedle fotbalového 
hřiště PTZ.
Do rozpočtu jsou promítnuty i schválené 
dotace místním spolkům. Většina spolků si 
oproti loňsku výrazně polepšila (viz tabulka).  

Pokračování na str. 2

Charitativní tříkrálové odpoledne v neděli 5. ledna završilo sérii adventních a vánočních akcí 
v Nelahozevsi. Podrobnosti v reportáži na straně 13. | Foto: Martin Tichovský
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Nejvíce se zvedla dotace fotbalovému klubu TJ PTZ Viktorie, který 
má dostat více než půl milionu korun. Většina této částky je určena 
na vybudování nového zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště. 
Ve schváleném rozpočtu naopak zatím nejsou zahrnuty plánované  
výdaje na protipovodňové zábrany v Zagarolské ulici a obecní roz-
hlas, který by měl být vybudován v letošním roce. Obojí chce 
starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) do rozpočtu přidat 
později. Každou změnu rozpočtu musí podle zákona schválit  
zastupitelstvo, v praxi jde však spíše o formalitu. I rozpočet  
samotný byl zastupitelstvem schválen jednomyslně a bez  
jakékoliv diskuse.

Pokračování ze str. 1

Příjmy 2019 2020

0013
Daně a poplatky z vybra-
ných činností a služeb

223 690 61 760

0011
Daně z příjmů, zisku  
a kapitálových výnosů

12 940 12 440

0012
Daně ze zboží a služeb 
v tuzemsku

13 800 13 800

0004 Přijaté transfery 5 480 9 744

3725 EKOKOM 666 350

3349 Inzeráty ve zpravodaji 2 5

3392
Nájem obecního majetku – 
kulturní dům

12 20

3639 Nájmy dle smluv 110 174

2119
Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti – těžební průmysl

42 75

3632
Pohřebnictví – nájem  
hrobových míst

7 5

2132
Příjmy z pronájmu ostat-
ních nemovitých věcí  
a jejich částí

0 100

6310 Příjmy z úroků (část) 200 4 250

5512 Nájem hasičského domu 5 5

2321
Poplatek za provoz  
kanalizace

160 250

PŘÍJMY CELKEM 257 114 102 978

Výdaje 2019 2020

1014
Ozdravování hospodář-
ských zvířat

12 10

1019 Myslivecký spolek 44 85

1019
Ostatní zemědělská 
a potravinářská činnost 
a rozvoj

0 0

2212 Autobusové zastávky 3x 0 3 000

2212 Silnice 8 000 2 030

2212 Projekt ulice Zagarolská 0 776

2212 Silnice včetně výstavby 180 50

2219
Chodník Kralupská-

–V Úvoze
0 15 000

2219
Chodník z horního  
resortu do starých Lešan

0 1 573

2219
Ostatní záležitosti  
pozemních komunikací – 
chodníky

500 400

2221
Provoz veřejné silniční 
dopravy

400 511

2321
Kanalizace Zagarolská/
Pod Strání

1 350 48 400

2321
Propoj dešťové  
kanalizace  
V Loučkách/Kralupská

0 12 502

2321
Odvádění a čištění  
odpadních vod  
a nakládání s kaly

750 400

3111 Mateřská škola 2 000 17 006

3117 Základní škola 2 500 2 300

3311 Divadelní činnost 10 20

3312 Hudební činnost 210 167

3314 Knihovna 160 180

3319
Ostatní záležitosti  
kultury

250 418

3326

Pořízení, zachování 
a obnova hodnot  
místního kulturního,  
národního a historického 
povědomí

31 500

3349 Sdělovací prostředky 210 203

3392 Kulturní dům – investice 0 1 210

3392
Zájmová činnost  
v kultuře

245 354

Údaje jsou v tisících Kč.
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3399
Ostatní záležitosti kultury, 
církví a sdělovacích  
prostředků

100 119

3419
Ostatní sportovní  
činnost

225 895

3421 Dětské hřiště u PTZ 0 1 200

3421
Využití volného času 
dětí a mládeže

0 0

3429
Ostatní zájmová činnost 
a rekreace

99 30

3631 Veřejné osvětlení 750 760

3632 Pohřebnictví 1 600 200

3635 Územní plánování 0 400

3639
Komunální služby 
a územní rozvoj jinde 
nezařazené

17 183 1 209

3722
Sběr a svoz komunálních 
odpadů

2 450 2 000

3729
Projekt 111 – revitalizace 
a sadba

130 3 025

3729
Projekt 111 – sejmutí 
čepice

0 2 363

3745
Péče o vzhled obcí  
a veřejnou zeleň

4 300 3 742

3745 Mobiliář 0 1 210

4319 Sociální poradenství 0 50

4359
Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče

80 160

5212 Ochrana obyvatelstva 0 10

5219
Ostatní záležitosti 
ochrany obyvatelstva

0 150

5512
Požární ochrana - dob-
rovolná část

2 750 243

5519
Sbor dobrovolných ha-
sičů

60 60

6112
Odměny členů zastupi-
telstev obcí a krajů

2 265 1 700

6112 Zastupitelstva obcí 0 626

6171 Činnost místní správy 5 870 5 983

6310
Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací

16 15

6320
Pojištění funkčně  
nespecifikované

187 187

6399 Ostatní finanční operace 210 250

VÝDAJE CELKEM 55 127 133 682

Místostarosta Schneider:
Kdo tu bydlí bez trvalého pobytu, 
zneužívá peníze nás všech
Lidé, kteří bydlí v Nelahozevsi, aniž by zde měli nahlášen trvalý 
pobyt, podle místostarosty Zdeňka Schneidera „zneužívají peníze 
nás všech“. Místostarosta se dokonce nechal slyšet, že takoví lidé 
v obci „trochu parazitují“.
Zdeněk Schneider se takto vyjádřil na prosincovém zasedání  
zastupitelstva v rámci debaty o technických službách, kdy si 
obyvatelé obce stěžovali na nízký počet pracovníků údržby v obci.

„Ani jsem netušil, kolik lidí tady vůbec není hlášených,“ konstatoval 
místostarosta s tím, že existují případy, kdy zde bydlí celé takové  
rodiny. „Nejsou tu nahlášení a přitom po té obci něco chtějí,“ 
upozornil Zdeněk Schneider.
Jen v části obce, v níž má být v letošním a příštím roce vybudo-
vána nová splašková kanalizace, je podle starosty Jakuba Bryndy 
takových lidí 125.
Důvody, proč někteří lidé nemají trvalý pobyt v obci, bývají různé. 
Jedním z nich byla až do loňského roku absence sběrného dvora. 
Lidé si tak nechávali trvalý pobyt v sousedních Kralupech nad  
Vltavou, kde je pro občany sběrný dvůr zdarma. Od letošního roku 
se sběrný dvůr v omezené míře otevírá i v Nelahozevsi, v zatáčce 
v Zagarolské ulici.
Daňové příjmy Nelahozevsi činily za rok 2019 necelých 27 milionů  
korun a v obdobné výši je obec předpokládá i pro rok 2020. 
Částka se odvíjí zejména od počtu obyvatel s trvalým pobytem – 
každý takový člověk přinese do obecní pokladny v současné době 
zhruba 12 tisíc korun. Méně významnými kritérii jsou pak rozloha 
obce, počet dětí navštěvujících místní obecní školy (v současné 
době cca 200) a počet zaměstnanců, kteří mají na území obce 
místo výkonu práce (na konci roku 2018 jich bylo 340, údaj za 
rok 2019 zatím není k dispozici).

• Dotace pro Klub seniorů z rozpočtu omylem vypadla a bude přidána dodatečně.  
O částce se zatím jedná, mělo by však dojít k navýšení oproti loňským 99 tisícům.

• Maraton klub Miřejovice o dotaci nepožádal. Podle předsedy klubu Josefa Buriana tak 
učiní dodatečně.

• Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou podal žádost o dotaci až po schválení rozpočtu.  
Zastupitelstvo o žádosti rozhodne dodatečně.

Dotace spolkům 2019 2020

TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 88 565

TJ Dynamo Nelahozeves 162 250

Myslivecké sdružení Kralupy–Nelahozeves 44 85

Ski klub Kralupy 0 50

TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 0 30

Lešanský sad 28 21

Ochotníci Nelahozeves 10 20

Klub seniorů 99 0

Maraton klub Miřejovice 5 0

Kruh přátel hudby Kralupy n. Vlt. 28 0
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O čem jednalo zastupitelstvo

Rozpočet obce a obou škol
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na 
rok 2020 (viz článek na straně 1). Schváleny 
byly i rozpočty obou škol – každá obdrží 
od obce přibližně dva miliony korun. Pod-
statně větší dotaci ale školy získávají přímo 
ze státního rozpočtu, bez účasti obce. 

Prodeje pozemků
Stejně jako téměř na každém zasedání za-
stupitelstvo projednávalo prodeje obecních 
pozemků, které se nacházejí v blízkosti 
soukromých rodinných domů a které maji-
telé dlouhodobě využívají například jako 
zahrádky. Na posledních dvou zasedáních 
se však ohledně prodejů otevřela rozsáhlejší  
diskuse, které se věnujeme v článku na 
str. 5.

Změny územního plánu
Zastupitelstvo projednalo dvanáct návrhů 
změn územního plánu. Schválilo také  
vytvoření koncepční studie a regulačního 
plánu centra, které má přesněji popsat 
podobu nelahozeveské návsi a jejího okolí. 
Podrobnosti v článcích na str. 6–8.

Nový člen kontrolního 
výboru
Do kontrolního výboru byl zvolen Radek 
Hruška (ČSSD). Nahradil tak Petera Jaďudě, 
který začal pro obec pracovat jako externí 
ekonom a na místo člena kontrolního  

výboru rezignoval. Zastupitelstvo vzalo 
na vědomí zápisy z uskutečněné kontroly 
zaměřené na smluvní vztahy se společností 
VHS PROJEKT. Kontrola odhalila dílčí for-
mální nedostatky v evidenci.

Snížení poplatků ze  
vstupného
Zastupitelstvo snížilo poplatek ze vstup-
ného z dosavadních 20 % na 5 % z ceny 
vstupného na kulturní, sportovní, prodejní 
a reklamní akce. Z poplatku jsou osvobozeny 
akce, které celý výtěžek ze vstupného věnují  
na charitativní nebo veřejně prospěšné 
účely. Podle informací obecního úřadu se 
minimálně posledních deset let na tomto 
poplatku nevybraly žádné peníze. Konstrukci  
poplatku kritizoval zastupitel Josef Kukla  
(KSČM). Podle něj by měly být prodejní 
akce zatíženy vyšším poplatkem, když  
zájmem obce je takové akce omezovat. 
Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) 
to odmítl s tím, že ve vyhlášce nelze určit 
různé sazby poplatku pro různé typy akcí.

