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AUTOBUS 354 ZAJÍŽDÍ AŽ DO LENTILEK.
A CHYSTÁME NOVÉ ZASTÁVKY ZA TARASEM
Po počátečních nesnázích s dodavatelem
stavebních prací se podařilo společnosti
Canaba za přispění našeho městyse dokončit provizorní točnu autobusů v Lentilkách.
Točnu využívá v této chvíli autobusová linka
354, která se již nebude komplikovaně otáčet
v areálu firmy Autodoprava Bártl.
Funkčnost točny byla v červnu ověřena
zkušební jízdou autobusu za účasti Policie
ČR, Ropidu, provozovatele autobusových
spojů a vedení městyse. Dotčenými orgány i provozovatelem autobusové dopravy
byla provizorní točna schválena a uvedena
do provozu.
V souvislosti s užíváním tohoto zařízení
provedla obec na své náklady v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu změnu dopravního značení. Byly doplněny zvýrazňující značky a začátek a konec obce Nehvizdy
byl posunut až ke křižovatce na Čelákovice.
Dojde tak ke snížení rychlosti projíždějících
vozidel a výjezd autobusů na komunikaci
Pražskou bude bezpečnější.
Točnu v budoucnu využije i autobusová linka
propojující Nehvizdy s vlakovým nádražím
ve Mstěticích. Finální výstavbu autobusové
točny zrealizuje společnost Canaba v rámci
první etapy bytové výstavby v lokalitě.
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Chystáme nové zastávky
Nové autobusové zastávky u bytové zóny Canaba – Za Tarasem budou umístěny u ulic Dubová
a Lipová. S technickou přípravou výstavby již
bylo započato a stavbu provedou naše technické
služby. Výstavba bude financována společnostmi
z komerční zóny.
První etapa výstavby chodníku k Lidlu a čtyř autobusových zastávek bude provedena v letošním
roce, dokončena bude do konce roku 2020.
Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
Informace o opravách vozovek
v Nehvizdech najdete na straně 8.
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

11. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR
STAROSTY MĚSTYSE NEHVIZDY

Ve sváteční pátek 5. července jsme načali druhou
dekádu nehvizdského turnaje v malé kopané.
Oproti minulým ročníkům jsme přistoupili ke
zvětšení hřiště a použili jsme i větší branky
s rozměry 5x2 metry. Námi očekávaný efekt se
dostavil – týmy hrály útočně, padala spousta gólů
a samotné týmy si nový formát pochvalovaly,
protože ubylo taktiky a přibylo fotbalovosti.

Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů, které
byly rozděleny do dvou skupin. První čtyři týmy
z každé skupiny pak postoupily do play-oﬀ. Na
bronzové pozici se umístili loňští obhájci Mambo, druhé místo brali trojnásobní vítězové Scorpion-elektro.com a vítězem se poprvé v historii
stal tým Nehvizd, složený Pepou Marcem
a Honzou Jenčíkem.

STŘÍPKY JAPONSKÉHO
KARATE V NEHVIZDECH
V sobotu 22. června se v Nehvizdech uskutečnil karate seminář s Janem
Steklým 5. DAN JKA, který s klubem Karate Sokol Nehvizdy úzce spolupracuje. Po semináři následovaly zkoušky vyšší technické úrovně
a jsem velmi rád, že všichni moji svěřenci, kteří se těchto zkoušek zúčastnili, uspěli a tímto jim ještě jednou gratuluji.
Na semináři jsme měli možnost se seznámit s nejnovějšími trendy
a novými zkušenostmi, které si mistr Steklý přivezl z celosvětového setkání karatistů Gasshuku, jež se uskutečnilo letos na jaře v japonském Tokiu.
Měl jsem tu možnost se cesty do Japonska zúčastnit a bylo pro mne
velkým zážitkem zacvičit si v tradičním karate dojo a učit se od legend
JKA, které známe hlavně z YouTube. Zároveň jsme byli svědky udělení
historicky prvního 10. danu v naší organizaci p. Ueki Masaakimu.
Fotky z této cesty a povídání o Japonku si měli možnost poslechnout
nejen členové klubu, ale i zájemci z řad rodičů na posledním předprázdninovém tréninku.
Již teď se těšíme na první poprázdninový seminář, který proběhne
7. 9. 2019. Uvítáme diváky i nové zájemce o tento sport.
Josef Šlahůnek,
slahunekj@post.cz
Foto: archiv Josefa Šlahůnka
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Nejlepším střelcem se stal Lukáš Kalenda z týmu
Nehvizd, který v 8 zápasech nastřílel 22 branek.
Putovní pohár se tak konečně dostal do těch
správných rukou.
Text: Ondřej Strnad,
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

