MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

BEZPEČÍ
V NEHVIZDECH
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Několik let se zabýváme bezpečností chodců
a dětí při cestě do školy a na sportoviště v Nehvizdech. Byl instalován přechod se semaforem
v ulici Pražská ke škole. Podařilo se nám uspět
v dotaci na naši cyklostezku a bezpečnou cestu
do školy a na sportoviště, která je nyní ve výstavbě a bude do konce roku dokončena.
Bylo nám vždy vytýkáno, že cyklostezka vede
odnikud nikam, a my jsme argumentovali tím,
že je to hlavně myšleno pro bezpečný pohyb
dětí do školy a na sportoviště. Nyní řešíme, aby
cyklostezka pokračovala dále. Jednal jsem se
starostou obce Zeleneč o možnosti napojení
naší cyklostezky na cyklostezky ve Mstěticích
a Zelenči. Našli jsme společně řešení a následně
jsme jednali s projektantem revitalizace
železničního koridoru, aby do této akce byl
zapracován podchod pod železniční tratí pro
cyklisty a pěší. Nyní je tento podchod pod tratí
zapracován v projektu rekonstrukce Mstětického nádraží.
Abychom dále zvýšili bezpečnost pohybu dětí
do školy, byla dojednána s Ropidem a Středočeským krajem změna školních autobusových
linek, které dříve končily na náměstí. Nyní je
zastávka přímo u školy. A také děti docházející
do školy ze zástavby Lentilky, mohou využívat
školní autobusový spoj a dojet přímo před
školu.
Další opatření ke zvýšení bezpečnosti v Nehvizdech je vybudování plánovaného obchvatu.
Nyní projednáváme a provádíme směny
a odkupy přilehlých pozemků. Naposledy jsme
jednali na Arcibiskupství o směnách jejich
pozemků, které jsou v trase obchvatu. Nyní
zpracováváme odhady těchto pozemků a návrh
na dělení pozemků, abychom věděli přesnou
výměru těchto pozemků pod obchvatem.
Doufám, že vše bude vyřízeno do konce roku.
Dále do konce roku chceme provést směnu
10 hektarů pozemků u čelákovické křižovatky,
kudy povede obchvat. Jsem přesvědčen, že
vybudování obchvatu je pro zvýšení
bezpečnosti v Nehvizdech
nezbytné.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

.
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ŘÍJNOVÉ VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 20. a 21. října
2017:
Právo volit do Poslanecké sněmovny má
státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Úřad městyse vydá voliči, který nebude
moci volit v Nehvizdech, na jeho žádost
voličský průkaz.

a) osobně voliči,
b) osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu,
c) zašle jej voliči na jím uvedenou adresu,
a to i do zahraničí,
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát. Vzory žádostí jsou
k dispozici na úřadě.

Žádost může být vyřízena:
a) písemným podáním doručeným nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tj. v pátek
13. 10. 2017 do 16.00 hod.,
- v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem,
- v elektronické podobě zaslané POUZE
prostřednictvím datové schránky voliče doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb,
tj. 13. 10. 2017 do 16.00 hod.,
b) osobně na úřadě, nejpozději do středy 18.
10. 2017 do 16.00 hod. (do uzavření stálého
seznamu voličů).

Hlasovací lístky budou dodány do schránek
nejpozději 17. 10. 2017.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 5. 10.
2017:

DO OKRSKU ČÍSLO 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST – NEHVIZDY, UL. PRAŽSKÁ 14 – BUDOVA ZŠ
- SPADAJÍ TYTO ULICE:
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.
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Letošní volby do Poslanecké sněmovny
budou těmi prvními, ve kterých budeme
v Nehvizdech volit ve dvou okrscích. Nově
tedy přibude jedna volební místnost, která
bude na adrese Pražská 100 (Klub 100,
vedle úřadu). Na obálkách, ve kterých vám
budou doručovány volební lístky, najdete
i číslo okrsku, ve kterém budete volit.
Mirka Kvasničková,
Iva Prekschlová
mestys@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková

DO OKRSKU Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST – NEHVIZDY, UL. PRAŽSKÁ 100 – KLUB 100
- SPADAJÍ TYTO ULICE:
Akátová, Bedřicha Mouchy, Dubová,
Gabčíkova, Habrová, Horoušanská
(jen čp. 29 a 53), Jabloňová, Jasanová,
Javorová, Jirenská, Kaštanová, Krátká,
Kubišova, 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.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN V NEHVIZDECH

Jako každý rok se hlavní atrakcí Podzimního
dětského dne v Nehvizdech v areálu AFK Nehvizdy staly zemědělské stroje a zvířata, které do
Polabské nížiny a k zemědělcům vždy patřily.
A bylo nádherné babí léto, takže za zemědělci
přišlo na 400 dětí!
Kombajny, traktory a další stroje zemědělci
naleštili a děti si je mohly v sobotu 9. září nejen
prohlédnout, ale hlavně si na ně vylézt. A také se
proběhnout v bludišti z balíků slámy…
Tentokrát měli zemědělci připraveny atrakce také
pro větší děti a pro rodiče. Nechyběly segwaye,
čtyřkolky, jízda na gatoru, ale také laserová
střelnice. Vše zkušeně moderoval ředitel školy
Luboš Rýdlo, který přivítal i kolonu motorkářů
z neziskové organizace MDA Ride, kterou Nehvizdy podporují. Zastupitelé Jiří Glatt, Daniel Štěch
a zemědělec Jiří Brodský, ml. a Lenka Glattová navíc společně s mnoha dobrovolníky připravili pro
děti také řadu soutěží – děti poznávaly zeleninu,
obilí, ale třeba také různé druhy vajíček, a zkusily
si zatlouct i hřebík.
A když pak děti po soutěžích naložil traktorista
do speciálního vozíku, který táhl traktor, a vozil je
po poli, byly děti v sedmém nebi.
-pepFoto: Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse na 34. zasedání schválilo:
- Úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, p.
o., účinnou ke dni 1. 9. 2017.
(Úprava se týkala rozšíření školního zařízení
o nově vybudované třídy v čp. 1000 a školní
tělocvičnu čp. 1001).
- Uzavření darovací smlouvy na pozemek p. č.
457/58 v katastrálním území Nehvizdy o výměře
128 m² mezi městysem a panem J. K. a uzavření
dohody o vypořádání příspěvku na rozvoj infrastruktury a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy a dohody. (Tento pozemek je součástí
budoucí komunikace v nové zástavbě).
- Koupi spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 193 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 934 m2, jehož
součástí je stavba – budova č. p. 7 – objekt
k bydlení, v obci Nehvizdy, část obce Nehvízdky; to vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 587, vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha – východ, pro k. ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, od prodávajícího, pana
M. R., nar. 23. 12. 1943, bytem Přívorská
494/43, Čimice, 181 00 Praha 8, za kupní
cenu ve výši 400 000 Kč, a uzavření příslušné
kupní smlouvy, jejíž znění je přílohou tohoto
usnesení.
- Uzavření Smlouvy o advokátní úschově mezi
městysem Nehvizdy, coby složitelem, p. M. R.,
coby příjemcem, a Mgr. Andreou Málkovou,
advokátem, IČO: 018 78 077, na základě níž
advokát za sjednaných podmínek obstará
úschovu a výplatu kupní ceny v souvislosti
s koupí spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 193 v k. ú.
Nehvizdy městysem; znění příslušné smlouvy

ODEČTY VODOMĚRŮ
Odečty za III. čtvrtletí 2017 budou
provedeny do konce září 2017.
Zprávy o stavu vodoměru můžete
zaslat SMS na tel. 776 605 397
nebo e-mailem na adresu jaroslav.
drahokoupil@centrum.cz
NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST:
- Jméno a adresu odběratele
včetně č. p.
- Stav vodoměru
Prosíme, aby všichni byli co nejvíce
nápomocni novému odečítači vody
a děkujeme všem za spolupráci.
VaK Zápy s.r.o.