Budova bývalého obchodu 
v ulici Pod Strání
Na posledních dvou zasedáních pokračo-
vala debata o dalším osudu budovy bývalé 
prodejny potravin v ulici Pod Strání (viz 
Nelahozeveský zpravodaj 6/2019 – prosi-
nec). Podrobnosti v článku na straně 9.

Chodník v Lešanech
Zastupitelstvo schválilo zhotovení projek-
tové dokumentace nové cesty z Nelahozevsi 
do Lešan a nového chodníku v ulici V Úvoze. 
Projektovou dokumentaci zhotoví pražská 
firma VDI Projekt za 634 tisíc korun.

Dotované stravování
Na návrh sociální komise byl projekt doto-
vaného stravování beze změn prodloužen 
na rok 2020. V minulém roce dotované 
stravování využívalo 21 obyvatel obce,  
jejichž měsíční příjem byl pod hranicí  
pětinásobku životního minima (17 050 Kč). 
Cena oběda, který je dovážen klientům  
programu až do bytu, činí 73 korun. Dotace 
obce činí 18 Kč, občan tedy hradí za oběd 
pouze 55 Kč. V roce 2019 činily roční  
náklady projektu 89 tisíc korun. Další  
informace o projektu naleznete na  
straně 5.

Termíny dalších  
zasedání zastupitelstva: 
• 27. ledna
• 23. března
• 25. května
• 29. června

Nová svodidla  
v Zagarolské
V listopadu loňského roku se v Zaga-
rolské ulici vedle elektrárny objevila 
nová svodidla oddělující komunikaci 
od říčního svahu.
345 metrů nových svodidel instalova-
la pražská firma VESIBA. Původní stará 
svodidla byla demontována. Středo-
český kraj jako vlastník silnice za nová 
svodidla zaplatil 576 tisíc korun.
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Dovoz  
dotovaných 
obědů 
Nárok na dotované 
obědy máte, pokud:
• jste senior - poživatel starobního 

důchodu starší 65 let nebo práce 
neschopný invalidní důchodce či 
osoba zdravotně a tělesně posti-
žená (ZTP/P, ZTP, TP) bez věkové 
hranice,

• máte trvalý pobyt v obci  
Nelahozeves,

• váš čistý měsíční příjem nepřesa-
huje pětinásobek životního minima, 
tj. 17 050 Kč. Sociální dávky se do 
čistého příjmu nezapočítávají.

Obědy dováží přímo do domácností 
Jídelna Novák, provozovna Straškov–
Vodochody. Cena oběda včetně 
polévky je 73 Kč. Klient hradí 55 
Kč, dotace obce činí 18 Kč. Služba 
je poskytována v pracovních dnech, 
dovoz probíhá mezi 9. a 10. hodinou.

Ve středu dostane každý jídelní lístek 
(výběr ze dvou druhů jídla) a do pátku 
 je třeba předat objednávku na  
příští týden (lze řešit i elektronicky 

– e-mail jidelnanovak@seznam.cz). 
Platí se to, co si kdo na příští týden 
objedná. 

Odběratel musí mít k dispozici dvě 
sady jídelního nádobí (jídlonosič) se 
samolepkou (jméno. příjmení, doručo-
vací adresa v obci Nelahozeves).

Žádosti o vydání potvrzení pro odběr 
obědů s dotací projednává sociální 
komise obce a po jejím doporučení 
schvaluje starosta obce. 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na 
obecním úřadě nebo na webu obce.

Opozičnímu zastupiteli 
vadí, že obec prodává  
pozemky pod cenou
Zastupitelstvo po mnoho let víceméně  
rutinně schvaluje prodej pozemků místním 
občanům za jednotnou cenu 100 korun za 
metr čtvereční. Tuto praxi však začal v po-
slední době opakovaně kritizovat opoziční 
zastupitel Stanislav Lidmaňský (Nelaho-
zeves pro život), podle nějž je reálná cena 
pozemků mnohdy výrazně vyšší. Starosta 
Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) již přislíbil, 
že se na věc podívá.
Zatím posledním případem byl prodej 
části zahrady za rodinným domem v Leša-
nech, která z historických důvodů patří obci. 
Parcelu o výměře 41 m2 prodává obec za 
cenu 4 100 Kč.

„Zahrady se v současné době prodávají za 
500 korun za metr čtvereční. To je rozdíl 
400 korun. Za to může mít dvacet pět seniorů  
obědy zadarmo na celý rok.“ Na pozdější 
dotaz redakce zastupitel upřesnil, že měl 
na mysli všechny prodeje zahrad za letošní 
rok, jejichž souhrnnou plochu odhadl na 
1 000 až 1 200 m2. „Prodáváme majetek za 
minimální peníze, které by se mohly použít 
na něco jiného,“ uzavřel Stanislav Lidmaň-
ský s tím, že všechny prodeje by se měly 
uskutečňovat za tržní cenu.
V době přípravy článku (závěr roku 2019) je 
například v inzerci pozemek v zahrádkářské 
kolonii nad Školní ulicí za cenu 664 Kč/m2.
Obdobně zastupitel kritizoval prodej dvou 
pozemků o výměrách 378 m2 a 285 m2  
podél východní hranice ulice Pod Strání, 
které byly taktéž prodány za cenu 100 Kč/m2.  
Podle územního plánu jde v obou přípa-
dech o parcely určené k výstavbě rodinných 
domů. Obě koupili majitelé sousedních  
parcel, čímž si své zastavitelné pozemky roz-
šířili a propojili je s veřejnou komunikací. 
Spojením obou pozemků současně získali 

mož-
nost  
postavit  
zde větší 
dům, protože 
maximální velikost domu se odvozuje od 
velikosti stavebního pozemku.
Pro srovnání, v ulici Pod Strání jsou v sou-
časné době na prodej dva stavební pozemky, 
oba za cenu přesahující 1 600 Kč/m2.
Jednou z kupujících byla shodou okolností 
zastupitelka Olga Riegertová (Pro Nela-
hozeves), která navíc sama hlasovala pro 
schválení smlouvy. „Zastupitel nemůže 
hlasovat sám za sebe,“ upozornil v této 
souvislosti Stanislav Lidmaňský. Podle 
Olgy Riegertové šlo ale o běžnou smlouvu, 
která nijak nevybočuje z dosavadní praxe.  
Jak konstatoval místostarosta Zdeněk 
Schneider, pozemky v ulici Pod Strání se 
takto prodávají již mnoho let. První pro-
deje spadají ještě do období starosty  
Jaroslava Otáska (ve funkci do roku 2010). 
Zatím poslední série prodejů proběhla 
již v tomto volebním období, loni v létě. 
Transakce tehdy schválilo zastupitelstvo 
jednomyslně, tedy včetně Stanislava  
Lidmaňského.
Starosta Jakub Brynda současně upozornil, 
že obec si do smluv doplňuje předkupní 
právo. Pokud se noví majitelé rozhodnou 
pozemek prodat, musí jej podle smlouvy 
přednostně nabídnout obci, a to taktéž za 
cenu 100 Kč/m2. Předkupní právo začala do 
smluv přidávat v roce 2012 tehdejší sta-
rostka Petra Urbanová. V jednom případě už 
dokonce obec předkupního práva využila  

– část pozemku prodaného v roce 2012 
o tři roky později odkoupila zpět.

Činnost komise životního prostředí
V roce 2020 se bude komise životního 
prostředí věnovat například rekultivaci 
sběrných míst tříděného odpadu, doplnění 
mobiliáře obce (vývěsky, lavičky, odpad-
kové koše), rekonstrukci autobusových 
zastávek nebo zajištění prořezu křovin  
zasahujících do obecních pozemků či cest.
Důkladnou diskusí musí projít změna odpa-
dové vyhlášky vzhledem k připravované 
změně zákona o odpadech. Velkou výzvou 
bude také tvorba plánů letní i zimní údržby 

obce, jejichž neexistence bývá také kriti-
zována. Na jarní období, jak je již zvykem, 
bude připravena tradiční brigáda mající za 
úkol úklid obce, jenž bude mít, jak doufám, 
stejně jako v loňském roce hojnou účast. 
Budu rád, když se na mne obrátíte se svými  
nápady či náměty na zlepšení životního 
prostředí v obci.

Tomáš Robek, komise životního prostředí 
robek@nelahozeves.cz

mailto:// jidelnanovak@seznam.cz
mailto:robek%40nelahozeves.cz%0D?subject=
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Obec začala připravovat první 
změny územního plánu
Půl roku od vydání nového územního plánu začalo vedení obce připravovat první 
sadu změn. Na posledních dvou zasedáních zastupitelé hlasovali postupně o dvanácti 
změnách. Pět z nich schválili, sedm zamítli.

Schválené změny se nyní začnou připravovat ve větší podrobnosti. Kralupský stavební  
úřad zároveň opatří stanoviska všech dotčených úřadů a poté bude vyhlášeno  
veřejné projednání. Stejně jako přípravě samotného územního plánu bude možné 
podávat námitky, které musí pořizovatel vypořádat. Projektant Lukáš Grasse, který 
změny územního plánu připravuje, očekává konání veřejného projednání na jaře.

Náklady na změny územního plánu činí 98 tisíc korun. Ačkoliv stavební zákon umožňuje  
obci požadovat úhradu po lidech, kteří změny požadují, v tomto případě to neučiní 
a vše zaplatí sama. „Toto je první balíček vycházející z toho, že některé aspekty nového 
územního plánu nebyly ideální,“ vysvětluje starosta Jakub Brynda. Další případné budoucí 
změny si dle jeho slov již budou žadatelé platit sami.

Schválené změny
Přesun cesty spojující ulice V Louč-
kách a V Závětině (č. 2)
Zastupitelstvo souhlasilo s přesunem cesty,  
která má podle územního plánu spojit  
ulice V Loučkách a V Závětině a obsloužit 

zde několik stavebních pozemků. Proti 
umístění veřejné cesty protestovali místní  
obyvatelé v čele s Pavlem Matouškem, 
který obci hrozil soudním sporem.
Někdejší starosta Josef Kebrle přetrasování 

cesty opakovaně odmítal. Současné  
zastupitelstvo dalo naopak přesunu cesty 
jednomyslně zelenou.
Cesta má v územním plánu zůstat, ale 
projektant ji má v úmyslu přesunout na 
jiné pozemky. Zastupitelka Olga Riegertová  
se v této souvislosti dotazovala, zda byla 
s nově dotčenými vlastníky navrhovaná 
změna projednána. Starosta Jakub Brynda 
se odpovědi vyhnul, na pozdější upřesňu-
jící dotaz redakce konstatoval, že všichni  
dotčení vlastníci budou mít právo podat 
proti změně námitku a změna bude spo-
lečně s ostatními též veřejně projednána.