UŽ ZASE
VYHLÍŽÍME ZAČÁTEK
ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2019–2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8.00
hodin. Prvňáčkové se zabydlí v „domečku“, vyšší ročníky
v hlavní budově a v nových třídách. První školní den se nemusíte ničeho obávat, neučíme se, jen se přivítáme a po první
vyučovací hodině jdeme domů. Prvňáčky mohou do tříd
samozřejmě doprovodit jejich rodiče. První školní den budou
také k dispozici přihlášky ke stravování a do školní družiny.
Od úterý 3. září se učíme podle rozvrhu, obědváme a chodíme
do družiny.
Kroužky začínají od pondělí 30. září, přihlášky budou k dispozici nejpozději od poloviny září.
Důležité upozornění:
V průběhu měsíce září proběhne opakovaně cvičná evakuace
školy, v úterý 24. září pak nácvik evakuace s účastí složek
Integrovaného záchranného systému (IZS). Tento den bude
simulována skutečná situace – požár školy a zakouření chodeb, vč. únikových cest, následný výjezd složek IZS, evakuace
školy, ev. poskytnutí první pomoci apod.
Vozidla IZS (hasiči, záchranná služba, Policie ČR) budou
používat výstražných znamení jako při skutečném požáru.
Prosíme, neděste se, hořet nebude, nikdo se nepopálí, ale
naučit se to musíme.
Luboš Rýdlo,
zs.nehvizdy@volny.cz

Základní informace o organizaci školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2018-2019 začne ve všech
základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 2. září 2019, v naší škole poprvé zazvoní v 8.00 hodin. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí
v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Praha-východ stanoveny na 2. března – 8. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10.
dubna a pondělí 13. dubna 2020 jsou státními svátky.
Hlavní prázdniny budou trvat
od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.
Podrobné údaje o organizaci nadcházejícího školního roku naleznete
na www.skolanehvizdy.cz.
Luboš Rýdlo,
zs.nehvizdy@volny.cz

VE ŠKOLCE JE ZÁKLADEM
VŠEHO LÁSKA A POROZUMĚNÍ
Mateřská škola v Nehvizdech prošla v posledních
letech mnoha změnami. Narostla do šířky, do
výšky a do obrovské kapacity přijímaných dětí.
I přesto v mateřince vládne klid, pohoda
a vlídnost. Do školky vtisklo svou stopu také
množství různých pedagogických pracovníků,
kteří ovlivňovali předškolní období mnoha
malých svěřenců. Někteří z učitelů dlouhá léta
setrvávají a jiní již odpluli dál.
Stálicí a pilířem mateřinky byla naše milá a vtipná
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Simona
Heindlová. Avšak její osobní život si žádá, aby
změnila své místo působení a byla se svými blízkými daleko od nás. Tudíž opouští naši loď
a kormidlo té lodi se rozhodla předat mé osobě.
Já doufám, že naplním její očekávání a mateřská
škola ponese stále pevnou příď.
Mým přáním je, abychom všichni pracovali
s nadšením, vyrovnaností a otevřenou hlavou.

Aby se tím pádem všechny děti do své školky těšily na nás, na své kamarády a na program, který
je v jejich třídách čeká. Aby se k nám každé ráno
rády vracely a odpoledne spokojené odcházely
domů. A pak jejich rodiče byli klidní při svých
pracovních povinnostech a věděli, že je o jejich
potomky pečlivě postaráno.
Výchova a vzdělání jsou důležitým aspektem

v předškolní přípravě, ale základem veškerého
kvalitního rozvoje je láska a porozumění. Děti by
tudíž měly cítit, že jsou našimi plnohodnotnými
partnery a my jsme jejich průvodci. Ve školce by
měly najít první kamarádství, naučit se toleranci
a empatii.
Školka je místem a životní etapou, na které by měl
každý dospělý vzpomínat s úsměvem na tváři.
Děkuji kolegyním, mé předchůdkyni Simoně
Heindlové a mému nadřízenému PaedDr. Luboši
Rýdlovi za projevenou důvěru.
A budu se těšit na spolupráci s nimi, dětmi
a jejich rodiči.
Bc. Markéta Hubáčková,
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu
a třídní učitelka ve třídě Kuřátek,
ms.nehvizdy@volny.cz
Foto: Vladimír Nekolný

