MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Rozhodl jsem se z vážných rodinných důvodů, že
během příštího roku rezignuji na funkci starosty.
V zastupitelstvu samozřejmě zůstanu. Chtěl bych
vám říct, že se obec bude i nadále rozvíjet. Platí,
že chceme obchvat Nehvizd, že uděláme nový
vodovodní přivaděč, že zrekonstruujeme čistírnu
odpadních vod. především chceme dokončit
přístavbu školy a já bych rád zůstal v předsednictvu
svazku obcí (DSO), které do tohoto projektu vstoupily. A věřím, že zastupitelé zvolí v příštím roce
dobrého starostu, s nímž budu samozřejmě velmi
intenzivně spolupracovat, aby byla zachována
kontinuita rozvoje obce.
Děkuji vám za podporu, a pokud byste chtěli vědět
cokoliv dalšího, napište mi na starosta@nehvizdy.cz,
nebo se za mnou stavte na úřadě.
S úctou
Vladimír Nekolný,
starosta městyse

.

ZDARMA
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HOROUŠANSKOU ULICI
ZKRÁŠLÍ STROMY
Zastupitelka Eliška Myslivečková společně s komisí
stavební a životního prostředí domluvila grant
ŠKODA STROMKY. Díky spolupráci se společností ŠKODA Auto a Nadací rozvoje občanské
společnosti městys získal příspěvek 37 500 korun.
Alej stromů, mezi nimiž nebudou chybět jabloně,
hrušně, třešně, lípy, habry či javory, zkrášlí Horoušanskou ulici. Stromy budou vysázeny na podzim.
A vy – pokud budete chtít – můžete být u toho.
Velmi rádi bychom, aby stromy (podobně jako loni
lipové stromořadí u cyklostezky) sázeli občané.
Včas dáme vědět, kdy se sázení uskuteční,
a budeme rádi, když se společně sejdeme a společně uděláme obec zase o kousek zelenější.
Poznámka: Informaci, kdy se budou stromy sázet,
najdete na webu www.nehvizdy.cz a na oficiální facebookové stránce městysu https://www.facebook.
com/nehvizdymestys/
Text: Richard Sedlický, Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický

SLAVNOSTNÍ DEN - POPRVÉ VE ŠKOLE
Na 90 prvňaček a prvňáčků 2. září poprvé
usedlo do školních lavic ve čtyřech prvních
třídách v Nehvizdech.
Vítaly je nejen jejich skvělé paní učitelky, které
je budou provázet celým školním rokem,
ale také pan ředitel Luboš Rýdlo a starosta
Nehvizd Vladimír Nekolný. A třídy byly také
plné rodičů a prarodičů, přesně tak, jak to má
v onen první slavnostní den být.
Tak ať dětem to dnešní nadšení a radost
a těšení se na vše nové vydrží po celých devět
let na nehvizdské základce!
Text: pep
Fota: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN
Podzimní dětský den se v Nehvizdech konal poprvé v roce 2010. Tehdy šel poprvé do voleb náš
stávající starosta Vladimír Nekolný, který spolu
se svým týmem akci připravil a prohlásil: „Tak
takové akce budeme dělat.“ Své slovo dodržel
a připomeňme si společně několik klíčových
informací.
Podzimním dětským dnem si připomínáme svoji
společenskou odpovědnost. Každý rok nás na této
akci navštíví se svými nádhernými stroji členové
MDA RIDE. Tento spolek motorkářů pomáhá
lidem postiženým svalovou dystrofií a náš městys
patří mezi jejich dlouholeté podporovatele.
Podzimním dětským dnem si připomínáme, že
většina z nás dovede spolupracovat bez rozdílu politické příslušnosti, členství ve sportovní
organizaci či zaměstnání. Již při druhém ročníku
dětského dne se zapojili do organizování naši
nehvizdští zemědělci. Stalo se milou tradicí, že
mezi dobrovolníky najdete paní úřednice z úřadu
městyse, učitelky ZŠ, MŠ, DC Dráček, členy SDH,
AFK , TJ Sokol a od loňska, tedy po vzniku ZUŠ,
také jejího ředitele. Z podnikatelských subjektů
zde má každoročně svůj stánek také společnost
Olymptoy.
Co patří mezi typické obrazy podzimního dětského dne? Může to být dobrý guláš, umělá dojící
kráva, výstava zemědělské techniky, jízda na traktoru či výstava hospodářských zvířat. Každý rok
však není zcela stejný. Například v roce 2011 se
nám předvedli policisté se služebními psy, profesionální hasiči či zdravotní záchranáři. V roce 2012
se zemědělstvím prolínalo téma dopravy
a řemesel, prezentovaných Muzeem Říčany.
V roce 2013 vystupovali cvičení králíci. V roce
2015 nebyl typický podzimní dětský den, protože
jsme slavili 500 let povýšení Nehvizd na městys
a místo jízdy traktorem se jezdilo na koňském
povozu. V roce 2017 jsme si mohli pohladit živé
lvíče. Letos jsme mohli vidět v ovčím výběhu
práci pasteveckých psů.
Podzimní dětský den se od toho červnového liší
tím, že se organizátoři snaží oslovit i naše náctileté. Zajišťujeme specificky pro ně tedy atrakce,
mezi které například letos patřily paintball,
lukostřelba či jízda na vozítku zvaném segway.
Podívejte se na historii i současnost podzimních
dětských dnů do fotogalerie na webu městyse.
Z letošního dne několik snímků přikládáme.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková, Jan Moulík
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NAŠI SENIOŘI
V EKOCENTRU
ČAPÍ HNÍZDO

