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15 Kč
Pro obyvatele  
obce zdarma

Desítky návštěvníků strávily dvě příjemná červnová odpoledne nejprve na dni otevřených 
dveří nové mateřské školy a o den později na tradiční akci Svatojánská Višňovka. (Dále v člán-
cích na straně 10 a 15.)                                                                                                           

Pokračování na  straně 6

Provozní budova v areálu Anytrade v Zaga-
rolské ulici by se již brzy měla stát novým 
provozním centrem technických služeb 
obce. Vedení obce se dohodlo s firmou Any-
trade na odkupu budovy společně s částí 
přilehlých pozemků včetně budovy vrátnice.

O nákupu obou budov obec vyjednáva-
la s firmou Anytrade od minulého roku. 
Finálně dohodnutá cena za oba objekty 
včetně přilehlých pozemků o celkové vý-
měře 1 745 m2 činí 5,7 milionu korun.
V areálu firmy Anytrade, místními označo-
vaném také jako areál STE (podle dřívějšího 
vlastníka, Středočeské energetiky), již od 
loňského podzimu obec vlastní další po-
zemek o výměře 1 902 m2, jehož součástí 
je i někdejší čerpací stanice. Nemovitosti 

Obec kupuje další část 
areálu Anytrade včetně 
provozní budovy

Pokračování na  straně 4

Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová 
Ves. Čtyři moravské obce, které byly ve 
čtvrtek 24. června ve večerních hodinách 
nejvíce postiženy ničivým tornádem, získa-
jí finanční podporu od obce Nelahozeves. 
Zastupitelstvo na zasedání, které se shodou 
okolností konalo jen čtyři dny po přírodní 
katastrofě, rozhodlo o poskytnutí daru ve 
výši jeden milion korun pro každou ze čtyř 
živlem zničených obcí.
Dar v celkové výši čtyři miliony korun byl 
schválen na návrh zastupitelky a předsedky-
ně finančního výboru Olgy Riegertové (Pro 
Nelahozeves). Zastupitelka poukázala na 
obrovské škody, které tornádo ve zmíněných 
čtyřech obcích způsobilo. „Pro naši obec jde  
o necelý jeden měsíční příjem ze skládky,“ 
konstatovala Olga Riegertová. Návrh připravi-
la během víkendu ve spolupráci s ekonomem 
obce Peterem Jaďuděm a členem finančního 
výboru Pavlem Matouškem, který poskyt-
nutí daru inicioval. „Ty obce přišly prakticky  
o všechno. V médiích je toho vidět desetina. 
Je to mimořádná situace a vzhledem k tomu, 
v jaké finanční kondici je obec Nelahozeves, 
to nijak neohrozí chod obce,“ konstatoval  
Pavel Matoušek.
Návrh podpořil i starosta Jakub Brynda (Pro 
Nelahozeves). „Naše obec má čtvrt miliardy 
na účtu, pár milionů pro nás není problém,“ 
uvedl starosta. Pro projev solidarity se vyjá-
dřil i místostarosta Zdeněk Schneider (Pro 
Nelahozeves), který zároveň apeloval na 
rychlé rozhodnutí. „Kdo rychle dává, dvakrát 
dává,“ konstatoval místostarosta.
Jiní zastupitelé se s podobou návrhu ne-
ztotožnili. Podle zastupitele Josefa Kukly 
(KSČM) je částka milion korun na jednu 

Obec posílá čtyři 
miliony korun obcím 
postiženým tornádem
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7. června
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za 
rok 2020. (Podrobnosti v článku na straně 5.)
Zastupitelé se znovu vrátili k problematice 
příjmů ze skládky – starostovi byl udělen 
mandát k nakupování nemovitostí v elek-
tronických dražbách. (Podrobnosti v člán-
ku na této straně.)
Byla navýšena dotace na obědy pro seni-
ory. Dodavatelská firma Jídelna Novák zvý-
šila od 1. května cenu oběda ze 79 Kč na 
85 Kč. Navýšení pokryje obec, takže cena 
pro občany zůstane nezměněna ve výši 
60 Kč. Sociální službu v současné době vy-
užívá přibližně 30 občanů.
Zastupitelstvo rovněž schválilo výměnu 
herních prvků na dětském hřišti v dol-
ním resortu. (Podrobnosti v článku v Nela-
hozeveském zpravodaji 6/2021.) 

28. června 
Zastupitelstvo souhlasilo s nákupem pro-
vozní budovy a dalších souvisejících ne-
movitostí v areálu Anytrade v Zagarolské 
ulici. (Podrobnosti v článku na straně 1.)
Původně předložený návrh nového jednací-
ho řádu zastupitelstva starosta Jakub Brynda 
(Pro Nelahozeves) z programu stáhl, zastu-
pitelstvo se k němu znovu vrátí na dalším 
zasedání. Nově navržené (ale neprojednané) 
znění jednacího řádu upravuje pravidla pro 
předávání podkladů zastupitelům, zpřesňu-
je některé procedury v průběhu zasedání  
a ukládá jako povinnost vysílat zasedání živě 
na internetu. Návrh též mimo jiné stanovuje 
zastupitelům pravidla oblékání ve standardu 
smart casual, což je obvykle vykládáno jako 
elegantní, ale neformální styl. Starosta již  
v minulosti kritizoval některé své kolegy za to, 
že chodí na zasedání v nevhodném oblečení.
Zastupitelstvo souhlasilo se zhotovením 
územní studie Lešan, která navrhne no-
vou koncepci veřejných prostranství včetně 
dopravního řešení a upřesní platný územ-
ní plán obce. Studie má řešit mimo jiné 
umístění točny autobusu u horního resortu  
a dostavbu chodníku ve zbývající části Lešan. 
Studii zhotoví autor územního plánu obce, 
architekt Lukáš Grasse, sjednaná cena činí 
375 tisíc korun. Práce na studii by měly začít 
letos na podzim.
Novou členkou kontrolního výboru zastu-
pitelstva byla zvolena Markéta Kotrčová.

Obec se souhlasem zastupitelstva přistoupi-
la k memorandu proti provedení a umístě-
ní vysokorychlostní trati Praha–Ústí nad 
Labem podél dálnice D8. (Podrobnosti  
v článku na straně 7.)
Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem 
umístění základnové stanice společnosti 
CETIN v Lešanech. (Podrobnosti v článku 
na straně 4.)
Byla projednána žádost odpadové firmy FCC 
o změnu územního plánu umožňující další 
rozšíření Skládky Uhy. O žádosti se nako-
nec nehlasovalo, zastupitelstvo se k ní znovu 
vrátí pravděpodobně na zářijovém zasedání. 
(Podrobnosti v článku na straně 6.)
Po rozsáhlé diskusi zastupitelstvo souhla-
silo s poskytnutím daru o celkové výši 
čtyři miliony korun čtveřici moravských 
obcí postižených tornádem. (Podrob-
nosti v článku na straně 1.)
Zastupitel Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves 
pro život) znovu otevřel téma zveřejňování 
přehledu smluv s hodnotou plnění nad 
50 tisíc korun, s odkazem na usnesení za-
stupitelstva z loňského září, které starostovi 
obce ukládalo seznam smluv zveřejňovat na 
webových stránkách obce. Starosta v reakci 
upřesnil, že tabulka s přehledem smluv se 
nachází v sekci Obecní úřad – Komise a výbo-
ry. Dle jeho slov bylo toto umístění zvoleno 
proto, že za kontrolu evidence smluv zod-
povídá kontrolní výbor. Podle starosty bude 
tabulka průběžně aktualizována.

(mm)

O čem jednalo 
zastupitelstvo

Vedení obce získalo od zastupitelstva mandát pro nákup nemovitostí  
v dražbách. Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) se nyní může jmé-
nem obce zúčastňovat dražeb nemovitostí v části Středočeského a Ús-
teckého kraje a v Praze. Maximální cena, na kterou může vedení obce  
v dražbě přihodit, se stanoví operativně jako medián z odhadů, které 
určí jednotliví členové zastupitelstva.
Obec může tímto způsobem vydražit nemovitost v okresech Mělník, Pra-
ha, Praha-západ, Praha-východ, Beroun, Kladno, Litoměřice a Louny.
Podle důvodové zprávy k návrhu pro zastupitelstvo jsou dražby příle-
žitostí k získání poměrně „levné“ nemovitosti. Dražby jsou často vynu-
cené například exekucemi, ceny se podle návrhu pohybují pod úrovní 
„klasické komerční oblasti“.
Předmětem nákupu může být pouze celá nemovitost, nikoliv pouze 
spoluvlastnický podíl. O případném úspěchu v dražbě bude starosta 
informovat vždy na nejbližším dalším zasedání zastupitelstva.
Podle Jakuba Bryndy bude vhodné příležitosti k dražení vytipovávat 
ekonom obce Peter Jaďuď, starosta ale dle svých slov uvítá i podněty 
od občanů.

Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo šesti hlasy – pro bylo všech pět za-
stupitelů za sdružení Pro Nelahozeves a dále Stanislav Kuchta (KSČM). 
Proti byli Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život), Radek Modes 
(ČSSD) a Josef Kukla (KSČM).
Medián je hodnota, která je v souboru hodnot přesně uprostřed. Pokud 
je počet hodnot sudý, jedná se o průměr dvou prostředních hodnot. Na 
rozdíl od průměru není medián ovlivněn extrémními hodnotami. Takže 
například průměr hodnot 1, 2, 2, 3, 4, 5, 75 činí přibližně 13, zatímco me-
dián je pouze 3, jakožto hodnota uprostřed souboru. Extrémní hodnota 
75 výrazně zvyšuje průměr, ale nemá žádný vliv na medián.
Obec si může nákupy nemovitostí dovolit díky významným příjmům 
z poplatků ze Skládky Uhy. Nákup nemovitostí se ukazuje jako způsob 
investování prostředků, na kterém se dokážou zastupitelé shodnout. 
„Zejména pozemky v podstatě neztrácejí na své hodnotě a lze oče-
kávat výnosy prostřednictvím jejich prodejů, respektive pronájmů. 
Obdobně lze hodnotit i stavby, pravda, pouze za určitých okolností,“ 
uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

(mm)

Obec bude 
nakupovat  
nemovitosti 
v dražbách

Zasedání zastupitelstva jsou vysílána 
živě na YouTube a obyvatelé obce mají 
zároveň možnost zúčastnit se rozpravy 
připojením do videokonferenčního hovo-
ru na platformě Zoom.

Podrobnosti na adrese: 
www.nelahozeves.cz/vysilani
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Pořizujeme si nemovitosti a nevíme, 
co s nimi bude, říká zastupitel Josef Kukla
Jste v zastupitelstvu tři volební období. 
Jak byste je porovnal?
První dvě především jako období splácení 
dluhů a určitých zděděných záležitostí. 
Třetí jako období přebytku, ale i tápání.

I to druhé? Vždyť vám v roce 2015 
začaly chodit peníze ze skládky.
Stále jsme neměli splacené dluhy.

Ale když končilo volební období, tak jste 
měli na účtech 70 milionů. Minimálně pos-
lední dva roky už obec zadlužená nebyla.
Mluvíme o posledních dvou letech. Peníze 
ze skládky narůstaly postupně. Je na místě 
si vytvořit určitou finanční rezervu.

Současný starosta vám mimo jiné 
vyčítá, že jste měli možnost investovat, 
ale moc jste to nedělali. Nemohly se 
některé projekty rozjet dříve?
Není na místě, aby se nahlédlo do zápisů  
z jednání zastupitelstva, ale i do jiných archi-
vovaných dobových dokumentů, a zjistit si, 
jak zastupitelstvo konalo nebo nekonalo a za 
jakých okolností a v jakých konkrétních situ-
acích? A pak teprve hodnotit?

Buďme konkrétní. Co třeba chodník  
v Lešanech?
Já osobně jsem s inženýrem Vychodi-
lem konzultoval možnost vypracovat stu-
dii trasy silnice III/24021 od horního ang-
lického resortu až ke křížku. Tato studie, 
krom umístění nových autobusových zastá-
vek, umístění otoče autobusů u horního 
resortu, vyřešení umístění bezpečného pro-
storu pro chodce na nadjezdu u hřiště PTZ, 
měla řešit i umístění chodníku v ulici Kralup-
ská, ale i v Lešanech v ulici V Úvoze. Požada-
vek na vypracování takové studie jsem ale 
odvolal, neboť krajští úředníci počali posu-
zovat změnu trasování příměstské autobu-
sové dopravy na území Kralup nad Vltavou, 
Nelahozevsi, Zeměch a dalších obcí. Toto 
jejich posuzování trvalo zhruba rok. Protože 
se předpokládala totální změna trasy auto-
busu, nemělo smyslu vypracovávat zamýš-
lenou studii. Když pominula zmíněná pře-
kážka, nastala jiná priorita.

Posuneme-li se do současného voleb-
ního období, nelze přehlédnout, 
že podporujete jen málo z toho, co 
současný starosta předloží. Většinou se 
zdržujete hlasování. Dá se nějak zobec-
nit, co vám nejvíc vadí?
Někdy také hlasuji pro, někdy také proti. 
Statistiku si nedělám. Nehlasuji formálně, 
nezastávám stádový přístup. Ale vadí mi 
například nákup nemovitostí.

