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DÍKY ZA VŠE,
VLADIMÍRE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU VZTAHY
MEZI LIDMI, ŘÍKÁ NOVÝ STAROSTA

Vážený pane starosto, milý Vladimíre,
rozhodl jste se rezignovat na funkci starosty
městyse Nehvizdy. Je to myslím moudré rozhodnutí, uvědomíme-li si, čím vším v posledních měsících procházíte. Musíte myslet na
sebe, své blízké, rodinu, která Vás potřebuje
zdravého a v plné síle. Především myslete na
sebe, jste pro nás všechny moc důležitý.
Chci Vám spolu se svými kolegy poděkovat.
Velmi dobře si pamatuji všechny momenty
od chvíle, kdy jste se stal starostou. Měl jste
vizi a sílu ji uskutečnit, vybudoval jste kromě
jiného nehvizdský školský kampus, který
nemá obdoby široko daleko, myslel jste na
školství, zdravotnictví, na všechno, co má
mít správný starosta na srdci. Nehvizdy jsou
Vaším domovem a Vy jste se vždy choval
jako dobrý hospodář a dobrý správce své
nevímkolikatisícové rodiny. Zvládl jste toho
spoustu a mnoho dobrého jste vykonal, měl
jste pochopení, vyřešil spoustu problémů
v Nehvizdech a pak jste se rozmáchl dál. Za
mnohé Vám vděčí i obce v okolí.
Neznám nikoho, kdo by toho osobně a vlastní silou dokázal pro veřejnost tolik jako Vy.
Děkuji Vám, pane starosto, a přeji Vám
i všem Vašim blízkým do dalších dnů a let
jen to dobré a nejlepší, hlavně zdraví a klidné
dny. Předejte prosím své „rychtářské právo“
do dobrých a osvícených rukou a my budeme
dál rádi „starostovi muži a ženy“.
Nezapomeňte prosím, že v ředitelně máte
svůj hrnek na kávu, a často na ni choďte. Moc
by nám Vaše návštěvy chyběly. Stejně tak
s sebou nezapomeňte přivést svého nástupce.

Vladimír Nekolný po více než devíti letech
rezignoval 30. ledna na funkci starosty. Zastupitelstvo městyse na 16. zasedání zvolilo nového
starostu, od 31. ledna jím je Jiří Poběrežský,
radní a dlouholetý předseda fotbalového klubu
AFK Nehvizdy. Zastupitelstvo zároveň zvolilo
Vladimíra Nekolného jako uvolněného radního.
Pětičlenná rada městyse bude nadále pracovat
v tomto složení: Starosta Jiří Poběrežský (uvolněný), místostarosta Josef Kolář (neuvolněný),
radní Vladimír Nekolný (uvolněný), radní
Richard Sedlický (neuvolněný) a radní Pavel
Horák (neuvolněný).
Nový starosta Nehvizd Jiří Poběrežský v Nehvizdech žije od narození. Od dětství je členem
AFK Nehvizdy, posledních dvacet šest let je
předsedou fotbalového klubu. Osmapadesátiletý
starosta o sobě sám vždy říkal, že je zastáncem
prosazování věcí rozumných s přínosem pro
celý městys. „Především budu vždy stát na
straně občanů Nehvizd.“