Koncem srpna, dvaadvacátého dopoledne,
vyjel autobus se 48 seniory městyse Nehvizdy
na objednanou návštěvu do Ekocentra Čapí
hnízdo v Olbramovicích. V rámci exkurze
je čekala příjemná komentovaná prohlídka
Labyrintu ekocentra s divokými hendikepovanými zvířaty, exotickými zvířaty a procházka
po naučné stezce mezi velkými hospodářskými
zvířaty. Navštívili i přední část areálu, kdy trasa
byla vedena kolem rybníka Slavnič,
a prohlédli si také dominantu areálu – multifunkční halu ve tvaru čapího hnízda. Celou
stezkou seniory provázely pracovnice ekocentra
s poutavým výkladem.
Prohlídka byla zakončena společným obědem
v Bistru U Čápa s výborným zákuskem
a kávou. V příjemném srpnovém počasí si výlet
všichni užili a těší se na další akci.
Jana Nepivodová
skolska@nehvizdy.cz
Fota: archiv městyse Nehvizdy

OHLÉDNUTÍ ZA SRPNOVOU
NEHVIZDSKOU VOŘÍŠKIÁDOU

V sobotu 24. srpna se konal již 2. ročník
Nehvizdská voříškiáda. Oproti minulému
roku nám přálo i počasí a užili jsme si spoustu
legrace.
Letošního ročníku se zúčastnilo 47 pejsků pod
vedením svých skvělých páníčků a troufám
si říci, že se akce opět vydařila. Díky štědrým
sponzorům se sešlo velké množství darů, které
potěšily nejen psí duše, ale i jejich páníčky.
Tímto bychom chtěli poděkovat za celý tým
voříškiády nejen sponzorům, účastníkům,
přátelům a rodině, ale především Televizi
Prima, zejména panu Miroslavu Šimůnkovi,
Tomáši Krausovi, Robertu Plickovi a jeho

ženě za účast v porotě a panu Vladimíru Procházkovi za skvělé moderování celé akce.
Velké díky samozřejmě patří i obci Nehvizdy za
podporu a umožnění konání akce, především
pánům Glattovi, Kolářovi a Adamcovi.
Jako hlavní organizátorka této akce bych velmi
ráda poděkovala celému týmu Nehvizdské
voříškiády za jejich velkou pomoc a nadšení
pro akci. „Děkuji Vám!“
Těšíme se na viděnou v roce 2020 na dalším
ročníku Nehvizdské voříškiády.
Text: Denisa Hýbnerová a tým
Fota: archiv Denisy Hýbnerové

PO 42. UCTILI FOTBALISTÉ PAMÁTKU
PŘÁTEL NA TURNAJI JANA BENEŠE
Již 42. druhý ročník turnaje Jana Beneše se
odehrál na fotbalovém hřišti AFK Nehvizdy
v sobotu 17. srpna. Koná se každý rok v tuto
dobu. Původní Memorial Jana Beneše totiž
vznikl jako akt uctění památky bývalého
kamaráda a fotbalisty Jana Beneše, který tragicky zahynul ve věku 20 let. A součástí této
tradice se stala i vzpomínka na dlouholetého
předsedu oddílu kopané Antonína Lopatáře.
Za přítomnosti členů rodiny Jana Beneše,
bratrů Milana a Jirky, byl turnaj slavnostně
zahájen. Po nástupu zúčastněných mužstev
Hovorčovic, Milovic, Zelenče a Nehvizd byly
položeny kytice u hrobů na místním hřbitově.
Minutou ticha na začátku prvního zápasu
bylo zahájeno fotbalové klání. Systém losování mužstev do dvou dopoledních a dvou
odpoledních zápasů byl zachován.
Dopoledne Nehvizdy zdolaly Milovice 2:0
a Zeleneč podlehla Hovorčovicím 1:2. Po
obědě se utkala mužstva o třetí a čtvrté místo
a vítězové dopoledních zápasů si zahráli o první a druhé místo. Zápas o 3. až 4.
místo vyhrálo vysoko mužstvo Zelenče nad
Milovicemi s výsledkem 9:3. Finálový zápas

