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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V NEHVIZDECH:
POTÍŽE BY SE NEMĚLY OPAKOVAT
Jelikož od 26. do 29. 5. května došlo k poklesu tlaku vody v Nehvizdech v části ulice
Vyšehořovická, v Družstevní, Za Humny
a v části ulice Horoušanské, přistoupil městys 30. května k provizornímu řešení,
a to k propojení vodovodního řadu v lokalitě Na Zámku a řadu v zemědělské zóně.
Jsme přesvědčeni, že až dojde k propojení
nově budovaného vodovodního řadu, situace se již nebude opakovat.
Městys je zásobován vodou přes přivaděč
z vodojemu ulicí Toušeňskou. U mateřské
školy se rozvětvuje. Jedna větev směřuje na
Prahu, druhá do staré zástavby obce a třetí
směrem na Mochov. Tato větev zásobuje
lokality Lentilky a Na Zámku a také starší
zástavbu v ulicích Družstevní, Barikádní
a Pionýrů a domy u Pražské.
Když se zpracovával projekt výstavby školy
a tělocvičny, společně s VaK Zápy jsme řešili
budoucí výstavbu společnosti Canaba
a v této části Nehvizd jsme řešili nové napojení stávající rozvodné sítě. Z hlavního přivaděče jsme napojili školu v ulici Bedřicha
Mouchy i novou výstavbu přímo potrubím
o průměru 160 mm s tím, že došlo k propojení řadu s ulicí U Hřbitova, čímž se zvýšil
tlak vody ve starší zástavbě a části Canaba.
Zvýšení tlaku v potrubí se však neprojevilo
v zástavbě směrem na Mochov. Proto jsme
zadali firmě Projekt IV – hydroIT, aby v Nehvizdech provedla měření tlaků a průtoků

ve vodovodním potrubí a vypracovala nám
návrh řešení zásobování vodou při stávajícím stavu vodovodní sítě.
Dále jsme požadovali, aby vypracovali
výhledový stav na rozvoj vodovodní sítě
v Nehvizdech. Toto zadání bylo městysem
zadáno v srpnu 2016.
Měření tlaků a průtoků prováděla firma
v září a říjnu 2016.
Následně bylo zastupitelstvu předloženo několik návrhů, jak problém se zásobováním
vodou řešit. Jedním z návrhů byla rekonstrukce stávajícího hlavního řadu v ulici
Pražská směrem k ulici Družstevní. Ve
stávající trase, kde nyní tento vodovod vede,
však nelze rekonstrukci provést, protože
vodovodní řad vede přes areál bývalého zemědělského družstva, který se po restitucích
rozdělil mezi několik majitelů a došlo tam
i k výstavbě nových budov, které stojí nad
tímto vodovodním řadem. Z tohoto důvodu
by se nový vodovodní řad musel vést jinou
trasou, a to v silnici II. třídy, což není realizovatelné.
Další varianta byla propojit vodovodní řad
v lokalitě Na Zámku s vodovodním řadem,
který vede z Toušeňské okolo firmy JMS
a končí nyní v polích, kde je zástavbové
území pro zemědělskou činnost. Toto řešení
by zlepšilo stávající stav, ale na výhledovou zástavbu a spotřebu vody by nebylo
dostačující.

Proto se zastupitelstvo přiklonilo ke třetí
variantě, která nám byla i doporučena položení nového potrubí o průměru 160
mm, které se napojí v ulici Toušeňská
a povede trasou po obecních pozemcích
budoucí cyklostezky a dále se napojí
na vodovodní síť v lokalitě Na Zámku
v prostoru bývalého dětského hřiště Pod
Květinou.
Vodovodní řad bude pokračovat až k čistírně odpadních vod přes výběh pro psy, kde
se napojí na řad, který vede z Lentilek směrem na Nehvizdky a do Záluží. Tento návrh
řešení odsouhlasilo zastupitelstvo městyse
jako nejlepší.
Po tomto rozhodnutí zastupitelstva bylo zadáno vypracování projektu tohoto vodovodního řadu a začaly přípravné práce, jelikož
jsme si byli vědomi, že mohou nastat potíže
se zásobováním vodou. Tento vodovodní
řad se začal budovat 5. června. Plánováné
dokončení propojeni je v polovině července.
Do té doby bude fungovat provizorní propojení. S výhledem na rozvoj obce
a bezproblémové zásobování vodou zadalo
zastupitelstvo vypracování projektu opravy
a rekonstrukce vodojemu.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy

Z OBSAHU
ČÍSLA
DĚTSKÝ DEN: POZNEJ
MÍSTO, KDE ŽIJEŠ..............2
ŠKOLA V PŘÍRODĚ:
KRKOKONOŠE BYLY NAŠE!.....5
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Z MALÉ I VELKÉ ŠKOLY...........6
SENIOŘI DEBATOVALI
SE ZASTUPITELI...............7
NOVÝ CHODNÍK
V TOUŠEŇSKÉ ULICI...........8
WWW.NEHVIZDY.CZ

