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KAPACITA ZUŠ ROZŠÍŘENA! DĚKUJEME
Tímto titulkem bych rád veřejně poděkoval
panu starostovi městyse Nehvizdy Vladimíru
Nekolnému a panu řediteli základní a mateřské
školy Luboši Rýdlovi, kteří aktivně dopomohli
naší Základní umělecké škole Nehvizdy k rozšíření kapacity.
Bez dalšího kontinuálního rozšiřování naší
školy pro nové uchazeče bychom byli nejen
velmi smutní, ale rozhodně by se pozastavila
energie, kterou jsme do prvního roku všichni
vložili. V tuto chvíli máme o vzdělávání stále
velký zájem a těšíme se na další nové talentované
uchazeče, se kterými se potkáme u zápisu
a u talentových přijímacích zkoušek.
Ještě jednou děkuji za celý pedagogický tým!
Podporujeme krásu osobnosti
Základní umělecká škola Nehvizdy poskytuje
základní vzdělání v uměleckých odborech a připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých
školách uměleckého zaměření. Cílem je utvářet
a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat
tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení a vztahu k umění.
Hlavním faktorem školy je poskytnout žákům
základní vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti
s maximální osobní motivací a s rozvinutím
jejich zájmu o obor. Smyslem uměleckého vzdělávání v ZUŠ Nehvizdy je prohloubit vnímání,
talent a podpořit krásu osobnosti.

Kurz pro dospělé Balereska
Základní umělecká škola chystá v budoucnu
také výuku pro dospělé, ale prvořadým zájmem
je zajistit plynulost a profesionální pedagogickou
činnost pro naše žáky. Myšlenka výuky pro dospělé se chystá v rámci tanečního oboru. Pokud
bude zájem, otevřeme kurz Balereska

Den otevřeného tance
Základní umělecká škola připravila
8. dubna pro veřejnost „Den otevřeného
tance“. Během výukové hodiny mohla veřejnost nahlédnout pod pokličku taneční
hodiny a obohatit se o pedagogické vedení
Barbory Kaplanové. Myslíme si, že než
vysvětlovat, jak probíhá výuka, co se mohou žáci naučit, jaké je vedení pedagoga,
je lepší zájemce a rodiče pozvat rovnou do
hodiny, kde uvidí kompletní systém výuky
našich mladých tanečníků.
Foto: archiv ZUŠ Nehvizdy

Obsah a myšlenka kurzu:
- protažení a zpevnění celého těla, posílení
hlubokých svalů,
- kontrola nad správným držením těla, zlepšení
koordinace,
- seznámení se s prvky klasického tance,
- ideální kompenzace sedavého zaměstnání či
jako kompenzační cvičení v rámci jiného sportu,
- zpevnění těla po porodu,
- vše za doprovodu krásné hudby,
- odreagování mysli,
- přátelská atmosféra.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

Zápis a talentové zkoušky do ZUŠ Nehvizdy
Pondělí 20. 5. 2019
TANEČNÍ OBOR
Úterý
21. 5. 2019
HUDEBNÍ OBOR
Středa 22. 5. 2019
LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
Čtvrtek 23. 5. 2019
VÝTVARNÝ OBOR
Podrobné informace naleznete na webu školy www.zusnehvizdy.cz.
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vítr nezabránily našim fantastickým fanouškům dorazit a podpořit nás.
No, a že jich bylo – žádný přesný statistický
údaj neevidujeme, ale odhadem se sešlo na
250 příznivců, což je absolutně neuvěřitelné
na poměry soutěží třetí třídy. Jen pro dokreslení, jak velká podpora to pro nás hráče byla,
je porovnání v návštěvnosti, kdy například
na 25. kolo naší nejvyšší fotbalové ligy v zápase Dukla Praha vs. Karviná bylo evidováno
1126 platících diváků (jen 4x méně než zde
u nás v Nehvizdech). Všem, kteří dorazili
nebo sledovali dění na dálku, jelikož jim
časový harmonogram nedovolil být s námi
osobně, patří velké poděkování
a celý mančaft v čele s trenérem Babovákem
si toho nesmírně cení.
Více na straně 4.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
VOLBY DO EUROPARLAMENTU

NEHVIZDY SE CHYSTAJÍ NA VOLBY
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019
od 14. 00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019
od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově bývalé ZŠ
na adrese Pražská 14, Nehvizdy
pro voliče bydlící v ulici Barikádní, Do Nehvizdek, Družstevní, Horoušanská (kromě čp.
29,53), Mochovská, Na Zámku, Nová, Pionýrů,
Podolí, Pražská (čp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 32,
33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
67, 69, 70, 72, 90, 106, 110, 122, 123, 124, 125,
129, 130, 131, 159, 160, 161, 162, 244, 255, 279,
290, 291, 320, 321, 328, 445, 559, 564, 696, 700,
782), Slepá, Toušeňská, U Hřiště,
U Studánky, Úvalská, Vyšehořovická, Za Humny
a celé Nehvizdky.
Ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v MŠ Nehvizdy na adrese
Na Příštipku 226, Nehvizdy
pro voliče bydlící v ulici Akátová, Bedřicha
Mouchy, Dubová, Gabčíkova, Habrová, Horoušanká (jen čp. 29 a 53), Jabloňová, Jasanová,
Javorová, Jirenská, Kaštanová, Krátká, Kubišova,
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Lipová, Na Příštipku, Na Vodoteči, Ořechová,
Pražská (čp. 15, 16, 64, 65, 88, 89, 94, 96, 97, 98,
115, 116, 117, 121, 153, 177, 202, 220, 225, 266,
274, 275, 278, 280, 471, 475 a 703), Samkova,
Třešňová, U Hřbitova, U Parku, U Sokolovny,
Úzká, Vinohradská.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co
prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže
po příchodu do volební místnosti svou totožnost
a občanství jiného členského státu.

WWW.NEHVIZDY.CZ

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče
okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Iva Prekschlová
prekschlova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI JSME SI SPOLEČNĚ
UŽILI ANEB NEHVIZDSKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějné odpoledne a večer jsou už jen
vzpomínkou, ale milou a příjemnou. Proto
nabízíme ještě fotogalerii, díky níž si můžete
úterní atmosféru filipojakubské noci na fotbalovém hřišti AFK Nehvizdy připomenout.
Video z pálení čarodějnic 2019 najdete zde:
https://www.facebook.com/nehvizdymestys/
videos/1031073097281625/.
Text: -pepFota: Richard Sedlický, František Weiss
a Alena Nekolná

VELIKONOČNÍ JARMARK POZVAL JARO
Jarmark se v Nehvizdech konal v sobotu
13. dubna. Tradiční součástí odpoledne bylo
loučení se symbolem zimy Moranou. Děti ji
utopily v nehvizdském rybníčku Kroutiláku.
Hlavní program se odehrával v sokolovně. Se
svým velikonočním programem zde vystoupily
děti z naší základní školy, mažoretky Dětského
centra Dráček, ale také nehvizdský pěvecký
sbor JENTAKt pod vedením nového sbormistra
Václava Jíry.
V sokolovně se pletly pomlázky, probíhaly zde
výtvarné dílny a bylo také dobré jídlo i pití.
V pozdějších odpoledních hodinách vystoupili parkuristé a závěr odpoledního programu
patřil disciplíně zvané „dog dancing“ v podání
psích šampiónů. O večerní hudební program se
postarala hudební skupina STOPTIME vedená
Josefem Fraitagem.
Celou akci organizoval městys spolu se Sokolem
a základní školou. Velký dík patří dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. Učitelky,
pletaři pomlázek, hudební skupina - ti všichni se
postarali o program ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu.
Video Františka Weisse najdete zde:
https://www.facebook.com/nehvizdymestys/
videos/2162426107182048/.
Text: Karel Záhrobský
Fota: Alena Nekolná, Karel Záhrobský,
Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZPRÁVY Z RADNICE

POSTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU POTVRZEN
Dokončení ze str. 1
Jelikož si výše uvedené podpory vážíme, AFK
si pro fanoušky připravil překvapení a společně
s našimi mládežnickými oddíly dal dohromady
nezapomenutelný nástup hráčů s dětmi, které
se i přes nepřízeň počasí na uvedení moc těšily
a dle reakcí a lehce zmrzlých úsměvů na tváři
si to i užily. Odměnou pro ně byl váš potlesk na
začátku a nás, kdo se okolo AFK pohybujeme,
zahřálo u srdce, neboť propojení dětí, fanoušků
a dospělých hráčů je součástí naší filozofie a
jeden z důvodů, proč v podpoře fotbalu v Nehvizdech chceme stále pokračovat a vytrvat.
No, a co zápas samotný…? Jak již napovídá
titulek sám o sobě, po rozpačitém a lehce
nervózním začátku se naši hráči dostali do
tempa a i za přispění našeho soupeře předvedli
velmi pohlednou a na nižší fotbalovou soutěž
až nadstandardní podívanou, kterou okořenili čtyřmi góly v síti soupeře, a s konečným
hvizdem rozhodčího a výsledkem 4:1 mohly
propuknout dlouhé postupové oslavy.
Předsezónní cíl je sice splněn, ale boje zatím
nekončí a naše mužstvo ještě čeká 5 důležitých
zápasů, ve kterých by chtěli dosáhnout plného
bodového zisku a projít tak soutěž bez ztráty
kytičky a také se pokusí překonat 100gólovou
hranici, což by při 22 odehraných zápasech
znamenalo v průměru více než čtyři a půl
vstřeleného gólu na zápas (aktuálně nám jich
k této hranici chybí devět).
Pokud budete chtít náš tým AFK podpořit, neváhejte a pojeďte s námi na poslední
venkovní utkání do Větrušic, Měšic a Mratína
nebo nás přijďte povzbudit na domácí utkání
proti Mochovu a Kojeticím. Pojďme potvrdit,
že na okrese nikdo nemá lepší fanoušky než
Nehvizdy! Nehvizdy, do toho…
Text: Petr Dvořák
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: Pavel Venera

Zaregistrujte se
k praktické lékářce
Všichni, kdo se chtějí nově přehlásit
k praktické lékařce, která ordinuje od
dubna v nehvizdské sokolovně, mají
stále možnost se registrovat. Přijímáme
pacienty již od 15 let věku.
Více informací získáte na
www.lekarnanehvizdy.cz nebo na telefonu 326 726 413. Všichni se budeme
těšit na nové prostory pro praktického
lékaře, které se přesunou ze sokolovy
na adresu Pražská 100 (bývalý Klub
100).
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY NEHVIZD
V sobotu 7. dubna jsme na radnici přivítali
nové občánky naší obce. Přivítání bylo rozděleno do dvou skupin a do pamětní knihy
bylo připsáno dalších 19 dětí. Novým
miminkům a jejich rodičům popřáli starosta Vladimír Nekolný a předseda školské
komise Karel Záhrobský hodně zdraví
a spokojenosti.
Za milé básničky a taneček děkujeme dětem pod vedením učitelek z naší mateřské
školy. Děti si to užily a mezi jednotlivými
vystoupeními stihly panu starostovi namalovat i obrázky.
Upomínkové hrnečky si mohou rodiče již
nyní vyzvednout v podatelně úřadu.
Text: Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Foto nahoře: Müllerová Amálie, Bulíček Richard, Novotná Nikola, Vítková
Antonie, Ilko Tomáš, Obadálková
Eliška, Pinter Vincent, Machala Tomáš,
Řebíček Vojtěch. Foto: Martina Root
Foto dole: Beran Adam, Kejha Matyáš,
Šimková Adéla, Remarová Sofie,
Formánek Hugo, Kazík Lukáš, Veselá
Nikola, Kučera Michal, Brunknerová
Vivien, Linhartová Anna Marie.
Foto: Martina Root

BRANNÝ DEN JIŽ POČTVRTÉ
PŘIPRAVILO SDH NEHVIZDY
Rychlost, postřeh, přesnou mušku,
trpělivost, ale hlavně kupu zábavy si
27. dubna užily děti na fotbalovém
hřišti AFK Nehvizdy s nehvizdskými
dobrovolnými hasiči. Tak zase za rok
na branném dni na shledanou
i s jejich Máňou.
Děkujeme!
-pepFoto: Pavel Horák a Petra Horáková

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří pomohli s řešením
požáru v nehvizdské provozovně elektrokol. Mé první díky
jdou ke všem záchranným složkám, především k hasičům, kteří
rychlým příjezdem, plně profesionálním přístupem a ochotou
zachránili to nejcennější. Další velké poděkování je směřováno
rodině Nekolných za nalezení a poskytnutí ubytovacích kapacit
pro evakuovanou rodinu, stejně jako poskytnutí prostor pro
vystěhované věci a elektrokola. Touto cestou se také omlouvám
za neklidný večer, který byl způsoben všem obyvatelům bytového
komplexu. Tato událost byla velice dramatická a výrazně zasáhla
do mého profesního i rodinného života. O to více si vážím pomoci všech nehvizdských známých a mnohdy i méně známých lidí,
ať už přímo při vyklízení nebo později při následném stěhování
zpět do sanovaných prostor. Já i moje rodina jsme moc rádi, že
můžeme působit v této obci, která je plná lidí ochotných pomoci
v těžké situaci.
Jan Modrák, www.elektrokola-modrak.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZÁSADNÍ TÉMATA OČIMA NEHVIZDSKÝCH POLITIKŮ

POTŘEBUJÍ NEHVIZDY OBCHVAT?
ANKETA MEZI NAŠIMI ZASTUPITELI

Potřebují Nehvizdy obchvat? Ano, potřebují. Nikoli však v takové podobě, v jaké
je nyní prezentován, protože přemístění
dopravy z hlavní silnice podél dálnice
neshledáváme smysluplné.
Na jedné straně doprava ulehčí obyvatelům bydlícím na ulici Pražská, ale zároveň
výrazně zhorší podmínky obyvatelům bydlícím blíže k dálnici. Nehledě na fakt, že
postavení obchvatu v této podobě usnadní
plánovanou výstavbu hal těsně za domy
našich spoluobčanů.
Přitom v současné době je nejdůležitějším
opatřením zadržet vodu v krajině. Toho lze
dosáhnout například obnovou a podporou
živočišné výroby, která dodá do půdy tolik
potřebnou organickou hmotu a omezením
záborů zemědělské půdy, k nimž dochází
kvůli výstavbě průmyslových areálů, nebo
k bytové výstavbě a také kvůli těžebnímu
průmyslu.
Dalším problémem by byl výjezd na kruhový objezd u Lidlu, kde v ranní
i odpolední špičce doprava kolabuje. Navíc
související budování dalších komerčních
objektů v jižní zóně Nehvizd by dopravu
ještě ztížilo.
Lepším východiskem by bylo větší oddálení obchvatu od obce. Například již jednou
námi prezentovaným návrhem sjezdu
z dálnice D11 na silnici 2455 směr Vyšehořovice za naší obcí. Z ekonomického
hlediska by byl jistě výhodnější a z časového hlediska rychlejší.