Nehvizdy versus Hovorčovice skončil remízou
1:1. Následoval penaltový rozstřel. Ten jednoznačně vyhrálo mužstvo z Hovorčovic a stalo
se vítězem turnaje.
Nejlepším brankářem byl z domácího týmu
Nehvizd Ondřej Lien a nejlepším střelcem se
stal Ondřej Šindler ze Zelenče. Po vyhlášení
výsledků a předání cen byl turnaj slavnostně
zakončen.
Všechna mužstva předváděla velmi dobré
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výkony, navíc v duchu fair play, což ocenili
delegovaní rozhodčí okresu Praha-východ pod
vedením sekretáře Václava Černého.
Chceme poděkovat všem zúčastněným za
důstojné uctění památky našich kamarádů Jana
Beneše a Antonína Lopatáře.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ZÁŘIJOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Záměr prodat část pozemku parc. č. 525/1 v
k. ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, o výměře 14 m²
a současně prodat část pozemku parc. č. 525/1
v k. ú. Nehvizdy.
2. Uzavření kupní smlouvy na nákup částí
pozemků p. č. 376/106 v k. ú. Nehvizdy o výměře
518 m² a 228 m² od vlastníků J. a B. B. za cenu
700,- Kč/m² a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy.
3. Uzavření kupní smlouvy na nákup částí
pozemků p. č. 376/104 v k. ú. Nehvizdy o výměře
480 m² a 79 m² od vlastníka M. F. za cenu 700 Kč/
m² a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
4. Záměr směnit pozemek parc. č. 200/311, v k. ú.
Nehvizdy, obec Nehvizdy, o výměře 6501 m² za
pozemek parc. č. 200/382, v k. ú. Nehvizdy
o výměře 68 382 m2, ve vlastnictví paní P. M.
a pověřilo starostu městyse zveřejněním tohoto
záměru.
5. Podáním žádosti na MMR ČR o zkrácení
vázací doby platnosti podmínek pro nakládání
s byty postavenými s dotací MMR ČR včetně
výmazu zástavního práva z příslušného programu
podpory výstavby nájemních bytů.
6. Uzavření darovací smlouvy mezi městysem
Nehvizdy jako obdarovaným a panem A. K.
jako dárcem na pozemek parc. č. 325/117 v k. ú.
Nehvizdy o výměře 69 m². Městys Nehvizdy dar
přijímá a ZM pověřilo starostu podpisem této
darovací smlouvy.
7. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
– služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemky

p. č. 326/169 a 326/766 v k. ú. Nehvizdy za 10 000
Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
8. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
– služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 326/260 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč
(na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne
20. 4. 2018) a pověřilo starostu jejím podpisem.
9. Navýšení kapacity ZUŠ na 145 dětí od
1. 9. 2020 a pověřilo ředitele ZUŠ Aleše Hávu
podáním žádosti o navýšení kapacity.
10. Změnu rozpočtu městyse Nehvizdy 2019
č. 5 ve znění přílohy podkladového materiálu
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
1. Místostarostu pokračovat v jednáních o úpravě
návrhu vlajky ve variantách č. 2 a 3.
2. Starostu zasláním dopisu KÚ Středočeského
kraje s informací o stanovisku zastupitelstva
městyse k podání (stížnosti) pana M. R.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
1. Přípis pana M. R. ze dne 22. 6. 2019 a stanovisko Kontrolního výboru k témuž a pověřilo
starostu zasláním odpovědi panu M. R. ve smyslu
zjištění Kontrolního výboru s tím, že zastupitelstvo městyse považuje přípis za nedůvodný.

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

Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední
desce webu Nehvizd.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Koncem září začíná preventivní očkování proti
chřipce. Pro pacienty nad 60 let věku je vakcína
hrazena pojišťovnou, jinak je k dispozici za 350 Kč.
Vakcínu si můžete zarezervovat již nyní,
a to telefonicky na č. 326 726 413 v nehvizdské
ordinaci praktické lékařky MUDr. Nekolné.

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková,
kvasnickova@nehvizdy.cz

UČEBNICE SI MŮŽETE
NECHAT ZABALIT NA ÚŘADĚ

Chybí vám obaly na některé typy učebnic do školy? Na obecním úřadě vám Klára Strnadová nabízí službu obalování učebnic do speciální fólie. Přijít můžete v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý od 8
do 14 hodin a ve čtvrtek do 16 hodin. Cena je více než mírná. Pětikoruna za jednu učebnici. A přijít
s učebnicemi mohou i samotné děti, jsou na úřadě vítány! Foto: Mirka Kvasničková
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ROZVOZ OBĚDŮ
Z „OBECNÍ“ RESTAURACE
Od 20. 9. funguje zkušební provoz na rozvoz
obědů. Objednávky vyřizujeme na telefonním
čísle 773 119 702, objednávat lze od 9:30 do
15:00. Jídelní lístek je každý den na webových
stránkách: https://restaurace-nehvizdy.cz/.
Hospoda Na Nové

NOVÉ TERMÍNY
UZÁVĚRKY ČASOPISU
Aby vám chodil do schránky Kurýr v první
polovině měsíce, stanovili jsme nový termín
uzávěrek pro vaše příspěvky i inzerci na 15.
den v měsíci – váš příspěvek bude otištěn
v následujícím vydání Nehvizdského kurýra.
Pokud tedy pošlete příspěvek či inzerát například 15. listopadu, vyjde v Kurýru v prosincovém vydání.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

CO NÁS ČEKÁ NOVÉHO
V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Naše základní umělecká škola se rozjela v druhém
roce svého působení. Načerpali jsme sílu a naplánovali školní rok. Rád bych u nás přivítal nové tváře,
a to naše nové žáky a také naše nové pedagogy.
S administrativní podporou MAS Střední Polabí
jsme zažádali o finanční dotace vypsané MŠMT.
Projekt je zaměřen na zapojení ICT technologie
v teoretických i odborných předmětech, zvyšování
kvalifikace pedagogických pracovníků, realizaci kreativního prostředí pro žáky a setkávání s veřejností.
V praxi to znamená pořízení elektronických zařízení
pro zvýšení atraktivnosti teoretické výuky, pořádání
odborných workshopů ve škole i mimo ni
a pořádání koncertů a besídek za účelem navázání
kontaktů s veřejností nebo jinými organizacemi.
Nově se bude učit tento rok studijní zaměření hra