1

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DĚTSKÝ DEN: POZNEJ MÍSTO, KDE
ŽIJEŠ, HRAJEŠ SI A CHODÍŠ DO ŠKOLY
Dětský den byl tentokrát putovní – děti navštívily
prostory knihovny, dětské skupiny, Dráčku,
hasičskou zbrojnici, zahradu mateřské školy,
dětské a víceúčelové hřiště u sokolovny. Úkoly
byly zaměřené na poznávání Nehvizd. Zahřály
se hlavičky i proběhly nožičky. Přes 100 dětí odcházelo obohacených nejen o zážitky, ale i o ceny.
Spokojenost vyjadřovaly úsměvy na tvářích.
Učitelkám z mateřské školy bylo líto vyhodit
překreslené obrázky ze svého stanoviště a uspořádaly z nich ve třídě Včelek výstavu na téma
,,Nehvizdy a jejich symboly“. Za ty nejmenší
soutěžili tatínci. Obtížný a časově náročný
úkol zvládli všichni na výbornou.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: R. Sedlický, D. Janků

DĚTI Z NEHVIZD ZÁVODILY V RYBAŘENÍ

V sobotu 27. května jsme se v ranních hodinách sešli již podruhé u rybníka v Horoušanech, kde nám místní dovolili uspořádat
rybářské závody.
Celkem přijelo 11 nadšených rybářů ve
věku od 5 do 14 let. Po výběru jednotlivých
stanovišť se každý pustil do rybaření. Počasí
nám přálo, ryby byly hladové, a proto děti
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měly plné ruce práce. V průběhu 2,5 hodiny
se povedlo nachytat 100 ryb (líny, plotice,
kapry).
Na závěr jsme vyhlásili nejlepší rybáře. Na
prvním místě se umístila Natálie Turková
s celkovým počtem 16 nachytaných ryb,
ale i ostatní rybáři si odnášeli zasloužené
odměny. Za největší úlovek byly odměně-
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ni společně Patrik Dudla a Roman Pačes.
Poděkovat musíme především štědrým
sponzorům, kterými byli Antoním Pácal,
firma Nesprekol a David Janoušek.
Karel Luňák
mestys@nehvizdy.cz
Fota: Karel Luňák a David Janoušek
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDY OPĚT PŘIVÍTALY
NOVÉ OBČÁNKY
V prostorách úřadu městyse jsme 13. května
přivítali čtrnáct nových občánků. S pěkným programem vystoupily děti z mateřské školy. Starosta
Vladimír Nekolný a radní Jitka Záhrobská popřáli
dětem šťastný život v naší obci a předali všem
malý dárek. Koncem června si v podatelně rodiče
mohou vyzvednout zdarma hrneček s fotografií
svého miminka jako upomínku na tuto slavnost
ní chvíli.
Více fotografií najdete na webu městyse ve
fotogalerii.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Vítání občánků
Foto nahoře: Zleva Anděla Punčochářová,
Viktor Mikláš, Nela Neubergová, Emílie
Vítková, Elias Vinklář, Jan Beneš, Tobiáš
Morkes
Foto dole: Zleva Sebastian Kranich,
Dominik Remar, Ella Bradáčová, Adam
Semenyšyn, Kristýna Michálková, Daniel
Alexandr Mozgovoj, Ondřej Veselý
Fota: Martina Root

DALŠÍ ROČNÍK SCOOTER FREESTYLE DAY
SI DĚTI UŽILY VE SKATEPARKU
Oproti loňskému roku se nám počasí vydařilo,
avšak nevyšel domluvený doprovodný program
pro diváky – streetdance. I přes slib ředitele
agentury se bez omluvy představení nekonalo.
Závodníků bylo letos nejméně od konání závodů, a to 21. Překvapivé bylo hlavně to, že pouze
4 z celkového počtu závodníků byli z Nehvizd.
Společnost GIZMANIA zajistila rozhodčí
a hodnotné ceny do soutěže – děkujeme jim
i dobrovolníkům za zajištění soutěže a Tomáši
Adamcovi za zajištění občerstvení.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Karel Záhrobský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

MĚSÍC KVĚTEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK
Nastal měsíc květen a ve třídě Sluníček je
pořád veselo jako celý rok. Naši předškoláci
měli možnost podívat se na výuku v základní
škole. Navštívili třídu 1. D, kde děti shlédly
ukázku čtení a psaní. Prvňáčci nám ukázali,
jak umějí samostatně pracovat a všechny své
školní pomůcky, které měli pečlivě srovnané. Naši předškoláci si vyzkoušeli na vlastní
kůži, jaké je to být prvňáčkem.
K Svátku maminek jsme tvořili zápichy
„Srdíček“, která se nám hemžila červenými
knoflíky a třpytkami. Ještě jsme přidali „Přáníčko“ s obrovským srdcem a básničkou pro
naše milované maminky.
Na ukončení rozkvetlého měsíce května jsme
se vydali do zoologické zahrady v Liberci.
Pozorovali jsme překrásné pestrobarevné
stromy, keře a jarní květiny. Ale nejvíce se
nám líbila zvířata z dalekých zemí. Z komentované prohlídky jsme si odnesli spoustu
zajímavostí. Již víme, jak se pečuje o sloní
nožky nebo co má ráda žirafa k snídani.
A teď už jen: „Hurááá na prázdniny!“
třídní učitelky
Hana Horálková a Eva Bednářová
ms.nehvizdy@volny.cz

Naši předškoláci se před prázdninami ještě podívali do zoologiké zahrady
v Liberci.
				