Na otázku, jestli Nehvizdy potřebují
obchvat, je dle mého názoru jednoznačná
odpověď: Potřebují!
V územním plánu obce je zapracována
trasa obchvatu již od roku 2007. Dále je
v územním plánu zanesen sjezd a výjezd
na dálnici u Vyšehořovic. Po projednávání
obchvatu s Ředitelstvím silnici a dálnic
jsme dostali vyjádření, že tento sjezd nemají vůbec v plánu a že tuto iniciativu dále
nebudou rozvíjet.
Také stále zvyšující se průjezd automobilů
přes obec (v roce 2017 to bylo 11,5 tisíce
vozidel za den, koncem roku 2018 už to
bylo 13,6 tisíce vozidel) mluví jasně ve
prospěch obchvatu.
Tento provoz kromě hluku a prašnosti
přináší rizika pro chodce, nejvíce pak pro
děti. Během mého života došlo ke čtyřem úmrtím (z toho byly 3 děti) na této
komunikaci a nespočtu zranění. Toto bych
nechtěl znovu prožívat.
Převedením dopravy mimo obec dojde
ke zklidnění provozu a zároveň předání
komunikace obci nám umožní vybudovat
další přechody se světelnou signalizací
a zpomalovací prvky, což nyní na silnici
II. třídy rozhodně není možné v takovém
rozsahu.
Usilovně pracujeme na výkupu pozemků pod plánovaný obchvat a zároveň se
zpracovává projektová dokumentace. Jsem
přesvědčen, že většina občanů toto převedení dopravy mimo obec přivítá.

Na otázku Potřebují Nehvizdy obchvat?,
musím jednoznačně odpovědět ANO,
potřebují.
Téma obchvat Nehvizd se skloňuje již
dobrou řádku let, kdy na vzrůstající osobní
a nákladní dopravu upozorňovali občané
žijící na Pražské ulici a vrcholem byla
tragická nehoda u ZŠ na náměstí.
V předvolební kampani v roce 2018 jsme
občanům slibovali, že se problematikou
dopravy v obci hodláme prioritně zabývat
a co nejrychleji ji řešit.
V ranní dopravní špičce není možné vjet
vozidlem na Pražskou ulici, pokud vás
nějaký dobrák nepustí. Děti cestou do
školy i ze školy musí být obezřetné a pečlivě sledovat dopravu. Díky semaforu pro
chodce se mohou bezpečně dostat do školy
a sportovního areálu AFK.
Aktuálně zastupitelstvo schvaluje kupní
smlouvy nebo směny pozemků, na kterých
se má obchvat vybudovat, a zároveň se řeší
odhlučnění a prašnost tak, aby co nejméně
zatěžoval naši obec. Vedení obce v této věci
velice dobře pracuje a my ho plně podporujeme.
Doufám, že nám zůstane nakloněná
i samospráva, bez které se nikam nepohneme. Věřte, že kde se obchvat vybudoval, se
situace radikálně změnila k lepšímu
a příkladem mi jsou nedaleké Líbeznice
u Prahy.

Sdružení nezávislých kandidátů
s podporou ODS

Vladimír Nekolný,
STAN – Za lepší život
v Nehvizdech

Tomáš Adamec,
TOP 09
a Nezávislí pro Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OTEVŘENÝ DOPIS

OTEVŘENÝ DOPIS VLADIMÍRU NEKOLNÉMU,
STAROSTOVI MĚSTYSE NEHVIZD
Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako
člověk, který s městysem Nehvizdy spojil svůj
profesní i osobní život a kterému jsou Nehvizdy
již 22 let druhým domovem. Zažil jsem tu za
tu dobu mnohé, mohu-li se ohlédnout a bilancovat, pak jen to dobré. Špatných věcí bylo tak
málo, že upadly v zapomnění. Jedno je důležité.
Ať řídil obec kdokoli, vzpomínám na nehvizdské starosty a místostarosty s úctou a vděčností.
Nerozumím událostem posledních dnů. Seděl
jsem s Nehvizďany na téměř každém zastupitelstvu jako host a jako člověk, kterému byla dána
důvěra. Měl jsem možnost si učinit závěry, můj
názor jste vnímali a brali v potaz. Cítil jsem se
tu vždy svobodně a suverénně, vnímal jsem
Nehvizdy a stále vnímám jako místo, kde je
člověku dobře. Nezapomněl jsem na nic – na
zásadní rozhodnutí, která jste přijímali, na
první domky v Lentilkách, na první děti, které
odtamtud přišly, na postupný rozvoj školy,
která se v roce 1997 potácela mezi bytím
a nebytím.
Vždycky jsem vás nehvizdské starosty a zastupitele vnímal jako osvícené a moudré, protože
jste tak rozhodovali. Nedělali jste politiku,
sloužili jste lidem, přáli jste si a vykonali

mnoho dobrého. Jména Štěch, Bendl, Brodský,
Kolář, Ryčl a další, Vaše nevyjímaje, díky tomu
neupadnou v zapomnění.
Vás jsem poznal ještě jako chlapíka z firmy,
která napravovala to, co se stavebním firmám
nepovedlo. Chodil jsem za Vámi, Vy jste mi
pomáhal a když jsem se zeptal na peníze, mávl
jste rukou a řekl jste: „Vždyť je to pro naše
děti.“
Pak jste se stal starostou. Byl jste tvrdý, přicházel s nápady, které mě, zpohodlnělého řídícího,
nutily přemýšlet, improvizovat, skřípat zuby,
ale – dát vám za pravdu. Ukázal jste, že slovo
platí, podání ruky je víc než papír a že se můžeme vydat dopředu.
Vzpomínám si na stavbu školky, na plány, jak
na to jít, na obíhání úředníků, získávání razítek,
taktizování s kapacitou školy, na porady
a výměny názorů, na obavy, na chvíle, kdy
práce byla zapomenuta a zůstala radost, že to
klaplo.
Vlastně je to jednoduché. Věřili jsme si, měli
cíl, vizi, podporu. Chuť to dokázat. Když už
síly docházely, čerpal jsem od Vás. Bylo mi
prostě hloupé vydržet míň než Vy. Mně šlo jen
o školu, Vám o celou obec. Vaše byla finální
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odpovědnost, Vy jste šetřil obecní peníze. Vy
jste nemrhal, ale investoval. Vy jste byl a stále
jste vizionář.
Vy jste spojil okolní obce, Vy jste z nehvizdské
lokálky udělal expres, který nestíhají daleko
větší města. Vaši Nehvizďané to vědí a rozumějí
Vám. Úctu a vděk jste si nevynutil, ale zasloužil
svou tvrdou prací pro Nehvizdy. Nic není
samozřejmé – za vším je práce. Především ta
Vaše. Vždycky jsem obdivoval, když jste jen tak
mimoděk prohodil: „To už je vyřízený.“ Bylo.
Vyřídil jste to Vy.
Pane starosto, nenechte si vzít to, pro co si Vás
tolik vážím. Vůli, činorodost, férovost,
neúnavnost, pracovitost. Korektnost a absolutní spolehlivost. Upřímnost a přímočarost.
Jako kantor bych Vám možná měl vystavit vysvědčení. Tak samé, odshora dolů. A nezdržujte
se v nižších ročnících. Starostenskou státnici
složíte kdykoli, učit se nemusíte.
Vážím si Vás, pane starosto. Věřím Vám, protože jste mne dávno přesvědčil, že mohu.
S úctou
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V KOMERČNÍ ZÓNĚ VZNIKNE SÍDLO FIRMY
REMMERS PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU
Žádné logistické skladové haly, ale reprezentativní sídlo společnosti pro střední
a východní Evropu s prezentačními
a školicími prostory, to je areál společnosti
Remmers.
Nový areál bude umístěn v komerční zóně
Nehvizdy Jih vedle společnosti GTL, jak je
patrno z přiloženého plánku. V navrženém
moderním objektu vznikne administrativní
a školicí centrum s prezentačními prostory
a sklady výrobce ekologických stavebních
materiálů německé společnosti Remmers.
Centrum bude zároveň fungovat jako reprezentační sídlo společnosti pro střední
a východní Evropu.
Společnost Remmers prodává pouze
stavební materiály a barvy s ekologickými
certifikáty. Firma nebude v Nehvizdech
žádné materiály vyrábět, budou zde pouze
skladovány v běžných obchodních obalech
a využívány také pro předváděcí, školicí
a tónovací centrum.
Celý projekt je rozdělen do dvou objektů,
administrativní budovy, která bude zajišťovat
chod společnosti a poboček v zahraničí,
a vzdělávacího, prezentačního a skladového
objektu, ve kterém budou probíhat školení
a předváděcí akce pro obchodní partnery
a prodejce.
Společnost Remmers se zavázala, že na svých
pozemcích a přilehlém valu vysadí ve velkém

