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BESEDA K ROZVOJI MĚSTYSE: NÁKLADNÍ VLAKY
PO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI NEPOJEDOU
Na besedu o rozvoji městyse, která se konala
16. ledna ve školní jídelně, zavítala stovka lidí.
Přišli nejen obyvatelé Nehvizd, přijeli také starostové a obyvatelé okolních obcí. Na programu
byla tři témata: vysokorychlostní trať Praha-Poříčany, obchvat městyse a lokalita Nová skála.
Na otázky odpovídali starosta Vladimír Nekolný, místostarosta Josef Kolář, radní Richard
Sedlický, Pavel Horák a Jiří Poběrežský, předseda komise životního prostředí Daniel Štěch,
zastupitel Jiří Glatt a hosté ze Správy železnic
a firmy Logla. Diskuzi vždy předcházela prezentace k danému tématu.
Zástupci Správy železnic představili plán VRT
Polabí. U Nehvizd se plánuje výstavba terminálu Praha-východ s parkováním pro 3000
automobilů. Centrální komise Ministerstva
dopravy schválila, že přípravy vysokorychlostní
trati mezi Prahou a Brnem budou pokračovat
v takzvaném zrychleném režimu. Správa železnic zažádala o vymezení navrhované trati do
územních plánů, přes které trať povede, zároveň
bude pokračovat ve studii proveditelnosti. Správa železnic také zadá zpracování průzkumných
prací a nechá vypracovat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavba trati
začne – pokud vše půjde dobře – v roce 2025.
Zástupci Správy železnic uvedli, že chtějí

spolupracovat s městysem tak, aby stavba obci
prospěla. Lidé se dostanou rychle nejen do
Brna, ale za čtvrt hodiny také do Prahy.
Občané se ptali především na to, jak se k novému nádraží dostanou automobily z okolí, aby
nezahltili už tak přeplněnou Pražskou. Zástupci Správy železnic uvedli, že jsou připraveni
spolupracovat nejen na chystaném obchvatu
Nehvizd, ale také na dalších možnostech, ať už
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jde o úpravu sjezdů z dálnice
u Jiren či Vyšehořovic, nebo další možnosti
připojení terminálu. Vyloučili, že by budoucí
nápor automobilů ohrozil centrum Nehvizd.
Stejně tak vyloučili, že by vysokorychlostní trať
Praha-Brno sloužila pro nákladní dopravu.
Pokračování na straně 6.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MYSLIVECKÝ BÁL: TANČILO SE DO RÁNA
K tradičním akcím v Nehvizdech již dlouhá léta
patří myslivecký bál. Ani letos tomu nebylo jinak.
Díky spolupráci s nehvizdskými myslivci byli
v tombole letos hned tři divočáci, dvě srny, zajíci
a bažanti. Konkrétně patří dík Přemyslu Brodskému a Danielu Štěchovi. Do sálu v sokolovně přišlo
na 180 návštěvníků. K poslechu a k tanci hrála
skupina Bueno, o občerstvení se postaral Tomáš
Adamec a o přípravu sálu a výzdobu členové SDH
Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy a školské komise.
Dvě krásná taneční vystoupení předvedl na
lednovém nehvizdském mysliveckém bálu taneční
pár z oddílu sportovního tance TJ Sokol Lysá nad
Labem.
Poděkování patří také všem, kdo věnovali do
tomboly ceny, byli to tito dárci: Ekofarma Javorník,
Olymptoy, městys Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy,
Hvězdy v Nehvizdech, Dvorek u Janošíků, Deli 4
You, Manikúra - Pedikúra - Modeláž nehtů Lenka
Veselá, Kadeřnické studio Jitka Heršálková, Keramika Nehvizdy, Tomáš Adamec, Compass a další.
Už 21. března na vás čeká další bál, tentokrát maškarní, který pro vás tradičně připravuje TJ Sokol
Nehvizdy, odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
-pepFoto: David Janků

PO SNĚHU PŮJDU ČISTÉM, BÍLÉM...
V kostele sv. Václava bylo plno, tradiční předvánoční koncert patřil k největším zážitkům
adventních dní. Byla by škoda si ho nepřipomenout na fotografiích. Skvělí byli všichni, kdo
vystoupili, ať už dospělí nebo děti!
Setkání pedagogů, umělců, sboru JenTakt, dětí
a posluchačů v adventním čase v Nehvizdech.
Takový byl koncert v kostele, který 23. 12.
společně připravily ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZUŠ Nehvizdy, městys Nehvizdy a farnost Čelákovice.
Bylo to krásné, vánoční a opravdu čisté.
pep
Foto: Pavel Horák
Záznam koncertu najdete na: https://www.
zusnehvizdy.cz/adventni-koncert-v-nehvizdech/.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VZPOMÍNKA NA OPERACI ANTHROPOID
V sokolovně v Nehvizdech jsme si 29. prosince
připomenuli 78. výročí seskoku skupiny Anthropoid. Premiéru pro veřejnost měl dokumentární
film Transfer 3, návštěvníci si mohli prohlédnout také výstavu Někomu život, někomu smrt.
Jsme velmi rádi, že se o vzpomínky podělil s návštěvníky akce Svatopluk Bauman, jehož rodiče
pomáhali Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi
a zaplatili za to životem. Dvouletého Svatopluka
v roce 1942 internovali na pražském zámečku
Jenerálka, kvůli jeho nízkému věku ho umístili
nedlouho poté do současné Thomayerovy nemocnice, kde zůstal do konce války.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě důstojné
vzpomínkové akce podíleli, zastupitelům, členům TJ Sokol Nehvizdy a SDH Nehvizdy a dalším dobrovolníkům. Velmi děkujeme také Marii
Rýdlové za její překrásné pěvecké vystoupení.
Text: Petra Horáková
petra.horakyne@gmail.com
Fota: Richard Sedlický