na příčnou flétnu, a to díky naší nové paní učitelce
Barboře Šrejmové. V příštím roce máme již teď
přislíbenou spolupráci s pedagogem na housle.
Abychom mohli dále růst, během září opět požádáme ministerstvo školství o navýšení kapacity pro rok
2020/21. Počet uchazečů o vzdělávání byl letos opět
obrovský a my jsme rádi, že máme v Nehvizdech
a okolí tak šikovné děti.
Zásadní události máme také naplánované. Talentové
zkoušky pro školní rok 2020/21 proběhnou v čase
27. 4. - 30. 4. 2020 a slavnostní závěrečný koncert
chceme uskutečnit 18. 6. 2020.
Přeji všem do nového školního roku pohodu
a pevné zdraví.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

HLEDÁME KOREPETITORA
ZUŠ Nehvizdy přijme do svého pedagogického týmu KOREPETITORA pro taneční výuku a zpěv.
Dotazy či nabídky zasílejte prosím na: info@zusnehvizdy.cz. Děkujeme.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SEZNAMTE SE SE SOUSEDY

O NEHVIZDECH SE PÍŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Dovolte mi uvést první díl seriálu rozhovorů
s občany Nehvizd. Mým cílem je zaznamenat
názory lidí, kteří se od sebe liší dobou, kterou
v Nehvizdech prožili. Dovolím si začít v kategorii těch, kteří zde žijí dobu nejkratší, ale přesto
nebo právě proto nabízejí zajímavý pohled na
naše Nehvizdy.
Tomáš Máčal žije v Nehvizdech dva roky
a zajímavé na něm je, že se krátce po svém
přistěhování zabýval mluvenou historií Nehvizd.
Zkrátka setkával se s různými lidmi, dělal s nimi
rozhovory a vše pak použil ve své diplomové
práci. Podívejme se nyní, jak nám odpoví na
vybrané otázky.
Co vám osobně v Nehvizdech
chybí z hlediska využití volného času?
Nehvizdy nikdy nemohou konkurovat akcím
v Praze, ale v tom je jejich kouzlo. Máme tu klidné místo pro život. Možnosti jsou, ale... Někdy
bych si šel třeba s míčem zakopat na fotbalové
hřiště, ale v současné fázi výstavby areálu ani
nevím, jestli na některé ze hřišť vůbec mohu
vstoupit. Stejně tak to mám s hrací plochou
u sokolovny.
Městys by mohl své investice lépe propagovat.
Místo nahuštěné zástavby by bylo určitě vhodné
vyhradit kousek „plácku“ pro malé obyčejné
hřiště v různých koutech Nehvizd. S brankami
a košem, na malý fotbal, inline hokej, basketbal,
pinkání s míčem. Toto zde není.
Dospělí mohou postrádat běžné kulturní vyžití.
Kinosál s promítáním a přednáškami by toto
oživil. Nápad se sálem nad hospodou se mi
strašně líbí. Městys se může pochlubit atraktivní
historickou událostí, která se v něm udála, ale
neumí to zúročit. Nevede sem turistické značení,
na náměstí nenajdete rozcestník. Proto sem
kromě místních moc nikdo nezavítá, jen projede
autem. S tím souvisí neexistující obchody či pak
zavřené o víkendech. Místní teď nemají důvod
jít v sobotu odpoledne na náměstí, není kam,
pokud zrovna nejdu na pivo. Zde mi třeba chy-

bí kavárna, ale zároveň aktuálně velmi chválím
hostinec na náměstí, který jistě svou nabídku
ještě rozšíří.
Co si myslíte o akcích pořádaných v městysu – je
jich dost a jaké jsou?
Veškeré akce, které městys pořádá, jsou velmi
kvalitní a odpovídají „vesnickému rázu“ (což vůbec nemyslím špatně, ale naopak jako přednost).
Jejich cílem je sbližovat místní a myslím si, že se
to daří. Je škoda, že možnost podívat se do
kostela je omezená, kéž by byl otevřený denně.
Různé bály, které se konají v sokolovně, nabízejí
lidem přicházejícím z větších měst možnost poznat kulturu života na maloměstě, což je pěkné.

DC Dráček zve
na své příměstské dny

Akce, které nás
čekají v Nehvizdech

DC Dráček nabízí pro děti z 1. stupně ZŠ
„Příměstské dny“.
V době školních prázdnin 29. – 30. 10. 2019
od 8.00 do 17.00 hodin.
Cena za oba dny 800 Kč včetně oběda
(v jídelně MŠ).

13.10. Tradiční Nehvizdský běh.

Program: sportovní, týmové hry, chůze na
chůdách, střílení
z luku, praku, a mnoho dalšího.
Registrovat se můžete na detskecentrumdracek@seznam.cz.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
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O akcích se dozvídám především z Facebooku
nebo Kurýru. Zpravidla jsou zaměřené na
rodiny s dětmi, což je podle mě správné, protože
zapojit mladé rodiny je dobrá cesta. I mě čeká
rodina a na podobné akce se těším. Například
„čarodějnice“ na hřišti jsou moc fajn i pro
dospělé. Většinu akcí pořádá městys, mohly by
se více zapojit i soukromé subjekty. Fotbal je
pak ta jedinečná událost, na které se mají celé
Nehvizdy sejít.

