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ATLETICKÝ OVÁL JE UŽ
TĚSNĚ PŘED DOKONČENÍM
Převážná část obyvatel našeho městyse ví, že za
hřbitovem, kde bývalo fotbalové hřiště se již necelý rok staví atletický stadion. Stavbu financuje TJ
Sokol Nehvizdy z poskytnuté dotace od MŠMT,
dofinancované městysem Nehvizdy. Vznikající
sportoviště bude mít certifikaci IAAF, umožňující
pořádat i mezinárodní závody. Atletický ovál má
osm běžeckých drah a kromě běžeckých
a chodeckých disciplín se zde bude moci závodit
ve skoku dalekém ve dvou sektorech, skoku vysokém, skoku o tyči a nesmíme zapomenout ani
na vrhačské disciplíny, jako jsou vrh koulí, hod
kladivem a hod oštěpem.
Pokračování na straně 2
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V současné době dochází na místním hřbitově
k výstavbě kolumbária. Najdete je u hřbitovní
zdi a jedná se o stavbu s výklenky se zamykatelnými dvířky pro uložení pohřebních uren
a upomínkových předmětů.
V uplynulých letech městys zřídil obecní
hrob. Ale stále více lidí se ptalo, zda na nehvizdském hřbitově vznikne také kolumbárium.
Proto jsme se rozhodli pro jeho vybudování.
Kolumbárium bude mít 30 okének větších,
ve kterých bude prostor na 3 až 4 urny. Ke
každému okénku bude patřit menší k uložení
květin, svíček a podobně.
Kolumbárium by mělo být hotové na přelomu
měsíce června a července.
Po předání díla městysu bude prodej míst
v kolumbáriu řešen místní vyhláškou.
-jpFoto: Daniel Štěch
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ATLETICKÝ OVÁL JE UŽ
TĚSNĚ PŘED DOKONČENÍM

Dokončení ze strany 1
Harmonogram prací souvisejících s výstavbou
atletického stadionu byl z velké míry narušen
pandemií COVID-19 a nepřízní počasí letošní
dlouhé zimy a deštivého jara – termín dokončení a předání díla tak byl posunut na 30. 6. 2021.
V současné době se provádí finální práce jako
nástřik a zasyp tartanu, dokončování travnatého
povrchu. Mezi posledními pracemi bude vytýčení jednotlivých běžeckých drah a již zmiňovaná
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certifikace. Stadion bude uveden do provozu
v následujících měsících.
Systém sportování jednotlivých oddílů, ZŠ Nehvizdy a veřejnosti budou stanoveny dle rozvrhu
a pravidel výborem TJ Sokol Nehvizdy.
Jediným stínem za tímto krásným dílem je
absence trvalého zázemí pro sportovce celého
areálu, který je způsoben zpožděním odsouhlasení změny územního plánu č. 4 obce Nehvizdy
(připomínky stěžovatelů) a tím nebylo možno na
budovu zázemí získat stavební povolení

WWW.NEHVIZDY.CZ

a zařadit ji do dotačního titulu. Dobudování
zázemí pro sportovce tak bude muset řešit městys
samostatně ve spolupráci s AFK
a TJ Sokol Nehvizdy.
Text: Jiří Poběrežský,
starosta a předseda AFK Nehvizdy,
Josef Kolář,
místostarosta
a starosta TJ Sokol Nehvizdy
Fota: Jiří Poběrežský, archiv městyse

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY ÚM NEHVIZDY
pondělí
středa

8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

OTVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 9.30 do 13.00 hod.
Na sběrném dvoře je zpoplatněna
stavební suť:
- jeden vozík za auto (cca 500 kg)/měsíc
zdarma,
- každý další vozík v daném měsíci je
zpoplatněn částkou 350 Kč.
- Pneumatiky bez disku z osobního automobilu: 50 Kč/kus, samostatné disky jsou
zdarma. Pneumatiky s disky nebereme.

KONTEJNER NA PAPÍR
Před sběrným dvorem u obecního úřadu je
přistaven velký kontejner na papír. Vhazujte
do něj výhradně papír, krabice a obaly před
vyhozením rozložte, rozřežte nebo sešlapejte. Do tohoto kontejneru můžete vhodit
i modré pytle AVE s vytříděným papírem.
Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy,
letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice,
kartony, papírové obaly na potraviny a jiné
papírové zboží. Do těchto nádob nepatří
papírové kelímky od nápojů, nápojové kartony, papírové pleny, dehtový papír a papír
mastný, mokrý nebo jinak znečištěný.

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Připomínáme, že si můžete v podatelně
úřadu pořídit pytle:
- na nápojové (tetrapakové) kartony,
oranžové a jsou zdarma.
- na papír (modré) a plast (žluté) stojí
6 korun jeden.
- na bioodpad z kuchyně za 4 a 5 korun
kus.
Všechen tento odpad v označených
pytlích můžete umístit před dům a každé
úterý a pátek je technické služby odvezou.