počtu vzrostlé stromy i další okrasnou
a izolační zeleň, aby k odclonění od bytové
zóny došlo co nejdříve. Na výsadbu zeleně
má společnost zpracovánu studii, která bude
zapracována do projektové dokumentace
a stane se součástí všech územních i stavebních řízení. Provoz objektu se bude omezovat
pouze na pracovní dny, o svátcích a víkendech se ve společnosti pracovat nebude.
Pro představu uvádíme pár čísel:
Celková plocha pozemku: 10 050 m2
Plocha administrativní budovy: 550 m2
Plocha školicího, prezentačního a skladového centra v maximální variantě: 4022 m2
Výška budovy směrem k bytové zóně: max.
11 m
Počet zaměstnanců v administrativě max. 35,
ve skladu a provozu max. 10 pracovníků.
Dopravní zatížení většími vozy týdně max.
12 vozidel nad 12 tun, denně maximálně 10
dodávek, vše s výjezdem na dálnici D11.
Na základě předložené studie záměru a osobní
prezentace ředitelem společnosti Remmers
ČR na dubnovém zasedání zastupitelstva byl
záměr společnosti zastupiteli schválen.
Občané mají možnost se s dokumentací
seznámit kdykoliv v úředních hodinách na
našem úřadě.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

Vyjádření městyse k územnímu plánu – plochy komerční zóny
Vážení občané, vězte, že základ našeho územního plánu, včetně ploch
komerční zóny, byl naplánován již v 90. letech minulého století
a připravili jej především majitelé pozemků s tehdejšími zastupiteli.
Ne tedy toto, ani minulé zastupitelstvo, ale občané Nehvizd před více
než 20 lety rozhodli o podobě naší obce.
Současná zastupitelstva musí tato minulá rozhodnutí respektovat,
ale aktivně se snaží je otupit a korigovat a vtisknout tak nehvizdské
komerční zóně lidštější tvář. Proto iniciujeme změny územního plánu,
jednáme s investory a vybíráme vhodné projekty, které nebudou
vypadat jako ty v sousedním katastru. Snažíme se maximálně omezit
negativní vlivy na životní prostředí a současně chceme do komerční
zóny dostat co nejvíce zeleně, což deklarují investoři v projektové dokumentaci, která je vždy podmínkou úspěšné kolaudace stavby.
Vždy bylo a bude na každém obyvateli Nehvizd se svobodně rozhodnout, zda chce bydlet v Nehvizdech nebo jinde. Všechny informace
spojené s rozvojem Nehvizd vždy byly a jsou veřejné, včetně územního
plánu. Ten je od začátku své platnosti umístěn na webu městyse.
Naše radnice poskytla vždy každému občanovi pravdivé a úplné
informace o rozvoji obce a ti, kteří se o toto zajímali, získali jasnou
představu, jak to v okolí jejich domu bude vypadat. Kdo této možnosti
nevyužil a spolehnul se pouze na tendenční informace developerů
a obchodníků, nemůže dnes ze své neznalosti obviňovat vedení obce.
Za městys Nehvizdy
Richard Sedlický
https://www.nehvizdy.cz/mestys/uzemni-plan/
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

CO JE NOVÉHO
V NAŠÍ ŠKOLE?

Co nového ve škole? Spousta věcí, to mi věřte.
Především jsou za námi zápisy do 1. ročníku pro
školní rok 2019–2020. Dopadly dobře – do čtyř
tříd prvního ročníku usedne v září 92 prvňáčků.
Je to dobrý počet, 23 dětí ve třídě je, myslím,
akorát. Počty se mohou ještě maličko snížit, ale
zcela nevýznamně.
K zápisu se dostavilo celkem 92 dětí, 18 dětí bude
mít odklad a 18 odkladových dětí z loňského
roku nastoupí, takže pořád 92. Mám radost, že
nebudeme muset přeplňovat třídy a můžeme se
snažit vyhovět požadavkům na umístění dětí.
To je taky zajímavá otázka – striktně podle abecedy a pohlaví nebo vyhovět žádostem typu Jeníčka
k Mařence? Myslím, že obojí a kompromisně. Budeme spolu dlouho, proč se nedomluvit. Chceme
se přeci do školy těšit od začátku…
Radost mi dělají i výsledky našich žáků ve sportovních i předmětových soutěžích a olympiádách.
Snažíme se všechny úspěchy zachytit a prezentovat na našem webu https://www.skolanehvizdy.

cz/, snad nám toho moc neunikne.
Určitě chci zmínit vítězství a stříbro na Zlatém
listu, vítězství v McDonald´s cupu, úspěchy atletů
a duatlonistů, matematiků, přírodovědců…
Nezlobte se, že nejmenuji, ale to by Kurýr musel
být monotematický.
Štěstí nám určitě přinesly nové dresy. Výtvarně je
zpracovala Petra Doucková, barvu jsme vybrali
v anketě a celou krásu velmi kvalitně provedli
manželé Ludwigovi. Díky za to.
Milí přátelé, díky za školní dny. Rodičům za důvěru, se kterou nám přivedli své prvňáčky. Našim
žákům za jejich školní a mimoškolní výkony.
Kolegům za skvěle odváděnou práci – od uklízeček přes kuchaře až k mým milým zástupkyním.
Za to, že mraky, které občas plují školním nebem,
se nakonec stejně vyprší nebo rozplynou. A co –
vždyť každý mrak má stříbrnou obrubu.
Tak dobré dny, přátelé!
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