Vážená paní kolegyně, raději ale milá Markéto,
je mi ctí a radostí Tě přivítat do nového školního roku 2019–2020 jako svou novou zástupkyni pro mateřskou školu.
Naši mateřinku znáš mnohem lépe než já. Pracuješ v ní od srpna roku 2014 a „odskočila“ sis jen za svými mateřskými povinnostmi – takže jsi vlastně
zůstala v oboru nepřetržitě. Poznal jsem Tě jako výbornou kolegyni a dámu na svém místě, oceňoval jsem nejen Tvé odborné znalosti – moc jsi nám
pomáhala se speciálně pedagogickou péčí – ale především sis mne získala svým lidským, vstřícným a přitom profesionálním přístupem k problémům,
které v mateřince vyvstaly. Moc se mi líbilo, že každou Tvou větu provázel laskavý úsměv.
Přebíráš mateřinku po Simoně Heindlové, která se s námi letošním školním rokem loučí. Přebíráš děti, kolegyně, rodiče, kuchaře, uklízečky, přebíráš
ředitele. Přebíráš spoustu krásné práce, spoustu smysluplných úkolů, ještě více odpovědnosti a starostí. Přebíráš úřad, ale především přebíráš partu lidí.
Báječné holky v mateřince, skvělé děti a jejich prima rodiče, našeho výborného zřizovatele, společenství, které si zaslouží Tvou péči, starost, Tvou energii,
Tvou úctu a pokoru.
Vítám Tě a přeji Ti srdce k upřímnému úsměvu, lásku ke tvým maličkým i velkým, moudrost rozhodování, diplomacii i nekompromisnost, odolnost
i otevřenou náruč. Přeji Ti trpělivost s Tvým ředitelem, přeji Ti šťastné dny ve školce, která je teď Tvoje a na Tvou péči čeká.
Upřímně
Luboš Rýdlo
PS: Neboj se. Když mě přežila Simona, zvládneš to taky.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