Foto: Archiv MŠ Nehvizdy

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ: MŮJ HRDINA
Byl to takový normální běžný den, jako
každý druhý. Ráno jsem se vzbudil, udělal
si snídani, šel do školy a zase zpátky domů
za rodinou. Doma byla máma, táta a můj
mladší bratr Tomáš. Bydleli jsme v bytovce,
ale i tak jsem měl náš domov rád. Máme
hodné sousedy. Třeba paní Doskočilová. Je
moc hodná stejně jako další sousedé a občas
nás také všechny pozve na buchtu.
Když jsem přišel domů, šel jsem dělat domácí úkoly. Máma byla v kuchyni a chtěla něco
uvařit, ale protože nám moc dobře nefunguje
sporák, tak si musela dojít pro sirky. Když šla
zpátky do kuchyně, upadla. Nic se jí nestalo,
ale jak padala, nohou kopla nechtěně do
trubky s plynem. Ale toho jsme si bohužel
nevšimli. Když pak maminka chtěla zapálit
sporák, v našem bytě už bylo spousta plynu.
Škrtla sirkou a nastala apokalypsa. V celém
bytě začalo hořet.
Dále si pamatuji už jen útržky, ale vzpomínám si, jak celý náš byt hořel, kuchyň, obývák… Okolo sebe jsem viděl jenom plameny.
Bylo to jako dívat se ďáblovi do očí, a přitom
vědět, že ani mariáš vás nezachrání. Po
docela dlouhé době pro mě přišel zahalený
muž se sekerou, vzal mě do rukou a nesl mě
po schodech. Mezitím jsem koukal na něj.
Když mě nesl, vypadal jako superman. Byl
tak sebejistý, odvážný a vůbec se nebál, pak
už jsem zavřel oči.
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GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci červnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Ondřej Čapek, 7. ročník ZŠ Nehvizdy
získal 1. místo v okresním a 2. místo
v krajském kole literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kategorie L 2.
		Foto: Mirko Nosek
Probudil jsem se až v nemocnici. Hned jsem
se zeptal, kde je moje rodina. Pan doktor mi
řekl, že maminka má popáleniny 3. stupně,
tatínek 1. stupně a Tomáš měl naštěstí jen
modřiny. Každopádně jsme prý všichni ale
všichni měli velké štěstí. Po tom, co mi doktor řekl, jsem myslel na rodinu. A také jsem
hodně myslel na toho odvážného hasiče.
Možná jsme měli štěstí, ale já jsem si jistý, že
jsem naživu jen díky tomu hasiči.
A proto bude navždy můj hrdina.
Ondřej Čapek
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František ADÁMEK
Věra NEPIVODOVÁ
Miloslav KŘÍŽ
Oldřich ŠTECHER
Miloš RYČL
Městys přeje jubilantům pevné
zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLA V PŘÍRODĚ:
KRKONOŠE BYLY NAŠE!

Odpočinek u Výrovky.

Jednou nohou na návštěvě v Polsku.

Neskutečně krásná příroda.

Překvapení - půlka května
a Luční hora si pořád drží
pěknou sněhovou čepici.

Skupinová fotografie u rozhledny
Žalý.

Koupání v Labi - jen pro skalní otužilce!

Konečně v polovině kopce! Ty výhledy za tu námahu stojí...

Popisky připravili žáci a pedagogové ZŠ Nehvizdy
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Z MALÉ I VELKÉ ŠKOLY
Letošní školní rok má opravdu na kahánku, ale my už musíme myslet na ten
nadcházející. Pojďme si tedy říci, co nás
ve finále školního roku ještě čeká a s čím
máme počítat pro rok následující:
Základní škola:
Ve středu 21. 6. se od 18.00 hodin uskuteční v „domečku“ informační třídní
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků,
o den později, tedy ve čtvrtek 22. 6., opět
od 18.00, se v budově školy setkáme s rodiči budoucích šesťáků.
Ve středu 28. 6. proběhne školní sportovní
den a ve čtvrtek 29. 6. budou v cca. 8.30
hodin před tělocvičnou vyhlášeny jeho
výsledky a předány medaile vítězům. Současně budou odměněni žáci
2. – 7. ročníku, ti, kteří vynikli ve sportu,
olympiádách, soutěžích nebo se „jen“ svým
prospěchem či chováním stali vzorem pro
své spolužáky.
V pátek 30. 6. se za přítomnosti starosty
městyse pana Vladimíra Nekolného a dalších významných hostů uskuteční od cca.
8.30 hodin – doufáme, že venku před školou, pokud by bylo ošklivo, tak v tělocvičně
– tradiční odměňování prvňáčků
a jejich „povýšení“ mezi velké školáky.
Pak už se rozejdeme na prázdniny, abychom nový školní rok zahájili v pondělí
4. září prvním zvoněním. O prázdninách
však škola zahálet nebude – budou probíhat příměstské tábory a sportovní soustředění, takže se budeme určitě okolo školy
potkávat i v létě.
Mateřská škola:
Mateřská škola přeruší svůj provoz dnem
14. 7., rozjedou se však příměstské tábory
– „Pohádkový svět“ od 17. 7. do 21. 7.
a „Indiánské léto“ od 21. 8. do 25. 8.2017.