o advokátní úschově je přílohou tohoto
usnesení.
- Pověřilo starostu městyse podpisem předmětné kupní smlouvy a smlouvy o advokátní
úschově, kdy starosta městyse je oprávněn k podpisu předmětných smluv teprve
v okamžiku, kdy bude splněna níže popsaná
podmínka: dle výpisu z Katastru nemovitostí neváznou na pozemku parc. č. st. 193
v k. ú. Nehvizdy žádná zástavní práva, věcná
břemena, předkupní práva, či jiná práva
třetích osob a ani jiná omezení vlastnického
práva k pozemku a ani jiné poznámky
a upozornění, a současně není zahájeno ani
vedeno řízení o jejich zápisu do Katastru
nemovitostí.
- Rozpočtové opatření č. 2/2017 rozpočtu městyse Nehvizdy na r. 2017.
(Úpravy se týkaly navýšení v příjmové části
rozpočtu u daní převáděných z FÚ, poplatků
za odpady od občanů a za tříděný odpad od
EKO-KOM. Ve výdajích došlo k rozpočtovým
rozpisům v rámci některých paragrafů, kdy celkový výdaj zůstal nezměněn. Ve výdajích došlo
k navýšení u DUN u ČOV, energie v ZŠ
a tělocvičně, opravy elektro po úderu blesku,
nový SW pro úřad, finanční dary).
- Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky
a cesty na pozemek p. č. 326/256 v k. ú. Nehvizdy za 5000 Kč mezi městysem a firmou VONTEL, a. s., a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
(Jedná se o přístup přes pozemek obce v komerční zóně Nehvizdy Jih).
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
(služebnosti) č. IV-12-6021066/VB/03 Nehvizdy
– ul. Okružní – kNN mezi městysem Nehvizdy
a ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 326/151
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřuje starostu
smlouvu podepsat.

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

Václav HOFMAN
Věra DUŠKOVÁ
Daniel NAGAJ
Emilie VAŘEJČKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Starostu pokračovat v jednáních se starostou
Obce Zeleneč o prodloužení cyklostezky a jejím
napojení na stávající cyklostezku Mstětice – Zeleneč – Lázně Toušeň.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
- Nástavbu ZŠ – viz článek str. 6.
- Informace o průběhu příprav přístavby jídelny
a školních dílen u ZŠ.
- Sportovní areál – směna a odkup pozemků.
- Vodovodní přivaděč a vodojem – stav projektové dokumentace na posílení vodojemu, který
zpracovává firma Projekt IV.
- Informace o zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV.
- Informace o jednání se Státním pozemkovým
úřadem o pozemku p. č. 166/3, jehož část má být
součástí obchvatu, a dále o plánovaných směnách
pozemků pod obchvatem.
- Předávání pozemků v obci v lokalitě Za Tarasem
II, kde byly zjištěny závady.
- Předávání ploch od firmy Silver Development,
kde nebyly dodrženy podmínky plánovací smlouvy, proto s firmou bude vyvoláno další jednání.
- Územní plán změna č. 4 – na minulém zasedání
zazněly informace o řešení podnětů od vlastníků
pozemků a požadavků městyse, následovat bude
zpracování textové a grafické části pořizovatelem
(ing. Matějková z MěÚ Brandýs nad Labem),
poté firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o. zpracuje grafický podklad pro změnu č. 4 ÚP.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete v elektronické podobě na webu městyse Nehvizdy na úřední
desce nebo na vývěsní desce před úřadem.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