POZVÁNKA
NA SOUBOJ
MALÝCH UMĚLCŮ
Dovolujeme si Vás pozvat na velkolepé klání,
které se odehraje u nás v Nehvizdech. Bojovat
proti sobě budou ZUŠ Nehvizdy a CML Nehvizdy. Naše zbraně budou umělecké, citlivé
a ušlechtilé. Jste zvědaví, jak to dopadne?
Máte tedy jedinečnou možnost, a to
20. 6. 2019 v 17 hodin. Předpokládané místo
bude bojové podium v aréně TJ SOKOL ve
venkovních prostorách.
Nebudou chybět těžké kalibry v podání našich
předních umělců, kteří jsou zatím v utajení
s ohledem na připravovaný útok.
Staňte se i VY našimi NÁVŠTĚVNÍKY
20. 6. 2019!
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

SOUSEDÉ, KAMARÁDI, POSILTE ŘADY
NEHVIZDSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dovolte mi, milé čtenářky a čtenáři, několik
slov, jimiž bych rád uvedl následující rozhovor s našimi dobrovolnými hasiči.
Zřejmě mi nyní budou rozumět všichni
trenéři, učitelé a další, kteří věnují svůj volný čas něčemu, co není zdrojem osobních
finančních příjmů, ale zdrojem pocitu, že
bylo vykonáno něco, co má smysl.
Když jsme před několika lety jednali na
zastupitelstvu o obnovení SDH, byl jsem
vnitřně poněkud skeptický. Měl jsem pocit,
že v Nehvizdech ubývá těch, kteří chtějí
něco pro obec udělat, a naopak přibývá
kritiků a lidí vyslovujících jen požadavky
a nároky. Rád přiznávám, že jsem se mýlil.
V SDH máme partu členů různých profesí,
kteří dokázali sbor obnovit a zcela v duchu tradic českých obcí se stali součástí
společenského života, tedy těmi, kteří nejen
pomáhají při přípravě různých akcí pro
veřejnost, ale sami také vlastní akce organizují. Na mé otázky odpovídali členové SDH
Josef Fraitag a Michal Velička:
SDH v Nehvizdech několik let nefungovalo.
Jaký byl impulz k obnovení činnosti? S čím
jste do toho šli?
Josef: Impulzem k obnovení činnosti byla
výzva zastupitelů městyse zveřejněná
v Nehvizdském kurýru začátkem roku 2015.
Jsme přesvědčeni, že SDH do obce patří,
a vzhledem k tomu, že SDH Nehvizdy je
jedním z nejstarších sborů nejen v rámci
okrsku č. 6, ale i v rámci celého okresu, bylo
nám líto nechat ho zaniknout.
Snažíme se obnovit činnost SDH tak, jak
si myslíme, že by mělo fungovat. V tom
nám pomáhají jak zastupitelé obce v čele
s panem starostou Nekolným, tak i členové
okolních sborů a zástupci okrsku, za což jim
všem patří náš velký dík. Bez jejich podpory
bychom činnost sboru obnovit nemohli.
Zajímáme se i o historii našeho sboru a díky
panu starostovi jsme mohli v loňském roce
při oslavách 135 let založení SDH v Nehvizdech uspořádat i malou výstavu historických dokumentů a fotografií.
Jak byste popsali hlavní činnosti sdružení?
Michal: Aktuálně je hlavní činností sboru
spolupráce s ostatními sdruženími v obci,
jako jsou Sokol, AFK, školská komise, ZŠ

a MŠ. Společně s nimi se podílíme na zajišťování kulturních i sportovních akcí pořádaných pro občany. Od roku 2016 pořádáme pro děti tzv. branný den s hasiči, který
se stal již nedílnou součástí naší činnosti.
Nutno podotknout, že i hojně navštěvovanou, za což jsme moc rádi.
Nikdo z našich členů před obnovením činnosti SDH neměl žádné zkušenosti
s hasičskými dovednostmi. I přesto, nebo
spíše možná právě proto spolupracujeme
s okolními sbory v rámci našeho okrsku, zejména pak s SDH Vyšehořovice. Díky moc
za trpělivost a ochotu! Účastníme se akcí
pořádaných okrskovým sdružením – jedná
se o různá školení nebo účast na soutěžích
v požárním sportu. V současné době také
zjišťujeme možnosti obnovení činnosti výjezdové jednotky v rámci našeho SDH.
Zároveň se v mezích našich technických
dovedností snažíme o obnovu a údržbu
techniky. V loňském roce jsme nechali
provést generální opravu naší požární
stříkačky PS12, ta je nutná mimo jiné právě
pro požární sport. Před několika dny se
nám povedlo opět zprovoznit naši „Máňu“
– cisternu „Trambus“ z roku 1964. Není
to sice technika na výjezdy k zásahům, ale
může nám ještě dobře posloužit v rámci
obce např. při údržbě zeleně.

Pracujete s mládeží?
Josef: Už od počátku jsme uvažovali nad
prací s dětmi a mládeží. Bohužel jsme
stále v takovém složení, že nám na to už
nezbývají kapacity. Ve sboru je nás nyní 15
a v tomto počtu není v našich silách zajistit
činnost dětského oddílu. Stále ale pevně
věříme, že se nám to v blízké budoucnosti
podaří.
Doufáme, že třeba i tento příspěvek v Nehvizdském kurýru vzbudí zájem dalších
našich sousedů a kamarádů o to vstoupit do
sboru a posílit naše řady.
Máte nějaký vzkaz pro případné zájemce
o členství?
Michal: Zmiňoval jsem, že nikdo z nás
nemá valné předchozí zkušenosti s prací
dobrovolného hasiče. Proto se, milí čtenáři,
nebojte – jediným požadavkem pro členství
ve sboru je zájem a chuť podílet se na dění
v obci.
Pokud vás to zaujalo, ozvěte se nám na
jakýkoliv z níže uvedených kontaktů. Jsme
připraveni zodpovědět všechny dotazy
týkající se naší činnosti i našich plánů do
budoucna.
Text a foto: Karel Záhrobký
skolska@nehvidzy.cz

Kontakty na naše hasiče
E-mail: sdh-nehvizdy@seznam.cz
Facebook: https://www.facebook.com/
sdhnehvizdy/
Starosta SDH: Jan Poppel, tel:
608 149 061
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ DUBNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Záměr výstavby haly společnosti Remmers,
s. r. o., dle prezentace s podmínkou dodání
projektu zeleně k projednání v územním
a stavebním řízení. Jedná se o administrativní
a školicí centrum s prezentačními prostory
a sklady výrobce ekologických barev, které se
bude nacházet vedle firmy GTL. Více informací najdete na webu https://1url.cz/PMjZM.
2. Spolupořádání a spolufinancování
3. ročníku mezinárodního atletického mítinku v roce 2020.
3. Úpravu a opravu prostor pro lékárnu
v č. p. 8 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s firmou DeeLpharma, s. r. o.,
IČ 04376820, Biskupský dvůr 2095/8,
Praha 1, o nájmu prostor pro lékárnu s tím,
že v případě odstoupení od smlouvy uhradí
tato firma 50 % vložených nákladů.
4. Zhotovení obecního hrobu firmou DAHA
Nehvizdy, s. r. o..
5. Odeslání dopisů se žádostí o stanovisko
k možnosti převodu bytů ve vlastnictví BD
Nehvizdy z pohledu zákonnosti a hospodárnosti na MMR ČR a MV ČR.