Úplné přerušení provozu MŠ bude od
25. 7. do 18. 8. 2017, tedy 20 pracovních
dnů. Přerušení provozu mateřské školy
bylo projednáno na zasedání zastupitelstva
městyse dne 27. 4. 2017.
Nový školní rok přinese do mateřinky řadu
změn: Předně předškolní vzdělávání je pro
pětileté děti nově povinné, a samozřejmě
bezplatné, a bezplatné je nově i v případě, že dítěti bude povolen odklad plnění
povinné školní docházky – dítě tedy může
navštěvovat MŠ bezúplatně i déle než pouze jeden poslední rok.
Součástí školního vzdělávacího programu
naší MŠ se nově stane angličtina s rodilým
mluvčím Kieranem Dickerem, která doposud probíhala spíše formou kroužku.
Tato změna byla konzultována i s Českou
školní inspekcí. Podrobné informace k organizaci projektu rodiče obdrží prostřednictvím naší MŠ a prostřednictvím jejího
webu. Celý projekt bude organizován tak,
aby byl zajištěn naprosto rovný přístup pro
všechny děti a aby si rodiče mohli vybrat,
zda projektu využijí či nikoli. Na finanční
podpoře projektu se bude podílet i městys
Nehvizdy.
Od nadcházejícího školního roku nebude
rovněž mateřinka od rodičů vybírat hygienické potřeby – mýdla, toaletní papíry,
kapesníčky apod.
Poslední změna se týká výše „školkovného“. Vzhledem k nárůstu neinvestičních
nákladů jsme nuceni přistoupit ke zvýšení
úplaty za předškolní vzdělávání s účinností
od 1. 9. 2017 takto:
Základní výše školkovného – 1 400 Kč
1 rodič přihlášen k pobytu – 1 200 Kč
2 rodiče přihlášeni k pobytu –1 000 Kč
Odmítnutí účasti dítěte na projektu Angličtina s rodilým mluvčím – možno žádat
o slevu 200 Kč a hradit tak školkovné 800

Kč resp. 1000 Kč či 1200 Kč /dle trvalého
pobytu rodičů.
Předškoláci a děti s odkladem plnění povinné školní docházky dle ustanovení
§ 123, odst.2) zákona 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění – 0 Kč.
Věříme, že úpravu výše školkovného přijmete s pochopením a že Vás usmíří fakt,
že v novém školkovném bude zahrnuto vše
– od angličtiny přes mýdlo až po ten… no
… toaletní papír
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Dík za ten rok
Vážení rodiče, kolegové, děti
a žáci, vážení zastupitelé, vážený
pane starosto, dovolte mi, abych
vám všem ze srdce poděkoval za
školní rok 2017–2018, který se
v těchto dnech nezadržitelně blíží
ke svému cíli. Děkuji za slova
chvály i kritiku, za každodenní
potkávání se, za vyřešené problémy, za to, že jsme mohli být spolu
a těšit se z prospěchu našich dětí
a žáků.
Je mi ctí řídit naši školu a velmi si
vážím spolupráce s Vámi všemi.
Přeji Vám požehnané a klidné
léto a těším se s Vámi všemi
4. září na první zvonění školního
roku 2017–2018.
Váš
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ŠKOLNÍ AUTOBUS POPRVÉ ZASTAVIL U NOVÉ ŠKOLY
Dne 1. 6. 2017 se uskutečnila zkušební jízda
školního autobusu za přítomnosti Policie
ČR, ROPID, zástupce Středočeského kraje,
dopravce, starosty a místostarosty Nehvizd.
Tato zkušební jízda měla ověřit bezpečnou
jízdu školního autobusu ulicí Bedřicha Mouchy, autobusové zastávky u ZŠ a výjezd na ul.
Toušeňská.
Příjezd a autobusová zastávka splňují
všechny podmínky bezpečného provozu,
při odjezdu autobusu za tělocvičnou se musí
částečně upravit komunikace v křižovatce
a výjezd z této ulice na Toušeňskou. Tyto
úpravy musí být hotové do poloviny srpna
2017, což nebude problém. Dále se musí
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upravit autobusová zastávka směrem na Horoušany u firmy Schiedel. Tato zastávka bude
jmenovat „Na Kopci“ a ta musí být upravena
také do konce srpna, než začne jezdit autobus. Zastávku „Na Kopci“ směr do Nehvizd
upravíme později, protože nejdříve musíme
vyřešit pozemky na její rozšíření.
Část ulice Bedřicha Mouchy bude jednosměrná, aby nedošlo ke kolizi projíždějících a otáčejících se aut s přijíždějícími
dětmi. Tuto záležitost budeme řešit ve spolupráci s Policií ČR, ředitelem školy
a komisemi městyse Nehvizdy.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

JEDNÁNÍ KVĚTNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Pořízení nového hracího prvku na
zahradu mateřské školy do 80 tis. Kč vč.
DPH. Jeden stávající herní prvek se bude
demontovat.
- Přijetí dotace ve výši 6 111 000 Kč ze
SFDI na projekt „Propojení cyklotras
a bezpečná cesta do školy a sportovního areálu Nehvizdy“ (ISPROFOND
5218510048) a zároveň prohlašuje, že
zajistí vlastní zdroje z rozpočtu městyse na rok 2017 na dofinancování celého
projektu.
- Uzavření smlouvy o dílo mezi městysem
a TS Městyse Nehvizdy, s.r.o., na akci
„Propojení cyklotras a bezpečná cesta do
školy a sportovního areálu Nehvizdy“ na
částku 11 294 367 Kč.
- Zpracování projektu stavebního řešení
výtahu do budovy úřadu a podání žádosti
o dotaci, abychom zajistili bezbariérový
přístup do veřejné budovy.
- Využití přeplatku z úhrady z prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné
služby v systému PID za rok 2016 ve výši
12 528,69 Kč jako dotaci na obnovu investic a pověřuje starostu smlouvu s OAD
Kolín, a. s., podepsat.
- Znění prohlášení o vyslovení souhlasu
s převodem vlastnického práva k družstevním pozemkům p. č. 110/66, 110/59
a p. č. 110/76 v k. ú. Nehvizdy a pověřuje
starostu jeho podpisem. Jedná se
o pozemky u bytových domů, na kterých
si někteří družstevníci vybudovali na své
náklady přístavbu.
- Objednání projektové dokumentace na
propojení vodovodů u firmy PROJEKT
IV, s.r.o., na posílení vodovodních řadů
v Nehvizdech.
- Přijetí dotace ve výši 7 034 000 Kč
(v roce 2017 – 4 923 tis. korun, v roce
2018 – 2 111 tis. korun) od MF ČR na