OTVÍRACÍ DOBA
POŠTY PARTNER NEHVIZDY
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,

14.00–18.00
14.00–17.00
14.00–18.00
14.00–16.00
14.00–16.00

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Z JEDNÁNÍ ČERVNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření kupních smluv mezi společností
CANABA – Pozemní stavby, s. r. o., a městysem Nehvizdy. Předmětem smlouvy je koupě:
bytu č. 4 v 2. NP bytového domu č. p. 1133
v ulici Úvalská s dispozicí 4+1 (výměra 80
m²) za celkovou cenu 5 784 000 Kč (vč. DPH)
nebytového prostoru A 1. NP bytového domu
č. p. 1133 v ulici Úvalská o výměře 53,48 m2
za celkovou cenu 4 394 975 Kč (vč. DPH)
nebytového prostoru B v 1. NP bytového
domu č. p. 1133 v ulici Úvalská o výměře
61,43 m2 za celkovou cenu 4 890 475 Kč (vč.
DPH) a pověřilo starostu jejich podpisem.
- Uzavření smlouvy č. UZSVM/S/3282/
2021-HMSU na bezúplatný převod pozemku
p. č. 457/2, ostatní plocha v k. ú. Nehvizdy
mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městysem Nehvizdy a pověřilo
starostu jejím podpisem.
- Uzavření smlouvy o poskytování služeb
praktického lékaře, a to se společností Praktický lékař Praha – východ, s. r. o., IČO:
052 06 731 (MUDr. Lenka Holasová) poskytovat lékaři pravidelný měsíční příspěvek na
provoz ordinace, ve výši 23 000 Kč měsíčně na
dobu určitou do 31. 12. 2021, od 1. 1. 2022 do
31. 3. 2022 ve výši 20 000 Kč, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
a pověřilo starostu jejím podpisem.
- Uzavření smlouvy o poskytování služeb
primární ambulantní péče v oboru pediatrie,
a to s lékařem MUDr. Annou Ďurianovou,
IČO: 096 37 591, poskytovat lékaři pravidelný měsíční příspěvek na provoz ordinace ve

výši 21 500 Kč měsíčně na dobu určitou od
1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, přičemž smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
- Navýšení kapacity základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola a mateřská
škola Nehvizdy, IČ 75030365, z počtu 806
žáků na 900 žáků s účinností od 1. 9. 2021
v oboru vzdělávání 79-01/C/01 Základní
škola.
- Navýšení kapacity školní jídelny ze 450 na
900 jídel zřízením nového místa poskytování
školských služeb – školního stravování
s novou celkovou kapacitou 1400 jídel.
- Souhlas se zřízením dvou přípravných tříd
základní školy dle ustanovení § 47) zákona
561/2004 Sb. s účinností od 1. 9. 2021, při
dodržení kapacity 19 dětí na 1 třídu.
Právo zřizovatele postupovat dle ustanovení
§ 23, odst. 5) zákona 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, není výše uvedeným
usnesením dotčeno.
- Závěrečný účet městyse Nehvizdy za rok
2020 a souhlasilo s celoročním hospodařením městyse Nehvizdy v roce 2020, a to bez
výhrad.
- Účetní závěrku městyse Nehvizdy, sestavenou k 31. 12. 2020 a převod výsledku
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet
výsledků hospodaření předcházejících účetních období.
- Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu
městyse Nehvizdy č. 2/2021.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
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stavby pro ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek
p. č. 457/38 v k. ú. Nehvizdy za 1000 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemku p. č. 26/1 v k. ú. Nehvizdy (vodovodní řad) mezi městysem Nehvizdy a L. G.
a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
- Uložení podzemního vedení NN (součást
PD pro územní a stavební řízení, parkoviště
zaměstnanců na pozemku p. č. 376/90
v k. ú. Nehvizdy) do pozemku p. č. 376/26
v k. ú. Nehvizdy, který je ve vlastnictví městyse Nehvizdy.
- Projekt k vydání územního rozhodnutí
pro výstavbu bytového domu na pozemku
p. č. 92/62 v k. ú. Nehvizdy dle předložené
architektonické studie. Po vydání ÚR bude
předložena ke schválení „Plánovací smlouva“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
(i) Zprávu Kontrolního výboru ve věci posouzení péče řádného hospodáře jednatelů TS
Městyse Nehvizdy s. r. o. při zajištění realizace
přístavby ZŠ.
(ii) Usnesení rady městyse Nehvizdy
č. 10/36/2021 ze dne 2. 6. 2021 ve věci dle
bodu (i) tohoto usnesení.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na
úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SLUŽBY V OBCI

V nové rubrice vám představujeme
služby v naší obci. Ty nové i ty,
které v obci již fungují.
Vyzýváme tímto všechny podnikatele, kteří mají své provozovny
v obci a nabízejí služby pro naše
občany, aby nám do Kurýra poslali
své krátké články, fotky. Alespoň
malý prostor chceme dát všem, kdo
o představení budou mít zájem.
Vaše představení a foto vaší provozovny můžete posílat na
kvasnickova@nehvizdy.cz.