Výstavba u řeky vedle nové cyklo-
stezky (č. 7)
Zastupitelstvo částečně vyhovělo žádosti  
o změnu charakteru pozemků na louce  
u Vltavy pod zastávkou Nelahozeves-

-zámek a novou cyklostezkou. Majitelka 
pozemku chtěla celou louku změnit na 

Mapa změn územního plánu (schválených i zamítnutých)
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zastavitelné parcely. Zastupitelstvo zde 
osmi hlasy (Stanislav Lidmaňský se zdržel) 
souhlasilo s výstavbou pouze jednoho rodin- 
ného domu. Navíc není jisté, zda návrh 
nakonec projde odborným posuzováním, 
neboť louka se nachází částečně v povod-
ňové oblasti a zasahuje do ochranného  
pásma produktovodů a dráhy.

Rozšíření hřbitova (č. 9)
Jednomyslně prošel vlastní záměr obce – 
chystané rozšíření hřbitova. Za současným 
hřbitovem chce obec vybudovat urnový háj.

Rasovna – změna prostorového 
uspořádání (č. 10)
Hladce prošla i žádost týkající se lokality 
Rasovna (u lešanského rozcestí). Nejedná 

se o povolení nové výstavby, jen o úpravu  
již existujících podmínek pro výstavbu 
sedmi rodinných domů v této lokalitě. 
Majitelé pozemků budou moci (bude-li 
změna finálně schválena) stavět dříve, než 
jim to současný územní plán umožňuje.

Rozšíření zahrad za domy v dolním 
Resortu (č. 12)
Zastupitelé jednomyslně vyhověli žádosti 
skupiny občanů o možnost rozšíření oplo-
cení zahrad za svými řadovými rodinnými 
domy v Zimní ulici (dolní Resort). Majitelé  
devíti přilehlých nemovitostí zde před  
rokem společně koupili část pole, územní 
plán jim ale neumožňuje pozemek oplotit 
a udělat si tak z něj společnou soukromou 
zahradu. 

Zamítnuté změny
Výstavba domů V cihelnách (č. 1)
Jedná se o oplocený prostor mezi pěší  
cestou z Lešan do Nelahozevsi a hlavní  
silnicí, s objektem bývalé hájovny. V areálu 
podnikatel Josef Kratochvíl skladuje inertní 
odpady. V části areálu jsou zastavitelné 
pozemky, zbytek je určen pro rekreační 
účely (zahrádky, sportoviště apod.) Pod-
nikatel žádal o změnu územního plánu, 
aby byl zastavitelný celý prostor. Zastupitel-
stvo žádost jednomyslně zamítlo z důvodu 
nepřipravenosti infrastruktury pro obytné 
budovy.

Retenční nádrž v ulici Pod Strání (č. 3)
Na jednom z dosud nezastavěných  
pozemků v ulici Pod Strání je v územním 
plánu zakreslena retenční nádrž. Majitelka  
pozemku Jana Žáková ignorovala celý 

bezmála šestiletý, široce medializovaný 
proces přípravy nového územního plánu 
a proti umístění retenční nádrže na svůj 
pozemek si přišla stěžovat teprve loni – 
poté, co byl územní plán vydán. Podle  
Žákové bylo jednání obce nefér. „Je to 
podpásovka, ten pozemek byla moje  
finanční pojistka,“ stěžovala si majitelka  
s tím, že nemá čas sledovat vývěsky a obec  
ji měla na svůj záměr upozornit přímo.
Podle zákona lze v územním plánu změnit 
původně zastavitelný pozemek na neza-
stavitelný bez náhrady, pokud na něm 
majitel nezačal po dobu pěti let stavět. 
Což je i tento případ.
Zastupitelka Olga Riegertová tvrdí, že je 
zde retenční nádrž zbytečná, a jako jedna 
z mála hlasovala pro její zrušení. Naopak 
podle autorů generelu dešťových vod,  
vypracovaného v minulém volebním 
období, jsou navržené retenční nádrže 
v obci důležitým prvkem v protipovodňové 
ochraně obce.
Aby obec mohla retenční nádrž v daném 
místě postavit, musela by pozemek od  
Žákové nejprve odkoupit. To však podle  
starosty Jakuba Bryndy nemá nyní v úmyslu. 
O možném zrušení retenční nádrže zastu-
pitelstvo hlasovalo postupně dvakrát. 
V obou případech byl pro opětovné posou-
zení problému kromě Olgy Riegertové též 

Josef Kukla. Ve druhém hlasování změnu 
podpořil též Tomáš Robek. K většině ale 
stále chyběly dva hlasy.

Pěší cesta v ulici Na Paloučku (č. 4)
Majitelé dotčeného pozemku chtěli zrušit 
pěší cestu, která má propojit ulici Na Palou-
čku s ulicí V Závětině. Projektant změnu 
nedoporučil, zajištění pěší prostupnosti 
v tomto místě označil za veřejný zájem, 
navíc pod budoucí cestou má vést dešťová  
kanalizace. „Cesta neomezuje využití pozemku  
pro výstavbu rodinného domu,“ upozornil  
projektant. Pěší cesta je navržena na samé 
hranici pozemku dotčených vlastníků  
a navazuje na současnou slepou ulici  
Na Paloučku.
Zastupitelstvo názor projektanta vyslyšelo  
a žádost zamítlo sedmi hlasy. Zdržel se 
Petr Richtrmoc a také místostarosta Zdeněk 
Schneider, který shodou okolností vlastní 
sousední pozemek.

Propojka na konci Příčné ulice (č. 5)
V územním plánu je navrženo pokračování 
dosud slepé Příčné ulice, která by se cílově 
měla podél trati propojit s železničním 
podjezdem vedoucím do ulice U Podjezdu. 
Majitelé dotčeného pozemku s prodlou-
žením ulice nesouhlasí. Na pozemku mají 
v současné době garážové stání.
O zrušení prodloužené ulice usilovali maji-
telé již v době přípravy územního plánu, 
jejich námitka byla ale zamítnuta. Stejně 
to skončilo i napodruhé. V opakovaném 
hlasování (první hlasování skončilo nejed-
noznačným výsledkem) byla žádost zamít-
nuta pěti hlasy (Jakub Brynda, Tomáš Robek, 
Petr Richtrmoc, Stanislav Kuchta, Stanislav 
Lidmaňský).
Nejtěsnější možná většina zastupitelů se  
nakonec přiklonila k názoru projektanta, 
podle nějž prodloužení a zokruhování  
silnice zvyšuje dopravní i pasivní bezpeč-
nost v obci. Aby mohla být silnice vybu-
dována, museli by ji současní majitelé 
obci prodat.

Výstavba na konci Školní ulice (č. 6)
Jednomyslným zamítnutím skončila  
žádost majitelů pozemku o výměře 0,6 
hektaru na poli za Školní ulicí, nedaleko 
památníku císařovny Sissi. Pozemek  
nenavazuje na současnou zástavbu. „Obec 
musí někde končit,“ glosoval rozhodnutí 
zastupitelstva starosta Jakub Brynda.

Výstavba na konci ulice V Lipské (č. 8)
Stejně skončila obdobná žádost majitelů  
pozemku na konci ulice V Lipské v Lešanech.  
Výstavba rodinného domu zde podle 
odůvodnění neodpovídá rozvojovým  
potřebám obce. Proti zastavění pozemku 
bylo všech osm přítomných zastupitelů.

Louka pod novou cyklostezkou (změna č. 7)

Obyvatelé domů si společně koupili pás louky za 
svými domy a rádi by si ji oplotili (změna č. 12)

Zde by měla časem vzniknout retenční nádrž. 
Protesty majitelky zastupitelstvo nevyslyšelo 

(změna č. 3)
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Rasovna – nová výstavba (č. 11)
Jednoznačně byla zamítnuta i žádost 
o rozšíření zastavitelného území v lokalitě  
Rasovna. V této lokalitě lidé skupovali  
pozemky v době, kdy se připravoval před-
cházející územní plán, který zde povolil 
výstavbu. Nový územní plán zde možnost 
zastavění zase zrušil. Podle odůvodnění 
záměr neodpovídá rozvojovým potřebám 
obce. Projektant upozorňuje také na nevy-
hovující dopravní situaci, neboť lokalita je 
na veřejnou komunikaci napojena pouze 
úzkou lesní cestou končící přímo na  
frekventovaném lešanském rozcestí.