INFO Z ÚŘADU
KNIHOVNA – nová otevírací doba
v úterý a ve čtvrtek
Adresa: Nehvizdy, Pražská 14 (budova základní
školy na náměstí). Otevírací doba je nyní vždy
ve čtvrtek od 16,30 do 19 hodin. Od 26. 9. 2017
bude knihovna nově otevřena ještě každé úterý
od 14 do 16 hodin. Více informací najdete na
webu Nehvizd nebo můžete psát na e-mail:
knihovna.nehvizdy@seznam.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
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZAHÁJILI JSME DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
V pondělí 4. září v naší škole poprvé zazvonilo.
Do školních lavic usedlo 512 žáků počínaje 86
prvňáčky a konče 30 osmáky v celkem 22 třídách, frontu na obědě pak tvoří 476 hladových
krků. I ve školce se činili – 197 špuntů v devíti
třídách a totéž v jídelně. Školní družina má
zapsaných téměř 260 dětí, k tomu se staráme
o stravování mateřinky v Horoušanech, běží
Dráček a dětská skupina, od října se rozjedou
kroužky… Nemáme se snad za co stydět. Letošní školní rok přinesl a přinese řadu změn:
Před školou staví nově školní autobus, provoz
před školou je jednosměrný, a to od konce učitelského parkoviště, prvňáčkové jsou
v samostatném domečku a stravují se v jídelně
mateřské školy.
Po dlouhém zvažování jsme přistoupili k omezení vstupu dospělých osob do budovy školy –
a to pouze z důvodu zajištění bezpečnosti dětí
a žáků. Jsme si plně vědomi všech rizik
a nakonec první dny provozu školy nám přesně
ukázaly slabá místa.
Na našem webu jsou zveřejněny všechny
informace ohledně vyzvedávání dětí z družiny,
odchodů ze školy, nově máme vyhrazenu „čekací“ třídu pro dojíždějící žáky, řadu případů
řešíme individuálně. Nechci opakovat to, co lze
snadno najít na www.skolanehvizdy.cz , proto
snad jen to nejdůležitější:
Všichni vyučující ZŠ mají zřízeny e-mailové
adresy, které na školním webu naleznete. Administrativní záležitosti řeší paní Jana Rýdlová
na adrese kancelar@skolanehvizdy.cz, osobní
e-mail ředitele školy je zs.nehvizdy@volny.cz. Je

mnohem lepší se na nás obracet i se zdánlivými
maličkostmi než pak řešit něco nepříjemného.
Chci moc poděkovat těm, kterých se počáteční
zmatky dotkly, za racionální a věcný přístup
a všem za pochopení různých nepohodlí, která
s sebou běžný školní život nese. Opravdu se
snažíme, aby se u nás naši žáci cítili dobře
a bezpečně a aby k nám chodili rádi.
Mohu slíbit, že budeme dále usilovat o to,
aby naše škola byla místem příjemným pro

všechny, kdo její služby využívají. Přeji nám
všem klidný školní rok 2017–2018, hlavně rok
prožitý ve vzájemném pochopení a ve vzájemné úctě. V neposlední řadě rok absolvovaný
v plném tělesném i duševním zdraví…
Jo, a věřte mi – jsme s Vámi moc rádi.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Fota: Mirka Kvasničková

Organizace školního roku
2017–2018 – základní termíny:
Období školního vyučování ve školním
roce 2017/2018 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve středu
31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v
sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý
2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu
3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny
na 19. 2. – 25. 2. 2018.
Kompletní dokument MŠMT, upravující
organizaci školního roku, naleznete na http://
www.skolanehvizdy.cz/aktuality/organizace-skolniho-roku-20172018-758cs.html.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Akce, které by vás určitě neměly na podzim
minout!

22. 9.

16.00 hodin Drakiáda na fotbalovém hřišti.
Pořádá ZŠ a MŠ Nehvizdy. Buřty si vezměte
s sebou!

30. 9.– 1. 10.

Posvícení v Nehvizdech I – kolotoče u AFK
a fotbalové zápasy:

30. 9.

Fotbal
10.15 hodin utkání starších žáků Nehvizdy –
Hovorčovice,
13.30 hodin utkání staré gardy Nehvizdy –
stará garda Šestajovic,
16.00 hodin mistrovský zápas A Nehvizdy –
Brázdim

1. 10.

