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CO VŠECHNO SE LETOS
PODAŘILO. A CO CHYSTÁME

Končí rok 2018, který jsme prožili
v našem městysi. Po celý rok se zastupitelé
a zaměstnanci městyse snažili, aby se vám
tady dobře nejen bydlelo, ale i žilo.
Spolupořádali a pořádali jsme pro vás
a vaše děti spoustu kulturních akcí, které
jste navštěvovali, a doufám, že se vám
líbily a společné akce jste si užili. Velice
si vážíme všech spoluobčanů, kteří se do
organizování těchto akcí pustili, a patří jim
za to velké poděkování.
Hodně si také ceníme občanů, kteří udržují
veřejnou zeleň před svými domy a tím přispívají k hezčímu vzhledu celé obce. Chtěl
bych vyzdvihnout práci a tím i poděkovat
všem trenérům ve sportovních oddílech
Sokola a AFK, protože spoustu strávených
hodin s našimi dětmi na sportovištích
dělají zdarma a s velkým zápalem. Velice
si vážíme této záslužné činnosti a za sebe
mohu říci, že když přijedou lidé z větších
měst na nehvizdská sportoviště, tak jen tiše
závidí, kolik dětí sportuje a kolik dobrovolníků je trénuje. Ještě jednou vám všem za
tuto záslužnou práci moc děkuji.
Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse
vám všem přejí klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2019. Osobně
vám do nového roku přeji hodně štěstí,
zdraví a osobní pohody, a ať se vám v Nehvizdech všem hezky žije.

Vážení spoluobčané, s končícím rokem se
zamýšlíme nad tím, co se nám podařilo,
čeho jsme dosáhli, co jsme splnili, a také
nad tím, co se nepodařilo nebo by se mělo
zlepšit. Když tento článek píši, připomínám
si spoustu kulturních a sportovních akcí,
které městys spolupořádal nebo pořádal,
a to ve spolupráci s MŠ a ZŠ, TJ Sokol
a AFK a také DC Dráček. Měli jsme velkou
radost, že tyto akce jsou hojně navštěvovány
a že vynaložené úsilí pořadatelů
a organizátorů nebylo marné.
V letošním roce se podařilo městysi reali-

zovat hodně investičních akcí. Rád bych je
v tomto článku připomenul, protože to, co
se podařilo v letošním roce realizovat, za
to stojí.
1. Dokončení nástavby ZŠ,
kde jsme otevřeli další čtyři třídy, dva
kabinety pro učitele a sociální zařízení.
V mezipatře byla také provedena rekonstrukce bytů a vybudovalo se zde zázemí
pro učitele.
Pokračování na stranách 2 až 3.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Datum

Čas

Bohoslužba

2. 12. 2018
9. 12. 2018
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24. 12. 2018
25. 12. 2018
30. 12. 2018
1. 1. 2019

11.00
11.00
11.00
11.00
22.00
11.00
11.00
11.00

1. adventní neděle
2. adventní neděle (dětská)
3. adventní neděle
4. adventní neděle
Půlnoční vánoční mše
Slavnost narození Krista
Mše
Novoroční mše
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

CO VŠECHNO SE LETOS PODAŘILO...

2. Se zvýšeným počtem žáků v ZŠ se řešila i kapacita jídelny. Od října byla otevřena
plánovaná přístavba jídelny s kapacitou 106 míst. Nyní jsou prostory jídelny dostačující i pro další rozšíření základní školy.

5. Také se podařilo po důkladné
projektové přípravě vybudovat ve
spolupráci s Canabou chodník
v ul. Toušeňské s přechodem. Jsme
velice rádi, že tato akce je konečně
hotová a chodci se po ulici Toušeňské mohou bezpečně pohybovat.

3. Po dlouhodobém jednání s vedením Středočeského kraje a díky jeho vstřícnosti
dosáhly Nehvizdy velkého úspěchu. Ano, bylo nám povoleno zřídit Základní uměleckou školu s kapacitou pro 92 žáků. Finanční prostředky na mzdy učitelů poskytl
kraj, ostatní náklady hradí městys. Prostory pro ZUŠ se nám podařilo vybudovat
v budově bývalé školy. Tyto učebny jsme museli stavebně upravit, aby vyhovovaly
akustickým požadavkům, takže od září nehvizdská ZUŠ mohla zahájit výuku. Veškeré
vybavení hradil městys.

4. Po počátečních potížích s projektem
a následnou dodávkou nových čerpadel do vodojemu se v srpnu provedla
jejich montáž. Po zkušebním provozu,
kdy došlo k navýšení průtoku vody
z 16 l/s na 29 l/s, nyní víme, že výkon
těchto čerpadel je plně dostačující
i pro další výstavbu v Nehvizdech.
Problémy se zásobováním pitnou
vodou se už nebudou opakovat.
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6. Městys v letošním roce plánoval velkou výsadbu zeleně, ale
dlouhotrvající sucho tuto výsadbu hodně omezilo. Podařila se výsadba lipové aleje za spolupráce
občanů, kteří lípy vysadili podél
cyklostezky. Dále byla vysazena zeleň u cyklostezky u AFK.
Zahájila se výsadba v ulicích nové
zástavby a také v části u valu Za
Tarasem. V příštím roce budeme
ve výsadbě zeleně v Nehvizdech
pokračovat.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

... A CO CHYSTÁME NA PŘÍŠTÍ ROK
7. Městys Nehvizdy podporuje
sportování mládeže i dospělých,
proto došlo k vybudování nových
fotbalových hřišť, a to travnatého
se závlahou tzv. tréninkového, dále
hřiště s umělým travnatým povrchem, které bylo vybaveno i osvětlením. Tato hřiště využívá AFK, škola
a ostatní sportovci. Máme velkou
radost z toho, že jsou tato sportoviště
využívána a jak velké množství dětí
se v tomto areálu pohybuje. Hřiště
s umělým povrchem bylo komisařem
FAČR certifikováno, takže se na něm
mohou hrát mistrovské zápasy. Velmi
nás potěšilo, že komisař při certifikaci
vyhodnotil naše hřiště jako jedno
z nejlepších v Čechách.