Jak bude v budoucnu vypadat náves? 
Koncepční studie bude v létě

Na připravované rekonstrukci centra obce (Nelahozeveský zpravodaj 4/2019 – srpen) 
začínají pracovat architekti. Koncepční studie nové podoby návsi, jejíž zhotovení odsou-
hlasilo zastupitelstvo, by měla předložit různé varianty budoucího uspořádání centra. 
Předpokládaná cena studie činí 169 tisíc korun.
Tvorbu studie obec zadala architektovi Lukáši Grassemu, autorovi územního plánu  
Nelahozevsi. Na studii se bude úzce podílet i rodina Lobkowiczů, která v centru vlastní 
řadu pozemků včetně parku Antonína Dvořáka a prostoru před hasičským domem. Z tohoto  
důvodu starosta Jakub Brynda přizval ke spolupráci též architekta Otto Dvořáka, majitele  
architektonického studia CDI / City design international, které kromě Česka působí také 
v USA, Německu a Rakousku. Otto Dvořák s rodinou Lobkowiczů dlouhodobě spolupracuje.
Někteří zastupitelé se obávají, že zájmy obce a rodiny Lobkowiczů se nakonec nepodaří  
sladit, což byl jeden z důvodů, proč byla studie v zastupitelstvu schválena nejtěsnější mož-
nou většinou pěti hlasů. Starosta se ale podle svých slov neúspěchu neobává. V prosinci  
proběhla na zámku úvodní schůzka, které se kromě představitelů obce a obou architektů  
zúčastnil i zástupce rodiny William Lobkowicz a jeho syn William Lobkowicz mladší. 
Schůzky tohoto typu budou podle starosty pokračovat i nadále, studie by měla vzniknout 
zhruba do poloviny roku.
Studie bude respektovat požadavky, které na centrum klade územní plán Nelahozevsi. 
Podle Grasseho současná podoba návsi již neodpovídá potřebám obce a trendům moder-
ního uspořádání center, v nichž se projektanti snaží upravovat trasy komunikací tak, aby 
zde byli řidiči nuceni jezdit pomalu a opatrně. „Pro využití potenciálu návsi je nezbytné 
zklidnění jejího dopravního zatížení, organizace dopravy a úprava prostorového uspo-
řádání,“ uvádí se v územním plánu.
S tím souhlasí i starosta. „Je to nefunkční prostor. Uprostřed je magistrála a pod ní obrovská 
nevyužitá plocha před hasičárnou,“ konstatuje Jakub Brynda. Ten chtěl původně provést 
jen zúžení hlavní silnice a generální rekonstrukci návsi ponechat na později, nyní však 
připouští, že bude efektivnější provést všechny úpravy najednou.
Kromě toho se ozvala společnost ČEZ Distribuce, která hodlá současná vedení nízkého 
napětí v centru obce nahradit podzemními kabely. Bude tedy třeba tyto práce časově 
sladit.
Podle dosavadních úvah by se měla současná rovná silnice zaoblit tak, že by hned pod 
zámkem byla svedena přímo k hasičskému domu a do současné trasy by se napojila až 
před rodným domem Antonína Dvořáka. To by donutilo řidiče v centru zpomalit a současně 
by hlavní silnice nepřetínala prostředek návsi, což by umožnilo zvětšit současný park 
a případně postavit na jeho okraji budovu občanského vybavení.
Na studii by pak měl navazovat regulační plán centra obce, který se stane „dodatkem“ 
územního plánu a podle něj pak bude možné náves zrekonstruovat. Regulační plán by 
měl stát dalších 236 tisíc korun.
Projekt rekonstrukce návsi měla původně připravovat firma CR Project, která zvítězila 
v loňském výběrovém řízení s cenou 2,1 milionu korun. Zakázka zahrnovala mimo jiné 
návrh rekonstrukce Kralupské ulice a dalších zpevněných ploch na návsi. Podle pokynů  
starosty se nyní firma soustředí na projekt rekonstrukce ulic Školní a Na Vinici, které 
byly též součástí zakázky.

V Nelahozevsi se 
demonstrovalo 
proti Babišovi 
Zhruba třicítka obyvatel obce se 
v pondělí 16. prosince sešla před  
budovou obecního úřadu na demon-
straci namířené proti premiérovi  
Andreji Babišovi (ANO).
Demonstrace pořádaná místní oby-
vatelkou Petrou Wandrolovou byla 
jednou ze dvou stovek podobných 
akcí, které se téhož dne uskutečnily 
po celé zemi na výzvu spolku Milion 
chvilek pro demokracii.
Petra Wandrolová ve svém vystoupení  
připomněla známé kauzy premiéra 
Andreje Babiše – obnovené trestní 
stíhání v kauze Čapí hnízdo a audit 
Evropské komise konstatující jeho 
střet zájmů a související neoprávněné 
pobírání dotací firmou Agrofert. Svůj 
projev prokládala písněmi s vlastním 
kytarovým doprovodem.
Program doplnily písně v podání  
Simony Hrňákové. Demonstraci  
přítomní zakončili po více než  
hodině zpěvem 
státní hymny.
foto: wikimedia.org

Petra Wandrolová ▶
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Veřejný kontejner
Od počátku roku je v areálu autoservisu  
v Zagarolské ulici obyvatelům obce 
k dispozici trvalý kontejner na biolo-
gický a velkoobjemový odpad. 

PROVOZNÍ DOBA: 
každou sobotu od 9 do 13 hodin 

Poplatky  
za odpady  
se letos  
měnit nebudou
V roce 2020 budeme platit za  
odpady stejnou částku jako letos 
a vybírat můžeme ze stejných tarifů:  
týdenní či čtrnáctidenní svoz. 
V platnosti zůstává také dobrovolný 
bonusový systém.
Starosta Jakub Brynda se nakonec 
rozhodl, že žádné změny nenavrhne.  
Podle svých slov chce počkat na 
nový zákon o odpadech a případné 
změny v poplatcích zavést teprve 
potom. Návrh nového odpadového 
zákona v prosinci projednala vláda  
a měl by platit od počátku roku 2021. 
Připravovaná legislativa přinese nová 
pravidla pro konstrukci poplatku za 
svoz odpadu.
Původní úvahy, že by svoz bioodpadu 
mohl být zdarma nebo že by se bo-
nusový systém zavedl všem občanům, 
tedy prozatím padly.
Někteří obyvatelé obce ale úlevy na-
dále požadují. Stejně jako už několikrát 
dříve, i na nedávném zasedání zastupi-
telstva zazněl požadavek na svoz odpa-
dů zdarma, a to jako kompenzace za  
skládku, která podle místních obyvatel  
v Hleďsebi a Podhořanech zapáchá. 
Místostarosta Zdeněk Schneider  
požadavek odmítl s tím, že pro skládku 
se lidé vyslovili před sedmi lety v refe-
rendu, a poukázal na to, že největší 
podporu měla skládka právě v těchto 
částech obce. Odpady zdarma přitom 
před referendem žádný komunální 
politik nesliboval.

Co dál s bývalým obchodem  
v ulici Pod Strání? Patrně nic
Poté, co část obyvatel v petici a na následném veřejném jednání hlasitě odmítla projekt 
kralupské Charity na výstavbu sociálního domu v ulici Pod Strání (Nelahozeveský zpravodaj 
6/2019 – prosinec), vznikla otázka, jak bude dále naloženo s objektem bývalé prodejny 
potravin, na jehož místě měl dům se sociálními byty vyrůst.
Pokusila se na ni odpovědět místní obyvatelka Marie Varhulíková s pomocí ankety, kterou 
mezi občany zorganizovala v závěru loňského roku. Celkem se jí sešlo 95 vyplněných 
anketních dotazníků. V nich lidé většinově požadovali obnovení prodejny potravin a zřízení 
multifunkčního volnočasového centra. Část místních obyvatel by zde uvítala i výdejní 
místo České pošty či Zásilkovny, služby kadeřníka a také lékaře, který by sem mohl dojíždět 
například jednou týdně. Těsná většina respondentů by v nově postaveném domě při-
pustila též tři obecní byty. Možnost výstavby sociálních bytů anketní dotazník neobsahoval. 
(Podrobné výsledky ankety naleznete v článku Marie Varhulíkové na portálu Nela.cz.)
Vedení obce však po zastavení projektu sociálního domu s budovou nic dělat nehodlá.  
Podle místostarosty Zdeňka Schneidera je investičních záměrů nyní mnoho a není možné 
dát prioritu všemu. „Původní projekt předložila Charita, která měla projekt celý zrealizovat 
sama. Nyní nemáme nic. Ujel nám vlak, v roce 2021 tam nic nebude,“ doplnil starosta  
Jakub Brynda. Projekt Charity počítal i s prostorem pro prodejnu potravin a pro volno-
časové centrum, to ale místní obyvatele neuspokojilo. 
V letošním roce se obec chystá pouze opravit plot a uklidit nepořádek kolem domu. Žádné 
další konkrétní kroky ani záměry nejsou v současné době podle místostarosty zvažovány.

Rok od dopadení  
Šindlera s Hollitzerem. 
Případem se bude  
zabývat vrchní soud
Ve středu 15. ledna uběhl přesně rok od 
doby, kdy policie chytla dva podezřelé 
muže z prosincového přepadení benzinové 
pumpy v Podhořanech. Ti byli od té doby 
umístěni ve vazbě.
Koncem října padly u Krajského soudu  
v Praze dva tresty. Ivan Hollitzer z Kralup 
nad Vltavou, který loupil a ke všemu se 
přiznal, dostal trest čtyř let odnětí svobody. 
U Davida Šindlera, který celou dobu  

popírá svou vinu, padl trest 19 let za  
zastřelení čerpadlářky. Hrozil mu ale 
i výjimečný trest, který pro něj navrhoval 
státní zástupce Martin Suska. Podle  
Šindlerova obhájce ale neexistuje jiný  
důkaz než Hollitzerova výpověď, jeho  
klient by proto měl být obžaloby zproštěn. 
Ivan Hollitzer se ke všemu přiznal a trest 
přijal. Vyměřený čtyřletý trest nakonec  
akceptoval i státní zástupce a je tedy  
pravomocný.
Šindler se naopak proti rozsudku odvolal 
a stejně tak učinil i státní zástupce, kterému 
devatenáctiletý trest připadá příliš nízký.  
Případem se tak bude zabývat vrchní soud.

(sb)

http://www.Nela.cz
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Novinky  
v autobusové dopravě
Za nákupy nově  
linkou 496
Od prosince 2019 jsou nově všechny spoje 
linky 496 (Kralupy nad Vltavou–Ledčice) 
zastavující na Miřejovickém mostě vedeny  
v Kralupech nad Vltavou přes zastávku 
Tesco. Tato změna byla realizována na  
základě požadavku obce Nelahozeves, 
z důvodu zlepšení nákupních podmínek 
pro občany.

Přerušení provozu na 
železniční lince S42
Od 15. prosince 2019 došlo přerušení 
provozu na železniční lince S42 (Kralupy 
nad Vltavou–Lužec nad Vltavou), kdy jsou 
všechny vlaky této linky nahrazeny autobu-
sem, a to až do 30. června 2020. Autobusy 
náhradní dopravy v obci Nelahozeves zasta-
vují na autobusových zastávkách Nelaho-
zeves, U Kaštanu a Nelahozeves (náves).

Všechny spoje linky S4 (Praha–Kralupy 
nad Vltavou–Ústí nad Labem) jsou nadále 
bez změny zajišťovány vlaky. 

Stav vyjednávání  
o novém jízdním řádu 
linky 458
Těsně před Vánoci proběhla první schůzka  
o nové podobě autobusové dopravní  
obslužnosti obce. Na základě připomínek 
občanů byly organizaci IDSK (Integrovaná 
doprava Středočeského kraje – organizátor 
dopravy na území Středočeského kraje) 
sděleny připomínky a náměty pro sesta-
vení nového jízdního řádu autobusu, 
mezi které patří například:

• zajištění spojení s městem Velvary,

• zajištění přímého spojení s nemocničním 
zařízením,

• náhrada autobusem za zrušené vlaky,

• zajištění intervalu alespoň 60 minut ve 
špičkách pracovních dní,

• zajištění přípojů na/z vlaky do/od 
Prahy u železniční stanice v Kralupech 
nad Vltavou,

• zajištění tzv. „garantovaných“ přestupů 
u železniční stanice v Kralupech nad Vlta-
vou (autobus vyčká na zpožděný vlak),

• zachování a vylepšení obsluhy  
ZŠ Nelahozeves a ZŠ Veltrusy,

• zachování spojení ke Kaučuku (zvážení 
možnosti cesty s přestupem).

