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NOVÁ PŘÍSTAVBA ŠKOLY ZKOLAUDOVÁNA.
V ZÁŘÍ SE V NÍ UŽ ZAČNOU UČIT ŽÁCI
Podívejte se na fotografie z nové přístavby školy,
je zkolaudována a v září se v ní již budou učit naše
děti. Celková kapacita přístavby je 324 žáků.
Dne 17. 6. 2021 byla provedena prohlídka při kolaudaci přístavby ZŠ. Ke kolaudaci byly předloženy veškeré doklady o měření denního a umělého
osvětlení, zároveň byla ve třídách provedeno hlukové a dozvukové měření. Předloženy byly atesty
materiálů použitých při výstavbě školy, protokol o
měření radonu a zkouška pitné vody.
Ke kolaudaci bylo nutné zpracovat projekt skutečného provedení stavby, jelikož v průběhu došlo
k některým změnám, které byly předem projednány s KHS a HZS Středočeského kraje. Škola
původně měla mít dvě odborné učebny a devět
tříd, nyní po úpravách má dvě odborné učebny
a 11 tříd. Celková kapacita přístavby je 324 žáků
a tomu odpovídá i hygienické zázemí. Zároveň i
zázemí pro učitele, které se skládá ze sborovny, tří
kabinetů a skladu.
S přístavbou se také řešilo rozšíření kuchyně,
kde vzniknul nový prostor pro sklady a přípravnu s možností mytí nádobí. Také se přesunula
vzduchotechnika kuchyně a vybudovala se nová
kotelna pro přístavbu.
Mezi přístavbou a původní školou vzniklo rozleh-
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lé atrium, kde bude moci škola pořádat výstavy
a různé školní akce. Jsem velice rád, že se nám
toto podařilo s okolními obcemi vybudovat a
tím vyřešit kapacitu školy i do budoucna. Myslím
si, že ti, kteří se na této akci podíleli, určitě mají
radost z nových a kvalitních prostor pro děti, kteří
školu navštěvují.
Vladimír Nekolný,
předseda DSO Nehvizdy
nekolny@nehvizdy.cz
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Čestný občan městyse Nehvizdy a čestný
starosta nehvizdské tělocvičné jednoty Miloš
Ryčl oslavil 95 let. Na valné hromadě TJ Sokol
Nehvizdy mu blahopřáli členové výboru, vedoucí oddílů a další členové sokola, dar předal
starosta tělocvičné jednoty Josef Kolář a za
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městys starosta Nehvizd Jiří Poběrežský.
Miloši Ryčlovi přejeme ještě jednou hlavně
hodně zdraví, radosti a pohody.
pep
Fota: Mila Svatuněk

1

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PO DLOUHÉ ODMLCE
Po více než roce Nehvizdy opět přivítaly
nové občánky. Bylo jich na třicet.
Dlouhou pauzu způsobila protikoronavirová opatření, kdy se lidé nesměli setkávat.
I proto někteří malí občánci na Vítání
vlastně už přišli po svých, o to více však byli
roztomilejší.
O kulturní program v místní sokolovně se
postaral sbor naší ZUŠ Nehvizdy pod taktovkou paní učitelky Magdy Pospíšilové. Malé
občánky přivítal starosta obce Jiří Poběrežský
a předsedkyně komise školství, kultury
a sportu Petra Horáková.
Kromě malé pozornosti a květin, dostanou
přivítaná miminka ještě také hrneček s vlastní fotografií, pro který si rodiče mohou přijít
na obecní úřad.
Pokud i vy chcete, aby Nehvizdy vaše miminko přivítaly, pošlete vyplněnou přihlášku.
Kvůli ochraně osobních údajů nemůže bez
této přihlášky vás a vaše děťátko na slavnostní akt pozvat.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání
občánků doručte osobně na podatelnu Úřadu
městyse Nehvizdy, nebo 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 úřad městyse rodičům dítěte
pozvánku. Vítání je určeno pro děti starší
6 týdnů, s trvalým pobytem v Nehvizdech
nebo Nehvizdkách.
pep, mk
Fota: Martina Root
Oznámení