S díkem a úctou
Luboš Rýdlo a kolegové
z mateřinky, jídelen a základky
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Žijete v městysi od narození. Jak se Nehvizdy
podle vás změnily?
Od doby mého mládí se ráz obce úplně změnil.
Dříve jsme se tu všichni znali, nyní už Nehvizdy
narostly do takových rozměrů, že není možné
poznat každého osobně, jsou více anonymní.
Jsme ale místo blízko Prahy a je to normální
vývoj. Rozvoj musel přijít. A postupem času –
i díky tomu, že jsem mnoho let předsedou fotbalového klubu AFK Nehvizdy – se seznamuji se
stále novými lidmi. A vlastně tuto změnu vítám,
protože tím, že přišly mladé rodiny, rodí se tady
hodně dětí, je zaručen rozvoj a zdravý vývoj
našeho městečka.
Jaký budete starosta?
Ve své práci bych chtěl navázat na práci bývalého starosty Vladimíra Nekolného a dál pokračovat v nastoleném trendu rozvoje městyse, kdy
chceme investovat do dětí, mládeže, infrastruktury, příjemného prostředí v Nehvizdech, samozřejmě ale také do silné skupiny našich seniorů.
Budu navíc intenzivně spolupracovat s bývalým
starostou a současným radním Nekolným. Jsme
nejen kolegové, sousedé, ale také dlouholetí
přátelé.
V zastupitelstvu jste již druhé volební období.
Jak jste reagoval na výzvu stát se starostou?
Když jsem byl osloven bývalým starostou
o možném pokračování v jeho práci, tak trvalo
velmi dlouho, než jsem se to rozhodl přijmout.
Pracoval jsem dlouhá desetiletí ve vysokých
funkcích v nadnárodních společnostech a roz-
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hodování přijmout tuto změnu nebylo jednoduché. Samozřejmě, že je úplně jiné řídit firmu
a spolupodílet se na vedení obce. Samozřejmě, že to druhé bude vždy mnohem složitější,
protože na prvním místě nikdy nemohou být
jen dobré finanční výsledky, ale především lidé,
jejich názory, požadavky a spokojenost. Ale
ve finále jsem velmi rád, že mi zastupitelstvo
dalo důvěru, a věřím, že jako starosta mohu
garantovat, že budu nejen dbát na to, aby obec
ekonomicky prosperovala, ale také naslouchat
názorům všech obyvatel, ať už starousedlíků,
nebo nově příchozích. Z fotbalu mám to štěstí,
že mnohé znám a často se s nimi setkávám. To
samé chci dělat na radnici.
Co na to, že budete starostou, říkala vaše
rodina?
Že jsem blázen (smích). Jsem ženatý a mám
dvě dospělé děti. Když moji blízcí dostali tuto
informaci, samozřejmě zpočátku byli proti, ale
oni jsou zvyklí, že jsem vždy byl v práci více než
dlouho, takže na tom se nic nemění.
Je mi jasné, že všem se nikdy nezavděčím, což
vidím u současné pozice bývalého starosty.
Po devět let pracoval i o víkendech na rozvoji
městyse, získal neskutečné množství důležitých
dotací, takže tu máme školku, školu, sportoviště
a další a další, ale vidím, že mnozí si jeho práce
váží, jsou ale i tací, kteří ho rádi nemají. Ale
přesto chci svou práci a službu pro obec vykonávat v zájmu všech občanů Nehvizd.
Každý má nějaké priority, které jsou ty vaše?
Současná doba je složitá. Pro mě byly celý život
nejdůležitější mezilidské vztahy, nikoliv peníze.
Petra Horáková
petra.horakyne@gmail.com
Foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Z ÚNOROVÉ BESEDY O ROZVOJI MĚSTYSE:
VODA NEHVIZDŮM CHYBĚT NEBUDE
Na besedu o rozvoji městyse, která se konala
18. února ve školní jídelně, přišlo asi padesát
lidí. Na programu byla dvě témata: voda pro
Nehvizdy a komerční zóny
Na otázky odpovídali starosta Jiří Poběrežský, radní Vladimír Nekolný, místostarosta
Josef Kolář, radní Richard Sedlický a Pavel
Horák, předseda komise životního prostředí
Daniel Štěch, zastupitel Jiří Glatt a hosté
z Vodárny Káraný, VaK Zápy a firmy Aonyx.
Diskuzi vždy předcházela prezentace k danému tématu.
Voda pro Nehvizdy
Ladislav Herčík v prezentaci, kterou si můžete prohlédnout na webu městyse, popsal,
jakým způsobem je voda dopravována
z Vodárny Káraný do Nehvizd. Vysvětlil, že
vodárna jede zhruba na 60 procent své kapacity a o vodu se zásobované obce nemusí bát.
Občané se také ptali na usazeniny ve vodě.
Odborník z Vodárny Káraný vysvětlil, že jde
o podzemní vodu, která obsahuje minerály
a je velmi kvalitní. Radní Vladimír Nekolný
představil investice do vodovodních přivaděč
a vodojemu, díky nímž by Nehvizdy neměly
ani v budoucnu pocítit nedostatek vody.
Nehvizdy mají v plánu vybudovat vodovodní
přivaděč západ, který zajistí dobrý tlak vody
ve všech částech městyse. Městys dělá vše
proto, aby měl zajištěna veškerá věcná břemena, vyřízeno vodoprávní řízení a na podzim začal přivaděč stavět. Plánek přivaděče
západ můžete vidět v přiložené mapce
i na webu Nehvizd. Nový přivaděč tak vyřeší