• Nyní probíhá návrh úpravy linkového 
vedení autobusů v oblasti. Na přelomu 
ledna a února by měly být vyhotoveny 
první verze návrhu jízdních řádů  
k připomínkování.

Vzhledem k náročnosti a úpravy tras auto-
busových linek, které se netýkají pouze 
Nelahozevsi, ale i ostatních linek v okolí, lze 
očekávat, že některá současná přímá spojení  
nebude možné zachovat. Toto se týká 
hlavně spojení s Kaučukem, kdy počet 
cestujících v této trase má setrvale klesající 
tendenci. Obec Nelahozeves na rozdíl od 
některých okolních obcí požaduje spojení  
s Kaučukem zachovat. Je ale možné, že 
toto spojení do budoucna bude možné 
realizovat pouze s přestupem. Obec však 
bude vyžadovat, aby toto spojení bylo tzv. 

„garantované“, tzn. aby na sebe autobusy 
vyčkaly i při zpoždění. O dalším postupu 
vyjednávání bude obec informovat.

Proč autobusy nečekají 
na zpožděné vlaky? 
Klasická situace – vlak od Prahy má zpož-
dění. Cestující na kralupském nádraží  
vybíhá z budovy, ale z autobusu linky 458 
jedoucího do Lešan a Nelahozevsi vidí jen 
zadní koncová světla. Proč řidič nepočkal? 
Přeci ví, že lidé přestupují, jedná se tedy 
o schválnost? Nikoliv, nejedná. Autobusy 
v systému Pražské integrované dopravy  
dodržují, tzv. „standardy kvality“, které 
mají za cíl přispět ke zkvalitnění cestování. 
Jedním z nich je i to, že řidič je povinen 
odjet z výchozí zastávky spoje max. 59 
vteřin po pravidelném odjezdu v jízdním 
řádu. V opačném případě se vystavuje 
sankci za neodůvodněný pozdní odjezd 
z výchozí zastávky. Vzhledem k tomu, že 
čekací doby autobusu při zpoždění vlaku 
nejsou určeny, pak řidič, který nečeká, 
v rámci systému postupuje správně. Při 
okružním vedení naší linky je třeba také 
brát v potaz, že autobus na druhém konci  

„kolečka“ opět zajišťuje přípoj na vlak 
do Prahy a při čekání na zpožděný vlak 
a opožděném odjezdu již z Kralup nad  
Vltavou je ohrožen přípoj dalšího cestují-
cího, který čeká v Nelahozevsi na autobus 
do Kralup nad Vltavou.

Tomáš Robek 
robek@nelahozeves.cz

496 
Miřejovický most –▶ Tesco 
• 5.52 • 7.17 • 10.17 • 13.17  
• 15.17 • 17.17 hodin

Tesco – ▶ Miřejovický most
• 6.25 • 9.30 • 12.30 • 14.30  
• 16.30 • 18.30 hodin

S42  
náhradní doprava 
Nelahozeves, U Kaštanu –▶ 
Kralupy n. Vlt. 
• 6.44 • 19.08 • 21.13 hodin

Na zastávce Nelahozeves (náves) je 
autobus o 4 minuty později, celková 
doba jízdy do Kralup činí 19 minut.

Nelahozeves (náves) –▶  
Lužec nad Vltavou
• 4.40 • 14.59 • 19.33 hodin
Na zastávce Nelahozeves, U Kaštanu 
je autobus o 4 minuty později.

mailto://robek@nelahozeves.cz


11

Leden–únor 2020

Nelahozeves má nový povodňový plán
Firma Hydrosoft Veleslavín dokončila nový povodňový plán obce. Na rozdíl od 
dosavadního „papírového“ plánu obsahuje digitální mapu, na níž je možné online 
zobrazovat aktuální data z centrálních zdrojů například o povodňových vlnách, 
dopravní situaci v okolí, předpovědi počasí apod. Digitální verzi je možné vyexportovat 
do dokumentu, který si po vytištění může povodňová komise vzít s sebou do terénu.

Za nový povodňový plán obec zaplatila 
120 tisíc korun. 70 procent nákladů pokrývá 
dotace.
Povodňový plán obsahuje podrobné po-
stupy organizace povodňové ochrany pro 

různé stupně povodňového nebezpečí.  
Mezi základní povinnosti povodňové  
komise obce patří přijímání a předávání 
informací o vývoji povodňové situace, or-
ganizace povodňové ochrany, zásobování 

pitnou vodou či zdravotními pomůckami, 
zajištění dopravní obslužnosti, případně 
též zajištění evakuace obyvatel a zajištění 
pořádku a ochrany majetku.
Povodňová komise má v současné době 
osm členů. Kromě starosty Jakuba Bryndy 
a místostarosty Zdeňka Schneidera v ní 
působí velitel hasičů Jan Gregor a jeho 
zástupce Marcel Ušák a dále Jan Dvořák, 
Stanislav Kuchta, Pavel Matoušek a Josef 
Kukla jako řadoví členové.
Mezi nejohroženější objekty v případě 
povodně patří rodinné domy na Dvořákově 
stezce včetně areálu Marina Vltava, dále 
pak několik domů v ulicích Lososnice a  
Zagarolská. Pro ochranu Zagarolské ulice 
a potažmo celé severní části obce obec 
v současné době pořizuje nové protipo-
vodňové zábrany FLOM za 1,8 milionu 
korun.
Na jaře by měl být též v celé obci vybudo-
ván bezdrátový obecní rozhlas, kterým  
by v případě povodní byli obyvatelé in-
formováni o aktuální povodňové situaci. 
K podobnému účelu by byla využita též 
služba Mobilní rozhlas, kterou obec zavedla 
v loňském roce a která slouží k informování 
obyvatel na jejich mobilní telefony.

Obec analyzuje nabídku na 
zesílení mobilního signálu
Lichtenštejnská společnost RadioLED 
nabídla obci Nelahozeves posílení signá-
lu mobilních sítí. Na stožáry veřejného  
osvětlení chce rozmístit přes tři stovky  
takzvaných multipointů, které by měly 
zajistit plnohodnotné pokrytí sítí 4G 
(a v budoucnu 5G) na celém území 
obce. Bezdrátová síť multipointů by 
byla na vhodném místě napojena na 
optické vedení internetové sítě.

Pokud by obec podepsala s firmou smlouvu,  
ta by následně pro pořízení a instalaci 
multipointů začala hledat investora. Inves-
tované náklady by se vracely od uživatelů 
sítě – zejména mobilních operátorů, pří-
padně dalších soukromých subjektů, které 
by chtěly síť využívat. Část kapacity sítě 
by měla k dispozici přímo obec Nelahozeves 
pro svou potřebu. Mohla by tak například 
nabídnout občanům a turistům veřejnou 
wi-fi síť.

RadioLED ve smlouvě slibuje garantovanou 
rychlost připojení 150 megabit za sekundu 
na jedno mobilní koncové zařízení, což 
přibližně odpovídá rychlosti současných 
nejnovějších typů sítě 4G.
Obec Nelahozeves v současné době  
s pomocí externích konzultantů posuzuje 
technologické parametry nabídky a před-
ložený návrh smlouvy. Podle starosty Jakuba 
Bryndy (Pro Nelahozeves) bude obec též 
zvažovat, že by se podílela i na samotné 
investici do vybudování sítě. Předpoklá-
dané náklady odhaduje RadioLED na 20 
milionů korun.
Technologie nabízená firmou RadioLED je 
v Česku zcela nová, firma deklaruje pouze 
několik referenčních projektů ve Švýcarsku 
a v Rakousku. Zatím jediná tuzemská insta-
lace se chystá v sousedních Kralupech nad 
Vltavou, které si od ní slibují zlepšení  
dostupnosti mobilní sítě.

V Nelahozevsi je špatné pokrytí sítí zejména 
v Lešanech a částečně též v centru obce. 
Naopak v severní části obce je signál kva-
litní, neboť vysílače jsou nainstalovány na 
padesátimetrovém komíně v areálu PTZ. 
Před sedmi lety chtěla společnost T-Mobile 
vybudovat novou základnovou stanici 
v centru Lešan, proti tomu se ale postavila  
část místních obyvatel a zastupitelstvo 
nakonec neposkytlo k výstavbě potřebný 
souhlas.

◀ Interaktivní část povodňového plánu  
s vyznačenými ohroženými objekty.
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Tři studie ukazují, jak by 
mohla vypadat vinopalna
Možná budoucí podoba budovy bývalé vinopalny na návsi, kterou 
obec zakoupila loni na jaře, začíná získávat konkrétnější obrysy. 
Obec oslovila čtyři vybrané architekty z okolí a nyní obdržela tři 
různé studie vnitřního a vnějšího uspořádání budovy.

Zadáním obce bylo navrhnout v budově 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 
malometrážní byty. Součástí zadání bylo i vyřešení prostoru dvora 
a zahrádky.
Na výzvu zareagovali architekti Jan Špaček, Jiří Hánl a Květuše 
Berková. Každému z nich obec za předloženou studii zaplatí 73 
tisíc korun. S jedním vybraným projektantem pak bude uzavřena 
smlouva na samotné projekční práce. Podle starosty Jakuba Bryndy 
 ale obec bude moci pro další práci využít dobré myšlenky ze 
všech předložených návrhů.
Jednotliví architekti se se zadáním vypořádali různě. Například Kvě-
tuše Berková navrhla rozšířit současnou budovu o „věž“ s podloubím, 
v němž by byl vchod do obecního úřadu. Do podkroví situovala 
 výstavní prostor a do špičky věže obřadní síň. Věží by měl být 
veden také výtah. Přilehlou Školní ulici navrhla upravit na jed-
nosměrný provoz a zúžit ve prospěch parkovacích ploch. Berková 
v současné době na objednávku obce dokončuje projektovou  
dokumentaci rekonstrukce sousední budovy mateřské školy.
Architekt Jan Hánl naproti tomu vnější pohledy na budovu zachovává  
a přístavbu umisťuje do dvora. Díky tomu si mohl dovolit o něco 
velkorysejší rozmístění restaurace a obecního úřadu v přízemí 
a bytů v prvním patře. Architekt připouští vestavbu dalších tří 
bytů do podkroví, vyžadovalo by to ale vybudování vikýřů, což 
může narazit u památkářů vzhledem k těsné blízkosti zámku.  
Zahrádku restaurace by na rozdíl od Berkové celou zastřešil.
Půdorysně budovu rozšířil směrem do dvora i architekt Jan Špaček.  
Ve studii se podrobně věnuje uspořádání restaurace, kterou 
označuje za klíčový prostor objektu. Umístil do ní například dětský 
koutek. V budově je navržen malý výtah a v patře dvě nové terasy, 

které by měly nahradit současné pavlače. Do podkroví architekt 
zakreslil zasedací místnost.
Všechny tři návrhy předpokládají využití dvora jako veřejného 
dětského hřiště, které v této části obce chybí. Špaček do dvora 
navrhnul také kašnu s fontánou.
Vybraný projektant by měl v následujících měsících připravit  
kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
a pro veřejnou zakázku. Všechny nájemní smlouvy v budově jsou 
v současné době uzavřeny jen do konce července. Starosta by 
rád rekonstrukci zahájil ještě v průběhu letošního roku.