10. Stavíme nové školní dílny, které
bychom chtěli už od nového školního
roku 2019/2020 uvést do provozu.

11. Po náročné přípravě jak projektové, tak s vyřizováním majetkových
poměrů pro chodník a autobusové
zastávky směr k Lidlu by měla být
v roce 2019 výstavba zahájena. Jsem
přesvědčen, že bude také v tomto
roce dokončena.
12. Co se nám zatím moc nedaří,
je rozšíření zdravotní péče jak
praktického lékaře, tak i pediatra.
Spolupráce se Zdravotním centrem
Jirny pokulhává a nyní se snažíme
sehnat nové lékaře, kteří by v Nehvizdech ordinovali po celý týden. Dále
jsme vstoupili v jednání se zubním
lékařem, který má zájem otevřít
v Nehvizdech zubní ordinaci.

8. Po dlouhém jednání o zachování pošty v Nehvizdech, kdy měly být služby
přesunuty do některého z obchodů v obci nebo přímo na úřad, jsme dosáhli toho,
aby zůstala pod dohledem České pošty. Po skončení vyjednávání jsme uvolnili
nové prostory v budově úřadu městyse a jsme rádi, že byla zachována služba pro
obyvatele.

9. Obnovili jsme veřejné osvětlení,
a to v ulicích Na Příštipku, Vinohradská a Jirenská. Stávající
nevyhovující stožáry osvětlení byly
demontovány a využity na hřišti
AFK kde posloužily jako stožáry
na ochranné sítě.
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13. Plánovaný obchvat se trochu pozdržel v důsledku jednání s jedním
majitelem pozemku, který nechtěl
odprodat ani směnit část pozemku
pro obchvat, ale chtěl směnit na
předem určených místech celých 10
ha. Řešení této směny nám zabralo
přes 6 měsíců, než se tento zádrhel
podařilo vyřešit. V současnosti už se
kreslí kruhová křižovatka, která bude
místo křižovatky směr Čelákovice
Vyšehořovice. Po dokončení projektů
zažádáme o stavební povolení
a předáme dokumentaci a pozemky
Středočeskému kraji, který bude tuto
stavbu realizovat.
V příštím roce nás čeká řada úkolů
a investičních akcí. Doufám, že se
nám bude dařit naplňovat volební
programy všech zastupitelů ke spokojenosti většiny občanů.
Text: Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Fota: Archiv městyse Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MIKULÁŠ
V ADVENTNÍ DRAŽBĚ SE
VYBRALO 25 TISÍC KORUN V SOKOLOVNĚ

Milí přátelé,
díky Vám jsme na adventní dražbě získali pro školu 24 930 Kč. Rekordní položkou
byl dort s logem školy, vyrobený a věnovaný do dražby paní Miloslavou Janků.
Z vyvolávací ceny 800 Kč byl vydražen
panem Radimem P. za 10 000 Kč. Nedosti
na tom, dort snědly děti, protože majitel
dortu jim jej v pondělí věnoval. Dobro
přeci jen vítězí. Vybrané peníze byly vloženy na účet školy. Po poradě s kolegyněmi

investujeme získané prostředky do nákupu
kláves pro výuku hudební výchovy, peníze
nerozmělníme za maličkosti.
Upřímně a ze srdce děkuji všem, kdo
se dražby zúčastnili. Je lhostejné, zda jste
vydražili věci za desetikoruny nebo tisíce
- pomohli jste dobré věci a udělali spoustu
radosti těm, kdo výrobky
do dražby připravili.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

I letos se v sokolovně objevil Mikuláš
a nadělil 150 dětem dárkové balíčky. Děti
se mohly jít podívat do pekla za čerty
a zapsat se otiskem prstu do Knihy hříchů.
K dipozici bylo i tvoření vánočních dekorací.
Eva Luňáková
eva.nekolna@email.cz