i potíže z letních měsíců, kdy hodně vody
odčerpala na chlazení společnost ČEROZ,
což v některých částech lokality Za Tarasem
způsobovalo nižší tlak vody.
Ve spolupráci s Čelákovicemi chtějí Nehvizdy vybudovat velkokapacitní přivaděč
pro vodojemy Čelákovic a Nehvizd, jehož
kapacita bude pro 50 tisíc obyvatel. V březnu čeká Nehvizdy a Čelákovice jednání, na
němž by města měla podepsat memorandum
o spolupráci.
Občané se ptali, čím jsou způsobené poruchy
s dodávkou vody. Vladimír Nekolný vysvětlil, že jde na vodárně o zkušební provoz
nové technologie, navíc se přidaly výpadky
elektřiny. Vše by mělo být v dalších měsících
již v pořádku. Záložní zdroj elektřiny na
vodárně je velmi nákladná investice.
Komerční zóny
Zástupce firmy Aonyx představil občanům,
jak by měla vypadat v budoucnu komerční
zóna v Nehvizdech. Haly jsou proti těm
v Jirnech či v Horních Počernicích výrazně
nižší a menší. V jižní části chce firma, aby
majitelé hal zajistili ještě více zeleně a vzrostlých stromů a na halách zelené střechy. Celou
prezentaci můžete vidět na webu městyse.
Občané, kteří na besedu přišli, v emotivních
projevech žádali, aby již další haly v Nehvi-
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zdech nerostly. Zástupci Aonyxu vysvětlovali, že se snaží budovat komerční zónu
podle přísných zásad, ale budují ji v území,
které po ni vymezil v roce 2007 územní plán
Nehvizd. Zóna se od té doby v úpravách
územního plánu zmenšila, stejně tak platí
přísné podmínky pro výšku hal, zaměření
(nerušící výroba) a zeleň. O investici ale
firma přijít nechce, zároveň se ale nechce
s občany hádat, chce se domluvit.
Občané poukazovali na to, že se o zeleň
dobře nestarají ani stávající majitelé hal.
Předseda komise životního prostředí Daniel
Štěch upozornil, že obec striktně trvá na dodržení ploch zeleně. Zástupci Aonyxu uvedli,
že s novými majiteli hal mají výsadbu zeleně
i péči o ni zakotvenou ve smlouvách.
Zastupitel Radim Keith poukázal na to, že
lidé odmítají další výstavbu hal v petici, kterou podle něho podepsalo na 200 lidí. Další
oponovali, že počet podpisů je nižší a petici
zdaleka nepodepsali jen občané Nehvizd, což
je v internetové verzi dobře patrné.
Občané se obávají zvýšené dopravy, prašnosti, hluku a také nedostatku vody. Upozorňovali také, že haly vznikají na kvalitní půdě.
Vladimír Nekolný poukázal na to, že všechny
haly mají vlastní vsakovací jímky a vodu
neodčerpávají, jedinou firmou s potravinářským provozem je v lokalitě ČEROZ, která
tam sídlí desítky let. Znovu upozornil, že
potíže s tlakem vody vyřeší nový vodovodní
přivaděč.
Občané interpelovali zastupitele, kteří byli
v roce 2007 u schvalování územního plánu,
proč komerční zónu v Nehvizdech povolili.
Zastupitel Jiří Glatt uvedl, že se mu již tehdy
líbily malé komerční zóny, které znal z Nizozemska, a dodnes považuje pro prosperitu
městyse zónu za dobrý nápad. Richard Sed-
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lický uvedl, že odborníci z kraje i urbanisté
v 90. letech doporučovali pro rozvoj obcí,
aby komerční zóny v územním plánu měly.
Územní plán Nehvizd se připravoval od
poloviny devadesátých let, byl schválen
v roce 2007 a dodnes doznal v jednotlivých
úpravách jen kosmetických změn. Nejvýznamnější bylo právě zmenšení komerční
zóny ve prospěch bytové výstavby.
Občané chtěli vědět, kdo byl v roce 2007
v zastupitelstvu a rozhodl o halách v obci.
Ruku zvedl ještě Josef Kolář. Pokud to zajímá
i vás, a není to nic tajného, veškeré informace
o volbách do zastupitelstev najdete například
na webu volby.cz.
Vladimír Nekolný poukázal, že se s investorem městys dohodl na rozšíření zelených
ploch i dobrých protihlukových opatřeních.
Připomenul také, že městys hodlá některé
pozemky zakoupit, a to za peníze, které by
do obecní pokladny přitekly díky projektu
Nová skála.
Mezi hosty zazněly i hlasy, že jim komerční
zóna nevadí a že by si nově příchozí obyvatelé Nehvizd měli uvědomit, že existuje
soukromé vlastnictví a že je podnikání, které
podporuje rozvoj obce, nutné podpořit.
Starosta Jiří Poběrežský apeloval na všechny
přítomné občany, aby se snažili věci řešit
v klidu, ve prospěch obce a nezanášeli do
Nehvizd rozmíšky a hádky.
Beseda trvala bezmála čtyři hodiny. Další
setkání s občany městys plánuje na přelom
května a června. Budeme vás včas informovat. Máte-li téma, o němž byste chtěli
hovořit, dejte nám vědět na e-mail:
mistostarosta@nehvizdy.cz.
Text: Josef Kolář,
mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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PŘIVÍTALI JSME
MALÉ OBČÁNKY