Není to vhodný způsob investování peněz, 
když se nedokáže zastupitelstvo shodnout 
na investici do finančních produktů?
A je vhodný způsob investování peněz, 
když se dokáže zastupitelstvo shodnout 
na investici do finančních produktů? Tak 
například nákup pole v Lešanech…

…to se ale nakonec nekoupilo, a navíc 
to byla relativně drobná investice.
Drobná investice s návratností asi osmdesáti 
let. Navíc v době, kdy ceny jsou na vrcholu 
a kdy údajně úředníci horečně přemýšlí, jak 
docílit snížení cen, aby si ti, kteří chtějí hospo-
dařit, mohli bez problémů pole koupit, aby 
na polích hospodařili ti, kteří jsou vlastníky, 
protože u nich je záruka, že si pole nezde-
vastují. Prostě mi připadá, že koupi nemovi-
tosti by měla předcházet fáze řádné analýzy 
– co kupuji, jak s nemovitostí mohu naložit, 
jaké přinese výnosy, náklady atd. Někdy mi 
připadá, že někdo sedne k počítači a zjistí, že 
v obci jsou k prodeji nějaké volné pozemky, 
a tak je koupíme. Takzvaná důvodová zpráva 
obsahuje jen samá pozitiva, zní jak oslavná 
báseň. Stejně tak se mi nelíbil nákup budovy 
v ulici Pod Strání u rybníčků. Ta nemovitost 
byla v inzerci velmi dlouho, byla v podstatě 
neprodejná. Podotýkám, že se mi především 
nezamlouvala kupní cena.

Nejde přece o tu nemovitost, jde o tu 
parcelu.
Ano, z velké části o parcelu ve strmém kopci 
a v blízkosti frekventované silnice I/16. Není 
jasné, jak s nemovitostí naložit…

Já jsem vizi toho prostoru od starosty 
zaznamenal. Rád by zde zbudoval 
nové regionální společenské centrum, 
s obchodem, s prostorem pro rodiny 
s dětmi, odpočinkové místo. Je s tím 
nějaký problém?
Kolikátá že vize? Já například nevím, do jaké 
míry se dá stavební část pozemku zastavět. 
Snad si to někdo zjišťoval? Nebo jaké budou 
náklady na odstranění stávajících staveb-
ních objektů.

Těch možností, co koupit, není v Nela-
hozevsi zase tolik. A v této části obce 
podobný prostor chybí. Má zde být 
prodejna potravin, po které místní lidé 
opakovaně volají.
Paní Marta, která v ulici donedávna provozo-
vala hospodu, byla svolná s tím, že by doká-
zala vyčlenit část prostor pro malou pro-
dejnu základních potravin. Někteří místní 
ale z tohoto nebyli nadčeni. Například  
v Rakousku v malých obcích existují malé 

hospůdky, které zároveň fungují jako malá 
prodejna nebo bufet. Výhoda takového 
uspořádání spočívá v nízkých udržitelných 
provozních nákladech. V denní době pro-
dejna potravin a bufet, v odpoledních pak 
hospůdka. U nás v ulici ale máme prodejnu, 
tedy neobsazenou samoobsluhu. A místní 
občany zajímá, jak bude se samoobsluhou 
naloženo. Uvažují, že by se mohla stavebně 
zvelebit, že by třeba na přechodnou dobu 
mohla sloužit svému původnímu účelu. Já 
jsem v kontaktu s majitelem veltruské samo-
obsluhy. Ten projevil zájem o provozování 
prodejny v Pod Strání. Dokonce jsem jej 
zkontaktoval se starostou. 

Existovala také možnost koupit areál 
PTZ. Možná se zase objeví.
To doufám nemyslí nikdo vážně. 

Co třeba pro účely nějaké bytové 
výstavby, nebo nové budovy školy?
To znamená všechno zbourat a vystavět 
nové stavby nebo prodat pozemky. Pří-
padně odstranit ekologické zátěže. Kdyby to 
bylo tak jednoduché, jak si to někdo před-
stavuje, tak by to udělal už Unilever. Prý jsou 
to docela zdatní obchodníci.

Kam by tedy měly směřovat volné 
prostředky obce? Teď už máme na 
účtech kolem tří set milionů.
K smysluplným investicím. Tedy užívat 
obecní finanční prostředky rozvážně, efek-
tivně, jak zákon káže.

Když investici doporučí finanční výbor  
i ekonom obce, tak to nestačí?
Zřejmě ne vždy. 

Chtěl byste v samosprávě Nelahozevsi 
působit i po dalších volbách?
Nejde o mé chtění nebo nechtění. Zastu-
pitelé jsou volení funkcionáři. Podporu ze 
strany místních lidí ale cítím.

Mgr. Josef Kukla (* 1964) 
je absolventem Policejní akademie, 
převážnou část své profesní kariéry 
působil v policejních kruzích, mimo jiné 
jako vyšetřovatel a inspektor. Zastu-
pitelem za KSČM (jako nestraník) je od 
roku 2010, v letech 2011–2018 zastával 
funkci místostarosty Nelahozevsi. Je 
svobodný a bezdětný, v Nelahozevsi 
bydlí od narození.

(mm)
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Pokračování ze str. 1
Článek: Obec kupuje další část areálu  
Anytrade včetně provozní budovy

CETIN po půl roce našel novou lokalitu pro 
vysílač: přímo v centru Lešan, ale menší
Telekomunikační společnost CETIN chce v Le-
šanech novou základnovou stanici pro mobil-
ní sítě, která by měla zajistit plnohodnotný sig-
nál mobilních telefonů v obci. Lidé se potýkají 
s nedostatečným signálem zejména v centru 
obce a v Lešanech.
Původně navrhované umístění v prostoru bý-
valé skládky vedle dolního resortu se setkalo 
s odmítavým postojem části obyvatel Le-
šan, petici proti výstavbě stožáru podepsalo  
195 lidí. Po půlroce zkoumání dalších variant 
CETIN navrhnul, aby byl vysílač umístěn pří-
mo v centru Lešan, na křižovatce ulic V Úvoze  
a U Dvora. Vysílač by však měl být o něco 
menší a užší než původně zamýšlený. Nově se 
podle předložené vizualizace jedná „pouze“  
o cca třicetimetrový jednoduchý sloup, na je-
hož vrcholu jsou umístěny antény.
U paty stožáru má být umístěn ocelový rám 
pro technologii. Stožár má být oplocen buď 
drátěným poplastovaným pletivem nebo 
plotem s dřevěnými plaňkami. Uvnitř stanice 
bude plocha zpevněná štěrkem.
Záměr výstavby stožáru na tomto místě jed-
nomyslně schválilo zastupitelstvo na červno-
vém zasedání. Bod programu nebyl avizován 
ve zveřejněné pozvánce na zasedání, do pro-
gramu byl přidán dodatečně. Starosta Jakub 
Brynda (Pro Nelahozeves) však zdůrazňuje, že 

schválení záměru je jen prvním krokem, kte-
rý umožní rozpracování projektu do větších 
podrobností. Pak o něm bude zastupitelstvo 
hlasovat znovu.
Právě v ulici U Dvora chtěla novou základno-
vou stanici pro mobilní sítě vybudovat před 
osmi lety společnost T-Mobile. Stanice měla 
být umístěna na střeše protějšího domu. Pro-
ti tomu se ale tehdy postavila část místních 
obyvatel a zastupitelstvo nakonec neposkytlo  
k výstavbě potřebný souhlas.
Mezi lidmi se v této souvislosti šíří obavy  
z vysokého elektromagnetického záření a jeho 
škodlivosti pro lidské zdraví. Podle zástupce 
projekční firmy ISFIN Ivana Švece jsou ale ne-
odůvodněné. „Plánovaná stavba je plně v sou-
ladu s hygienickými normami. Tatáž parabola 
je na mateřské škole, na gymnáziu v Písku,  
v Praze na každém druhém baráku třeba i na 
sídlištích,“ upozorňuje Švec a intenzitu záření 
srovnává s běžným signálem mobilního tele-
fonu. „Hygienické předpisy pro elektromagne-
tické záření platné v České republice jsou jed-
ny z nejpřísnějších v Evropské unii,“ doplňuje 
mluvčí společnosti CETIN Klára Zavadilová.
Jakub Brynda přesto očekává, že i nová varian-
ta bude mít své odpůrce. „Pokud bude stavba 
budit velké kontroverze, zvážíme uspořádání 
místního referenda o výstavbě vysílače spo-
lečně s říjnovými volbami do Poslanecké sně-
movny,“ podotkl starosta.
Podle místostarosty Zdeňka Schneidera (Pro 
Nelahozeves) bude nezbytné získat souhlas 
se stavbou minimálně od nejbližších sousedů. 
„Bez něj pro výstavbu hlasovat nebudu,“ upo-
zornil místostarosta. Podle zastupitele Stani-
slava Lidmaňského (Nelahozeves pro život) je 
třeba o projektu jednat s petičním výborem 
proti výstavbě původního vysílače. Za petič-
ní výbor vystupuje bývalý člen zastupitelstva 
Václav Turecký.

obec zakoupila rovněž za 5,7 milionu korun. 
Pozemek se nachází právě v prostoru mezi 
provozní budovou a vrátnicí. V areálu jsou  
v současné době uskladněny protipovodňo-
vé zábrany pro ochranu Zagarolské ulice.
Do areálu chce vedení obce nově přestě-
hovat i sběrný dvůr, který se dosud nachází  
v nedalekém areálu autoservisu. Prostor je 
zde ale značně omezený a projekční firma 
VDI, která měla naprojektovat jeho novou 
podobu, podle starosty Jakuba Bryndy (Pro 
Nelahozeves) při návrhu „zápasila“ s nedo-

statkem místa. Firma nyní místo toho při-
praví návrh rekonstrukce prostoru v areálu 
Anytrade. Místostarosta Zdeněk Schneider 
(Pro Nelahozeves) nevylučuje ani opětovné 
zprovoznění čerpací stanice, k níž je k dispo-
zici též stavební povolení na její rekonstruk-
ci zahrnující též mycí box.
V provozní budově mají nalézt zázemí nejen 
pracovníci technických služeb, ale i adminis-
trativa nové příspěvkové organizace Správa 
a údržba obce Nelahozeves. Zároveň by zde 
měla sídlit obecní policie, bude-li zřízena. 
Část prostor by mohla být vyhrazena pro ar-
chiv obecního úřadu.
Dle úvahy starosty by se sem mohli přestě-
hovat i hasiči, což by umožnilo provést ge-

nerální rekonstrukci současného hasičského 
domu na návsi.
Nákup nemovitostí schválilo zastupitelstvo 
na červnovém zasedání sedmi hlasy z osmi 
přítomných zastupitelů (Josef Kukla se zdržel). 
Loňský nákup pozemku a čerpací stanice pro-
šel tehdy jen nejtěsnější většinou pěti hlasů.

(mm)

Vizualizace umístění stožáru v ulici U Dvora (mm)

Firma Stavitelství Řehoř v červnu dokončila 
rekonstrukci lešanské ulice U Dvora. Celá 
ulice, která byla dosud ve velmi špatném 
stavu, dostala nový asfaltový povrch  
a odvodnění a všechny přilehlé nemovito-
sti mají vybudované nové vjezdy. V ulici je 
osazeno nové veřejné osvětlení.
Rekonstrukce 200 metrů dlouhé ulice 
vyšla obec na čtyři miliony korun. Doda-
vatelská firma Stavitelství Řehoř nezíska-
la zakázku v samostatné soutěži, ale 
rozšířením veřejné zakázky na výstavbu 
splaškové kanalizace na Dvořákově stezce. 
Hodnota původní zakázky byla navýšena 
o 43 procent.
Obnově ulice předcházelo dokončení 
dešťové kanalizace v Lešanech. Během 
jarních měsíců byl vybudován odvod 
dešťové vody z lešanské ulice U Kapličky 
včetně nového rodinného domu na konci 
ulice. Mezi Dolní návsí a ulicí U Dvora 
bylo vykopáno nové potrubí, které svádí 
dešťovou vodu do hlavního dešťového 
řadu. Ten pokračuje z ulice U Dvora až 
do ulice V Loučkách a odsud nově vybu-
dovaným propojem za budovou základní 
školy do hlavního dešťového řadu v Kralup-
ské ulici a odsud hradební štolou do Vltavy. 
Celé kanalizační dílo je v současné době již 
v provozu. (Viz též rozhovor s projektantem 
Lukášem Počíkem na straně 9.) (mm)

Ulice U Dvora 
v Lešanech má 
nový povrch
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Zastupitelstvo 
na svém červ-
novém zase-
dání schválilo 
závěrečný účet 
obce. Celkové 

příjmy obce v roce 2020 činily 143 milionů 
korun, výdaje dosáhly 124 milionů korun.
Nejvýznamnější příjmovou položkou byly 
poplatky za uložení odpadů na Skládku 
Uhy, z nichž obec získala v loňském roce 
82 milionů korun. Pro srovnání, ostat-
ní daňové příjmy dosáhly v součtu „jen“  
31 milionů korun.
Významným příjmem byla dotace na re-
konstrukci obecní mateřské školy ve výši 
13 milionů korun. Dalších pět milionů ko-
run získala obec na rekonstrukci chodníků 
ve vilách.
Významnou příjmovou položkou se staly úro-
ky, na nichž obec získala 3,5 milionu korun.
Největší výdajovou položkou se stala vý-
stavba splaškových a dešťových kanaliza-
cí, na něž obec v minulém roce vynaložila  
40 milionů korun. Druhým největším vý-
dajem byla mateřská škola – z důvodu roz-
sáhlé rekonstrukce budovy ve Školní ulici 
činil rozpočtový výdaj 27 milionů korun.
Třetí největší položkou jsou komunální 
služby a územní rozvoj ve výši 13 milionů 
korun. V této položce jsou zahrnuty napří-
klad nákupy nemovitostí.
Na obnovu a rekonstrukci chodníků obec 
v loňském roce vynaložila více než 10 mili-
onů korun – šlo zejména o výstavbu chod-
níku v Kralupské ulici. Dalších 3,4 milionu 
stála údržba a obnova silnic.
Významnou výdajovou položkou se stala 
protipožární ochrana – obec na ni vynalo-
žila téměř pět milionů korun. Tento výdaj 
zahrnuje i nákup protipovodňových zá-
bran a kontejnerů na jejich uskladnění.
Pro závěrečný účet hlasovalo šest zastu-
pitelů z devíti. Zastupitel Radek Modes 
(ČSSD) hlasoval proti, zastupitelé Stanislav 
Lidmaňský (Nelahozeves pro život) a Josef 
Kukla (KSČM) se zdrželi hlasování. Staros-
ta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) vyjád-
řil nad jejich postojem údiv s ohledem na 
skutečnost, že schválení závěrečného účtu 
je zákonnou povinností zastupitelstva. Po-
dle advokáta obce Lukáše Rothanzla by 
případné neschválení závěrečného účtu 
mohlo vést až k udělení pokuty pro obec. 
„Pokud tedy zastupitel hlasuje proti přijetí 
potřebného usnesení, popřípadě nehlasu-
je vůbec, mělo by se tak stát z objektivních, 
a hlavně věcných důvodů. V opačném pří-