NEBESKÝ POŠŤÁK VZKAZUJE DĚTEM
Milí nehvizdští pozemšťané,
zdravím Vás z nebeských výšin a prosím
Vás, abyste svým dětem vyřídili, že jsem
všechna přání, která jsem v Ježíškově poště
ve Vaší pobočce 1. prosince přijal, Ježíškovi
v pořádku doručil. Ve statistice uvádím, že
jsem obdržel 27 zalepených a 49 obyčejných
zásilek. Jako vždy si Ježíšek nechal pro vlastní čtení všechna zalepená přání, protože je
Nebeský zákoník chápe jako zásilku do vlastních rukou. Byl také trochu nervózní, měl
obavy, zda všechny dárky včas shromáždí,
protože ho zatěžuje GDPR – musí doložit, že
rodiče souhlasí se zveřejněním jména dítěte
v „Nebeské objednávce 2018“. Ale to jsou
čistě nebeské starosti, ty Vás dole nepálí.
Co Ježíška zaujalo: Jedna dívenka se nechala
v prodejně vyfotografovat s očekávanými
dárky, aby Ježíšek přesně věděl, co měla na
mysli. Bylo to určitě rozumné řešení, protože
Ježíšek nechápe, proč se dnešní hračky ozna-
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Dosud se nestalo, abych Ježíška zastihl s hlavou v dlaních. S třemi přáními nejmladší generace nehvizdských učitelů si ani s pomocí
nebeského počítače nevěděl rady. Chtějí vyšší
plat pro všechny učitele, gymnázium v Nehvizdech ve 4. patře budovy (podotýkám, že
podlaží jsou dosud jen tři) a gauč do třídy.
Ježíšek mě odkázal na zřizovatele školy. Letím za starostou příští úterý, dříve nestíhám.
Ale jak starostu znám, zvládne to.
Za rok se opět uvidíme. Ze všech poboček na
Zemi (je jich kolem 400, já se nalítám) mám
nehvizdskou nejraději. Už od srpna se totiž
těším na řízeček s křenem, to tady v nebi,
nevím proč, nevedeme…

čují tajemnými názvy, které jsou pro něj
i s jeho dobře zvládnutou angličtinou
oříškem. A proč nemají české názvy? To už
nechápe vůbec.
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Nebeský pošťák
Ježíškova pošta
pobočka 01 - Nehvizdy
Fota z adventu:
D. Janků. R. Sedlický, T. Msnová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

INFORMACE PRO RODIČE
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Nehvizdy informuje rodiče/zákonné zástupce dítěte, že se rodiče na vítání
občánků musí přihlásit, a to v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručte osobně na podatelnu
Úřadu městyse Nehvizdy, popř. zašlete na
adresu:
Úřad městyse Nehvizdy
Pražská 255
250 81 Nehvizdy

Bližší informace získáte na tel. číslech:
+420 724 191 245 nebo +420 326 992 523.
Přihlášku je možné získat v tištěné podobě
v podatelně ÚM nebo si ji můžete stáhnout
z webových stránek Nehvizd (v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání občánků).
Na základě odevzdané přihlášky zašle
následně ÚM rodičům dítěte pozvánku.
Vítání je určeno pro děti starší 6 týdnů
a s trvalým pobytem v Nehvizdech nebo
Nehvízdkách.
Hrnečky z vítání občánků si můžete vyzvednout v podatelně úřadu před koncem
roku, informace na tel. 326992523.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Foto NAHOŘE: Adriana Komma, Lucas Rohlíček, Marie Nováková, David Štayr,
Elena Pudilová
Foto UPROSTŘED: Karin Dmejchalová, Antonín Faust Šotola, Vojtěch Bánský,
Štěpán Nevrkla, Karin Procházková
Foto DOLE: Anna Volfová, Miriam Rajová, Karolína Liehmová, Matyáš Louda,
Roman Kondratchik, Eliáš Buchar, Matěj Poupa, Ondřej Chroust.

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
1.12–24.12
10.00–18.00
V areálu zahrady Klubu 100
(vedle úřadu městyse).
V nabídce budou jedle,
borovice, smrky
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LISTOPADOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Zadání vypracování výkazu výměr a rozpočtu
včetně řezů skladeb sportovních ploch na atletický ovál s fotbalovým hřištěm firmě Linhart spol.,
s r. o., za nabídnutou cenu 38 120 Kč vč. DPH.
2. Zadání projekčních a inženýrských prací na
sportovní areál Nehvizdy Ing. Dandovi Michalovi
za cenu 77 tis. Kč (přípojky vody a kanalizace
nejsou součástí prací).
3. Záměr směny částí pozemků ve vlastnictví
městyse (p. č. 525/7, 525/8) a části pozemku
Středočeského kraje (p. č. 555). Jedná se o části
pozemku na ul. Pražská před úřadem.
4. Přenechání bytové jednotky č. 74a v č. p. 322,
č. 2 v č. p. 321 do podnájmu další osobě.
5. Schváleno bylo zadání přípravy podání žaloby

na výrobce lupínků Tretter´s společnost Chips
Praha, s. r. o.
6. Schválena byla smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ
Distribuce, a. s., a městysem. Přeložka kabelu
vysokého napětí u základní školy č. p. 243.
7. ZM pověřilo starostu jednám s vlastníky pozemků za účelem přípravy výstavby cyklostezky
z Nehvizd do Mstětic.
8. ZM pověřilo starostu jednáním o nejvhodnější
trase vodovodního přivaděče v trase od ul. Toušeňská, hřiště AFK a Čeroz.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední
desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