KEBAB NEHVIZDY
V NOVÉ PROVOZOVNĚ

Vážení spoluobčané,
s radostí vám oznamujeme otevření naší nové
provozovny Kebab Nehvizdy, která se nachází
na náměstí v budově Pražská 8, a zároveň vás
zveme k její návštěvě:
V nabídce jídel budou:
Dürüm kebab, Döner kebab, Kebab talíř,
chlazené nápoje a jiné.

Záleží nám na kvalitě a spokojenosti zákazníků, proto budou veškeré naše produkty
vyráběny z čerstvých a kvalitních surovin.
Otevřeno bude denně do 10 do 19 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Kebab Nehvizdy
Fota: Jiří Poběrežský

DORTÍČKY
OD SLÁVKY
Dovolujeme si vám představit naše sladké studio v zrekonstruovaných prostorech bývalé pošty, Pražská 8, Nehvizdy, kde pro vás budeme připravovat klasické, ale i netradiční sladké dobroty - zákusky,
řezy, mousse dezerty, makronky, choux, cupcaky, mufinky, koláče,
cheesecaky, tartaletky, sezónně nebo na přání máslové vánočky
nebo mazance, pro děti oblíbená dortová a sněhová lízátka, zdobené
sušenky nebo perníčky a především dorty na míru podle přání...
Narozeninové, svatební, 3D, tematické, dětské i pro dospělé...
Nabízíme spoustu příchutí a druhů korpusů a krémů, ovocných
vkladů a křupavých vrstev, na ozdobu pak modelované figurky, cukrové květy, jedlé obrázky, dorty potahované nebo krémové, naked,
seminaked atd., umíme to i v bezlepkové variantě.
Vše z kvalitních a čerstvých surovin, žádné náhražky ani směsi.
Zakládáme si primárně na chuti, ale i oku je potřeba se zalíbit...
Každý dort je originál, zhotovený na míru pro oslavence nebo
obdarovaného.
Objednávat lze buď telefonicky na 777 052 152,
e-mailem na dorty@janku.cz
nebo přes facebookovou stránku Dortíky od Slávky,
kde je i ukázka všech sladkých dobrot.
Připraveny budou i víkendové nabídky zákusků, o kterých budeme
předem informovat a které bude možné objednat na výše uvedených
kontaktech.
Budeme se moc těšit.
Slávka Janků, dorty@janku.cz
Fota: Jiří Poběrežský

4

Inzerce

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
SLUŽBY V OBCI

UŽ JSTE BYLI
U JANOŠÍKŮ?
Dvorek u Janošíků vznikl ve Vinohradské 200 v Nehvizdech
z lásky k dobrému jídlu a vínu. Přijďte ochutnat na náš
otevřený dvorek v Nehvizdech moravské dobroty a domácí
delikatesy. Pečeme dvojctihodné koláče, udíme klobásy,
děláme domácí paštiky, sirupy a další dobroty a podáváme
skvělé moravské víno.
Těšíme se na vás. Sledujte nás na našem Facebooku i Instagramu Dvorek u Janošíků.
Silvie Janošíková,
dvorekujanosiku@gmail.com
Fota: archiv Dvorek u Janošíků

JÓGOVÉ STUDIO
YOGGINI

Jógové studio v Nehvizdech najdete na Pražské 694.
Yoggini je místo, kde si odpočinete, zapomenete na každodenní starosti, zacvičíte si jógu a načerpáte energii.
Neváhejte a přijďte za námi.
Najdete nás na adrese Pražská 694, Nehvizdy.
Na jógu se můžete přihlásit na odkazu https://www.supersaas.cz/schedule/Yoggini/yoggini, nebo na telefonním čísle 777
447 727.
Lekce se konají od 3 účastníků.
Těšíme se na vás,
Nikola Molnárová
yoggini.nehvizdy@gmail.com
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