padě jsem přesvědčen, že zastupitel může 
být za své jednání právně odpovědný,“ 
konstatuje Rothanzl.
Radek Modes dle svých slov hlasoval pro-
ti závěrečnému účtu proto, že mu údajně 
již od února nefunguje obecní e-mailová 
schránka, a to přesto, že správce počíta-
čové infrastruktury obce opakovaně žádal 
o vyřešení. „Logicky jsem tedy závěrečný 
účet a ani jiný materiál k zasedání zastu-
pitelstva obce neviděl, protože k obecní-
mu e-mailu nemám přístup,“ uvedl Radek 
Modes. Starostu Jakuba Bryndu toto zdů-
vodnění udivilo. „Argumentovat tím, že  
v 21. století se od února nemohu připojit, 
je smutné. Kdo chce, tak si poradí, a kdo 
nechce, tak se vymlouvá,“ konstatoval sta-
rosta s tím, že zastupitel si může podklady 
vyzvednout kdykoliv přímo na úřadě.
Zastupitel Josef Kukla se dle svých slov 
zdržel hlasování proto, že se ve velmi roz-
sáhlém materiálu v dostatečné míře ne-
zorientoval. V této souvislosti poukázal 
na to, že jednání zastupitelstva, na němž 
byl závěrečný účet projednáván, nepřed-
cházela porada zastupitelů, na níž by byl 
dokument zastupitelům podrobněji před-
staven. Zastupitel zároveň upozornil, že 
neschválení závěrečného účtu by žádný 
problém nezpůsobilo. „V případě nepro-
jednání závěrečného účtu existovala do-
statečná časová rezerva k dodržení záko-
nem stanoveného termínu,“ konstatoval 
zastupitel. Závěrečný účet byl projednáván 
na zasedání 7. června, podle zákona musí 
být schválen do 30. června.
Na nedostatek času k prostudování závě-
rečného účtu obce se odvolal i zastupitel 
Stanislav Lidmaňský.
Zastupitelé dostávají podklady k zasedání 
v souladu s platným jednacím řádem vždy 
týden předem na e-mailovou adresu, kte-
rou uvedli na začátku volebního období. 
Podle Josefa Kukly je tato lhůta v někte-
rých případech příliš krátká. Jedná se však 
o běžnou praxi, podobně postupovali sta-
rostové i v minulých volebních obdobích. 
Návrh závěrečného účtu byl na úřední des-
ce obce vyvěšen 14. května, tedy více než 
tři týdny před jednáním zastupitelstva.

 (mm)

Kompletní závěrečný účet obce je k dispozici 
na webové stránce 

www.nelahozeves.cz/deska/zaverecny-ucet-
-obce-nelahozeves-za-rok-2020. 

Obec loni hospodařila  
    s mírným přebytkem

Soutěž na opravu 
uličky u kostela 
provází komplikace
V průběhu letních prázdnin by měla proběh-
nout oprava komunikace u kostela včetně 
prostoru pod železničním podjezdem u Dvo-
řákovy stezky a silnicí za hasičským domem. 
Práce by měly být podle plánů vedení obce 
hotovy do konce srpna, neboť počátkem září 
proběhne v centru obce jubilejní ročník festi-
valu Dvořákova Nelahozeves – v září uplyne 
180 let od skladatelova narození. (O projektu 
jsme psali v čísle 6/2021.)
Projekt se však začíná dostávat do časové tísně 
způsobené komplikovaným vyhodnocováním 
veřejné zakázky. Jednání hodnoticí komise se 
nečekaně protáhlo z důvodů nejasností v na-
bídce ostravské firmy Ridera Bohemia. Cenová 
nabídka ve výši 7,9 milionů korun se zdála ko-
misi podezřele nízká. Při podrobnějším zkou-
mání se ukázalo, že uchazeč kalkuloval kana-
lizační žlab o rozměrech 15 × 20 cm, ačkoliv 
obec požadovala rozměry 50 × 50 cm. Žlab je 
přitom klíčovým prvkem pro odvodnění celé 
komunikace. Dále vyšlo najevo, že vybouraný 
asfalt z komunikace firma zařadila do katego-
rie ostatních odpadů, ačkoliv jde o asfalt s ob-
sahem dehtu, což je nebezpečný odpad, jehož 
likvidace je výrazně dražší.
Obec opakovaně žádala firmu Ridera Bohe-
mia o vysvětlení a upřesnění cenové nabíd-
ky, s odpověďmi firmy ale nebyla spokojena 
a firmu tak nakonec ze soutěže vyřadila. Na 
druhém místě se s cenou 8,5 milionů korun 
umístila firma Stavitelství Řehoř, která v obci 
realizuje řadu dalších zakázek – výstavbu sítí 
splaškové kanalizace a rekonstrukce místních 
komunikací a chodníků. Ke dni uzávěrky ne-
byla soutěž ještě formálně ukončena, neboť 
obec čeká na uplynutí lhůty pro podání pří-
padné námitky firmou Ridera Bohemia.
V krátké době jde již o druhé výběrové řízení, 
při jehož vyhodnocení se vyskytly kompli-
kace: Proti výsledku soutěže na rekonstrukci 
budovy bývalé vinopalny se odvolal neú-
spěšný uchazeč a jeho podnět nyní řeší Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže.

(mm)
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Odpadová firma FCC, která na území obce 
provozuje skládku komunálního odpadu pod 
názvem Skládka Uhy, by ráda rozšířila plochu 
skládky o dalších 13 hektarů. Firma požádala 
obec Nelahozeves o změnu územního plánu, 
která by požadované rozšíření měla umožnit. 
Území, na nějž by se skládka měla rozšířit, je 
v současné době rekultivováno po předchozí 
těžbě štěrkopísku a je využíváno k zeměděl-
ské činnosti.
O žádosti firmy FCC jednalo zastupitelstvo na 
červnovém zasedání. Bod programu nebyl 
uveden na veřejné pozvánce, do programu 
byl zařazen dodatečně až přímo na zasedání. 
Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) zá-
roveň připustil, že obec má žádost odpadové 
firmy k dispozici již delší dobu. Žádost je dato-
vána červnem loňského roku, zpoždění s jejím 
projednáváním zdůvodnil starosta pandemií 
nemoci covid-19.
Zastupitelstvo nakonec o samotné žádosti ne-
hlasovalo. K žádosti odpadové firmy se znovu 
vrátí na dalším zasedání, které by se mělo ko-
nat v září.
V současné době se na skládku ročně uloží 
přibližně 230 tisíc tun odpadu. K vyčerpání její 
současné kapacity dojde podle údajů provo-
zovatele nejpozději do roku 2030, pravděpo-
dobně ale už dříve.
Platný zákon o odpadech předpokládá od 
roku 2030 zákaz skládkování využitelných od-
padů. Kapacity pro odstranění odpadů sklád-
kováním budou ale i nadále potřebné pro 
zajištění bezpečného odstranění zbytkových 
odpadů, které není možné recyklovat nebo ji-
ným způsobem využít. Na rozšířenou skládku 
by se tak po roce 2029 ukládal už jen zbytkový 
nevyužitelný odpad, tzn. biologicky neaktivní 
a s vyšší objemovou hmotností. Tím by podle 
firmy FCC měly být eliminovány negativní as-
pekty skládkování, jako je zápach nebo úlety 
lehkých materiálů. „Zátěž na obec by tak měla 
být podstatně nižší,“ uvedl na zasedání zástup-

ce odpadové firmy Jakub Kos.
Skládka Uhy je na území Nelahozevsi pro-
vozována od roku 2015. Jejímu vybudování 
předcházelo místní referendum, v němž se dvě 
třetiny obyvatel vyslovily pro skládku. Právě na 
výsledek osm let starého referenda se dnes od-
volávají starosta Jakub Brynda s místostarostou 
Zdeňkem Schneiderem. „Občané řekli jasné 
ano skládkování,“ konstatoval starosta a pou-
kázal na příjmy, které by obecnímu rozpočtu 
přineslo další rozšíření skládky. Místostarosta 
Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves) upozornil, 
že největší podporu vyjádřili skládce v referen-
du v roce 2013 občané severní části obce, která 
je skládce nejblíže. Ve volebním okrsku Pod-
hořany tehdy skládce vyjádřilo podporu 72 % 
obyvatel. „Nemohu se rozhodovat podle toho, 
co bych chtěl já sám, ale musím respektovat, 
co chtějí občané,“ vysvětlil Zdeněk Schneider. 
Současný místostarosta působil dříve v ekolo-
gickém spolku Občanské sdružení Nelahoze-
ves, které neúspěšně bojovalo proti výstavbě 
skládky v katastru Nelahozevsi.
Podle názoru jednoho z přítomných občanů 
se ale rozhodnutí obyvatel v referendu vzta-
hovalo na skládku v jejím současném rozsahu, 
nikoliv na její další rozšiřování. Také zastupitel 
Petr Richtrmoc (Pro Nelahozeves) se k další-
mu rozšiřování postavil rezervovaně. „Peněz 
je tady zbytečně moc,“ domnívá se zastupitel.
Pro další rozšiřování skládky zřejmě nezvedne 
ruku ani zastupitel Josef Kukla (KSČM). Býva-
lý místostarosta se odmítl zúčastnit 
nedávného jednání zástupců firmy 
FCC se zastupiteli, neboť schůzka se 
odehrávala za zavřenými dveřmi bez 
účasti veřejnosti. „A zase budeme mít 
prachy, to bylo, co jim natloukli do 
hlav,“ nebere si servítky Josef Kukla  
a upozorňuje, že zákon, který obci 
přiznává poplatky ze skládky, může 
být kdykoliv v budoucnu změněn. 
„Rozhodnutí o rozšíření už ale zpět 

nikdo nevezme,“ uzavírá zastupitel.
Pro obec znamená provoz skládky pravidel-
ný příjem v podobě poplatků za ukládání 
odpadu v řádu desítek milionů korun ročně. 
Například v loňském roce obec na poplatcích 
získala 82 milionů korun.
Další rozšíření skládky, dle návrhu téměř na 
dvojnásobek současné rozlohy (z 16 na 29 hek-
tarů), by obci garantovalo příjmy i po roce 
2029, byť o něco nižší než v současné době. 
Poplatky se od letošního roku sice začínají 
každoročně zvyšovat, zároveň však zákon 
postupně snižuje podíl, který z poplatku do-
stane obec, na jejímž území se skládka nachá-
zí. V letošním roce činí tato částka 480 Kč za 
tunu, v roce 2030 už to bude „jen“ 370 Kč za 
tunu. Přibližně deset procent poplatku navíc 
náleží sousední obci Uhy, na jejímž území se 
nachází malá část provozního areálu skládky.
Provoz skládky je občas předmětem stížností 
místních obyvatel. Ze skládky často odlétají 
lehké odpady do blízkého Hleďsebského lesa 
a odsud až do zahrad rodinných domů v ulici 
Pod Strání. Obyvatelé této ulice si stěžují i na 
častý zápach, provozovatel skládky ale popí-
rá, že by těleso skládky nadměrně zapáchalo. 
Skládka přináší také velkou dopravní zátěž ve 
Velvarské ulici, kterou projíždějí denně stovky 
nákladních automobilů, což způsobuje vel-
kou hlučnost, prašnost a vibrace v přilehlých 
nemovitostech. Silnice navíc na většině délky 
nemá chodník a některé vchody do nemovi-
tostí ústí přímo do silnice. Zároveň se skládka 
vzhledem ke své výšce a objemu postupně 
stala viditelnou pohledovou dominantou  
z řady míst v okolí Nelahozevsi. Za jasného 
počasí je dobře vidět například z Lešan.

Firma FCC chce rozšířit  
Skládku Uhy o dalších 13 hektarů

Pokračování ze str. 1
Článek: Obec posílá čtyři miliony korun obcím postiženým tornádem

obec příliš vysoká a ve zjevném nepoměru 
s tím, jakou poskytl pomoc v souhrnu všem 
postiženým obcím například Středočeský kraj 
(jeden milion korun) či hlavní město Praha 
(dva miliony). Tento názor podpořil i zastupitel 
Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život). 
„Praha dává dva miliony a má „jenom“ stoše-
desátkrát větší rozpočet než Nelahozeves,“ 
upozornil zastupitel. Zároveň poukázal na dal-
ší obce, které byly tornádem též výrazně po-
stiženy, například hodonínskou osadu Pánov.
Pro spravedlivější rozdělení spíše menších 

částek více obcím se vyslovili též Radek Mo-
des (ČSSD) a Stanislav Kuchta (KSČM).
Kromě všech pěti členů sdružení Pro Nela-
hozeves pro návrh nakonec zvedl ruku jen 
zastupitel Stanislav Kuchta. Proti návrhu byl 
Stanislav Lidmaňský. Josef Kukla a Radek 
Modes se hlasování zdrželi.
Příjmy obce Nelahozeves z poplatku za uklá-
dání odpadu na skládku činí každý měsíc 
pět až sedm milionů korun. Za loňský rok 
obec získala na poplatku 82 milionů korun.

(mm)

(mm)

Obec Hrušky – základní škola  
a kostel sv. Bartoloměje, pátek 25. června. 