Fotbal
10.15 hodin mladší žáci Nehvizdy – Brázdim
16.00 hodin mistrovský zápas B Nehvizdy – Řež

1. 10.

Divadlo pro seniory
Muzikál Čas růží v Hudebním divadle Karlín.
Odjezd od úřadu ve 13.00 hodin! Nezapomeňte
si vstupenky.

5. 10.

Výlet pro seniory
Podzimní zemědělec, výstaviště Lysá n. Labem
Odjezd od úřadu v 10.00 hodin. Po návratu
bude pro seniory připraven oběd v restauraci
U Drástů na náměstí.

7. 10.

Nehvizdský běh
14.00 fotbalové hřiště AFK Nehvizdy

WWW.NEHVIZDY.CZ

Prezentace: předem na e-mail atletikanehvizdy@seznam.cz nebo na místě 13.00–13.45

7. 10.

Posvícení II – Mladé posvícení
20.00 hodin Posvícenská zábava v sokolovně.
Soutěž o ceny. 1. místo: pečená husa! Předprodej ve středu 4. 10. od 19 do 20 hodin.

14. 10.

14.00 a 15.00 hodin Vítání občánků na úřadě
městyse Nehvizdy.

29. 10.

16.00 Nehvizdská Dýně. Tradiční akce v sokolovně. Od 18.00 hodin lampionový průvod
a od 18.15 hodin velký ohňostroj u fotbalového
hřiště.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BUDOVÁNÍ NÁSTAVBY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY POKRAČUJE
V letošním roce jsme začali budovat nástavbu původní budovy základní školy v ulici
Bedřicha Mouchy. Jedná se o bývalé kanceláře
a byty firmy Xaverov. Netušili jsme ovšem, že
právě tato rekonstrukce bude tak náročná.
V první fázi nástavby základní školy jsme
museli po konzultaci se statikem zesílit
a podkopat základy budovy, jelikož původní základy nevyhovovaly. Toto zesílení se
nám podařilo dokončit v červnu. Pak začala
demontáž střešního pláště se škvárovým zásypem a demontáž stropních panelů. Tyto práce
se proti původnímu plánu protáhly o měsíc,
protože panely byly probetonovány s věncem. Mezi panely bylo navíc 60 centimetrů
probetonování s ocelovou výztuží o průměru
20 milimetrů navrtáno do panelů a to vše bylo
zalito betonem.
Tuto konstrukci stropu jsme museli odstranit,
protože statik ji posoudil jako nevhodnou
a nevyhovující pro umístění školního zařízení.
Po odstranění stropní konstrukce se udělalo
vyarmování a betonáž nového věnce, na který
se uložily nové stropní panely s větší únosností. Nyní se vyzdívá obvodové a vnitřní zdivo
a bude následovat montáž střešního pláště.
V této části budovy nově vzniknou tři kmenové třídy, jedna učebna se zázemím pro učitele
a sociálním vybavením pro žáky. Ve druhém
nadzemním podlaží vznikne sborovna pro

učitele a sklad. Dále zde budou dva byty.
Po dokončení této akce bude obec disponovat
33 kmenovými třídami s kapacitou pro 790
žáků a 5 odbornými učebnami. Tímto by kapacita školního zařízení měla být dostatečná.
Na to, abychom zlepšili výuku a komfort žáků,
plánujeme výstavbu školních dílen a přístavbu
školní jídelny. Na tyto dvě akce se zpracovává

projektová dokumentace a koncem měsíce září budeme žádat o vydání stavebního
povolení. Doufáme, že školu se nám podaří
kompletně dokončit do konce roku 2018.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