V NEHVIZDECH SE SEŠLI „BÁJEČNÍ
MUŽI NA LÉTAJÍCÍCH STROJÍCH“

Na čtyřicet krásných motocyklů
si mohli v sobotu 5. června 2021 prohlédnout malí i velcí zájemci. A to na akci
nazvané Nehvizdští motorkáři dětem. Fotili
na ní Vláďa Nekolný, Mirka Kvasničková,
Jiří Poběrežský a Monika Dudlová, tak se
podívejte na fotogalerii.
Motorky děti mohly obdivovat v ulici
U Hřbitova a na parkovišti u fotbalového
hřiště. Z parkoviště pak vyrazila spanilá
jízda nehvizdských motorkářů z Nehvizd do
Mochova a zase zpět. Na příští rok chystáme

akci větší, s různými soutěžemi pro děti
a také občerstvením.
Akci organizovali Tři králové ve spolupráci
s městysem.
Děkujeme nejen jim, ale i všem motorkářům z Nehvizd a okolí, kteří na první ročník
akce přijeli. Stejně tak děkujeme policistovi
z dopravní policie Praha Vinoř a mochovskému strážníkovi za zabezpečení celé akce
a první nehvizdské spanilé jízdy.
-pep-

TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ PŘI CHARITĚ
O nových technologiích se mluví často
a v různých souvislostech, málokdy se však
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu
KLOKTEX.
Co je to tedy projekt KlokTex?
Jde o charitativní a ekologický projekt, který
podporuje především Fond ohrožených
dětí Klokánek. Po celé České republice jsou
rozmístěné kontejnery s logem klokánka
na sběr nepotřebného, avšak použitelného
oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto
oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto
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kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na
pomoci jak materiální, tak hlavně finanční.
Více na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm,
kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu
finančně podpořili charitativní organizace
částkou převyšující tři miliony korun. Tuto
pomoc se budeme i přes nelehké období
snažit nadále navyšovat,“ říká Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.
Městys Nehvizdy se do projektu pomoci
zapojil již před lety. V rámci projektu se
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musí velmi efektivně řešit provoz celého
systému, výroba, svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené nepřevýšily přínosy celého projektu.
Jednou ze zásadních nákladových položek
je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Vedení
projektu KlokTex si pro řešení optimalizace
svozů vybralo společnost Sensority, s. r. o.
Díky této spolupráci se optimalizují náklady
svozu a také se přispívá ke snížení emisí
díky chytré logistice.
-mk-
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPRAVENÁ KOMUNIKACE
V ULICI NA VODOTEČI
Koncem května byla zpřístupněna nově
opravená komunikace Na Vodoteči. Byl rovněž dorovnán terén kolem obrubníků a dodlážděn chodník. Dlužili jsme komunikaci
místním dlouho, jsme rádi, že se podařila.
Dostali jsme však několik reakcí rodičů,
kteří žádali snížení obrubníků, aby jejich
malé děti mohly snadno vyjet na odrážedlech na Rákosničkovo hřiště a z něj. Odpovídáme proto takto hromadně: Obrubníky
slouží k zabránění nekontrolovaného vjetí
dítěte na komunikaci.
Nejde o chodník, ale o komunikaci v obytné
zóně, po které budou jezdit automobily. Je
proto nezbytně nutné, aby rodiče nejmenší
děti na odrážedlech, koloběžkách a kolech
na Rákosničkovo hřiště doprovázeli, a není
bezpečné, aby děti bez dozoru na komunikaci vjížděly.
Věříme, že nová komunikace bude obyvatelům severní části Nehvizd v budoucnosti
dobře sloužit.
Text a fota: Daniel Štěch,
stavebni@nehvizdy.cz
Inzerce
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DÍKY VÁM ZA TENTO ŠKOLNÍ ROK
Milí přátelé,
zanedlouho zazvoní naposledy, vysvědčení
budou rozdána a skončí tento velmi podivný,
jiný a pro všechny z nás jistě náročný školní
rok. Než se s Vámi obvyklým díkem a přáním
rozloučím, dovolte mi, abych Vám řekl, že:
V září otevřeme pět tříd prvního ročníku,
protože budoucích prvňáčků je hodně přes
100. Přesné číslo neuvádím, počty se mírně
pohybují, ale konečný počet se bude pohybovat
v rozmezí 110-120 žáků. Třídy jsou rozděleny,
první informační schůzky jsou za námi a snad
je důvod ke spokojenosti – zapracovali jsme
všechny požadavky typu Jeníček do třídy s Mařenkou, Toník a Pepík s Boženkou, ale k paní
učitelce Gábině.
Novinkou budou dvě nově zřízené přípravné
třídy – v tuto chvíli je do „nultého ročníku“
přihlášeno 30 dětí, což nám umožnilo trochu
ulevit náporu do mateřské školy. Přípravné
třídy najdou své zázemí v samostatném objektu
u školy, tedy v budoucích polytechnických
učebnách, stravovat se děti budou v jídelně
mateřské školy.
Změní se i kapacity – škola bude mít celkovou
kapacitu 900 žáků, školní jídelny pak 1 400
jídel. Kapacity školní družiny a mateřské školy
se nezmění.
Během letních měsíců nás čeká příprava nových
prostor, stěhování, úklid, vše, abychom mohli ve
středu 1. září 2021 zahájit nový školní rok.
Takže díky Vám všem za školní rok končící.
Nebyl jednoduchý, mnohé dal a mnohé vzal.
A mnohé naučil. Ano, spousta věcí šla dělat
lépe nebo jinak, ale víte, jak je to s bitvou
a generálem. Pokud se rodič má stát učitelem
a učitel online konzultantem, všichni pak mají