NOVÝ ČLEN RADY MĚSTYSU
Vážení přátelé, nehvizďané.
Po letošních komunálních volbách jsem se stal
radním a předsedou komise školství, kultury
a sportu, a je tedy určitě vhodné napsat o sobě
a o svých záměrech několik vět.
Jsem vzděláním pedagog a jsem také trenérem
a členem TJ Sokol. Problematika této komise je
mi tedy velmi blízká.
Zapojil jsem se přibližně před osmi lety jako
dobrovolník do mnoha akcí pořádaných
městysem či centrem Dráček a také jsem spolu
s manželkou založil klub Karate Tora Nehvizdy.
Co chci tedy vykonat jako radní?
Sepsat vše do jednoho článku, to není možné.
Samozřejmě, že základní škola je tím nejdůležitějším subjektem v oblasti školství a považuji
za prioritu zajistit, aby při nárůstu počtu žáků,
měla naše základní škola vždy dostatečnou kapacitu pro všechny nehvizdské děti. Dále bych
rád zavedl například elektronickou evidenci
vstupu žáků do budovy pomocí čipů, které budou současně využívány ke kontrole při výdeji
obědů. Pakliže tyto cíle budou naplněny, tak
již budeme jen krůček od toho vyzkoušet třeba
dvakrát týdně výběr ze dvou obědů.
Mám také na srdci naši novou základní umě-

leckou školu. Jejím založením jsme udělali jen
první krok, u něhož nemůžeme skončit. ZUŠ
potřebuje rozšířit počet oborů, třeba i proto,
aby její ředitel mohl založit žákovskou kapelu.
Potřebujeme rozšířit prostory a nabírat nové
žáky. Další školský subjekt Dětské centrum
Dráček již ve skutečnosti není dětským
centrem, ale centrem multigeneračním, kde
poptávka opět převyšuje kapacitní možnosti.
Jinak pracuji s paní knihovnicí na modernizaci
naší obecní knihovny, a to například na zavedení online katalogu knih, na který se naši čtenáři
mohou již brzy těšit. Budu usilovat o vybudování nových míst pro aktivní odpočinek dětí
i dospělých, míst přístupných kdykoliv všem.
Aktuálně jsem v této věci v kontaktu například
s obyvateli Unigy. Řeším také vybavení zahrady
školní družiny.
Pokračovat budeme samozřejmě v pořádání
zavedených akcí a některé třeba také vylepšíme,
aby se líbily většině obyvatel.
Držme si tedy společně palce, ať se vše podaří!
Já se na to všechno upřímně těším!
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz

INFORMACE
Z ÚŘADU
NAVÝŠENÍ POPLATKŮ ZA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU – zvyšuje
se na základě odsouhlasené vyhlášky
č. 2/2018 s platností od 1. 1. 2019
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu a bioodpadu (Obecně závazná vyhláška
č. 2/2018) činí 750 Kč za trvale hlášeného občana
na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem
nebo přechodným pobytem na území obce na
dobu delší než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši
150 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou
v příslušném kalendářním roce věku 65 a více let.
Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí
1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2019.
POPLATEK ZA PSA – zůstává ve stejné výši
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek
je splatný jednorázově do 31. 3. 2019.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na Úřadu
městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem
na účet 5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet, uveďte do
variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo 724191245.
NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY na autobusové linky 398,
354, 655 platné od 9. 12. 2018 si můžete vyzvednout v podatelně úřadu.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

V prosinci oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito
občané:

Věra BROŽKOVÁ
Antonín BARTOŠ
Eva BUDKOVÁ
Petr SINKULA
Josef SVOJTEK
Stanislav KVASNIČKA
Jiřina HIRŠLOVÁ
Jana UNGROVÁ

Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

ATLETICKÉ MEDAILOVÉ
ŽNĚ V ČELÁKOVICÍCH
První opravdu mrazivý podzimní den jsme
vyjeli na poslední atletické závody letošního
roku do Čelákovic.
I když venku mrzlo, tak nám zima nebyla!
Mnoho z nás na krku hřála pomyslná medaile,
a koho ne, tak alespoň nový osobní rekord.
Žně odstartovala Kamila Veličková, která
obsadila 2. místo v přípravkách. V následující
kategorii zvítězila Eliška Truhlářová, jak je
jejím zvykem stylem start-cíl. Mezi mladšími
žačkami bylo další zlato pro Elišku Ludwigovou, která rovněž soupeřkám nedala žádnou
naději. Za kluky naše barvy hájil Kuba Truhlář, který doplatil na daň vedoucího závodníka
v závodě bez vodiče, a tak před cílem, kdy
jasně vedl, malinko zabloudil a to ho stálo
výhru. Druhé místo jako atlet „nováček“ se
ale počítá. V kategorii starších žáků se blýskl
Jakub Žižka na 3. místě. Stejnou kategorii
jako Kuba ovládla Natálie Tlusťáková, která
ukázala srdce velkého závodníka a za to byla

odměněna dalším zlatem. Pro nepopulární
4. místo doběhla Nelča Mrázová, kterou od
„bedny“ dělilo několik centimetrů.
Starší žákyně svedly velký taktický boj, který
se rozhodoval až v posledních metrech a pro
nás vyzněl 2. místem pro Verču Havlíčkovou
a 3. místem Nikolety Lar. Pro kategorii nejstarších žákyň zněl trenérův úkol jasně: „Chci
celé stupně,“ to se však nakonec nepovedlo.
1. místo obsadila Amélie Nevrlá, 2. místo
Leontýna Dupalová a nepopulární pomyslnou
bramborovou medaili získala Denisa Benešová. Trenér tak prohrál sázku s ostatními
trenéry, kteří nebyli zrovna nadšení, že jsme
vybrali většinu cen.
Všem závodníkům díky, a neusnout na vavřínech. Hned po Vánocích totiž začíná halová
sezóna, kde nás čekají souboje s českými velkokluby.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