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

Václav ŠTECHER
Marie BROŽKOVÁ
Jiří POBĚREŽSKÝ st.
Václav VALIŠ
Alena KUČEROVÁ
Ludmila PROKEŠOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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Česko-anglická škola Sofia School
nejen školka, ale už i další
ročník základní školy
Bilingvní mateřská škola Sofia School
v Jirnech si získala značnou prestiž
i velkou oblibu rodičů v okolí, a proto
v minulém školním roce otevřela také
první ročník navazující základní školy.
Prvňáčci zdárně absolvovali první třídu
a kromě tradičních znalostí plynně hovoří
anglicky. Nyní se radují z prázdnin a škola
od září otevírá nový ročník základní školy.
Do první i druhé třídy je stále možné děti
přihlásit.
Ing. Jarka Kovaříková
Jarka.kovarikova@sofiaschool.cz
www.sofiaschool.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY ÚM NEHVIZDY
pondělí
středa

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

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 8.30 do 12.00 hod.
Na sběrném dvoře je zpoplatněna
stavební suť:
- jeden vozík za auto (cca 500 kg)/měsíc
zdarma,
- každý další vozík v daném měsíci je
zpoplatněn částkou 350 Kč.
- Pneumatiky bez disku z osobního automobilu: 50 Kč/kus, samostatné disky jsou
zdarma. Pneumatiky s disky nebereme.

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

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

OTVÍRACÍ DOBA
POŠTY PARTNER NEHVIZDY
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

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

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

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Oznámení

TS Městyse Nehvizdy s. r. o.,
Pražská 255, Nehvizdy

29. srpna 2021
od 9.00

HLEDAJÍ

výpomoc (brigádníky)

NA ÚDRŽBU VEŘEJNÉ
ZELENĚ A POMOCNÉ
PRÁCE

od 1. 8. do 31. 8. 2021.
 Upřednostňujeme místní uchazeče
o zaměstnání,
 Nástup možný ihned,
 Bližší informace na mailu:
technickesluzby@nehvizdy.cz
nebo tel. 723 256 911
Josef Kolář, v. r.
jednatel

IV. ročník na podporu nadačního fondu Mathilda
program

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

hlavní sponzorka Irena Vojtíšková
herci

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

Tradičně skvělé občerstvení!
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Vorisek
Nehvidskývoříšek

www.nehvizdskavoriskiada.webnode.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
...není co dodat...
Kalamář vyschl.
Zavřeš dveře známé a možná
chtěl bys tu ještě chvíli být.
Tak sbohem dětství, už Tě nepotkáme.
Volá život, musíme už jít...
Fota: archiv ZŠ Nehvizdy

Inzerce

ŽALUZIE – MICHAL
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis

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

-

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

604 612 022
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PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA DO DÍLNY V MOCHOVĚ.
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY.

