
Skládka zeminy v Lešanech: 
Řešení na obzoru?
V Lešanech v jarních měsících probíhají terénní úpravy v prostoru vedle 
dolního resortu, severně od ulice V Úvoze. Smyslem úprav je vyrovnat  
několikametrový terénní převis vzniklý nelegální navážkou zeminy, ke 
které došlo před deseti lety. Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) 
doufá, že právě probíhající projekt ukončí mnohaletý spor o osud navážky 
na pozemku parc. č. 111 v Lešanech, kterému postupně čelili tři jeho před-
chůdci a kvůli němuž nad obcí již tři roky visí hrozba exekuce.

Ve výběrovém řízení na terénní úpravy 
zvítězila místní firma MARASTAV, jejímž 
majitelem je Jan Marek z Lešan. Cena za-
kázky činí 2,5 milionu korun. Podle jed-
natelky firmy Veroniky Markové by práce 
měly skončit do konce června.

Podle projektové dokumentace řipravené 
vodohospodářskou firmou VHS PROJEKT 
Martina Jakoubka by měla být současná 
koruna svahu pozemku snížena a terén 
celkově vymodelován tak, aby se mírně 
svažoval směrem na sever a na západ.  
Dosud měl svah v některých místech 

Pokračování na str. 6

Na cyklostezce v Lososnici byla v dubnu vysázena nová třešňová alej. Cestu navazující na 
Dvořákovu stezku však zatím mnoho lidí nevyužívá, protože cyklotrasa je stále značena 

okolo kostela po silnici. Obec chce cyklisty na této trase udržet z důvodu blížícího se  
otevření infocentra v budově vlakové zastávky. (Více na str. 9 a 12)

Koronajaro  
v Nelahozevsi
V průběhu posledních dvou měsíců se 
Nelahozeves, stejně jako celý zbytek 
země, potýkala s omezeními, která 
přinesla pandemická situace nového 
koronaviru.
Události odstartoval zcela nečekaně  
country večírek, který se konal  
6. března v restauraci U Marty. U jed-
noho z hudebníků (ze sousedních 
Kralup nad Vltavou) totiž byla později  
potvrzena nemoc covid-19. Prostřed-
nictvím sdělovacích prostředků se 
hledali ti, kteří se akce zúčastnili. 
Všem přítomným včetně majitelky 
restaurace Marty Zádové byla nařízena 
dvoutýdenní karanténa. Událost při-
táhla pozornost všech celostátních 
médií včetně hlavních zpravodajských 
televizních relací.
Několik místních lidí pak podle  
informací krajské hygienické stanice 
skutečně koronavirem onemocnělo,  
jednalo se ale jen o jednotky případů  
a žádný z nich s country večírkem 
nesouvisel. Hygienici posléze přestali 
údaje za jednotlivé obce poskytovat,

Pokračování na str. 2

Nelahozeveský 
ZPRAVODAJK

vě
te

n–
če

rv
en

 2
02

0

3/2020



2

Kv
ět

en
–č

er
ve

n 
20

20

statistiky se v současné době zveřejňují jen 
na úrovni okresů. Ke dni uzávěrky zpravo-
daje (12. května) je v celém okrese Mělník 
sedm nakažených, 68 vyléčených a dva 
zemřelí.
Už na počátku koronavirové krize byl uza-
vřen obecní úřad pro veřejnost. Úřednice, 
starosta a místostarosta s občany po několik 
týdnů komunikovali prostřednictvím tele-
fonu a e-mailu. Zasedání zastupitelstva se 
během března a dubna nekonala. 

Krizový štáb spo-
lupracoval s hasiči
Hned na začátku nouzového stavu byl 
ustanoven a svolán krizový štáb, který  
řešil veškerou logistiku. Jeho členy jsou 
starosta Jakub Brynda, místostarosta Zdeněk 
 Schneider, velitel hasičů Jan Gregor, jeho 
zástupce Marcel Ušák, zastupitelé Josef 
Kukla a Stanislav Kuchta a dále Jan Dvořák 
a Pavel Matoušek.
Členové hasičské jednotky byli 24 hodin 
v pohotovosti. Během nouzového stavu 
provedlo dezinfekční družstvo přes 25 
výjezdů, při nichž byla prováděna pravi-
delná preventivní dezinfekce veřejných 
prostor, jako jsou zastávky MHD, prostory 
u kontejnerů, prostory České pošty aj. 
Pomocí ozónového generátoru, který  
hasiči získali díky dotaci od Nadace ČEZ, 
byla prováděna preventivní dezinfekce 
vnitřních prostor. Členové jednotky  
odpravali podle vlastní evidence  
celkem 245 hodin.

Zakázaná kultura
Akce plánované na jaro letošního roku 
byly bez náhrady zrušeny. Dotklo se to 
např. Šibřinek, Hrnčířských slavností,  
pálení čarodějnic i Nelahozeveských 
májů, které letos měly být spojené  
s oslavami jubilea TJ Dynamo.
Slavnostního půlnočního šibřinkového 
překvapení se tedy dočkáme pravděpo-
dobně až příští rok na dalších Šibřinkách. 
I Pohádkový les bude mít letos pauzu.
Zámek Nelahozeves v úterý 12. května 

zpřístupnil venkovní prostory a zámecký 
obchod. Prohlídky začínají od 26. května.
Do budoucna mohou zavedené restrikce 
ohrozit zejména zářijový Happening na 
starém mostě. Přípravy jsou v tuto chvíli 
pozastaveny. „Prozatím nelze vyloučit  
nějakou komornější akci,“ uvedl starosta 
Veltrus Filip Volák. Tradiční akce Dvořákova 
Nelahozeves, každoroční kulturní připo-
mínka výročí narození Antonína Dvořáka, by 
v nějaké podobě měla proběhnout určitě.

Solidarita a pomoc
Senioři a lidé z rizikových skupin měli 
možnost využít dovážkové služby potravin, 
drogerie a léků, kterou nabídla Charita 
Kralupy nad Vltavou. O službu ale lidé  
neprojevili přílišný zájem.
Senioři z ulice Pod Strání nemají až do  
odvolání možnost se dopravit na nákup 
autobusovou linkou, kterou za normálních 
okolností provozuje obec Nelahozeves  

každý pátek. Nepřerušena zůstala naopak 
dovážková služba obědů.
Obec občanům nabídla dezinfekci zdarma. 
Roušky rozdávala nejprve seniorům a ně-
kolika nakaženým, kteří byli v karanténě. 
V době dostatku ústních roušek se o ně 
mohl přihlásit kdokoliv ze zájemců.

Výuka na dálku
Místní školy byly zavřené přes dva měsíce.  
Učitelky se musely vypořádat s novou  
výzvou, jak učit na dálku, a mnozí rodiče 
u výuky sekundovali. 
V pondělí 25. května by se měla otevřít 
obecní mateřská škola v Zagarolské ulici. 
(Budovu ve Školní ulici nyní čeká rekon-
strukce, viz článek na následující straně.) 
Podle ankety, kterou zorganizovala ředitelka 
školky Kateřina Dudová, obnovení provozu 
uvítá 80 procent rodičů.
Ve stejný den se otevře rovněž obecní  
základní škola a začne fungovat i školní  
jídelna. O tom, jak probíhala výuka na 
dálku, se dočtete v článku ředitelky Věry 
Špačkové na str. 8.
Montessori škola Via Libertatis otevřela  
na dvě etapy. Školka je v provozu od  
18. května, základní škola se otevírá rovněž 
25. května. Škola žákům poskytovala  
online výuku a nakoupila notebooky, které 
zapůjčila rodinám, jež nebyly na online 
výuku připraveny. Žáci pracovali s online 
materiály, zároveň pracovali individuálně 
a opakovali látku. Výuka probíhala i přes 
videokonference. „Vcelku to byl, co se týče 

Krizový štáb obce Nelahozeves

Starosta Jakub Brynda v reportáži České televize

Hasiči rozdávají dezinfekci občanům

Pokračování ze str. 1
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Přípravy rekonstrukce  
mateřské školy  
v časové tísni 
V létě letošního roku má proběhnout dlouho připravovaná  
rekonstrukce budovy mateřské školy ve Školní ulici. Dosavadní  
plány počítaly s tím, že práce začnou se začátkem prázdnin 
a vzhledem k nečekanému uzavření mateřské školy z důvodu  
koronavirové krize by mohly začít i dříve. Příprava projektové  
dokumentace se ale zdržela a celý projekt se tak začíná dostávat 
do časové tísně. V době uzávěrky zpravodaje (12. května) ještě obec 
neměla v ruce platné stavební povolení a zároveň ani nebyla  
vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele rekonstrukce.
Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) přitom již v březnu ujiš-
ťoval, že soutěž bude vypsána „v nejbližší době“. Obci v současné 
době chybí položkový rozpočet jednotlivých prací, který připra-
vuje projektantka Květuše Berková. Ten je klíčovým podkladem 
pro připravovanou soutěž. Projektantka na dotaz ujistila, že na 
rozpočtu se intenzivně pracuje, a přislíbila jeho odevzdání ve 
druhé polovině května (po uzávěrce zpravodaje).
Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je minimální lhůta 
pro podání nabídek 15 dnů. Dalších 15 dnů pak musí obec po  
výběru vítěze počkat, zda některý z neúspěšných uchazečů  
nepodá námitky. Teprve pak je možné podepsat smlouvu s vítěz-
ným uchazečem. Má-li rekonstrukce začít počátkem července, 
musela by být tedy zakázka vypsána nejpozději do konce května 
a zároveň by nesměly nastat sebemenší komplikace.
V době uzávěrky zpravodaje obec neměla v ruce ani stavební 
povolení, to by však podle Květuše Berkové mělo být k dispozici 
také ještě v průběhu května. 
Podle dosavadních odhadů by rekonstrukce měla trvat zhruba pět 
měsíců. Vedení obce předpokládá, že provoz budovy by mohl 
být obnoven od ledna příštího roku. 
V rámci projektu má být vybudována třetí učebna v podkroví 
budovy, čímž dojde k rozšíření kapacity školky o dalších 13 dětí. 
Vedle toho vznikne nová přístavba, která má kromě šatny sloužit 
též jako jídelna. Střechu školky čeká zateplení, budova bude  
vybavena novým požárním schodištěm.
Po dobu rekonstrukce bude školka využívat přízemí volnočaso-
vého centra v Zagarolské ulici, kde již má v prvním patře jednu  
„detašovanou“ učebnu. Školka obsadí veškeré přízemní prostory  

kromě knihovny. Z tohoto důvodu se z volnočasového centra 
musela vystěhovat masérka Jana Čapková, která našla dočasné úto-
čiště v budově vlakového nádraží, i občanský poradce Jan Ryšavý, 
jehož poradna je v tuto chvíli dočasně pozastavena. Zasedání  
zastupitelstva se nyní budou konat v hasičském domě. Pravidelná 
úterní cvičení Hany Bendové se zatím přesunula dolů k řece.
I tak přízemí v Zagarolské ulici pojme jen dalších 25 dětí, do  
budovy ve Školní ulici přitom dosud docházelo 45 dětí. Předpo-
kládá se, že do konce školního roku bude omezená náhradní  
kapacita stačit, protože část rodičů si po plánovaném otevření 
školky 25. května (viz též článek o koronavirové krizi na str. 1–3) 
ponechá své děti doma. Od září ale nastane problém, protože 
provizorní kapacita školky umožní přijmout pouze pět dětí,  
zatímco nových malých zájemců by mohlo být až 25. Školka tak 
bude muset pravděpodobně řadu dětí dočasně odmítnout  
a dodatečně je přijmout až po skončení rekonstrukce.
Podle starosty Jakuba Bryndy je zjevné, že se za jeho předchůdce 
Josefa Kebrleho nevěnovala odpovídající pozornost demografické 
křivce v obci. „Ty děti se tady nenarodily ze dne na den,“ konsta-
toval současný starosta. Josef Kebrle se již dříve vyjádřil ve smyslu, 
že z tehdy dostupných dat se situace jevila jinak. K výměně  
starosty došlo po komunálních volbách v říjnu 2018.
Podle ředitelky Kateřiny Dudové by nyní připravované navýšení  
kapacity o 13 dětí mělo poptávku minimálně na nejbližší roky 
nasytit.
Náklady na rekonstrukci se odhadují na 18 milionů korun. Obec usiluje 
o dotaci Ministerstva financí z programu pro podporu rozvoje  
regionálního školství, která by měla pokrýt 90 % investice.