DRUHÝ ROČNÍK SUPERMÍTINKU
Zveme vás na druhý ročník DNA mezinárodního atletického mítinku Hvězdy v Nehvizdech.
Dne 31. ledna 2019 se nejprve uskuteční finálový závod dětského trojboje, jehož kvalifikační
kola právě probíhají na školách takřka po celé
republice. Pro každého účastníka finálového
trojboje je připraven upomínkový předmět
a pro ty nejlepší poháry a mnoho dalších cen.
O den později, tedy 1. února, se v nehvizdské hale utkají hendikepovaní sportovci pod
záštitou Martina Zacha. Ti budou následováni
zástupci zemí z celého světa, například z Japonska, USA, Mexika, Indie či Nigérie a mnoha
dalších, se kterými právě probíhá intenzivní
vyjednávání. Ty by měli doplnit představitelé
české seniorské špičky, kteří se zahraničními

hosty změří síly v těchto disciplínách: výška
mužů i žen, dálka mužů i žen a koule mužů, ve
které by se měl představit český rekordman a
medailista z MS i ME Tomáš Staněk, od kterého
můžeme očekávat daleké vrhy. Osobně na něj
bude dohlížet světová rekordmanka Helena
Fibingerová. Závod bude s hudebním doprovodem a především s profesionálním komentářem
Štěpána Škorpila a olympijského vítěze Aleše
Valenty. Pro nejmenší bude v hale připraven
dětský koutek plný hraček od firmy Olymptoy.
Na závěr vypukne koncert známé hudební
kapely, kde si spolu můžou „zatrsat“ děti dohromady se svými atletickými vzory.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz
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NA ZKUŠENOU
DO JABLONCE

První adventní víkend jsme si udělali výlet
na atletický mítink do Jablonce. Cílem bylo
otestovat si formu v celonárodní i lehce
mezinárodní konkurenci. A to se podařilo
hlavně v běhu na 60 metrů překážek, který
byl hlavní disciplínou. V rozběhu jsme
obsadili hned první tři místa a v celkovém
součtu to dalo 4., 6. a 9. místo. Holky běžely naostro závod úplně poprvé, zařadily se
do popředí českých tabulek roku 2018
a ukázaly, že se s nimi od příští sezóny
musí počítat. Za skvělou reprezentaci děkuji Elišce Zimmermannové, Amélii Nevrlé, Leontýně Dupalové a Denise Benešové.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

ZLATÉ TENISTKY
PŘIJELY NA BESEDU
Bezprostředně po nedělním finálovém vítězství našich tenistek nad tenistkami USA
v poháru Fed Cup 2018 přijeli ve středu
14. listopadu na besedu do sportovní školy
v Nehvizdech tenistka Lucie Hradecká
a překážkář Petr Svoboda. Bylo to další setkání z již tradičních akcí Hvězdy v Nehvizdech. Děti kladly zajímavé a znalé otázky,
z nichž vyplynulo, že Lucie Hradecká,
která s sebou přivezla vítězný pohár Fed
Cupu z roku 2011, si kromě pětinásobného
vítězství ve Fed Cupu nejvíce cení stříbrné
olympijské medaile z Londýna 2012
a bronzu z OH v Riu. Petr Svoboda otevřeně mluvil o svých sportovních začátcích a úspěších i těžkostech, především
zdravotních, ve své sportovní kariéře. V ní
si nejvíce cení dvou bronzových medailí
z HME 2009 a 2017 a zlaté medaile z HME
2011, které také na ukázku přivezl.
Oba sportovci vytvořili bezprostřední přátelskou atmosféru a prokázali, že mají rádi
děti. Jejich trpělivost při autogramiádě,
které se účastnilo několik set dětí, provázané osobními rozhovory a nezbytným
focením, byla velice sympatická.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

7

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELEŇ V OBYTNÉ ZÓNĚ CANABA
Stavební komise zadala výsadbu vysoké zeleně
v lokalitě Canaba III. V současné době je
dokončena výsadba stromů v ulici Dubové a zahájena byla výsadba v západní části
zeleného pasu před valem komerční zóny. Do
plochy bude na jaře zaseta tráva a doplněny
keřové skupiny.
Text a fota: Richard Sedlický
předseda komise
stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

STUDIE PŘÍSTAVBY NAŠÍ ZŠ DOKONČENA
Městys Nehvizdy ukončil
počáteční fázi stavební přípravy pro dostavbu nové budovy
naší ZŠ.
Připraveno je již prostorové
uspořádání a hmotová studie,
která byla odsouhlasena jak
vedením ŽS, tak městysem
Nehvizdy.
V současné době zadala komise stavební a životního prostředí zpracování dokumentace pro posouzení odborem
územního plánování a také se
již zpracovává dokumentace
pro stavební povolení.

