
Do příštího roku by měla 
být kanalizace v celé obci
Několik let připravovaný projekt výstavby tlakové kanalizace v severní 
části obce dospěl do fáze realizace. Počátkem března byly zahájeny  
stavební práce. Na dokončení má firma jeden rok.

V rámci projektu bude vybudováno 
celkem šest kilometrů páteřního potrubí 
 a více než dvě stovky přípojek k jednot-
livým nemovitostem v ulicích Zagarolská, 
Pod Strání, Velvarská a přilehlých ulicích. 
Každá nemovitost bude vybavena domovní 
čerpací jímkou, do které bude spádově 
zaústěno kanalizační potrubí z domu. Trasy  
vedení s vlastníky v uplynulých letech pro-
jednávali zástupci projekční firmy VHS 

PROJEKT Martina Jakoubka. Napojení  
kanalizace z nemovitosti do nové domovní 
čerpací jímky není součástí projektu a jed-
notliví majitelé si jej budou řešit samostatně. 
Toto přepojení nevyžaduje povolení stave-
bního úřadu.
V jímce bude osazeno vřetenové čerpadlo, 
které bude splašky odvádět do hlavního 
potrubí. Technologicky jde o totožné 
řešení, které bylo použito pro kanalizaci 

v ulicích Vltavská, Zahradní a Příčná, uve-
denou do provozu před necelými dvěma 
lety. Jímku i čerpadlo zaplatí obec, která 
též pozemek uvede do původního stavu. 
Majitel nemovitosti musí zajistit připojení 
čerpadla k rozvodné síti a hradit náklady 
na elektřinu odebranou čerpadlem – ty 
se však pohybují jen v řádu desítek korun 
měsíčně.
Řádově vyšším výdajem bude samotné  
stočné, které je nyní rozhodnutím 
bývalého zastupitelstva stanoveno na  
55 Kč/m3 a počítá se podle odběru vody. 
Vedle toho obec připravuje možnost 
zřízení tzv. zálivkového vodoměru, který 
majitelům nemovitostí umožní uplatňovat 
slevu na stočném za vodu, která je proka-
zatelně použita na zalévání či zavlažování 
a není tak odvedena do kanalizace.
Jednorázově by se obyvatelé měli na 
výstavbě přípojky podílet částkou 5 000 
korun, tak jako v ostatních částech obce. 
Starostovi Jakubu Bryndovi připadá tato 
částka příliš nízká, jedná se však taktéž  
o rozhodnutí minulého zastupitelstva 
a smlouvy s drtivou většinou majitelů 
domů jsou již podepsány. U budoucích 
smluv chce obec podle místostarosty 
Zdeňka Schneidera podmínit připojení  
trvalým pobytem alespoň jednoho člena  
domácnosti v obci Nelahozeves. 
V opačném případě by musel majitel 
nemovitosti uhradit kompletní náklady za 
přípojku, které činí přibližně 75 tisíc korun. 
 „Takových nemovitostí je v obci celá řada,“ 
upozorňuje místostarosta.
Lidé, jichž se výstavba týká, dostanou 
včas do schránek leták s detailnějšími 
technickými informacemi včetně potřeb-
ných kontaktů. V některých případech 
bude zapotřebí provést částečné zábory  
některých veřejných prostranství. 

Pokračování na str. 2

Sté výročí založení oslavilo Dynamo divadlem. Michal Pokorný, Eva Vintrová a Tereza Popková 
při druhém uvedení divadelní hry Natěrač v Nelahozevsi. (Podrobnosti o akci na straně 12.)
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V průběhu března se to týká ulic M. Turka, 
U Trati, Moravská, Růžová a Na Hřišti.
Odpadní vody mají být odváděny do  
čistírny v Zagarolské ulici v soukromém 
vlastnictví. Podle starosty má obec zájem 
o odkoupení podílu v čističce a vyjednává 
o této možnosti s majitelem areálu PTZ, 
k němuž čistička náleží. Starosta současně 
podle svých slov bude požadovat zhotovení  
auditu stavu zařízení. Podle referentky 
odboru životního prostředí kralupského 
úřadu Blanky Nedbalové byla v čistírně 
provedena poslední kontrola před rokem. 

„Nebyly zjištěny žádné závadné stavy,“ 
konstatovala Nedbalová.
Obec má současně v úmyslu vybudovat 
propojku do čistírny ve Strachově na druhém 
břehu Vltavy, kam již vede kanalizace 
z jižní části obce. Tím by se zbavila  
závislosti na jednom zařízení. 
Samotná stavba kanalizace bude prove-
dena bezvýkopovou metodou, takzvaným 
protlakem, při němž je zapotřebí vykopat 
pouze startovací a cílovou jámu a mezi 
nimi se potrubí „protlačí“ pod zemí. Povrch 
silnic a chodníků tedy zůstane s výjimkou 
těchto jam nepoškozen.

Dodavatelem je černošická firma Stavi-
telství Řehoř, která zvítězila ve veřejné 
soutěži s nabídkovou cenou 38 milionů 
korun v konkurenci dalších čtyř firem. 
Obec přitom náklady na výstavbu původně 
odhadovala na 50 milionů korun.
Stavba bude kompletně financována 
z rozpočtu obce. Podle Jakuba Bryndy 
nemůže Nelahozeves získat na výstavbu 
dotaci hlavně proto, že není provozo-
vatelem celé kanalizační sítě. Jižní část 
soustavy totiž provozuje společnost 
Vodárny Kladno–Mělník, která má od 

obce kanalizaci v nájmu za symbolické 
nájemné 100 Kč ročně. Smluvní vztah  
byl uzavřen za starosty Jaroslava Otáska  
(ve funkci do roku 2010). Obec drží ve 
společnosti malý akcionářský podíl 
a současný starosta nyní zkoumá možnosti, 
jak se z této společnosti vyvázat a provozo-
vat kanalizaci kompletně vlastními silami. 
V nejbližší době chce obec vypsat ještě 
menší veřejnou zakázku na kanalizaci 
Dvořákovy stezky a části Nádražní ulice, 
v níž dosud splašková kanalizace chybí.

Okénko zastupitele 
Tomáše Robka

Obec v prosinci 2019 požádala o instalaci rozhledového zrcadla u výjezdu z dolního 
resortu. Žádost zpracovala odborná dopravně-inženýrská firma. Policie ČR, která se 
k těmto žádostem povinně vyjadřuje, provedla měření rozhledových poměrů, přičemž 
bylo zjištěno, že tyto vyhovují normě. Policie následně vydala negativní stanovisko k instalaci 
zrcadla. V praxi totiž řidiči sledují obraz v zrcadle, a nikoliv reálný provoz. V zrcadle jsou 
však velmi špatně, nebo vůbec vidět motocyklisté a cyklisté, čímž by mohlo dojít k nehodě.
Na základě oznámení občanů byla zjištěna chybějící dopravní značka „Dej přednost 
v jízdě“ v ulici Vltavská. Protože se jedná o komunikaci ve vlastnictví obce, byla 
následně objednána značka nová, kterou nainstalovala odborná firma v souladu  
s technickými předpisy pro instalaci dopravního značení.
Na základě oznámení občanů z aplikace ZmapujTo bylo zjištěno poškození dopravního 
značení v Lešanech (graffiti). Protože se jedná o komunikaci ve vlastnictví Středočeského 
kraje, byl uvědomen správce komunikace s žádostí o nápravu.
Ve druhé polovině února došlo k propadu vozovky v ulici Nová v místě nedávno budo-
vané kanalizační přípojky. Místo je označeno značkou. Propady a zvlněním povrchu  
komunikace, která je v celé šíři provedená ze zámkové dlažby, je ulice sužována  
dlouhodobě, což má vliv i na funkci dešťové kanalizace. Dle vyjádření místostarosty 
Zdeňka Schneidera by řešením bylo kompletně povrch ulice rozebrat, podložit, správně 
zhutnit a následně provést vyasfaltování komunikace. Kostky z rozebrané komunikace by 
posloužily při jiných akcích v obci. Tomuto řešení nahrává i to, že je v této ulici dokončená 
kanalizace a nepředpokládá se další ukládání sítí do komunikace. Zároveň by mohl být 
rozšířen i chodník, na kterém v současnosti nelze provádět strojní zimní údržbu.
Obec zažádala o ošetření (prořezání) a úklid pozemků v okolí nádraží Nelahozeves 
vlastníky těchto pozemků. V současné době má obec přislíbeno od Státního pozem-
kového úřadu, který je vlastníkem pozemku 38/5 (stráňka před křižovatkou ulice 
Nádražní s cestičkou k pěšímu podchodu do Podhořan), že bude odstraněna černá 

skládka a proveden prořez stromů 
a křovin. Zároveň obec získala od Správy 
železnic povolení k provedení údržby 
zeleně vlastními silami na pozemcích 38/3 
(ulice Nádražní od křižovatky s cestičkou 
k pěšímu podchodu do Podhořan podél 
budovy železniční stanice až k budově 
traťovky) a 67/8 (podél komunikace 
směřující z Nádražní ulice k podjezdu pod 
tratí). Z dalšími majiteli pozemků obec 
dále jedná.

Tomáš Robek
je členem zastupitelstva za sdružení 
Pro Nelahozeves a předsedou 
komise životního prostředí. Na 
základě smluvního vztahu s obcí se 
zabývá též oblastí dopravy.

Pokračování ze str. 1
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O čem jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo schválilo dotace místním spolkům, které se  
v některých případech mírně liší od dříve schváleného rozpočtu 
(viz Nelahozeveský zpravodaj 1/2020):

Spolek Rozpočet 
2020

TJ Dynamo Nelahozeves 250 000

Klub seniorů 130 000

Myslivecké sdružení Kralupy–Nelahozeves 85 000

Sbor dobrovolných hasičů 60 000

Ski klub Kralupy 50 000

TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 45 000

TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 30 000

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 30 000

Lešanský sad 21 000

Ochotníci Nelahozeves 20 000

Maraton klub Miřejovice 5 000

Poznámka: Fotbalový klub TJ PTZ Viktorie má vedle toho přislíbenu investici ve výši  
360 tisíc korun na automatický zavlažovací systém hřiště. Investice však nakonec neproběhne  
formou dotace, ale obec vybuduje zavlažovací systém sama (v současné době probíhá  
výběr dodavatele) a následně jej předá k užívání fotbalovému klubu.

• Na základě doporučení stavební komise zastupitelstvo vybralo 
projektanta, s nímž by měla obec spolupracovat na rekonstrukci 
budovy bývalé vinopalny na návsi. Podrobnosti v článku na 
straně 9.

• Zastupitelstvo přidalo do připravovaného balíčku změn 
územního plánu ještě jednu – změnu pozemku na travnaté 
ploše vedle horního resortu, pro účely výstavby víceúčelo-
vého hřiště. Podrobnosti v článku na straně 12.

• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci Středočeského 
kraje na vysázení dvaceti třešní na novém úseku cyklostezky 
v Lososnici. Sázení mělo proběhnout za pomoci dobrovolníků 
a za účasti hejtmanky kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. 
Obec ale dotaci nedostala a starosta Jakub Brynda dle svých 
slov v současné době hledá jiný vhodný dotační titul.  
S vysázením stromů v prostoru nové cesty se nadále počítá. 

• Směrnice o veřejných zakázkách byla terminologicky přizpů-
sobena platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek, účin-
nému od roku 2016. Věcně ve směrnici nedošlo k žádné změně, 
což kritizovali opoziční zastupitelé Radek Modes (ČSSD) 
a Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život). Směrnice ukládá 
zveřejňovat všechny zakázky v objemu nad jeden milion korun. 
Zákon dále stanoví povinnost zveřejňovat všechny smlouvy 
s objemem plnění nad půl milionu korun. Zastupitelé požadovali 
tyto limity snížit, starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) však 
jejich požadavky do směrnice nezapracoval.

• V diskusi na lednovém zasedání se 
občané znovu vraceli k osudu budovy 
bývalé samoobsluhy v ulici Pod 
Strání. Podle místní obyvatelky Marie 
Pavlasové, která v loňském roce inicio-
vala petici proti vybudování sociálního 
domu v této lokalitě, se lidí dotklo, že 
obec nemá v současné době s budovou 
žádné záměry (viz Nelahozeveský zpra-
vodaj 1/2020). Starosta v reakci přislíbil, 
že se s místními obyvateli znovu sejde.

• Březnového zasedání zastupitelstva se 
zúčastnil správce nemovitostí rodiny 
Lobkowiczů Michal Šlégr. Kromě 
debaty o financování rekonstrukce 
bývalé sýpky (viz článek na straně 
11) se diskuse stočila také k výstavbě 
chodníku mezi jižní a severní Nelaho-
zevsí, kde obec jedná s rodinou o od-
kupu pásu lesa (viz článek na straně 
4). Zastupitel Radek Modes otevřel též 
otázku ulice V Závětině, která celá patří 
Lobkowiczům. Zastupitel požadoval, 
aby rodina pozemek ulice prodala obci 
za „symbolickou“ částku. Místostarosta 
Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves) 
upozornil, že Radek Modes v této 

ulici sám bydlí a že svým požadavkem 
sleduje osobní zájem, aby k jeho nemo-
vitosti mohl být přiveden vodovod 
a kanalizace (v současné době nejsou 
sítě dotaženy až do konce slepé ulice). 
To Radek Modes odmítl.

• Obec jedná s kralupskou farností 
o možném bezplatném získání po-
zemku hřbitova, který farnosti dosud 
patří. Zastupitelstvo s možným darem 
vyslovilo souhlas. Obec o hřbitov 
dlouhodobě pečuje. V posledních letech 
byla postupně opravena hřbitovní zeď 
a márnice (2014), centrální chodník, 
křížek a hlavní brána (2019).

• Zastupitelstvo projednalo rámcová 
pravidla investování příjmů ze 
skládky. Podrobnosti v článku na 
straně 20.

• V diskusích na zasedání často zaznívají 
témata nepořádku v obci, potřeby 
prořezu dřevin či údržby obecního 
majetku. Opakovaným diskutérem 
v této oblasti je zejména místní občan 
Václav Miler, který na březnovém zase-
dání kritizoval práci komise životního 
prostředí vedené Tomášem Robkem 
(Pro Nelahozeves). Současně poukázal 
na to, že dva ze tří členů komise – Ivo 
Kubica a Jiří Michal – bydlí v horním 
resortu. Podle Milera by mělo složení 
komise lépe reprezentovat zájmy  
obyvatel různých částí obce.

Termíny dalších  
zasedání zastupitelstva:
• 23. března – zrušeno 
• 25. května
• 29. června
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V Nelahozevsi stále chybí na mnoha  
místech chodníky, v řadě případů na 
úsecích s vysokou frekvencí dopravy.  
V současné době je v různých stádiích 
rozpracováno několik projektů 
výstavby či obnovy chodníků.

Kralupská – letos
Nejblíže realizaci je výstavba chodníku 
v Kralupské ulici za školou. Ten měl být 
podle původních plánů vedení obce 
v tuto chvíli již hotov, přípravy ale zdržela  
složitá projektová příprava, takže teprve 
letos v lednu začalo stavební řízení. 
 V nejbližší době se obec chystá vybrat  
v soutěži dodavatele stavby. 185 metrů 
dlouhý mozaikový chodník bude začínat 
u bezejmenné propojky s ulicí V Loučkách 
a napojí se na stávající chodník za 
mateřskou školou. V daném úseku bude 
též postavena nová dešťová kanalizace.  
Současně dojde ke zpevnění cesty k zad-
nímu vchodu školy v podobě  
zatravňovací dlažby.

Vltavská a Zahradní – letos
V letošním roce proběhne položení finál-
ních povrchů chodníků ve Vltavské, Zahradní  
a Příčné ulici (a též v další bezejmenné  
ulici v této lokalitě). Po loňské rekon-
strukci povrchů ulic zůstaly pásy chodníků  
dočasně vyplněny kačírkem, v jiných 
úsecích zůstávají původní, dnes již značně 
poničené povrchy.

Nově bude všude položena zámková dlažba  
a ulice má být současně osazena novým 
veřejným osvětlením. Na dokončení rekon-
strukce obou ulic má obec již schválenou 
dotaci Evropské unie z programu Bezpečná 
doprava ve výši 4,8 milionů korun.

Do horního resortu – letos
Nová cesta ze starých Lešan do horního 
resortu by se měla postavit podle záměrů 
starosty letos v létě. Projektová doku-
mentace už je téměř hotová, stavební 
povolení by mělo být k dispozici v první 
polovině roku.
Chodník o délce 200 metrů povede 
v trase současné polní cesty z ulice Na 
Vršku a dostane nové veřejné osvětlení  
s detektory pohybu. Jedna taková lampa 
už stojí u sadu Višňovka, další jsou instal-
ovány na konci Školní ulice.
Náklady na výstavbu chodníku odhadují  
projektanti předběžně na 1,5 milionu  
korun.

Cesta do Lešan a chodník 
v ulici V Úvoze – příští rok
Původní záměr vedení obce vybudovat  
v letošním roce chodník v Lešanech 
a opravit cestu z Nelahozevsi do Lešan  
se nakonec nejspíš nezdaří. Místostarosta  
Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves) 
nyní připouští, že výstavba proběhne až 
v příštím roce. Komplikace se objevují  
zejména při projektování cesty, kde bude 

zapotřebí vykoupit některé pozemky – 
cesta má být totiž širší než je dnes, konk-
rétně 1,5 metru.
Naopak relativně jednoduchá je projek-
tová příprava chodníku v ulici V Úvoze. 
Ten bude po celé své délce – od vjezdu  
do obce až po křižovatku s ulicí U Dvora  
(u bývalého hostince) veden v trase 
současné škarpy, která je celá majetkem 
Středočeského kraje a Státního pozemk-
ového úřadu.
Projektovou dokumentaci obou úseků 
připravuje pražská firma VDI Projekt za 
634 tisíc korun.

Proluka mezi jižní  
a severní Nelahozevsí
Letitý záměr výstavby chodníku v proluce 
mezi jižní a severní Nelahozevsí (od 
Dvořákova domu k železničnímu nadjezdu) 
zatím nemá konkrétní časový plán. Obec 
v současné době vyjednává s rodinou 
Lobkowiczů o možném odkupu pozemků,  
které jsou pro vybudování cesty 
zapotřebí. Zastupitelstvo již s odkupem 
vyslovilo souhlas, připravovaná dohoda je 
ale součástí širších jednání o řadě dalších 
pozemků v obci, která teprve probíhají.  
Správce nemovitostí rodiny Lobkowiczů 
Michal Šlégr potvrdil, že jednání směřují  
k dohodě. O dohodu s rodinou se 
neúspěšně pokoušela už starostka Petra 
Urbanová (ve funkci 2010–2014). Další 
jednání zbrzdilo úmrtí hlavy rodiny Martina 
Lobkowicze († 4. ledna 2014) a následné 
zdlouhavé dědické řízení.

Velvarská
Vedení obce se snaží oživit již téměř 
zapomenutý projekt generální rekon-
strukce Velvarské ulice v Podhořanech. 
Ulice, po níž denně projíždějí až stovky 
nákladních automobilů na blízkou skládku, 

Lidé stále musí na mnoha  
místech chodit po silnici. 
Kdy se to změní?
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ve většině délky nemá chodník. Vlastníkem 
komunikace je z historických důvodů 
Ředitelství silnic a dálnic. Starosta Jakub 
Brynda přesto zvažuje, že výstavbu 
chodníků zaplatí z obecního rozpočtu. 
Nedávno zadal aktualizaci studie zklidnění 
dopravy ve Velvarské ulici, kterou nechal 
v roce 2013 vypracovat tehdejší místosta-
rosta Josef Kukla (KSČM).

Zagarolská
Nejdelší ulice v Nelahozevsi postrádá 
chodník v úseku od nadjezdu v délce 
zhruba 350 metrů. Ve zbytku úseku chodník  
vyžaduje menší či větší rekonstrukci. Do 
projektování nového chodníku se teď za 
641 tisíc korun pustí firma VDI Projekt. 
Nový chodník by měl začínat schodištěm 
ze svahu u nadjezdu a dále pokračovat po 
celé délce ulice až k autobusové zastávce 

U Kaštanu, jejíž rekonstrukce je též 
součástí projektu, stejně jako nové veřejné 
osvětlení chodníku v celé ulici. Projekt by 
měl být dokončen do poloviny roku. Termín 
realizace zatím není známý.

Pod Strání
V nejvzdálenějším výhledu se uvažuje 
o vybudování chodníku v ulici Pod Strání. 
Starosta má v úmyslu za tímto účelem 
v blízké době oslovit projektanta, aby 
navrhnul trasování chodníku a nového 
veřejného osvětlení. Téměř dva kilometry  
dlouhá ulice má poměrně úzký profil 
a uvažovaná trasa chodníku vede přes 
řadu pozemků soukromých vlastníků. Ty 
jim v řadě případů v minulosti prodala 
sama obec. Starosta připouští, že v něk-
terých případech bude obtížné získat 
pozemky zase zpět.