Kompletní studie naleznete na portálu Nela.cz.

Vizualizace architektek Květuše Berkové a Lenky Táchové

Vizualizace architekta Jana Špačka

Regiment uctil památku padlých
V pátek 27. prosince uspořádal vojenský 
spolek k. k. 8 LIR tradiční pochod spo-
jený s uctěním památky padlých v první 
světové válce, rodáků z Nelahozevsi 
a Lešan. Zaslouží naši úctu a obdiv.

Pochod započal u pamětní desky u zámku. 
Po úvodním proslovu místostarosty Zdeňka  
Schneidera byly zapáleny svíčky a byla 
vystřelena čestná salva. Pochod dále po-
kračoval zastávkou na místním hřbitově, 
u křížku a u pomníku v Lešanech a poté 
se vydal ke hrobům a pomníkům  
v Kralupech nad Vltavou.
Příslušníci regimentu tímto děkují zastu-
pitelstvu obce za umožnění této akce.

Jan Schneider 
k. k. 8 LIR

Poznámka redakce: Zkratka k. k. znamená 
kaiserlich und königlich, čili císařský a králov-
ský (česky též c. a k.). Zkratka LIR znamená 
Landwehrinfanterieregiment, česky zeměbra-
necký pěší pluk. Zeměbranecký pluk č. 8 byl 

součástí rakousko-uherské armády, působil 
v letech 1889–1918. Znovu byl obnoven v roce 
2010 jako připomínka vojenské historie  
rakousko-uherského mocnářství.

http://www.Nela.cz
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Nelahozeveský advent v obrazech

Připomeňme si bohatou kulturní na-
bídku předvánočních a povánočních 
akcí v naší obci.

Adventní čas v Nelahozevsi jako obvykle 
odstartovaly zámecké slavnosti, tento-
krát nově prodloužené na tři dny. 
Tradiční rozsvěcení stromu v parku na 
návsi se letos přizpůsobilo liturgickému  
kalendáři, neb premiérově proběhlo 
o první adventní neděli. Kromě obecní  
základní a mateřské školy bylo na programu 
též vystoupení soukromé školy Via Liber-
tatis a nelahozeveského pěveckého sboru.
O týden později se uskutečnilo tradiční  
posezení pro seniory následované  
hasičskou mikulášskou s pohádkou  
od místních ochotníků.
Jen o pár dnů později zaplnili rodiče i přá-
telé základní školy kulturní dům na před-
vánoční besídce. Následujícího dne měla 
na stejném místě besídku mateřská škola.
V poslední týdnu před Vánoci proběhl na 
zámku předvánoční koncert violonce-
llisty Jiřího Bárty. Ojedinělou atmosféru 
nabídla vánoční besídka v lešanském 
sadu Višňovka, na kterou si našli cestu 
i lidé z opačného konce obce.
O Štědrém dni jsme se již poněkolikáté 
sešli před místním kostelem, abychom si 
společně za doprovodu kostelních varhan 
zazpívali, popili něco punče a domů si 
opatrně odnesli betlémské světlo.
První lednová neděle pak podruhé v řadě 
patřila charitativnímu Tříkrálovému od-
poledni. Hudební vystoupení nelahoze-
veského pěveckého sboru bylo spojeno 
s příchodem tří králů do Betléma, kteří se 
přišli poklonit malému Ježíškovi. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky z větší části poputuje na 
rekonstrukci azylového domu Máří  
Magdalény v kralupských Minicích.

Rozsvěcení vánočního stromu

Hasičská mikulášská

Vánoční besídka na Višňovce  
 Foto: Martin Tichovský

Posezení pro seniory

Besídka základní školy

Betlémské světlo 
Foto: Martin Tichovský

Tříkrálové odpoledne | Foto: Martin Tichovský
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Nejdříve Sokol, potom  
tělovýchovná jednota

Dne 7. února 1920 byl založen Sokol 
Hleďsebe-Podhořany a postupem času 
se stal nejsilnějším v celé Podřipské 
Župě. Mezi zakladatele patřili bratři  
Josef Žambůrek, Antonín Stolz (bývalý  
hostinský) a Antonín Třešňák. Díky 
Janu Stolzovi z Miřejovic sokolové zís-
kali sál a přilehlou zahradu. Ze sálu se 
postupem času stala tělocvična, která 
sloužila cvičencům všech věkových  
kategorií i k pořádání různých akcí.

Za první republiky se místní sokolové  
zúčastňovali všesokolských sletů, a to 

s přestávkou během druhé světové války až 
do nástupu komunistů v roce 1948, kdy 
byly slety zrušeny a Sokol byl začleněn  
do jednotné československé tělovýchovné  
organizace. Kromě cvičení a atletiky se 
Sokol věnoval i odbíjené a házené. Ve 40. 
letech 20. století založil Sokol i ochotnické 
divadlo, kterým klub pomáhal financovat 
svou sportovní činnost.
Od roku 1975 se tělovýchovná jednota,  
již pod názvem Dynamo Nelahozeves,  
zúčastňovala Československých spartakiád  
ve skladbách rodičů a dětí, mladších žákyň 
a žáků, starších žákyň, dorostenek, žen 
i mužů. Po roce 1990 se ženy zapojily do 
obnovených Všesokolských sletů. Od roku 
2003 cvičenci Dynama úspěšně reprezentují  
Nelahozeves na mezinárodních gymna-
estrádách.
Kromě pravidelných cvičení v klubu půso-
bí již od roku 1976 oddíl stolního tenisu, 
k němuž se později přidal oddíl sebeo-
brany.
Nejvýznamnější společenskou akcí pořá-
danou klubem jsou Šibřinky – karnevalový 
ples s velmi populárním půlnočním vystou-
pením. Šibřinky začal pořádat Sokol ještě 
za první republiky, s vynucenou přestávkou  
během 2. světové války byly organizovány 
až do roku 1948. Šibřinky pak byly obno-
veny až v roce 1976 a od té doby se konají 
každoročně až dodnes, společně s neméně 
oblíbeným dětským karnevalem.
Klub také po mnoho let pořádá u příleži-
tosti Mezinárodního dne dětí soutěžně-

-zábavní odpoledne s názvem Pohádkový 
les. Populární akce pro děti se každoročně 
koná v Hleďsebském lese, nad ulicí Pod 
Strání.
Devadesátku slaví v letošním roce i místní 
fotbalový klub, který byl založen v roce 
1930 pod názvem AFK Hleďsebe-Podhořa-
ny. 

Nové hřiště  
u hřiště
Letos na jaře by mělo na loučce 
pod železničním nadjezdem vedle 
fotbalového hřiště PTZ Viktorie 
vyrůst nové dětské hřiště podle 
návrhu firmy Bonita Group Service.
V průběhu ledna a února má proběh-
nout výběrové řízení na dodavatele. 
Předtím chce starosta Jakub Brynda 
předložit vizualizace k posouzení  
žákům místní základní školy. Náklady  
na výstavbu hřiště vedení obce od-
haduje zhruba na 1,2 milionu korun. 
Obec bude usilovat o dotaci Minis-
terstva pro místní rozvoj z fondu pro 
podporu obnovy a rozvoje venkova.
Louka vedle fotbalového hřiště Vikto-
rie je dlouhodobě nevyužitá, pouze 
jednou ročně na ní probíhá pálení 
čarodějnic. Prostor byl v minulosti 
využíván jako deponie pro nejrůznější 
stavby, naposledy pro výstavbu  
a následnou opravu nadjezdu  
(2012–2014).
Vlastníkem pozemku je fotbalový 
klub, který se chystá jej darovat obci.

Pozvánka  
na slavnostní  
valnou hromadu 
TJ Dynamo

Milí přátelé TJ Dynamo,
srdečně vás zveme na slavnostní 
valnou hromadu, která se bude ko-
nat v sobotu 8. února od 16 hodin 
v sále TJ. 
Bude věnována 100. výročí zalo-
ženi Sokola Hleďsebe–Podhořany 
a 90. výročí založení AFK Hleďse-
be–Podhořany. 
Přijďte společně s námi zavzpomínat 
na chvíle strávené v sále, na hřišti či 
na pódiu. 

• V 19 hodin  
můžete zhlédnout divadelní před-
staveni Natěrač v podání našich 
ochotníků.

Prosíme potvrďte svoji účast na tel. 
723 073 459.
Těšíme se na vás!

8.
 ú

no
ra

 o
d 

16
 h

Klub v roce 1948 získal název TJ Dynamo 
Nelahozeves, který používá dodnes.
Hřiště bylo vybudováno ve třicátých letech. 
Mezi dráhou a budovou sálu restaurace 
se nacházela ovocná zahrada, na které 
však během tuhé zimy v roce 1929 většina 
stromů vymrzla. Její majitel se proto  
nebránil návrhu na výměnu parcel. On 
sportovcům přenechal znehodnocený  
sad, za což na oplátku dostal tehdejší letní 
sokolské cvičiště.
Terén byl svažitý, proto se ho fotbaloví 
nadšenci snažili vyrovnat, což se jim ale 
podařilo pouze částečně a s tímto nedo-
statkem žije Dynamo dodnes.
Po střídavých úspěších i pádech téměř až 
na dno je dnes fotbalový klub Dynama 
napevno ukotven v krajské soutěži. V růz-
ných soutěžích hrají též týmy dorostu, 
mladších žáků a mladší přípravky (děti 
do 9 let). Potenciální noví kádři se líhnou 
v minipřípravce (děti do 7 let).

(mm, sb)
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K příležitosti 100. výročí založení Sokol Hleďsebe-
-Podhořany a 90 . výročí AFK Hleďsebe-Podhořany

SLAVNOSTNÍ VALNÁ HROMADA

TJ DYNAMO
NELAHOZEVES
v sobotu 8.  února 2020
v 16:00 v sále TJ Dynamo
Vaši účast prosím potvrďte na 723 073 459

19:00
divadelní

představení
„NATĚRAČ“

– Ochotníci
Nelahozeves

leták dynamo.indd   1 03.12.2019   19:05:25

Další útok nezajištěného 
psa tentokrát odnesl jiný 
pes životem
V relativně krátké době došlo v Nelahozevsi k dalšímu útoku 
nezajištěného psa. Tentokrát se útok stal osudným pro  
majitele jiného psa.