POHÁDKA
OPRAVDU
VYPEČENÁ
Pohladit si draka? Vyfotit se s čarodějem nebo šéfem loupežníků? Zatančit si s princeznou a královnou? To nebyl
v nehvizdské sokolovně v neděli 19. ledna žádný problém.
Děti si užily veselou hru Vypečená pohádka, s níž do Nehvizd zavítalo Divadlo Černý Petr.
pep
Fota: Pavel Horák
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

PŘÁL BYCH SI, ABY PŘÍŠTÍ ROK STARTOVALI
V NEHVIZDECH MEDAILISTÉ Z TOKIA

Na úvod bych chtěl moc poděkovat všem sponzorům a partnerům letošních Hvězd
v Nehvizdech. Bez nic bychom se mohli jít klouzat. Hned vzápětí díky kamarádům a všem, kdo
mi na akci pomáhají. Závod roste, a tak si žádá
stále více nadšenců, kteří se do akce zapojují.
Některá jména ale musím vyzdvihnout, jsou to
techničtí ředitelé mítinku Martin Mazáč a Jan
Žižka, kteří obětují své dovolené a neúnavně
několik dnů akci povyšují tam, kde je. Parťáci
Jan Jenčík a Karel Luňák, „černí“ dříči po celý
rok. Ředitel naší školy Luboš Rýdlo a jeho tým,
který za mě stále supluje. Pokračovat bych mohl
opravdu dlouho, jelikož bylo připraveno hned 70
pořadatelských triček a na všechny spolupracovníky nezbylo.
Letošní závod osobně hodnotím atletickou
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terminologií: zdařený. Diváci udělali neskutečnou kulisu, kterou závodníci doslova nechápali.
Poprvé byl mítink vysílán živě a také si ho pustilo
několikanásobně více lidí, než jsem vůbec snil.
Padly čtyři rekordy mítinku, které mají velkou
váhu po celém světě. Padl další národní rekord,
a to ve skoku vysokém mužů díky Brazilci Ferreirovi. Tomáš Staněk vrhl světový výkon roku
a limit na mistrovství světa. A tak dále a tak dále.
Zkrátka do dodržení slibu a dotáhnout do
Nehvizd v roce 2021 čerstvé medailisty z olympiády v Tokiu mám velkou motivaci a chuť.
S podporou městyse, která je silnější než v mnohem větších městech na světě, a našimi bývalými
mistry světa či vítězi olympijských her v zádech
jsem přesvědčen, že se ještě můžeme ve světovém
podvědomí někam dále posouvat.
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Nerad bych zapomněl na dětský trojboj, který
beru minimálně stejně důležitě jako hlavní závod.
Snažíme se dětem vytvořit stejné podmínky jako
dospělým atletům a věřím, že některé z nich
v budoucnu budou posouvat rekordy mítinku
hlavního programu.
Všem mockrát děkuji a těším se za rok na viděnou a na slyšenou.
Tomáš Vojtek
www.hvezdyvnehvizdech.cz
Fotili: David Janků, Pavel Horák,
Pavel Venera a Richard Sedlický
Videa najdete na www.hvezdyvnehvizdech.cz
a na www.nehvizdy.cz.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

JAK VZNIKALA NOVÁ HYMNA
ATLETICKÉHO MÍTINKU V NEHVIZDECH
Naše ZUŠ Nehvizdy se také podílela na velkolepé události Hvězdy v Nehvizdech a oba ředitelé
organizací závodu a ZUŠ Nehvizdy
Tomáš Vojtek a Aleš Háva dohodli spolupráci.
Tak vznikla zcela spontánně hymna tohoto
závodu To dáš!
Slavnostně ji na mítinku odprezentovali žáci
ZUŠ hudebního oddělení, konkrétně Sbor
HUNAMAPO.
Celou píseň si můžete poslechnou na webu
https://www.zusnehvizdy.cz/to-das/.
Za tento projekt bych velmi rád veřejně poděkoval paní učitelce Magdě Pospíšilové, která
ve velmi malém časovém rozpětí píseň se žáky
nacvičovala, a paní učitelce Lence Jankovské,
která nad limit svého běžného učiva zařadila
nácvik této písně a podílela se i na přípravě
studiové nahrávky. Díky tomu se také žáci pěveckého oddělení poprvé setkali s profesionální
nahrávací praxí.
Všem zúčastněným žákům sboru HUNAMAPO děkuji za projevenou vůli a píli, za skvělou

spolupráci, za důslednou a rychlou přípravu
této písně. Velké díky také patří naší žákyni
Tereze Gaálové, která nazpívala hlavní vokální
linku této hymny. Jsem moc rád, že mám
v našem okruhu tak šikovné děti. Je krásné, že
nadšení, radost a chuť do práce nevymizely.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