projekt „Nástavba školního zařízení –
3.NP (ev. č. 298D213000090)“ a zároveň prohlašuje, že zajistí vlastní zdroje
z rozpočtu městyse na rok 2017 a 2018 na
dofinancování celé akce. Jedná se
o plánovanou nástavbu původní budovy
ZŠ Bedřicha Mouchy.
- Výši školkovného od 1. 9. 2017 dle
předloženého návrhu (základní školkovné
1400 Kč, jeden rodič s trvalým pobytem
sleva na 1200 Kč, dva rodiče s trvalým
pobytem sleva na 1000 Kč, při nezařazení dítěte do třídy s výukou angličtiny je
možné zažádat o další slevu ve výši 200
korun.
- Rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtu
městyse Nehvizdy na rok 2017.
- Celoroční hospodaření městyse Nehvizdy a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 bez výhrad.
- Účetní závěrku městyse Nehvizdy za
rok 2016. Samostatný protokol o schválení účetní závěrky 2016 je přílohou
zápisu.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném zřízení služebnosti na
pozemky p. č. 457/53, 457/52, 481/2
a 480/2 v k. ú. Nehvizdy pro vybudování
kanalizace, vodovodu a komunikace mezi
městysem a společností CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., a pověřuje starostu
smlouvu podepsat. Jedná se o pozemky
u lokality Xaverov, které jsou ve vlastnictví obce a jsou to plánované komunikace
a po vybudování budou převedeny na
městys.
- Uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy
o spolupráci mezi městysem a firmou
Canaba – Pozemní stavby, s.r.o., pro
lokalitu Canaba V. a pověřuje starostu
jejím podpisem. Jedná se o výstavbu mezi

Xaverovem a budoucím sportovním areálem u AFK.
- Uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací
smlouvě a smlouvě o spolupráci mezi
městysem a firmou Canaba – Pozemní
stavby, s.r.o., ze dne 10. 3. 2015 pro
lokalitu Canaba Xaverov, kde dochází ke
změně v bodech 5.1 a 6.8 a pověřuje starostu jeho podpisem. Dochází ke změně
článků 5.1, kde investor vybudoval veškerou infrastrukturu a tu městys odkoupí
za celkovou cenu 100 tis. Kč bez DPH,
investor se zavazuje uhradit podíl 200
tis. Kč ve prospěch TS Městyse Nehvizdy,
s. r. o., a ty se zavazují využít tento příspěvek na posílení kapacity vodovodu.
Ke změně bodu 6.8 se smluvní strany
dohodly, že investor přispěje na realizaci
zeleně částkou 500 tis. Kč, která bude
uhrazena na základě faktury do 30 dnů
od podpisu tohoto dodatku. Investor dle
plánovací smlouvy předá plochy určené
pro zeleň bez sadových či zahradních
úprav. Plochy budou srovnány a opatřeny
ornicí.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- Zveřejnění návrhu Strategického plánu
na webu městyse po dobu 30 dnů, aby se
k němu mohla vyjádřit a zaslat připomínky veřejnost.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Starostu jednáním s paní R. K. o oddělení části pozemku p. č. 467/3 o výměře cca
4 500 m² a jeho směnu za jiný pozemek
s doplatkem městyse max. 100 000 Kč
v k. ú. Nehvizdy za účelem rozšíření zeleně u budoucího sportovního areálu
u AFK.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

SENIOŘI DEBATOVALI SE ZASTUPITELI. INFORMACE
ZAJÍMÁ JE, CO SE DĚJE
Z ÚŘADU
Odpoledne 11. května zahodili naši
senioři motyčky a na chvíli opustili své
zahrádky, na kterých už jim určitě vyráží
krásné květiny nebo zelenina, a sešli se na
radnici, kde strávili příjemné odpoledne
ve společnosti starosty a zastupitelů. Nejdříve si prohlédli fotografie z kulturních
akcí, potom pan starosta povyprávěl
o stavbách, které se v letošním roce
dokončují i začnou realizovat, a o dalším
rozvoji městyse. Co nebylo seniorům jasné, na to se hned zeptali. Velice je potěšily

nové lavičky na staré cestě a na závěr Jana
Nepivodová nabídla lístky na muzikálové
představení „Čas růží“, které jsou již
v předprodeji. Bylo i hodně dotazů a návrhů na vylepšení, že si pan starosta psal
i poznámky, aby na něco nezapomněl.
Budeme se těšit na další milé setkání
a přejeme hezký zážitek na muzikálovém
představení.