Vizualizace nové podoby budovy mateřské školy ve Školní ulici

rozšiřování IT znalostí a dovedností žáků 
i učitelů, velmi plodný čas. Online konfe-
rence zaměřené na společné tvoření  
a setkávání měla i naše mateřská škola,”  
uvedla ředitelka Martina Nováková.

Jak virus ovlivnil 
místní podniky?
Restaurace u Marty obnovila provoz ihned 
po konci nařízené březnové karantény.  
Majitelka Marta Zádová jídlo podávala přes 

okénko a zároveň zajistila rozvoz jídel. 
Podhořanská restaurace bude podle  
Marty Zádové fungovat i v budoucnu. 
Otevřeno bude vždy od 11 hodin do večera 
kromě úterý a středy.
Koronakrize způsobila potíže i majitelům 
Mariny Vltava. O pronájem restaurace  
(pizzerie tu na konci roku skončila) se při-
hlásila řada zájemců, ale současná situace 
zkomplikovala vyjednávání s nimi. Podle 
majitelky Květoslavy Davidové je ale vše 
na dobré cestě – restaurace by se měla 
v blízké době otevřít (aktuální informace 

budou k dispozici na webových stránkách 
www.marinavltava.cz). Penzion bude od 
25. května plně v provozu. Půjčovna lodí 
a vyhlídkové plavby podnik nabízí již od 
16. května. Marina se podle majitelky  
zapojila do pomoci obci a zajistila například 
dezinfekci či látky na výrobu ústenek.
Obchody s potravinami (u základní školy 
a v Zagarolské ulici) zůstaly v provozu po 
celou dobu nouzového stavu.

(sb)

http://www.marinavltava.cz
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O čem jednalo zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva 11. května se 
z důvodu koronavirové pandemie  
konalo po více než dvouměsíční pauze. 
Okolnosti jednání zastupitelů byly  
velmi nezvyklé.

Zpět do hasičského domu
Zasedání se po sedmi letech vrátilo zpět 
do zasedací místnosti hasičského domu, 
neboť volnočasové centrum v Zagarolské 
ulici bude v následujících měsících využívat 
mateřská škola, z důvodu rekonstrukce 
hlavní budovy ve Školní ulici (viz článek 
na str. 3).
Zasedání se kromě osmi zastupitelů  
(nebyla přítomna Olga Riegertová), zapi-
sovatelky, technika, redaktora a dvou  
pozvaných hostů zúčastnil jen jeden  
další člověk. Podle názoru zastupitele  
Josefa Kukly (KSČM) tomu tak bylo proto, 
že zasedací místnost hasičského domu 
neumožňuje účast většího počtu lidí při 
dodržení dvoumetrových odstupů, což 
potenciální návštěvníky odradilo. Podle 
zastupitele by se v současné situaci měla 
zasedání konat v kulturním domě.

Přímý přenos
Druhou novinkou bylo vysílání zasedání 
v přímém přenosu včetně obrazu. Obec 
současně z důvodu přetrvávající karan-
ténní situace umožnila občanům obce  
připojit se na zasedání také telefonicky, této 
možnosti ale nikdo nevyužil. Ani o první 
živé vysílání, dostupné na stránce www.
nelahozeves.cz/vysilani, nebyl zatím mezi 
občany velký zájem, přenos sledovaly jen 
jednotky diváků.
Přenos technicky zajišťovala kralupská 
telekomunikační firma KnVnet prostřed-
nictvím technologie, kterou používá pro 
televizní vysílání. Vysílání se podle ohlasu 
diváků potýkalo s četnými výpadky. Ty 
byly podle Tomáše Havla z dodavatelské 
firmy způsobeny nedostatečnou kvalitou 
připojení hasičského domu k internetu. 
Do příštího zasedání, které se uskuteční 
25. května, by měla být zjednána náprava.
Obec podle starosty Jakuba Bryndy (Pro 
Nelahozeves) začne od nynějška zveřej-
ňovat i záznam ze zasedání. Předtím má 
být provedena nezbytná anonymizace 
osobních údajů.

Témata
Zastupitelé schválili účetní závěrku obce. 
Obec v roce 2019 hospodařila s příjmy ve 
výši 262 milionů korun, z nichž 224 milionů 
představují poplatky ze skládky Uhy.  

Většina z těchto peněz jsou však zadržo-
vané sporné poplatky za roky 2014–2018, 
které byly obci vyplaceny najednou až 
počátkem roku 2019.
Zastupitelstvo současně schválilo účetní  
závěrku základní a mateřské školy. 
Uspořené prostředky byly převedeny do 
rezervního fondu a fondu odměn. Zastu-
pitel Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves 
pro život) poukázal na skutečnost, že 
mateřské škole se podařilo uspořit deset 
procent schváleného rozpočtu, který činí 
zhruba dva miliony korun. Podle zastu-
pitele to naznačuje, že původní rozpočet 
nebyl správně zkonstruován.
Rozsáhlá a místy velmi emotivní diskuse  
se vedla o odkupu pozemku bývalé  
cihelny v Lešanech pro výstavbu retenční 
nádrže, která má sloužit k zadržování  
vody z Lešan. Podle vodohospodáře 
obce Martina Jakoubka, který se zasedání  
zúčastnil, je uvažovaná nádrž na tomto 
místě dimenzovaná na stoletou srážku 
(tzn. srážku, která se vyskytne v průměru 
jednou za sto let) a jedná se o důležitý sta-
bilizační prvek vodohospodářské soustavy 
obce, který má zamezovat lokálním zápla-
vám v jižní části obce. Martin Jakoubek 
zároveň upozornil, že bez této retenční 
nádrže se obci pravděpodobně nepodaří  
získat povolení k výstavbě chodníku 
v lešanské ulici V Úvoze, neboť chodník 
má být položen v místě současné otevřené 
škarpy, která dnes slouží k odvádění deš-
ťových vod z části Lešan a která bude  
muset být nahrazena potrubím.
Dosavadní majitelé požadují za svůj poze-
mek částku 320 Kč/m2, což celkem činí 
zhruba 1,1 milionu korun. Znalec přitom 
pozemek ocenil jen na 190 Kč/m2. Stanislav  
Lidmaňský proto požadoval dodatečné 
zdůvodnění zvýšené kupní ceny a vyjádřil 
též názor, že by se k záměru měli mít  

možnost vyjádřit obyvatelé nedalekých 
domů (jedná se o zalesněný prostor mezi 
pěší cestou do Lešan a dolním resortem). 
Starosta Jakub Brynda poukázal na  
skutečnost, že pozemek má již dnes tvar  
příhodný pro vybudování retenční nádrže,  
čímž odpadnou náklady za rozsáhlé výko-
pové práce. Zároveň připomněl, že retenční 
nádrž je na tomto místě zakreslena v sou-
časném územním plánu, k němuž se mohl 
v době jeho příprav každý vyjádřit. Územní 
plán převzal zákres retenční nádrže  
z generelu dešťových vod, který je podle  
Martina Jakoubka pro úřady závazný.
Zastupitelstvo nakonec záměr koupě 
schválilo sedmi hlasy, včetně Stanislava 
Lidmaňského. Zdržel se pouze Josef Kukla.

Termíny  
dalších zasedání 
zastupitelstva: 
• 25. května
• 29. června
• 7. září 
- opět v hasičském domě

Živý přenos budete moci  
sledovat na stránce  
www.nelahozeves.cz/vysilani

Retenční nádrž zakreslená v generelu dešťových vod. Na fotografii jde o prostor vpravo  
za branou podél pěší cesty do Lešan.

http://www.nelahozeves.cz/vysilani
http://www.nelahozeves.cz/vysilani
www.nelahozeves.cz/vysilani
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Výstavba kanalizace 
se drží plánu
V březnu byly zahájeny práce na výstavbě 
kanalizace v severní části obce. Dodava-
telská firma Stavitelství Řehoř v průběhu 
května dokončí přípojky v Zagarolské ulici 
a okolních ulicích. V červnu se má přesunout 
do ulice Pod Strání, jako poslední by měla 
přijít na řadu Velvarská.
Před opuštěním Zagarolské bude podle 
stavbyvedoucího Petra Honische odstraněn 
provizorní povrch po výkopech a jednotlivé  
výseky budou doasfaltovány do roviny 
s okolní silnicí.
V první fázi se staví páteřní kanalizační 
řad a z něj se vyvádějí přípojky k jednot-
livým nemovitostem včetně šachet pro 
tlaková čerpadla. Následovat bude insta-
lace samotných čerpadel včetně ovládací 
automatiky. Jejich instalaci má na starosti 
subdodavatelská firma Presskan system.
Podmínkou instalace čerpadla je ale  
připravenost příslušné nemovitosti. Lidé, 
kterých se to týká, mají právě v těchto 
dnech dostat do schránek potřebné pokyny. 
Majitel nemovitosti musí zajistit zejména  

výkop od svého domu k čerpací jímce, 
připojení gravitačního potrubí od domu 
k jímce a její elektrické napájení.
Samotné připojování jednotlivých nemo-
vitostí ke kanalizaci je možné začít prová-
dět až po kolaudaci celého díla. K tomu by 
mělo dojít v průběhu příštího roku.

Stavba přináší dílčí omezení dopravy, 
v Zagarolské stavební stroje zabíraly  
v určitém krátkém úseku vždy jeden jízdní 
pruh. Stavbyvedoucí připouští, že ve stís-
něných podmínkách ulice Pod Strání to 
může být problém. „Nevylučuji, že v ně-
kterých chvílích budou řidiči nuceni kritický  
úsek objet druhou stranou,“ upozorňuje 
Petr Honisch.
Celá stavba vyjde na 38 milionů korun. 
V blízké době chce obec vypsat ještě menší 
veřejnou zakázku na kanalizaci Dvořákovy 
stezky a části Nádražní ulice, v níž dosud 
splašková kanalizace chybí.

Výstavba kanalizace mírně zkomplikovala silniční dopravu v Zagarolské ulici.