6. A souhlasí s návrhem společnosti VaK Zápy,
s. r. o., neinstalovat do RD a bytových domů
podružné vodoměry na zalévání zahrad pitnou
vodou.
7. Uzavření směnné smlouvy podílu ideálních
85/100 na pozemku ve výlučném vlastnictví
městyse Nehvizdy p. č. 524/1 (6120 m2)
v k. ú. Nehvizdy za pozemek p. č. 206/4 (2234
m2), který vznikl oddělením od p. č. 206
v k. ú. Nehvizdy dle GP 1261-30/2018 a je v podílovém vlastnictví V. a P. Š., a pověřilo starostu
jejím podpisem.
8. Revokuje usnesení č. 5/46/2018 ve znění:
„ZM schvaluje přijetí dotace na projekt
„Dětská zahrada ZŠ Nehvizdy“ od SFŽP
č. 041141861 ve výši 500 000 Kč (25,2 % celk.
nákladů)“ ze 46. zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 8. 2018.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene – služebnosti pro
ČEZ Distribuce, a. s.
10. Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 2/2019.
11. Dotaci z rozpočtu městyse pro TJ Sokol
Nehvizdy, p. s., ve výši 350 tis. Kč a současně

schválilo text veřejnoprávní smlouvy.
12. Dotaci z rozpočtu městyse pro AFK Nehvizdy, z. s., ve výši 250 tis. Kč a současně schválilo
text veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
1. Starostu jednáním o podmínkách a možnostech využití farní stodoly.
2. Komisi stavební a ŽP vypsáním poptávkového řízení na zhotovitele opravy zídky na
náměstí a hřbitovní zdi.
3. Starostu jednáním s vlastníky pozemků
v předpokládané trase přivaděče o umístění
vodovodního přivaděče do jejich pozemků.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
1. Návrh na odvolání z funkce člena
Kontrolního výboru p. Petra Mücka.
2. Záměr společnosti LOGLA, s. r. o., na rozšíření projektu Nová skála.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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 květnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum tito občané:

Květoslava PĚTILETÁ
Pavel VOJTĚCH
Zdeňka HRNČÍŘOVÁ
Marie RŮŽIČKOVÁ
Jaroslav KOPP
Jiřina PELUŇKOVÁ
Rudolf PAČES
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

MLADŠÍ ŽÁCI AFK NEHVIZDY REPREZENTUJÍ
NA MEZINÁRODNÍCH TURNAJÍCH
Náš talentovaný tým mladších žáků má
na programu v jarním kalendáři – kromě
mistrovských utkání – také několik vložených
turnajů. Již třetí rok se snažíme borcům poskytovat maximální prostor pro jejich rozvoj.
Součástí naší strategie „návyku na rychlou
hru“ jsou pravidelné účasti na mezinárodních
turnajích a měření sil v těžkých zápasech.
Během Velikonoc jsme se zúčastnili tradičního turnaje Prague Golden Cup, který hostí 85
týmů z celé Evropy v šesti věkových kategoriích (U11–U16) a zápasy pořádá na několika
pražských a středočeských stadionech. Naši
žáci odehráli šestnáctičlennou skupinu U13 ve
Velvarech.
V základní skupině jsme odehráli 3 zápasy
systémem 8+1 v délce 1 x 30 minut a obecně
lze říci, že tým AFK začíná být konkurenceschopný i v rámci Evropy.
Naše hra je postavená na rychlé kombinaci,
držení míče a rychlých výpadech do zakončení.
V podstatě všechny tyto zmíněné a dlouhodobě nacvičované taktické prvky kluci
velice dobře prezentují – herní projev týmu
zdobí dravost a „chlapská“ tvrdost v osobních
soubojích – nezaměňujte to ale za nečistou
hru. Kluci zocelení gymnastickým a boxerským tréninkem prostě dokážou ze soubojů
vycházet vítězně, bez šrámů a zranění..., jen
to zakončení nás stále trápí. Naši borci prostě
mají problém „trefovat zařízení“...
V zápasech se mančaft neustále tlačí na
soupeřovu branku, naopak soupeř se těžce
prodírá přes naši organizovanou obranu, ale
z deseti tutovek kluci 8–9 spálí zbrklým provedením. A to nás mrzelo v podstatě ve všech
zápasech základní skupiny.
První zápas jsme odehráli proti berlínskému
týmu FC Wacker Lankwitz. Skvělá hra i nasazení, soupeře tlačíme, ale spalujeme tutovky.
Nedáš – dostaneš a přichází inkasovaný gól po
chybě při rohu a následně ještě penalta.
Nakonec 1:2 prohra, ale jsme spokojeni s herním projevem.
Druhý zápas proti madarskému Csep-Gól FC
Maďaři přijeli (asi) omylem s několika hochy
obřího vzrůstu, kteří dostali od organizátora –
pro nás nepochopitelnou – věkovou výjimku.
Naše skvadra musí čelit doslova brutálnímu
bombardování branky. Maďaři totiž postavili
hru na systému „vše na Jánoše“, který ze všech
pozic vysílá projektily jak dospělák...
0:3, ale jedem dál, byla to totiž nerovná bitva,
ve které jsme obstáli jako hrdí Nehvizďáci.
Poslední zápas s německým soupeřem FC
Herzogenaurach. Rychlá kombinace a přesné
zakončení, po několika minutách vedeme
2:0 a (díky výsledkové konstelaci ve skupině)
myslíme na postup ze skupiny. Bohužel těsně
před koncem ztrácíme koncentraci a soupeř
srovná na konečných 2:2. 20 minut dominance na míči, ale hraje se „bohužel“ 30 minut.
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Následně jsme byli nalosováni do skupiny
o 13.–16. místo.
Souboj o zápas o 13. místo je náš po infarktovém zápase proti druhému týmu FC Wacker

Lankwitz. Třicet minut jsme „bušili“ na vrata,
spálené tutovky, neproměněná penalta.
0:0 v základním čase. Postup na penalty 2:1.
V zápase o 13. místo porážíme po skvělém
výkonu a obratu z 0:2 na 4:2 FC Háje
a zakončujeme turnaj spokojeni. Tým
FC Herzogenaurach, který jsme měli v podstatě na lopatkách ve skupině, nakonec končí
na 5. místě...
A tady je tedy konečná bilance turnaje:
• 2 výhry
• 1 remíza
• 1 těsná prohra
• 1 prohra z fyzicky přerostlými Maďary.
Ale bylo to o prsa a mohli jsme do první pětky
turnaje.
Další mezinárodní turnaj je před námi,
8. a 9. června se účastníme Wolfsberg Cupu
v rakouském Gratzu, report vám samozřejmě
přineseme na stránkách Kurýra.
Jsme motivováni do další práce a děkujeme
všem z rodiny AFK za podporu.
Přejeme vám skvělé jaro.
Trenéři týmu
mladších žáků
Honza Jelínek,
Standa Hladík,
Honza Borovička
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

TRENÉRE, JÁ UŽ NEMŮŽU ANI ŽÍT,
JAK MĚ BOLÍ NOHY. ALE PŘÍŠTĚ JEDU ZASE!
Kutná Hora
Za účasti takřka šedesáti klubů s nabitou
konkurencí byly uspořádány krajské přebory
mladšího žactva. K vidění byly souboje
doslova o prsa, a my ty prsa měli tentokrát
menší. Ve vzduchu a hlavně v hlavách atletů
se vznáší boje o poslední místa na největší
akci roku, a to Olympijské hry dětí a mládeže
poslední týden v červnu. Jako tým jsme ve
štafetě podlehli pouze Kladnu, a to o 2 setiny,
ale i tak stříbro mělo váhu zlata. (Havlíčková,
Lar, Dupalová, Nevrlá, Ludwigová).
Individuálně se o zlato a zde ne o prsa, ale
o parník postarala Amélie Nevrlá v běhu na
150 metrů. Tu doplnila Leontýna Dupalová na 5. místě. (97 sprinterek v soutěži).
Naše silná zbraň běh přes překážky přinesl
osobáky, ale ne spokojenost – 4. a 5. místo
přineslo vzhledem k blížící se nominaci na
OH trochu smutku. Jako trenér ale věřím, že
se ještě podepisuje únava ze soustředění
a ostrými budeme střílet příště.
Svou skupinu v dálce nečekaně vyhrála Kristýna Vopařilová, když jako jedna ze dvou
skokanek skočila za 4 metry. Ve výšce si
stříbro odváží Veronika Havlíčková. Jediný
mužský účastník z našeho klubu Patrik Suk
nastoupil poprvé v životě k hodu oštěpem
a hned z toho bylo 9. místo, opět o prsa
zaostal za branou finále.