Mění se také okolí školy, nedávno přibyly zástěny na kontejnery. Loni zasazená lípa
a doubky v atriu prosperují. Plánujeme lavičky. A po ukončení dostavby přibudou také
nová stanoviště pro koloběžky, trávníky i terasa pro školu a družinu a další zelený prostor
u nové přístavby. Foto: Daniel Štěch
používat platformy, o jejichž existenci neměli
ani páru, pokud není čas se připravit, všechno
se dělá za pochodu, z učitelek a učitelů se jen
tak mimochodem stává střední zdravotnický
personál a rodiče po práci doma vysvětlují
čtverec nad přeponou, musí se nutně chyby
dostavit. Finis corona opus – myslím, že jsme
obstáli. My všichni, kteří jsme se potkávali
i utkávali, prožívali své radosti, smutky, vzteky
i chvály, společně jsme káru jistě dotáhli do
cíle.

A teď si odpočiňme, potřebujeme to všichni.
Žijme, těšme se na dny příští a mějme radost
z toho, že tu jsme. Přejme našim absolventům
štěstí a úspěch v nových školách a nám všem
klidné a požehnané léto zvláštního, ale našeho
roku 2021. Až čas ukáže, jaký ten rok doopravdy byl.
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz
www.skolanehvizdy.cz

MŠ I DVĚ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
SE TĚŠÍ NA NOVÉ DĚTI
Zápis dětí do mateřské školy probíhal během
měsíce května. Oproti minulým rokům byl
netradiční v tom, že se nám trochu protáhl
a výsledky byly vyhlašovány ve dvou kolech.
Na vině byla pro nás radostná událost a tou
bylo otevření dvou přípravných tříd na naší
základní škole. První třída byla obsazená dětmi
s odkladem školní docházky během dvou dnů,
zde patří náš velký dík především rodičům,
kteří nám dali svou důvěru a svůj čas. Otevření
druhé třídy přípravného ročníku už zabralo
trochu více času, zde musíme poděkovat také
paním učitelkám, které doporučily přípravný
ročník dětem, pro které je přípravná třída přínosem. Dále patří velký dík Speciálně pedagogickému centru v Brandýse nad Labem, které
nám poskytlo svého poradce přímo k nám do
školky. A v neposlední řadě děkujeme rodičům,
kteří přijali naši nabídku na vzdělávání svých
dětí v přípravné třídě.
Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých
dětí se budou konat v mateřské škole ve středu
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25. 8. 2021 ve 14 hodin a v přípravné třídě
již nyní v červnu a ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 18
hodin v pravé části školy.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Stejně jako loni nebylo nám ani letos umožněno poznat se při zápisu s rodiči dětí a děti
neměly příležitost prohlédnout si školku. A to
musíme napravit. Proto jsme pro rodiče nově
přijatých dětí - hlavně pro děti samé - připravili dny otevřených dveří.
V mateřské škole se dny otevřených dveří
konají ve dnech 26. 8. 2021 od 16 hod. do 17.30
hod. a 31. 8. 2021 od 9.00 hod. do 10.30 hod.
V přípravné třídě základní školy se den otevřených dveří pro rodiče nově přijatých dětí a pro
nově přijaté děti koná v pondělí 30. 8. 2021 od
16 hod. do 17 hod.
Na dny otevřených dveří jsou zváni oba rodiče
a také sourozenci nově přijatých dětí.
Alice Dadáková, reditel@skolkanehvizdy.cz
Foto: Alice Dadáková
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V záležitostech nástupu do Mateřské školy
Nehvizdy kontaktujte zástupkyni ředitele
pro MŠ Mgr. Alici Dadákovou,
tel.: 777 568 727, reditel@skolkanehvizdy.cz,
v záležitostech nástupu do přípravných tříd
Základní školy Nehvizdy kontaktujte
Mgr. Petru Bártovou, zástupkyni pro přípravné třídy,
tel.: 773 929 597, Petra.Bartova@post.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