18. 10. Drakiáda od 16 hod. na hřišti AFK.
19. 10. Nehvizdská dýně od 17 hod. v sokolovně.
19. 10. Vítání občánků.
22. 10. Halloween v Dráčku 16 – 19 hodin. V 16
hod. výroba lampiček, v 17 hod. táborák (pro děti
buřty zdarma) a v 18 hod. lampionový průvod.
30. 10. Divadlo pro seniory.
/kz/
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Jak může městys zapojit nové obyvatele do dění?
Městys musí uvažovat také ekonomicky, aby jen
nedotoval vesnickou zábavu, kde se místní zdarma či levně napojí a nasytí. Lidé to sice od vesnice očekávají, ale je to přežitek. Trhy pořádané ve
městech bývají plné k prasknutí a rozhodně
zde významně neušetříte. I to je zajímavá
myšlenka – trhy, např. podobné těm v Čelákovicích. Zelenina, květiny, pivo, párek, koření,
pečivo a na Vánoce pak svařák, pečené kaštany
a podobně.
Akce městysu jsou skvělé, ale nárazové. Obyvatelé si tedy spontánně tvoří vlastní.
I tak množství pořádaných akci v Nehvizdech
předčilo má očekávání a hodnotím je velmi
pozitivně. Za posledních pět let se sem ale
přistěhovala více než tisícovka nových obyvatel,
kteří potřebují čas. Nejprve si zařídí bydlení,
zavedou zahrádky, prohlédnou okolí. Poté se
lidé více začnou i zapojovat. Jsou zde noví, většina odjíždí za prací do Prahy. Chvilku potrvá,
než přijdou místním akcím na chuť. Důležité je
tradice udržovat a ono to přijde samo. Vždyť
v Nehvizdech se žije krásně.
Děkuji Tomášovi Máčalovi za rozhovor a příště
se můžeme těšit na názory někoho, kdo zde žije
o pár let déle.
Text: Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
Foto: archiv Tomáše Máčala

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

Jana TODOROVÁ
Houryeh BENESHTI
Libuše HOLÁ
Miloslav MIMRA
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ A INZERCE

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KOMUNIKACE U HŘBITOVA
A DRUŽSTEVNÍ MAJÍ NOVÝ POVRCH
Zbrusu nový povrch mají již ulice U Hřbitova a část ulice Družstevní. Děkujeme, že jste
v minulých dnech trpělivě parkovali jinde
a těžká technika mohla bez problémů dělat
svou práci.
Na jaře letošního roku se otevřela možnost
požádat o dotaci na opravu místních komunikací. Obec provedla místní šetření
a audit technického stavu vozovek a na
základě zjištění se rozhodla, že o dotaci
požádá.
Z provedeného hodnocení vyplynulo, že
nejvhodnějšími komunikacemi pro podání
žádosti o dotaci na realizaci oprav jsou ulice
U Hřbitova, Družstevní a Na Vodoteči (tu
opravíme nejpozději na jaře).
S uvedenou žádostí městys Nehvizdy uspěl
a začátkem července nám bylo doručeno rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ve
výši 60 procent nákladů na předpokládané
opravy. Celkem opravujeme 4 110 metrů

čtverečních živičného povrchu komunikací
v úhrnné částce maximálně 2 648 215 korun.
V rámci této akce opravuje obec na své náklady i obrubníky a kanálové vpusti.

NOVÝ
OBECNÍ HROB

DO PŮLKY ŘÍJNA SI POŽÁDEJTE
O PŘÍSPĚVEK NA OZELENĚNÍ

Na nehvizdském hřbitově obec nově zřídila obecní hrob. Bude sloužit k uložení ostatků obyvatel
Nehvizd, kteří nemají žijící příbuzné, případně
jim jejich blízcí kvůli sociálním problémům
nemohou důstojné místo posledního odpočinku
sami zařídit.
Obecní hrob zhotovila společnost DAHA Nehvizdy a jeho pořízení stálo 106 320 korun.

Komise stavební a životního prostředí v pondělí
16. září 2019 znovu otevřela výzvu pro občany,
aby si podali žádost o nákup rostlin pro veřejná
prostranství na e-mail: stavebni@nehvizdy.cz.
Výzva trvá do 15. října 2019.
Každý majitel nemovitosti s trvalým bydlištěm
v Nehvizdech může požádat o příspěvek na
ozelenění veřejného prostranství u rodinného či
bytového domu – tedy takzvané předzahrádky
(nikoliv však na soukromém pozemku) nebo

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

zálivu mezi domy, a to až do výše 10 000 korun.
Pokud zvažujete, že se do akce zapojíte, doporučujeme se inspirovat v e-shopu https://www.
zahradnictvi-montano.cz/ v Přerově nad Labem,
kde nakupuje rostliny i městys.
Text: Richard Sedlický,
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Foto: archiv komise stavební a životního prostředí

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ANKETA

ANKETA MEZI NAŠIMI ZASTUPITELI:
NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
Jaké zázemí
pro sportovce
i veřejnost byste
si představovali
v novém sportovním areálu
v prostoru AFK
Nehvizdy?