Chodník v Kralupské ulici 
bude dokončen během  
letních prázdnin
Dlouho připravovaný projekt výstavby 
chodníku v Kralupské ulici za školou 
postoupil do realizační fáze. Počátkem 
května byla podepsána smlouva s dodava-
telskou firmou Stavitelství Řehoř. Vlastní 
práce mají začít v červnu, dokončení se 
předpokládá do konce srpna. 
185 metrů dlouhý mozaikový chodník 
bude začínat u bezejmenné propojky 
s ulicí V Loučkách a napojí se na stávající 
chodník za mateřskou školou. Současně 
dojde ke zpevnění cesty k zadnímu vchodu 
školy v podobě zatravňovací dlažby. Za 
školou vzniknou dvě nová podélná parko-
vací stání. Opravena bude též plocha na 
dvoře školní jídelny.
Chodník bude částečně situován v trase 
současného dlážděného příkopu, slouží-
cího pro odvádění dešťových vod. Příkop 

bude rozebrán a zasypán. Nová dešťová 
kanalizace bude uložena pod silnici.
Firma Stavitelství Řehoř, která v současné 
době v obci buduje novou splaškovou  

kanalizaci (viz článek níže), zakázku získala  
s nabídkovou cenou 8,7 milionů korun 
v konkurenci dalších čtyř firem.  
Vítězná firma sice předložila druhou nej-
dražší nabídku, tři levnější firmy ale výbě-
rová komise vyřadila, neboť nedoložily 
požadované technické kvalifikační před-
poklady. Ty zahrnují předložení referencí ze 
staveb obdobného typu a prokázání  
odborné kvalifikace stavbyvedoucího.
Menší část nákladů má pokrýt dotace 
Středočeského kraje. Obecní rozpočet  
přijde stavba na 7,5 milionů korun.
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sklon až 70 %. Část vytěžené zeminy má sloužit k zasypání jámy 
sousedící s tělesem skládky.
Odstranění nelegální navážky obci ukládá rozhodnutí kralupského 
stavebního úřadu z roku 2011. Stavební úřad tehdy reagoval na 
podnět kralupské organizace Českého svazu ochránců přírody 
a zejména soukromých vlastníků sousedního pozemku, na nějž  
nelegální navážka zeminy přesahuje zhruba o deset metrů.
Stavební úřad na žádost obce lhůtu postupně prodloužil až do 
roku 2017, ale ani tento termín obec nedodržela a aktuálně je 
tak již tři roky v prodlení. Pokud by nezačala konat, stavební 
úřad by na ni mohl nechat uvalit exekuci. Exekuce nebyla podle 
dostupných informací uvalena jen proto, že obec po celou dobu 
dávala najevo snahu situaci nějak vyřešit.
Po provedení terénních úprav chce obec nechat nový stav posvětit 
stavebním úřadem. Podle starosty Jakuba Bryndy by navržené  
terénní úpravy měly být dostatečné a obec by tak nemusela přikro-
čit k odvážení další zeminy pryč z pozemku, což by vyšlo řádově 
dráž. V rámci projektu se počítá jen s odvozem nalezeného komu-
nálního odpadu, který má být podle projektu ze zeminy vytříděn   
 „ručně“. Zatím firma rodiny Markových na žádné jiné odpady než 
zeminu nenarazila. V roce 2015 obec nechala provést v lokalitě 
hydrogeologický průzkum, který neprokázal žádnou kontaminaci 
půdy a podzemních vod uloženými odpady.
Vyrovnaný prostor chce obec zkultivovat do rekreační podoby  
s dětským hřištěm. V současné době se dokončuje projekt konečné 
podoby prostoru.

Divoká skládka a nelegální 
navážky zeminy
Kauza pozemku parc. č. 111 v Lešanech sahá do poloviny minu-
lého století, kdy zde skončila těžba hlíny pro blízkou, dnes již  
neexistující cihelnu. Do vytěženého prostoru o ploše pět tisíc 
čtverečních metrů se pak po několik desetiletí ukládaly  
komunální odpady obyvatel z Lešan, neboť v obci až do počátku 
90. let neprobíhal svoz popelnic. Nacházejí se zde též nejrůznější 
stavební odpady, včetně zbytků Lobkowiczkého hospodářského 
dvora, který stál přímo v centru Nelahozevsi pod zámkem a byl 
pro svůj neutěšený stav zbourán v 80. letech.
Po roce 1989 byl pozemek vrácen v restituci soukromé majitelce. 
V roce 1995 jej od ní obec odkoupila.
Množící se stížnosti na nelegální ukládání odpadu a přísnější  
odpadová legislativa postupně donutily obec k zamezení dalšího 
skládkování. V letech 2009–2010 byla z rozhodnutí tehdejšího  
starosty Jaroslava Otáska skládka zasypána zeminou zbylou z deve-
loperské výstavby prováděné firmou Anglický Resort a z výstavby  
splaškové kanalizace v Lešanech prováděné firmou POHL cz. 
Dnes se nad skládkou nachází odhadem 23 tisíc kubíků zeminy.

Neúspěšná snaha o legalizaci
V roce 2010, krátce před komunálními volbami, provedl kralupský 
stavební úřad obhlídku prostoru a vzápětí s obcí zahájil řízení  
o odstranění zeminy. Jaroslav Otásek se následně pokusil u staveb-
ního úřadu navážku zeminy dodatečně zlegalizovat, narazil ale 
na odpor Pavla Bureše, který upozorňoval na přesah navážky na 
sousední pozemky, které vlastní společně s dalšími deseti lidmi.  
Stavební úřad pak počátkem roku 2011 vyzval obec k úpravě 
projektu do podoby, která by měla zajistit odtěžení zeminy ales-
poň z Burešových pozemků. Tehdy čerstvě zvolená starostka Petra 
Urbanová ale požadované úpravy neprovedla a místo toho celou 
žádost o legalizaci terénních úprav stáhla s odůvodněním, že na 
odtěžení zeminy ze soukromých pozemků nemá peníze. Obec 
v té době zatěžovaly milionové dluhy z výstavby kanalizace,  
s nimiž tehdejší starostka zápasila po celé své volební období.
Stavební úřad reagoval vydáním rozhodnutí, které obci ukládalo 
nejen odtěžení relativně malého množství zeminy z pozemků 
Pavla Bureše, ale i řádově většího objemu z obecní parcely č. 111, 
což by podle různých hrubých odhadů prováděných v uplynulých 
deseti letech přišlo obec nejméně na 15 milionů korun, ale možná 
i na dvojnásobek. Situace obce se tím dále zkomplikovala. 
Petra Urbanová svůj tehdejší postup hájí. „Nemohli jsme odtěžit jen 
těch pár přesahujících metrů. Chodili za mnou občané a stěžovali  
si na celou navážku. Také na mne tlačil kralupský svaz ochránců  
přírody a od jakýchkoliv amatérských ‘terénních úprav’ mne 
zrazoval i odbor životního prostředí,“ vzpomíná exstarostka na 
devět let staré události, kterým musela čelit jen pár měsíců po 
svém zvolení. Projekt chtěla dle svých slov připravit pořádně 
a v souladu se současnými ekologickými standardy. „Pod tou  
zeminou byla schovaná komunální skládka. Její části byly obna-
žené i na povrchu. Dívali jsme se na záchodovou mísu a jiné od-
pady. Nemohla jsem nad tím zavírat oči, nejprve jsem si chtěla 
udělat potřebné sondy a průzkumy a podle toho pak navrhnout 
řešení,“ konstatuje Petra Urbanová. Současně začala s Burešem 
vyjednávat o možném odkoupení jeho pozemků. Jednání údajně 
vypadala zpočátku slibně, nakonec se ale zadrhla.
Situaci tehdejší starostce komplikovala i skutečnost, že obec  
neměla k pozemku zajištěnou přístupovou cestu, kterou by nelegálně 
navezenou zeminu mohla odvážet pryč. „Žádný z vlastníků soused-
ních pozemků, včetně samotného Bureše, nám nechtěl průjezdy 

Pokračování ze str. 1
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umožnit,“ upozornila exstarostka. Kromě toho se v té době při-
pravovala uzavírka nadjezdu přes železniční trať uprostřed obce, 
která by trasu pro odvážku zeminy prodloužila zhruba na dvoj-
násobek, čímž by náklady na sanaci tělesa dále výrazně stouply. 
Nadjezd byl nakonec kvůli nepovedené rekonstrukci uzavřen  
téměř dva roky.

Prošvihnutí lhůty
Stavební úřad stanovil obci lhůtu k odstranění zeminy do roku 
2013, na opakované žádosti obce však termín postupně prodlu-
žoval. Poslední žádost podával v roce 2015 tehdy čerstvě zvolený  
starosta Josef Kebrle, lhůta byla tehdy prodloužena do roku 2017. 
O další prodloužení lhůty už tehdejší vedení obce nepožádalo,  
ačkoliv k tomu starostu podle dobových svědectví neoficiálně vyzý-
vala dokonce příslušná referentka kralupského stavebního úřadu. 
Obec se tak ze dne na den ocitla v prodlení a začala jí hrozit exekuce. 
V tomto období již přitom obec disponovala značnými finančními 
prostředky díky poplatkům ze Skládky Uhy a současně měla  
hotovou projektovou dokumentaci na kompletní odtěžení zeminy 
a dalších odpadů.
Zároveň v té době probíhala jednání s Pavlem Burešem o smlou-
vě, v níž by se Bureš zavázal k souhlasu s navrženými terénními 

úpravami a obec by mu oplátkou umožnila postavit 29 nových 
rodinných domů na poli severně od Lešan. Tehdejší zastupitelstvo  
ale v roce 2018, krátce před koncem volebního období, smlouvu 
neschválilo, mimo jiné též s ohledem na odpor části místních 
občanů, kteří si rozšíření Lešan o novou zástavbu nepřáli. Pro 
smlouvu tehdy nezvedl ruku ani jeden zastupitel. Proti byl i sám 
starosta, který návrh zastupitelstvu předložil.
Josef Kebrle se nechce ke svému tehdejšímu postupu již dnes  
vyjadřovat. Podle tehdejšího místostarosty a současného zastu-
pitele Josefa Kukly (KSČM) tehdy se stavebním úřadem probíhala 
určitá jednání, na detaily si už ale podle svých slov někdejší mís-
tostarosta nevzpomíná. Za projekt podle něj zodpovídal starosta.
K finální dohodě s Pavlem Burešem zatím nedošlo ani za funkčního 
období Jakuba Bryndy, který je starostou od roku 2018. Ten vyčítá 
svému předchůdci, že vystavil obec hrozbě exekuce a novému 
vedení svou tehdejší nečinností značně zúžil manévrovací prostor.
Sám Pavel Bureš probíhající terénní úpravy vítá. „Po celou dobu 
nám šlo primárně o to, aby byl terén v místě přirozeněji vymode-
lován a aby měl svah mírný spád. Dosavadní stav nám znemož-
ňoval naše pozemky jakkoliv hospodářsky využít.“ Současně však 
Bureš vyjádřil pochybnost, zda se uspokojivého stavu podaří  
dosáhnout pouhým přemístěním zeminy bez jejího odvozu.

Placená inzerce     
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Uzavření a znovuotevření 
obecní základní školy
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnic-
tví byla od 11. března zakázaná přítomnost 
žáků ve školách.
Naše škola bude znovu otevřena dne  
25. května. Otevření je podmíněno napl-
něním mnoha podmínek z metodiky Mini-
sterstva školství „Ochrana zdraví a provoz 
základních škol v období do konce školního 
roku 2019/2020“ V týdnu od 4. května se 
rodiče rozhodovali, zda své dítě pošlou do 
školy nebo ne. Na základě informací od 
rodičů jsme mohli žáky rozřadit do čtyř 
homogenních skupin po patnácti. Skupiny 
budou až do konce školního roku neměnné. 
Žáci a zaměstnanci, kteří do školy na konci 
května nastoupí, budou muset dodržovat 
přísná hygienická pravidla dle doporučení 
Ministerstva školství.
Od 25. května začne opět fungovat školní 
jídelna, vařit budeme teplá jídla. V provozu 
bude i školní družina.
Společně se zřizovatelem a místními hasiči 
škola zajistila dostatečné množství dez-
infekce. Úklidový personál provedl s po-
mocí zřizovatele první vydezinfikování 
celé budovy a školní kuchyně s jídelnou. 
V sobotu 23. května – tedy bezprostředně 
před příchodem žáků – provedou hasiči 
kompletní dezinfekci školy.
DDM Kralupy nad Vltavou pro nás vyrobil 
štíty pro zaměstnance školy a žáky s pod-
půrnými opatřeními. Pomocnou ruku 
v této věci podali i hasiči v Nelahozevsi. 
Škole dokonce přišla nabídka z řad občanů  

na ušití roušek pro děti. Chtěla bych  
využít příležitosti a poděkovat touto cestou  
všem, kteří nějakým způsobem škole  
pomáhají. Samozřejmě děkuji i všem  
zaměstnancům. Je milé cítit takovou  
sounáležitost.
Doba koronavirová nám vzala i dala. Vzala 
nám žáky ze škol, dala příležitost učitelům 
naučit se komunikovat s žáky jiným způ-
sobem. Každý třídní učitel komunikoval 
tak, aby to vyhovovalo většině žáků třídy, 
ale i jemu samotnému. Učitelé si museli  
zmapovat prostředí svých žáků, možnosti 
výuky a technického zázemí v rodinách. 
Někteří vyučovali online, někteří si založili  
skupinu v aplikaci WhatsApp. Všichni  
začali využívat online výukové programy  
a školní portály, vlastní videa, tištěné  
pracovní listy, internetové odkazy vhodné  
k výuce či televizní programy (např. Učí-
Telka). Vyučující se v průběhu výuky sou-
středili na poskytování zpětné vazby. 
Klasifikace na vysvědčení by vzhledem 
k diferencovaným podmínkám pro vzdělá-
vání ve druhém pololetí neměla být horší  
než v předchozím pololetí. Problematické  
situace by měly být vždy řešeny ve pro-
spěch žáků. Základním principem pro 
hodnocení žáků by mělo být spravedlivé 
hodnocení každého žáka při zvýšeném  
respektování individuálních podmínek na 
domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

Věra Špačková 
ředitelka školy

Škola pro online výuku využívá mimo jiné platformu Studvisor, nabízející kromě skupinového  
videohovoru též interaktivní tabuli, na kterou mohou žáci sami kreslit nebo psát.