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

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
AKTUALITY

PO NOVÉM CHODNÍKU SE
PROJDETE TOUŠEŇSKOU
JEŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE

STŘÍPKY
Z KOMISE
STAVEBNÍ
Dopravní studie Pražské ulice
Městys obdržel již dříve zadanou dopravní studii na výstavbu nových autobusových zastávek
a chodníku podél ulice Pražské od prodejny
Lidl k bytové zóně Canaba. Chodník bude
umístěn podél komerční zóny a napojí se na již
vybudovaný úsek na okružní křižovatce. Nové
autobusové zastávky jsou navrženy u bytové
zóny Canaba III a před Čerozem a Lidlem.
Studie poslouží jako podklad pro další jednání
s kompetentními úřady a investory.
Zástavba v komerční zóně Nehvizdy

V loňském roce byla v ulici Toušeňské
zrekonstruována vozovka. Na opravách se
finančně podílela jak Krajská správa
a údržba komunikací Středočeského kraje,
která zajistila obnovu nového povrchu, tak
městys Nehvizdy, který celou opravu připravil, provedl osazení nových obrubníků
a odvodnění komunikace. Ulice byla také na
některých místech rozšířena, což umožnilo snazší najíždění nákladních vozidel do
přilehlých areálů.
Současně s touto rekonstrukcí připravila
obec projekt na vybudování chodníku podél
této komunikace. Budoucí chodník spojí
nově postavenou bytovou zónu v bývalém
Xaverově s ulicí Pražskou a zajistí tak chodcům bezpečný přístup do centra obce.
Stavební přípravy opět nebyly jednoduché, protože trasa chodníku se nachází

na pozemcích několika různých majitelů.
Smlouvy o výstavbě a věcných břemenech
musely být uzavřeny s Krajským úřadem
Středočeského kraje, Canabou a společnostmi Herding a Kartonáž Toušeň.
V současné době je již na Odboru dopravy
MěÚ v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi
projednáváno povolení na výstavbu tohoto
chodníku a po jeho vydání bude neprodleně stavba zahájena. Veškeré stavební
práce bude provádět dle uzavřené plánovací
smlouvy na vlastní náklady společnost CANABA. Spolu s výstavbou chodníku, který
by měl být dokončen do listopadu letošního
roku, budou opravena i přilehlá parkoviště
a obnovena okolní zeleň.
Text a foto: Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
DÁLE NENÍ KOMPLETNÍ
Veřejné osvětlení bylo v obci vybudováno
v několika etapách v souvislosti s rozvojem
naší obce, přičemž stále obhospodařujeme
úseky, které jsou staré bezmála půl století.
Nejvýznamnější dluh cítíme v ulicích Vinohradská, Jirenská a Na Příštipku. Jestliže se
nepodaří získat vhodný dotační titul, bude
nutné přistoupit alespoň k dílčí rekonstrukci veřejného osvětlení.
V místní části Nehvizdky musíme v následujících letech také provést rekonstrukci
zchátralého VO, neboť betonové stožáry
jsou silně poznamenány zubem času. Dalším bolavým místem pro jednání je ulice
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Úzká, kde se nám stále nepodařilo převzít
do majetku vodovodní a kanalizační sítě ani
veřejné osvětlení.
V nejbližším období nás čeká dokončení
osvětlení ulice Slepá, Bedřicha Mouchy
a Toušeňská. V posledně jmenované ulici
budou využity stávající betonové stožáry
a osvětlení tak bude navazovat na nově
budovanou cyklotrasu, která bude osvětlena
v celé své délce. Případné podněty můžete
zasílat na adresu: místostarosta@nehvizdy.cz.
Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

Stavební komise jednala se zástupci společnosti
Aonyx, která je garantem výstavby komerční
zóny Nehvizdy, a společnosti Nord park, která
má zájem o výstavbu v nehvizdské komerční zóně. Zástupci obce byli seznámeni s již
realizovanými projekty menších a různorodých
staveb zasazených do bohaté zeleně, s menšími
nároky na nákladní dopravu a logistiku, což
odpovídá i představám obce. Zóna je podobná
lokalitě v Horních Počernicích a je prezentována z velké části jako obchodní zóna. Bylo
dohodnuto, že zájemce zpracuje svůj podnikatelský záměr pro Nehvizdy a ten následně
posoudí zastupitelstvo obce. Koncem května
byla také zahájena výstavba depa společnosti
DPD. Hala bude oddělena od bytové zóny
20 m zeleným pásem a valem doplněným zelení o výšce 7 m. Výstavba je v souladu s územním plánem městyse a měla být dokončena do
konce letošního roku.
Bude ulice B. Mouchy jednosměrná?
Stavební komise obdržela žádost ředitele
školy o úpravu dopravní obslužnosti ulice
Bedřicha Mouchy. Vzhledem k ranním
komplikacím při příjezdu a odjezdu od ZŠ,
následném zavedení linky školního autobusu a zřízení jeho zastávky před rekonstruovaným objektem ZŠ požaduje vedení školy,
aby byla v ulici Bedřicha Mouchy zřízena
jednosměrka s průjezdem do bytové zóny
a výjezdem přes ulici Toušeňskou. Komise
stavební a životního prostředí s touto variantou počítala, ale vzhledem k probíhající
bytové výstavbě ji nebylo možno realizovat
dříve. Konečné řešení dopravní úpravy
bude navrženo na základě konzultace s odborníky a projednáno v radě městyse.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU, AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

STARÁ GARDA BOJOVALA,
NAKONEC ALE PODLEHLA

PŘERUŠENÍ
DODÁVKY
ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje, že
dne 3. 7. 2017 od 7.30 hod. do 17.00
hod. bude přerušena dodávka elektřiny
v části obce Nehvizdy v těchto ulicích:

V pondělí 8. května sehrálo mužstvo staré
gardy Nehvizd další ze svých zápasů proti
obvyklému soupeři – staré gardě Šestajovic.
Tentokrát se hrálo na domácím hřišti za
nepříznivého počasí, což mělo velký vliv na
návštěvnost.
Ve volném svátečním dni se přišli podívat
jen skalní fanoušci. Během zápasu několikrát zapršelo. I když déšť působil blahodárně na naše starší fotbalisty, byl herní rozdíl
znát. Soupeř měl v mužstvu sice hráče nad
35 let, ale mnozí z nich na rozdíl od našich
hrají ještě fotbalové soutěže našeho okresu.
Zápas začal pro naše barvy nepříznivě.