Za staré etapy skládky 
Nelahozeves nic nedostane, 
řekl krajský úřad
Obec Nelahozeves se snaží získat část peněz z provozu předchozích 
etap Skládky Uhy, kdy se odpad ukládal výhradně na území sou-
sední obce Uhy. U krajského úřadu ale narazila, podle úředníků 
je nárok promlčený. Spor tím nekončí, obec se proti rozhodnutí 
odvolala.
Nelahozeves ústy starosty Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) žádala, 
aby jí úřad zpětně přiznal podíl z poplatků za ukládání odpadů 
za příjezdovou cestu na skládku. Poplatky podle zákona patří obci, 
na jejímž území se skládka nachází, výše poplatku činí v současné 
době 500 korun za tunu odpadu. Skládka se až do roku 2014 celá 
nacházela v katastru obce Uhy, takže veškeré poplatky mířily do 
rozpočtu sousední obce. Příjezdovou cestu vedoucí přes Nelaho-
zeves tehdy nikdo neuvažoval.
Teprve po otevření IV. etapy skládky na území Nelahozevsi se začala 
řešit otázka, které části areálu se mají do plochy skládky započítat, 
a po vleklém sporu krajský úřad nakonec rozhodl, že do plochy 

se počítají i doprovodné provozní objekty, jako je například auto-
váha, rampy, požární nádrž či právě cesty. Úřad tak obci Uhy přiznal 
menší část poplatku i přesto, že posledních pět let se odpad 
ukládá již na území obce Nelahozeves.
V dalším řízení ale krajský úřad z důvodu údajného promlčení  
odmítl tentýž princip uplatnit obráceně pro Nelahozeves za 
předchozí etapy skládky. Podle názoru úředníků byl nárok promlčen  
v roce 2017. Obec to odmítá. Podle advokáta Lukáše Rothanzla,  
který připravil text odvolání, se krajský úřad v rozhodnutí chybně 
opřel o daňový řád, který promlčecí lhůtu stanovuje. Odvoláním 
se bude zabývat Ministerstvo životního prostředí. 
Přístupová cesta do areálu skládky na území Nelahozevsi svou 
plochou přestavuje zhruba čtyři procenta plochy III. etapy skládky 
na území obce Uhy, na níž se ukládal odpad v letech 2010–2013. 
Obec Uhy za tyto čtyři roky získala na poplatcích celkem 153 milionů 
korun. Pokud by Nelahozeves v probíhajícím sporu uspěla, připadl 
by jí z této částky zpětně podíl zhruba 6 milionů korun. Další peníze 
by teoreticky mohla získat za II. etapu, která byla v provozu v letech 
2002–2009, či dokonce za I. etapu, jejíž provoz byl zahájen v roce 
1995.
V současné době obec dostává na poplatcích ze skládky zhruba 
5 milionů korun měsíčně.

Příjezdová cesta do areálu skládky na území Nelahozevsi  
(zdroj: VHS PROJEKT )
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Obec zrušila zakázku na 
propojení dešťové kanalizace 
ve Školní ulici 
Dlouho připravovaná propojka 
dešťové kanalizace, která se měla stát 
důležitou součástí odvodnění Lešan 
a ulice V Loučkách, se nejspíš realizovat 
nebude. Vypsanou soutěž na dodavatele  
stavby obec zrušila pro příliš vysoké 
nabídkové ceny a v současné době se 
hledá jiné řešení.

Soutěže se zúčastnily pouze dvě firmy. 
Ještědská stavební společnost předložila  
nabídku za 24,1 milionů korun. Druhý 
soutěžící – stavební firma POHL cz – poža-
doval 24,8 milionů. Zatímco obě ceny jsou 
téměř dvojnásobné oproti očekávané 
ceně spočítané projektantem stavby,  
firmou VHS PROJEKT, rozdíl mezi oběma 
nabídkami činí necelá tři procenta.
Předmětem zakázky bylo položení 264 
metrů potrubí, které mělo propojit dosud 
zaslepenou kanalizaci od začátku ulice 
 V Loučkách (nedaleko rozdvojky s ulicí  
V Závětině) s Kralupskou ulicí. Potrubí 
mělo být vedeno Školní ulicí, kde za 
budovou školy mělo odbočit směrem 
k prodejně potravin. Zde se mělo napojit 

na již hotovou část, která byla vybudována 
před třemi lety v souvislosti s přístavbou 
základní školy. Součástí stavby bylo též 
devět revizních šachet a oprava stávající 
dešťové kanalizace ve Školní ulici, která 
na jednom místě opakovaně způsobuje 
propadání vozovky.
Podle starosty Jakuba Bryndy by byla  
realizace zakázky za takto vysokou cenu 
velmi nehospodárná. Starosta nyní nechá  
projektanty prověřit variantu vedení  
kanalizačního potrubí Školní ulicí až dolů 
k návsi, kde by se napojila na hlavní stoku 
vedoucí do Vltavy. Realizace by proběhla  
společně s připravovanou generální rekon-
strukcí Školní ulice, kterou v současné 
době projektuje firma CR Project.
S firmou POHL cz obec v minulosti vedla 
vleklý spor o kvalitu provedení kanalizace 
v Lešanech a v ulicích Vltavská, Zahradní  
a Příčná. Spor v roce 2014 vyvrcholil 
až u rozhodčího soudu, nakonec však 
skončil smírem.
Propojka dešťové kanalizace je jednou 
z hlavních podmínek řádného odvodnění 

Lešan a ulice V Loučkách. Nefunkčnost 
kanalizace způsobuje při větších deštích 
lokální záplavy zahrad a sklepů. Dalším 
důležitým prvkem má být retenční nádrž, 
která je naplánována na konec této ulice.

Doplnění mobiliáře v obci

Na letošní rok je naplánováno doplnění mobiliáře v obci.  
Pilotní projekt bude probíhat v ulicích Zagarolská (první 
část), Vltavská a Nádražní.

Ve Vltavské ulici bude vyměněna stávající plakátovací tabule za 
novou a navíc přibude i prosklená vitrína pro zveřejňování infor-
mací z obce. V Zagarolské ulici (za křižovatkou s ulicí Vltavská 
směrem k ulici Nová) budou nainstalovány dvě lavičky a odpadkový 
koš, který bude obsahovat i schránku se sáčky na psí exkrementy. 
Tato část doplnění mobiliáře proběhne v jarních měsících, ještě 
před dokončením chodníků (viz článek na str. 4, pozn. red.), aby 
následně nemusela být část nového chodníku zase rozebrána 
z důvodu betonáže patek pro vitrínu a plakátnici.

Větší úpravu čeká travnatý pozemek v Nádražní ulici před bytovkami. 
Trávník, který je ve své části poničen parkujícími vozidly, bude 
nahrazen novými parkovacími místy se zpevněným povrchem, 
čímž bude zajištěna lepší průjezdnost v této části ulice. Do druhé  
části pozemku budou přesunuty kontejnery pro tříděný odpad, 
které budou ohrazeny a zastřešeny, čímž by mělo dojít k zabránění 
rozptylu odpadu po okolí. Dále zde bude umístěna vitrína s infor-
macemi z obce, nová plakátnice, odpadkový koš a lavička. Místo 
leží na frekventované spojnici mezi zastávkou autobusu a vlakovým 
nádražím u bytových domů, kde je předpokládán vyšší pohyb 
obyvatel. Tato druhá část doplnění mobiliáře proběhne až po 
dostavbě kanalizace v Nádražní ulici.

Tomáš Robek
(autor je členem zastupitelstva a předsedou komise životního prostředí)

Ceník inzerce 
v Nelahozeveském 
zpravodaji:
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

Komerční řádková inzerce  
(max. 300 znaků) ................ 100 Kč

Nekomerční řádková inzerce  
(max. 300 znaků) ................ 100 Kč
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Do sběrného dvora přibude 
kontejner na elektro
Od ledna je občanům obce k dispozici 
sběrný dvůr. V areálu autoservisu v Zaga-
rolské ulici se mohou obyvatelé obce zbavit 
nadměrných a biologických odpadů každou 
sobotu od 9 do 13 hodin.
Vlastníkem kontejnerů je kralupský pod-
nikatel František Kyllar. Jen za leden do 
kontejnerů občané obce uložili tři tuny 
velkoobjemového odpadu a dalších 1,5 
tuny biologického odpadu. Za vývoz obec 
zaplatila necelých sedm tisíc korun.
Vedení obce v současné době chystá rozšíře-
ní provozu o elektroodpady. Podle starosty  
Jakuba Bryndy by v areálu měl být i nadále 
zachován provoz autoservisu,  
který je zde v nájmu. Původní plány před-
pokládaly zbourání budovy a výstavbu  
nové, to se však ukázalo jako příliš nákladné. 
Nyní se uvažuje o výstavbě nové monto-
vané stavby.
Systém svozu odpadů od domácností  
se v letošním roce nemění. Poplatky za 

odpady byly splatné do konce února.  
Neuhrazené popelnice od března nejsou  
vyváženy. Občané se i nadále mohou zapo-
jit do bonusového programu, který jim 
umožňuje na poplatcích výrazně ušetřit, 
pokud produkují směsného odpadu málo 
a nepotřebují vyvážet popelnici v každém 
svozovém termínu. Postačí na obecním 
úřadě podepsat smlouvu. Obec pak díky 
elektronické evidenci svozů po skončení 
roku spočítá, kolikrát byla která popelnice 
vyvezena, a za uspořené vývozy dostanou 
občané část poplatku zpět. V roce 2019 se 
do bonusového programu zapojila necelá 
stovka nemovitostí.  
V letošním roce zatím smlouvu podepsalo  
přes padesát vlastníků nemovitostí. V roce 
2018 se vyhodnocení bonusového progra-
mu a vracení poplatků výrazně zpozdilo 
z důvodu technických potíží při zavádění 
nového systému.