Obecní  
rozhlas se 
ještě „ladí“
V březnu byl v celé obci zprovozněn 
bezdrátový rozhlas. Ten byl vzápětí 
několikrát použit pro informování 
občanů o aktuálních karanténních 
opatřeních v souvislosti s pandemií  
nového koronaviru a službách, 
které v době nouzového stavu 
obec občanům nabízí.

Při prvních hlášeních se zároveň  
ukázalo, že na některých místech 
není rozhlas dobře slyšet. Dodavatel-
ská firma VoiceSys proto v současné 
době provádí dolaďování systému. 
Jeden reproduktor se například  
přestěhoval z Velvarské ulice do  
Zagarolské, v níž je v jednom úseku 
velmi špatné pokrytí. Obec je podle 
starosty Jakuba Bryndy připravena 
se zabývat dalšími podněty občanů 
na kvalitu vysílání.

Náklady na obecní rozhlas činily  
2,9 milionu korun. 70 procent z nich 
pokryla dotace Evropské unie.
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Obec má za sebou úspěšná jednání 
s památkáři o podobě vinopalny
V jarních měsících probíhá příprava  
projektové dokumentace na rekonstrukci  
budovy bývalé vinopalny na návsi v Nela-
hozevsi. Projekt připravuje všestudský  
architekt Jiří Hánl.
Hánl nakonec zvítězil ve finálním výběru 
projektanta, kdy se rozhodovalo mezi ním 
a architektem Janem Špačkem. Špačkova 
koncepce se stavební komisi obce původně 
zamlouvala o něco více, Hánl ale požadoval 
za projekt výrazně nižší cenu – 1,2 milionu 
korun, zatímco Špaček o půl milionu více.
Výběrová komise navíc v závěrečném roz-
hodnutí zohlednila „zavádějící požadavek“ 
v původním zadání. V něm se hovořilo 
o „malometrážních bytech“, přičemž tento 
termín si oslovení projektanti vyložili růz-
ným způsobem a Hánl kvůli tomu původně 
od komise dostal nižší hodnocení.

V průběhu dubna a května probíhala jed-
nání s Národním památkovým ústavem, 
neboť budova se nachází v ochranném 
pásmu památkově chráněného zámku. 
Památkáři nejprve požadovali rozšíření 
budovy do tvaru U, nakonec ale ustoupili  
a budova si tak ponechá současný tvar L. 
Památkáři souhlasili též s vybudováním 
vikýřů v půdních prostorách, což umožní 
jejich efektivnější využití.
Projekt by měl být dokončen v průběhu 
jara, pak obec požádá o stavební povolení  
a začne v soutěži hledat dodavatelskou 
firmu.
Nájemní smlouvy na restauraci a byty jsou 
uzavřeny pouze do července, pak se budova 
podle plánů starosty Jakuba Bryndy začne 
postupně vyklízet.

Rekonstrukce bude spočívat v kompletní 
vnitřní přestavbě interiérů včetně nového 
stropu v prvním patře. V přízemí se budou 
nově nacházet prostory obecního úřadu 
a stejně jako dnes i restaurace se zahrád-
kou. V patře budou umístěny byty. Starosta 
doufá, že rekonstrukční práce začnou  
ještě v letošním roce.
Budovu bývalé vinopalny z počátku  
19. století obec zakoupila loni na jaře za 
15,6 milionů korun. Celková podlahová 
plocha objektu činí 633 m2, pozemek má 
celkovou rozlohu 1 237 m2. Připravovaný 
projekt počítá s menší přístavbou v pro-
storách dvora. Celkové náklady na rekon-
strukci projektant již dříve odhadl na 32 
milionů korun.

Severní pohled (z ulice Školní) na vinopalnu dle studie Jiřího Hánla.

Alej plná ovocných stromů a keřů
V polovině dubna obec vysázela podél cyklostezky v Lososnici 
nové stromy. Objevily se zde mladé třešně a jeřabiny a dále 
různé keře, jako například maliník, černý rybíz nebo zimolez 
kamčatský.

V aleji naleznete celkem 22 keřů a 24 stromů, ke kterým byly  
instalovány zavlažovací vaky. Vzniklé stromořadí by podle úvah 
vedení obce mohlo dostat název Alej zdraví, s odkazem na období, 
kdy bylo vysázeno, čili v době probíhající pandemie nového  
koronaviru.
Dále se v místě revitalizuje trávník. Ve chvíli, kdy se zeleň ujme, by 
měl být na vytipovaná místa umístěn drobný mobiliář na sezení.
Původním záměrem obce bylo, že alej vznikne formou brigády, při 
které by si každý zájemce mohl zasadit stromek. V období nouzo-
vého stavu toto nebylo možné, proto vedení obce rozhodlo alej 
vysázet prostřednictvím dodavatele.
Celkové náklady na výsadbu aleje činí 215 tisíc korun. Cena zahr-
nuje nákup rostlin a pomocného materiálu a samotnou výsadbu. 
Práce provedl místní živnostník Lubomír Čech.

Autorkou návrhu aleje je krajinářská architektka Michaela  
Suchoňová z Kralup nad Vltavou.
Cyklostezka v Lososnici vznikla v minulém roce poté, co obec pří-
slušný pozemek odkoupila od soukromé majitelky. V budoucnu by 
na ni měl navázat úsek podél řeky za domy v Zagarolské ulici. O ve-
dení této trasy obec v současné době vede jednání s Povodím Vltavy.

(sb)

Prvotní zálivku vznikajícího stromořadí zajistili místní hasiči.  
Foto: Jakub Brynda
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Projektanti začali pracovat na 
nové podobě sběrného dvora
Areál v zatáčce v Zagarolské ulici, 
v němž jsou od letošního roku umístěny 
kontejnery na velkoobjemový a biolo-
gický odpad, se má dále rozvíjet, aby 
z něj postupně vznikl plnohodnotný 
sběrný dvůr.

Na konci března proběhlo výběrové řízení 
na projektanta sběrného dvora, v něž  
zvítězila pražská firma VDI Projekt. Tato 
firma již v současné době připravuje v obci 
projekt chodníku propojujícího jižní a se-
verní Nelahozeves, cesty z Nelahozevsi do 
Lešan a chodníků v ulicích V Úvoze  
a Zagarolská.
Projekční práce začnou studií, která by 
měla vyřešit nové dopravní napojení dvora  
do Zagarolské ulice, dispoziční řešení  
dvora a objektu skladovacího materiálu 
včetně kanceláře s možností budoucího 
využití jako garáží. Na studii pak naváže  
dokumentace pro stavební povolení. 
Úhrnná cena za tyto práce činí 600 tisíc 
korun.
Podle starosty Jakuba Bryndy obec zatím 
nemá v úmyslu rušit autoservis, který je 
zde v nájmu.

Kontejnery na elektro
V průběhu května by měly do sběrného 
dvora přibýt dva kontejnery na elektrood-
pady. Velké elektrospotřebiče bude možné 
odevzdat zdarma. Provozovatel systému, 
firma ELEKTROWIN, bude obci hradit  
náklady za provoz sběrného místa.
Vedle toho mají být v obci umístěny dva 
kontejnery na drobný elektroodpad, a to 
v hnízdech na tříděný odpad v ulicích  
Zagarolská (u elektrárny) a Pod Strání 
(u bývalé prodejny). Tyto kontejnery bude 
provozovat kolektivní správce ASEKOL. 
Podle uzavřené smlouvy má firma má na 
instalaci kontejnerů k dispozici celý rok. 
„Bohužel nám bylo sděleno, že v důsledku  
koronaviru se zastavila výroba, tudíž 
máme počítat s dodáním kontejnerů v té 
nejzazší lhůtě,“ konstatovala referentka 
obecního úřadu Monika Ocásková.

Nový štěpkovač
Na jaře obec pořídila nový štěpkovač 
značky Laski. Za 352 tisíc korun jej dodala 
firma ELKOPLAST. Štěpkovač, který zvládne 
zpracovat materiál do průměru 16 centimet-
rů, lze připojit k traktoru, který obec pořídila 
v loňském roce. Stroj budou technické služ-
by využívat ke štěpkování dřevin na obec-
ních pozemcích (větve, stromky, odřezky 
od pil, klestí aj.). Zpracovaný materiál – 

štěpka – se využívá k mulčování, kompo-
stování nebo jako palivo.
Na pořízení štěpkovače obec zpětně usi-
luje o dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí, o přidělení dotace by mělo být 
rozhodnuto v průběhu června. O tutéž 
dotaci již obec neúspěšně žádala loni. Za 
poskytnuté prostředky chce obec pořídit 
také čtrnáct kontejnerů, které mají k růz-
ným účelům sloužit ve sběrném dvoře.

Sběrný dvůr pro  
nadměrný a biolo-
gický odpad
• Každou sobotu  

od 9 do 13 hodin 
Zagarolská v zatáčce

Sběr nadměrného  
odpadu
• sobota 13. června 

od 8 do 12 hodin 
hasičský dům

Sběr 
nebezpečného 
odpadu
• sobota 13. června
9.00 hasičský dům
9.35 náves Lešany
10.05 Miřejovický most
10.35 Nádražní
11.05 Restaurace U Marty

Nebezpečný odpad zahrnuje: zářivky 
a výbojky, autobaterie a monočlánky, 
vyjeté oleje a použité olejové filtry 
(včetně obalů), použité fritovací  
oleje, barvy a laky (včetně obalů),  
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další 
domácí chemii, nádobky od sprejů, 
staré a nepotřebné léky, lednice, 
 televize, počítače, pneumatiky.

Nový štěpkovač

Výletní akce 
Klubu seniorů

Výlet do Hřenska
úterý 30. června 
odjezd v 5.37 hodin autobusem od 
Kaštanu (poté PTZ a OÚ) do Kralup 
n. V., dále rychlíkem v 6.18 hodin do 
Děčína.  
Turistika, projížďka turistickým 
vláčkem a lodičkami po soutěskách.

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

mailto:hel.kuch@seznam.cz
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Viktorie chystá nový 
zavlažovací systém pro 
své fotbalové hřiště
Fotbalový klub Viktorie PTZ bude mít v průběhu jara nový zavla-
žovací systém, který bude zajišťovat automatickou závlahu celé 
plochy fotbalového hřiště o rozměrech 95 × 62 metrů.
Potřebnou zavlažovací techniku dodá a nainstaluje libčický pod-
nikatel Karel Beneš. Náklady na pořízení a instalaci systému činí 
441 tisíc korun a ponese je obec Nelahozeves, která systém po 
provedení instalace daruje fotbalovému klubu. Obec v soutěži oslo-
vila celkem čtyři firmy specializující se na podobná řešení, kromě 
Beneše ale nikdo jiný o zakázku neprojevil zájem.
O závlahu hřiště se postará celkem 24 rotačních postřikovačů, 
z toho osm v prostoru hřiště a 16 po obvodu. Jako zdroj vody poslouží 
stávající akumulační nádrž, automaticky doplňovaná vodou ze  
studánky. Systém umožní programování různých režimů závlahy.
Pro položení potrubí budou na hřišti provedeny potřebné výkopy. 
Hřiště je v současné době málo využívané – v důsledku karantén-
ních opatření vlády byla jarní fotbalová soutěž předčasně ukon-
čena (výsledky soutěže na str. 15). Podle tajemníka fotbalového 
klubu Jiřího Rouse se v současné době teprve rozbíhají  
první tréninky.