CO NOVÉHO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM
ROCE V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Vážení rodiče,
dovolte mi krátkou informatiku ohledně nadcházejícího školního roku 2019/20. Vyučování nám započne v pondělí 2. září 2019. Během prvního týdne se
nastaví rozvrh individuálních předmětů. Skupinové
předměty z větší části zůstávají na svém původním
časovém místě, nové nám přibydou a některých se
týká změna s ohledem na možnosti pedagogických
pracovníků.
Výtvarný obor zůstává nezměněn (čtvrtek, lichý
pátek).
Taneční obor zůstává taktéž beze změny (pondělí) s
lehkým posunem času vzad.
Literárně-dramatického oboru bude výuka taktéž
jako v tomto roce (středa).
V hudebním oboru zůstává výuka hudební nauky
stejná (úterý) a přibude nám jedna hodina ve
čtvrtek.
PHV (přípravná hudební výchova) zůstává také
beze změny (středa).
Roční plán školy bude k dispozici po odsouhlasení
pedagogické rady. Týká se to interních vystoupení,
koncertů, výstav, představení, talentových a postupových zkoušek, ředitelského volna, projektových dnů
školy atd.
V plánu školy je okořenit hudební nauku o elektronická zařízení, která budou moci žáci ovládat společně se softwarem podporující zdokonalování látky
a zpříjemňující práci v hodině. Hudební materiály
pro většinu předmětů si budou moci žáci nebo jejich
rodiče zakoupit přímo u nás. Informace Vám podají
konkrétní pedagogové.
O prázdninách se zařizuje, nakupuje, vybavuje a
připravuje. Naším dalším krásným kouskem do hudebního vybavení je zakoupení zánovního pianina
zn. Yamaha, které jsme pořídili za finanční podpory
městyse Nehvizdy. Není to sice hitovní novinka,
ale na jeho bryskním zvuku se nic nemění. A tím
jen můžeme potvrdit, že i za dobrý peníz lze získat
skvělý nástroj. Již byl transportován a je umístěn ve
třetím podlaží naší školy. V příštím roce budeme
usilovat o zajištění klimatizovaného systému v těchto
podkrovních místnostech, kde teplota dosahuje
vysokých čísel, což nečiní dobře nejen žákům a
vyučujícím, ale ani nástrojům.
Do našeho pedagogického týmu jsme s ohledem na
rozšíření kapacity přizvali další pedagogy. Někteří
nás museli také v zájmu svých profesionálních
aktivit opustit, ale vše je připraveno
s novými kolegy, kteří se moc těší na spolupráci se
ZUŠ Nehvizdy.
Na klavír bude učit naše nová posila Magdalena
Pospíšilová, která má dlouholeté zkušenosti
v pedagogické praxi a zejména se těší na výuku
hudební nauky. Na dechové nástroje - zobcovou
a příčnou flétnu k nám nastoupí Barbora Šrejmová,
absolventka legendárního hobojisty a profesora
na Pražské konzervatoři Františka Xavera Thuri,
která se velmi těší na společné muzicírování našich
nejmenších v PHV. Chce tak zužitkovat nabrané
pedagogické zkušenosti z holandské hudební školy,
kde se kladlo na kreativnost
a zábavnost vyučování. A v neposlední řadě se mohou zpěváci těšit na posilu pěveckého oddělení, paní
Lenku Jankovskou, která bude mít v rámci svých
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vyzkoušených metodik co nabídnout.
Základní umělecká škola také rozšířila od nového
školního roku své působení a nabídne tak zájemcům
o pohyb výuku Fitbaletu, kterou povede naše tanečnice Barbora Kaplanová. Více informací se dozvíte z
naší upoutávky.
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Přeji Vám všem krásné vyžití zbytku léta
a v září se těším s našimi stálými i novými žáky na
viděnou.
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFO
Z ÚŘADU
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ E-MAILEM
Městys má na svých webových stránkách
zřízenou službu „Zasílání informací e-mailem“.
Najdete ji v levém horním rohu stránek. Pokud
chcete zasílat aktuality, kulturní akce a vložené
informace na úřední desku, pak stačí jen napsat
svůj e-mail a opsat ověřovací kód, udělit souhlas
se zpracováním osobních údajů a čekat na první
zprávy.
INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ
K TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
Miroslava Kvasničková,
kvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci srpnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum tito
občané:

Josef HÁJÍČEK
Anatoli VAKHSTIN
Jaromír ŠŤASTNÝ
Jiří SALAČ
Jarmila ŠTECHEROVÁ
Věra POBĚREŽSKÁ
Marie PROCHÁZKOVÁ
Vlasta RYČLOVÁ
Věra KRÁLOVÁ
Jan TUŠKA
Václav HLADÍK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

DŮLEŽITÉ
INFORMACE
PRO OBČANY
Uvádíme nové telefonní číslo
na vedoucího pracovníka
technických služeb Jaroslava
Drahokoupila.
Pokud budete mít nějaká
upozornění týkající se oprav
v Nehvizdech jako je vyčištění
kanálů, oprava obrubníků,
poškozených laviček, zeleně
případně jiné technické pomoci, můžete se obracet přímo na
pracovníky TS prostřednictvím
těchto kontaktů.
Adresa:
TS Městyse Nehvizdy s. r. o.,
Pražská 255, 250 81, Nehvizdy
Telefon:
602 686 513
E-mail:
technickesluzby@nehvizdy.cz.