Veřejný kontejner
na biologický 
a velkoobjemový odpad
PROVOZNÍ DOBA: 
každou sobotu od 9 do 13 hodin 

Pro druhý stupeň základní školy 
se možná postaví nová budova
Z původních pěti variant rozšíření základní školy o druhý stupeň 
(viz Nelahozeveský zpravodaj 4/2019 – srpen) zbyla jedna jediná. 
Vedení obce nyní vážně zvažuje, že pro druhý stupeň postaví 
zcela novou budovu v Nádražní ulici.
Obec již zahájila jednání s majitelkami pole podél Nádražní ulice 
o možném odprodeji části pozemku. Celá lokalita je v novém 
územním plánu vyhrazena pro výstavbu nové čtvrti a počítá se 
zde mimo jiné i se základní školou. Přesné umístění budovy, cest 
a dalších objektů by musel stanovit regulační plán, na kterém 
se zatím nezačalo pracovat. Projektant Lukáš Grasse by se jím 
měl podle starosty Jakuba Bryndy začít zabývat v nejbližších 
měsících.
Původně se uvažovalo o tom, že učebny pro druhý stupeň se vy-
budují vestavbou současné tělocvičny. Na tělocvik by pak žáci 
docházeli do budovy kulturního domu. Podle ředitelky školy 
Věry Špačkové (dříve Bavorové) si lze takové řešení představit ale 
jen pro druhý stupeň, kdy mají žáci dvě hodiny tělesné výchovy  
za sebou. V případě prvního stupně, kdy tělesná výchova trvá 
jednu vyučovací hodinu, by podle ředitelky podstatná část 
hodiny padla na přesuny žáků mezi budovou školy a kulturním 
domem. Proto tato varianta nakonec padla.
Tělocvična nevznikne ani v místě sousední samoobsluhy, neboť 
budova není v současné době na prodej. Přístavba patra nad 
současnou budovu není možná pro rozpor s územním plánem 
a zejména památkovou ochranou blízkého zámku. Variantu  
využití budovy bývalé vinopalny na návsi zavrhlo přímo vedení 
obce, které sem chce přestěhovat obecní úřad a zároveň zde 

chce ponechat restauraci a nájemní byty (viz článek na str. 9). 
Rozšíření současné budovy do prostor zahrady obec odmítá též.
Ve hře však stále zůstává možnost, že by se do uvolněných prostor 
po obecním úřadu přestěhovaly družiny. Tím by v budově školy 
vznikl potřebný prostor pro nové učebny druhého stupně.
Současně se vedou jednání se sousedními Veltrusy o možném 
rozdělení žáků: Zatímco Nelahozeves by se soustředila na rozvoj  
prvního stupně a otevřela by v něm další třídy pro přespolní žáky, 
Veltrusy by naopak rozšířily o další třídy druhý stupeň. První stupeň 
by si veltruská škola ponechala pouze pro své vlastní žáky.  
Podle starosty Veltrus Filipa Voláka by se takové rozdělení muselo 
zkoordinovat s dalšími obcemi ve spádové oblasti. 
      

V tomto prostoru by v budoucnu mohla vyrůst nová budova  
základní školy.
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Zápis do MŠ  
Nelahozeves
Přihlášku pro zápis dítěte 
do obecní mateřské školy 
je možné vyplnit:

• elektronicky na adrese:  
www.elektronicky-
predzapis.cz 
od 10. do 30. dubna

• osobně po vyzvednutí 
v mateřské škole  
(Školní 10) 
pouze 23. dubna od 
7.30 do 15.30 hodin

Příjem žádostí: 6. května od 12.30 
do 16.00 hodin a 7. května od 7.30 
do 11.00 hodin. S sebou přineste 
vyplněnou a lékařem potvrzenou 
žádost o přijetí dítěte, rodný list 
dítěte a průkaz totožnosti  
zákonného zástupce dítěte.

KRITÉRIA:

1. Děti s trvalým pobytem v obci 
Nelahozeves – s odloženou 
školní docházkou a děti, které 
dovrší od 1. 9. 2020 do 31. 8. 
2021 šesti let.

2. Děti s trvalým pobytem v obci 
Nelahozeves – sestupná řada 
podle věku.

3. Děti s trvalým bydlištěm 
v jiných obcích – sestupná řada 
podle věku.

Seznam přijatých dětí bude  
zveřejněn 28. května.

Na léto se chystá rekonstrukce 
školky ve Školní ulici
V létě tohoto roku by měla proběhnout 
rekonstrukce budovy obecní mateřské 
školy ve Školní ulici. Projekt rekonstrukce 
z pera projektantky Květuše Berkové je 
v současné době téměř dokončen a obec 
podala žádost o stavební povolení. V nej-
bližší době by se měl začít hledat dodavatel 
stavby.
Současná přístavba sloužící jako šatna se 
zbourá a místo ní vznikne nový, rozsáhlejší 
objekt, v němž bude kromě šatny i jídelna. 
Celá přístavba bude umístěna nad úrovní 
současného terénu tak, aby byla ve stejné 
výšce jako přízemí školky, do kterého je 
dnes třeba překonat tři schody. Okolní terén se vymodeluje tak, aby byl přístup do  
objektu bezbariérový.
Projekt současně počítá s rozšířením kapacity školky o dalších 13 dětí, a to díky nové 
učebně, která by měla vzniknout v dosud nevyužívaném podkroví. Střechu školky čeká 
zateplení, budova bude vybavena novým požárním schodištěm.
Náklady na rekonstrukci se odhadují na 18 milionů korun. Obec chce na rekonstrukci 
získat dotaci Ministerstva financí z programu pro podporu rozvoje regionálního školství. 
Spoluúčast činí 10 %.
Rekonstrukce se pravděpodobně nestihne celá dokončit v průběhu letních prázdnin. 
S náhradními prostorami se dočasně počítá v přízemí budovy školky v Zagarolské  
ulici. Ředitelka školy Kateřina Dudová v současné době jedná s hygienickou stanicí 
o podmínkách, za nichž by se dvě třídy ze Školní ulice mohly dočasně do Zagarolské 
přestěhovat. Detaily provizorního provozu by měly být k dispozici v průběhu května.
Zasedání zastupitelstva se po dobu rekonstrukce přesunou do hasičského domu.  
Starosta Jakub Brynda zvažuje, že se tak stane už natrvalo.
Rekonstrukce budovy školky byla původně plánovaná už na loňské léto, vedení obce ji 
ale odložilo, protože nebylo spokojeno s původním projektem připraveným v minulém 
volebním období. (Podrobnosti viz článek v Nelahozeveském zpravodaji 4/2019 – srpen).

Podívejte se, jaké pozemky patří obci
V loňském roce obec zpřístupnila obyvatelům mapový portál GisOnline (app.gisonline.
cz/nelahozeves). Kromě základní geografické mapy v něm lze nalézt celou řadu dalších 
vrstev, které je možné zobrazovat libovolně přes sebe, jako jsou katastrální informace, 
územní plán či vedení inženýrských sítí. Nyní přibyla nová vrstva umožňující zvýraznit 
pozemky ve vlastnictví obce.

http://www.elektronickypredzapis.cz
http://www.elektronickypredzapis.cz
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O projektantovi vinopalny 
stále není rozhodnuto

Vedení obce zatím definitivně nerozhodlo, kdo bude v následujících měsících 
 připravovat projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy bývalé vinopalny na 
návsi, kterou obec koupila loni na jaře za 16 milionů korun.

Ze tří oslovených projektantů, kteří vytvořili studii možného budoucího uspořádání  
objektu, zůstali ve hře dva – Jan Špaček a Jiří Hánl. Stavební komise vedená zastupitelem 
Petrem Richtrmocem (Pro Nelahozeves) doporučila uzavřít smlouvu se Špačkem, ten 
však za projekt požaduje 1,8 milionu korun, zatímco Hánl o půl milionu méně.
Do budovy vinopalny se má přestěhovat obecní úřad. V přízemí má být ponechána  
restaurace se zahrádkou a v budově se nadále počítá s malometrážními nájemními byty. 
V budově má být veřejné WC a na dvoře veřejně přístupné dětské hřiště.
Jan Špaček získal v hodnocení stavební komise plný počet bodů ve všech kritériích  
s výjimkou prostor restaurace, kterou komise označila za „nepřehlednou“. Hánl naproti tomu  
dostal nízké hodnocení za uspořádání bytů a za prostory zahrádky restaurace. Komise 
mu též vytkla chybějící výtah.
O projektantovi by mělo být podle starosty Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) rozhodnuto  
do konce března. Všichni dosavadní nájemci budovy mají smlouvy jen do července. Pak 
bude uzavřena i restaurace a začne se s vyklízením prostor. Starosta doufá, že v průběhu 
léta bude mít v ruce stavební povolení.

Vizualizace restaurace ve studii Jana Špačka.

SBĚR  
velkoobjemového  
a nebezpečného  
odpadu 

V sobotu 25. dubna  
v dopoledních hodinách 
se bude v obci konat sběr 
velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu. Konte-
jnery najdete na obvyklých 
místech. Podrobnosti  
budou v předstihu  
zveřejněny na webových 
stránkách obce. Kontejner  
na biologický odpad 

už nebude k hasičskému domu 
přistaven, lidé mohou bioodpad  
odvézt do sběrného dvora  
v Zagarolské ulici.

25
. d

ub
na

Část opozice s navrženou koncepcí  
budovy nesouhlasí. Například podle  
Radka Modese (ČSSD) by se obecní úřad 
neměl stěhovat. „Bezbariérovost se dá  
zajistit i ve stávajících prostorách. Do  
budovy vinopalny bych rozšířil školku,“ 
uvedl zastupitel. Podobný názor zaujal 
 zastupitel Josef Kukla (KSČM).

Trest pro Šindlera platí, případ vraždy 
čerpadlářky je u konce
Na konci ledna potvrdil Davidu Šindlerovi  
Vrchní soud v Praze trest devatenáct let 
vězení za loupežnou vraždu obsluhy  
čerpací stanice v Podhořanech, k níž došlo  
v prosinci roku 2018. Rozhodnutí je pra-
vomocné. Soudce Martin Zelenka uvedl,  
že vina Šindlera byla jednoznačně 
prokázána, nicméně nejsou důvody pro 
uložení výjimečného trestu, jelikož vražda  
nebyla programová ani připravovaná. 
Ivan Hollitzer, komplic Davida Šindlera, 
dostal čtyři roky za loupež a trest přijal již 
v minulém roce.
K tragické události došlo v noci z 2. na 
3. prosince 2018. Tehdy dvaatřicetiletý 

Šindler, doprovázený šestadvacetiletým 
Hollitzerem, při přepadení skrze dveře 
zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku, 
která se před nimi snažila ukrýt. Dvojice 
z blízkých Kralup nad Vltavou si odnesla 
pokladnu s hotovostí deset tisíc korun, tři 
kartony cigaret a další věci v hodnotě cca 
dvacet tisíc korun. Rozeběhlo se pátrání 
a policie též zveřejnila videozáznam  
přepadení. Celá událost měla na veřejnosti  
velký ohlas a díky mnoha poznatkům 
právě od občanů se po několika týdnech 
podařilo oba pachatele dopadnout.  
Po tragédii čerpací stanice zrušila noční 
provoz.

(sb)
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Ukliďme spolu  
Nelahozeves
Pokud nechcete být lhostejní k životu v naší obci, přijďte a zúčastněte se v sobotu 
4. dubna jarního úklidu, který obec Nelahozeves letos opět pořádá v rámci projektu 
Ukliďme svět, ukliďme Česko! 

Obec bude rozdělena do několika hlavních úklidových stanovišť, kde bude také sraz:

• Lešany – horní resort: Jiří Michal (tel. 725 245 571), Ivo Kubica (tel. 603 865 866)

• Lešany – dětské hřiště: Michaela Koníčková (tel. 604 444 309)

• Lešany – dolní resort: Stanislav Lidmaňský (tel. 731 601 029)

• Hasičský dům: Zdeněk Schneider (tel. 602 442 384)

• Miřejovický most: Tomáš Robek (tel. 732 367 538)

• Restaurace U Marty: Olga Riegertová (tel. 602 225 761)

Zde dojde k doladění organizačních detailů a rozdělení úkolů. Pracovní oblečení  
a pomůcky s sebou.
Starosta Jakub Brynda zve po skončení brigády všechny účastníky na občerstvení  
v areálu fotbalového klubu TJ PTZ Viktorie.