Já myslím, že v principu je odpověď jednoduchá, ale v detailu ji pak nelze v tomto
vyčleněném prostoru obsáhnout. Pokud
mám jako zastupitel uvést svoji představu,
tak musím v první řadě myslet na to, co
potřebují ti, kdo budou areál využívat, tedy
fotbalisté a veřejnost. Pak je otázka, zda se
nám podaří získat dotace, či nikoliv.
V návaznosti na to bych mohl poskytnout
několik variant odpovědí. Začnu jednoduše. Naši fotbalisté mají nyní dle mého
názoru dostatek tréninkových ploch, ale
to, co naléhavě potřebují, je zázemí. Při
pořádání utkání je třeba nabídnout hostujícím týmům šatny, včetně sprch a toalet.
To je základ, který však dnes neodpovídá
potřebám. Na takové věci bychom měli
myslet i v případě, že bychom je museli
platit z rozpočtu obce.
Pokud by pak byly dotace, tak bych plánoval krytou tréninkovou plochu, protože nehvizdskému fotbalovému klubu počet členů narůstá a v zimě musí využívat společné
prostory s oddíly TJ Sokol, který se též
rozrůstá. Naopak v případě, že by dotace
nebyla, tak bych se v rámci rozpočtu obce
nepouštěl do budování velkého atletického
sportoviště. Podpořil bych kromě zmíněného zázemí menší multifunkční sportoviště
pro veřejnost. Myslel bych také na to, že
nám narůstá počet zájemců o nesportovní
aktivity, které bychom měli podporovat,
přičemž nyní k nim nemáme dostatečný
prostor.

Občané, fotbalisté i atleti si zaslouží určitě
lepší tribunu. K tomu se navážou šatny,
klidně i klubovny. Když se hledal prostor pro
doktora, za nás jsme navrhovali dosadit jej
k stadionu. Formou, jakou byla prezentována
výstavba dalšího zázemí, se může bez problému navázat i na stavbu ordinace. Na stadion
bez pochyby patří i občerstvení. V jedné
obci jsem také viděl k tribuně přistavěný
malý prostor, kde pod zastřešením vystupovaly zvučné kapely. Proč by něco takového
nemohly mít i Nehvizdy. Pomohlo by se tím
i naší ZUŠ. Nemít stadion jen pro sportovce,
ale i pro ostatní obyvatele, kteří přijdou na
kulturní akci.

Probíral jsem to již několikrát jako předseda
AFK Nehvizdy s fotbalisty. Za další sporty asi
mluvit nemohu. Vše souvisí s využitím areálu
a pořádáním akcí, které souvisejí s kopanou –
turnaje, soustředění a podobně.
Pokud budeme chtít dělat turnaje (a to se již
dnes děje), tak by zázemí mělo disponovat
alespoň 4 až 6 kabinami na převlékání mužstev.
Každé dvě kabiny by měly mít společné sociální
zařízení a sprchy. Součástí budovy by měla být
také posilovna a regenerační centrum. Velmi
důležité je také zázemí pro sportovní potřeby
mužstev, jako jsou dresy, míče, kužele a mnohé
další. Toto by mělo být přístupné z přízemí
a ideálně pro každou kategorii samostatně.
Kvalitní sociální zařízení bude důležité také
pro návštěvníky areálu, stejně tak jako důstojná
tribuna vůči hlavnímu hřišti.
Dále by měla být součástí areálu místnost pro
rozhodčí, opět se sociálním zařízením a sprchou, a nesmíme zapomenout na místnost pro
správce areálu. Správce by měl mít k dispozici
garáž (traktůrek, mechanizace) a malou dílnu.
A v neposlední řadě mě napadá, že by v areálu
mělo být také místo na vykládání posekané
trávy, v budoucnu budeme trávu také sekat,
nejen mulčovat.
Důležitá je samozřejmě klubovna, místnost,
kterou mohou využívat i další sportovci.
A nakonec by v areálu neměla chybět restaurace s dobrým, třeba malým kuchyňským
zázemím.

Karel Záhrobský,
nezávislý kandidát za TOP 09
k.zahrobsky@seznam.cz

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

Jiří Poběrežský,
SNK Za lepší život v Nehvizdech
poberezsky@seznam.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

9

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

EVROPSKÉ STŘÍBRO BRALY NEHVIZDY

Čtrnáctý ročník již tradičního atletického
závodu European Kids Athletics Games neboli Mistrovství Evropy dětí a mládeže do 15
let se odehrál poprvé s nehvizdskou účastí.
V řeči čísel: 19 států, téměř 2000 mladých
atletů a 3 dny plné krásné atletiky, to byl
EKAG 2019.
Nehvizdy měly na startu nominovaných 11
atletů a atletek. Při zahajovacím ceremoniálu
a následné poradě všech vedoucích družstev
jsem si říkal, že pokud se podaří alespoň dvě
účasti ve finále, bude to na první ránu dobré.
Všechny strašily přerostlé výpravy především
Ruska, Malty a Bulharska, ty také nasázely
několik národních rekordů. Jsem zvědav,
zda jejich „hormoni“ vydrží i do dospělácké
kategorie...
Zpět k našim. Za předvedené výkony a reprezentaci Nehvizd se můžete poklonit Natálii
Arwen Tlusťákové, Jakubu Truhlářovi, Patriku Sukovi, Jakubu Žižkovi, Veronice Havlíčkové, Dominice Grábnerové, Amélii Nevrlé,