K incidentu došlo počátkem listopadu v Lososnici nedaleko  
zastávky Nelahozeves-zámek. Manželé M. šli ulicí na procházku 
se svým psem, kterého měli uvázaného na vodítku. V té chvíli 
se z jednoho ze dvorů otevřenou bránou vyřítil pes bojového 
plemene a na psa manželů M. zaútočil. Způsobil mu vážná zranění  
hrudníku, kterým zvíře po třech dnech a několika operacích 
podlehlo.
Majitel útočícího psa V. K. zaplatil poškozeným náklady neúspěšné  
léčby ve výši 49 tisíc korun a přislíbil, že na své straně zajistí, 
aby se podobná situace již nemohla opakovat.
K útoku nezajištěného psa došlo i o rok dříve, v prosinci 2018 
v Hleďsebském lese nad ulicí Pod Strání. Nepřipoutaný pes tehdy  
zaútočil na těhotnou ženu, která venčila svého psa. Žena si 
z útoku odnesla mnohočetné otevřené rány pravé nohy, jejichž 
léčení si vyžádalo desetidenní pracovní neschopnost. Majitel 
útočícího psa uhradil poškozené 19 tisíc korun. Kralupský úřad 
mu pak v přestupkovém řízení vyměřil pokutu dalších 8 tisíc korun.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání majitelům ukládá učinit 
opatření proti úniku jejich psů.
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Kde budou mít možnost obyvatelé Lešan v budoucnosti 
sportovat? Nad různými variantami se momentálně zamýšlí  
vedení obce. Analyzují se možnosti rekonstrukce hřiště na 
lešanské návsi, vybudování nového hřiště v horním resortu  
a na řadu by mohlo časem přijít i malé hřiště v ulici Pod Hájem 
(„u oveček“). Zde je však nejprve potřeba počkat na uplynutí 
lhůty pro opuštěnou nemovitost.

Obec si nechala od projektantů z firmy Zahradní architektura 
Martinov vypracovat možnou budoucí podobu parku na lešanské 
návsi. Prostor by měl podle představ projektantů zahrnovat malé 
workoutové hřiště, basketbalový koš, hřiště na pétanque, venkovní  
šachovnici, gril a také malý kiosek, který by nahradil současný 
přístřešek autobusové zastávky. O budoucí podobě hřiště není 
ale rozhodnuto a obyvatelé obce mají možnost se k návrhům 
nyní vyjádřit (kompletní návrh včetně všech vizualizací bude 
zveřejněn na portálu Nela.cz).
Vedení obce v nejbližší době přikročí pouze k nezbytnému prořezu 
zeleně. Zachovány budou perspektivní listnaté dřeviny, které utváří 
charakter místa a zajišťují stinné prostředí pro návštěvníky. Naopak 
budou pokáceny jehličnany, které podle architektů již neplní  
původní funkci a naopak trpí četnými poškozeními.
Pozemek pod parkem patřil až do roku 2016 Státnímu statku  
Křivoklát, na nějž stát po roce 1989 převáděl pozemky v majetku 
zkrachovalých státních statků, mimo jiné i Státního statku Lešany. 
V roce 2016 obec pozemek odkoupila za 320 tisíc korun. Hřiště 
v parku vybudovali místní občané svépomocí.
Obec se současně zamýšlí nad možnou budoucí podobou spor-
tovišť v horním resortu. V prvé řadě se chystá vyhovět žádosti 
osmnácti dětí, které starostu loni na podzim dopisem požádaly 
o instalaci venkovního ping-pongového stolu a o oplocení 

stávajícího hřiště na malý fotbal. Perspektivně by zde mohlo vyrůst 
zcela nové víceúčelové hřiště, jeho výstavba ale podle starosty  
Jakuba Bryndy naráží na omezení dané platným územním plánem.
Jiný problém brání pro změnu rekonstrukci neudržovaného hřiště 
v lešanské ulici Pod Hájem. Pozemek hřiště patří lidem, kteří jsou 
v katastru nemovitostí identifikováni pouze jménem (bez adresy) 
a pravděpodobně jsou již po smrti, neboť poslední listina evido-
vaná k pozemku v katastru je z roku 1948 (před 72 lety), kdy byli 
majitelé prokazatelně již dospělí. S největší pravděpodobností 
jde tedy o nevypořádané dědictví. Podle občanského zákoníku 
připadne opuštěná nemovitost státu po deseti letech, kdy se k ní 
majitel nehlásí. Lhůta se počítá od 1. ledna 2014, kdy zákon nabyl 
účinnosti, a uplyne tedy až za čtyři roky.

Jak se sportovišti  
v Lešanech?

Osmnáct lešanských dětí požádalo dopisem starostu o instalaci  
venkovního ping-pongového stolu.

Vizualizace možné podoby dětského hřiště na lešanské návsi.

Elektřinu bude obci 
i nadále dodávat 
Amper Market
V závěru roku obec vybírala nového 
dodavatele elektřiny, protože dosa-
vadní smlouva na dodávku elektřiny 

byla uzavřena jen do konce roku 2019. 
V soutěži zvítězila firma Amper Market, 
 která elektřinu obci dodávala již 
v uplynulých čtyřech letech.

Jedna z konkurenčních firem MND sice 
v některých tarifech nabídla zajímavější 
cenu, Amper Market byl však s cenou  
1 156 Kč/MWh (bez daní) nejlevnější  
v klíčové sazbě za veřejné osvětlení, které 
představuje více než 70 % veškeré spotřeby  
obce. Celkové roční náklady na elektřinu  
činí necelých 400 tisíc korun. Kromě  
veřejného osvětlení zahrnují spotřebu 
obecního úřadu, archivu (bývalé prodejny 

potravin ve Školní ulici), budovy bývalé 
vinopalny, budovy bývalé prodejny potravin 
v ulici Pod Strání, kulturního domu, hřbi-
tova, volnočasového centra, hasičského 
domu a lešanské klubovny. Nově se k nim 
přidají pronajaté prostory v budově  
zastávky Nelahozeves-zámek a nádraží 
Nelahozeves.
K aukci se stejně jako před čtyřmi lety se 
svými dvěma odběrnými místy přidala 
i obecní mateřská škola. Základní škola si 
dodavatele elektřiny vybírá sama.
Vysoutěžená cena je garantována  
na jeden rok.
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Průvodce  
na zámku  
Nelahozeves
Hledáte brigádu, při které zúročíte 
své prezentační a jazykové doved-
nosti? Lobkowicz Events Manage-
ment hledá usměvavou, komunika-
tivní osobnost se zájmem o historii 
na pozici Průvodce na zámku  
Nelahozeves.

Popis:
• Poskytování odborného výkladu  

a doprovod návštěvníků při prohlídce
• Spolupodílení na vytváření nových  

témat výkladu a prohlídek
• Možnost angažování se v rámci jiných 

projektů konajících se na zámku  
(festivaly, svatby, akce)

• Možnost prodeje v zámecké pokladně

Požadujeme:
• Příjemné vystupování
• Plynulý ČJ, ostatní jazyky výhodou
• Prezentační schopnosti
• Zájem o historii

Nabízíme:
• Práce v příjemném kolektivu
• Možnost podílet se na akcích  

konaných na zámku Nelahozeves
• Firemní benefity (vstupy do  

lobkowiczkých objektů zdarma, 
Multisport karta, 30% slevy na 
lobkowiczká vína, 50% slevy na 
zboží v obchodech v lobkowiczkém 
i nelahozeveském obchodě)

• Nástup dohodou
• Možnost dlouhodobé spolupráce
• Dohoda o provedení práce – 100 

až 160 Kč/h

Kontaktní osoba: 
Radek Toms  
radek.toms@lobkowicz.cz

placená inzerce

Mediální okénko: Jak uvádět 
politickou příslušnost zastupitele?
Zastupitel Stanislav Kuchta si stěžuje, že ve zpravodaji uvádíme v závorce za jeho jménem 
stranu, za níž kandidoval, čili že píšeme „Stanislav Kuchta (KSČM)“. Zastupitel tvrdí, že 
byl na kandidátce KSČM zvolen jako „nezávislý kandidát“, a požaduje, aby to tak bylo 
ve zpravodaji uváděno, neboť není dle svých slov členem KSČM. Podobný princip požaduje 
pro svého kolegu Josefa Kuklu, taktéž zvoleného za KSČM.
Tomuto požadavku nehodláme vyhovět a budeme nadále v závorce za jménem uvádět název 
uskupení, za nějž byl daný zastupitel zvolen. Stejně jako například u současného starosty 
uvádíme „Jakub Brynda (Pro Nelahozeves)“, budeme tak shodně činit i u Stanislava Kuchty.  
Je to jednoduchý a srozumitelný princip, aplikovaný shodně na všechny členy zastupitelstva.
Nechá-li se kandidát napsat na nějakou kandidátku, vyjadřuje tím pozitivní vztah 
k dané značce a jejímu programu. Taktéž se očekává, že v zastupitelstvu bude hájit program 
příslušné strany. Zda je či není členem strany, nepovažujeme pro výkon jeho mandátu  
za významné. Ostatně zastupitel musí v souladu se svým slibem hájit zájmy obce a jejích 
občanů, nesmí se tedy například při hlasování řídit pokyny strany, za níž byl zvolen, a to 
ani kdyby byl jejím členem. Z tohoto pohledu je postavení člena a nečlena strany 
v zastupitelstvu úplně stejné.
Stanislav Kuchta kromě toho není nezávislý kandidát. Nezávislým kandidátem je podle 
zákona člověk, který kandiduje buď sám za sebe anebo za sdružení nezávislých kandidátů, 
jako bylo třeba v posledních volbách sdružení Pro Nelahozeves. Kdo kandiduje za politickou 
stranu, není nezávislým kandidátem a nemá tedy nárok být takto označován.

Miloš Mojžiš, pověřený vedením Nelahozeveského zpravodaje
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Malinko ze starodávných časů
V minulé části jsme trochu procházeli dobu v obci Lešany téměř 
pravěkou. Zkusme se dostat výše, možná až na hladinu vody. 
Problémy s vodou byly i v dávnějších dobách, tedy získat a udržet 
především pitnou.
V roce 1947 bylo provedeno dosti přesné měření studen a pramenů 
v nich. Čerpání a odměřování prováděl J. Jarolím z Velvar. Vždy 
byli přítomni, jako dozor, dva techniky znalí pánové z obce.  
Následuje kopie pro tehdejší studnu pana Tomse v čp. 19.