Richard Sedlický
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INVESTIČNÍ AKCE V NEHVIZDECH

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
Podívejte se, kolik obec vydala finančních
prostředků v uplynulých pěti letech na nejdůležitější investice. Jsme velmi rádi, že jsme
úspěšní v čerpání dotací, ty však nikdy nejsou
stoprocentní. Proto je důležité, aby rozpočet
každý rok počítal s důležitými investičními
akcemi. Zatím se nám to daří, posuďte sami.
Biokoridor (2014–2015)
dotace		
vlastní zdroje
celkem		

Obnova polní cesty U Sv. Anny (2014–2015)
dotace 		
972 512,10 Kč
vlastní zdroje		
1 438 174,90 Kč
celkem 			
2 410 687,00 Kč

4 037 691,00 Kč
192 883,00 Kč
4 230 574,00 Kč

Přístavba ZŠ Nehvizdy č. p. 243 (2014–2016)
I. etapa
dotace
36 799 000,00 Kč
vlastní zdroje
17 931 317,00 Kč
celkem 		
54 730 317,00 Kč

Zateplení budovy č. p. 14 a vybudování
knihovny a Dětského centra (2017)
dotace			
1 369 471,50 Kč
vlastní zdroje		
3 295 755,40 Kč
celkem
4 665 226,90 Kč

Přestavba skladu a garáží na školní zařízení
a zubní ordinace (2016)
dotace
8 989 000,00 Kč
vlastní zdroje
3 858 619,10 Kč
celkem 		
12 847 619,10 Kč
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INVESTIČNÍ AKCE V NEHVIZDECH

V NEHVIZDECH ZA UPLYNULÝCH PĚT LET
Nákup budovy č. p. 11 (restaurace na náměstí)
vlastní zdroje
8 001 000,00 Kč

Školní tělocvična s vybavením (2016)
dotace		
28 230 000,00 Kč
vlastní zdroje
16 040 017,50 Kč
úvěr ČS a.s.
18 021 757,00 Kč
celkem
62 291 774,50 Kč

Sportovní areál u AFK
Tréninkové hřiště travnaté, hřiště s umělým
povrchem, včetně osvětlení,
terénních úpravy, včetně vsakovacích jímek,
závlahy se zásobníky na vodu.
vlastní zdroje
11 231 580,00 Kč

Cyklostezka – bezpečná cesta do školy (2017)
dotace 		
6 110 999,77 Kč
vlastní zdroje
5 758 646,55 Kč
z toho neuznatelné náklady
veřejné osvětlení 		
847 261,00 Kč
zeleň 			
810 615,00 Kč
mobiliář
63 888,00 Kč
celkem		
11 869 646,32 Kč

Odbahnění rybníka v Nehvizdkách
vlastní zdroje
462 670,00 Kč

Nástavba ZŠ č. p. 243 (2017-2018)
dotace			
7 933 645,00 Kč
vlastní zdroje		
4 247 933,75 Kč
celkem 		
12 181 578,75 Kč
Vodovodní propoj v ul. Bedřicha Mouchy
vlastní zdroje
62 310,00 Kč
Dešťová usazovací nádrž u ČOV (2016–2017)
dotace		
5 864 000,00 Kč
vlastní zdroje
6 239 007,00 Kč
celkem
12 103 007,00 Kč

Vodojem
úprava rozvodů a výměna čerpadel
vlastní zdroje
1 378 228,00 Kč
Vodovodní přivaděč východ
vlastní zdroje		
2 432 187,00 Kč
Zkapacitnění ČOV kalolis
vlastní zdroje 		
Obchvat – nákup pozemků
vlastní zdroje		

901 468,00 Kč
4 896 316,87 Kč

Přístavba školní jídelny a dílen
dotace			
5 463 876,00 Kč
vlastní zdroje		
2 150 272,50 Kč
celkem 		
7 614 148,50 Kč
Vladimír Nekolný,
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková, Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ANKETA

ANKETA MEZI NAŠIMI ZASTUPITELI:
ODPOČINKOVÉ ZÓNY V NAŠÍ OBCI
Anketní otázka:
Jak by měly Nehvizdy
koncipovat vycházkové
a odpočinkové zóny?