Sparta
Víceboje mladšího žactva na Spartě a trenérovo první pousmání v sezóně. V soutěži holek
jsme obsadili 1., 3., 5. a 7. místo zásluhou
Amélie Nevrlé (v novém rekordu mítinku),
Leontýny Dupalové, Dominiky Grábnerové
a Veroniky Havlíčkové. Nutno podotknout,
že především první dvě zmiňované zaběhly
60 metrů překážek konečně pod „magickou“
hranici 10 vteřin. Patrik Suk nás reprezentoval
v chlapeckém 5boji a odváží si 7. místo.
Nehvizdy
První květnové závody určené pro atletickou
minipřípravku, elévy a mladší žactvo uvítaly
celkem 27 závodníků. V nových dresech se
závodilo v běhu na 60 metrů, hodu raketkou,
skoku dalekém, běhu na 150 metrů, běhu na
800 metrů a mladší žáci si dali zkusmo i skok
vysoký. Nejvíce asi potrápila osmistovka, kterou si většina dětí zkusila úplně poprvé. Obdiv
patří každému, kdo ji doběhl. Malou odměnu
si odnesl každý. Tou velkou jsou dozajisté osobní rekordy a zveřejnění dosažených výkonů na
oficiálních stránkách atletického svazu.
Itálie, Jeseníky
Základem úspěchu je kvalitní příprava. Co
v přípravném období poctivě odmakáš, to se
ti v sezóně vrátí. Proto jsme vyjeli na menší
soustředění do Jeseníků, kde jsme polykali
kilometry v kopcích. Početnější skupina atletů
se již po druhé vydala do italského města San
Benedetto del Tronto. V místním areálu jsme se
museli vypořádat a poskládat s reprezentacemi
Německa, Švédska a Švýcarska. O některé sektory byly lehké trenérské boje, ale vždy jsme se
zařídili, abychom odmakali, co bylo třeba. Počasí nám sice nepřálo, jak bychom si přáli, ale i tak
jsme se nechali obdivovat místními domorodci,
kteří nevěřícně kroutili hlavami, jak se koupeme.
Kemp se vydařil, slovy jedné z atletek: „Trenére
já už nemůžu ani žít, jak mě bolí nohy, ale příště
jedu zase,“ bych stručný popis ukončil.
Tomáš Vojtek
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Bílina
První víceboje staršího žactva a dospělých
proběhly v Bílině. Naši obec zastupovala
svou premiérou v sedmiboji Eliška Zimmermannová, která obsadila konečné 4. místo.
V juniorkách se umístila na 2. místě Veronika Nedvědová. Závod silně ovlivnilo počasí,
po celé dva dny pršelo a teploměr nešel nad
5°C.
Plzeň
Zde se představila jen Amélie Nevrlá, s níž
naháníme limit na letní OH mládeže. Povedlo
se zaběhnout osobák, který stačil na 2. místo
a tím i na průběžné 2. místo v tabulkách.

TRENÉŘI TJ SOKOL NEHVIZDY
SE SPOLEČNĚ ŠKOLILI
V průběhu květnového školení se trenéři různých oddílů TJ Sokol Nehvizdy věnovali dvěma cílům, které mají společné. Všichni chtějí,
aby jejich svěřenci měli přiměřeně zpevněné
svalstvo, přičemž dosáhnout toho nechtějí
přes odpor, ale naopak cestou zábavnou.
Společné setkání trenérů tenisu, karate, atletiky, basketbalu, fotbalu a oddílu malých dětí
domluvila s trenérem atletiky Jiřím Doležalem
Eva Luňáková, které za to patří dík.

Nejednalo se v žádném případě o akademickou debatu. Prakticky jsme si všechna
motivační cvičení vyzkoušeli. Nejprve cvičily
přítomné děti a za nimi vždy v řadě skupina
trenérů.
Všichni chceme šťastné a zdravé děti, a proto
jsme se sešli, abychom se domluvili, jak na to.
Věřím, že mise tohoto setkání byla splněna.
Jitka Záhrobská
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo městyse schválilo druhé
rozpočtové opatření, kterým se mění
schválený rozpočet na rok 2019. Hlavní
položkou výdajové části je částka vklad
do založeného dobrovolného svazku
obcí, který okolní obce společně s Nehvizdy založily, aby mohly žádat dotaci
na dostavbu základní školy. Tento výdaj
je částečně vyrovnán neplánovanými
příspěvky na infrastrukturu obce
a z rozpočtové rezervy.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ A INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

ČÁST NEHVIZD JE I V KARLOVĚ MOSTU
S Nehvizdy bylo odjakživa spojeno jedno
významné řemeslo. Kamenictví. Ze zdejších
lomů se dodával kámen dokonce na stavbu
Chrámu sv. Víta či Karlova mostu, staré
řemeslo dokonce v obci přežilo do dnešních
dnů.
Co to je vlastně kamenictví? Kameník je
podle encyklopedie ten, kdo vytváří kamenné práce většinou průmyslovějšího charakteru. Musí zkrátka zvládat opracování
kamenných útvarů, ovládat k tomu patřičné
nástroje.
Tuto činnost v Nehvizdech vždy ovládali,
tradice se udržuje do dnešních dní. Kamenictví Daha, které v obci provozuje svou
živnost a které bylo založeno roku 1997,
uvádí, že pokračuje v kamenické tradici již
čtvrté generace rodů Hausdorfů.
V Nehvizdech byly pro kamenictví odjakživa ideální podmínky. Především tedy
dostatek kamene, který se těžil v oblasti
mezi Vyšehořovicemi, Nehvizdy a Horoušany. Tato těžební oblast je stále aktivní. Podle
místních se jí říká též Kamenná Panna,
nebo Skály či Na skále. Toto jméno není
odvozeno od přírodních skal, ale od dnes již
neexistujících pískovcových lomů
a ohromných hromad balvanů, které vznikaly jako odpad při zpracování místního
pískovce. Později se na tomto místě začal