Box: Hymna Hvězd v Nehvizdech To dáš!
Hudba: Aleš Háva
Text: Petr Soukup, Aleš Háva
Sólový zpěv: Tereza Gaálová
Sborový zpěv: sbor HUNAMAPO
Nahráno: Studio ZUŠ Nehvizdy
Mix & Mastering: Aleš Háva
Hudební podklad: Aleš Háva, Dustin Vymer
Ke stažení na https://www.zusnehvizdy.cz/
download/to-das/
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BESEDA K ROZVOJI MĚSTYSE: MLUVILO SE
I O OBCHVATU ČI PROJEKTU NOVÁ SKÁLA
Dokončení ze strany 1
Správa železnic chce s Nehvizdy konzultovat
jak podobu terminálu, který by měl být jedním
z nejmodernějších ve střední Evropě, tak parkovacího domu a přilehlých obslužných ploch.
Součástí nádraží bude také parkovací věž pro
cyklisty a autobusový terminál. Stejně tak chce
Správa železnic spolupracovat na protihlukových
opatřeních, ať už stěnách či valech.
Ani samotná stavba vysokorychlostní trati by neměla rezidenty Nehvizd příliš zasáhnout, protože
odvoz zeminy je plánován ve vytyčeném koridoru
vysokorychlostní tratě. Podrobnosti najdete také
v prezentaci, která je dostupná na webu Nehvizd.
Obchvat Nehvizd
Starosta Vladimír Nekolný představil plán
obchvatu Nehvizd, který by měl ulevit přeplněné Pražské. Do konce roku by městys chtěl mít
vykoupené veškeré pozemky (zatím je to zhruba
70 procent) a předat kompletní projektovou
dokumentaci kraji. Po budoucím obchvatu by se
mělo jezdit maximálně 70kilometrovou rychlostí.
Starosta uvedl, že díky obchvatu se bude moci
z Pražské stát takzvaná místní komunikace, která
pak přejde do správy obce – nebude již problém
na ni umístit více semaforů a přechodů.
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Občané se ptali, zda by nebylo lepší řešení, kdyby
vznikl nový sjezd na dálnici u Vyšehořovic. Ten
je však necelé tři kilometry od jirenského sjezdu,
navíc dálnice je v tomto úseku zpoplatněna. Starosta uvedl, že o těchto možnostech bude městys
jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic. Další návrh
ze strany občanů padl na možnost obchvatu až za
dálnicí D11.
Projekt Nová skála
Starosta Vladimír Nekolný vysvětlil občanům,
proč projekt vznikl a proč nyní městys zvažuje
souhlas s jeho rozšířením. Vysvětlil, že nejde
o skládku komunálního nebo nebezpečného odpadu, ale o projekt, díky němuž získá městys nejen zajímavou lokalitu, kterou využijí jak občané
pro procházky, tak sportovci pro trénink, ale také
o prostředky, díky nimž by městys mohl vykoupit
některé pozemky v současné komerční zóně,
které jsou blízko bytové zástavbě, a nabídnout tak
obyvatelům Nehvizd další zelené plochy.
Zastupitel a jednatel firmy Logla Jiří Glatt nabídl
všem občanům, že na jaře uspořádá procházku
na Novou skálu. Zároveň řekl, že první část Nové
skály by měla být přístupná maximálně do dvou
let. Kromě zelených ploch by na náhorní plošině
mohla stát rozhledna nebo malý altán. O rozší-

WWW.NEHVIZDY.CZ

ření nebo nerozšíření projektu musí rozhodnout
zastupitelstvo.
Občané se ptali, jak je možné, že se na skále
objevují například pneumatiky, Jiří Glatt uvedl,
že přes veškeré kontroly se může stát, že se občas
v navážce objeví něco, co na Novou skálu nepatří,
ale že zaměstnanci tento odpad sbírají a odkládají
do kontejneru a ten je pak vyvážen na skládku.
Dokumenty nabídl k nahlédnutí.
Občané se ptali také na čerstvě vysázenou Alej
17. listopadu a polní cestu ke skále. Především na
to, jak nové stromořadí ohrozí chystané koleje.
Předseda komise životního prostředí Daniel
Štěch uvedl, že aleje podél Horoušanské by se
výstavba trati dotknout neměla, v kritickém místě
bylo vysázeno pět švestek a ty je možné případně
přesadit.
Ani o nové stromy na polní cestě k Nové skále,
které platil Jiří Glatt, se občané nemusí bát. Pokud
by se ocitly přímo v koridoru, budou přesazeny
o kus dál.
Další besedu městys naplánoval
na 18. února, diskutovat se bude
o komerční zóně a vodě pro Nehvizdy.
Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ PROSINCOVÉHO INFORMACE
Z ÚŘADU
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Navýšení vodného na 41,96 Kč/m3
a stočného na 35,51 Kč/m3, celkem tedy
77,47 Kč/m3 vč. DPH pro rok 2020.
2. Napojení oddělené části pozemku
p. č. 92/41 k. ú. Nehvizdy o výměře 4284 m2
na vodovod a kanalizaci.
3. Uspořádání setkání na téma rozvoj městyse s občany dne 16. 1. 2020 od 17.00 hod
ve školní jídelně.
4. Rozpočtové opatření – změnu č. 8/2019.
5. Rozpočet městyse na rok 2020.
6. Střednědobý výhled rozpočtu městyse na
roky 2020–2023.
7. Odměny členům zastupitelstva dle novely
vyhlášky od 1. 1. 2020.
8. Podání žádosti na projekt „Revitalizace bývalé cihelny“ s celkovým nákladem
989 642 Kč (vlastní zdroje jsou 435 461 Kč).