Biokoridor v ulici Do Nehvizdek.
Foto: Archiv městyse Nehvizdy
Nehvizdy už to ale dávno dělají. V nehvizdském zastupitelstvu působím od roku
2010 a za tuto dobu jsme schvalovali dvě
změny územního plánu. Vždy jsme na
tyto věci mysleli a do územního plánu je
vložili. Bohužel nejde všechno tak rychle,
jak bychom si představovali. Většina těchto
projektů je závislá na dotacích, na které
jsme nedosáhli, nebo naopak nebyly vhodné pro náš městys.
Jeden povedený a uskutečněný projekt je
cyklostezka (bezpečná cesta do školy).
Jedním projektem jsme spojili severní
část městyse, na kterém si občané mohou
zasportovat, jít na procházku nebo na
fotbalové utkání na AFK. Z této cyklostezky se dostanete na sv. Annu nebo směr
Nehvízdky do bývalého areálu cihelny a dál
na Čelákovice. Jednoduše řečeno všechny
tyto vycházkové a odpočinkové zóny by
na sebe měly navazovat a poskytnout co
nejvíce využití.
Jsem rád, že se v této návaznosti připravuje projekt cyklostezky, která by vedla do
Mstětic na nádraží a dál by se napojovala
na cyklostezku EV4 u Zelenče. To je pro
mne koncepční projekt, který budeme
nadále podporovat.

Jsem rád za tuto otázku. Městys totiž
připustil novou výstavbu, kde je postavený
dům vedle domu absolutně bez klidových
zón, místo toho, aby se vše koncipovalo
již při plánování. Po klidových zónách
voláme již dlouho. Jsou ale věci, které jsou
špatně od začátku a nejde s nimi již nic
dělat. Místo toho, aby se vedení městyse
poučilo, naplánovalo další výstavbu, která
je obdobná té předešlé. Dům na domu, jen
s miniparkem – který ani nevíte, zda bude,
dle zkušeností s minulou zástavbou – a bez
míst, kde by se lidé setkávali, mohli jít na
procházku s kočárkem nebo jen odpočívali.
Na většině míst chybí například i lavičky.
Za nás bychom si představovali velkou
klidovou zónu v části Nehvizdy jih místo
plánovaných hal. V místech, kde je dálnice,
výsadbu vzrostlých stromů, které by pomohly dálnici odhlučnit a velký park osázený stromy a keři, s travnatými plochami
s lavičkami a cestou k procházkám.

V minulosti (a je to už hluboká minulost,
několik desetiletí zpět) měly Nehvizdy jednu
vycházkovou zónu, a to cestu do nehvizdských
kamenných lomů, takzvané skály. A ještě pak
cestu, která pokračovala z ulice Na Vodoteči
směrem na současný areál firem Schidel
a Keraclay (této lokalitě se říkalo „Lada“). Tyto
polní cesty se stromovím byly hojně využívány
občany Nehvizd. A já i mí kolegové a kolegyně
v zastupitelstvu se na to snažíme navázat.
V Nehvizdech nikdy nebyl les, byly tu jen ony
polní cesty, a obnova těchto cest (ale i vznik
nových) se proto přímo nabízí. Obnovili jsme již
polní cestu U Sv. Anny a v současnosti řešíme
obnovení polní cesty k „Nové skále“ a vysázení
další aleje ovocných stromů.
Další cesta je naplánována směrem do Mstětic,
kde jsme jednali s obcí Zeleneč o propojení
Nehvizd s cyklotrasou v Zelenči. Část této trasy
jde katastrálním územím Mstětic a vedení obce
Zeleneč s tímto propojením po jejich pozemcích
vyslovilo souhlas. Nyní se zpracovává koncept
této cyklotrasy, abychom věděli, kolik pozemků je potřeba k rozšíření původní polní cesty
ve vlastnictví městyse Nehvizdy tak, aby bylo
možno vysázet i potřebnou zeleň.
Dále bychom chtěli pokračovat výsadbou
zeleně a vybudováním oddychové zóny u naší
nehvizdské cyklostezky – bezpečné cesty do
školy, kde obec vlastní některé přilehlé pozemky.
Plánujeme také vytvoření vycházkové zóny do
městysem zakoupené části bývalé cihelny v Nehvizdkách, kde po zpracování záměru a projektu
vznikne velká zelená plocha s rybníkem. K
dalšímu rozšíření zeleně dojde u sportovního
areálu u AFK, kde se upraví i parkoviště pro
návštěvníky.