Neuběhlo mnoho času a za chvíli jsme prohrávali 0:4. S velkým vypětím naši borci výsledek srovnali na 4:4 a drželi ze soupeřem
krok do stavu 6:6.
S přibývajícími minutami však sil ubývalo
a konečný výsledek 6:9 byl pro obě strany
spravedlivý. Máme velkou radost, že se nám
daří tradici zápasů starých gard udržovat,
a věříme, že v budoucnu tomu nebude
jinak. Děkujeme hráčům a fanouškům za
příjemně prožité sváteční odpoledne.
Jiří Poběrežský
poberezsky@seznam.cz
Foto: Archiv AFK

FOTBALOVÉ MINI STAR:
ZATÍM VEDEME!
Začátkem května se konalo druhé kolo
elitní skupiny turnaje nejmladší hrající
soutěžní kategorie v Nehvizdech. Ve čtyřech
turnajích se utkali naši Nefíci s družstvem
Xaverova, Brandýsa n. L. - St. Boleslav, Slovanu Bohnice, Spartaku Hrdlořezy a Zelenče. Zakončení této soutěže nejmladších hráčů bude začátkem června velkým turnajem,
který se bude hrát v Běchovicích.
Na domácí půdě jsme nebyli poraženi, ale
dvě klopýtnutí s konečným remízovým
výsledkem nás stálo nejvyšší umístění. Kluci společně s děvčaty hráli krásný bojovný
fotbal, kde u některých akcí byl slyšet
i obdiv ze strany soupeřů. Jejich týmová hra
za poslední měsíce výrazně vzrostla. Veliké
díky za tyto úspěchy patří Elišce Stejskalové,
Josefu Volemanovi, Janu Janošíkovi, Marku
Zimmermannovi, Toedoru Rachačovi, Jakubu Jenčíkovi, Adamu Peckovi, Julii
Moldříkové, Denise Korábové, Gabrielu
Morrone, Přemyslu Bartošovi a Elišce Ludwigové.
Kromě objednaného krásného počasí bych
i ráda poděkovala rodičům, kteří připravili
pro děti velmi pěkné a sladké zázemí na posilnění energie, ale také jejich povzbuzování

a fandění bylo znát, a pro nás tím byli šestým hráčem na hřišti.
Turnaj k dnešnímu dni máme velmi pěkně
rozehraný a po domácím turnaji v Nehvizdech se nacházíme na celkovém krásném
prvním místě. Do konce zbývají ještě tři
turnaje, ale už dnes je veliký úspěch hrát
na předních příčkách v elitní skupině s 24
přihlášenými družstvy.
Eva Jenčíková
David Stejskal
Evik.jencikova@seznam.cz
Foto: Miroslav Janošík
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Horoušanská 29, 53, 224, 232, 233
Jirenská 132, 133, 139, 145, 149
Krátká 118
Na Příštipku 19, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 62, 63, 81, 82, 99, 135, 171, 226
Na Vodoteči 202
Pražská 471, 14, 15, 16, 17, 20, 64, 65,
88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 115, 116,
117, 121, 153, 177, 202, 220, 225, 238,
244, 255, 2656, 274, 275, 278, 280
Toušeňská 18, 22, 283, 377, 432, 698
U Hřbitova 79, 112, 195, 228, 243, 368
U Parku 84, 95
U Sokolovny 163, 164, 166, 169, 180,
192, 211, 214
Více na www.nehvizdy.cz
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Stravování seniorů
a ostatních
o prázdninách
O letošních prázdninách bude
stravování zajišťovat kuchyně MŠ
i ZŠ Nehvizdy. Vařit se bude v MŠ
Nehvizdy od 1. 7. do 21. 7. 2016
a od 21. 8. do 25. 8. 2017
v ZŠ Nehvizdy od 24. 7. 2016 do
18. 8. 2016.
Od 29. 8. do 1. 9. 2016 bude sanitace obou kuchyní – NEVAŘÍ SE.
Výdej obědů je od 11.15 do 12.00
hod. Obědy se budou platit zpětně
za oba dva měsíce, a to až v září
přímo u vedoucí školní jídelny.
K odebírání obědů se mohou
přihlásit i cizí strávníci, jídelníčky
budou k dispozici na desce před
úřadem nebo webových stránkách
MŠ a ZŠ. Objednávky i odhlašování den dopředu u vedoucí školní
jídelny Jany Jírové nebo na tel.
722 935 538.
Jana Jírová
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NAŠI MINITENISTÉ V ČELE SKUPINY
Ve Středočeské krajské soutěži družstev
mají naše družstva minitenisu, babytenisu,
mlašího žactva, staršího žactva a dorostu/
dospělých odehranou první polovinu
soutěže. Výborným úspěchem je, že máme
družstva ve všech věkových kategoriích
a k tomu si vedeme opět skvěle i výsledkově - naše družstvo minitenisu TO Sokol
Nehvizdy A je na průběžném 1. místě a TO
Sokol Nehvizdy B je aktuálně na 3. místě!
Skvěle si vedou také naši mladší žáci A,
kteří jsou na průběžném 2. místě ve skupině. Všech děvet našich družstev má před
sebou nyní druhou polovinu soutěžních
utkání.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Družstvo našich nejmladších TO
Sokol Nehvizdy C při mistrovském
utkání 7. 5. 2017 kategorie 6–7 let
proti Lokomotivě Nymburk. Zleva:
Š. Homolková, K. Vosková, A. Lipoldová, E. Urbanová, kapitánka družstva
S. Vosková. Foto: Lukáš Urban