Děkujeme za účast.
Jiří Michal

komise životního prostředí

sobota 4. DUBNA 2020 od 9h

Restaurace  
U Marty 
zavírat nebude, 
Marina hledá 
nájemce
Restaurace U Marty v ulici Pod  
Strání zůstane i nadále otevřená, 
byť s omezenější otevírací dobou. 
Majitelka pohostinství Marta Zádová 
chtěla původně provoz uzavřít  
k 31. březnu, nakonec ale své roz-
hodnutí změnila.
„Bylo by mi to líto. Kdybych zavřela,
už by v té obci nic nezůstalo,“ uvedla 
Marta Zádová. Rozhodla se ale pro 
omezení provozní doby – od dubna 
bude v úterý a ve středu zavřeno  
a v ostatní dny bude restaurace  
otevírat až v 15 hodin.
V dohledné době by se měla znovu 
otevřít i Marina Vltava, v níž na konci 
roku skončil provoz pizzerie. Majitelky  
areálu v současné době jednají  
s možnými budoucími nájemci.  
Přesný termín otevření ale zatím 
není znám.
V průběhu léta se naopak uzavře 
provoz restaurace V Podzámčí na 
návsi, neboť budova se začne připra-
vovat na generální rekonstrukci (více 
v článku na straně 9).

MERO po roce čistí další nádrž
Počátkem března byla zahájena rekon-
strukce ropné nádrže na Centrálním 
tankovišti ropy MERO.

V rámci rekonstrukce nádrže proběhne 
její čištění, které bude trvat do poloviny 
května. Během čištění se mohou v závislosti  
na klimatických podmínkách uvolňovat do 
ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způ-
sobujících nepříjemný zápach.

Podle provozně-technického ředitele 
MERO Milana Hořáka hodlá firma stejně 
jako v minulých letech při čištění apliko-
vat moderní technologii odstraňování 
lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby byl 
vliv na ovzduší v obci Nelahozeves  
minimální.
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Omezení  
činnosti občanské 
poradny
V rámci přijetí preventivních opatření, 
v návaznosti na stávající epidemiolo-
gickou situaci, jsem se rozhodl omezit 
činnost občanské poradny. Až do  
odvolání nebudu realizovat osobní 
pohovory v poradně či jinde osobním 
stykem. Ve výjimečných a časově 
nutných případech mne kontaktujte 
písemně nebo telefonicky.

Jan Ryšavý
občanský poradce
tel.: 731 168 704
e-mail:  
obcanskaporadna@nelahozeves.cz

Obec slíbila Lobkowiczům  
příspěvek na rekonstrukci sýpky
Rodina Lobkowiczů připravuje rekonstrukci objektu bývalé sýpky nacházející se 
vedle rodného domu Antonína Dvořáka. Obec přislíbila, že na rekonstrukci přispěje 
částkou 350 tisíc korun. Návrh podpořilo osm z devíti zastupitelů, zdržel se pouze 
Josef Kukla (KSČM).

V rozpočtu projektu, který se bude pohybovat v řádu milionů korun, jde víceméně 
o symbolickou částku, příslib finanční spoluúčasti obce ale může sehrát roli při získání 
dotace Středočeského kraje na obnovu památek. Rodina v programu žádá o dotaci ve výši 
sedm milionů korun, spoluúčast obce přinese projektu bodový zisk 5 bodů z celkových 100.
Areál rodného domu Antonína Dvořáka mělo donedávna v dlouhodobém pronájmu  
Národní muzeum. V loňském roce si Lobkowiczové převzali objekt do vlastní správy.
Podle správce lobkowiczkých nemovitostí Michala Šlégra má být připravovaná rekonstrukce  
sýpky prvním krokem plánované celkové rekonstrukce areálu. Rodina má v současné době 
hotovu architektonickou studii jeho budoucí podoby.
Objekt bývalé sýpky by měl podle záměru sloužit ke krátkodobým výstavám, koncertům, 
přednáškám, dětským vystoupením a dalším obdobným aktivitám. Budova dříve sloužila 
jako masný krám, který provozovali Dvořákovi rodiče.

Granary Building Overview  | 06.02.2020 | DRAFT WRIGHT  &  WRIGHT  ARCHITECTS

Obec má nový bezdrátový rozhlas
Po několika odkladech letos v březnu 
obec dokončila instalaci nového bezdrá-
tového rozhlasu na území celé obce.  
Rozhlas má primárně sloužit jako výstražný 
a varovný systém pro případ nenadálých 
událostí. Vedle toho jej obec hodlá používat  
pro informování obyvatel o společenských 
a kulturních akcích.
V průběhu února a března bylo na stožáry 
veřejného osvětlení v obci rozmístěno 58 
digitálních hlásičů. Každý hlásič byl osazen 
 jedním ač čtyřmi reproduktory, podle 
charakteru osídlení daného místa. Celkem 
jich je přibližně 150.
Centrální jednotka, odkud se budou hlášení  
vysílat, byla nainstalována do kanceláře sta-
rosty. Hlášení ale bude možné v případě 
nutnosti odeslat i z jiného místa. Možnost  
odvysílat varovnou zprávu bude mít i Měst-
ský úřad Kralupy nad Vltavou, například 
v případě chemické havárie některého  

kralupského provozu, či nějaké neoče-
kávané události v areálu MERO. Systém 
bude také napojen na nadřazený varovný  
systém provozovaný Hasičským záchran-
ným sborem. Řídicí jednotka bude napo-
jena také na šest čidel měřících hladinu 
toku na Vltavě a bude schopna automa-
ticky reagovat na dosažení příslušných 
povodňových stupňů a rozesílat varovné 
SMS zprávy a emaily nebo přímo vyhlásit 
poplach rozhlasem.
Instalaci provedla nymburská firma Voice-
Sys, která loni na jaře zvítězila ve veřejné 
soutěži s nabídkovou cenou 2,9 milionu 
korun. 70 procent nákladů má pokrýt  
dotace Evropské unie prostřednictvím 
Operačního programu životní prostředí.
Vedle nově zprovozněného rozhlasu obec 
provozuje od loňského roku tzv. Mobilní  
rozhlas, který umožňuje zasílat lidem 
zprávy o událostech v obci na jejich  

mobilní telefony. V současné době je do 
systému zaregistrováno 562 telefonních 
čísel. Zhruba čtvrtina z tohoto počtu má 
nainstalovánu aplikaci pro chytré telefony 
Mobilní rozhlas, která při přijímání hlášení 
poskytuje uživateli větší komfort a obci 
umožňuje rozesílat zprávy zdarma. Ostatní  
přijímají zprávy pomocí SMS. Služba 
umožňuje též převod psané zprávy na 
hlasovou, aby zprávy mohli přijímat nevi-
domí či slabozrací lidé. Kromě úhrady za 
SMS zprávy platí obec za provoz služby 
částku 25 tisíc korun ročně.
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Dynamo oslavilo stovku
Téměř 150 členů sportovního oddílu  
TJ Dynamo Nelahozeves a dalších hostů si 
nenechalo ujít slavnostní valnou hromadu 
oddílu, která se konala 8. února u příleži-
tosti 100. výročí založení klubu, tehdy 
ještě pod názvem Sokol Hleďsebe–Pod-
hořany. Fotbalový klub, který je dnes 
součástí tělovýchovné jednoty, současně 
letos oslaví 90. narozeniny.
Celý sál byl vyzdoben fotografiemi z historie 
 jednoty, u kterých si mnozí s nostalgií  
zavzpomínali na svá mladá léta. Činovníci  
sportovního klubu v čele s předsedou 
Tomášem Čapkem ve svých vystoupeních 
připomněli významné milníky dlouhé  
historie tělovýchovné jednoty.

Slavnostní valná hromada byla zakončena  
vystoupením místních cvičenek. 
Společenský program vyvrcholil večerním 
představením Ochotníků Nelahozeves, 
kteří sklidili úspěch se svým Natěračem.

Pro návštěvníky byl pro upomínku 
připraven výroční zpravodaj TJ Dynamo.

(sb)
Další fotografie z akce naleznete na portálu Nela.cz

Sportoviště  
a dětská hřiště  
Co je nového?
Lešanský park
Na lešanské návsi se začátkem března sešla zhruba desítka 
lidí, kterým není lhostejná její budoucí podoba, se starostou 
Jakubem Bryndou. Diskutovalo se o tom, co by si tu obyvatelé 
přáli vybudovat a co se jim naopak nelíbilo na vizualizaci, kterou 
obec nechala zpracovat (viz Nelahozeveský zpravodaj 1/2020).
Starosta s sebou na schůzku pro inspiraci přinesl výkresy dětí 
z místní základní školy. Žáci dostali za úkol namalovat věci, se 
kterými si nejraději hrají na dětských hřištích.
Zatímco omladina by si na návsi přála zachovat fotbalovou  
plochu a koš na basketbal, menší děti by se měly dočkat nových 
houpaček (klasické závěsné i tzv. hnízdo), kolotoče, prolézačky 
a prolézací pyramidy. V parku by se v budoucnu měly objevit 
také fitness stroje, lavičky s podpěrou, stoly pro posezení a na 
hraní šachů, pítko a nové koše a hřiště na petanque.
Zastávku autobusu by měl nahradit v budoucnu osvětlený 
přístřešek. Naopak gril účastníci schůzky nechtějí. Podle názoru 
přítomných postačí přírodní ohniště v blízkém sadu Višňovka.
Na dříve zveřejněné studii některým lidem vadilo také to, že mají 
být pokáceny některé stromy a v parku nebude dostatek stínu. 
Pár jich vskutku v budoucnu zmizí, a to konkrétně jehličnany, 
které jsou vysázeny blízko sebe, a také stromy, které už nejsou 
zdravé. Všechny stromy na návsi byly zkontrolovány arboristou.

Horní resort
Zastupitelstvo dalo zelenou přípravě změny územního plánu pro 
plochu severně od resortu, na níž se dnes nachází dětské hřiště 
a travnatá plocha se dvěma brankami. Obec zde chce vybudovat 
víceúčelové hřiště podobné tomu, které se před rokem otevřelo 
na druhém konci obce v Podhořanech, vedle areálu TJ Dynamo 
Nelahozeves.
Současné přírodní hřiště nevyhovuje mimo jiné z důvodu chybě-
jícího oplocení. Míče nezřídka končí pod prudkým svahem dole 
na silnici. Během jara by se na louce měl také objevit stůl na stolní 
tenis, o nějž loni na podzim dopisem požádalo starostu osmnáct 
lešanských dětí.