NEHVIZDSKÁ CYKLOSTEZKA V ČÍSLECH
Většina nehvizdských občanů již zaznamenala, že výstavba cyklostezky, která bude
současně sloužit jako bezpečná cesta do
školy, je v plném proudu. Do konce letošního roku bude dokončena kompletní stavební část s asfaltovým povrchem, obrubníky
i veřejným osvětlením, v příštím roce pak
obec dokončí okrasnou zeleň a imobiliář.
Státní fond dopravní infrastruktury poskytl
na tuto akci dotaci ve výši 83,3 % z uznatelných nákladů. Náklady, které byly uznány,
dosáhly částky 7 331 048 korun
a fondem byly poskytnuty prostředky ve
výši 6 111 000 korun. Finance na výsadbu
keřů a stromů a osazení laviček již bude
obec čerpat pouze ze svého rozpočtu.
Celková délka cyklostezky je 1 460 metrů,
její šířka bude 3 metry.
Stezka začíná v ulici Do Nehvidek, pokračuje přejezdem Toušeňské a končí ulicí Ke
Hřbitovu, kde bude navazovat na Starou
cestu. V celé délce bude položen asfaltový
povrch. Po cyklostezce se budou moci pohybovat jak cyklisté a bruslaři, tak i chodci
a maminky s kočárky. Všem motorovým
prostředkům je vjezd na cestu zakázán.
Text a foto: Richard Sedlický
Předseda komise stavební a živ. prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

I O PRÁZDNINÁCH SE DĚTI PŘIPRAVOVALY
NA NOVOU FLORBALOVOU SEZÓNU
V létě jsme pro 35 dětí nehvizdského florbalového oddílu připravili dva příměstské
kempy.
S dětmi jsme si to moc užili a už se těšíme
na nadcházející florbalovou sezónu, o které vás budeme informovat v příštím čísle.
Text a fota: Trenéři florbalového oddílu
Hynek Ondráček, Daniel Saleh, Tomáš
Kalina, Dan Bartončík, Adéla Venerová
a Marta Zimmermannová
adela.venerova@seznam.cz

VÝZVA
Přidejte se k v lednu nově vzniklé
ženské florbalové skupině!
Předchozí zkušenosti s florbalem ani
věk nerozhodují, stačí jen chuť hýbat
se a chodit pravidelně.
Hrajeme každý čtvrtek od 19.30 do
21.00 hodin a každou neděli od 18.30
do 19.30.
V případě zájmu napište na mail:
adela.venerova@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z AFK NEHVIZDY
AKTUALITY

MALÍ FOTBALISTÉ TRÉNOVALI.
ALE TAKÉ SPALI POD STANEM
Nejmladší kategorie fotbalu - NEFÍCI
a BOBŘÍCI zahájili sezónu poslední týden
prázdnin v domácím prostředí. Každý
den 6 hodin strávených fotbalem, hrami,
atletickými soutěžemi, ale i gymnastickými prvky, jsme se připravovali na novou
sezónu. Tam nás čekají 2 soutěže mladší
přípravky, 1 soutěž starší přípravky
a nakonec MINI-STAR.
Do posledního dne jsme se probudili společně, neboť jsme utužili kolektiv v malém
stanovém městečku na hřišti. Děti si to
krásně užily a za tu dřinu si to zasloužily.
Příští rok půjdeme ve stopách starších
kamarádů ze žáků a vyrazíme za hranice
Nehvizd.
Eva Jenčíková
Evik.jencikova@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy

OPĚT JSME FOTBALEM UCTILI PAMÁTKU KAMARÁDA
Dne 19. srpna 2017 se na fotbalovém hřišti AFK uskutečnil již 39. ročník turnaje
Jana Beneše v kopané. Za přítomnosti
členů rodiny, mužstev Nehvizdy, Šestajovice, Mochov a Nová Ves a starosty obce
Vladimíra Nekolného byla uctěna památka kamaráda, který zemřel před 41 lety
tragickou smrtí. Při této příležitosti
bylo vzpomenuto i na dlouholetého člena
fotbalového klubu Antonína Lopatáře.
Po zahájení fotbalového turnaje byly položeny kytice u hrobů na místním hřbitově.
Minutou ticha byl zahájen první fotbalový
zápas. Během dopoledne byla sehrána dvě
utkání. Mužstva, která prohrála, změřila
své síly odpoledne během zápasu o třetí
a čtvrté místo, vítězové pak o místo první
a druhé.
Během dne bylo velmi příjemné fotbalové
počasí, což hodně ovlivnilo dobrou atmosféru a sportovní výkony mužstev.
Před přicházející novou fotbalovou
sezónou nedošlo ke zranění u žádného
mužstva. Na konci turnaje byly vyhlášeny
výsledky a předány ceny.
Turnaj vyhrálo mužstvo AFK Nehvizd, na
2. místě se umístilo mužstvo Mochova,
3. místo obsadilo mužstvo Šestajovic a na
4. místě skončili fotbalisté z Nové Vsi.
Fotbalový klub děkuje všem zúčastněným
za společné uctění památky našich
kamarádů.
Jiří Poběrežský
poberezsky@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z TO SOKOL NEHVIZDY
AKTUALITY

MINITENISTÉ PRVNÍ V KRAJI!
POSTUPUJEME NA MISTROVSTVÍ ČR
Dosáhli jsme skvělého úspěchu. TO Sokol
Nehvizdy je v roce 2017 nejlepším družstvem ve Středočeském kraji! Postoupili
jsme za Středočeský kraj na MISTROVSTVÍ
ČR a máme titul přeborníka Středočeského
kraje! Mistrovství České republiky se hraje
28. 9. 2017 na dvorcích TK Sparta Praha,
potkáme se zde s vítěznými družstvy
z ostatních krajů.
Na Mistrovství České republiky 2017 postoupily: TO Sokol Nehvizdy, TK AGROFERT Prostějov, TK Sparta, LTK Liberec,
TK Škoda Plzeň, TK Hlinsko, TK Pelhřimov
a vítěz Severomoravského kraje. Držte nám
v silné konkurenci velkých měst palce!
A jaká byla cesta k titulu? V květnu
a červnu jsme vyhráli všechny zápasy
v základní části a postoupili jsme ze skupiny
do krajského čtvrtfinále. V srpnu a v září
jsme porazili Beroun, Zdice, Králův Dvůr.
Skvělého úspěchu dosáhli naši minitenisté
v sestavě Dominik Bílek, Alice Ludvíková,
David Luňák, Šimon Kabrhel a Josef Kovář.
Celkové vítězství je výsledek dlouhodobé
a kvalitní práce s dětmi a nádherný úspěch
našeho družstva, oddílu, a současně celého
nehvizdského tenisu a všech, kteří ho podporují a mají rádi. Děkujeme.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Naše družstvo minitenistů TO Sokol Nehvizdy na 1. místě ve Středočeském
kraji! Postupujeme za Středočeský kraj na MISTROVSTVÍ ČR družstev! Zleva:
zástupce kapitána Tomáš Bílek, Josef Kovář, Šimon Kabrhel, Dominik Bílek,
David Luňák, Alice Ludvíková, kapitán, vedoucí oddílu a trenér Petr Kopřiva.
Foto: Eva Ludvíková

LETNÍ TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
V HARRACHOVĚ A V NEHVIZDECH
Letošní prázdniny se připravovali naši
tenisté a tenistky 6–16 let opět na našich
tenisových soustředěních.
Letošní týdenní letní tenisová soustředění
probíhala o prázdninách v krásném prostředí tenisového areálu v Harrachově
v Krkonoších v termínech 23. 7. –
29. 7. 2017. a 13. 8. – 19. 8. 2017.
Každého turnusu se zúčastnilo přes 30
tenistů a tenistek.
V závěru prázdnin 29. 8. – 30. 8. jsme
pořádali ještě tradiční dvoudenní tenisový
tábor doma v Nehvizdech pro 37 hráčů.
Fotky ze všech soustředění najdete na
www.tenisnehvizdy.cz.
Děkuji všem trenérům za skvělou práci
na letních akcích a všem, kteří jste nám
pomohli.