Družstvo TO Sokol Nehvizdy při
utkání Středočeské krajské soutěže
družstev dospělých 2017. Zleva: Milan
Jacik, kapitán družstva David Jacik,
Natálie Sixtová, Michaela Dundová,
Matěj Bláha, Tomáš Poledníček.
Foto: Gabriela Sixtová

NEHVIZDY OPEN ZNAJÍ TY NEJLEPŠÍ
Máme Za sebou jarní znovuobnovený tenisový turnaj ve čtyřhrách Nehvizdy Open
2017, který se konal 13. května. V sobotu
za slunného počasí nastoupilo 7 párů. Mezi
účastníky se objevili jak členové oddílu
tenisu dospělých, tak hosté z blízkých
Čelákovic.
Vítězem se stala dvojice Jan Neuman a Jaroslav Petrýl ml., druhé místo obsadili pánové
Jindřich Šilhánek a Vlastislav Sucharda a na
třetí stupínek se vyšplhali Mirkové Beneš
a Kovařčík.

Na podzim plánuje oddíl dospělých druhou
část podniku – a to na 2. září.
Zájemci jsou zváni a pro přihlášení je
rozhodující termín přihlášení na e-mail
miroslav.kovarcik@seznam.cz. Počet párů je
limitován na 12!
Těšíme se!
Miroslav Kovařčík
oddíl tenisu dospělých
miroslav.kovarcik@seznam.cz
Foto: Jindřich Šilhánek

ATLETICKÝ VÍCEBOJ V LYSÉ NAD LABEM
Jméno		
Kaňovský Adam
Luňák David

Nevrlá Isabela
Kaňovská Julie

kategorie
kluci 2011
kluci 2010

dívky 2010
dívky 2009

50 m (sec.) skok daleký (cm)
12,2			
124		
9,5			
270		

hod tenisákem (m) 300 m (min.)
7,00		
01:43.6		
19,23		
01:09.1		

pořadí
8.
2.

Jméno		

kategorie

60 m (sec.) skok daleký (cm)

hod tenisákem (m) 300 m (min.)

pořadí

Nedvěd Matyáš
Nevrlá Amélie

kluci 2005
dívky 2006

9,4			
9,7			

9,4			
9,1			

290		
276		

376		
314		

13,50		
12,61		

Kateřina Nedvědová
katerina.nedved@seznam.cz
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40,81		
18,41		

01:06.6
01:09.1

00:51.4
00:51.4

1.
8.

3.
5.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

GEOLOKAČNÍ HRA „ANTHROPOID V NEHVIZDECH
Při příležitosti 75 let od smrtícího útoku na
zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha bylo dne 29. 5. 2017 v městysu
Nehvizdy spuštěno „předkračování“ úspěšné geolokační hry Operace Anthropoid,
která se odehrává v Praze. Události této hry
totiž časově předcházejí ději té pražské.
Hráči mají díky této hře možnost na vlastní
kůži okusit tuto ojedinělou akci protinacistického odboje prostřednictvím geolokační
hry ve svém chytrém telefonu. Každý může
tuto výzvu přijmout a stát se tak hrdinou
národního odboje! Stačí mít pouze k dispozici chytrý telefon, v něm staženou bezplatnou aplikaci GEOFUN a hru s názvem
„Anthropoid v Nehvizdech“.
Odkazy:
- webová prezentace hry: https://www.geofun.cz/anthropoid-v-nehvizdech/
- rychlý odkaz pro stažení hry v chytrém
telefonu: http://qr.geofun.cz/326
- web předchozího dílu:
https://www.geofun.cz/anthropoid
- trailer na youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=GQwuwxc_awU
- podklady pro novináře www.geofun.cz/novinari/

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ
RUBRIKA
Dne 26. května přijal strážník oznámení, že občanu
Nehvizd vyhrožuje soused zabitím psa. Soused naschvál
po psovi hází kamením a zábavní pyrotechnikou. Strážník
zkontroloval a zaznamenal situaci a oznámil správnímu
orgánu podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití (§ 49/1c zákona 200/1990 Sb.).
Dne 21. května odpoledne přijal strážník oznámení, že na
Pražské ulici někdo pobíhá a zastavuje auta. Strážník na
místě potkal osobu, z jejíhož dechu cítil alkohol. Strážník
nechal dotyčného dýchnout do alkoholtesteru a přístroj
ukázal 4,634 promile.
Opilec byl poučen, že je ve stavu, kdy nekontroluje své
chování, a proto bude převezen na záchytku do Kolína.
Podnapilý spoluobčan nechtěl být převezen, a proto sdělil
svou totožnost i adresu. Strážník mu udělil blokovou pokutu 1000 Kč za veřejné pohoršení. Pak strážník doprovodil hříšníka domů.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 8. 6. 2017. 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.
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