V létě by pak mělo vedle fotbalového hřiště na loučce u nadjezdu  
vyrůst nové hřiště pro děti. Vedení obce vyjednalo s firmou 
Synthos Kralupy kompromisní variantu, která respektuje ochranné 
pásmo produktovodu vedoucího pod pozemkem. Ochranné pásmo 
bude od okolí nově odděleno keři. V současné době se upravuje 
projekt, aby dohodě se Synthosem vyhověl.
Očekávané náklady na výstavbu hřiště činí 1,1 milionu korun. 
Obec nakonec bude výstavbu financovat z vlastních zdrojů.  
Původně měla větší část nákladů pokrýt dotace, kvůli zdlouhavým 
jednáním se Synthosem ale obec nestihla žádost ve stanovené 
lhůtě podat.

Na konci května začne provoz  
plavební linky do Mělníka a do Prahy
Stejně jako v minulých letech, i letos 
bude v průběhu letní sezóny provo-
zována plavební linka Praha–Mělník 
a zpět se zastávkou v Nelahozevsi.  
Provoz by měl být zahájen v sobotu  
30. května plavbou z Prahy do Mělníka.

Linku provozuje společnost TUG s finanční 
podporu města Mělník. Doprava je zajiš-
ťována výletní lodí Fidelio pro 22 cestují-
cích, o délce 17 metrů a sluneční palubou. 
Při plavbě je k dispozici WC, podpalubní 
salonek, dětský koutek, bar a salon  
s výčepem.

Kromě Nelahozevsi loď na trase z Prahy 
do Mělníka zastavuje v Roztokách, Úholič-
kách, Řeži, Libčicích, Kralupech, Lužci  
a v Zelčíně. Celková doba plavby činí 
zhruba sedm hodin (proti proudu o půl 
hodiny déle), z toho trasa mezi Nelahozevsí 
a Mělníkem zabírá přibližně dvě hodiny. 
Přesný jízdní řád by měl být v předstihu 
zveřejněn na stránkách dopravce  
www.fidelio1.cz.

Výjezdy hasičské  
jednotky
• 17. a 21. dubna: Jednotka na žá-

dost starosty obce vyjela do ulice 
Lososnice na pomoc při zalévání 
čerstvě vysázené aleje (viz též  
článek na str. XX).

• 18. dubna: Při spalování dřevní  
hmoty stohované na hromadě 
technickými službami obce jed-
notka vyjela vozem CAS 20 do 
Lešan na požární asistenci. 

• 30. dubna: Jednotka na žádost 
operačního střediska vyjela v počtu 
1 + 5 na požár do ulice U Trati  
(podélná místní komunikace se 
Zagarolskou). Po příjezdu na místo 
a po provedeném průzkumu bylo 
zjištěno, že se jedná o požáry na 
pěti místech bez dozoru. Likvidaci  
požárů provedla profesionální 
jednotka z Kralup nad Vltavou.  
Na místo byla přivolána hlídka  
policie, podle policejní mluvčí 
Markéty Johnové však nebylo zjiš-
těno žádné protiprávní jednání.

Činnosti hasičů v souvislosti s epidemií nového korona-
viru se věnuje článek na str. 1–3.

http://www.fidelio1.cz


12

Kv
ět

en
–č

er
ve

n 
20

20

Informační  
centrum  
se otevře  
o prázdninách
Budova ve stanici Nelahozeves-zámek opět ožije. Infocentrum 
s drobným občerstvením se podle starosty Jakuba Bryndy  
má otevřít už v průběhu července. Místostarosta Zdeněk 
Schneider informoval, že obec získá od 1. června do pronájmu 
také okolní prostor od Správy železnic.

Pronájem okolního pozemku
Zastupitelé budou o nájemní smlouvě na okolí budoucího info-
centra jednat na zasedání 25. května. Na pronajatém pozemku 
obec vybuduje sítě (vodovod, kanalizaci a optický kabel k inter-
netu), což by mělo trvat zhruba dva týdny. 
Obec se v současné době také snaží se Správou železnic vyjednat 
úpravu okolí a čekárny, aby zde byl bezbariérový přístup. Dále 
chce do budoucna vybudovat také chodník vedoucí od silnice  
až k nástupišti.
Cílově by starosta rád areál zastávky propojil s prostorem kolem 
kostela, po dohodě s kralupskou farností.

Práce na vybavení v plném proudu
Aktuálně jsou dokončovány návrhy vnitřního vybavení, konkrétně 
se jedná o bar a zázemí.
Adam Hájek z Nelahozevsi, majitel HAAD Company, zajišťuje  
výrobu baru. Na návrhu interiéru pracuje architekt Jakub Křička 
ze stejné firmy.
V prostorách centra budou k dispozici informační panely o Nelaho-
zevsi, které připravuje Bohumír Tejnický, spoluautor knihy o Nela-
hozevsi z roku 2006. Informační letáky připravuje členka kulturní 
komise Kateřina Bryndová. V infocentru budou k dispozici též  
informace pro cyklisty a mapka okruhu Nelahozeves–Veltrusy–
Kralupy nad Vltavou. 

Co najdete uvnitř
Infocentrum je určeno pro turisty i pro místní obyvatele. Pro  
rodiče s dětmi bude v prosklené části vybudován dětský koutek. 
Ve střední části pak bude sál s mobilními židlemi a elektronickým 
pianem, které může posloužit menším vystoupením.
V infocentru najdete čtyři stolky a celkem dvanáct míst k sezení. 
Více míst není z hygienických důvodů možné, protože na místě 
bude k dispozici jen jedna veřejná toaleta.
Nabídku občerstvení a fungování kavárny chystá místní obyvatelka 
Helena Kubicová, která má praxi s fungováním kavárny a je absol-
ventkou vysoké školy zaměřené na hotelnictví a gastronomii.

Kolik stojí pronájmy?
Nádražní budova u zámku byla dlouhodobě nevyužívaná. Během 
první poloviny minulého roku Správa železnic zrenovovala plášť 
budovy a vyměnila střechu, v zimních měsících zrekonstruovala 
její interiér. Nelahozeves má zdejší prostory v dlouhodobém  
pronájmu od loňského roku. Nájemné za rozlohu 85 m2 činí  
1 693 Kč měsíčně, na první půlrok byla dohodnuta padesátipro-
centní sleva z důvodu probíhající rekonstrukce a nemožnosti 
prostory využívat. Přesná cena pronájmu pozemku kolem  
budoucího infocentra zatím není známa.
Kromě toho má obec v pronájmu i prostor o výměře 46 m2 na  
nádraží Nelahozeves, a to za 1 842 Kč měsíčně. Po dobu rekonstrukce 
školky (viz článek na str. 3) se sem dočasně přestěhovala masérka 
Jana Čapková, která má provozovnu v prostorách volnočasového  
centra v Zagarolské ulici. V budoucnu by tu mohl být umístěn 
obecní archiv.

(sb)

Zrekonstruované prostory budoucího infocentra

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

ČASTO
5 GHz
299 Kč / měsíc
až 25/10 Mbit/s

Bezdrátová přípojka 5GHz
DDOS ochrana
Servis do 48 hod.
Sleva 10% na TV

STÁLE
5 GHz
499 Kč / měsíc
až 45/15 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Servis do 48 hod.
Sleva 10% na TV
DDOS ochrana

GIFI Profi
60 GHz
699 Kč / měsíc

Bezdrátová přípojka
Servis do 24 hod.
Sleva 10% na TV
DDOS ochrana
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

až 100/50 Mbit/s

PROFI 
5 GHz
599 Kč / měsíc
až 65/20 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Servis do 36 hod.
Sleva 10% na TV
DDOS ochrana
GIGA router - sleva 50%

Placená inzerce     
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Hřbitov 
rozkvete, 
časem se 
rozšíří
Ve druhé polovině května (po uzávěrce  
zpravodaje) má být nelahozeveský 
hřbitov osázen novými rostlinami na 
základě studie zahradní architektky 
Ivany Zachové z Nelahozevsi.
Plocha podél hlavního chodníku na 
hřbitově byla rozdělena do čtyř zón. 
V každé má být vysázen jeden druh 
rostlin. Jedná se o okrasnou převislou 
jabloň, mateřídoušku vejčitou, hor-
tenzii stromečkovitou a mini růže.
Vysázené rostliny jsou náhradou za 
túje, které nechala obec loni pokácet, 
protože jejich kořenový systém  
poškozoval cestu a náhrobky. Nově 
navržené dřeviny mají kořenový  
systém malý.
Loni byla na hřbitově položena též 
nová cesta a byl opraven křížek 
a hlavní brána. V budoucnu chce obec 
rozšířit hřbitov směrem na sever, 
v současné době se připravuje změna 
územního plánu, která to má umožnit. 
Změna by měla platit do konce letoš-
ního roku.
Vlastníkem pozemku pod hřbitovem 
je Římskokatolická farnost Kralupy 
nad Vltavou. Obec s ní v současné 
době vyjednává o možnosti bezúplat-
ného získání pozemku. Podle starosty 
Jakuba Bryndy jsou jednání na dobré 
cestě.

(sb)

Vizualizace hřbitova podle Ivany Zachové, 
stav cca dva roky po výsadbě (léto)

Letošní příchod jara byl velmi odlišný 
od těch, které pamatujeme. Příroda se 
sice probouzela stejně jako každý rok, 
ale my jsme kvůli koronavirové pandemii 
zůstali izolovaní ve svých domovech, 
nemohli se setkávat ani společně zvele-
bovat naše okolí. 

Členové spolku Lešanský sad, kteří právě 
letos na jaře odstartovali již čtvrtou sezónu 
svého působení ve Višňovce, ale nezaháleli  
a během karantény docházeli do sadu  
individuálně a s heslem „každý sám, všichni  
spolu“ uklízeli dřevo, sázeli petrklíče či  
vybudovali bosou stezku, tolik oblíbenou 
u dětí. 

Bosý chodníček v sadu
Bosý chodníček (nebo také smyslová stezka)  
je jednoduchý chodník, na němž se střídají  
různé povrchy, zpravidla přírodní (např. 
klacíky, kameny, šišky, piliny, mech, kůra). 
Chůze po smyslovém chodníku bosýma  
nohama přináší příjemný, až terapeutický 
kontakt s přírodou, a umožňuje chodidlům 
aktivně reagovat na podněty, kterých se 
jim v botách nedostává. Chodníček mo-
hou využívat lidé jakéhokoliv věku, a to 
dokonce i se zavázanýma očima, což údajně 
umocňuje smyslový zážitek.

Priority spolku pro letošní rok
Členové spolku se v současné době soustředí  
na naplánování a zdárné uskutečnění jed-
notlivých priorit, které si pro tento rok  
vytyčili. 
Těmito prioritami jsou: obstarání zázemí 
pro spolek přímo v sadu (ve formě marin-
gotky); podzimní komunitní výsadba ovoc-
ných stromů; uspořádání dvou větších 
sousedských slavností (na letní a zimní 
slunovrat), konání pravidelných středečních 
setkání rodičů a dětí a samozřejmě orga-
nizace pravidelných pracovních brigád. 
S podrobnostmi týkajícími se jednotlivých 
priorit vás budeme průběžně seznamovat 
během roku. 