Text a foto: Richard Sedlický
předseda komise
stavební a životního
prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
ÚŘADU MĚSTYSE
NEHVIZDY
PŘED KONCEM
ROKU 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAKÝ TO BYL VLASTNĚ ROK? ADVENT NA ZUŠ
Milí přátelé,
rok 2018 se pomalu blíží ke svému konci. Pomalu se rozsvěcí vánoční stromky, voní cukroví, znějí koledy a v našich srdcích a myslích
se vánočně a novoročně rozestýlá. Začínáme
se těšit na Ježíška a začínáme se ohlížet, jaký
končící rok vlastně byl.
Je to otázka, na kterou si musí každý z nás
a se svými nejbližšími odpovědět sám – byl takový, jakým jsme si ho sami učinili. Určitě byl
šťastný, protože jsme si ho takový přáli mít.
Určitě byl plodný, protože na svět přišly nové
děti a my všichni jsme pilně pracovali na tom,
abychom se posunuli dál a zabezpečili své
blízké a sebe. Určitě byl těžký, protože před
nás život postavil překážky, se kterými jsme si
málem neporadili, a uštědřil nám rány, které
zanechají větší či menší jizvy. Byl úsměvný
i plačtivý, studil i hřál, těšil i bolel. Prožili
jsme ho ale spolu – v rodinách, ve škole, mezi
přáteli i s těmi, které nepotkáváme dvakrát

rádi. Ztratili jsme i nalézali. Byl to náš rok a já
za něj Vám všem děkuji.
A přání do dalších dnů? Zdraví, abychom vše
zvládli a žili. Porozumění, abychom se vzájemně pochopili a dokázali si naslouchat. Velkorysost, abychom dokázali odpouštět. Pokoru,
abychom si uvědomili, že každé ráno a každý
den jsou dary nejvzácnější. Vděk těm, kdo na
nás myslí a jsou nám oporou, starají se o nás
a pečují o naše dobro. Sílu, abychom unesli
starosti a trápení. Víru, abychom věřili ve smysl
toho, co činíme. Úctu a vědomí toho, že i nám
jednou ubyde sil a budeme potřebovat oporu.
Pevnou ruku, která je připravena pomoci a
napřáhnout se k pozdravu. Radost ze všedních
věcí a z maličkostí. Klid a odpočinek. Dobro.
Přeji Vám všem ze srdce
požehnané svátky
a dobrý příští rok!
Váš dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

NEJNÁROČNĚJŠÍ, ALE
I NEJKRÁSNĚJŠÍ ČAS V DRÁČKU
Adventní čas je v Dráčku, stejně jako v ostatních školských zařízeních, nejnáročnější, ale
zároveň nejkrásnější. Děti v obou dětských
skupinách se pilně připravovaly na příchod
Mikuláše, který přišel (samozřejmě bez čerta)
a ocenil balíčkem předvedené básničky
a písničky. Stále pilně nacvičujeme na vánoční
besídku, aby rodiče mohli posoudit práci
našich učitelek s dětmi od září. Na besídce
mají rodiče možnost promluvit s učitelkami,
dát nám zpětnou vazbu a společně strávit čas
u společného tvoření.
Také pro rodiče s dětmi v rámci „Volné
herny“ je připravený bohatý předvánoční
program. Mikulášská besídka je již tradiční
akcí. Autorská pohádka O čertíkovi Bertíkovi

se hrála již poosmé. Vánoční herna 20. 12.
bude zakončením letoška. Čeká nás pohádka,
tvoření i koledy.
Ze zájmových kroužků budou mít dne 21. 12.
vystoupení děti z kroužku „Hra na klavír“,
a to v rámci vánočního recitálu Václava Jíry,
lektora kroužku, který zároveň představí písně
ze svého debutového alba. Jste srdečně zváni
od 17 hodin do knihovny.
Ostatní zájmové kroužky předvedou své
dovednosti dne 20. 1. 2019 na Dráčkovské
akademii v sokolovně. Čeká vás zajímavý
program, můžete se zapsat do kroužků na
2. pololetí, dozvíte se o plánech na rok 2019.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

NEJBLIŽŠÍ AKCE DO POLOVINY LEDNA
18. 12. 2019 od 11.00 hodin –Vzpomínkové
shromáždění 77. výročí seskoku operace
Anthropoid u památníku seskoku za dálnicí.
23. 12. 2019 od18.00 hodin –Tradiční
adventní koncert v kostele sv. Václava.
7. 1. 2019 od 10.15 hodin – Seminář s fyzioterapeutkou „Zdravé obouvání dětí od
prvních krůčků“ v DC Dráček.
Cena: 50 Kč, hlídaní dětí od 18 měsíců zdarma. Možnost mít děti u sebe.
20. 1. 2019 od 15.00 hodin – Dráčkova
akademie – představení dětí ze zájmových
kroužků: balet, gymnastika, tanec, mažoretky, jóga, karate, divadlo, kytara a další
v sokolovně.

Vážení hudební čtenáři,
dne 1. 12. 2018 jsme v Nehvizdech zahájili adventní období a jsme velmi rádi, že ZUŠ mohla
být součástí této velkolepé a hojně navštěvované
akce. Po úvodním vystoupení dětí MŠ a žáků
ZŠ jsme vytvořili hudební a recitační blok, kde
vystoupili naši, zejména starší žáci. A protože
to byl advent, tak na pódiu zazněly zejména
koledy jak zpívané, tak instrumentální. Na řadu
také přišly krátké dvě recitace, a to přímo z pera
samotného a vlastního naší žákyně literárně-dramatického oboru. Obecenstvo bylo skvělé
a náležitě mladé umělce ocenilo. Na řadu ten
den přišlo i naše výtvarné oddělení, kde naši žáci
vyrobili pro tradiční dražbu i jarmark speciální
vánoční přáníčka. Po velmi energické a bleskové
dražbě moderované ředitelem ZŠ a MŠ Lubošem Rýdlem nadešla chvíle pro zpívání. V naší
avízované karaoke show „Zpívá celá rodina“ se
přeci jen několik návštěvníků osmělilo a zazpívalo si s živým doprovodem naše krásné koledy.
Atmosféra byla pozitivní a uvolněná. Vánoční
doba má své kouzlo, ale netrvá dlouho, tak si ji
užijte. Za celou naši ZUŠ Vám přeji harmonické
a naladěné Vánoce 2018.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz
Foto: Richard Sedlický