Kristýně Vopařilové, Elišce Zimmermanové
a Leontýně Dupalové. Ta do soubojů bohužel
nezasáhla a celé mistrovství strávila nemocná
na lůžku, ale i tak všechny podporovala
a fandila!
Daniela Mandíková není nehvizdská, pouze
za námi dojíždí na tréninky, ale můžeme
jí poděkovat za bronzovou medaili na 800
metrů v našem dresu! Před ni se dostaly jen
atletky z Polska a Malty.
Celkově jsme dosáhli na sedm umístění
v elitních finálových skupinách. A teď to
příjde... Štafeta sedla jak kladivo na hřebík
a díky Veronice, Dominice, Kristýně
a Amélii máme stříbrnou medaili. Věřil jsem,
doufal jsem, ale nečekal jsem.
Celý poslední den se nesl jen ve znamení
tréninku, skládání úseků, taktizování
a nasazování do jednotlivých rozběhů. Na
tréninkovém stadiónu to bylo jako v mraveništi, člověk aby se bál pohnout, že ho někde
někdo složí při tréninku předávek, jak to

ANI NA PODBLANICKÉ TRETŘE
SE NAŠI ATLETI NEZTRATILI
Premiérový ročník Podblanické tretry proběhl ve městě Vlašim. Ačkoliv šlo
o atletický mítink konaný v tomhle městě
vůbec poprvé, tak se na startu kromě české
elity představila i světová špička v několika disciplínách. Na akci si dokonce našla
cestu legenda světové atletiky oštěpař Uwe
Hohn, který jako jediný v historii dokázal
v oštěpu přehodit hranici 100 metrů
a kvůli kterému se měnila pravidla atletiky.
Tak byl dobrej!
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Naše mladé pušky byly u toho. Amélie
Nevrlá vyhrála vložený běh na 150 metrů.
Na soutěž dálkařek asi nikdy nezapomene
duo Zimmermannová – Dupalová. Holky
skákaly stejnou soutěž s dálkařkami, které
pravidelně vídají na mítincích diamantové
ligy nebo mistrovství světa. Vyhlášení dospělých atletů a dětských nadějí bylo však
zvlášť. Holky se poskládaly na 2. a 3. místo.
Tomáš Vojtek
atletikanehvizdy@seznam.cz
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okolo lítalo. Obzvláště trenéři z východní
části Evropy byli roztahovační. Ale bylo jim
to k ničemu.
Celkově se utkalo 54 štafet v 8 rozbězích. My
jsme byli nasazená štafeta v běhu čtyři ve
čtvrté dráze. Svůj běh jsme vyhráli
a prozatím šli do vedení. Následný běh plný
oněch štafet z východu Evropy naháněl strach,
ale po jejich doběhu jsme byli stále ve vedení.
Až běh číslo 6 holkám nahnal slzičky
a tepovku na maximum, to, když jsme
spadli na 2. místo a zbývaly ještě dva běhy
plné silných Němek a Litevek. Při doběhu
posledních do cíle, ještě než komentátor
sdělil konečné pořadí, holky věděly, že je
stříbro jejich, a začala nefalšovaná euforie
na tribuně a shánění české vlajky na vyhlášení. Díky za ty čtyři dny a reprezentaci
nehvizdské atletiky a školy.
Text a foto: Tomáš Vojtek
atletikanehvizdy@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

FOTBALOVÍ ŽÁCI MĚLI TRADIČNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ V JIZERKÁCH
Již pošesté jsme díky finanční podpoře od
obce Nehvizdy mohli absolvovat tradiční
srpnové soustředění v Jizerských horách.
Během předposledního prázdninového
týdne jsme opět rozbalili náš tréninkový
camp v kouzelném Penzionu Slunečnice
v Kořenově.
Soustředění bylo tak trochu i adaptačním
setkáním, protože naše řady rozšířili od
nového ročníku tři noví borci – Lukáš
Havlíček Vojta Peňás a Filip Velička.
Trenérský tým ve složení Honza Jelínek,
Standa Hladík, Honza Borovička, Dan
Saleh a Petr Nešpůrek si pro tým 19 mladších žáků připravil na celý týden opravdu
výživný čtyřfázový tréninkový program.
Kromě specifických fotbalových cvičení,
která jsme opět mohli realizovat na hřišti
TJ Kořenov, na kluky čekaly i pravidelné
tříkilometrové výběhy lesem a velmi oblíbené sprinty na místní, 250 metrů dlouhé
příkré sjezdovce.
K tvrdému tréninku je potřeba kvalitní
stravování a obsluha penzionu Slunečnice
nás opět nenechala na pochybách, že jsme
si pro svoje soustředění vybrali nejlepší
místo na světě.
Zařízení penzionu poskytuje našemu týmu
i potřebnou regeneraci ve formě studeného
bazénu a vařicí vířivky, která se pro naše
kluky opět stala největší motivací pro nasazení v tréninku. A nebudu lhát, přiznám
se, že stejně tak i pro trenérský tým...