9. Aktualizaci Provozního řádu sběrného
místa.
10. Plán odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
1. Podnikatelský záměr společnosti Merida
Hradec Králové, s. r. o., a umístění v komerční zóně Nehvizdy dle předložené prezentace. Současně konstatuje, že záměr je
v souladu s platným ÚP a souhlasí s opatřeními v oblasti ekologie a areálové zeleně
nad rámec regulativ ÚP.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo
na úřední desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Inzerce

KOLA – PRODEJ,
SERVIS

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA
· BAZAR

Náchodská 708/79, Praha 9
Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

POPLATEK ZA PSA
(OZV č. 2/2019)
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč.
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2020.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
(OZV č. 6/2019)
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na
rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem
nebo přechodným pobytem na území obce na
dobu delší než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši
100 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou
v příslušném kalendářním roce věku 65 a více
let (poplatek činí 650 Kč). Poplatek je splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2020.
ZNÁMKY NA POPELNICE
budou dle rozhodnutí rady městyse ze dne
7. 1. 2019 vydávány podle počtu trvale přihlášených osob v čísle popisném takto:
1 známka – počet 1 až 3 osoby,
2 známky – počet 4 až 6 osob,
3 známky – počet osob 7 a více.
Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen,
bude majiteli vydána pouze 1 známka.
Městys chce tímto opatřením omezit likvidaci
odpadu těm, kteří za tuto službu obci neplatí.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na Úřadu
městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem
na účet 5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet, uveďte do
variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo na 724191245.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

Praktický lékař Praha-východ, s.r.o.
Moderní ordinace v Nehvizdech registruje nové pacienty.
Prevence, kurativa, očkování, odběry, CRP, EKG, TK Holter,
Quickův test. Závodní péče.
Ordinační hodiny viz www.lekarnehvizdy.cz

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
Tel. 326 726 413
WWW.NEHVIZDY.CZ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz
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PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCE
PRO ROK 2020
V roce 2020 čeká městys hodně investičních
akcí, které je nutné projednat, domluvit
a realizovat. Dá se říci, že to je běžné pro
městys jako každý rok, protože se nám daří
tyto investiční akce uskutečňovat. Nyní
abych vyjmenoval aspoň z mého hlediska
a z pohledu občanů ty nejdůležitější:
Chodník a zastávky u Lidlu
Čeká nás dobudování chodníku k Lidlu,
který občany dost trápí. V současné době
chybí dokončit poslední část a autobusové
zastávky u prodejny Lidl.

vodou. K nehvizdského vodojemu je nutné
vybudovat nové kapacitnější potrubí, jelikož
Čelákovice také potřebují posílit zásobování
vodou. Došlo již k dohodě, že na přípravách
a využití nově budovaného přivaděče budou
spolupracovat a vyvinou společné úsilí, aby
v letošním roce se zpracovala projektová
dokumentace, vyřídily vstupy na pozemky
a zažádalo se před koncem roku o dotaci.
S Čelákovicemi bude uzavřena smlouva o
spolupráci, protože společnými silami se to
podaří zrealizovat dříve.
Intenzifikace ČOV
V květnu letošního roku začne intenzifikace naší čistírny odpadních vod. Bude se
vyměňovat technologie a řídící jednotky. Na
tuto akci jsme dostali dotaci a ve výběrovém
řízení zvítězila firma VHS Javorník s. r. o.
Intenzifikace by měla skončit v letošním
roce a kapacita hydraulického zatížení ČOV
se zdvojnásobí a kvalita vyčištěné odpadní
vody se ještě výrazně zvýší.

Přivaděč vody západ a přivaděč k vodojemu
Na přivaděč západ je vypracovaná projektová dokumentace a projednány vstupy na
pozemky vlastníků. Nyní se projednává
povolení, aby se v srpnu tento přivaděč
začal budovat.
Jedná se o posílení části ulice Pražské a zástavby Canaby. Tento přivaděč bude sloužit
také jako záložní pro zásobování Nehvizd

Městys Nehvizdy je také členem DSO
k zajištění výstavby ZŠ Nehvizdy, kde bude
pokračovat dostavba školy.
Dále důležité pro mě a věřím, že i pro občany, je zdravotní středisko, které bychom
ve spolupráci s firmou Canaba a. s. chtěli
zrealizovat.
Vladimír Nekolný
nekolny@nehvizdy.cz
Fota: Archiv městyse

Inzerce
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Komunikace
V Nehvizdech máme ještě některé místní
komunikace ve špatném stavu, které trápí
hodně občanů. V letošním roce jsme do obnovy a na opravy zařadily tyto komunikace.
Dokončení ulice Na Vodoteči k ulici Úzké,
napojení zástavby RD v ulici Pionýrů a část
ulice Nové. Zároveň se v těchto ulicích vybudují zasakovací jímky na dešťovou vodu.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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ZEPTALI JSME SE NAŠICH POLITIKŮ

ANKETA MEZI ZASTUPITELI:
KOMERČNÍ ZÓNA - ANO, NEBO NE? A JAK?
Jaký by měl být další vývoj komerční zóny v Nehvizdech?
Komerční zóna v Nehvizdech se vyvíjí
poměrně klidným tempem. Od roku 2010
se bavíme o výstavbě cca 10 hal, které jsme
na zastupitelstvu schválili. Důvodů bylo
několik, například volná pracovní místa pro
občany Nehvizd, peníze do obecní pokladny
a spolupráce při výstavbě obchvatu Nehvizd.
Projekty nám byly představeny na zastupitelstvu (slovně) investorem a (písemně)
projektovou dokumentací. V tomto postupu
můžeme dál pokračovat. Naší prioritou je,
aby firmy, které budou v naší nehvizdské
komerční zóně, nezatěžovaly životní prostředí a měly lehkou a nerušící výrobu.
Nejen v projektech firem, ale v celé komerční zóně nesmí chybět retenční nádrže, zeleň
a dostatečná výsadba stromů. Věřím, že vývoj komerční zóny urychlí výstavbu našeho
obchvatu, který se většina občanů přeje.