Přidejte se
V tuto chvíli vás srdečně zveme na tradiční  
sousedskou oslavu letního slunovratu, 
tzv. Svatojánskou Višňovku, která se bude 
konat v sobotu 20. června od 16 hodin. 
Dále se můžete připojit k lekci jógy pod 
korunami stromů, kterou bude provázet 
místní jógová lektorka a terapeutka Petra 
Plutnarová, a to 26. července od 18 hodin 
(jen v případě příznivého počasí). 
Pokud jste příznivci volné hry v přírodě, 
neváhejte a připojte se ke skupině rodičů 
a dětí, která se schází každou středu odpo-
ledne ve Višňovce (cca 15–17 hodin). 
O konkrétních setkáních informujeme  
skrze Facebook (www.facebook.com/ 
lesanskysad). 
Pokud vás zajímá, co děláme, a rádi byste 
se zapojili více, kontaktujte prosím Petru 
nebo Kláru (tajcova.petra@seznam.cz,  
klara.slehoferova@gmail.com).
Do Višňovky můžete samozřejmě zavítat 
i kdykoliv jindy, mimo termíny vyhláše-
ných setkání, a užít si prostor, který nabízí 
mnoho krás a dobrodružství. Můžete si 
zde i rozdělat oheň, jen se prosím chovejte 
ohleduplně a s respektem k přírodě i práci 
jiných lidí. 
Těšíme se na setkání s vámi, kdykoliv ve 
Višňovce i mimo ni.

Petra Tajčová

Jaro  
ve Višňovce  
v plném proudu

Bosý chodníček ve Višňovce | Foto: Petra Tajčová

http://www.facebook.com/lesanskysad
http://www.facebook.com/lesanskysad
mailto:tajcova.petra@seznam.cz
mailto:klara.slehoferova%40gmail.com?subject=
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Obec si připomněla 
konec války
75. výročí konce druhé světové války uctili zástupci místní samosprávy a dále členové 
organizace KSČM. Na rozdíl od minulého kulatého výročí před pěti lety se letos nekonal 
společný pietní akt, ale každá skupina přišla na hřbitov samostatně. Květiny k hrobům 
šesti vojáků Rudé armády na nelahozeveském hřbitově položil mezi jinými starosta Jakub 
Brynda společně se členy zastupitelstva Stanislavem Kuchtou a Tomášem Robkem (na 
snímku). Za komunistickou stranu se přišla památce vojáků poklonit též bývalá místosta-
rostka Nelahozevsi Květuše Dittrichová a bývalý zastupitel Lubomír Pavlíček. Hroby  
vojáků nechalo před několika lety zrenovovat velvyslanectví Ruské federace v České  
republice.
Komunisté položili květiny též u památníku osvobození pod zámkem, vedle nějž se nachází 
pamětní tabule občanů zemřelých v letech 1943–1945. Někteří z nich zahynuli v kon-
centračních táborech, jiní padli při leteckých náletech. Mezi nimi byla i Klotilda Fárová, 
která se stala obětí nešťastného náletu amerického letectva 28. prosince 1944, kdy  
jedna bomba dopadla do Hleďsebi.
Další dvě oběti druhé světové války – Miloslava Růžičku a Aloise Valentu – pak připomíná 
památník na návsi v Lešanech. Pětatřicetiletý Miloslav Růžička z Lešan padl přímo v den 
konce války při útoku na německý obrněný vlak projíždějící Nelahozevsí. V lesíku nad 
nelahozeveskými tunely za zámkem pak lze nalézt malý památníček připomínající další 
 oběť téhož útoku, tehdy jedenatřicetiletého Václava Jírového, předsedy fotbalového 
klubu Viktorie Nelahozeves a náčelníka Sokola Nelahozeves.

Omezení  
činnosti občanské 
poradny
K zabezpečení realizace rekonstrukce 
mateřské školy ve Školní ulici bylo 
využito náhradních prostor ve vol-
nočasovém centru v Zagarolské 
ulici. Z tohoto důvodu omezil ob-
čanský poradce Jan Ryšavý svou 
činnost pouze na vzdálenou  
podporu.

„Jako občanský poradce odpovídám,   
v současné nelehké době, občanům 
obce na dotazy a pomáhám radou 
v nejasných a tíživých situacích. A to 
nejen v právní a sociální oblasti, ale 
v současnosti i v odborné oblasti 
ochrany proti škodlivým látkám.  
Někteří z občanů mě totiž znají a je jim 
známo, čím jsem se v aktivním věku 
zabýval,“ uvedl Jan Ryšavý,  
původní profesí vojenský chemik.
Vedení obce v současné době připra-
vuje pro provoz občanské poradny 
nové prostory v budově vlakového 
nádraží v severní části obce. Zde má 
obec od loňska pronajatou místnost 
o ploše 46 m2, dosud nevyužívanou. 
V prostorách bude k dispozici  
kuchyňka a potřebný kancelářský  
nábytek.

Kontakt na občanského poradce: 

Mgr. Ing. Jan Ryšavý 
tel.: 731 168 704 
e-mail:  
obcanskaporadna@nelahozeves.cz

Mediální okénko: Kde je úvodní slovo?
Někteří občané se dotazují na to, proč 
ze zpravodaje zmizelo úvodní slovo, 
které dříve tradičně připravoval starosta 
či redakce.

Domnívám se, že koncept, kdy z titulní 
stránky promlouvá ke svým občanům sta-
rosta, je překonaný a neodpovídající prin-
cipům moderní komunální žurnalistiky. 
Tiskový zákon ukládá vydavateli obecního  
zpravodaje poskytovat o obci objektiv-
ní a vyvážené informace. Zpravodaj tedy 
ani nesmí být hlásnou troubou starosty 

a fakticky by se měl chovat jako nezávislé 
noviny.
Redakce obecních zpravodajů k této otázce 
přistupují různě, úvodní slovo starosty na 
straně 1 už ale v dnešní době bývá spíše 
raritou. My jsme od loňského roku zvolili 
koncept, kdy na první stranu umisťujeme 
zprávu, kterou v dané chvíli považujeme 
za nejdůležitější, doplněnou o nějakou  
zajímavou fotografii.
Starosta má samozřejmě na odpovídající 
prostor ve zpravodaji nárok, protože  

vyhrál volby a má tudíž největší vliv na 
politické rozhodování v obci. Pokud starosta 
napíše článek, samozřejmě jej otiskneme. 
Že této možnosti současný starosta příliš 
nevyužívá, je jeho vlastní volba. Agenda  
starosty je však ve zpravodaji přirozeně  
prezentována ve značné míře už tím, že 
píšeme o tom, co vedení obce plánuje 
udělat či co už udělalo. Vedle toho se  
snažíme dávat prostor i alternativním  
názorům, jsou-li k dispozici.

Miloš Mojžiš
pověřený vedením Nelahozeveského zpravodaje

mailto:obcanskaporadna@nelahozeves.cz
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Fotbal 
Dynama  
Nelahozeves
Fotbalisté TJ Dynamo Nelahozeves zvládli v jarní části sehrát 
pouze jeden zápas. Vstup do druhé části sezóny byl vítězný, kdy 
ve venkovním zápase porazili FK Olympii Zdici 1:0. Gól padl až 
díky Jakubu Kymrovi v samém závěru. Bohužel i fotbal ovlivnil 
koronavirus a SPORT INVEST I.A třída byla ukončena po odehra-
ných 16 kolech. Naše mužstvo skončilo na 5. místě.

Fotbal 
Viktorie  
Nelahozeves
Fotbalisté TJ PTZ Viktorie Nelahozeves bohužel vůbec nezasáhli 
v jarní části mělnického okresu III. třídy kvůli koronaviru. Fotba-
listé skončili po odehraných 13 kolech na 9. místě.

(zk)

Pořadí Tým Body Doma Venku

1. SK Tochovice 40 3:0 (1:0)

2. TJ Viktoria Vestec 35 2:1 (2:1)

3. TJ Podlesí 30  3:1 (0:0)

4. SK Baník Libušín 30 0:0 np 5:6

5. TJ Dynamo Nelahozeves 29  

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

 

7. SK Chlumec 27 4:2 (2:1)

8. FC Čechie Velká Dobrá 27 1:0 (0:0)

9. TJ Sokol Sedlec Prčice 23 3:0 (2:0)

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

11. FK Mníšek pod Brdy 22 3:2 (1:1)

12. SK Doksy 18 3:0 (2:0)

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

 

14. TJ Jíloviště 15  3:1 (0:0)

15. SK Spartak Příbram 14 5:3 (1:2)

16. SK Rakovník „B“ 8 3:1 (2:1)

Pořadí Tým Body Doma Venku

1. FC Lobkovice 34 4:1 (1:0)

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

3. SK Liběchov 26 11:0 (6:0)

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

5. TJ Sokol Hostín 23  0:1 (0:0)

6. TJ EMĚ Mělník 22 5:0 (4:0)  

7. AFK Hořín 21  8:2(3:1)

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

9. TJ PTZ Viktorie  
Nelahozeves

17

10. TJ Řepín 16  4:0 (0:0)

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

12. FC Sokol Ovčáry 12 4:1 (3:0)

13. FK Vysoká “B” 11 1:2p (1:0)

14. TJ Sokol Jeviněves 6 2:4 (0:2)

15. SK Spartak Příbram 14 5:3 (1:2)

16. SK Rakovník „B“ 8 3:1 (2:1)

Fotbalový kemp 2020 
ve Velvarech
Na kempu budou trénovat bývalý fotbalový reprezentat 
Lukáš Zelenka a úspěšný fotbalový trenér Stanislav Levý.

Informace:
• kemp povedou zkušení  trenéři
• součástí fotbalového kempu 

budou i speciální brankářské 
tréninky - kemp vhodný i pro 
brankáře

• sraz vždy v 8:00 a konec v 17:00 h
• součástí programu budou kva-

litní fotbalové tréninky, ale i zá-
žitkové mimofotbalové aktivity 
(petanque, atletika ...)

Cena: 4.000 Kč 

Cena zahrnuje: 
dostatečný pitný režim, dvě  
svačiny, oběd, ovoce, fotbaloví 
trenéři, kempové tričko, fotbalový 
míč, pamětní list s podpisy

Kontakt:
Zdeněk Kotulan
+420 774 644 668
kotulan@icloud.com

Temíny: 
• 29. 6.–3. 7.  

• 20.–24. 7.

• 3.–7. 8. 

Místo:  
FC SLOVAN VELVARY 
Nábřeží 677, Velvary, 273 24

Věková kategorie: 
rok narození 2005–2014

   Placená inzerce     

mailto:kotulan@icloud.com
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Václav Michovský 
se ve své nové knize 
vrací na Nordkapp
Dobrodružství čtveřice dálkových cyklistů, která před pěti lety dojela na kolech až 
za polární kruh na pobřeží Barentsova moře v Norsku, připomíná nová kniha Václava 
Michovského ml. s jednoduchým názvem Nordkapp 2015.

Nelahozeveský rodák Václav Michovský (27) svým osobitým a poutavým stylem popi-
suje náročnou cyklistickou výpravu, kterou v létě 2015 absolvoval společně s Pavlem 
Růžkem, taktéž původem z Nelahozevsi, Davidem Těthalem a Vilémem Ernestem.