TEL.: 607 773 557
WWW.NEHVIZDY.CZ

Měsíc vydání: ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2021
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NEHVIZDSKÁ LAŤKA 2021
V. ročník této výškařské soutěže škol byl,
jako vše v letošním roce, poznamenám Covidem-19. Tradiční únorovo - březnový termín
nepřicházel vzhledem k vydaným opatřením
vůbec v úvahu. Naděje však umírá poslední!
Nakonec se podařilo závod uspořádat.
Dorazilo celkem 32 výškařů a výškařek
z Říčan, Čelákovic, Neratovic a samozřejmě
z domácích Nehvizd. V kategorii starší žáků
a žákyň se podařilo složit i družstva. Kategorie mladších žáků a žákyň se účastnili pouze
jednotlivci. Přestože se do soutěže zapojilo
znatelně méně atletů než v minulých letech,
výkony nezaostávaly. Padl i rekord meetingu.
Na 159 cm nám laťku v kategorii mladších
žáků posunul neratovický Jan Tobias Janků.
Kategorii mladších žákyň ovládla Kučerová
Tereza z Neratovic výkonem 150 cm. Kategorii starších žákyň nehvizdská Nikoleta Lar,
155 cm. Za starší žáky zůstalo první místo
také v Nehvizdech zásluhou Jiřího Lancmanna a jeho 161 cm.
Pochvalu za pěkné výkony a umístění si
zaslouží i ostatní výškaři reprezentující naši
školu.
Jmenovitě v kategorii mladších: Blažková
Rozálie (115 cm), Ludwigová Eliška (125
cm), Mrázová Nela (130 cm a 3.místo), Žižka
Jakub (145 cm, 3.místo) a Truhlář Jakub (156
cm, 2.místo).
Kategorii starších žákyň nám doplnila naše
úplně nejmladší závodnice, Eliška Truhlářová, která se se svými 140 skočenými centimetry nejenže mezi staršími neztratila, dokonce
obhájila 2. příčku a parádně přispěla svými
body do finálního součtu družstva.
Ve starších žácích si Tomáš Vančura naskákal
145 cm. Nicolas Kuneš 158 cm a 2. místo.
A finální umístění škol? Třetí místo s 525
naskákanými cm si zasloužila ZŠ Říčany,
2. místo ZŠ Čelákovice, vítězné první místo
s 601 cm zůstává v Nehvizdech. Gratulujeme
a děkujeme všem zúčastněným.
Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM
DĚTEM, RODIČŮM A UČITELŮM
Školní chodby utichly, našim žákům začaly
letní prádniny. Byl to hodně zvláštní rok,
poznamenaný distanční výukou a všemi nepříjemnostmi, které pandemie přinesla.
Jak dobře či špatně jsme obstáli ukáže čas.
Jsem přesvědčen, že se ctí. Tím „MY“ myslím
nás všechny, kteří se proti své vůli ocitli v
tavicím covidovém kotlíku - děti, žáci, učitelé,
rodiče, všichni. Měli jsme stejnou startovací
čáru, uměli jsme toho stejně málo a na nás
bylo, abychom se s tím vším vyrovnali, naučili
se zvládat úplně nové věci, zásadně změnili

své životy a vydrželi do konce, o kterém jsme
nevěděli, kdy přijde.
Děkuji Vám za to. Stojíme na prahu léta a měli
bychom vydechnout a dívat se dopředu. Hodně
jsme toho zkazili a hodně se nám povedlo.
Hodně jsme si křivdili a hodně se podporovali.
Hodně jsme se smáli, plakali, měli radost i
vztek, ale zůstali jsme spolu a žili jsme tak, jako
lidé žijí v dobrém i zlém. Hodně jsme ztratili
i získali. Určitě jsme obstáli a nemusíme se
před sebou stydět.
Tak ještě jednou díky za dobré i špatné. Díky za
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možnost vidět vyrůst prvňáčky, radovat se
s většími a vyprovodit deváťáky do jejich dalšího života. Díky za úsměvy i mračení.
Díky za školní rok 2020-2021. Prožijte klidné,
šťastné a požehnané léto a odpočiňte si, o to
vás prosím.
A pobavte se třeba TADY: https://cnn.iprima.
cz/prijela-do-skoly-na-koni-jak-rozdavali-vysvedceni-zakum-v-nehvizdech-28554?BPlhI
Ze srdce
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

OPEN AIR GALERIE
Na konci školního roku nám 25. června 2021 výtvarné
oddělení naservírovalo krásnou výstavu ve venkovních
prostorách školy. Vystavovalo se vše. Malby na plátnech
i papírech a také keramika, kterou žáci ještě stihli po
obnovení prezenční výuky.
Klobouk dolů, stihli toho opravdu hodně.
Hlavním tahákem na výstavu byl interaktivní prvek dokončení grafitové stěny, kterou žáci také začali až v
době prezenční výuky. Projekt jsme nazvali WALL ART
JUNGLE, protože 13m dlouhou stěnu žáci vymalovali
tématem džungle.
A nechyběl ani hudební doprovod, který nám zajistila
paní učitelka Andrea Hávová se svými zpěváky.