Celý výzkum byl prováděn proto, že obec rozhodla vybudovat  
vodovod. Návrh spočíval především ve vybudování kvalitní  
a velké jímky vody v dolní části návsi. Rozpočet a výkresy udělala  
stavební firma Jar. Vacka z Kralup. Byl únor roku 1948, a proto 
v podpisech výkresů je „Dvouletce Zdar“.
Na obrázku je umístění jímky na návsi, objem pitné vody byl  
plánován na 18 krychlových metrů. Doplněna u objektu je značka 

„A“. V plánech je i měření plovákem, stupnice a průzor okénkem. 
Rozpis prací a plánky byly velice pěkné a důkladné, zájemci jistě 
vše nastudují v archivech.
Jak to ale bývá, akce se nekonala. S vodou se přece jen pracovalo,  
brigádnicky byla vybudována nádrž požární, pro potřeby hasičů  
v obci. Byla v zahradě za statkem čp. 27 u Hybšů, vzpomínal 
i Václav Postránecký.
Kolem vody už byly zmínky v malých kronikách, i ve jménech  
pomístních kolem obce.
Snímek další se vztahuje ke statku Nový Dvůr, ten ale není v hra-
nicích obce. Původně byly tyto stavby zbudovány po roce 1800, 
jako základna pro pátrací skupiny, hledající kamenné uhlí v širokém 
okolí (tedy od Minic až po Nelahozeves v okruhu). Později tu byl 
zemědělský statek a v poválečném období zde pracovaly i ženy 
z Lešan. Je to vzdálenost 2 km, bylo nutno jít vrchem, cestičkami 
v polích, v místech „Přední Jezera“, „Zadní Jezera“. Z jednoho  
rybníčku, za dávných dob, prokopali sedláci zakrytý kanál  
a přebytečná voda tudy odtékala až k lesu Lutovník a pak dolů, 
až do Mikovic. S vodou byly starosti i tady na návrší.

Tento snímek je z roku 1952, ženy oslavují pracovní úspěchy na 
statku. Nejméně tři jsou z Lešan, ale kdo je dnes ještě pamatuje, 
jména si doplní. Kolem vody jsme se dostali dosti daleko, ale  
podrobnosti by byly ještě mnohem, mnohem složitější.

Václav Hlavatý

Životní jubileum
Dne 11. ledna se dožila životní-
ho jubilea 95 let paní Miloslava 
Vintrová z Nelahozevsi. Do dalších 
let jí přejí hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a životní pohody děti s rodinami. 
Ke gratulaci se připojují i pracovníci 
obecního úřadu Nelahozeves.
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Nelahozeveské déčko ve 
stolním tenise v čele tabulky
Stolní tenistům Dynama Nelahozeves se po krátké pauze naplno rozebíhají soutěže.  
Velmi dobře si vedou stolní tenisté v krajském přeboru. Z jedenácti odehraných zápasů  
prohráli pouze tři a v polovině soutěže jim patří krásné 4. místo. Jarní zápasy slibují tuhý 
boj a pěknou podívanou. Na třetí místo chybí stolním tenistům dva body.
V regionálním přeboru 1. třídy máme „B“ mužstvo, kterému po polovině soutěže patří  
10. místo. Lepší skóre dělí stolní tenisty od hranice sestupu. Tudíž ve druhé polovině 
soutěže bude důležitý každý zápas.
Ve 2. třídě regionálního přeboru máme hned dvojí zastoupení. Družstvo „C“ vyhrálo ze 
třinácti zápasů hned devět a drží si pěkné 4. místo. Družstvo „D“ během podzimu nepoznalo 
chuť porážky a přesvědčivě vede svoji soutěž.
Naši obec reprezentují i stolní tenisté žactva. Soutěž mají dobře rozehranou. Ztrácejí na 
první místo pouze tři body a budeme držet palce, ať dopadnou co nejlépe.
Přinášíme rozpis zbývajících domácích zápasů jednotlivých týmů. Jsme přesvědčeni, že 
můžeme vidět kvalitní stolní tenis od žáků až po dospělé. V každé soutěži je o co hrát 
a podpora fanoušků bude vítána.

Okresní turnaj 
žen a dívek  
vyhrála Alena 
Ovsenáková
Dne 16. listopadu se v herně Sokola Libiš 
konal druhý Regionální turnaj žen a dívek  
okresu Mělník. Turnaje se zúčastnilo dva-
náct žen a dívek z Neratovic, Dřínova,  
Liběchova, Dolních Beřkovic, Všetat  
a Nelahozevsi. Zlatý pohár si domů odvezla 
nelahozeveská hráčka Alena Ovsenáková.
Ze dvou šestičlenných skupin postoupily 
do finálové skupiny čtyři borkyně. Adéla 
Kůsová z TJ Sokol Všetaty bojovala o účast 

ve finále s Alenou Ovsenákovou ve vypjaté  
pětisetové bitvě, v níž ale nestačila na 
mnohem zkušenější soupeřku. Alena  
Ovsenáková pak v nervy drásající koncovce 
finálového zápasu zvítězila nad Světluškou 
Boreckou ze Sokola Dolní Beřkovice. 

(zk)

Rozpis  
domácích zápasů
Zápasy krajské soutěže – TJ Dynamo 
Nelahozeves A, začátky v 17.00 h 
(není-li uvedeno jinak)
8. 2. Dolní Beřkovice
9. 2. Neratovice C (od 10.00 h)
7. 3. Dalovice A
8. 3. Přezletice (od 10.00 h)

Zápasy regionálního přeboru  
1. třídy – TJ Dynamo Nelahozeves B, 
začátky v 18.30 h
24. 1. Mlékojedy A
7. 2. Neratovice E
21. 2. Horní Počaply
13. 3. Neratovice F
27. 3. Kralupy B
17. 4. Všetaty B

Zápasy regionálního přeboru  
2. třídy – TJ Dynamo Nelahozeves C, 
začátky v 18.00 h
31. 1. Byšice B
14. 2. Pšovka B
28. 2. Liběchov
20. 3. Byšice A
3. 4. Mlékojedy C

Zápasy regionálního přeboru  
2. třídy – TJ Dynamo Nelahozeves D, 
začátky v 18.00 h
31. 1. Neratovice G
14. 2. Libiš
28. 2. Dřínov B
20. 3. Mšeno B
3. 4. Kralupy C

Zápasy regionálního přeboru  
žactva – TJ Dynamo Nelahozeves A, 
začátky v 17.00 h
21. 1. Liběchov
28. 1. Neratovice
4. 2. Dynamo B–Dynamo A
11. 2. Čelákovice

Zápasy regionálního přeboru  
žactva – TJ Dynamo Nelahozeves B, 
začátky v 17.00 h
4. 2. Dynamo B–Dynamo A
11. 2. Všetaty
25. 2. Kly

Vedoucí nelahozeveského oddílu stolního  
tenisu Alena Ovsenáková (uprostřed) si  

z turnaje odvezla zlato.

Dopolední tréninky 
 KDE:  sál TJ Dynamo
 KDY:  od 14. 1., dále každé úterý
 CENA:  20 Kč/trénik (pro členy TJ Dynamo ZDARMA)

 KONTAKT: Alena Ovsenáková tel.: 724 534 918
  email: a.ovsenakova@seznam.cz

S sebou pálku (k půjčení omezený počet),  
případně míčky, sportovní úbor a obuv.Ú
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Úspěšný  
rok 2020
Vážení spoluobčané, sousedé, dovolte mi, abych vám popřál vše dobré v novém roce. 
Pevné zdraví a rodinné štěstí jsou základem spokojeného života. Budování dobrých 
vztahů, solidarita k potřebným a zájem o dění kolem přispívá zase k radosti ze života 
v místě, kde žijeme. Ačkoliv se říká, že peníze jsou na prvním místě, není tomu tak.  
Nakonec i naše obec má v tuto chvíli velký obnos na kontě, přesto je potřeba zvažovat, 
rozmýšlet a konzultovat, kam a do čeho peníze vložit tak, aby investice přinesly užitek 
v současnosti a zhodnotily svou cenu v budoucnosti. Chtěl bych tímto poděkovat za 
spolupráci všem, kteří se podílejí na chodu obce, pomáhají v komisích a radách,  
debatují na zastupitelstvech a organizují kulturní, sportovní a další akce. Věřím, že 
rok 2020 bude pro obec rokem úspěšným a podaří se uvést v realitu naplánované 
projekty. Děkuji také redakci zpravodaje, že sleduje všechny aktivity a pravidelně 
o nich reportuje. 

Těším se na setkávání s vámi všemi.
Váš Jakub Brynda, starosta

Výletní akce 
Klubu seniorů

Výstava Bořka Šípka 
v Tančícím domě  
a návštěva Policejního 
muzea
čtvrtek 27. února
vlakem z Nelahozevsi v 8.25 hodin

Návštěva zámku  
a pivovaru v Dětenicích 
a zámku Staré Hrady
pátek 14. března, autobusem  
v 7 hodin od restaurace U Marty

Zájemci nechť se přihlásí do 15. ledna 
u Heleny Kuchařové (734 300 779) 
nebo e-mailem hel.kuch@seznam.cz

Tipy na akce  
v Nelahozevesi a okolí
Únor

Koncert Jana Buriana
pátek 14. února od 20 hodin, 
klubovna DS Scéna za KD Vltava
Rezervace na tel. 725 831 642 nebo 
e-mailu klinhartova@seznam.cz, 
vstupné 200 Kč

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 a pozvánka na straně 
14–15)

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

Beseda se spisovatelkou 
Marií Formáčkovou
pondělí 17. února od 16 hodin ve 
volnočasovém centru

Masopust ve Veltrusích
sobota 22. února od 10 do 16 hodin

Březen
45. Šibřinky
pátek 20. března od 20 hodin 
v sále TJ Dynamo
Ráz: „Stovka“, k poslechu a tanci  
hraje skupina Globus Band
vstupné 150 Kč
(více informací na straně 15)

Dětský karneval
neděle 22. března od 14 h  
v sále TJ Dynamo

Zahájení sezóny  
na zámku Nelahozeves
sobota 28. března

45. Šibřinky – dozvuky
sobota 28. března od 20 hodin  
v sále TJ Dynamo
Ráz: „Stovka“, k poslechu a tanci  
hraje skupina Gradace
vstupné 150 Kč

Hudební odpoledne 
s kytarou pana Jelínka
pondělí 30. března od 14 hodin ve 
volnočasovém centru

Ceník  
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
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