Foto: Tadeáš Bednarz/CC-BY-SA-4.0
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Obec Nelahozeves se připojila k memorandu proti plánované vý-
stavbě vysokorychlostní železniční trati Podřipsko, která má propojit 
Prahu s Drážďany a která je v části trasy projektována podél dálnice 
D8. O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo na červno-
vém zasedání.
Obce, které se stanou signatáři memoranda, se zavazují účinně spo-
lupracovat při aktivitách směřujících k zabránění výstavby vysoko-
rychlostní trati v jejím současném provedení a umístění. Podle plánů 
Správy železnic by trať měla vést nedaleko obcí Odolena Voda, Úžice, 
Zlosyň a Nová Ves.
Memorandum bylo připraveno v rámci sdružení Koridor D8, které 
sdružuje osmnáct měst a obcí situovaných podél dálnice D8 od hra-
nice s Prahou do přibližně 25. kilometru. Cílem sdružení je koordinace 
postupu při posuzování záměrů investiční výstavby v lokalitě, zejmé-
na skladových a logistických hal nedaleko sjezdu na 9. kilometru dál-
nice. Obce se obávají dalšího nárůstu dopravní zátěže v této lokalitě  
a dalších negativních vlivů na životní prostředí místních obyvatel. Ne-
lahozeves je členkou sdružení od roku 2019.
Kromě dlouholetého boje proti výstavbě dalších hal se nyní sdružení 
Koridor D8 začalo věnovat též plánované vysokorychlostní trati. Její 
výstavba má výrazně zrychlit železniční dopravu v severní části re-
publiky až do Německa. Vlaky by po nové trati měly jezdit rychlostí 
až 350 kilometrů za hodinu. Doba jízdy z Prahy do Ústí nad Labem by 
se zkrátila na pouhých 25 minut. Blízké obce se ale obávají zvýšení 
hlučnosti, vibrací a prašnosti. Jedním z cílů memoranda je tak snaha 
o vyvolání jednání se zástupci státu a Správy železnic o eliminaci ne-
gativních vlivů na dotčené obce a jejich obyvatele. „Nechceme záměr 
blokovat, ale vadí nám způsob, jakým stát stavbu připravuje, neinfor-
muje včas a nereflektuje územní plány dotčených obcí,“ vysvětlil po-
stoj Nelahozevsi starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves).

Na vysokorychlostní trať má být podle plánů Správy železnic pře-
vedena dálková osobní železniční doprava, která nyní využívá trať 
přes Nelahozeves. Podle koordinátorky sdružení Kláry Rothové to 
ale nemusí znamenat, že přes Nelahozeves pak bude jezdit méně 
vlaků. „Uvolněnou kapacitu mohou snadno zaplnit nákladní vlaky, 
které jsou delší a hlučnější než osobní,“ upozorňuje Klára Rothová.
Právě výstavbou vysokorychlostní trati argumentuje obec Nela-
hozeves v námitkách proti připravované přeložce železniční trati  
v úseku podél Dvořákovy stezky. Přeložka má současnou esovitě za-
křivenou trať v tomto úseku narovnat a umožnit tak rychlejší průjezd 
vlaků. Podle názoru vedení obce to ale nedává smysl právě proto, že 
rychlíky mají být výhledově převedeny na nově vybudovanou vyso-
korychlostní trať Podřipsko.
Právě na tento aspekt upozornili na červnovém zasedání zastupi-
telstva zástupci spolku Dvořákova stezka, který je nejhlasitějším 
odpůrcem přemístění nelahozeveské trati. V postupu obce spatřují 
členové spolku rozpor: Obec se podle jejich názoru přistoupením 
k memorandu přihlásila k boji proti výstavbě nové vysokorychlost-
ní trati, na jejíž výstavbu se přitom u přeložky nelahozeveské trati 
sama odvolává.
Podle místostarosty Zdeňka Schneidera chce ale Nelahozeves do-
sáhnout pouze toho, aby stát začal s dotčenými obcemi jednat, což 
se nyní údajně neděje.
Memorandum bylo schváleno sedmi hlasy, hlasování se zdrželi Josef 
Kukla (KSČM) a Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život).
Sdružení Koridor D8 se již několik let usilovně snaží zabránit dalšímu 
rozšiřování skladovacích prostor nedaleko sjezdu na 9. kilometru 
dálnice D8 u staré silnice č. 608 ve směru na Veltrusy a Nelahozeves. 
Původně zde chtěla nizozemská developerská společnost CTP po-
stavit pro německou automobilku Daimler halu pokrývající plochu 
229 tisíc čtverečních metrů. Jednalo by se o největší halu na území 
Česka, více než dvakrát větší než dosud největší sklad společnosti 
Amazon v Dobrovízi.
Ministerstvo životního prostředí v roce 2019 odmítlo vyjmout půdu 
pro výstavbu haly ze zemědělského půdního fondu s argumen-
tem nevratné devastace, ztráty produkčních i mimoprodukčních 
funkcí půdy a závažného narušení hydrologického režimu území. 
Developer reagoval tak, že projekt rozdělil na několik menších  
a průběžně se snaží získat pro jednotlivé z nich potřebná povole-
ní. Zároveň jednotlivé části pojmenoval tak, aby nebylo na první 
pohled zjevné, že spolu nějak souvisejí. Rozdělením záměru inves-
tor rovněž obešel Ministerstvo životního prostředí, neboť záměry 
o menší ploše schvaluje Krajský úřad Středočeského kraje. Ten již 
vyjmutí části plochy ze zemědělského fondu postupně v loňském 
a letošním roce schválil. Povolovací proces jedné z menších hal se 
dokonce investorovi podařilo dotáhnout až k získání stavebního 
povolení, které vydal kralupský stavební úřad v květnu letošního 
roku. Povolení však zatím nenabylo právní moci, protože bylo po-
dáno několik odvolání. Proti vydání stavebního povolení se počát-
kem června odvolala i obec Nelahozeves.
Podle Kláry Rothové se sdružení Koridor D8 začíná připravovat 
na další velké výzvy. Jednak je to připravovaný propoj dálnic D8  
a D7, jehož součástí je i obchvat Kralup nad Vltavou, který výrazným 
způsobem změní dopravní řešení křižovatek a kruhových objezdů  
v okolí exitu 9. Zároveň se podle Kláry Rothové začíná hovořit o roz-
šíření kulových zásobníků chemičky firmy Unipetrol v Kralupech nad 
Vltavou. „Zatím jsme neviděli ještě žádnou dokumentaci, ale Unipe-
trol již obesílá majitele pozemků s žádostí o odprodej,“ upozornila 
Klára Rothová.

(mm)

Nelahozeves nesouhlasí  
s projektem vysokorychlostní  
trati podél dálnice D8
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RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme 
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

Volejte NONSTOP    777 774 221 www.sys-data.com

Placená inzerce    

Nové hřiště u nadjezdu
Během června u nadjezdu vedle fotbalového hřiště TJ PTZ Viktorie vy-
rostlo oplocené hřiště. Veřejnou zakázku na jeho vybudování vyhrála 
firma Bonita Group Service. Obec za něj zaplatila 1,6 milionu Kč. 
Přesný den jeho otevření v době redakční uzávěrky ještě nebyl znám. 
„Až stavební firma dílo předá, rád bych zde zasadil zeleň a celkově to 
místo pozdvihl. Funkční bude do čtrnácti dnů, ale pěkné a zabydlené 

do tří let, než se ujme a zútulní,“ upřesnil budoucnost tohoto prostoru 
starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves).
Na hřišti se nachází řada herních a fitness prvků, nakonec by se zde 
měla objevit i přislíbená pyramida. Areál je již oplocen. Oproti dříve 
zveřejněné vizualizaci se rozmístění jednotlivých prvků liší.
Výstavba se z důvodů složitější projektové přípravy oproti původním 
záměrům vedení obce protáhla o rok. Obec navíc neuspěla ani s žádostí 
o dotaci, hřiště tak zaplatí z vlastních prostředků. (sb)
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V květnu skončila výstavba propoje dešťové 
kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralup-
ská. Stavba, kterou od září loňského roku pro-
vádělo konsorcium firem Stavitelství Řehoř  
a PORR, navázala na dosud zaslepenou kana-
lizaci z ulice V Loučkách novým potrubím pod 
Školní ulicí, které za budovou školy odbočilo 
směrem k prodejně potravin. Zde se napojilo 
na již hotovou část, která byla vybudována 
před čtyřmi lety v souvislosti s přístavbou 
základní školy. Odsud dešťová voda může 
dále odtékat do páteřního potrubí v Kralup-
ské ulici a dále do hradební štoly pod zám-
kem, která vede pod tratí a bývalou hospo-
dou U Janáče až do Vltavy.
Stavba je důležitou součástí odvodnění Lešan 
a ulice V Loučkách, kde dosud docházelo při 
velkých deštích k zaplavování zahrad a sklepů.
Celé kanalizační řešení navrhla a naprojekto-
vala kralupská firma VHS PROJEKT. Stavební 
dozor po dobu realizace zajišťoval projektant 
Lukáš Počík.

Výstavba propoje dešťové kanalizace 
mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská 
stála 24 milionů korun. Přitom je to 
„jen“ krátký úsek potrubí. Co bylo na 
stavbě tak náročného?
Tento aspekt patrně trochu trápí i pana sta-
rostu, protože obec utratila spoustu peněz 
za dílo, z nějž jsou vidět na povrchu jen 
poklopy. Technologie, která zde byla pou-
žita, se využívá zejména ve velkých městech, 
jako je například Praha, kde je v komunika-
cích velká hustota inženýrských sítí. Máte-li 
uliční profil plný sítí, tak se tam už se stav-
bou kanalizace nevměstnáte. Pak vám zbývá 
jediná možnost, a tou je pokládka kanalizace 
do vyražené štoly. Štola se začíná budovat 
ze startovací jámy, odkud postupně po met-
rech razíte takzvaný výrub. Zároveň se na 
dno štoly pokládá kolejová vlečka, po níž se 
vyrubaná zemina transportuje ve vagónkách 
ven z prostoru čelního výrubu. Když je štola 
v celé své délce dokončena, tak se započne 
se zatahováním betonového potrubí, což je 
velmi pracné. Tímto způsobem se v Nelaho-
zevsi vybudovalo 130 metrů potrubí.
V části toho tunelu, zhruba v prostoru kři-
žovatky ulic Školní a V Loučkách, se pak 
vyskytl problém, nebo řekněme spíše tech-
nologická výzva. Polovina rubaného profilu 
byla měkká, lehce rozpojitelná, ale ve druhé 
polovině jsme narazili na tvrdou skálu. To je 
to nejhorší, co se vám při rubání může stát, 
protože když pak začnete bouracím kladi-
vem skálu dolovat, tak se vám zároveň na té 
měkké straně pořád zvětšuje výrub. Pak je 
konstrukce tunelu pracnější, musíte si neu-
stále dávat pozor na stabilitu tunelu.

Nehrozilo, že by se po vyražení tunelu 
propadla půda shora, jako se to stalo 
v roce 2008 ve Stromovce při výstavbě 
tunelu Blanka?

Ne. Veškerý prostor výrubu se po osazení 
potrubí zalévá speciální hmotou – popílko-
betonem. Ten vyplní veškerý volný prostor.

Ano, ale co předtím, než se tam nalije?
Razili jsme po velmi malých úsecích, tzv. 
„záběrech“, které jsou jasně určeny na 
základě geologického průzkumu lokality. 
Vyrazil se třeba jen jeden metr a ten se hned 
zapažil a vystrojil. U Blanky byly velké tlaky 
na rychlé dokončení a otevření tunelu, takže 
se razilo po delších úsecích a nedodržovala 
se technologická kázeň postupu výstavby. To 
se nakonec zhotoviteli stavby v místě geolo-
gické poruchy vymstilo.

V jaké hloubce jste razili?
V pěti metrech je vyražená dvoumetrová 
štola. Je to několik metrů pod úrovní ostat-
ních sítí. Nejhlouběji bývá voda, zhruba 
kolem metru a půl až dvou metrů.

Nelahozeves je v unikátní situaci, kdy si 
takto drahé dílo může dovolit zaplatit. 
Kdybychom neměli příjmy ze skládky  
a stáli před touto úlohou, co byste nám 
doporučil? Existuje nějaké technolo-
gicky levnější řešení?
Tento propoj je v rámci řešení odvodu deš-
ťových vod v obci velmi důležitý. Nedo-
vedu si moc představit, jak jinak než tímto 
tunelem by se to dalo zrealizovat, hlavně  
v úzké ulici V Loučkách. Teoreticky by se daly 
naprojektovat přeložky veškerých sítí, aby se 
vytvořil prostor pro další potrubí. Ale kdyby 
se to nasčítalo, tak by to možná vyšlo ještě 
dráž než toto řešení. A hlavně by to byl běh 
třeba na deset let, protože donutit všechny 
správce sítí, aby si své sítě přeložili, je velmi 
náročné. Navíc tu silnici pak rozebíráte něko-
likrát, protože se vám nepodaří jednotlivé 
práce zkoordinovat.