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

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

Vladimír Nekolný, STAN
– Za lepší život v Nehvizdech
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KOMUNIKACE DOSTANOU NOVÝ POVRCH,
OPRAVÍME I OBRUBNÍKY A KANÁLY
Na jaře letošního roku se otevřela možnost požádat o dotaci na opravu místních
komunikací. Obec provedla místní šetření
a audit technického stavu vozovek a na
základě zjištění se rozhodla, že o dotaci
požádá.
Z provedeného hodnocení vyplynulo, že
nejvhodnějšími komunikacemi pro podání
žádosti o dotaci na realizaci oprav jsou ulice U Hřbitova, Družstevní a Na Vodoteči.
V těchto ulicích je současný asfaltový povrch značně poškozen a současně i narušen
různými překopy a provizorními opravami.
Celkový rozpočet předpokládaných oprav
dosahoval výše téměř tří milionů korun.
S uvedenou žádostí městys Nehvizdy uspěl

a začátkem července nám bylo doručeno rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků ve výši 60 procent nákladů
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na předpokládané opravy. Celkem bude
opraveno 4 110 metrů čtverečních živičného povrchu komunikací v úhrnné částce
maximálně 2 648 215 korun. V rámci této
akce opraví obec na své náklady i všechny
obrubníky a kanálové vpusti.
Městys již zadal odborné firmě vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací, protože opravy komunikací musí být
provedeny do konce roku 2019. O zahájení
stavebních prací, během kterých dojde
i k omezení v dopravě, budeme občany
průběžně informovat.
Foto a text: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

NOVINKY Z KLECE FLORBALOVÝCH TYGRŮ:
OD ZÁŘÍ SE U NÁS HRAJE 1. LIGA ŽEN
V květnu skončila jedna sezóna a od června
již plně „zbrojí“ nehvizdští florbaloví tygři
na tu další, která pro většinu našich týmů
začne již v září. A máme několik novinek,
které stojí za zmínku, přičemž jedna je
opravdu zásadní.
Po delších jednáních o spolupráci s Prague
Tigers, kteří mají stejně jako my „tygra“
v názvu, budeme nejen mít společné družstvo starších žákyň, které bude vystupovat
pod názvem Prague Tigers Nehvizdy, ale
rozhodli jsme se rozvíjet spolupráci v celé
ženské složce. A proto se bude od této

sezóny hrát v Nehvizdech opravdu špičkový
florbal!
A to zaručuje druhá nejvyšší republiková
soutěž žen – 1. florbalová liga, kterou
bude hrát družstvo PRAGUE TIGERS
NEHVIZDY.
Bude to přínosné jak pro všechny naše
hráče a hráčky, protože uvidí hrát opravdu
kvalitní florbal přímo u nás v naší hale
naživo, tak i pro obyvatele Nehvizd, kteří
mohou tyto víkendové zápasy navštěvovat.
A to zdarma!
Dalšími našimi družstvy, která vstupují do

nové florbalové sezóny, jsou mladší žáci
a dvě družstva elévů – jedno v systému 5+1
a druhé 3+1.
Na konec prázdnin opět plánujeme tradiční
florbalový kemp, který vždy naše sportovce
zdravě „nakopne“ před novou sezónou.
O všem podstatném vás budeme vždy včas
informovat jak na facebookových stránkách
Nehvizd, našeho Sokola a našeho oddílu,
tak i v Kurýru.
Hynek Ondráček,
sokol.nehvizdy@seznam.cz

OLYMPIJSKÉ HRY DĚTÍ A MLÁDEŽE:
NEHVIZDY SE ROZHODNĚ NEZTRATILY
Olympijské hry dětí a mládeže, které hostily
společně města Liberec a Jablonec, nám
přinesla dvě individuální umístění ve finále.
Všemu předcházelo velkolepé zahájení se
vším, co ke hrám patří – hymna, zapálení
olympijského ohně, slib sportovců
i rozhodčích. To vše sledovalo 4500 mladých sportovců.
K závodu samotnému. Amélie Nevrlá prošla
sítem rozběhů na 60 metrů do semifinále,
kde už byl postupový klíč nastaven tvrdě
a pouze dvě nejrychlejší hdívky měly jistotu
finále. Povedlo se a nakonec z toho bylo
smolné, ale skvělé 4. místo v novém osobním rekordu.
Týna Dupalová, která zůstala doma, by dle
průběhu celé sezóny a závodu samotného
bojovala o medaile. Jako vedoucí letošního
družstva budu rozhodně žádat o změnu