Areál Viktorie PTZ
V průběhu jara mělo na loučce vedle fotbalového hřiště PTZ vyrůst 
nové dětské hřiště. Na poslední chvíli se však objevily komplikace 
s ochranným pásmem produktovodu, který vede skrz loučku. 
Obec nyní vyjednává s firmou Synthos Kralupy jako vlastníkem 
produktovodu o možných řešeních. Instalace hřiště se tak podle 
starosty posune pravděpodobně o několik měsíců.
Očekávané náklady na výstavbu hřiště činí 1,1 milionu korun. 
Obec usiluje o získání dotace Ministerstva pro místní rozvoj, terá 
by mohla pokrýt až 70 % ceny.

(sb, mm)

Fotbalové hřiště v horním resortu
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90 let fotbalu  
TJ Dynama Nelahozeves  
a Nelahozeveské máje

Milí sportovní přátelé, 

tento článek je vlastně pozvánkou na 
společnou akci, kterou se rozhodl  
uspořádat fotbalový klub TJ Dynamo  
Nelahozeves a obec Nelahozeves. Slavíme 
devadesát let od svého vzniku a to je  
důvod k oslavám. 

Akce proběhne v pátek 8. května 2020 
a rozhodně se budete mít na co těšit „od 
rána do rána“. Na Dynamu budou moci  
fanoušci fotbalu fandit našim borcům 
během celého dopoledne i odpoledne. 
Na fotbalových zápasech nebude chybět  
mladší přípravka, starší přípravka, žáci, 
dorostenci, A-tým ani „star team“ s pozvaný-
mi fotbalovými ikonami. Fotbalový program 
podpoří nejen zápasovými rozhovory spor-
tovní komentátorka České televize Darina 
Vymětalíková. Pro děti budou zároveň 
připraveny sportovní soutěže na hřišti 
s umělým povrchem.
Souběžně však bude probíhat, tak jako 
každý rok, program pro něžnější pohlaví, 
a sice Máje – tedy tanec, tentokrát trochu  
jinak. Od 15 do 16 hodin bude otevřen 
na Dynamu venkovní parket, kam si  
můžete přijít zatancovat nebo jen poslech-
nout lidové písničky. Svobodná děvčata 
mají jako vždy možnost vytancovat si volné  
vstupenky na večerní zábavu. Pro nejmenší 
uvedou naši ochotníci od 13 hodin  
pohádku Dva tovaryši – tentokrát v sále 
Dynama.
Tím ale program rozhodně nekončí. Měli 
byste pošetřit síly ještě na večer, protože  
od 20 hodin jsme pro vás uspořádali 
taneční zábavu. Zahraje Globus Band 
a večerní program bude rovněž pestrý. Již 
teď se můžete těšit na vystoupení profesi-
onálů v latinsko-amerických tancích Míši 
Sádkové a Honzy Chobota, kteří předvedou 

to nejlepší ze své soutěžní kariéry, dále 
na Lindu Laurichovou, vícenásobnou mis-
tryni Evropy i světa ve fitness aerobiku, 
děvčata z oddílu Fitforyou a možná ještě 
něco navíc, neboť program se stále ladí.
Co dodat závěrem? Všichni a všechny  
věkové kategorie, sportovci a nesportovci,  
starší i mladší, jsou srdečně zváni na  
jedinečnou akci, která, jak věřím, dokáže 
opak tvrzení, že – cituji tiskovou zprávu – „ 
kultura na vesnicích upadá“, protože tady 
u nás tedy rozhodně ne.
Vstupenky bude možné zakoupit přímo  
na místě či u fotbalových trenérů. 
Chcete-li přijít ve větším počtu nebo  
si prostě jen zarezervovat „svůj“ stůl, 
můžete mne kontaktovat na mém  
telefonním čísle 725 207 190.

Hedvika Bártová
za organizační tým akce
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Odešla další  
legenda Dynama

Zemřel Jiří Bárta
Odešel neúnavný, poctivý pracovník, 
člen naší tělovýchovné jednoty  
Dynamo Nelahozeves, sportovec  
tělem i duší. 31. ledna jsme se roz-
loučili s naším těžko nahraditelným 
Jiřím Bártou, a to právě den před 
jeho 73. narozeninami.
Od svých dětských let vyrůstal jako 
aktivní sportovec v naší tělovýchovné  
jednotě, jak na hřišti, tak v tělocvičně. 
Pro práci v naší organizaci je zapo-
jena celá jeho rodina a zůstává stá-
le silnou oporou pro veškerou práci 
pro sport, kulturu, zábavu a ostatní 
činnost.
On sám byl neúnavný pracovník jak 
na hřišti, v tělocvičně a veškerém 
dění a práce pro Dynamo. Vše dělal 
na úkor svého volného času, spoleh-
livě, nezištně, a to samé naučil celou 
svoji rodinu. Dá se o něm říci: Byl to 

„dělník“ pro TJ Dynamo.
Byl velmi oblíben mezi sportovci, 
kamarády a všemi spoluobčany pro 
upřímnost, veselou a kamarádskou 
povahu. Nikdy nikoho neurazil a kaž-
dému, kdo se na něho obrátil o radu 
nebo pomoc, vyšel vstříc. Bohužel 
mu nebylo dopřáno dalšího života 
mezi námi.
Těžko si zvykáme na jeho nepřítom-
nost, ale zůstala nám tady spousta 
vzpomínek a věcí, které nám ho  
budou připomínat. Všichni, co jsme 
ho znali, na něj vzpomínáme rádi 
a s respektem. Na takového se neza-
pomíná. Byl to po všech stránkách 

„bezvadný chlap“!
Za TJ Dynamo

Karel Jirků

Mladší přípravka 
Dynama bodovala 
na turnajích doma 
i v zahraničí 
Dětský halový fotbalový turnaj Dynamo  
Nelahozeves cup byl úspěšný
Po skončení podzimní fotbalové sezóny jsme s dětmi nadále trénovali na venkovním 
hřišti s umělým povrchem na hřišti TJ Dynamo Nelahozeves. Během zimních měsíců  
využíváme tělocvičnu základní školy. a tak jsou děti pořád v pohybu. Přes zimní období 
není dostatek zápasů, které děti přirozeně baví a výkonnostně je posouvají, proto jsme 
se rozhodli, že uspořádáme halový turnaj mladších přípravek pod názvem Dynamo  
Nelahozeves cup ve sportovní hale v Kralupech nad Vltavou.
Jako pořádající TJ Dynamo Nelahozeves jsme zapojili do turnaje dva týmy, které se dále 
utkaly s FK Kralupy 1901, FK Čechie Kralupy, TJ Sokol Dolany nad Vltavou a SK Praga  
Vysočany (trenérem tohoto klubu je Jan Ryšavý, nelahozeveský občanský poradce – 
pozn. red.). Malí fotbalisté a fotbalistky poprvé vyzkoušeli turnajový hrací systém, kdy 
sehrají více utkání v jednom dni, a zažili atmosféru plné haly. Prostředí kralupské haly 
bylo opravdu bouřlivé. Mezi diváky byl i trenér mistrovského týmu SK Slavia Praha  
Jindřich Trpišovský, který předával ceny po skončení turnaje a pro spoustu dětí to byl životní zážitek.
Turnaj nakonec vyhrál pražský celek SK Praga Vysočany až na penaltový rozstřel. Druhé 
místo obsadilo družstvo TJ Dynamo Nelahozeves, třetí místo TJ Sokol Dolany. První tři 
týmy si odvezly pohár a vítěz jako bonus sadu dresů od hlavního sponzora. firmy  
Atletico. Všechna mužstva obdržela diplom a drobnou cenu si odnesl každý zúčastněný 
hráč. Vyhlašován 
byl také nejlepší 
hráč a brankář tur-
naje.
Podle reakcí všech 
zúčastněných se  
turnaj vydařil, byl 
dobře organizačně 
zajištěn a může být 
počátkem dlouhé 
tradice. Užily si ho 
děti, trenéři  
i rodiče.

DĚKUJE
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OBEC

NELAHOZEVES
HAAD

Company s.r.o.
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SILOVSKÝ
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA TJ DYNAMO NELAHOZEVES

HLAVNÍMU SPONZOROVI ATLETICO ZA PODPORU
DĚTSKÉHO HALOVÉHO TURNAJE

V KRALUPECH NAD VLTAVOU V LEDNU 2020 
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FOTBALOVÉM TURNAJI V NĚMECKU
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Historicky první účast dětí na zahranič-
ním fotbalovém turnaji v Německu 
Koncem loňského roku jsme navázali spolupráci s organizátory  
fotbalového turnaje mladších přípravek, který se každoročně 
koná v lednu nedaleko německého Norimberku. 
Shodli jsme se společně s rodiči, že to bude pro děti velký zážitek 
a zpestření nejenom z pohledu fotbalu.
S ohledem na vzdálenost místa konání turnaje jsme se rozhodli,  
že pojedeme s dětmi o den dříve, a zastavili jsme v aquaparku 
v Norimberku Kristall Palm Beach, kde jsme strávili celé odpoledne 
plné zábavy. Přenocování jsme měli zajištěné v hotelu Holiday 
Inn, kde se děti cítily jako opravdoví profesionálové.
V sobotu byl den „D“, kdy se mladší fotbalová přípravka TJ Dynamo 
Nelahozeves zúčastnila turnaje Kickfabrik Lauf cup 2020 ve 
městě Lauf an der Pegnitz. Zúčastnilo se celkem sedm družstev, 
z toho tři z ČR a čtyři z Německa. Specifický a pro nás nezvyklý 

byl způsob hry na hřišti s mantinely a s povrchem z umělé trávy.  
Hra byla o poznání rychlejší a děti si musely postupně zvykat. 
Každý zápas byl lepší a lepší, a i když jsme obsadili „až“ šesté místo, 
výkony a hra byla s většinou soupeřů vyrovnaná a o úspěchu či 
neúspěchu rozhodoval často jeden gól. 
Účast na takovém turnaji byl velkým přínosem nejenom pro děti, 
ale i pro trenéry. Musíme říci, že jsme bedlivě pozorovali u soupeřů, 
jak pracují s dětmi nejen po stránce sportovní, a máme dostatek 
podnětů pro naši další činnost.

Vladimír Vymětalík, Tomáš Moravec 
trenéři mladší přípravky TJ Dynamo Nelahozeves

DĚKUJE

Naši další partneři:
OBEC

NELAHOZEVES
HAAD

Company s.r.o.
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SILOVSKÝ
HOSPODA U OTY 

(Brtníky)

INFORMACE K NÁBORU DĚTÍ (ROČNÍKY 2010 - 2015) NA TEL.: 774 125 049 / 773 630 792

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA TJ DYNAMO NELAHOZEVES

HLAVNÍMU SPONZOROVI ATLETICO ZA PODPORU
DĚTSKÉHO HALOVÉHO TURNAJE

V KRALUPECH NAD VLTAVOU V LEDNU 2020 

A HISTORICKY PRVNÍ ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍM
FOTBALOVÉM TURNAJI V NĚMECKU

Rozpis zápasů  
Dynama  
Nelahozeves
Fotbalisté TJ Dynamo Nelahozeves nastoupí v jarní části SPORT 
INVEST 1.A třídy skupiny A. Domácí zápasy (viz přehled) se vždy 
odehrávají v sobotu. Po podzimní částí drží skvělé 5. místo  
s šestibodovou ztrátou na 2. místo.