WALL ART JUNGLE: UNIKÁTNÍ PROJEKT V ZUŠ NEHVIZDY
Pro naše výtvarné umělce z vyšších ročníků jsme připravili projekt WALL ART
s tématikou džungle. WALL ART jsme uchopili stylem hip hop, tedy skrze
moderní techniku Graﬃti. Graﬃti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti
především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně
škrábání, leptání. Tématem Wall Artu byla DŽUNGLE! 13 x 2 metry dlouhá
stěna ve venkovním prostoru budovy Pražské 14 byla speciálně přichystaná pro
tento projekt pro výtvarné vzdělávání na ZUŠ Nehvizdy. Projekt jsme připravovali ještě v distančním vzdělávání. Bylo vidět, že se žáci na tento počin velmi
těšili. A dny se naplnily. Dne 10. června žáci společně pod vedením pedagoga
a výtvarnice Petry Hřivnáčové započali na tomto kreativním díle. Vy máte možnost být zpětně u toho, protože jsme každý den pečlivě zaznamenali. Navštivte
náš web https://www.zusnehvizdy.cz/wall-art-jungle/

Aleš Háva, reditel@zusnehvizdy.cz

Aleš Háva, reditel@zusnehvizdy.cz

Oznámení

www.zusnehvizdy.cz/FITBALET

INFO A PŘIHLÁŠKY NA:
sekretariat@zusnehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZASTÁVKA PO NEHODĚ OPĚT STOJÍ
Zastávku na Bulánce
(směrem do Nehvizd)
letos v dubnu zničil kamion.
Městys ji hned po nehodě objednal a firma ji dodala před
několika dny.
Věříme, že zastávka bude
sloužit cestujícím
a nehody se jí zdaleka vyhnou.
Josef Kolář,
mistostarosta@nehvizdy.cz,
Foto: Josef Kolář

Inzerce

NÁVRAT KVĚTINÁČŮ
DO ULICE ZA HUMNY

Na přání některých obyvatel ulice Za Humny městys upravil
a znovu na vozovku instaloval betonové květináče. Tento zpomalovací prvek městys na tomto místě instaloval v minulosti, ale po
stížnostech obyvatel je na několik letních sezon odstranil.
Po několika letech odpočinku květináčů na trávníku si obyvatelé začali ve zvýšené míře stěžovat na rychlost projíždějících
vozidel. Situaci posoudil pracovník dopravní policie a doporučil prvky zužující vozovku. Příčný práh označil jako možné, ale
horší řešení, protože působí potíže při zimní údržbě, a navíc
dělá hluk. Před přemístěním květináčů bylo nutné vyměnit dopravní značení, které nesplňovalo technické normy. Doufáme,
že řidiči budou tento prvek vnímat jako pokyn k dodržování
rychlosti v obytné zóně.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

7

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

HISTORICKÝ ÚSPĚCH: MLADŠÍ ŽÁCI
POSTOUPILI DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE
Naše družstvo mladšího žactva vyhrálo v neděli 20. 6. 2021 ve finále I.
krajské třídy doma nad Slavojem Žiželice 8:1 a vybojovalo postup do
nejvyšší soutěže!
Zápasy hrané celý den na slunci za velmi vysokých teplot byly náročné, a naši hráči je zvládli výborně. Vše po celou dobu soutěže fungovalo výborně, tréninková příprava, hráči, kapitán, rodiče, fandění,
pomoc s občerstvením, letní sada vítězných trik, a vše jsme zakončili
skvělou společnou oslavou. Pro nás je toto nádherné vyvrcholení naší
usilovné práce s celou jednou tenisovou generací, téměř se všemi
jsme začínali ve věku minitenisu v 5 až 6 letech.
Družstvo soutěž hrálo v sestavě Dominik Bílek, Šimon Vališ, Nicolas
Kottink, Jan Schick, Dominik Kouba, Daniela Kolářová, Nikola Tydlačková, Iva Smíšková, kapitán Tomáš Bílek.
Děkujeme všem, kteří nehvizdský tenis podporujete a fandíte mu.
Petr Kopřiva, Tenis Nehvizdy,
petr.kopriva@centrum.cz

Úspěšné nehvizdské tenisty přivítal na radnici starosta Jiří Poběrežský, poblahopřál jim k úspěchům a do dalších zápasů jim předal
nehvizdskou vlajku. Foto: Mirka Kvasničková