KDO JE TO KAMENÍK
Kameník je řemeslný obor, jehož
náplní je opracování kamene. Kameník vytváří kamenné práce většinou
průmyslovějšího charakteru. Musí
zvládat opracování kamenných
útvarů, většinou pravidelných, musí
ovládat nástroje a jejich používání
v kamenictví. Součástí práce kameníka je též zvládnutí kamenořezu, což
je geometrické zobrazení a provedení
prostorových tvarů složitějších kamenných prvků stavebních konstrukcí, jako jsou různé části kleneb
apod. Speciálním řemeslným oborem
kamenictví je kamenosochařství.
Oděvem kameníků byly dlouhé taláry
a vysoké klobouky, kamenický cech
požíval vysoké vážnosti, v Nehvizdech ukončil tento cech svou
činnost v roce 1866.
NEHVIZDSKÝ PÍSKOVEC
Nehvizdský pískovec je druhohorním křídovým reliktem, příbuzným
s německými a anglickými křídovými
horninami. Kromě kvádrových pískovců patří do nehvizdské geologie ještě opuky, jíly, slíny a lupky,
kvádrové pískovce jsou však geologicky nejstarší.

těžit žáruvzdorný jíl (lupek), využívaný
k výrobě porcelánu a šamotu.
Z nehvizdského kamene je i Karlův most
Počátek zdejší těžby bývá někdy kladen
již do 13. stol. Z nehvizdského kamene
byl pravděpodobně postaven například
románský kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Čelákovicích. Předpokládá se ovšem také,
že právě k této lokalitě se vztahují i zápisy
ze 70. let 14. století o dovozu kamene na
stavbu Chrámu sv. Víta.
Kámen byl zároveň dovážen i na stavbu
Karlova mostu a dalších významných
pražských staveb. Pro těžbu daroval pole
probošt zderazského kláštera, jemuž Horoušany náležely. Dle jiných pramenů byla však
těžba zahájena až roku 1760. Vzhledem k
tomu, že jde o rozlehlou oblast, je pravděpodobné, že zmínka o roku 1760 se týká
pravděpodobně jen zahájení těžby v jednom
konkrétním lomu u Nehvizd.
Jelikož většina majitelů lomů pocházela
z Nehvizd a v Nehvizdech bylo též sídlo
kamenického cechu (a údajně i kamenické
školy), začalo se jim posléze říkat „nehvizdské“, stejně jako pískovci v nich těženému.

kdy byl ze zdejšího materiálu postaven
mimo jiné pomník Františka I. na Smetanově nábřeží či realizována dostavba Chrámu
sv. Víta. Nehvizdský pískovec se totiž díky
svým vlastnostem náramně hodil také jako
sochařský materiál. Jsou z něj zhotoveny
chrliče svatovítského chrámu, stejně jako
reliéfy významných osobností, jako jsou Jan
Lucemburský či Eliška Přemyslovna.
Nehvizdský pískovec byl též využíván ke
stavbě železničních objektů či při regulacích
Labe. Oblíbený byl též při výrobě brusů
a brousků, které se staly významným vývozním artiklem. Nehvizdský brousek, to byl
ještě v průběhu 19. století pojem.
Postupem času vznikl v trojúhelníku mezi
zmíněnými třemi obcemi jámový lom 200 x
60 metrů o výšce stěn až 7 metrů. Vzhledem
k tomu, že nejkvalitnější materiál se nacházel v dolní polovině stěn, probíhala těžba
též komorovým způsobem. Těžba pískovce
byla ukončena v roce 1941.
V 60. letech 20. století se naopak začal těžit
bílý a šedý lupek, ležící v podloží pískovců, čímž byly veškeré stopy starší těžby,
včetně romantických scenérií starších lomů,
zničeny.

Kámen se těžil až do roku 1941
Vrcholu těžba dosáhla v polovině 19. stol,

Aleš Roll
S využitím internetu

KAMENICKÉ PRÁCE
V NEHVIZDECH
Vstupní portál staré nehvizdské školy (na
obrázku) tvoří tři velké pískovcové kvádry.
Z pískovce je ve staré škole také podzemní
chodba.

KAZATELNA kostela sv. Václava – zřejmě
nejcennější dílo místních kameníků, traduje
se, že kazatelna je zhotovena z jediného
kusu kamene, ve skutečnosti je však z jednoho kusu jen podstavec, kazatelnu tvoří
šest pískovcových desek, které jsou zdobeny
symbolickými růžicemi a úryvky z evangelia.
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SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
před kostelem (na snímku) – původně stála
v místě dnešního pomníku obětem
1. sv. války, před svůj dům si ji v 19. století
umístil zdejší kamenický mistr Josef Bambula, v roce 1930 byla socha přemístěna
a pod ní byl nalezen hrníček s penězi.

KŘÍŽ U SV. ANNY
při fotbalovém hřišti – jedná se o fragment
dřívějších božích muk, nyní je doplněn
o kovový kříž.
-arPoznámka: Text byl poprvé publikován ve
vydání Nehvizdského Kurýra 11/2011
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V dubnu se strážník často věnoval preventivnímu
dohledu v obci v nočních hodinách. Během měsíce
obdržel strážník několik oznámení o pohybu osob
na cizích pozemcích. Strážník obvykle v nočních
hodinách dohlíží na obec společně s policisty.
V pátek 5. dubna občan Nehvizd krátce po půlnoci přivolal strážníka k odchytu dvou psů v ulici
Pražské. Strážník psy chytil a o hodinu později je
předal majiteli ze Svémyslic.
Ve středu 10. dubna večer oznámila obyvatelka Nehvizd, že v bankomatu našla 600 korun.
Pokusila se upozornit se muže, který zde hotovost
zanechal, ale ten již stihl odjet. Strážník na místě
převzal hotovost a následující den zajel do banky
v Čelákovicích. Vstřícný ředitel pobočky pomohl
doručit hotovost majiteli.
Ve středu 17. dubna ráno pracovník DPD strážníkovi oznámil, že v areálu chytil psa. Strážník psa
převzal a odvezl do kotce. Než strážník dojel ke
kotci, začala se mu scházet oznámení o kamiónu
před železničním mostem. Strážník pomohl řidiči
otočit kamión a udělil mu pokutu za nerespektování dopravní značky zákaz vjezdu vozidel, jejichž
výška přesahuje vyznačenou mez 3,1 metru.
V pátek 19. dubna občan Nehvizd oznámil, že
jeho autu brání ve vjezdu na parkovací stání jiný
špatně zaparkovaný vůz. Strážník řidiči udělil

pokutu 500 korun za stání v obytné zóně mimo
místa určená k parkování.
V úterý 23. dubna večer policisté strážníkovi
oznámili, že v ulici Pražská hoří prodejna elektrokol. Když strážník zjistil, že kouř proniká i do
obytné části domu, rozhodl se obyvatele domu
evakuovat. S obyvateli se setkal na schodišti a poté
pro jistotu zkontroloval, že v domě nikdo další
není. Vzhledem k vážné situaci zajistil starosta
obce rodině dočasné náhradní ubytování.
Informace Policie ČR:
V sobotu 20. dubna policisté zdokumentovali
krádež vibrační desky z nezabezpečeného pozemku v ulici Řecké.Ve stejný den zloděj rozbil zadní
okno zaparkovaného auta v ulici Úvalská a z auta
odnesl dva hudební nástroje. Cena nástrojů byla
stejná jako škoda způsobená na autě.
V sobotu 27. dubna přivolala ostraha v Lidlu
policisty, protože se muž u pokladny pokusil odnést nezaplacené zboží v ceně 77 korun. Pokutu
odmítl zaplatit. Vzhledem k částce bude případ
řešit přestupková komise.
Ve stejný den policisté při silniční kontrole
v ulici Pražská zjistili u řidiče alkohol,
a proto mu zadrželi řidičský průkaz.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

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