Cestou na sever strávili sportovci v sedle 
obtěžkaní nákladem 41 dnů. Na cestě na 
nejsevernější suchou nohou dosažitelný 
bod Evropy – mys Nordkapp – projeli kromě  
Česka dalšími sedmi státy a našlapali přes 
čtyři tisíce tři sta kilometrů, což představuje  
v průměru zhruba 105 kilometrů denně. 
Dalších 700 kilometrů pak absolvovali ještě 
cestou na mezinárodní letiště Tromsø,  
odkud se přepravili do Prahy.
Kniha po nezbytném prologu nemůže začít 
jinak než odjezdem z Nelahozevsi za dopro-
vodu kompletního osazenstva místní zá-
kladní školy. Na necelé dvoustovce stran 
kapesního formátu pak Václav prochází 
den po dni jednotlivými úseky výpravy, 
protkanými celou řadu veselých i drama-
tičtějších zážitků. K nejvýznamnějším  
kapitolám knihy patří samozřejmě dobytí 
cílové mety, kterou dálkoví cyklisté zdolali  
po 41 dnech, či přivítání, které na kluky  
čekalo po návratu na pražském letišti. 
Text ale nabízí celou řadu dalších silných 
momentů, mezi něž se bezpochyby řadí 
například rozdělení skupiny v Estonsku, 
kdy Václav s Vilémem pokračovali na sever 
po „suché“ trase přes Rusko podél Ladož-

ského jezera, zatímco David s Pavlem  
zvolili trasu přes Tallinn a dále trajektem 
do Helsinek. Ke šťastnému setkání došlo 
po devíti dnech ve Finsku.
Cestopisná kniha barvitě popisuje jednotli-
vých osm projetých zemí pohledem z cyk-
listického sedla, stejně jako četné kontak-
ty s místními obyvateli, nezřídka velmi  
emotivní či kuriózní. Ačkoliv je text psán 
lehkým perem a s humorem, je z něj  
zjevné, že v řadě situací klukům do smíchu 
rozhodně nebylo. Vzhledem k charakteru  
výpravy se čtenář postupně též seznámí 
s řadou variací disciplíny na téma „kde 
dnes budeme spát?“ či „zvládneme to 
opravit sami?“ Kniha je prokládána četnými 
fotografiemi a zápisy do „kolařského  
deníku“.
Právě vydávanou publikaci lze považovat 
za symbolickou tečku za sérií dálkových 
cyklistických výprav, které mladí sportovci  
absolvovali v letech 2012 až 2015, kdy 
postupně navštívili Chorvatsko, Dánsko 
a Portugalsko. Zážitky z první cesty na 
chorvatské pobřeží Václav tehdy promítnul 
do své prvotiny s názvem Jelo nás pět.

Čerstvě vydanou novou knihu Václava 
Michovského ml. si můžete za 299 Kč 
zakoupit přímo u autora (e-mail:  
vaclavmichovsky@gmail.com,  
tel.: 720 982 284), nebo si ji objednat 
na facebookové stránce K moři na kole 
(www.facebook.com/kMoriNaKole).

Čtveřice cyklistů při vjezdu do Litvy 8. srpna 2015. 
 Zleva: David Těthal, Václav Michovský, Vilém Ernest, Pavel Růžek
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mailto:vaclavmichovsky@gmail.com
http://www.facebook.com/kMoriNaKole
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Stolní tenis  
v Nelahozevsi
I stolní tenis ovlivnila situace kolem koronaviru. Všechny  
soutěže ve stolním tenisu byly zastaveny a posléze 
ukončeny k 11. březnu. Pořadí týmů bylo vyhlášeno 
dle aktuálního pořadí. V tabulkách můžete vidět, jak se 
naše jednotlivé týmy nakonec umístily. Bohužel jeden 
tým sestoupil, ale na druhou stranu i jeden tým postoupil. 
V krajském přeboru stolním tenistům uteklo díky koronaviru 
playoff, ale i přesto je páté místo skvělým umístěním. Na nad-
cházející sezónu se určitě máme na co těšit. Přejeme, ať se našim 
stolním tenistům v příští sezóně daří a z předvedené hry mají radost.

(zk)

Pořadí týmů
Krajská soutěž
1. TJ Sokol Kosmonosy A 58
2. TJ Sokol Mnichovo Hradiště B 47
3. TJ Sokol Krchleby B 36
4. TJ Neratovice C 33
5. TJ Dynamo Nelahozeves 30
6. Sokol Dolní Beřkovice 30
7. TJ Lokomotiva Nymburk A 26
8. TJ AŠ Mladá Boleslav C 23
9. Sokol Přezletice A 22
10. TTC Brandýs n.L. D 17
11. TJ Sokol Všetaty A 16
12. TJ Sokol Podlázky-Dalovice A 5

Regionální přebor 1. třída
1. TJ Neratovice D 63
2. Sokol Mělník Pšovka A 49
3. SK Mšeno A 47
4. TJ Sokol Dřínov A 47
5. TJ Kralupy A 40
6. TJ Sokol Všetaty B 39
7. TJ Kralupy B 29
8. TJ Sokol Horní Počáply 26
9. Sokol Dolní Beřkovice B 26
10. TJ Neratovice F 26
11. TJ Dynamo Nelahozeves B 20
12. TJ Start Mlékojedy A 12
13. TJ Neratovice E 8
14. TJ Sokol Všetaty C 0

Regionální přebor 2. třída
1. TJ Dynamo Nelahozeves D 60
2. SK Mšeno B 54
3. TJ Kralupy C 51
4. TJ Dynamo Nelahozeves C 44
5. TJ Sokol Byšice A 43
6. Sokol Mělník - Pšovka B 40
7. TJ Neratovice G 33
8. TJ Start Mlékojedy B 28
9. SK Liběchov  22
10. TJ Start Mlékojedy C 18
11. Sokol Dolní Beřkovice C 17
12. TJ Sokol Libiš 11
13. TJ Sokol Dřinov B 9
14. TJ Sokol Byšice B 3

Regionální přebor žactvo
1. TJ Sokol Všetaty 24
2. TJ Dynamo Nelahozeves A 24
3. TJ Neratovice 20
4. TJ Kly 16
5. TJ Spartak Čelákovice 10
6. SK Liběchov 3
7. TJ Dynamo Nelahozeves B 0

Chotkovi, dobří sousedé z Veltrus
Nelahozeves nemívala vždy dvě vlakové 
zastávky. Pamětníci si určitě vzpomenou, 
že dnešní zastávka Nelahozeves sloužila 
až do roku 1960 jako zastávka pro Veltrusy 
a také se tak jmenovala.
Nelahozeves a Veltrusy spojuje Miřejovický 
most a tato trasa je oblíbeným výletním  
místem. Snadno se dostanete až k sa-
motnému parku, který patří k největším 
i k nejstarším v naší republice.
Psal se rok 1704, když se Václav Antonín 
Chotek rozhodl postavit v těchto místech 
pro svou rodinu letní sídlo zvané také 
lusthaus. Přizval nejslavnější architekty 
působící v té době v Čechách – G. B. Alli-
prandiho a J. B. Santiniho – a začal budovat 
nové sídlo svého rodu.
Jeho nejmladší syn Rudolf udělal závratnou 
kariéru na habsburském dvoře a naplnil 
zcela otcovy sny o vzestupu rodu Chotků. 
Již jako kancléř Marie Terezie uspořádal ve 
Veltrusích první vzorkový trh na světě pod 
názvem Velký trh tovarů Království českého, 
který navštívila císařovna i její manžel  
František Štěpán. Rudolf Chotek tím chtěl 
ukázat zručnost českých řemeslníků a kva-
litu jejich výrobků, a to zejména látek. Často 
také pořádal oslavy pro své zaměstnance  
i okolní obyvatele, nešetřil na pivu ani na 
muzice. Jeho vřelý vztah k Veltrusům do-
kazuje mimo jiné fakt, že se jako jediný 
z rodiny nechal pohřbít v místním kostele.

Dalším majitelem panství se stal synovec 
Jan Rudolf Chotek, který přestavěl zámek 
do jeho současné podoby a mnohými inves-
ti cemi dále zkrášloval podobu celého zdej-
šího parku. I přes časté povodně a vlivy  
přírody se podařilo zachovat mnoho  
původních pavilonů a staveb, na pozadí 
těchto architektonických skvostů se pasou 
koně, v sousedství vzácných dřevin je  
postaráno o ovocné stromy s historickými 
odrůdami jabloní, třešní, hrušní a slivoní. 
Park tak má dodnes dochovanou formu 
tzv. okrasného statku, čímž se řadí mezi 
unikátní v celé Evropě.
Vzhledem k velikosti parku by se snadno 
z procházky mohla stát náročná túra, a tak 
vznikl nápad organizovaných cyklopro-
hlídek s průvodcem, které radno předem 
objednat přes pokladnu zámku. Nahléd-
nout se smí do vnitřních prostor pavilonů 
i do podzemí tajemné zříceniny Egypt-
ského pavilonu, jemuž vévodí nádherná 
sfinga. Ve zrekonstruovaném křídle zámku 
lze navštívit zajímavou expozici ukazující 
život posledních generací Chotků v reálném 
prostředí.
Vír událostí 20. století sledovali Chotkové už 
jen zpovzdálí a bez potomků. Karel zvaný 
Cary a jeho manželka Livie zemřeli v němec-
kém domově pro zchudlou šlechtu v roce 
1970 jen několik dnů po sobě. Bohatý  
odkaz této významné rodiny však žije dál.

Kateřina Bryndová
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Malinko ze  
starodávných časů
Je nutno prohlédnout hromady materiálu, než se najde malý  
odkaz k obci Lešany. S obrázky a fotografiemi je to ještě složitější, 
najít starší než 150 roků je vzácnost. Psaných dokumentů je dosti, 
i od sedmnáctého století. Něco je zdigitalizováno, ale hromady 
ještě leží v archivech… Jak je ale ukázat, mnohdy je obtížné roz-
lousknout rukopis pisatelů. Nemluvím jen o staré češtině; zápisy 
jsou latinské, také dávnou němčinou. Ale ukažme si dokument 
téměř krasopisný a nedávný:

Je to zápis ze zámecké gruntovní knihy z devatenáctého října 
roku 1873. Manželé Karel a Kateřina Loužeckých z domku čp. 11 
koupili za 75 zlatých čtyři malinké pozemky v místech „Na Hlinšti“. 
Prodávali to František a Magdalena Kubištovi, ještě byli ve statku 
čp. 17. Pak se rodina Kubištů rozšířila do selského stavení čp. 26 
na návsi obce Lešany, i do dalších domků. Obyvatelé nynější jistě 
vše správně umístí…
Toto je dokument starší, ale psaný česky, roku 1814. Je to vlastně 
kupní smlouva: „Zápis Na onen we Wsy Lešanech pod numer. 23. 
pozůstávajícý zakoupenej selskej Statek pro Jan a Terezijy Jelín-
kowský manžele“. Prodávající byl Josef Novák ze statku čp. 18. 
Dokumenty jsou velice obsáhlé, s výpisem polí, zahrad, pastvin.

Jsou i odkazy na dřívější majitele a staré smlouvy před rokem 
1806. Zájemce jistě prostuduje příslušné knihy, mnohdy jsou  
zápisy k rodům velice zajímavé, až dobrodružné. 

Toto je titulní strana gruntovní 
knihy se zápisy po roce 1683. 
Vyjmenované obce lze snadno 
přečísti. Dokumenty v knihách 
jsou psány velice pečlivě,  
někdy o sousedských sporech, 
o činech kriminálních, také 
o dolování uhlí v těchto obcích, 
soupisy sirotků, zápisy farářů,  
rychtářů atd. Spousty údajů 
k obci lze najít v jedenácti dílech  
mých kronik, uložených na 
obecním úřadě.
Kniha je velice zajímavá pro 
badatele po okolí. Je to soupis 
všech obyvatel v obcích ve 
zdejším panství, na rok 1713. 
Podrobné zápisy o chalupách, 
věk obyvatel, které děti jsou 
ještě při prsu, jak se kdo přiženil, 
přepisy po zemřelých obyvate-
lích, jejich závěti…
Ale raději ještě obrázek ze ži-
vých akcí v obci Lešany. Konal 
se velký průvod skrze obec, 
na oslavu dožínek roku 1934, 
velká byla i účast všech spolků 
z vesnice. Večer byla samozřejmě 
tancovačka v hospodě…

Velice zajímavé jsou také starodávné svatební smlouvy a jejich 
obšírné zápisy. Mnohokráte byli ženich i nevěsta z obce, a také 
potom bylo hodně příbuzenstva. O tom snad někdy příště…

Václav Hlavatý

Prodám starší ložnici, možno odebrat 
i jednotlivé kusy. Cena dohodou.