Zápasy: 
28. března . . . . . . . . . . . . . . 15.00 h . . . . . . . TJ KOVOHUTĚ Podlesí

11. dubna  . . . . . . . . . . . . . . 16.30 h . . . . . . . TJ Jíloviště

25. dubna . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . SK VOTICE

9. května . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . TJ Sokol Sedlec Prčice

30. května . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . SK Baník Libušín

13. června . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . SK Tochovice

Rozpis zápasů  
Viktorie  
Nelahozeves
Fotbalisté TJ PTZ Viktorie Nelahozeves nastoupí v jarní části  
mělnického okresu III. třídy. Domácí zápasy (viz přehled) se vždy 
odehrávají v sobotu. Fotbalisté jsou po podzimní části na 9. místě.

Zápasy: 
21. března . . . . . . . . . . . . . . 15.00 h . . . . . . . AFK Hořín

4. dubna  . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 h . . . . . . . TJ Sokol Hostín

18. dubna  . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . FC Lobkovice

2. května . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . TJ Sokol Jeviněves

16. května . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . TJ Řepín

23. května . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . TJ Liaz Vehlovice

6. června . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 h . . . . . . . SK Liběchov

(zk)
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Kvalitní připojení k Internetu pomocí bezdrátových pojítek provozovaných v licenčních a 
bezlicenčních pásmech. Rychlá možnost připojení k Internetu s vysokou spolehlivos-
tí, rychlostí a bezpečností jejíž prostřednictvím jsou dostupné veškeré možné 
služby jako přístup k internetu, telefonování a příjem digitální IPTV televize.

I n t e r n e t  p r o  k a ž d é h o  z  v á s

B e z d r á t o v é  p ř i p o j e n í

Připojen s.r.o.
Srpnová 672, 27711 Libiš

WIFI 
5 GHz
560 Kč / měsíc
až 40/15 Mbit/s

Bezdrátová přípojka 5GHz
Veřejná IP
Servis do 48 hod.
Sleva při předplatném

GIFI 
60 GHz
600 Kč / měsíc
až 150/150 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Veřejná IP
Servis do 48 hod.
Sleva při předplatném
DDOS ochrana

GIFI 
60 GHz+
680 Kč / měsíc
až 250/250 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Veřejná IP
Servis do 48 hod.
Sleva při předplatném
DDOS ochrana
GIGA router - sleva 50%

Ultra MAX
Individuální kalkulace

Bezdrátová přípojka
Veřejná IP
Servis do 24 hod.
Sleva při předplatném
DDOS ochrana
GIGA router - ZDARMA
Antivir pro 4 PC zdarma
Bezpečné DNS

P ř i p o j e n  s . r. o .
S r p n o v á  6 7 2 ,  2 7 7  L i b i š
Č e s k á  R e p u b l i k a

+ 4 2 0  6 0 4  1 3 0  9 9 1
w w w. p r i p o j e n . c z
i n f o @ p r i p o j e n . c z

tel: 604 130 991 Mediální okénko:
Proč nepodepisujeme  
redakční články?
V loňském roce jsme zavedli pravidlo, že redakční články se buď 
nepodepisují, nebo se podepisují pouze zkratkou.
Tímto způsobem chceme jasně rozlišit redakční články od 
článků externích přispěvatelů. Redakční články jsou (nebo se 
o to alespoň snažíme) čistě zpravodajské. Neobjevují se v nich 
žádné názory autorů na danou problematiku, je to jen popis 
událostí, které se staly nebo mají stát. Výjimku občas děláme 
v kulturní či sportovní rubrice, ale nikdy ne v politických událostech. 
Osoba autora u zpravodajských textů nemá hrát podstatnou roli, 
za všechny redakční články zodpovídá vedoucí redaktor vázaný 
statutem zpravodaje, vydaným zastupitelstvem obce. Proto 
jméno autora u těchto článků neuvádíme. Vedoucí redaktor, 
který píše většinu článků, neuvádí ani zkratku, protože jinak by 
byla tatáž zkratka na mnoha místech. Obdobně postupují i některé 
noviny a zpravodajské servery.
Naproti tomu externí přispěvatelé píší sami za sebe, mohou v článku 
vyjádřit své názory, hodnocení, emoce. Nemusí být objektivní,  
nestranní ani vyvážení. A proto jsou pod svými články podepsáni.
Dotaz na tuto problematiku padl na jednom nedávném 
zasedání zastupitelstva ze strany veřejnosti. Tehdy jsem na něj 
neodpověděl detailně, protože na zasedání chodím jako zpra-
vodajec a snažím se do veřejné diskuse pokud možno nezasahovat. 
Odpovídám tedy alespoň takto dodatečně.

Miloš Mojžiš
pověřený vedením Nelahozeveského zpravodajeplacená inzerce
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Rozpis  
domácích zápasů
Regionální přebor 1. třídy  
TJ Dynamo Nelahozeves B

27. března 18.30 h Kralupy B
17. dubna 18.30 h Všetaty B

Regionální přebor 2. třídy  
TJ Dynamo Nelahozeves C

3. dubna 18.00 h Mlékojedy C

Regionální přebor 2. třídy  
TJ Dynamo Nelahozeves D

3. dubna 18.00 h Kralupy C

placená inzerce

Stolní tenis v Nelahozevsi
Stolní tenistům Dynama Nelahozeves se podařilo navázat na výkony z loňského roku. 
V krajské soutěži předvádí velmi pěkné výkony a zaslouženě jsou stále na čtvrtém místě.  
Do konce soutěže zbývají tři kola a dle papírových předpokladů musí borci Dynama 
uhrát minimálně šest bodů.
V regionálním přeboru 1. třídy máme B-mužstvo, které je momentálně na sestupové 
příčce. Na příčku, která zaručuje setrvání v regionálním přeboru, ztrácí šest bodů. Proto 
v posledních kolech potřebují minimálně ztrácet.
Ve 2. třídě regionálního přeboru se obě naše družstva skvěle prezentují. Dohromady 
družstva sehrála čtrnáct zápasů a pouze jedno utkání prohrála. Družstvo D i nadále  
vévodí tabulce a jejich přesvědčivé výkony dávají velkou naději k postupu do vyšší soutěže. 
Naši žáci vstoupili do druhé části soutěže skvěle. Letos zatím předvádějí pěkné výkony 
a v neúplné tabulce drží skvělou druhou pozici.
Přinášíme přehled zápasů, které ještě zbývají sehrát na domácí půdě. V každé soutěži 
je o co hrát a podpora fanoušků bude vítána. Přijďte se podívat, můžete vidět kvalitní stolní 
tenis.

(zk)

Pozápasové focení našich žáků se soupeřem z Neratovic

Požár 
v areálu 
PTZ
10. března v dopoledních hodi-
nách vyjela nelahozeveská hasič-
ská jednotka na žádost operačního 
střediska k požáru střechy průmyslového objektu v areálu 
PTZ v Zagarolské ulici. Po domluvě s velitelem zásahu  
nelahozeveská jednotka provedla doplnění čtyř tisíců 
vody do hasičského vozidla z Kralup nad Vltavou.
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Tipy na akce v Nelahozevesi a okolí
Březen

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

Duben
Central Park West  
divadelní představení  
DS Scéna Kralupy
čtvrtek 2. dubna od 20 hodin  
v kulturním domě
Myslíte si, že vás už nemůže nic pře-
kvapit? Tak to jste ještě neslyšeli  
příběh Phyllis, tak jak ho napsal 
Woody Allen. Po zhlédnutí budete 
odcházet s pocitem, že jste vlastně 
normální. A to není málo. Vstupné 
100 Kč 

Ukliďme spolu  
Nelahozeves
sobota 4. dubna od 9 hodin
(článek na straně 10)

Hrnčířské slavnosti na 
zámku Nelahozeves
sobota, neděle 18.–19. dubna

Mezinárodní den pamá-
tek a sídel zámek Veltrusy
sobota 18. dubna
Připomeneme si osobnost význam-
ného návštěvníka našeho zámku,  
vojevůdce G. E. Laudona. Akce se 
koná při příležitosti 230. výročí  
Laudonova jmenování generalissi-
mem i jeho úmrtí.

Běh veltruským parkem
sobota 25. dubna od 9 hodin, letní 
kino Veltrusy
Tradiční běžecký závod pro všechny 
věkové kategorie v krásném  
prostředí veltruského parku.  
Více informací: www.behparkem.cz 

Street food fest Kralupy
sobota 25. dubna od 12 hodin, Palac-
kého náměstí 
Festival dobrého jídla a pití, doprovodný 
program a workshopy pro děti 

Cykloples MTZ HANZ
sobota 25. dubna od 19 hodin  
v kulturním domě 
Hraje Shakers Band, tombola,  
překvapení, koktejl bar
Vstupné 150 Kč, rezervace na tel. 
774 125 049 (plakát na straně 17)

Hasičské čarodějnice
čtvrtek 30. dubna od 16 hodin  
na skále u zámku Nelahozeves

Lešanské čarodějnice
čtvrtek 30. dubna od 16 hodin 
na Višňovce 
Čarodějnická stezka plná úkolů pro 
malé čarodějnice a čaroděje, opékání 
buřtů, občerstvení. Zapálení hranice 
v 19 hodin

Květen
Co je na veltruském 
zámku nového
pátek 1. května
Sousedské setkání, kde si povíme, co 
nového se za poslední rok na sta-
rém zámku a v přilehlém parku událo. 
Park je rozlehlý – kola s sebou

Nelahozeveské máje 
a 90 let fotbalu Dynama
pátek 8. května od 9 hodin,  
fotbalové hřiště TJ Dynamo
Celodenní program na hřišti, fotbal,  
soutěže pro děti, divadelní předsta-
vení. Od 20 hodin taneční zábava 
v sále Dynama, hraje Globus Band 
(viz pozvánka na straně 13) 

Den koní – „Koně, 
dámy, kavalíři“ – Dámy 
v sedle
sobota 9. května, zámek Veltrusy
Jezdecký spolek Dámy v sedle nás 
přenese zpět v čase do dob kavalírů. 
4. ročník akce Den koní. Kompono-
vané jezdecko-šermířské odpoledne 
pro malé i velké diváky. 