Tak znělo zadání výtvarné soutěže pro školy, kterou uspořádala Galerie Středočeského kraje.
Tématem soutěže bylo výtvarné vyjádření objevitelských cest Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik-
munda, dvou světově proslulých cestovatelů. Podtémata vycházela z jejich dobrodružných 
cest: Afrika / Jižní Amerika / Asie / Oceánie / Tatra 805 / dobrodružství / mapa / reportáž / ces-
topis / fotografie / přátelství. Od narození Jiřího Hanzelky vloni 24. prosince uplynulo 100 let.
Nejlepší mladé autory v pondělí 21. června v Kutné Hoře slavnostně ocenili hejtmanka stře-
dočeského kraje Petra Pecková, ředitelka galerie Jana Šorfová a starosta Nelahozevsi Jakub 
Brynda, který je vnukem cestovatele Jiřího Hanzelky.
Jakub Brynda promluvil k mladým umělcům a při té příležitosti pozval hejtmanku na hudební 
slavnost Dvořákova Nelahozeves, která se má uskutečnit v neděli 5. září. (tp)

Objevujeme svět s Jiřím Hanzelkou

Výstavba propoje dešťové kanalizace 
byla technologickou výzvou,  
říká projektant Lukáš Počík

(mm)
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Nejmodernější budova v obci 
Těmito slovy popsal nově zrekonstruovanou  
a rozšířenou budovu mateřské školy staros-
ta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves). Do nové 
školky se 25. května opět vrátily děti a díky pří-
znivým protiepidemickým opatřením dostali 
na chvíli tuto možnost i jejich rodiče a další 
zájemci z řad veřejnosti. V pátek 25. června se 
zde uskutečnil den otevřených dveří.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si 
prostory mateřské školy od podkroví až po 
jídelnu. Školka byla plná dětí, rodičů i praro-
dičů. Slavnostního dne se zúčastnil starosta 
obce Jakub Brynda, místostarosta Zdeněk 
Schneider a zastupitelé Petr Richtrmoc, Olga 
Riegertová a Stanislav Kuchta, kteří odpoví-
dali na dotazy ze strany občanů.
Prohlídka začala v prostorné a prosvětlené 
šatně. Návštěvníci dále pokračovali do tří tříd, 
s vestavěným nábytkem a vším potřebným 
pro pohodlí a hry malých školáčků. Každá 
třída má svou koupelnu, přizpůsobenou žá-
kům, od nízkých umyvadel, záchodů až po 

sprchu. V jednotlivých třídách bylo možné 
zhlédnout průběh rekonstrukce – nejprve na 
fotografiích a v podkrovní části i prezentaci 
na televizi. Právě podkrovní třída patří mezi 
nově vybudované prostory.
Den otevřených dveří byl obohacen hudebním 
programem pro děti a jejich rodiče: v jídelně 
to žilo díky skupině Hnedle Vedle. Jídelna se 
zelenou střechou je dalším nově zbudovaným 
prostorem školky. Díky této velké prosklené 
místnosti se zmenšila zahrada, podle starosty 
Jakuba Bryndy ale obec do budoucna plánu-
je propojit tento prostor se zahradou základní 
školy a rovněž sousední budovy bývalé vino-
palny. Vznikne tak jeden velký vnitroprostorový 
blok pro dětské radovánky.
Interiéry školky se setkaly s pochvalnými re-
akcemi z řad zaměstnanců i rodičů. Zazněl ale 
i dotaz, proč jsou vnitřní prostory tříd „trochu 
smutné“. Podle starosty Jakuba Bryndy jde  
u podobných budov o současný trend. Dě-
tem se nevnucuje žádná barva a děti si interi-

éry časem vyzdobí samy.
Rekonstrukce školky začala loni v létě a přišla 
na 26 milionů korun, z toho polovinu pokryla 
dotace Ministerstva financí.

(tp)

Zástupkyní rodičů ve 
školské radě bude nadále    
                       Eva Klimešová

V červnu se uskutečnily volby zá-
stupce rodičů do školské rady obec-
ní základní školy. Ve volbách zvítězi-
la Eva Klimešová, hlasovalo pro ni 
27 rodičů. Rodiče bude ve školské 
radě zastupovat další tři roky.

Její protikandidátka Petra Wandrolová získala 14 hlasů. Voleb-
ního práva využila méně než polovina rodičů.
Školská rada má tři členy, kromě rodičů v ní zasedají zástupci 
pedagogického sboru a zřizovatele. Za pedagogický sbor ve 
školské radě působí Milena Vovsová, obec jako zřizovatele školy 
reprezentuje zastupitelka Olga Riegertová (Pro Nelahozeves).
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě 
školy. Rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích pro-
gramů, schvaluje výroční zprávu školy či pravidla hodnocení 
žáků. Školská rada se rovněž podílí na zpracování koncepčních 
záměrů rozvoje školy, zabývá se hospodařením školy a podá-
vá též podněty a oznámení ředitelce školy či zřizovateli. Do 
pravomoci školské rady patří též návrh na vyhlášení konkursu 
na ředitele školy. Školská rada má ze zákona přístup k veškeré 
dokumentaci školy.
Eva Klimešová bude zastupovat rodiče ve školské radě již druhé 
volební období, ve škole má momentálně dva syny, třetí již ško-
lu absolvoval. V současné době pracuje na Úřadu vlády ČR jako 
asistentka. Ve volném čase se věnuje sportu a působí též jako 
plavecká trenérka dětí. V Nelahozevsi bydlí od narození.
Volby zástupce rodičů se měly původně konat již loni v listopa-
du, z důvodu epidemie nemoci covid-19 byly volby odloženy 
na období po skončení nouzového stavu. Ministerstvo školství 
prodloužilo funkční období školských rad v předchozím složení.

(mm)

Netradiční školní rok
Školní rok 2020/2021 byl pro nás všechny velmi netradiční a nesl se 
ve znamení velkých změn. Sloučení obou budov naší školky také příliš 
neusnadňovala neustále se měnící vládní opatření. Všechno zlé je ale  
k něčemu dobré a nám toto období přineslo spoustu pozitiv.
Díky spojení obou školek jsme stmelili kolektiv a po pár měsících pl-
ných očekávání a těšení na novou školku jsme se dočkali. Stěhování za 
běžného chodu bylo velkou výzvou. Vše jsme ale zvládli a nyní už si uží-
váme všeho, co nová budova mateřské školy nabízí. Ve srovnání s tou 
starou máme úžasnou jídelnu, která je velmi prostorná, a navíc vypadá 
opravdu krásně. Děti jsou nadšené z větších tříd, ke kterým přibyla i jed-
na nová – podkrovní. Společnost nám také nově dělá naše želva Žofka, 
která se okamžitě stala miláčkem všech našich prcků. Nové „bydlení“ 
jsme oslavili 25. června dnem otevřených dveří. Všichni měli možnost 
prohlédnout si nové prostory, mnozí zavzpomínali na své dětství a neu-
bránili se srovnávání. Nikdo z návštěvníků nešetřil slovy chvály a za celý 
náš kolektiv mohu říci, že se tato akce velmi vydařila. Děti si užily od-
poledne plné zábavy s kamarády  
a animačním programem slu-
piny Hnedle vedle, dospělí měli 
po delší době opět šanci setkat 
se na území školky, popovídat si  
a dát si něco dobrého. Všem moc 
děkujeme za účast a příjemně 
strávený společný čas. 
Zároveň děkujeme všem rodi-
čům za trpělivost během re-
konstrukce, dětem za úžasnou 
spolupráci a obci Nelahozeves za 
umožnění přestavby a realizace 
naší krásné školky. 
Krásné léto a spoustu prázdnino-
vých zážitků přejí

učitelky a tety z MŠ Nelahozeves
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Loňský rok byl výjimečný pro všechny, já bych se ale ráda za tímto 
rokem ohlédla z pozice ředitelky místní školy.
Během roku s koronavirem jsem jako největší problém vnímala velmi 
pozdní informovanost škol o jednotlivých opatřeních, testování, zaví-
rání škol, nošení roušek, respirátorů. Nelze opomenout vysokou ad-
ministrativní zátěž ředitelů škol. To se neslučuje s mým pohledem na 
poslání ředitele. Domnívám se, že ředitel školy by měl většinu svého 
času věnovat péči o kvalitní vzdělávací proces a nebýt zahlcen papíro-
váním a kontrolami ze strany státních institucí.
Situaci jsem vnímala zevnitř školy. Viděla jsem, jak učitelé mění styl vý-
uky, mojí náplní se především v prosinci stalo trasování nakažených, 
navíc k tomu bylo potřeba si rozdělit a odsuplovat nemalý počet ho-
din. Vzpomínám si na své první trasování. Bylo náročné a dlouhé. S 
přibývajícím počtem karantén a izolací se zrychlila i má práce trasova-
če. Zasedací pořádky žáků a telefonní seznamy s kontakty na zákonné 
zástupce byly se mnou ve škole, doma, dokonce i na cestách, abych 
tak mohla být neustále v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí. 
Prosinec bych označila za velmi kritický, ale s myšlenkou, že v lednu 
bude lépe, jsme to zvládli.
V lednu nás všechny čekalo další překvapení. Dvě paní učitelky mi 
oznámily, že od září v naší škole nebudou dále pracovat. Zaměstnanci 
odcházejí a zas přicházejí. To je přirozená součást pracovního procesu. 
Covid však nešetřil ani ostatní zaměstnance, a tak došlo k velkému 
oslabení našeho týmu. Mým kolegyním za zvládnutí této zkoušky pa-
tří velké poděkování. V této kritické situaci ukázaly své kvality a svou 
práci zvládly v mých očích na výbornou. Zvláštní poděkování patří 
suplujícím učitelkám, které ochotně a profesionálně zastoupily od-
cházející paní učitelky. 
I přes krušné chvilky nás humor a optimismus neopouštěly. V tomto 
období se odkrývaly charaktery nás všech – žáků, rodičů, zaměstnanců. 
Mám radost, že většina lidí ukázala svou milou, ohleduplnou a nápomoc-
nou tvář. Našli se ale i takoví, kteří pro mě byli nečekaným zklamáním.
Když v lednu přišel konec nadějí, že všichni usedneme do lavic a vrátí-
me se k normálu, byli jsme opět na začátku. Opět nastal kolotoč pozd-
ních informací a instrukcí od Ministerstva školství, online výuka, dis-
tanční výuka, trasování, suplování, dodržování homogenních skupin, 
výuka bez sportu a hudební výuka bez zpěvu.

V květnu se žáci postupně začali vracet do škol. Přišla pro nás další 
novinka – rotační výuka. Škola byla rozdělena na dvě poloviny, které 
se střídaly – jedna skupina docházela do školy sudý týden, druhá zase 
lichý. Pokud žáci zrovna nemohli sedět v lavicích, setkávali se se svý-

mi učitelkami znovu přes počítač. Na 
ředitele škol se opět valila nová a nová 
doporučení, metodiky, pokyny. Dostá-
vali jsme rady, jak si poradit s návratem 
žáků do škol. Mezi doporučeními bylo například určitou dobu ne-
zkoušet, nesnažit se probrat všechno učivo, nepsat testy, respektovat 
jedince a jejich potřeby. S většinou požadavků souhlasím. Všichni uči-
telé se řídili svým instinktem a většinu doporučení následovali přiro-
zeně. V komunikaci odborníků i laiků jsem však postrádala zdůraznění 
faktu, že škola má žáky především připravovat na reálný život.
K reálnému životu však patří i problémy. Musíme se snažit děti chrá-
nit, je ale třeba je i naučit překonávat překážky, přizpůsobit se pod-
mínkám a z každé situace si odnést zkušenosti a poučení do dalšího 
života. My dospělí už víme, že k životu patří plnění i nepříjemných po-
vinností, schopnost převzít odpovědnost za své činy, někdy zatnout 
zuby a vytrvat, často se podrobit nárokům okolí a dokázat zdolávat 
překážky. Tohle je potřeba učit i děti – samozřejmě v rozumné míře. 
Přehnanou péčí jim neprospíváme, ba naopak. Jsem zastánce pochval 
a vhodné motivace. Na druhou stranu dítě potřebuje i slyšet, že něco 
udělalo špatně a naučit se tak vyvodit z toho důsledky. Vzdělání a vý-
chova by zkrátka měly být komplexní. 
Ke konci školního roku ve škole zavládl již čilý ruch a začalo tu být 
opět živo. Vše se vrátilo téměř do normálu. Skončil nám jeden z nej-
podivnějších školních roků, které jsem prožila. Podivný rok, ale zku-
šenostmi k nezaplacení. Dal nám příležitost uvědomit si, co v životě 
máme a čeho si někdy nevážíme, jak bychom měli. Pevně věřím, že 
se situace uklidní a v září se potkáme odpočatí a plní zážitků na tra-
dičním školním pikniku.
Ráda bych poděkovala všem svým zaměstnancům. Kdo mohl praco-
vat, pracoval nad rámec svých povinností. Děkuji, že jsme to společně 
zvládli, a máte můj respekt!
Děkuji obecnímu úřadu Nelahozeves za podporu v této nelehké době.
Děkuji hasičům Nelahozeves, konkrétně panu Gregorovi, za organiza-
ci při dezinfikování školy a za školení k testování žáků.
Děkuji naší úklidové sekci, která chodila ozónovat celou školu i o ví-
kendech.
Velké poděkování si zaslouží paní kuchařky. Vařily i pro Mateřskou 
školu Veltrusy a cizí strávníky města Veltrusy.
Díky patří i Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou za pomoc při re-
gistraci pedagogických pracovníků na očkování a výrazné urychlení 
celého procesu.
Děkuji manželům Štajerovým za právní pomoc při získávání navrácení 
finančních prostředků za neuskutečněný zájezd do Anglie.
A na závěr děkuji všem našim rodičům, kteří nás v nelehké době pod-
pořili jakoukoliv pozitivní zpětnou vazbou, pomocí při stěhování skří-
ní či piana.
Věřte, že někdy i obyčejný úsměv pro nás hodně znamenal.
Všichni se opatrujte! 
Přeji vám krásné a po-
hodové léto.