Bližší informace  
na tel. 724 534 918.    Soukromá inzerce     



 
  
 
  
 PROGRAM MIŘEJOVICKÉHO PŮLENÍ

   8:00  –  9:30  · 
prezence a registrace na XII. Miřejovický půlmaraton

               a IVAR CZ nesoutěžní lidový běh 
   9:45  – 9:55  · 

slavnostní zahájení a představení partnerů 
 10:00    · 

start XII. Miřejovického půlmaratonu
 10:10    · 

start IVAR CS nesoutěžního lidového běhu
 11:08    · 

předpokládaný doběh vítěze XII. Miřejovického půlmaratonu
 13:00    · 

konec XII. Miřejovického půlmaratonu 
 13:05    · 

vyhlášení nejlepších půlmaratonců, ankety o Miřejovické půlky 
 13:15    · 

slosování kupónů 
 13:30   · 

předání šeku zástupcům Sportovního klubu vozíčkářů Praha
 14:00   · 

konec registrace na Pivní půlmaraton 
 14:05   · 

seznámení s pravidly Pivního půlmaratonu 
 14:30    · 

start Pivního půlmaratonu 
 15:30    · 

předpokládaný konec závodu 
 15:30    · 

vyhlášení vítězů
 16:00    · 

after párty
  Časy jsou pouze orientační, před závodem mohou být operativně změněny.

 XII. Miřejovické půlení 2020 jsme se rozhodli věnovat 
 na podporu Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. Proto chceme účastníky  
          požádat, aby za každý uběhnutý kilometr přispěli 1 Kč na pomoc tomuto klubu.

 XII. Miřejovický půlmaraton 21,0975 km  
  O putovní pohár MUDr. Pavla Kantorka
  Miřejovický půlmaraton byl zapsán do České knihy rekordů. 
   Je držitelem rekordu “Nejvíce běžců půlmaratonu na počet obyvatel obce”.

 XII. Pivní půlmaraton
 2 x běh 548,75 m + 2 x 10° pivo, součet 21,0975 km

 Registrace - on-line:  www.mkmirejovice.cz
 Registrace - poštou:  Miřejovice 16, Nová Ves, 277 51 Nelahozeves

 IVAR CS lidový běh - dobrovolné startovné bude předáno 
 Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha - minipůlmaraton 2,1 km

 Doprovodný program
 Slosovatelná anketa o Miřejovické půlky a Charitativní dražba pro SKV Praha

Kategorie: muži:    M A 18 - 39 let, M B 40 - 49 let, M C 50 let + 
 ženy:    Ž A 18 - 39 let, Ž B 40 let +
 družstva:   tříčlenná - v družstvu musí být alespoň jedna žena, 
      hodnotí se součet časů
 Podmínkou vyhlášení kategorie je start alespoň 3 účastníků (-ic) či družstev.

Ceny: Dle možností pořadatele pro první tři v každé kategorii.

Startovné:  Miřejovický půlmaraton:  350 Kč / při registraci od 1. 6. do 30. 6. 2020
    450 Kč / při registraci od 1. 7. do 18. 7. 2020
 v hotovosti nebo behotovostní platbou 600 Kč / při registraci na místě 1. 8. 2020
  
 Pivní půlmaraton: 
          v hotovosti 70 Kč / při registraci na místě 1. 8. 2020
 
 IVAR CS lidový běh: dobrovolné startovné.
 Slevy na startovném naleznete na: www.mkmirejovice.cz

Statistiky:  · MIŘEJOVICKÝ PŮLMARATON    

 
 

 

 V. Novoveský běh 10 km a 5,3 km. 

Start 27. června 2020 v 10:00 hodin v Nové Vsi pod Pleší. 
z fotbalového hřiště. 

web:  www.novavespodplesi.cz
e-mail:  novovesky.beh@seznam.cz

PŘIHLÁŠKY: e-mail: novoveský.beh@seznam.cz

Registrace:  od 1. 6. do 21. 6. 2020 – startovné 100 Kč
  startovné dětské běhy 20 Kč
  od 22. 6. do 27. 6. 2020 včetně – startovné 150 Kč 
  startovné dětské běhy 30 Kč

Maraton Klub Miřejovice z.  s.  děkuje všem, kteří  nás podporují.
ZÁROVEŇ CHCEME PŘIPOMENOUT, ŽE MIŘEJOVICE V ROCE 2020 SLAVÍ 660. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ. GRATULUJEME!

Muži:  2009 Petr Havelka  CZ 1:15:40
 2010 Adisu Ahunim ETI  1:07:59  TR
 2011 Kamil Krunka CZ  1:11:00
 2012 Slavomír Kvarta CZ  1:19:00
 2013 Radek Brunner   CZ   1:16:50
 2014 Jiří  Čivrný  CZ  1:16:49
 2015 Jiří  Čivrný  CZ  1:14:00 
 2016 Vlastimil Flegl  CZ  1:16:13 
 2017 Vlastimil Flegl  CZ  1:18:07
 2018 Milan Janoušek  CZ  1:14:52
 2019 Jiří Václavík  CZ  1:20:17

Ženy:  2009 Laura Matulová CZ 1:38:03
 2010 Radka Churaňová CZ 1:26:37
 2011 Radka Churaňová CZ 1:22:09  TR
 2012 Kateřina Krieglová CZ 1:32:04
 2013 Radka Churaňová  CZ  1:25:03
 2014 Kateřina Kriegelová CZ  1:27:31
 2015 Radka Churaňová  CZ  1:24:30
 2016 Radka Churaňová CZ  1:26:50 
 2017 Radka Churaňová CZ  1:27:40
 2018 Jarmila Sobecká  CZ  1:29:15
 2019 Pham Thi Linh  CZ  1:35:18

 
  
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  

 
  

Miřejovice

Veltrusy

Všestudy

Dušníky nad Vltavou

DědibabyZámek Veltrusy

Nelahozeves
Vraňany

Miřejovický půlmaraton má osvědčení o zaměření tratí podle pravidel IAAF/AIMS 
a jeho délka odpovídá délce 21,0975 km.

    Maraton Klub Miřejovice je opět spojencem Sportovního klubu vozíčkářů 

Pořadatel:    Maraton Klub Miřejovice z.s.
    Miřejovice 16, Nová Ves, 277 51 p. Nelahozeves
    e-mail: mkmirejovice@mkmirejovice.cz  www.mkmirejovice.cz       facebook: Miřejovický půlmaraton, Maraton klub Miřejovice 
Záštitu nad Miřejovickým půlmaratonem převzal:

    MUDr. Pavel KANTOREK – maratonská legenda

Patroni:

                                                                                     Nová Ves         Nelahozeves              Veltrusy              Vojkovice            Všestudy 

Trať závodu: 21,0975 km, rovinatá, velmi rychlá trať s minimálním převýšením a s naprostou převahou 
  asfaltového povrchu.  Z Miřejovic vede trasa přes Nelahozeves kolem vodní elektrárny, po mostě  
  přes Vltavu, západním okrajem Veltrus kolem campu Obora a zámku, dlouhou Osovou alejí kolem  
  Červeného Mlýna do Všestud, mezi chmelnicemi přes Dušníky nad Vltavou do obce Dědibaby,  
  kde je obrátka. Návrat stejnou cestou do Všestud, probíhá se ale celou obcí. Trasa dále vede z výcho- 
  du přes Veltrusy a kolem zámku zpět do Miřejovic. Část tratě v zámeckém parku je zpevněná štěrková  
  cesta. Značení šipkami na asfaltu. Na každém kilometru horizontální i vertikální kilometrovník.

Mapa závodu:

Čestný partner:                              Hlavní partner:

Partneři:

Techničtí partneři:

Hlavní mediální partneři:                    Mediální partneři:

Technické zajištění:   

MIŘEJOVICKÉ p    lení 2020     MUDr. PAVLA KANTORKA 
Sobota  1. srpna 2020 od 10:00   v Miřejovicích            

 XII. Miřejovický půlmaraton
  O putovní pohár MUDr. Pavla Kantorka
  Miřejovický půlmaraton byl zapsán do České knihy rekordů.
  Je držitelem rekordu “Nejvíce běžců půlmaratonu na počet obyvatel obce”.

 XII. Pivní půlmaraton
 XII. IVAR CS lidový běh  (Nesoutěžní

 
   

                                                          minipůlmaraton)
PANTONE 2995EC
cmyk 85 3 0 0

PANTONE 2935EC
cmyk 98 59 0 0 



Noc kostelů 
poprvé  
v Nelahozevsi

Naše obec se v letošním 
roce poprvé připojuje 

 k tradiční Noci kostelů, 
která se uskuteční v pátek 
12. června. Program bude 
probíhat v kostele  
sv. Ondřeje v Nelahozevsi.
Nelahozeveský kostelík  
byl poprvé zmíněn už 
v polovině 14. století. Jeho 
současná podoba pochází  
z 19. století. Jako dítě 
v něm hrával na varhany 
Antonín Dvořák.

V Česku se Noc kostelů uskutečnila  
poprvé 29. května 2009. Původně 
vznikla už v roce 2001 v sousedním 
Německu. Do Česka se rozšířila 
 z Rakouska.

A jaký vás čeká  
program?
• Od 18 h bude kostel otevřen.

• Od 19 do 19.20 hodin následuje 
čtení z bible.

• Od 20.20 do 20.40 hodin se můžete 
účastnit komentované prohlídky 
kostela.

• Od 21.30 do 22.00 hodin proběhne 
varhanní koncert.

• Ve 22 hodin dojde ke ztišení  
a závěru celé akce.

Během celého večera můžete nahléd-
nout na místní hřbitov s křížem  
a kamenem.

Pokud je vám tento program málo, 
můžete vyrazit do blízkého okolí. Noci 
kostelů se v letošním roce účastní 
také Veltrusy, Kralupy nad Vltavou, 
Nová Ves-Vepřek a Chvatěruby.
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Tipy na akce  
v Nelahozevesi a okolí
Květen

Farmářské trhy  
ve Veltrusích
sobota 30. května od 9 do 13 hodin
V parčíku mezi školami si můžete  
zakoupit zboží od lokálních země-
dělců – ovoce, zeleninu, ryby, mléčné, 
uzenářské a pekařské výrobky,  
lokální vína a piva.

Červen
Noc kostelů – kostel  
sv. Ondřeje v Nelahozevsi
pátek 12. června od 18 hodin
Navštivte náš kostel v podvečerní 
hodině, tak jak ho možná neznáte.

Za Vodou 2020 slaví 20
sobota 13. června od 14 do 24 hodin, 
Kralupy nad Vltavou, louka pod iCafé
Oblíbený divadelní festiválek slaví 
20 let. Přijďte s námi slavit i vy!

Svatojánská Višňovka 
sobota 20. června od 16 hodin
Tradiční sousedské setkání s muzicí-
rováním, dobrým jídlem a pitím pod 
korunami stromů
Více na straně 13 

Červenec
Nominační závody ve 
vodním slalomu
sobota a neděle 25. a 26. července, 
umělá slalomová dráha Veltrusy

Jóga ve Višňovce
neděle 26. července od 18 hodin
Pokud nám bude počasí přát, opět 
se uskuteční pod korunami stromů 
lekce s Petrou Plutnarovou. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude 
věnován na charitativní účely.
Více na straně 13

Srpen
Miřejovické půlení – 
půlmaraton a doprovodné 
závody

sobota 1. srpna
viz plakát na straně 19

Dožínky hraběte Chotka
sobota 15. srpna, zámek Veltrusy – 
kuchyňské zahrady
Tradiční oslava konce žní, plná  
tradičních řemesel. 
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