Letní soustředění v Harrachově II.
turnus: tenisová a kondiční příprava
v horském prostředí. Foto: Petr Kopřiva

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Dvoudenní letní tenisový tábor v Nehvizdech 29. 8.–30. 8. 2017.
Foto: Ivana Frajmanová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NOVÁ JEDNOSMĚRKA U ŠKOLY

Nehvizdské bezpečnostní
desatero (nejen) pro děti
1) Do školy se chodí po chodníku.
Nikoli po silnici.
2) Přecházíme především na přechodech.
3) Na kole se jezdí s helmou.
I do školy.
4) Chodník není závodní koloběžková
dráha.
5) Chodci musí za tmy a šera nosit
reflexní prvky na oblečení.
6) Postrčit kamaráda do vozovky není
dobrá zábava.
7) Pokud při honěné vběhnete na
silnici, může vám dát babu auto.

Po vyhodnocení zkušeností s ranním
provozem v okolí školy v ulici Bedřicha
Mouchy stavební komise ve spolupráci se
starostou a strážníkem změnila ulici v úseku mezi parkovištěm pro učitele a bytovou
zástavbou na jednosměrnou.
Ulice je průjezdná od ulice U hřbitova
kolem školy do ulice Kubišova. Tam auta
a autobusy odbočí doprava a přijedou na
ulici Toušeňskou. Pokud odbočí podruhé
doprava přijedou na křižovatku s ulicí
Pražskou na křižovatce u mateřské školy.

Apelujeme proto na dodržování jednosměrky a na ohleduplnost rodičů, kteří vozí děti
do školy.
Zvýšený provoz na křižovatce ulic Toušeňská a Pražská bude monitorovat strážník
a v případě vážných problémů bude komise
stavební a bezpečnostní společně s krajskými úřady hledat další dopravní opatření.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

8) I při přecházení na zelenou je sledování provozu důležitější než rekord ve
hře na mobilu.
9) Řidič auta, které couvá, vás nemusí
vidět.
10) Vyběhnout z autobusu do školy
bez rozhlédnutí je krátkozraké.
Pavel Horak financni@nehvizdy.cz
Michal Dudla straznik@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 22. 8. 2017 strážník přijal oznámení, že
ve staré cihelně hoří. Hořely plastové hadice
a okno. Strážník společně s místostarostou
Josefem Kolářem oheň uhasili.
Dne 1. 8. 2017 dostal strážník upozornění,
že v ulici Na Zámku obtěžuje podomní prodavač, strážník prodejce vyhledal a udělil
mu pokutu 1000 korun za porušení obecní
vyhlášky.
Dne 7. 8. 2017 strážník při obchůzce spatřil
muže ponořeného do kontejneru na textil
v ulici U Parku. Dotyčný tvrdil, že chtěl
udělat přítelkyni radost, tím že jí donese oblečení. Vzhledem k tomu, že muž z kontejneru vytahal velký pytel oblečení, strážník
mu udělil pokutu 2 000 korun.
Téhož dne při společné akci s policií
u úřadu společná hlídka zastavila dodávkové vozidlo. Při lustraci policisté zjistili, že

řidič má vysloven platný zákaz řízení všech
motorových vozidel. Řidiče si policisté
odvezli na obvodní oddělení.
Dne 17. 8. 2017 obyvatelka Nehvizd oznámila, že v ulici Na Příštipku jsou nějací
podomní prodejci okapů. Policista prodejce
dostihl na křižovatce ulic U Sokolovny
a Pražská. Přiměl je se vrátit do ulice
U Sokolovny a po zjištění totožnosti jim
uložil pokutu 800 korun za porušení obecní
vyhlášky.
V noci ze 24. 8. na 25. 8 2017 neznámý
pachatel v ulici Vyšehořovická odcizil ze zaparkované Škody Rapid všechna kola a auto
nechal na dílech zámkové dlažby. Škoda
byla odhadnuta na 20 000 korun.

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

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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