Věra Špačková
ředitelka Základní školy 

Nelahozeves

Ohlédnutí ředitelky školy za 
nejpodivnějším rokem její kariéry
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Festival vážné hudby Dvořákova Nelahozeves každoročně oslavuje 
narození jednoho z nejvýznamnějších a také nejhranějších českých 
hudebních skladatelů, Antonína Dvořáka (8. 9. 1841–1. 5. 1904). Le-
tošní 70. ročník festivalu se bude konat v neděli 5. září 2021 a bude 
vskutku výjimečný. Celý hudební svět si letos připomíná výročí 180 
let od Dvořákova narození, a tak jsme pro návštěvníky připravili ještě 
bohatší program, než tomu bylo v minulých letech. Akce se letos hlásí 
také k připomínkám 1 100. výročí smrti kněžny a světice sv. Ludmily,  
a to především prostřednictvím jednoho z Dvořákových děl – oratoria 
Svatá Ludmila. 
Již tradičně bude festivalový program probíhat na různých lokalitách  
v centru Nelahozevsi – v parku u Dvořákovy sochy, ve skladatelově 
rodném domě, v kostele sv. Ondřeje, u infocentra a samozřejmě také 
na zámku Nelahozeves. Součástí programu jsou koncerty vážné hud-
by s dvořákovským repertoárem, ale také workshopy pro děti, komen-
tované prohlídky skladatelovým rodným domem, výstava na téma 
historie dvořákovských oslav v Nelahozevsi či přednáška věnovaná 
podobě Nelahozevsi v době Dvořákova dětství. Dětští návštěvníci se 
budou moci zabavit na hřišti u zámku i v nelahozeveském infocentru 
a dospělí se mohou i letos těšit na vína z Lobkowiczkého zámeckého 
vinařství v Roudnici nad Labem. 
Zahájení festivalu přinese výběr ze zmíněného oratoria Svatá Ludmila. 
V podání spojených pěveckých sborů z Nelahozevsi, Ledčic a Veltrus 
zazní například historický chorál Hospodine pomiluj ny, který celé ora-
torium uzavírá. V rámci odpoledního koncertu v kostele sv. Ondřeje 
se pak mohou návštěvníci těšit na árie z tohoto oratoria v provedení 
talentované sopranistky Kristýny Kůstkové a Ondřeje Valenty, který již 
několik let působí jako varhaník při Královské kolegiátní kapitule na 
pražském Vyšehradě. 
V rámci tradičního matiné ve skladatelově rodném domě letos vy-
stoupí Dvořákovo trio, které v podání klavíristy Ivo Kahánka, vio-
loncellisty Tomáše Jamníka a houslisty Jana Fišera uvede repertoár  
z Dvořákova turné po českých a moravských městech „na rozlouče-
nou“ před odjezdem do Spojených států v roce 1892. Do tohoto re-
pertoáru patří například Dvořákovy Slovanské tance, Romantické kusy 
pro housle a klavír či klavírní trio známé pod názvem Dumky. Koncertní 
vystoupení doplní vstupy dvořákovských badatelů a interpretů, kteří 
přiblíží okolnosti zmíněného turné, během nějž Dvořák sám vystupo-
val jako klavírista, i otázky interpretace Dvořákova díla.
Pro děti ve věku 6–12 let je paralelně s koncertem ve Dvořákově domě 
zařazena prohlídka zámku Nelahozeves s workshopem zaměřeným 
na skladatelovo dílo. Děti se zde budou moci seznámit s poklady 
Lobkowiczkých sbírek, ale také například s Dvořákovým Americkým 
kvartetem. Dětský program festivalu pak bude pokračovat v parku, 
kde se opět objevuje téma sv. Ludmily, tentokrát formou kvízů, her, 
zábavných úkolů a divadelního představení Svatá babička Ludmila  
v provedení Ochotníků Nelahozeves. 
Festivalový program dále nabídne přednášku kurátorky Lobkowiczké 
knihovny a archivu na téma zámku Nelahozeves v době Dvořákova 
dětství. Zámek v té době nebyl sídelní rezidencí Lobkowiczů, ale sloužil 
potřebám administrativní správy panství. Podobu zámku i obce v době 
Dvořákova narození pak poměrně podrobně zachycují olejomalby  
a akvarely malíře Carla Roberta Crolla, uchované v Lobkowiczkých 
sbírkách. V průběhu odpoledne budou mít návštěvníci festivalu dále 
možnost seznámit se s tradicí dvořákovských oslav v Nelahozevsi. 

Historie festivalu sahá do roku 1951, kdy proběhl první ročník oslav  
a kdy byl veřejnosti poprvé zpřístupněn skladatelův rodný dům. U pří-
ležitosti letošního 70. ročníku připravilo Národní muzeum – Muzeum 
Antonína Dvořáka výstavu věnovanou právě historii festivalu, kterou 
návštěvníky provedou její tvůrci.
Tečkou za festivalovým programem bude závěrečný koncert z nádvo-
ří zámku Nelahozeves, na kterém vystoupí ensemble, řadící se mezi 
významné představitele české kvartetní školy, a to sice Kvarteto Mar-
tinů ve složení Lubomír Havlák (housle), Adéla Štajnochrová (housle), 
Zbyněk Paďourek (viola) a Jitka Vlašánková (violoncello). Zazní výběr  
z Dvořákova cyklu Cypřiše a dále pak dva Dvořákovy smyčcové kvarte-
ty, Slovanský a Americký, tedy výjimečný dvořákovský repertoár.
Věříme, že se i letos organizátorům akce, kterými jsou obec Nela-
hozeves, Lobkowické sbírky, Národní muzeum – Muzeum Antonína 
Dvořáka a Společnost Antonína Dvořáka, podařilo připravit zajímavý 
a rozmanitý program určený milovníkům klasické hudby i rodinných 
festivalů či koncertů pod širým nebem.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na festival a přijďte společně 
s námi oslavit letošní kulaté výročí Dvořákova narození! S výjimkou 
závěrečného koncertu je vstupné na všechny akce dobrovolné. Vstu-
penky na závěrečný koncert budou k zakoupení online na webových 
stránkách festivalu či fyzicky na zámku Nelahozeves a v infocentru 
Nelahozeves. Bližší informace k akci naleznete na nových webových 
stránkách festivalu www.dvorakovanelahozeves.cz.

Jan Pavelka
Lobkowiczké sbírky

 

Jubilejní ročník  
hudebního festivalu  

Dvořákova Nelahozeves

Soutěž  
o dvě vstupenky 
na závěrečný koncert festivalu  

Na jaký hudební nástroj hrál otec Antonína 
Dvořáka František?  
 
Vaše odpovědi na otázku zasílejte prosím na emailovou 
adresu redakce: 
zpravodaj@nelahozeves.cz

Autoři tří správných odpovědí 
vyhrávají po dvou vstupenkách 
na večerní koncert na nádvoří 
zámku Nelahozeves.

Zahájení loňského 69. ročníku hudebního festivalu Dvořákova Nelahozeves, 
6. září 2020. O hudební složku se již tradičně zasloužil nelahozeveský 

pěvecký sbor Období sboru. Foto: Veronika Graulíková
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Dvořákova Nelahozeves 2021: 
180 let od narození Antonína Dvořáka
70. ročník hudebního festivalu, neděle 5. září 2021

11.00 h  Slavnostní zahájení festivalu v parku  
  u sochy Antonína Dvořáka
  Výběr z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila
  Spojené pěvecké sbory z Nelahozevsi, Ledčic, Veltrus a přátelé

11.45–13.15 h Dvořákovo trio v Rodném domě Antonína Dvořáka
  Koncert se vstupy dvořákovských badatelů a interpretů na téma  
  Dvořákova turné po českých a moravských městech před odjezdem 
   do Ameriky v roce 1892
  Účast přislíbila Veronika Vejvodová, vedoucí Muzea Antonína Dvořáka,  
  Eleonore Kinsky, muzikoložka Lobkowiczkých sbírek, a Jan Fišer,  
  houslista a člen Dvořákova tria
  Zazní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, op. 72, Romantické kusy pro housle 
   a klavír č. 2, Klid, op. 68/5, a Rondo, op. 94, v úpravě pro violoncello  
  a klavír a Klavírní trio č. 3 – Dumky

11.45–13.15 h Dětská prohlídka zámku Nelahozeves s workshopem
  Program pro děti ve věku 6–12 let s workshopem zaměřeným na dílo  
  Antonína Dvořáka
  Sraz na nádvoří zámku mezi 11.30 a 11.45 h

13.30–16.00 h Dětský program v parku
  Seznámení se s životem sv. Ludmily formou kvízů, her a zábavných úkolů 

15.00 h  Svatá babička Ludmila
  Představení Ochotníků Nelahozeves k 1 100. výročí smrti sv. Ludmily

14.45–15.15 h Zaměřeno na: Zámek Nelahozeves v době dětství Antonína Dvořáka
  Přednáška kurátorky Lobkowiczké knihovny a archivu Soni Černocké
  Sraz na nádvoří zámku

15.30–16.00 h Zaměřeno na: 70 let festivalu Dvořákova Nelahozeves
  Panelovou výstavou připomínající historii oslav narození Antonína Dvořáka  
  provedou vedoucí Muzea Antonína Dvořáka, Veronika Vejvodová,  
  a předsedkyně Společnosti Antonína Dvořáka, Markéta Hallová
  Sraz u infocentra Nelahozeves
 
16.00–17.30 h Bohoslužba s koncertem v kostele sv. Ondřeje 
  Árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání  
  Kristýny Kůstkové (soprán) za doprovodu Ondřeje Valenty (varhany)

18.00–19.30 h Kvarteto Martinů na zámku Nelahozeves
  Open-air koncert z nádvoří zámku, během kterého zazní výběr z Dvořákova  
  cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořákovými kvartety, Slovanským, op. 51  
  a Americkým, op. 96

Rodný dům Antonína Dvořáka bude otevřený od 10.00 do 17.30 hodin.  
Prohlídky se budou konat v 10.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 hodin. 
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Loučení 
se školním 
rokem na vodě
Ve středu 30. června se děti ze základní 
školy Antonína Dvořáka rozloučily se škol-
ním rokem. Školní rok 2020/2021 byl po-
znamenán pandemickou situací, ale to ne-
zabránilo krásnému závěru školního roku 
u vody. Vedení školy, kulturní komise obce 
a Yacht Club Marina Vltava spojili své síly 
a uspořádali rozloučení pro celou školu v 
přístavu Marina Vltava.

Pro žáky byl připraven program na celé 
dopoledne, ale nejdříve proběhlo předá-
ní vysvědčení. Každá z třídních učitelek to 
pojala po svém. Někdo dostal vysvědčení 
ve třídě, někdo v přístavu a 5.A se loučila s 
prvním stupněm v Rytířském sále na zám-
ku Nelahozeves.
V přístavu bylo hezky veselo a bylo opravdu 
co dělat. Každou třídu čekala projížďka lodí 
po Vltavě. Dále byla připravena stezka plná 
úkolů, jako je kurz první pomoci, házení zá-
chranného kruhu na cíl, hašení a další. Děti 
i rodiče si to velmi užívali. Nemohlo chybět 
ani občerstvení. Na děti čekal párek v rohlí-
ku, zmrzlina či meloun. S přípravou pomoh-
la jídelna základní školy.

(tp)

Mobilní rozhlas
Zaregistrujte se do služby Mobilní rozhlas a budete dostávat na mobilní telefon aktuální 
zprávy z obce – pozvánky na zasedání zastupitelstva, kulturní akce, informace o ods-
távkách či mimořádných událostech apod.
Stačí vám běžný mobilní telefon, zprávy vám budou chodit ve formě SMS. Do chytrého 
mobilního telefonu si můžete nainstalovat aplikaci, která vám nabídne další možnosti.
Registrace na adrese: nelahozeves.mobilnirozhlas.cz
Nemáte-li k dispozici internet nebo si nevíte rady, přijďte na obecní úřad, referentka vám 
pomůže registraci provést.

Srpnové číslo  
zpravodaje 
zrušeno
Mediální výbor zastupitelstva se roz-
hodl po dohodě s redakcí zpravodaje 
a vedením obce zrušit srpnové číslo 
Nelahozeveského zpravodaje. Zpravo-
daj, který držíte v ruce, je tedy označen 
jako dvojčíslo 7– 8/2021. Další číslo vy-
jde v první polovině září.

https://nelahozeves.mobilnirozhlas.cz/
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Infocentrum 
oslaví rok

Orchestrální koncert nabídne Akademie komorní hudby v neděli  
18. července od 17 hodin na nádvoří zámku v Nelahozevsi. Stipen-
disté Akademie komorní hudby vystoupí pod vedením vítěze Praž-
ského jara a violoncellisty Tomáše Jamníka s áriemi z oper Wolfganga 
Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka a dále Mozartovým Koncertem 
pro flétnu, harfu a orchestr a Dvořákovými skladbami pro smyčcový 
orchestr – Rondo pro violoncello a orchestr a Serenáda E dur pro 
smyčcový orchestr. Jako sólisté se kromě violoncellisty 
Tomáše Jamníka představí německá sopranistka Sonja 
Grevenbrock a dále stipendistky AKH Sylvie Schelingero-
vá (flétna) a Amelia Tokarska (harfa). 
„Pro většinu našich hudebníků bude koncert prvním vystou-
pením po dlouhé přestávce kvůli okolnostem, které všichni 
známe. Byli jsme zavření doma a nyní chceme konečně zase 
potkat naše posluchače,“ říká Tomáš Jamník, umělecký ve-
doucí Akademie komorní hudby. „Pokud nám to počasí do-
volí, odehraje se koncert na čerstvém vzduchu.
Akademie komorní hudby se již šest sezón věnuje podpoře 
mladých talentů z České republiky a vzdělávání v oboru 
komorní hry. Výuka je realizována formou projektů, během 
kterých stipendisté připraví společně s lektory program, jenž 
je v závěru proveden na několika návazných koncertech. 
Stipendisté Akademie komorní hudby patří mezi nejlepší 

české hráče mladé generace, v tomto roce se například probojovalo 
do finále soutěže Pražského jara hned pět stipendistů AKH – Matouš 
Zukal (obor klavír) a Eliška Kukalová, Klára Lešková, Šimon Truszka  
a Vilém Vlček (obor smyčcové kvarteto).

Vstupenky si můžete rezervovat na e-mailu 
rezervace@akademiekomornihudby.cz nebo SMS na čísle 736 696 004.

(mm)

Infocentrum Nelahozeves v srpnu oslaví jeden rok od svého otevření. 
Během té doby se stihl udělat velký kus práce. Ještě loni na začátku 
července nebyla na místě hotová kanalizace s vodovodem, bar nebyl 
smontován, o vybavení ani nemluvě. 