VÝSLEDKY
TALENTOVEK

Vážení rodiče, milí uchazeči!
Velice si vážíme Vaší účasti na letošních talentových zkouškách do Základní umělecké školy
Nehvizdy. Počet podaných přihlášek bylo 67
a přijato bylo 46 nových uchazečů. I přes obavy
letošních distančních aktivit škol jsme mile překvapeni stálým zájmem o umělecké vzdělávání
hlavně v hudebním a výtvarném oboru.
Krásná překvapení pro nás jsou, když se k nám
vrátí nepřijatí uchazeči z loňska, za ten rok nám
dozrají, k tomu ještě na sobě „zapracují“
a letos je můžeme na základě splněných kritérií
již přijmout. Proto i Vy, kteří jste letos neuspěli
nebo nemohli být přijati z důvodu provozních
kapacit třídy, „neházejte flintu do žita“ a určitě
nás navštivte i příští rok. Těšíme se na každého
z Vás.
https://www.zusnehvizdy.cz/vysledky-talentovych-zkousek-pro-skolni-rok-2021-2022/
Aleš Háva, reditel@zusnehvizdy.cz

WALL ART
GRAFFITI

Pro naše výtvarné umělce z vyšších ročníků
jsme připravili projekt WALL ART s tématikou džungle. WALL ART jsme uchopili
stylem hip hop, tedy skrze moderní techniku graffiti.
Tématem Wall Artu bude DŽUNGLE!
Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev,
často ve formě spreje nebo fixy, případně
škrábání, leptání.
Naše 13 metrů dlouhá stěna ve venkovním
prostoru budovy Pražské 14 je přichystaná
pro tento projekt v nadstavbě výtvarného
vzdělávání na ZUŠ Nehvizdy. Žáci si tak
budou moci vyzkoušet projev „street artu“
přímo ve škole. Všechny použité spreje jsou
na vodní bázi bez syntetických látek.
Na den 25. 06. 2021 plánujeme veřejně
dostupnou prohlídku probíhající výtvarné malby WALL ART přímo na dvorku.
Aktuální informace se dozvíte dle platných
nařízení na našem webu zusnehvizdy.cz
nebo na síti facebook.
Aleš Háva, reditel@zusnehvizdy.cz

ZKOUŠKY
NA TANEČNÍ OBOR

Vyhlašujeme 2. kolo talentové přijímací
zkoušky pro TANEČNÍ OBOR dne 29. 06.
2021 mezi 16.00–18.00 hod. dle obsazenosti
termínů. Přihláška je k dispozici na webu
školy.
Pavlína Nápravníková,
sekretariat@zusnehvizdy.cz

HUNAMAPO
BALET SE UČIL
RELAXAČNÍ TANEC A JEHO CVRČEK
VENKU. KONEČNĚ
FITBALET V ZÁŘÍ

Jakkoliv jsou rozvolňovací opatření zvláštní
a někdy obtížně uchopitelná, my jsme situace využili k tomu, abychom se mohli poprvé
po dlouhé době setkat v kolektivní výuce.
Naše paní učitelka Bára okamžitě zareagovala a zorganizovala venkovní baletní
výuku. Navzdory všem požadovaným podmínkám se naši žáci radostně setkali
a s paní učitelkou mohli společně pracovat.
Děkujeme tímto TJ Sokol za půjčení tartanového prostoru a trochu té elektřiny,
protože Bára nenechala nic náhodě a i ve
venkovním prostoru vedla výuku tak jako
obvykle – v doprovodu krásné hudby.
Aleš Háva, reditel@zusnehvizdy.cz

Od září opět obnovujeme relaxační tanec pro
dospělé FitBalet, který vychází z prvků klasického tance, má příznivý vliv na posílení
a protažení všech svalových skupin, vylepšení fyzické kondice a na správné držení těla.
Pravidelné lekce FitBaletu pomáhají zlepšovat koordinaci, rovnováhu těla a hudební
cítění. Toto ladné cvičení Vám společně
s klasickou hudbou umožní odreagování
mysli a podtrhne Vaši eleganci. Lekce budou
probíhat v pondělí 19.30–20.30 hod.
Přihlášky můžete zasílat na sekretariat@
zusnehvizdy.cz
Fitbalet

WWW.NEHVIZDY.CZ

Distanční výuku nám symbolicky zakončil sbor HUNAMAPO, který ještě v rámci
povolené výuky 1/1 natočil dvě skladby pod
vedením Magdy Pospíšilové, která nahrála
piáno. Do party si Hunamapo s Magdou
přizvali i naši paní učitelku Agnieszku,
která do nahrávky nahrála housličky.
Na videozáznamy aktivit naší školy se
samozřejmě budete moci těšit stále, ale již
z „live“ koncertů, vystoupení, výstav a produkcí. Z nepopulární distanční výuky nám
zůstaly zkušenosti, které rádi využijeme do
prezenčního vzdělávání.
Tento poslední online počin můžete shlédnout na našem školním Youtube kanále.
Aleš Háva, reditel@zusnehvizdy.cz
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AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY A AFK NEHVIZDY