DRUŽSTVO STARŠÍHO ŽACTVA ZVÍTĚZILO
A TAKÉ POSTUPUJE DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE
Naše družstvo staršího žactva vyhrálo
v sobotu 19. 6. 2021 ve finále doma nad LTC
Kolín 9:0 a vybojovalo postup do II. krajské
třídy.
Zápasy hrané celý den na slunci za velmi vysokých teplot byly náročné, a naši hráči je zvládli
výborně. Kapitán, rodiče, hráči byli dobře
připraveni, pomohlo fandění, pomoc s občerstvením. Zažili jsme skvělé společné okamžiky.
Družstvo soutěž hrálo v sestavě Daniel Novák,
Šimon Vališ, Dominik Bílek, Jan Schick, Tomáš
Lorenz, Daniela Kolářová, Karolína Dobružská,
kapitán Jana Schicková.
Trenérský tým,
Tenis Nehvizdy
Foto: archiv TO Nehvizdy
a Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

YOUTH ATHLETICS GRAND PRIX:
MEDAILE PRO NAŠE ATLETKY
V neděli 11. července vyrazila menší skupina nehvizdských atletek na tradiční závod
do Kolína, který každoročně naláká nejlepší
atlety do osmnácti let z celé republiky.
K vidění bylo několik limitů, mnoho osobních rekordů a také rekordů samotného
mítinku.
Z našich dívek si medaili odváží Eliška
Zimmermannová, která v novém osobáku
na 100 metrů překážek brala stříbro.
K tomu přidala bronz v dálce, také v novém
osobním rekordu.
Další do boje šla Tea Kalendová, která není
zdravotně zcela fit. Proto jsme zvolili jen
vrhačské disciplíny. V kouli Tea nezklamala
a přidala další stříbro pro Nehvizdy. K tomu
přidala 6. místo v oštěpu v novém osobním
rekordu.
Terezie Táborská si v dálce rovněž vylepšila
osobní rekord na 565 cm, to stačilo na jasné
1. místo a nový rekord celého mítinku.
Rekord vydržel jen několik minut a byl překonám o jediný centimetr. Soutěž napínavá
jako kšandy. Terka přidala zlato na 300
metrů, kde rovněž zlomila starý rekord,
a tak bude minimálně rok majitelkou rekordu Grand Prix.
Dále za reprezentaci děkujeme Leontýně
Dupalové, Nikoletě Lar, Julii Kmentové
a Kristýně Skuhravé.

NEHVIZDSKÉ
HVĚZDY SOUČÁSTÍ
WORLD TOUR SILVER

Po úspěšné nehvizdské premiéře ve světové atletické tour je tu pro nás zpráva jako Brno. Halový
atletický mítink Hvězdy v Nehvizdech nejenže
zůstane ve světové tour, ale povýší na zařazení
WORLD TOUR SILVER. Výše už to ani nejde!
Označení GOLD má jen 5 mítinků na světě.
Zařazení mítinku Hvězdy v Nehvizdech bude
mít dalších 7 světových atletických akcí. Pro atlety to znamená jediné: snazší nominace na OH,
MS. Pro pořadatele je to samozřejmě ještě více
příprav, na které se ale těšíme. Zařazení mítinku
přiláká i čerstvé medailisty z OH v Tokiu.
Nehvizdy se tedy mohou těšit již na pátý ročník,
který se uskuteční v neděli 30. ledna 2022 v naší
školní tělocvičně.
Tomáš Vojtek,
tomvojtek@seznam.cz

Text a fota: Tomáš Vojtek,
AK Sokol Nehvizdy,
oddíl atletiky

NOC SOKOLOVEN VE ZNAMENÍ
LIDSKÝCH PYRAMID
Dne 25. 6. 2021 se uskutečnil již 7. ročník Noci
sokoloven. Při této akci sokolové veřejnosti
představují nejen historii svých jednot, ale aktivity spojené s tělovýchovnou jednotou
a možností, jak se můžou případní zájemci
zapojit do jejího dění. T.J. Sokol Nehvizdy se do
celorepublikové akce zapojuje již několikátým
rokem, a ne jinak tomu bylo i v letošním roce.
Ovšem kvůli pandemii koronaviru se akce konala pouze pro členy TJ Sokol – oddíl cvičení dětí.
S dětmi jsme se sešli v odpoledních hodinách
na multifunkčním hřišti u Sokolovny, kde byly
nachystány různé sportovní hry s míčky, kolíčky
nebo padákem. Nezapomnělo se také na soutěže
družstev, kdy byla podporována kooperace dětí
a fair play. Po sportovním vypětí jsme doplnili
síly opečenými špekáčky. Po setmění jsme se
vydali na noční stezku odvahy, která vedla okolo
sokolovny a parčíkem u mateřské školy. Děti při
ní sami musely plnit úkoly. Pochvala patří všem,
že ji zdárně zvládly.
Závěr dne byl odměněn pyžamovou diskotékou