NEHVIZDSKÝ KROJ
PODLE ŠESŤÁKŮ

Možnost zápisu do kroužku na další pololetí. Doprovodný program: tvoření pro děti,
malý skákací hrad, společné bubnování, malování na obličej. Malé občerstvení z kroužku
vaření.
23. 1. 2019 od 19.00 do 20.00 hodin –
Předplatné na Myslivecký bál.
26. 1. 2019 od 20.00 do 02.00 hodin –
Myslivecký bál.
8. 1. 2018 od 10.00 hodin– Ukázková hodina
„Angličtina pro rodiče s dětmi 1–3 roky“
v DC Dráček. Kurz bude následovat od února.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
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Jak by mohl vypadat nehvizdský kroj? Nad
tím se zamysleli žáci 6. tříd v rámci tématu:
Můj domov. Třeba se jednou v budoucnu Nehvizdy nějakého dočkají. Zatím můžete zhlédnout návrhy žáků, kteří se nechali inspirovat
znaky městysu a místního fotbalového klubu.
Text:Tereza Mlsnová
Autorky návrhů: zleva B. Žáková,
E. Kučíková a K. Vopařilová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z AFK NEHVIZDY

MLADŠÍM ŽÁKŮM AFK SKONČILA SEZONA
Závěr podzimní části sezóny je čerstvě za námi.
V neděli 2. 12. jsme odehráli 4 poslední soutěžní
utkání v rámci Mikulášského turnaje ING Bohemia Cup v pražské hale Jedenáctka.
Stručný report ze zápasů:
• Sparta 0:5 – vystrašený výkon, báli jsme se hrát,
co umíme, na psychické odolnosti v těžkých
zápasech musíme tvrdě pracovat, každopádně
nás hoši ze Strahova vyškolili v pohybu a rychlém
rozhodování, sudí nám ukradl penaltu, ale to
k fotbalu patří.
• Nebušice 2:3 – velmi dobrý výkon, vedli jsme,
individuální chybky zamrzí, ale hra potěšila oko
diváků.
• Uhelné sklady 2:2 – parádní výkon, vedli jsme
rychle 2:0, drželi jsme taktovku hry, vysokým
presinkem jsme bořili hru soupeře. V závěru jsme
se nechali strhnout atmosférou a přestali myslet na
zadní vrátka, ale tým šlapal.
• Střešovice 1:4 – ztráta koncentrace, soupeř nám
nedovolil kombinaci a trestal... Za stavu 0:1 jsme
nedali tutovku a pak už to jelo...
Do posledního zápasu jsme sahali po 3. místě v silné skupině... Takže s cca 70 % předvedené hry jsme
v podstatě spokojeni, a musíme dál makat!
První část sezony 2018/2019 můžeme ale ohodnotit jako zdařilou z pohledu rozvoje herního projevu
našeho týmu. Mírné, ale opravdu velmi mírné
zklamání cítíme z výsledků některých zápasů, které
jsme měli herně ve své režii, ale bídnou koncovkou
a ztrátou koncentrace v určitých fázích utkání nám
body prostě zbytečně utíkaly mezi prsty. Na sudá si
stěžovat nebudeme!
I nadále ctíme naše krédo, že výsledky za každou
cenu pro nás nemají význam. Snažíme se dávat co
nejvíce příležitostí všem členům našeho 17členného kádru.
Význam pro nás má individuální a týmový herní
rozvoj, tedy pokud možno vyvážené herní vytížení
všech našich borců. To se z našeho pohledu daří
a s každým odehraným mačem cítíme herní posun
a rostoucí sebevědomí hráčů.
Co nás čeká přes zimu? Do tréninkového programu se nám vrátila nepostradatelná hodina gymnastické průpravy s trenérkou Gitou Balíčkovou

a boxerské tréninky v Boxing Clubu v Říčanech,
které klukům umožňují tvrdý fyzický trénink s mistrem světa v lehké váze... My totiž nevychováváme
„modelky a šampóny“, ale tvrdý chlapy.
První zimní přátelák se uskuteční již 8. 12. od
10:00 proti pražskému Motorletu, což bude velmi
zajímavá konfrontace s tradičním pražským mládežnickým týmem. V tento den zároveň oficiálně
ukončíme podzimní sezónu hromadou řízků
v Hospůdce na hřišti.