ODDÍLY SOKOLA NEHVIZDY
OBNOVILY SVOU ČINNOST

AFK NEHVIZDY:
VRACÍME SE
ZPĚT K FOTBALU

Vážení členové Sokola a příznivci sportování,
s radostí vám oznamujeme, že byla obnovena naše pravidelná činnost. Můžete se
těšit na postupné naplnění všech cvičebních
hodin dle platného rozvrhu. Nejpřesnější
informace vám vždy rádi podají vedoucí
jednotlivých oddílů nebo trenéři.
Obnovení činnosti u jednotlivých sportů
a oddílů je uskutečňováno dle platných nařízení. Výbor Sokola se usnesl o pozastavení
výběru oddílových příspěvků a financování

Nemoc COVID-19 ovlivnila dění ve fotbale
v minulém období tak, že musely být přerušeny amatérské fotbalové soutěže v celé ČR.
Nebyla dokončena sezóna 2019/20 a sezóna
2020/2021 byla ukončena předčasně. Výpadek
z herní činnosti, který nastal, se promítl
i do současné doby. Po tak velké absenci je
komplikované vracet se zpátky do sportovního zápolení. Zájmy fotbalistů během průběhu
pandemie byly mnohdy orientovány i do
jiných aktivit.
V současné době se AFK Nehvizdy snaží
tréninkovou činností zapojit své členy v rámci
jednotlivých mužstev. Nebrání se přijmout
i další zájemce. Žádá i dobrovolníky ze stran
rodičů, fotbalistů zapojit se do trénování nové
fotbalové mládeže.
V červnu tohoto roku dojde k přihlášení
všech mužstev do soutěží. Chceme sdružovat mladé fotbalisty od 5 let stáří až po pány
končící ve staré gardě Nehvizd. Pro příští rok
počítáme s mužstvem A a B.
Stavba atletického stadionu zasáhla do
historicky zaběhlých kolejí AFK. V srpnu
roku 2020 byly zbourány staré kabiny. Na
místo nich budou dočasně používány buňky
umístěné u tréninkového hřiště. Současně
byla přestěhována klubovna. Změnou, která
nastane, je konání soutěžních zápasů mužstev.
K těmto účelům bude sloužit nově zasetá plocha na atletickém stadionu po jejím důkladném zakořenění.
Fotbal by se nám měl do Nehvizd vrátit 42.
ročníkem turnaje v kopané Jana Beneše pořádaného dne 21. 8. 2021 a za další týden 28. 8.
2021 by se měly rozběhnout fotbalové soutěže
okresu Praha-východ.
Zveme tímto všechny příznivce na fotbalová
zápolení.

činnosti zatím platit z vytvořených rezerv
v létech minulých. Výbor k tomuto rozhodnutí vedly nejasnosti ve vývoji jednotlivých protiepidemických opatření vlády.
Věříme, že v dalších týdnech se podmínky
pro sportování vrátí do normálu. Zatím je
však nutné při návštěvě sportovišť dodržovat zvýšená hygienická pravidla a platná
nařízení.
Josef Kolář
starosta TJ Sokol Nehvizdy

TENIS SLAVÍ VELKÉ ÚSPĚCHY

Nisa Cup pro Nikolu
Euroregion Nisa Cup U16 v Hrádku nad Nisou, který se konal na přelomu května
a června, byl pro náš oddíl tenisu úspěšný. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) již
potřetí za sebou na mezinárodních turnajích Tennis Europe hrála ve finále čtyřhry (posun
v mezinárodním rankingu o více než 600 míst). S deblovou spoluhráčkou Amy Suchou (TK
Sparta) vybojovaly na turnaji 2. místo.
Zlato z dvouhry i ze čtyřhry pro Danielu
Daniela Kolářová zcela ovládla celostátní
turnaj mladšího žactva 12.–13. 6. 2021
v Plzni. Daniela vyhrála všechny zápasy ve
dvouhře i čtyřhře (s deblovou partnerkou
Emou Jámborovou z LTC Radotín) a vybojovala v obou disciplínách 1. místo.
Zlato pro Dominika, z dvouhry i čtyřhry
Dominik Bílek ovládl celostátní turnaj
mladšího žactva 12.–13. 6. 2021 v Dolních
Počernicích. Dominik vyhrál všechny
zápasy ve dvouhře i čtyřhře (s deblovým
parťákem Markem Hnátkem z Pliskova
Tennis Academy) a vybojoval v obou disciplínách 1. místo.
Sledujte náš Facebook Tenis Nehvizdy!
Text a foto: Trenérský tým a Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
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Jiří Poběrežský,
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: archiv AFK

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
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INZERCE

Kompletní
servis bydlení

603 808 523
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martin.pitrun@bidli.cz
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Martin
Pitrůn

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Primární ambulantní péče

PEDIATRIE

Horizontální žaluzie
Horizontální žaluzie na
plastová a Euro okna
- Vertikální žaluzie
- Interiérové rolety
- Sítě proti hmyzu
- Látkové rolety do střešních
oken Velux a Fakro
______________________

-

v Nehvizdech, Pražská 32
(vedle prodejny Enapo)
 318 666 686
(od 8:00 – 16:00 hod.)
pediatr@nehvizdy.cz

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis

MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ŽALUZIE – MICHAL

Nemocní
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 12:00

Objednaní (poradny,
prevence, očkování)

13:00 - 18:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:00

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)

604 612 022

Praktický lékař Praha-východ, s.r.o.