a čtením sokolských pohádek před spaním.
Ráno děti čekala chutná snídaně, rozcvička
a lidské pyramidy, které byly tématem letošní
Noci sokoloven. V dopoledních hodinách si
nadšené malé účastníky přebrali rodiče. I přes
úskalí v omezeném počtu účastníků, která
letošní ročník doprovázela, musím konstatovat,
že se akce vydařila nad očekávání, všichni jsme
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si to moc užili a v příštím roce zase na viděnou.
Snad už tentokrát i s podporou veřejnosti. Na
závěr bych ráda touto cestou poděkovala za
pomoc Haně Adamusové, Jitce Černé a Renátě
Vykysalové.
Text a foto: Renáta Jarošová
cvičitelka II. třídy RDPD
Oddíl cvičení dětí
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RŮZNÉ

NA SHLEDANOU
NA CVIČENÍ
ZASE V ZÁŘÍ

Rozloučení s dětmi z oddílu cvičení dětí
se letos konalo 29. 6. 2021 na multifunkčním
hřišti u sokolovny. Nejprve jsme si zacvičili
a zahráli různé netradiční sportovní hry
a soutěže. Konec hodiny byl korunován ve
formě plakátů, medailí a dárečků pro děti
za výkony, které po dobu, kdy bylo možné
cvičit, předváděly. Nakonec jsme s rodiči
uspořádali dětem i malé posezení. A teď hurá
na prázdniny…
Přeji všem pohodové a bezúrazové léto a na
všechny se budu moc těšit opět v září.
Renáta Jarošová
cvičitelka II. třídy RDPD
Oddíl cvičení dětí
Foto: Radka Csémi

Zprávy z AFK Nehvizdy
Dne 21. 8. 2021 se uskuteční
na fotbalovém hřišti v Nehvizdech:
uskute

„42. ro
ročník turnaje v kopané Jana Beneše„
Účastnit se budou čtyři fotbalová mužstva (včetně mužstva A Nehvizdy ).
Ú
Začátek akce - slavnostní zahájení bude 8.45 hodin. Dopoledne i odpoledne
budou sehrané dva zápasy. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
v 17.00 hodin.
Těšíme se na vaši účast.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

SLUŽBY A ŽIVOT V OBCI:
TENTOKRÁT POHLEDEM HISTORIE
Městečko i s celým okolím na začátku
17. století značně vzkvétalo. Z této doby pochází i první záznam o škole ve Velkých Nehvizdech. 15. května 1606 píše Mistr Martin
Bacháček Nehvizdským, aby tehdejšího správce školy, Mikuláše Vachanecia Bromovského,
„spoluradní jejich Vít Šrámek a Jakub Kovář
v dluhu spokojili.“ Tato nevelká zprávička
dokazuje, že již na počátku 17. století byla
v Nehvizdech škola.
J. V. Prášek píše: “Nehvizdy byly tehdy živé
městečko při královské silnici, po níž dál
se hojný provoz, ba i pošta tudy brala se do
Slezska, v XVI. st. pěší, od roku 1615 jízdná.
O hlučném životě v Nehvizdech tou dobou
svědčí značný počet patera domů šenkovních
a rozvoj živnosti kamenické. “
Třicetiletá válka byla ve zdejším kraji neuvěřitelně krutá. Obyvatelstvo trpělo od všech
vojsk, která tudy prošla a která loupila, znásilňovala a vraždila. Zatímco v celých Čechách
a na Moravě tehdy poklesl počet obyvatel na
polovinu, klesl zdejší stav daleko více. Byly vypáleny a zanikly celé vsi, počet obyvatel klesl
na desetinu.
V Nehvizdech byla situace následující: devět
dvorů kmetcích a čtyři chalupnické živnosti
zpustly úplně. Dle Kounického urbáře z roku
1689 zbylo z těchto třinácti živností jediné
stavení, ostatní byla do základů pobořena.
Z pěti šenkovních domů zbyly pouze dva.
V roce 1689 byl v Nehvizdech kovář a krejčí.
Byli zde i další živnostníci, na prvém místě
kameníci. Kamenická tradice zde má kořeny
již od nepaměti, zdejší kámen byl použit na
stavbu mnoha významných pražských pamá-