Děkujeme všem „našim“ rodičům za bezvýhradnou podporu, přejeme všem přátelům naší
fotbalové rodiny AFK Nehvizdy klidný advent
a krásné Vánoce a těšíme s vámi na viděnou třeba
již v lednu, v naší hale, na dalším pokračování naší
zimní futsalové ligy.
Trenéři AFK Nehvizdy – kategorie mladší žáci
Honza Jelínek, Standa Hladík, Honza Borovička,
Tomáš Vojtek

NEFÍCI, BOBŘÍCI, TUČŇÁCI A ŠKOLIČKA
I přestože začal advent, napadl první sníh
a fotbalovému podzimu pomaličku dáváme vale,
i přestože děti již mají hlavu plnou Vánoc a krásných chvil s tím spojených, i tak můžeme s radostí
říct, že se stále společně s našimi nadějnými
a nadšenými nejmenšími fotbalisty v Nehvizdech
scházíme týden co týden na trénincích
a nepřestáváme ladit a zlepšovat fotbalové
i mimofotbalové dovednosti. Tento prodloužený
podzim si můžeme dopřát i díky našemu novému
hřišti s umělým povrchem, které všechny kategorie přípravek hojně využívají, a pokud nebude
mrznout, budeme venku, co to jen půjde, abychom kluky i holky co nejvíce otužili. Samozřejmě s radostí vítáme možnost zajít i do nehvizdské
haly, kterou kromě úkrytu nejmenších (ročník
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2011 a mladších) před nepřízní počasí a nižší
teplotou venku využívá i starší přípravka například pro gymnastický trénink, který pro zimní
fotbalovou přestávku přidáváme jako zpestření
tréninku a zlepšení koordinace celého těla.
Je neuvěřitelné, jak ten rok 2018 utekl, ale stejně
neuvěřitelné je, jak se zájem o sport v Nehvizdech
stále rozrůstá, což je vidět i na tom, že aktuálně
v našich nejmladších kategoriích AFK Nehvizdy
máme 90 dětí, které nám po celý rok přinášely
převážně radost a dobrý pocit z práce a času,
který jim jako trenéři věnujeme – není nad to
vidět rozesmáté tváře, radost z vítězství, ale někdy
i smutek z porážky…
Máme za sebou rok 2018, ve kterém jsme trávili
společně hodiny a hodiny na hřišti, odehráli jsme
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mnoho turnajů, přátelských utkání, dali jsme nespočet gólů a zažili všichni spolu mnoho krásných
chvil, za které bych chtěl všem hráčům, fanouškům, rodičům a všem, kdo sport v Nehvizdech
podporují, moc poděkovat a zároveň bych chtěl
popřát krásné prožití vánočních svátků, šťastný
nový rok a doufám, že v tom roce 2019 to bude
přinejmenším tak skvělé jako doposud…
A samozřejmě budeme rádi, pokud nás přijdete
na jakékoliv utkání Nefíků, Bobříků, Tučňáků
a naší školičky podpořit, anebo ještě lépe, že se
k nám přidáte…
Hezké Vánoce
přeje trenérský tým přípravek
Petr Dvořák
dvorakpet@email.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z TJ SOKOL NEHVIZDY

SEMINÁŘ S MISTREM SHINJI AKITOU
Klub Karate Tora Nehvizdy si zajel do Českého
Krumlova, aby si zacvičil s japonským mistrem
Shniji Akitou. Krumlov je z Nehvizd přibližně dvě
a půl hodiny cesty a já si nesmírně vážím toho, že
rodiče našich žáků vážili tuto cestu a své děti na
tento skvělý seminář odvezli. Shinji Akita je motivátor a děti si získal tím, že kromě cvičení také
povídal, dával dobré rady a povzbuzoval k úsilí
a nadšení ke studiu karate. Všichni jsme si zapamatovali pro nás nové japonské slovo „išky“, které
je spojeno se soustředěním a vnímáním sebe.
Text: Karel Záhrobský
Foto: Iveta Perná
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pátek 2. 11. odpoledne si strážník povšiml
peugeotu, který měl ještě zelenou i červenou
známku na značce, což obvykle znamená, že
auto nemá platnou technickou kontrolu. Strážník se rozhodl vozidlo zastavit a zkontrolovat.
Lustrací strážník zjistil, že řidič má zákaz řízení. Policisté si jej převzali k dalšímu šetření.
V úterý 13. 11. ráno strážník zaznamenal autobus linky 398, jehož řidič přehlédl červenou na
semaforu. Strážník autobus dojel na zastávce
u bývalé pošty a řidiči uložil pokutu dva a půl
tisíce korun a pět trestných bodů. Bohužel
červenou na přechodu u školy ignorují řidiči,
kteří tudy jezdí často.
Stejný den odpoledne strážník obdržel
oznámení o znečištění komunikace v ulici
Družstevní, Barikádní a Pražské. Strážník
zachytil nákladní auto v ulici Družstevní, kde
řidiči uložil pokutu tisíc korun.
V úterý 27. 11. v noci strážník s policistou

spatřili vozidlo jedoucí od ulice Horoušanská
směrem k Lidlu. Hlídka auto zastavila, protože
řidič svou rychlou a nejistou jízdou budil
podezření, že je pod vlivem alkoholu. Strážník
auto zastavil u Čerozu a řidič nadýchal 1,75
promile alkoholu. Dále již incident řešil
policista.
V pátek 30. 11. odpoledne přijal strážník
hlášení o dopravní nehodě se zraněním na
křižovatce směr Čelákovice. Dorazil k nehodě
jako první. Poskytnul první pomoc zraněné
ženě, která měla zlomenou ruku a špatně se jí
dýchalo. Strážník poté znovu žádal o výjezd lékaře a policistů. Po příjezdu hasičů z Čelákovic
jim strážník předal péči o zraněné. Následně
se věnoval usměrňování dopravy a zajištění
kontaktů na svědky nehody.

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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