Třetí olympijský den byla na řadě kvalifikace
dálkařek, kde se opět zadařilo a Amélie si vyskákala velké finále. Ve větrné loterii proklouzla až do úzkého finále a bylo z toho celkové
7. místo, také v novém osobním rekordu.
V reprezentační štafetě, kterou Amélie
rozhíhala, přidala opět 7. místo. Tímto své
první a vůbec první nehvizdské olympijské
vystoupení ukončila, s týmem obsadila celkově 2. místo. Zkušenosti, které nasbírala,
a přičichnutí k olympijské atmosféře jsou k
nezaplacení. Věřím, že za dva roky se
k Amélii přidají další nehvizdští odchovanci
a zažijí neopakovatelné zážitky, které akce
přináší.
Nedá mi to a musím připomenout, že
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nominačních pravidel na následující hry.
Text a foto: Tomáš Vojtek,
www.hvezdyvnehvizdech.cz,
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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PRÁZDNINY?
TO PRO NÁS NENÍ!

Na tradiční Pacovské víceboje, kde kariéru
zahajoval například Roman Šebrle, jsme
obsadili obě mládežnické kategorie díky
Leontýně Dupalové a Patriku Sukovi.
Oba naši atleti se na víceboj připravovali
i v prázdninovém čase a odměnou jim byly
dva poháry za třetí místa.
Gratulujeme.
Text a foto: Tomáš Vojtek,
www.hvezdyvnehvizdech.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pondělí 1. 7. odpoledne přivolal svědek nehody
strážníka. Řidič, jehož auto skončilo v příkopu,
před jízdou nepil a odtah si zajistil sám.
V úterý 2. 7. odpoledne strážník zdokumentoval
přestupek předjíždění v obci přes plnou čáru.
Tento přestupek musel strážník postoupit odboru
dopravně-správní agendy.
Ve středu 3. 7. po poledni volala strážníkovi
obyvatelka Nehvizd, které se nedařilo nastartovat
auto. Strážník si půjčil booster a pomocí něj auto
nastartoval.
Sobotní večer 6. 7. byl na oznámení poměrně
bohatý. První stížnost po 22 hodině na rušení
nočního klidu přišlo z ulice Lipové. Oslaven-

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

kyně strážníka ubezpečila, že pouze při zábavě
zapomněli, jak rychle běží čas, a ztišili hudbu.
Další stížnost přišla ve 23 hodin, tentokrát v ulici
Družstevní. Majitel pozemku, na němž se party
konala, uznal, že na hlasitou hudbu je pozdě,
a přístroj vypnul. Strážník přestupek řešil domluvou. Poslední stížnost přišla
o dvacet minut později. V tomto případě se
jednalo o rušení nočního klidu z hospody na fotbalovém hřišti. Tam se však nepodařilo při rušení
nočního klidu nikoho přistihnout.
Pavel Horák,
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

HLUČNÉ OSLAVY
MAJÍ SKONČIT
V DESET VEČER
Jako každý rok spolu s prázdninami a teplými večery přichází čas odpoledních a večerních sousedských setkání na zahradách všech velikostí.
O dobré pití a jídlo nebývá nouze a v příjemné
společnosti čas utíká velice rychle. Ale přestože je
hudba kvalitní, historky poutavé a anekdoty k popukání, nemusí u sousedů budit nadšení, zvláště
pokud hlučné veselí překračuje desátou hodinu
večerní, kterou začíná noční klid.
V době telefonů a tabletů se spoustou aplikací jistě
není žádný problém nastavit si upozornění na
ukončení hlasité produkce. Sousedé vaši ohleduplnost ocení.
Obecní strážník by rovněž měl primárně dělat jinou
práci než upozorňovat rozverné občany na to, kolik
je hodin.
Přeji všem nehvizdským občanům příjemná večerní sobotní setkání a ničím nerušené noci.
Pavel Horák,
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 30. 7. 2019 Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
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.

14

WWW.NEHVIZDY.CZ