Na úvod hned odpovím: Žádné skladovací haly
ani haly s nerušenou výrobou již v katastru
Nehvizd nejsou potřeba!
Když mi přišla do mailu další otázka, vypadalo
to jako Déjà vu. V minulém Kurýru byla otázka
na bezpečnou cestu do školy, která vlastně
ani není tak bezpečná. Člověk na pár řádků
musel napsat, co by se s tím mělo udělat. Nyní
KOMERČNÍ ZÓNA. Znovu se budu opakovat,
ale územní plán tu je od roku 2007. Někteří
členové redakční rady tohoto časopisu v čele
s předsedkyní redakční rady byli od roku 2010
zastupiteli a touto otázkou se mohli zabývat.
Je škoda, že se s otázkou přichází až nyní.
Zajímalo by mne, jaká komerční zóna je na
mysli. V obchodním rejstříku firem najdeme
zmínku o Komerční zóně Nehvizdy, a. s., taktéž
tu působí Aonyx, a. s., a před Čerozem je nový
komplex, který doteď není plně obsazen. Ostatní firmy, co tu již mají halu, nabízí pronájmy
skladovacích i kancelářských prostor.
V posledním roce zastupitelstvo schválilo
několik nových skladových a kancelářských
hal na našem území. Jen já a kolega pan Mikeš
jsme vždy byli proti. Neustále si zabíráme
zemědělskou půdu přímo za našimi domy,
blízko obce. Proti masivnímu developerskému
rozšiřování a i proti další výstavbě hal jsme
udělali internetovou petici. Podpisy se můžete
připojit i na úřadě městyse do 17. 2. 2020, kde
je její tištěná část.
Starosta městyse na setkání s občany prohlásil,
že by se musela udělat uzávěra z nedostatku vody a dotklo by se to i občanů. Z mého
pohledu ale nevidím důvod, proč omezovat
na odběru vody občany. Proto se ptám, proč
vedení obce pokračuje v další výstavbě hal
a masivní výstavbě obytných a činžovních
domů, když již nyní ví, že objem vody je nedostačující pro stávající obyvatele?
.

Komerční zóna se rozvíjí od roku 2005.
V územním plánu jsou zaneseny plochy určené
ke komerční zástavbě. Jsou uvedeny i podmínky této zástavby. Městys měl uzavřenou smlouvu o rozvoji komerční zóny (KZ) s firmou ARI
Stavební, se kterou byla smlouva ukončena,
protože nedodržovala závazky vyplývající z této
smlouvy.
Nově byla uzavřena smlouva s firmou AONYX,
a. s., která převzala závazky od firmy ARI vůči
majitelům pozemků a městysu. S firmou Aonyx
byla zahájena spolupráce na využití KZ pro nerušící výrobu. Pro příklad uvádím požadavek
na vybudování betonárky v KZ, kterou nepovažujeme za nerušící. Od tohoto záměru investor
odstoupil. Dále zde nechceme obrovské haly.
Raději než KZ bych zde viděl zelené plochy,
ale toho lze dosáhnout jedině tím, že městys
odkoupí nebo smění některé pozemky, které
bude moci ozelenit. Osobně jsem jednal
a ještě jednám s některými majiteli pozemků
o možnosti odkupu nebo směny pozemku, ale
je to těžké, protože sumy za tyto pozemky určené k zástavbě pro KZ dosahují ceny několika
milionů.
Proto jednáme s firmou Aonyx, jak realizovat zástavbu v této zóně tak, aby co nejméně
narušovala život občanů. Každý projekt je
představen zastupitelům a vysvětlen provoz,
který souvisí se skladováním nebo výrobou
v těchto nových objektech, tak aby co nejméně
narušoval životní prostředí.
Nadále se určitě budeme snažit oddělit výstavbu komerčních objektů od bytové zástavby
zelení a zajistit protihlukové opatření. Pozemky
v KZ ve vlastnictví městyse nechceme prodávat, ale směnit za přiléhající pozemky k bytové
zástavbě a některé pozemky máme zájem
odkoupit, jestliže to finanční možnosti městyse
umožní.