Kralupský majáles
sobota 16. května od 16 do 23 hodin, 
přístaviště nábřeží Jana Rysa 
Kralupy nad Vltavou
Převážně hudební festival, pořádaný 
na břehu Vltavy pod hlavičkou  
studentského parlamentu

Červen
Noc kostelů – kostel  
sv. Ondřeje v Nelahozevsi
pátek 5. června od 18 hodin
Navštivte náš kostel v podvečerní 
hodině, tak jak ho možná neznáte.

Slavnosti růží na  
veltruském zámku
sobota 6. června 
Přivoňte a hlasujte pro nejkrásnější  
růži. Soutěžní výstava v prostorách 
zámecké oranžerie, kde se bude  
hlasovat o tu nejkrásnější květinu. 
Okolí zámku se promění v drobné  
tržiště, nebudou chybět ani tématické  
přednášky a další doprovodný  
program. 

Výletní akce 
Klubu seniorů

Návštěva výstavy Flora 
Olomouc
čtvrtek 23. dubna 
vlakem v 5.25 hodin z Nelahozevsi 
do Olomouce, návrat ve večerních 
hodinách

Zájezd do Drážďan 
úterý 26. května
prohlídka města a nákupy v Primarku, 
odjezd bude upřesněn

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

www.behparkem.cz
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Malinko ze  
starodávných časů
Netuším, zda někdo ze současných obyvatel pátrá kolem obce 
Lešany, tedy z dob dřívějších. Ale kousek odsuňme vykopávky 
a události starodávné. Můžeme se podívat na připomínku úmrtí 
T. G. Masaryka roku 1937.
V obci byla tehdy mohutná akce všech spolků a obyvatel.  
Fotografie následující přibližuje místo u pomníku padlých i na 
pozemku „poustky“ vedle, kde byla výzdoba. Tato část pozemku, 
ve středu vsi, patřila k selskému statku Jelínkových, tedy k čp. 23. 
Historii pomníku všichni znají, je to dílo kameníka Břetislava  
Vobořila z Kralup. Podobné jeho dílo stojí i ve staré obci Minice.

Třeba události kolem JZD v obci byly mnohdy dosti pohnuté, 
jak je zmíněno i v několika kronikách. Je možno přidat obrázek 
z roku 1959. Fotograf s použitím blesku vyfotil schůzku: Ve středu  
u stolu je předseda družstva Antonín Kučera, měl přezdívku 
 „žabák“. Mladé osazenstvo tehdy nebylo. Předseda nebyl ženatý, 
družstvu se věnoval usilovně. Vyfocené tehdejší členy by bylo 
možno vyjmenovat, několik mladých tam bylo až později. Byla 
období, kdy se téměř nic neurodilo na polích. I slámy pod dobytek 
bylo málo, brigády potom hrabaly suché listí v okolních lesích, 
aby bylo alespoň něco…

Zde jen pro připomenutí mladším obyvatelům obce: Brzy zase 
budou uctěny památky padlých ve světových válkách. Pan Růžička 
padl v bitvě o pancéřový vlak u tunelů. Jméno má být ale Miloslav. 
Pocházel sice z Horního Litvínova, sloužil jako voják, ale žil s jednou 
slečnou v obci Lešany. Narodil se roku 1909.

Takto vypadal Miloslav Růžička. Možná bude opraven i jeho hrob 
na hřbitově.

Václav Hlavatý

Koupím vaše restituční nároky. Cena nároků 
do budoucna bude jen klesat, díky plánované 
restituční tečce. 
Tel. 604 374 807

Lešanský sad 
komunitní spolek informuje:

Středy  
ve Višňovce
Od 1. dubna
 vždy jednou za 14 dnů odpoledne cca 15–17 hodin

Pokud máte uprostřed týdne čas a chuť vyrazit s dětmi ven, 
potkat se s jinými rodiči a umožnit dětem volnou hru a zá-
bavu s ostatními dětmi ze sousedství, přijďte pobýt do Viš-
ňovky! 
Těšit se můžete na výtvarné či jiné tvoření a společný čas 
pod korunami stromů. Aktuální informace budou zveřejňo-
vány na FB stránkách Višňovky:

 lesanskysad

placená inzerce

http://www.facebook.com/lesanskysad


 
Nelahozeveský  
zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Číslo: 2/2020. Datum vydání: 23. 3. 
2020. Vydavatel: obec Nelahozeves, Školní 3, 
277 51 Nelahozeves, IČ 00237094. Zdarma. 
Vychází dvouměsíčně. Náklad: 820 výtisků. 
Redakce: Miloš Mojžiš (pověřen vedením), 
Soňa Brunnerová, Zdeněk Kotulan, Tereza  
Popková. Grafická úprava a sazba: Marie 
Štruncová. Tisk: Tiskárna Kočka, Slaný. 

Adresa redakce: 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.

Tel.: 602 592 862

E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz 
Web: www.nelahozeves.cz/zpravodaj

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 
21695. Veškerý obsah podléhá licenci  
Creative Commons verze 4.0, Uveďte původ 
– Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte 
(BY-NC-ND). Neoznačené příspěvky nebo 
příspěvky označené pouze zkratkou jsou  
redakční. Uzávěrka příštího čísla: 12. 5. 2020. 
Datum vydání příštího čísla: 25. 5. 2020.

Koronavirus  
v Nelahozevsi
V úterý 10. března, v den uzávěrky  
tohoto čísla zpravodaje, upozornila hygi-
enická stanice na výskyt osoby nakažené 
koronavirem na kulturní akci v Nelaho-
zevsi. U jednoho z hudebníků, kteří se 
v pátek 6. března zúčastnili country  
večera v restauraci U Marty, byla později  
potvrzena nákaza. Ještě téhož dne 
hygienická stanice nařídila několika 
účastníkům akce dvoutýdenní karanténu.  
Restaurace byla vydezinfikována, zů-
stává ale uzavřena, protože karanténa 
byla nařízena i majitelce podniku.

Vzhledem k termínu uzávěrky není možné  
téma výskytu koronaviru v Nelahozevsi po-
drobněji zpracovat. Kromě toho lze předpo-
kládat, že v době vydání zpravodaje budou 
informace z 10. března značně zastaralé.

 
 
Stejně tak není v době uzávěrky známo, 
zda proběhnou všechny akce uvedené 
v kulturním přehledu. Záleží na tom, do 
kdy bude platit zákaz shromažďování,  
vyhlášený Ministerstvem zdravotnictví  
taktéž 10. března.  
Dynamo hned v den vyhlášení zákazu  
zrušilo oboje Šibřinky včetně karnevalu. 
Zrušen je i festival Zahájení sezóny na  
nelahozeveském zámku, stejně jako 
 Nelahozeveské pomlázkování.
Pro aktuální informace je tedy třeba sledo-
vat primárně internetové zdroje. Zprávy 
o aktuálním vývoji lze získávat též prostřed-
nictvím Mobilního rozhlasu přímo na  
mobilní telefony (viz článek na straně 11).

Zastupitelstvo schválilo 
pravidla pro investování 
příjmů ze skládky
Využití velkých příjmů z poplatků za ukládání odpadů na Skládku 
Uhy se bude od této chvíle řídit novými rámcovými pravidly, která 
v březnu schválilo zastupitelstvo na návrh finančního výboru.

Pravidla připravil externí ekonom obce Peter Jaďuď. Podle nich 
by 20 % příjmů mělo být k dispozici pro běžnou potřebu 
obce, 40 % se bude investovat do vládních dluhopisů a dal-
ších obdobných cenných papírů a zbývajících 40 % má sloužit 
k dlouhodobému investování s proměnlivým výnosem.
Schválená verze tak snižuje podíl určený k běžným potřebám 
obce z původně uvažovaných 33 % (viz Nelahozeveský zpravodaj 
6/2019 – prosinec). Podle Jaďudě je tomu tak proto, aby si obec 
zachovala podobné příjmy jako v současnosti i po předpokládaném 
zákazu skládkování netříděného odpadu. Ten je v současném zákoně 
stanoven na rok 2024, nový chystaný zákon o odpadech ale zákaz 
posouvá až na rok 2030.
Investiční příležitosti s proměnlivým výnosem bude vyhledávat  
finanční výbor vedený Olgou Riegertovou (Pro Nelahozeves), návrhy  
by mělo schvalovat zastupitelstvo. „Někdy ale příležitost vyžaduje  
rychlé rozhodnutí, takže bude vždy záležet na konkrétní situaci. 
Celá tato oblast je pro obec nová a pravidla asi nejdou stanovit  
úplně přesně na samém začátku,“ konstatovala Olga Riegertová.
Peter Jaďuď předpokládá, že obec bude volit spíše konzervativní  
investiční strategii. „Raději menší zisk, ale s větší jistotou,“ uzavřel 
ekonom.
V letošním roce počítá rozpočet s příjmy ze skládky ve výši zhruba 
pět milionů korun měsíčně. Další příjmy obci přinášejí úroky na 
spořicích účtech, kam se část poplatků v začala v minulém roce 
ukládat. „Jen na úrocích jsme za poslední čtyři měsíce vydělali 
bezmála milion korun,“ uvedl starosta Jakub Brynda.

Zážitkem  
k porozumění

To je název projektu, do kterého se zapojila Základní škola Nela-
hozeves, konkrétně třída paní učitelky Vovsové, ve které jsou  
integrováni dva žáci se sluchovým postižením.
Projekt se zabývá zaváděním inovativních metod inkluzivní výuky  
do tříd se žáky se sluchovým postižením, jejich ověřováním 
v praxi. Cílem projektu je podpora lepšího zapojení žáka se slucho-
vým postižením a zlepšení klimatu třídy prostřednictvím metod 
zaváděných do výuky. Ty jsou zaměřeny na vizuálnost, která je 
žákům se sluchovým postižením přirozenější než přijímání informací 
pouze auditivně. Metody jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení 
a sociálně-emoční dovednosti.
Třída paní učitelky Vovsové ověřuje metody v praxi, účastní se 
již třetím rokem workshopů vedených odbornými lektory, kteří 
budou metodiky kompletovat. Výstupem celého projektu bude 
publikace, která bude využitelná pro další učitele jako metodika 
práce s dětmi se sluchovým postižením.
Projekt trvá již třetím rokem a jeho součástí bude v letošním 
školním roce i výstava, která hravou formou seznámí žáky naší 
školy s tím, jak slyšíme, jak si můžeme sluch chránit, ale také jak 
jej dokážeme vrátit. Jedním z objektů bude i simulátor vad sluchu, 
kde si žáci na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je, když člověk slyší 
jen určité frekvence, a jak důležité je pro takové lidi umění odezírat. 
Seznámí se také se zvukem jako takovým, jeho šířením apod.
Součástí výstavy bude také doprovodný program, jehož se zúčastní 
všechny třídy naší školy. Tato výstava bude ve škole instalována 
a pro žáky otevřena ve dnech 20. a 21. dubna, v tyto dny proběhnou 
i doprovodné programy. 

Věra Špačková
ředitelka ZŠ Nelahozeves
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