Na závěr týdenního programu jsme opět
odehráli tradiční přátelská utkání, za
kterými jsme se přesunuli do 20 kilometrů
vzdálené obce Bozkov.
Ve spolupráci s trenéry mladších žáků TJ
Dobřejovice a SK Jičín jsme zorganizovali
celodenní trianglový turnaj.
A úplný tradiční závěr našeho soustředění
patřil tradiční, takzvané pizza smršti, během
které naši borci společně s trenéry spořádali

30 výborných harrachovských pizz. Děkujeme tímto ještě jednou obci Nehvizdy za
finanční podporu. Rodičům z naší „Nehvizdské fotbalové rodiny“ jsme vděční za
podporu, kterou nám již 6 let projevují.
Za trenérský tým
Honza Jelínek
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: Archiv AFK

POJĎTE
TRÉNOVAT
NEJMENŠÍ
FOTBALISTY
AFK Nehvizdy řeší v současné době
možnosti dalšího náboru mladých
žáčků do oddílu kopané. Tento krok je
úzce spjat s kapacitní možností stávajícího trenérského kádru.
Abychom mohli vyjít vstříc rodičům
a nábor udělat, žádáme maminky
a tatínky, kteří mají rádi kopanou
o pomoc při trénování nejmenších žáčků. Trenérské licence bychom následně
vyřešili.
Pokud by se někdo našel, kdo by nám
chtěl se současnou tíživou trenérskou
situací pomoci, ať zavolá na telefonní
číslo 604 298 537 a dohodneme se
o dalších krocích.
Těšíme se na vás
Za AFK Nehvizdy
Jiří Poběrežský
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NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Ve středu 4. září strážníka přivolali účastníci
dopravní nehody. K nehodě přijeli i policisté,
kterým strážník nehodu oznámil. Posádky tří aut
nebyly zraněny. Řidiči se dohodli na vině a sepsali
euroformuláře pro pojišťovnu.
V pondělí 9. září oznámil obyvatel Nehvizd,
že na místě pro invalidy v ulici Gabčíkova stojí
bílé auto. Strážník uvědomil majitele a ten auto
zaparkoval jinam.
Odpoledne téhož dne strážníka přivolali dopravní

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

policisté k dopravní nehodě. Během vyšetřování strážník usměrňoval dopravu a pomáhal
policistům.
Ještě později vyjel strážník k cisterně Čepra, která
uvízla na poli v ulici Toušeňská. Strážník při vyprošťování zastavil dopravu a po vyproštění auta
dohlédl na vyčištění silnice.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

DĚTI A ZBRANĚ –
NEZBRANĚ
Každý kluk i leckterá holka v dětství toužili po praku, mečíku či pistolce. A málokterý rodič odolá.
Ani autor tohoto článku neodolal a svým dětem
pistolky, dřevěné meče a pak i nožíky kdysi neodpíral. (To jen, že nechci mentorovat ani se tvářit
jako odborník.) Vždy jsem ale věděl, že velmi
záleží na vztahu rodičů ke zbraním, jakým typem
a v kolika letech potomkovi vyhoví. A především,
co mu k tomu řeknou a jaké chování budou
vyžadovat i kontrolovat. Někdo koupí hračku, jiný
airsoftovou zbraň, jiný vzduchovku, další nožík.
Prostě nějakou „zbraň nezbraň“. Za všechno, co
udělají děti, ale zodpovídají rodiče. Dobře, prosím,
kontrolujme dětské arzenály a hlídejme, kdy
děti trénují svou zručnost a přesné oko. S touto
prosbou se na mě obrátil rodič, jehož dítě v obytné
zástavbě při hře najednou cosi malého prudce zasáhlo do čela. Krvavé zranění ošetřil lékař a trvalé
následky naštěstí nebudou. Tentokrát.
Pavel Horák,
předseda komise finanční a bezpečnostní
financni@nehvizdy.cz

RANNÍ PROCHÁZKA
NEUŠKODÍ
S nástupem nového školního roku se ranní Nehvizdy začaly opět
měnit v parkoviště. Základní škola má kapacitu kolem sedmi set
žáků a v okolí školy zaparkuje nejvýš padesát aut. Tento nepoměr
vychází z úvahy, že děti v Nehvizdech dokážou do školy dojít
pěšky. Ano, nejblíž to mají děti, které bydlí v lokalitě u školy, ale
ani z ostatních částí Nehvizd to není více než kilometr.
Plně chápu rodiče prvňáčků, ale moc dobře víme, že automobily
přivážejí ke škole den co den i mnohem starší žáky… Naprosto
chápu, že většina dětí ráno schopnost jít pěšky do školy popírá,
poukazuje na nepřízeň počasí počínaje sněhem a písečnými bouřemi konče. Předvádí vysílení, choroby nebo psí oči, jenom proto,
aby je před budovu školy dopravil automobil.
Kompromisem může být odvoz na náměstí, ke Kompasu či odvoz
jen dva dny v týdnu. Jistě namítnete, že řada rodičů vozí děti ke
škole a pak pokračuje do práce, ale právě proto doporučujeme
děti vyložit už na náměstí, u úřadu nebo u cyklostezky – bezpečné
cesty do školy.
Příjemným efektem menšího množství aut může být zklidnění
dopravy právě u školy, kdy žáci-chodci nemusejí kličkovat mezi
množstvím ne zcela předpisově zaparkovaných automobilů.
Někteří motoristé dokážou svým parkováním znepříjemnit život
navíc i řidičům autobusů.
Jsem přesvědčen, že ranní procházka rozhodně neublíží, ale prospěje. Nachodit několik tisíc kroků denně nedělá dobře jen nám
dospělým, ale i dětem, které mají energie na rozdávání.
Děkuji, že návrh uvážíte. A nebráním se nikterak diskusi.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 9. 2019. 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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