Tomáš Adamec
TOP 09 a Nezávislí
Thomas.ad@seznam.cz

Radim Keith,
SNK s podporou ODS
radim.keith@seznam.cz

Vladimír Nekolný
SNK Za lepší život v Nehvizdech
starosta@nehvizdy.cz

NOVÝ AUTOBUS 688 NEHVIZDY - NÁDRAŽÍ MSTĚTICE UŽ JEZDÍ
Nový autobus navazuje na vlaky S2
nebo S22 do Prahy i z Prahy. Ráno
na vlak a odpoledne od vlaku pojede
autobus každých 30 minut, v ostatních
částech všedních dnů pojede autobus
jednou za hodinu. Od dnešního rána do
8.30 hodin se svezlo novým autobusem
deset cestujících z Nehvizd, věříme,

že jich v dalších dnech bude více a že
budou s novým spojem spokojení. V návaznosti na vlaky ve směru do hlavního
města nabízí linka 688 bezkonkurenčně
nejrychlejší spojení do centra Prahy.
Mstětice jsou stejně jako Nehvizdy v
tarifním pásmu 1.
pep

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT
ETWINNING NA NAŠÍ ŠKOLE
Těsně před Vánoci obdržela nehvizdská škola tři balíčky nazdobených pohledů a přání.
Vše bylo psáno v angličtině a určeno dětem
zapojeným do mezinárodního projektu
eTwinning, který škola koordinovala.
Tento program sdružuje jednotlivé školy
z různých zemí, aby spolu děti komunikovaly anglicky. Projekt oceňuje i pan ředitel:
„Jako „starou konzervu“ mě těší, že si ještě
dokážeme dopisovat, nad dopisy posedět.“
Nehvizdské děti tak v prosinci napsaly
spoustu pohledů a škola odeslala vánoční
balíčky do tří zahraničních škol v Polsku,
Turecku a na Ukrajině. Na pohledech děti
krátce představily sebe a své zájmy, na
plakátech potom zase české vánoční zvyky
a tradice. Celkem děti napsaly téměř 100

pohledů a vyrobily několik plakátů, samozřejmě v angličtině. A na oplátku obdržely
zmiňované zásilky.
Žáci se díky pohledům například dozvěděli,
že jejich vrstevníci na Ukrajině umí vyrobit
přání a milují třpytivé materiály, v Polsku
jedí na Štědrý večer 12 druhů jídla a v Turecku se lidé koupou v přírodním mořském
bazénu.
„Psaní nás bavilo. A byli jsme překvapení, že
pohledy opravdu dorazily i k nám a všechny
byly v pořádku, i když je doručovala Česká
pošta,“ okomentovaly projekt děti z 5. A.
Zuzana Pelantová
pelantovazuzana0@gmail.com
Fota: archiv ZŠ Nehvizdy

DNY PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA
V prvních poprázdninových dnech nového
roku, 7. – 10. ledna 2020 proběhl pro většinu žáků prvního stupně naší školy kurz
neodkladné předlékařské péče nazvaný
Dny pro záchranu života. Aktivní záchranáři a záchranářští školitelé učili naše děti
moderní, zábavnou a interaktivní formou
rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit
drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit
krvácení, resuscitovat a přivolat lékařskou
pomoc. Školitelé nezapomněli na vysvětlení
a vyzkoušení pravidel pro ochranu zachránců a na prevenci vzniku nebezpečných
situací. Žáci prakticky cvičili poskytování
první pomoci v modelových situacích
a u namaskovaných zranění. Procvičili též
simulovanou komunikaci s dispečinkem
zdravotnické záchranné služby a neodkladnou resuscitaci na resuscitačních modelech.
K dispozici byl plně vybavený sanitní vůz,

ve kterém si zábavnou formou pod vedením
záchranářů školitelů děti vyzkoušely některé
vybavení.
Posuďte sami, neměl by taková školení opakovaně absolvovat každý?!
Jana Tomášková, učitelka ZŠ Nehvizdy
tomaskova@skolanehvizdy.cz
Fota: archiv ZŠ Nehvizdy

PROJEKTOVÝ DEN VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍ
V průběhu školního roku se žáci v rámci
svého studijního zaměření seznamují s mnoha výtvarnými technikami. Jako vzory nám
slouží knihy a internet. Proto jsme velmi
uvítali nabídku grafika Tomáše Hřivnáče
a navštívili jeho ateliér v Říčanech.
Pan Hřivnáč je členem „Sdružení českých
umělců grafiků HOLLAR“. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle, stejně tak i akvarelu. Jeho uměleckým světem je
svět ženy, poetiky, která ji obklopuje a utváří.
Viděli jsme, jak takový ateliér vypadá, jeho
technické zázemí, jak vznikají grafiky, co jim
předchází, jaká je příprava rytiny i samotný
tisk. Pan Hřivnáč nám ukázal svá díla, dozvěděli jsme se něco o pořádání výstav
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v galeriích. Byl to pro nás nevšední zážitek
a v mnohém nás to inspirovalo pro další
tvorbu. Technika nás zaujala natolik, že
jsme se domluvili s panem grafikem na
další spolupráci. Rytiny uděláme v průběhu
vyučování ve třídě a on nám je vytiskne. Na
výsledek se můžete těšit a při příležitosti
výstavy posoudit, co nového jsme se u pana
Hřivnáče naučili.
Celá akce se uskutečnila v rámci projektů
„Šablony“. Pro naši ZUŠ to byl už druhý projektový den mimo školu, který paní učitelky
zrealizovaly.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz
Foto: Hana Adamusová
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PRVNÍ POLOLETÍ JE ZA NÁMI A ČEKAJÍ
NÁS ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Milí přátelé, čas se žene neskutečnou
rychlostí. Máme za sebou lyžařský kurz ve
Vysokém nad Jizerou – díky za něj vedoucí
kurzu Kateřině Nedvědové a kolegům Tereze Horčové, Kláře Klaudové, Lukáši Altovi
a Matěji Pártlovi a všem našim lyžařům.
Běží školní kolo Pythagoriády, naši reprezentanti vyjíždějí do bojů nejen atletických,
ale i matematických, chemických i češtinářských… První pololetí je minulostí a my
abychom pomalu pokukovali po jaru.
Možná s trochou předstihu, ale přeci jen si
dovolím pár důležitých informací:
V měsíci únoru je třeba připravit přihlášky