tek - za všechny, kdo by neznal Karlův most.
Teprve počátkem 18. století došlo k dosažení
stavu, jaký zde byl před Bílou horou, tj. obnova počtu obyvatel trvala takřka 100 let!
V druhé polovině 18. století se městečko
začalo opětovně rozrůstat. Dalším důležitým
impulzem pro rozvoj se stala nově postavená císařská silnice z Prahy do Poděbrad,
vybudovaná v letech 1810-1823. Do té doby
se totiž dálkové trasy Nehvizdům vyhýbaly.
Proto například i pošta Nehvizdy po třicetileté
válce míjela a její cesta od Prahy vedla přes
Radonice k Toušeni.
Až po dokončení nové silnice byla v Nehvizdech roku 1832 vybudována poštovní stanice
a jejím správcem ustanoven poštmistr
v Králově Městci Václav Augusta.
V této době rovněž dochází k rozrůstání
městečka, kde na východním okraji živelně
vyrůstají domkářská stavení. V jihozápadní
části Nehvizd byly rozparcelovány zahrady
statku a vytýčena ulice paralelně s hlavním
tahem, po jejíž obou stranách byly vystavěny drobné domky se zahrádkami. Tímto
řízeným počinem zdejšího velkostatku získává
městečko dnešní podobu. Patronát kounické
vrchnosti skončil 13. září 1864.
Konec 19. a začátek 20 století byl v Nehvizdech, tak jako v celé zemi, ve znamení zakládání různých spolků a organizací. V roce 1907
byl založen Sokol, hasiči, divadelní spolek,
baráčníci a další.

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

Z historických podkladů
RNDr. A. Střechy
pep

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V sobotu 24. června ráno oznámil majitel vozidla, že mu vůz poškodila omítka odloupnutá
z domu. Po konzultaci strážník musel majitelce oznámit, že se nejedná o dopravní nehodu,
ale škodní událost, kterou musí s majitelem
nemovitosti řešit sama.
Dopoledne téhož dne strážník při cestě do
Čelákovic uviděl strom zasahující do komunikace, při cestě na OOP Čelákovice spatřen
strom zasahující do silnice v Nehvizdkách.
Strážník ohlásil problém hasičům, kteří tou
dobou v Mochově odstraňovali ze silnice jiný
strom. Na zahradě se pokusil polámaný strom
pokácet muž přivolaný majitelem pozemku.
Než stačil práci dokončit, projíždějící auto
si strom poškodilo zpětné zrcátko. Strážník
mohl řidiči pouze podat informace o dalším
postupu při likvidaci škody.
Ve středu 28. června ráno u semaforu strážník

uviděl červené vozidlo, jehož řidič psychicky
neunesl, že před ním jede vozidlo předepsanou rychlostí. Před přechodem pro chodce
začal přejíždět. Strážník vozidlo zastavil
a s řidičem sepsal oznámení o přestupku, kde
ve správním řízení bude řidič „odměněn“
pokutou 5 až 10 tisíc korun, zákazem řízení
do dvanácti měsíců a k tomu sedmi body.
Téhož dne odpoledne požádala o součinnost
dopravní policie. Poslali strážníka do areálu
BEST, aby zdokumentoval poškození závory
řidičem, který couval. Vzhledem k tomu, že
všichni zúčastnění popsali událost stejně
a viník nic nepopíral, mohli všichni místo
opustit bez dlouhého čekání
na přetížené policisty.

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: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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Kompletní
servis bydlení

603 808 523

Martin
Pitrůn

martin.pitrun@bidli.cz

PRVNÍ POMOC

Primární ambulantní péče

PŘI ŠPINAVÉM KOBERCI
ČISTÍM KOBERCE, SEDAČKY,

SEDACÍ SOUPRAVY, ŽIDLE, KŘESLA,
MATRACE A SEDAČKY V AUTECH
EXTRAKČNÍ METODOU.