Krátce po otevření nás 
čekal dlouhodobý lock- 
down a okénkový výdej.
Od května tu máme 
mlatový povrch, o něco 
později položen tráv-
ník. Koncem června sem 
přibyl konečně i nový 
mobiliář – lavička kolem 
dubu u kostela a nový 
set lavičky se stolem, 
který doplnil ty stávající.
Změny jsou viditelné  
i v interiéru. Kromě malby 
v dětském koutku jsme se 
dočkali i nových polic. 
Koncem června jsme po-
dali žádost o registraci 

do projektu Cyklisté vítáni. Abychom certifikaci mohli získat, umístili 
jsme zde nové stojany pro cyklisty. Máme k dispozici také set na opra-
vu kol, který cyklisté získají na vyžádání u obsluhy.
U infocentra měl vzniknout i Z-Box od Zásilkovny, nicméně Správa 
železnic, která nám budovu i část pozemku pronajímá, s jeho umístě-
ním nesouhlasila. Hledáme proto alternativní místo v centru obce na 
obecním pozemku.
Od první poloviny června se u infocentra nově konají pravidelné ven-

kovní grilovačky. Z náhodného nápadu našeho starosty se stala nová 
tradice, která si našla svoje příznivce. Další akce na sebe nenechají 
dlouho čekat. Už 9. července tu zahrají Vlasatý žárovky.

Soňa Brunnerová, 
on-line pracovnice infocentra

Akademie komorní hudby vystoupí na nádvoří zámku
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Svatojánská Višňovka
Sousedská akce Svatojánská Višňovka v sobotu 26. června  
v podvečerních hodinách přilákala desítky lidí, nejčastěji se jednalo 
o rodiny s dětmi. Každým rokem sem zavítá více účastníků.
„Každý rok se nám daří akci posunout o úroveň výše, mám z toho 
dobrý pocit. Každý, kdo se na přípravách podílel, do toho dal maxi-
mum, a bylo to znát na každém detailu. I nově příchozí se cítili velmi 
dobře, všichni byli přátelští, uvolnění,“ řekla předsedkyně spolku 
Lešanský sad Petra Tajčová.
Nelahozeveští ochotníci si pro nejmladší účastníky připravili 
zábavnou improvizační hru Sen noci svatojánské a malí (a v jednom 
případě i velcí) diváci se do ní průběžně zapojovali.

Následovalo vystoupení místního smíšeného pěveckého uskupení 
Období sboru pod vedením Marty Mojžišové. Zpěv doprovodil míst-
ní varhaník Vojtěch Hrňák a na didgeridoo výtvarník Martin Zach.

Na místě byla houpací síť, ve které dováděly děti, a také slackline, po 
které se mnozí více či méně úspěšně snažili přejít. Pro návštěvníky 
bylo připraveno pohoštění, pípa s pivem i velké džbány s vodou, 
ovocem a bylinkami.
Večer vzplál táborák a opékaly se buřty, hrálo se na kytaru, zpívalo 
se a povídalo. Kdo chtěl, mohl na místě přespat pod širým nebem, 
čemuž přálo i letní počasí. Někteří si přinesli vlastní stan.
Před setměním pokračoval program, do kterého se zapojily ze-
jména děti. Principálka ochotnického spolku Tereza Popková si  
s dětmi sedla do kroužku a povídali si na dobrou noc. „S dětmi jsme 
si vyprávěli o svatojánských zvycích a tradicích. Vyprávění děti 
připravilo na tajemnou stezku, na jejímž konci byla čarodějnice.  
S dětmi jsme uvařili lektvar z bylin a začarovali pole, aby mělo 
úrodu,“ popsala Tereza Popková. Děti po vyprávění absolvovaly 
lampionovou cestu.
„Pocity mám krásné. Jsem vděčná za to, jak se nám to podařilo, nejen 
samotná akce, ale celá ta komunita. Mám radost z toho, jak se nám 
daří propojovat naše spolky, a že každý může ostatním něco nabíd-
nout. Když jsem měla občas možnost se zastavit, přišla jsem si jako 
v nějakém lifestylovém časopisu... Krásné, sousedské, milé, hodně 
nových tváří, kultura z vlastních zdrojů,“ uzavřela Petra Tajčová.

(sb)

Klub ručních prací 
vystavoval ve Višňovce

Pro spolek Lešan-
ský sad a jeho sou-
sedskou akci Sva-
tojánská Višňovka 
připravily členky 
nelahozeveské -
ho Klubu ručních 
prací sedmnáct 
ukázek sedmi růz-
ných rukodělných 

textilních technik. Výstava byla pojata jako kvíz, návštěvníci si 
mohli otestovat, jak na tom se znalostí technik jsou. Jednalo se  
o notoricky známé pletení a háčkování, dále o drhání, paličkování 
či síťování až po méně známé frivolitky a krosienky.
Pro děti a tvořivé dospělé jsme také připravily jednoduchou díl-
ničku – za pomoci kartonového kolečka s osmi zářezy si zájemci 
mohli vlastnoručně vyrobit pestrobarevný náramek, náhrdelník či 
ozdobu do vlasů.
Klub ručních prací je skupina lidí z Nelahozevsi a blízkého okolí, 
která se schází jedenkrát týdně ke společnému tvoření. Věnujeme 
se jednak výše zmíněným textilním technikám, ale i technikám 
jiným, jako jsou například korálkování, pletení z pedigu či papí-
rových ruliček. 
Během roku nás a naše výrobky můžete potkat na obecních ak-
cích, jako jsou o Velikonocích Pomlázkování, v květnu Máje, v září 
Happening na starém mostě a v prosinci Rozsvícení vánočního 
stromku a Posezení pro seniory. Na pomlázkování se staráme  
o dílničky pro děti a na zmíněných kulturních akcích míváme při-
praven stánek nebo stolek s rukodělnými výrobky k prezentaci 
klubu a prodeji.
Klub se schází každý čtvrtek v 18 hodin v klubovně na vlakovém 
nádraží a je otevřen dalším zájemcům o společné tvoření (co ne-
znáte, vás naučíme). 

Hana Hurtíková
hanka@krajkazramu.cz
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Hlavní budova veltruského zámku 
se brzy otevře návštěvníkům

V pátek 23. července se po devatenácti le-
tech od ničivých povodní otevře hlavní bu-
dova barokního zámku Veltrusy s klasickou 
expozicí. Návštěvníci se do hlavní budovy 
zámku dostali před několika lety v rámci 
prohlídky Jak se opravuje památka, poté se 
na několik dlouhých let uzavřela úplně.
Návštěvníci se můžou těšit na dva nové 
prohlídkové okruhy. První z nich má název 
Zlaté časy ve službách císařovny a druhá 
Rodinný život pana hraběte. „Každá tra-
sa bude zaměřena na trochu jiné období  
z historie zámku a na jiné majitele. Nicmé-
ně většinou se budeme věnovat období  
19. století, ze kterého se uchovalo jednak 
nejvíce informací a samozřejmě nejvíce vy-
bavení a mobiliáře,“ uvedl kastelán zámku 
Pavel Ecler pro Kralupy TV. Novinkou bude 

také expozice nazvaná Laboratorium, kte-
rou najdete v bývalém špýcharu, kde se 
nachází pokladna.
Zámek ve Veltrusích nabízí od roku 2015 
v severozápadním křídle expozici s ná-
zvem Aristokracie: Začátek konce, kterou 
si návštěvníci mohou projít sami s papírem 
nebo mobilem, do nějž si stáhnou aplikaci, 
anebo s průvodcem. Expozice pojednává 
zejména o posledních majitelích zámku.
V barokní stodole je umístěna dlou-
hodobá expozice historických kočárů  
z 19. a 20. století od soukromého sběra-
tele, vedle toho můžete absolvovat cyk-
loprohlídku po zámeckém parku s prů-
vodcem. Návštěvníci se po parku mohou 
svézt také koňským povozem.
Podle kastelána nebyl veltruský zámek sta-
věn na to, aby vydržel staletí, sloužil spí-
še jako víkendové sídlo pro rodinu Chot-
ků, čemuž odpovídaly i použité stavební 
materiály. Kvůli neodborným zásahům  
a nedostatečné údržbě potřeboval zámek 
rekonstrukci již v době před zkázonosnou 
povodní v roce 2002. Zámecký areál byl 
nejzničenější v mělnickém regionu. Práce 
na obnově zámeckého areálu budou ješ-
tě pokračovat.

(sb)

Obec se rozhodla reklamovat u dodavatele 
výstavbu víceúčelového hřiště v areálu TJ Dy-
namo Nelahozeves. Předmětem reklamace je 
nátěr kovové konstrukce oplocení a dřevěné-
ho soklu po celém obvodu hřiště. Nátěry totiž 
začaly postupně opadávat. Obec dle místosta-
rosty Zdeňka Schneidera kontaktovala dodava-
telskou firmu J. I. H. – sportovní stavby s žádostí 
o provedení nápravy, firma však údajně na po-
žadavek nereagovala.
Obec tedy přistoupila k opravě oplocení vlast-
ními silami. Nechala provést demontáž celé 
obvodové sítě, obroušení a nátěr kovové kon-
strukce a obroušení a nátěr dřevěného soklu  
s celkovými náklady 108 900 Kč. Podle mís-
tostarosty bude obec tyto náklady po dodava-
telské firmě vymáhat.
Majitel firmy J. I. H. – sportovní stavby Jiří 
Huptych se ale zatím nic platit nechystá. „Vím  
o tom. Kontaktovala mě nějaká paní, ale pak 
už se neozvali, tak jsem se tím přestal zabývat,“ 
konstatoval Huptych.
Projektová koordinátorka obce Monika Ocásko-
vá popisuje komunikaci s dodavatelskou firmou 
zcela jinak. „Kontaktovala jsem pana Huptycha 
a jeho firmu několikrát, datovou schránkou,  
e-mailem a telefonicky. Pan Huptych stále tvr-
dil, že nemá pracovníky, které by na opravu 
poslal. Takto to trvalo do podzimu 2020, kdy 
jsme se telefonicky domluvili, že opravu zařídí 
obec na své náklady a pan Huptych nám tyto 
náklady zaplatí. Oprava se přesunula z důvodu 
covidu až na květen 2021. V těchto dnech bu-
deme kontaktovat pana Huptycha výzvou k za-
placení nákladů na opravu. Ještě pro pořádek, 
pan Huptych na zprávy do datové schránky  
a e-maily nereagoval a telefony mi přestal zve-
dat,“ upozorňuje Monika Ocásková.
Víceúčelové hřiště bylo vybudováno v letech 
2017–2018 za 1,6 milionů korun. Dodavatelská 
firma měla potíže už při samotné realizaci, pro-
tože dílo odevzdala oproti smlouvě se čtyřmě-
síčním zpožděním, za což musela zaplatit pená-
le ve výši 362 tisíc korun.

(mm)

Pojďte si zasportovat!
Víceúčelové hřiště v areálu TJ Dynamo Nelaho-
zeves je pro obyvatele obce k dispozici zdarma. 
Kurt s umělým trávníkem o standardních roz-
měrech 36 x 18 metrů má narýsované čáry pro 
tenis, volejbal/nohejbal, streetbal a malou ko-
panou. Na obou stranách jsou do ochranné sítě 
zabudovány branky.
Další informace a rezervace na telefonu: 
733 290 934

 

Víceúčelové hřiště na 
Dynamu je v reklamaci
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Happening 
opět spojí břehy 
Nelahozevsi a Veltrus

Pátý ročník týmového závodu Quatro3atlonu 
(Q3A) a znovu také individuální triatlon již 
pomalu klepou na dveře. Pokud byste měli 
zájem zúčastnit se na začátku září tohoto su-
per týmového či jen individuálního závodu, 
tak neváhejte a přihlaste již nyní na telefonním 
čísle 725 207 190 nebo na e-mailu
bartova.hedvika29@gmail.com.
Letos se závod koná v sobotu 4. září od 14 hodin, 
start a cíl je jako vždy na hřišti v Miřejovicích.
Jedná se o závod pro legraci, pro setkání kamarádů 
na konci léta s prvky zdravé soutěživosti a ma-
ximálního nasazení. Je to závod zakončený me-

dailovým ceremoniálem, podáním rukou a přátelským ob-
jetím. Večerní grilovačka a dle počasí možnost zhlédnutí 
filmu jsou rovněž nedílnou součástí programu.
Máte-li letos chuť a čas, podívejte se na podrobné infor-
mace ohledně organizace závodu a mapy tras na adrese 
www.nela.cz/q3a.
Potřebujete: dva muže, dvě ženy, jedno kolo, jednu loď 
(případné zapůjčení zařídí organizační tým), dobrou 
náladu a sportovního ducha. 
Těšíme se na vaše přihlášky.

Hedvika Bártová
za organizační tým Q3A

Quatro-triatlon  
i s individuální soutěží

Vítězové Miřejovického quatro3atlonu 2020
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Populární hudební akce Happening na starém mostě je pro letošní rok pláno-
vána na sobotu 11. září. Nelahozeves a Veltrusy opět plánují spojit hudební 
produkce na dvou březích Vltavy. Po celé odpoledne i večer se budou na dvou 
pódiích umístěných na obou koncích Miřejovického mostu střídat hudebníci 
mnoha žánrů. K tomu na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, pre-
zentace místních spolků a řemesel a stánky a dílničky všeho druhu.
Kvůli nedobrému technickému stavu mostu, který čeká velká rekonstrukce, bu-
dou muset být stánky umístěny jen na obou březích. Most bude sloužit pouze 
po přechod tam a zpět.
Hudební program je zatím v přípravě. Pokud nastane situace, že se sousedské 
setkání na starém mostě nebude moci uskutečnit, počítá se s náhradním plá-
nem, který je také v jednání. Podrobnosti budou zveřejněny prostřednictvím 
sociálních sítí a plakátů na obecních vývěskách.
Spolek Přátelé starého mostu v současné sbírá fotografie a pohledy starého 
mostu z historie a z filmů pro informačně-propagační brožuru. Má v plánu 
spolupracovat s organizátory na tvorbě mostní galerie, která by doplnila stá-
vající panely o historii mostu. V případě, že se podaří brožuru o starém mostu 
a vodní elektrárně Miřejovice včas dokončit, tak by na Happeningu mohl pro-
běhnout její křest. 
Do letošního ročníku by se chtěl zapojit také spolek Maraton klub Miřejovice 
s náplavkou mezi elektrárnou a novým mostem, kde se nachází Galerie mezi 
živly. K prohlédnutí by tu byly fotky z minulých ročníků Happeningu.
První ročník akce se uskutečnil v roce 2015. V loňském roce se z důvodu zhor-
šující se pandemické situace nemoci covid-19 neuskutečnil v plánovaném 
rozsahu a na poslední chvíli se přesunul na naši náves pod názvem Nelaho-
zeveský Happening.