ÚČETNICTVÍ

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

vedení účetnictví
daňová evidence
zpracování daňových přiznání
www.tprc.cz
724 352 820
tomanova@tprc.cz

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413

| Pracovní příležitost
Firma DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici

Skladník/skladnice
Na této pozici se budete podílet na:
•
•
•
•

příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů
ukládání, kontrola a skladování zboží
vyskladnění a vychystání zboží, expedice zboží
běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení

Od kandidátů očekáváme tyto znalosti a dovednosti:
•
•
•
•

manuální zručnost
pečlivost a spolehlivost, samostatnost
řidič VZV
základní znalost práce s PC vítána

Nabízíme:
•
•
•
•
•

stabilní zaměstnání, odpovídající platové ohodnocení
jednoduchá práce v příjemném prostředí v těsné blízkosti Prahy
zaměstnanecké benefity (13. plat, kvartální odměny, stravenkový paušál, příspěvek
na zdravotní péči, 24 dní dovolené, jednosměnný provoz…)
realizaci vlastních myšlenek a nápadů
nástup možný ihned

Místem výkonu práce je provozovna firmy:
Podolí 30, 250 81 Nehvizdy.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: kecova@dna.cz nebo
zavolejte na telefonní číslo +420 777 789 357.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pátek 7. května kontroloval strážník celý den
přístup do školy. Tento postup na základě anonymního e-mailu doporučila policie.
V úterý 11. května odpoledne vyjel strážník
k dopravní nehodě dvou osobních aut mezi
Nehvizdy a Mochovem. Strážník s mochovským kolegou usměrňovali dopravu do příjezdu
dopravních policistů.
V neděli 20. května přijal strážník oznámení
o porouchaném nákladním vozidle na křižovatce do Čelákovic. Strážník kvůli zhoršené
viditelnosti za deště usměrňoval dopravu až do
odtažení auta.
V pátek 25. května ráno se na základě výzvy
policistů zapojil do pátrání po nezletilém
chlapci. Policisté při pátrání použili i vrtulník
s termovizí.
V pondělí 28. května oznámil, že ulicí Toušeňská, kde dělníci opravují vozovku, se řidiči
pokoušejí projet zákazem vjezdu. Strážník
u značky hlídkoval a vracel auta, která se pokoušela projet stavbou.
Obecní policie Radonice,
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

Téhož dne oznámili policisté strážníkovi, že na
čerpací stanici EuroOil stojí auto, které stojí na
vyznačeném místě, kde bude dobíjecí stanice
pro elektromobily a montérům brání v práci.
Strážník zjistil majitelku, které zavolal na mobil,
ale ta byla v jiném městě a k vozidlu se nemohla
dostavit. Strážník ji upozornil, že vozidlo nechá
odtáhnout, na toto se majitelka bránila tím, že
když na pumpě ráno parkovala, zábrana byla
hozená v trávě.
Večer téhož dne požádali policisté o zapůjčení
technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla takzvané botičky. Strážník vysvětlil,
že botičku nemá, ale je možné si ji zapůjčit od
Městské policie v Čelákovicích. Strážníci policistům zařízení zapůjčili a ti jej na auto namontovali. Policisté se snažili zabránit krádeži, protože
majiteli auta zloděj ukradl jak
doklady, tak i klíče od vozu.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

GRATULUJEME
NAŠIM
JUBILANTŮM
V měsíci červnu oslavili
v Nehvizdech významné životní
jubileum narození tito občané:

Věra NEPIVODOVÁ
Miloslav KŘÍŽ
John BARTÍK
Miloš RYČL
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a také hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

29. srpna 2021
od 9.00

IV. ročník na podporu nadačního fondu Mathilda
program

ukázka dovednosti vodících psů - Mathilda
tombola a hlavně soutěže:
stezka odvahy, krása, šikulka, pes sympaťák
(novinka!)…
porota

hlavní sponzorka Irena Vojtíšková
herci

Eliška Hanušová, Michaela Tomešová a
Matyaš Valenta
hudbu zajistí Dj Šerif (Šebesta Pavel)

Tradičně skvělé občerstvení!

Vorisek
Nehvidskývoříšek

www.nehvizdskavoriskiada.webnode.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 6. 2021. 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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