ke studiu na střední škole – do pondělí
2. března musí být přihlášky doručeny do
středních škol, do 15. března vydá naše škola žákům zápisové lístky a pak už nezbývá
než čekat na pokyny středních škol. Vše
potřebné naleznete na našich stránkách na
odkazu: https://www.skolanehvizdy.cz/o-skole/prijimacky-aktualne-jpz/ ,
samozřejmostí je informační schůzka rodičů žáků pátých a devátých ročníků ohledně
přijímacího řízení.
Sice nás zápisy do 1. ročníku ZŠ čekají až od
pondělí 6. dubna, ale v pondělí 17. února již
bude spuštěn rezervační systém pro zápis,

a to na odkazu: https://skolanehvizdy.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-04.
Veškeré informace ohledně zápisů najdete na stránkách naší školy na: https://
skolanehvizdy.reservando.cz/#!/bookings/
calendar/2020-04. Zatím je čas, ale možná
už to stojí za pročtení si prvních informací.
Pokud byste měli jakékoli dotazy, zavolejte
nebo pošlete e-mail nebo přijďte, jistě se
domluvíme.
Tak klidné dny, milí přátelé!
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

SEDMÁCI NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU:
VŠEM PATŘÍ POCHVALA!
Máme za sebou týdenní lyžařský pobyt ve
Vysokém nad Jizerou v Kramářově Zámku.
Sedm dní na horách se 49 žáky sedmých ročníků, kteří posunuli laťku zase o něco výše.
Všem patří obrovská pochvala za chování, za
nadšení, se kterým plnili náplň lyžařského
výcviku, za to, že na ně byl spoleh, za to, že
se zapojovali do soutěží, za to, že neremcali
a ušli 20 km do jeskyní a zpět, za to, že drželi
při sobě...
Za celý týden děkuji i svým kolegyním a kolegům, byla paráda vás tam mít. Měli jsme
5 družstev, z nichž jedno tvořili naprostí
začátečníci. U nich byly lyžařské pokroky –
vlastně skoky – patrné nejvíce. Po počátečním
ujištění se – která že to lyžařská bota patří na
kterou nohu :-) – všichni zvládli základy jízdy
z kopce dolů a pilovali i jízdu na vleku.
U družstev pokročilejších lyžařů je vždy
největším oříškem a největší výzvou pro instruktora zbavení se špatných lyžařských návyků. Zapni si helmu, nasaď si hůlky, přenes
váhu dopředu, neseď v tom, ruce před sebou,
holeně tlačí do boty, překlápěj hrany, vyjížděj
zatáčku, dávej pozor na ostatní, reguluj si
rychlost, nepospíchej do obloučku, krátký
oblouk, dlouhý oblouk... První tři dny se to
příkazy jen hemžilo.
Středa a čtvrtek pak přinesly své ovoce. Kdo
si vzal k srdci dobře míněné rady, poznal,
o co snadněji a na pohled ladněji se mu jede.
Zkoušeli jsme i jízdu ve dvojicích, vláček,
jízdu bez hůlek, synchronní lyžování, hodiny,
skoky na vlastnoručně vyrobeném skokánku,
jízdu za ruce v řadě, jízdu v sedě, jízdu pozadu... Co koho napadlo. Někteří zkoumali účel
záchranných sítí. Proběhly závody ve slalomu. Zjistili jsme i rychlost horské záchranné
služby (nebojte, skončilo to pouze naraženým kolenem a dotyčná už zase hopsá).
Počasí se také snažilo, polojasno, první dny

i připadl sníh. Jen jeden den byla mlha hustá
tak, že by se dala krájet. Od lyžování nás
neodradila. Sjezdovku jsme měli jen pro
sebe. Buď tam opravdu nikdo jiný nebyl,
nebo jsme nikoho prostě neviděli :-) A co
mě osobně překvapilo nejvíce? Když jsem
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svému družstvu pokročilých sebrala hůlky.
Největším problémem se stalo vyjetí kotvou.
Úbytek byl šedesátiprocentní!!!
Text a foto: Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE A OZNÁMENÍ

Chcete udělat životní nebo profesní změnu, ale bojíte se.
Spolu vytvoříme plán, který Vás posune blíž k vašemu
"Kouč
vysněnému cíli.
ování

Osobní kouč a mentor

Ing.Tereza Weberová

Co Vám mohu

se nez
na chy
amě
by
na příl , které se s řuje
ta
ežitos
ti, kter ly, ale
é přijd
/J
ou"
ohn
nabídnout:

Rozvoj v oblasti komunikace

Whit

mor

Zlepšete svoji komunikaci v osobním i pracovním životě

Koučink osobního rozvoje

Chcete se stát úspěšnějšími nebo najít rovnováhu mezi
osobním a pracovním životem?
Zlepšete kvalitu svého osobního nebo profesního života

Koučink profesního rozvoje

Potřebujete zvládnout změny, zefektivnit práci nebo
vytvořit lepší pracovní prostředí v týmu?
Povzbuďte svůj potenciál a zlepšete své manažerské
dovednosti

Ráda se s vámi potkám:

www.kouctereza.cz
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Národní 365/43
110 00 Praha 1 - Staré Město
+420 604 293 421
tweberova@centrum.cz
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GRATULUJEME
NAŠIM
JUBILANTŮM
V měsíci lednu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum tito
občané:

Božena LEDECKÁ
Petr MARTÍNEK
Vladimír HLADÍK
Karel LUŇÁK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
KULTURNÍ DĚNÍ V MĚSTYSI

CHCETE ZPÍVAT V NEHVIZDSKÉM
SBORU? JENTAKT VÁS RÁD UVÍTÁ
Bylo nebylo jako v té pohádce. Před pěti
lety nebyl a poté byl první nehvizdský sbor.
Vznikl v září roku 2014 za pomoci Jitky
Záhrobské a DC Dráček. Scházeli jsme se
ve třídě nové školy a vedla nás naše první
sbormistryně Lenka Nosková.
V začátcích se nás scházelo 14 a věřte nebo
nevěřte, byl mezi námi i muž. Pro některé
z nás to byla první zkušenost učit se novým
dovednostem, pracovat s hlasem a dechem,
pamatovat si melodii, text, naslouchat druhým. Všechny nás to ohromně bavilo. I přes
časovou náročnost jsme pilně trénovali,
a o Vánocích jsme si užili náš první koncert,
na který nás přizval ředitel naší školy.
Zakusili jsme první pocity trémy při vystoupení před publikem, ba i příjemné pocity
při potlesku. A to se nám zalíbilo. Ve zpívání a koncertování pokračujeme dodnes.
V uplynulém adventním čase jste nás mohli
slyšet vícekrát než obvykle. Zpívali jsme i na
Prvním adventním koncertu, který úspěšně
odstartoval vánoční čas. Ale Vánoce jsou už
dávno pryč. Mnohé se změnilo, jak už to tak
bývá. Sbormistryni jsme vyměnili za sbormistra – Vendu Jíru, i náš ansámbl drobně
prořídl. Vymysleli jsme si jméno JENTAKt
a dali mu grafickou podobu.
Jenom v tom nadšení ze zpívání se nic nezměnilo, stále nás to všechny baví a těší nás
vám zpívat a dělat vám radost. V nejbližší
době nás můžete slyšet 4. dubna při příležitosti vítání jara na Velikonočním jarmarku,
kde zazpíváme společně s dětským sborem
HUNAMAPO.

Děkujeme všem za přízeň, a pokud chcete
zpívat s námi, rádi vás uvítáme. Scházíme se
každé úterý v DC Dráček od 18:30.
Hana Adamusová
hanada@seznam.cz
Foto: archiv sboru
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Ve středu 8. ledna o půlnoci si stěžovala
obyvatelka Nehvizd, že jí někdo chodí po
půdě a slyší mužské hlasy. Strážník zkontroloval půdu I okolí ulice, ale nikoho nenašel.
Později v noci strážník zkontroloval okolí
znovu, ale ani podruhé nic nezjistil.
V pondělí 13. ledna večer volal znepokojený
obyvatel Nehvizd, že se již třetí den nemůže
dovolat svému strýci. Volající měl obavy
o strýcovo zdraví. Strážník muže navštívil
a ujistil se, že nic nepotřebuje.
Ve čtvrtek 23. ledna večer zastavil strážník
auto, které v minulosti řídil řidič pod vlivem
drog. Strážník vyzval řidiče k orientační
zkoušce a ten souhlasil. Výsledek testu byl
pozitivní, a proto strážník předal případ
policistům. Ti odvezli řidiče na odborné lékařské vyšetření do Nemocnice Na Bulovce.
V pondělí 27. ledna dopoledne obyvatelka
Nehvizd ohlásila, že byt souseda je otevřený
a na zvonění ani bouchání nikdo nereaguje.
Když strážník dorazil na místo, byl byt již
zavřený. Oprávněný obyvatel bytu strážní-

kovi vysvětlil, že má rozbité dveře. Když šel
na nákup do Lidlu, nechal úmyslně otevřené
dveře, aby se dostal zpět domů.
Týž den odpoledne si strážník všiml řidiče
auta vjíždějícího na Pražskou ulici, jak telefonuje za jízdy. Řidič se na strážníka usmíval,
ale hovor neukončil. Strážník řidiče zastavil,
udělil mu pokutu pět set korun a dva body
do registru řidičů.
Později téhož dne strážník zastavil nákladní
vozidlo, o kterém si pamatoval, že v minulosti nemělo platnou technickou kontrolu.
Řidič vozidla od roku 2018 platnou kontrolu
technického stavu skutečně neměl. Strážník
přivolal policisty, kteří mu udělili pokutu dva
tisíce korun. Řidič strážníkovi a policistům sdělil, že si na strážníka bude stěžovat,
protože si na něho podle jeho mínění zasedl.
Strážník řidiče ubezpečil, že mu jeho právo
na stížnost nehodlá upřít.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz
Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
Pohotovost VODA VaK Zápy, s. r. o,
telefon: 733 642 323,
ing. Petr Hlavín

Inzerce

OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY
1+1 ZDARMA
OBRUBA s 50% slevou

platnost akce do 31. 3. 2020

KUPON na AKCI
KUPON na AKCI

MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE
Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin.
Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

1+1 sklo ZDARMA

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

Výprodej obrub z r.2019 za 1,- Kč

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.

Provozní doba: Po–Pá 9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 hod., sobota 9:00 – 12:00 hod. • telefon: 323 631 260

Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 25. 1. 2020. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail-com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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