(sb)
Foto: Jan Kadeřábek
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Prvním velkým festivalem, který se po koronavirové pauze 
uskuteční letos v létě na zámku v Nelahozevsi, bude 
Sportovní den. Akce pro celou rodinu se koná v sobotu  
31. července 2021 od 9.30 do 17 hodin a nabídne 
nejrůznější netradiční sportovní disciplíny v jedinečných 
kulisách zámeckých zahrad. Připraven je například zá-
bavný zámecký desetiboj a mnoho dalších her a soutěží. 
Celý program zahájí „Cyklojízda s princem“, které se 
zúčastní William Lobkowicz ml. a která povede z Prahy 
od loděnice v Troji podél Vltavy a dále stezkou Antonína 
Dvořáka až na zámek Nelahozeves. Připojit se k ní může od 
9 hodin ráno každý. 
Kromě aktivního pohybu bude možné si vyrobit například 
vlastní rodinnou vlajku, nechat děti rozvíjet kreativitu na 
tvořivých dílničkách anebo si koupit něco hezkého u jed-
noho z mnoha řemeslných stánků. V ceně vstupného na 
festival je také možnost zdarma na zámku navštívit novou 
výstavu Pernštejnské ženy a Evropa, která bude k vidění 
pouze do konce srpna. Obyvatelé obce Nelahozeves mají 
jako již tradičně vstup na festival zdarma.
Více informací naleznete na www.lobkowicz.cz.

Jan Pavelka
Lobkowiczké sbírky

Sportovní 
den pro celou rodinu

Náš spoluobčan, dlouholetý český reprezentant a také halový mistr Evropy, at-
let Petr Svoboda se opět snaží vrátit mezi nejlepší. Jeho snem je se dostat na 
olympijské hry. Obětuje snu na třetí olympiádě vše.
Bohužel cesta není jednoduchá. Kdysi se na poslední chvíli vyhnul amputaci nohy 
a tělo Petra Svobodu stále často brzdí. On ale bojuje dál. Po dlouhé pauze se opět 
vrátil na závodní ovál. Na soustředění na Kanárech si totiž poranil achilovku. Že by 
se na něm ale výpadek nějak negativně podepsal? Naopak. Šestatřicetiletý Petr 
Svoboda na Odložilově memoriálu skončil v závodě na 110 metrů překážek třetí  
v čase 13,53. Naposledy takový výkon předvedl v roce 2017, kdy na vrcholné akci bral 
medaili. Závod nebyl úplně optimální, přesto je čas pro Petra z říše snů a moc dobře 
ví, že tam jsou rezervy. Díky skvělému závodu získal potřebné body do rankingu.
Že nešlo o náhodný čas, potvrdil Svoboda na Národním šampionátu konaném 
o víkendu 26.–27. června. Výtečná 110 překážek v podání Petra Svobody přišla 
již v rozběhu, kde přes dvakrát opakovaný start (jednou žlutá karta, jednou ze-
lená) následně zaběhl 13,52, svůj nejlepší letošní a zároveň český výkon. Ve finále 
potvrdil roli favorita a vyhrál v čase 13,78.
Další skvělý závod předvedl 29. června v Lucernu, kde svůj závod vyhrál. 
Šestatřicetiletý atlet se podělil o první místo s Brazilcem Gabrielem Constan-
tinem v čase 13,60 sekundy. Ani cílová fotografie pak nedokázala rozhodnout  
o vítězi, a tak si prvenství Svoboda s Constantinem podělili. Český rekordman teď 
bude muset čekat, zda mu jeho umístění v Road to Tokio bude stačit na účast 
pod pěti kruhy. Svoboda na mokré dráze zaostal o osm setin za svým letošním 
maximem. Pevně věříme, že sen se splní a vše, co tomu obětoval, dostane Petra 
Svobodu na olympijské hry v Tokiu.

(zk)

Petr Svoboda bojuje o start na OH v Tokiu

Petr Svoboda v závodě 
při Memoriálu Josefa Odložila v Praze

https://www.lobkowicz.cz/sportovni-den


19

če
rv

en
ec

 2
02

1

Tel.: 602 592 862
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Krátké zprávy
Policie stále nevypátrala pachatele dvou požárů  
z loňského října, které se staly v ulici Pod Strání.  
V prvním případě hořel dřevěný přístřešek a při 
požáru zahynul poník a dvě ovce. O týden později 
vzplála ruina domu nedaleko fotbalového hřiště TJ 
Dynamo. „Doposud nebyl nikdo obviněn,“ uvedla 
policejní mluvčí Markéta Johnová.

Ředitel Správy a údržby obce Nelahozeves do-
posud nebyl vybrán. Ze tří přihlášených uchazečů 
o post ředitele nové příspěvkové organizace komise 
jednoho vyřadila pro nesplnění kvalifikačních krité-
rií. Se zbývajícími dvěma vede přijímací pohovory.

Jednosměrky ve vilách nebudou. Na žádost obce 
Nelahozeves přehodnotila Policie ČR svůj původní 
postoj a souhlasila s tím, že v Zahradní a paralelní 
bezejmenné ulici bude zachován obousměrný pro-
voz. V Zahradní ulici budou z důvodu špatných vý-
hledových poměrů instalována zrcadla.

Výstavba kanalizace na Dvořákově stezce začala. 
Firma Stavitelství Řehoř zahájila práce v ulici Lososni-
ce, odkud se posléze přesune na samotnou Dvořáko-
vu stezku. Práce by měly trvat několik měsíců.

Spuštění kanalizace v severní části obce se od-
kládá o měsíc. Původně avizovaný termín spuštění 
kanalizace v ulicích Zagarolská, Pod Strání, Velvarská  
a přilehlých ulicích se z důvodů průtahů kolaudač-
ního procesu nepodařilo dodržet. Podle současných 
plánů by se mělo dílo uvést do provozu o jeden mě-
síc později, tedy 1. srpna.

Klub seniorů má nového předsedu, stal se jím Mi-
lan Žambůrek. Dosavadní předsedkyně Helena Ku-
chařová, která stála u zrodu spolku, po šesti letech 
ve vedení na funkci rezignovala.

Nelahozeveský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Číslo: 7–8/2021. Datum vydání:  
8. 7. 2021. Vydavatel: obec Nelahozeves, 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČ 00237094. 

Cena: 15 Kč, pro obyvatele obce zdarma. 
Vychází měsíčně. Náklad: 820 výtisků. 
Redakce: Miloš Mojžiš (vedoucí redaktor), 
Soňa Brunnerová, Zdeněk Kotulan, Tereza 
Popková. Výtvarník: Martin Zach. Grafická 
úprava a sazba: Marie Štruncová, Irena 
Fenclová. Tisk: KSIGN, Kralupy nad Vltavou. 
Distribuce: Matyáš Mojžiš

Adresa redakce: 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
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Vojkovice

Všestudy

2021

XIII. 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”. 

XIII. PIVNÍ  
 půlmaraton 
XIII. IVAR CS lidový běh                                
 Bohatý doprovodný program 
 Více informací na stránkách:

 www.mkmirejovice.cz 
 nebo na telefonu +420 723 008 921

Pod záštitou
MUDr. Pavla 
KANTORKA
maratonské legendy

Patronem je
Miřejovický půlmaraton

Podporujeme 
Sportovní klub vozíčkářů Praha

Čestný partner:              

Partneři:

Hlavní mediální partneři:   Techničtí partneři:  

           

Mediální partneři:

    Technické zajištění:  
 

Sobota  31. 7. 2021 
od 10:00 hod. v Miřejovicích

Sociální komise 
obnovuje činnost

1. července se na obecním úřadě konalo jednání sociální 
komise v novém složení: Miroslava Polášková – předsedky-
ně sociální komise, Alena Kotrčová – členka sociální komi-
se, Barbora Kovářová – stávající člen. Jednání byl přítomen 
i starosta Jakub Brynda. Na schůzce proběhlo představení 
a seznámení členů komise, předání telefonických a e-mai-
lových kontaktů, prodiskutování náplně činnosti a převzetí 
příslušné dokumentace k prostudování. 

Miroslava Polášková

Jmenuji se Petr, právě jsem ukončil pátý ročník základní školy 
Antonína Dvořáka. Můj start do života nebyl jednoduchý, na-
rodil jsem se s oboustrannou hluchotou. Nebýt několika ope-
rací a moderní technologie, nikdy bych nebyl schopen slyšet.
Právě touto formou bych chtěl ještě jednou poděkovat paní 
ředitelce Věře Špačkové za poskytnutí skvělého zázemí.
Mojí milé paní učitelce Mileně Vovsové, která mě toho tolik 
naučila. Za její empatii a podporu.
Všem zaměstnancům školy, kteří se o mě po dobu školní 
docházky starali. Mým spolužákům a kamarádům, kteří mi 
pomáhali a ukázali mi, co je to přátelství. 
V neposlední řadě všem, kteří mě podpořili při ztrátě mého 
procesoru, bez kterého jsem pranic neslyšel. Velice si takové 
podpory vážím a všem přeji hezké prázdniny.

Petr Pauza, 12 let

Poděkování

http://www.mkmirejovice.cz/
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Akce v Nelahozevsi a okolí
Červenec

Koncert Vlasatý žárovky
pátek 9. července od 19.30 hodin  
v infocentru

Druhý farmářský trh 
Kralupy
sobota 10. července od 7.30 do 12 hodin, 
Palackého náměstí 
farmářské produkty, zelenina, káva

Koncert Laco Deczi
neděle 11. července od 17.30 hodin, 
amfiteátr Zlosyň
hosté Celula New York a Petr Kroutil  

• vstup zdarma 

Jóga ve Višňovce
středa 14. července od 18.30 hodin
lekce jógy s Petrou Plutnarovou  

• s sebou věci na cvičení a vodu  

• vstupné dobrovolné - výtěžek 
poputuje na pomoc jižní Moravě

Open-air koncert  
Akademie komorní hudby
neděle 18. července od 17 hodin, 
nádvoří zámku Nelahozeves
stipendisté Akademie komorní hudby 
pod vedením violoncellisty Tomáše 
Jamníka • pozvánka na str. 14

Český rozhlas v infocentru
pondělí 19. července od 6.30 hodin,  
infocentrum 
pořad Ranní dvojka s Daliborem 
Gondíkem, živé vysílání z infocentra  

• mimořádně v ranních hodinách 
otevřeno
 

Miřejovické půlení  
– půlmaraton  
a doprovodné závody
sobota 31. července, Miřejovice,  
Nelahozeves
plakát na str. 19, podrobnosti v mi-
nulém čísle zpravodaje

Sportovní den na zámku
sobota 31. července, 9:30 –17 hodin 
zámek Nelahozeves
sportovní disciplíny, desetiboj
pozvánka na str. 18

Srpen
Sedm pádů Honzy Dědka 
Na cestách
pondělí 9. srpna od 19.30  
na zámku Nelahozeves
natáčení zábavné show • hosté: Josef 
Dvořák a Tomáš Matonoha • vstupné 
390 Kč • vstupenky k zakoupení na 
stránkách TICKETPORTAL

Třetí farmářské trhy 
Kralupy
sobota 14. srpna, 7.30–12 hodin, 
Palackého náměstí
farmářské produkty, zelenina, káva

Festival Libušení 2021
sobota 14.srpna od 17 hodin,  
restaurace U Libuše 
čtyři lokální populární kapely • vstupné 
150 Kč • plakát na straně 17

Festival Okoř – 20 let
sobota 21. srpna, v podhradí hradu Okoř
vystoupí Miro Žbirka, Tomáš Klus,  
Xindl X, a další • pestré občerstvení  
a atrakce pro děti • vstupenky na 
webu festivalokor.cz

Westernové odpoledne 
Na Paloučku
sobota 21. srpna, 15–22 hodin,  
Kralupy nad Vltavou,  
u vltavské tůně na pravém břehu
westernové městečko, projížďky na 
koních, muzikohraní

Párty v Dépéesce
sobota 28. srpna, 16–21 hodin,  
zahrada Domu s pečovatelskou službou 
Josef Zíma s kapelou, Sbor Markéty 
Wagnerové, Vida, vystoupení dětí  
z DDM

Září
Letní kino s Auto 
Kralupy u kostela
pátek 3. září od 20 hodin

Kralupský festiválek  
sobota 4. září, 14–20 hodin,  
Palackého náměstí
GotHigh, Petr Kroutil – Original Vintage 
Orchestra, Lety Mimo, Botox, Nový 
cirkus Chůdadlo (ohňová show) a další

Miřejovický Quatro3atlon
sobota 4. září od 14 hodin
týmový závod (dvě ženy a dva muži)  

• pozvánka na str. 17

Dvořákova Nelahozeves
neděle 5. září od 11 hodin
pozvánka na str. 12–13

T-Mobile Olympijský běh
středa 8. září od 18 hodin,  
areál letního kina Veltrusy
běžecké závody pro dobrou věc, 5 km, 
10 km a orientační běh • více informací 
na stránkách www.olympijskybeh.cz/
zavody/veltrusy-2021

Happening  
na starém mostě
sobota 11. září od 14 hodin 
článek na str. 17

Čtvrté farmářské trhy 
Kralupy
sobota 11. září od 7.30 do 12 hodin, 
Palackého náměstí
farmářské produkty, zelenina, káva

Vinobraní  
na zámku Nelahozeves
sobota 25. září

Všechny akce se budou konat podle vývoje 
pandemické situace a v souladu s vládními 
nařízeními. Sledujte prosím online zdroje.