KONTAKT: PETR KALINA

MOBIL: 606 961 682
EMAIL: kapope@seznam.cz

PEDIATRIE

MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591

v Nehvizdech, Pražská 32
(vedle prodejny Enapo)

 318 666 686
(od 8:00 – 16:00 hod.)
pediatr@nehvizdy.cz

Praktický lékař Praha-východ, s.r.o.
Moderní ordinace v Nehvizdech registruje nové pacienty.
Prevence, kurativa, očkování, odběry, CRP, EKG, TK Holter,
Quickův test. Závodní péče.
Ordinační hodiny viz www.lekarnehvizdy.cz

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
14
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Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Objednaní (poradny,
prevence, očkování)

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

ÚČETNICTVÍ
vedení účetnictví
daňová evidence
zpracování daňových přiznání
www.tprc.cz
724 352 820
tomanova@tprc.cz
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Podpůrné
centrum Včera
Pomoc a podpora pečujícím
rodinám, kterým ovlivnila život
Alzheimerova nemoc
či jiné formy poruchy paměti.
Všechny naše služby jsou bezplatné.

Kde nás najdete?
Boleslavská 187/1
Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
na rohu u autobusového nádraží
ve Staré Boleslavi

otevřeno:
po–pá: 9–15:30
608 865 772
pruvodcepece2@dementia.cz
www.dementia.cz

Pečujete o svého blízkého,
cítíte se unaveni?
Nezbývá vám čas na sebe?
Hledáte odpovědi na otázky
v souvislosti s péčí?
Rádi byste si o tom popovídali,
nebo si s někým vyměnili zkušenosti?
Dostali jste se do bodu, kdy nevíte jak dál?

Nabízíme vám a vašim blízkým:
●

příjemně strávené chvíle v bezpečném
prostředí, kde se můžete zastavit

●

smysluplný dopolední / odpolení
program

●

možnost poradit se s odborníky
a účastnit se přednášek či besed

●

porozumění, oporu a prostor
pro sdílení zkušeností, starostí a radostí

●

volný čas, který jako pečující
můžete věnovat sami sobě

podrobně na druhé straně letáku

D ewww.
m e n tdementia.cz
i a I . O. V. , z . ú .

WWW.NEHVIZDY.CZ
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Školní rok 2021/22

JIRNY
Navrátilova 69

www.sofiaschool.cz
ČESKO-ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávací bilingvní MŠ již 9 let • kvalitní
každodenní příprava na ZŠ • logopedie • český
i anglický učitel v jedné třídě • odpolední
kroužky v ceně školného • nadstandardní
kroužky: keramika, IQ kroužek, sportovky,
věda, logopedická prevence • laskavý a
individuální přístup k dětem • příjemné
moderní prostředí • zahrada • tělocvična •
hřiště • akreditace MŠMT • otevřeno 7 – 18
hod.

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Už od 1. třídy 8 hodin angličtiny týdně • od 3. třídy
další cizí jazyk • rodilí mluvčí • vzdělávací program
s přípravou na gymnázia • rozvoj logického myšlení
a samostatnosti v řešení úloh • skupinové práce •
školní notebook k dispozici pro žáky už od 1. třídy •
klidné moderní prostředí vybavené nejmodernější
technikou • všechny učebnice ve vašem počítači
doma • zahrada • tělocvična • hřiště • začátek
výuky 8:30 • odpolední družina do 17:30.

Přijímáme žáky do 1. a 2. třídy!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
termíny, popisy a ceny kroužků na stránkách
aktivity.sofiaschool.cz

pro děti 3-6 let
Fotbal
Tanečky s prvky baletu
Angličtina
Flétna
MTV styl pro nejmenší

pro děti 6-12 let pro děti i dospělé
Contemporary dance
Parkour
MTV styl
Judo
Fotbal
Malý astronom
Keramika
Šperky
Kresba a malba
Angličtina

info@sofiaschool.cz

Klavír
Zpěv
Bodyforming

tel. 775 031 603

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 7. 7. 2021. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail.com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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