INFORMACE
Z ÚŘADU

Na radnici 1. února přivítali starosta Jiří Poběrežský, radní Vladimír Nekolný a předsedkyně
školské komise Petra Horáková 17 malých
občánků Nehvizd. Atmosféru z vítání si můžete
připomenout na fotografiích Martiny Root.
Za krásné vystoupení a přání miminkům děku-

POPLATEK ZA PSA
(OZV č. 2/2019)
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka 450
Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let, 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let,
300 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2020.

jeme dětem z třídy Včelek z naší školky a paní
učitelce Veronice Messaoudi. Hrneček s fotografií
obdrží rodiče jako další malý dárek v podatelně
úřadu zdarma.
Text: pep
Fota: Martina Root

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
(OZV č. 6/2019)
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem
na území obce na dobu delší než 90 dnů),
úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje
osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65 a více let (poplatek činí
650 Kč). Poplatek je splatný jednorázově bez
vyměření do 31. 3. 2020.

Na fotografii zleva: Václav Sýkora, Violeta Hávová, Nela Vilímková, Tereza Krautová, Julija
Kravecká, Jakub Vychodil, Lea Nováková, Kryštof Kapitán, Viktor Krištof, Vojtěch Zeman.
Foto: Martina Root

Na fotografii zleva: Anna Hochmanová, Johana Nováková, Evelyn Topolová,
Tereza Drahošová, Daniel Jirsa, Ina Podzimková, Šimon Vraný.
Foto: Martina Root
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ZNÁMKY NA POPELNICE
Známky budou dle rozhodnutí rady městyse
ze dne 7. 1. 2019 vydávány podle počtu trvale
přihlášených osob v čísle popisném takto:
1 známka – počet 1 až 3 osoby,
2 známky – počet 4 až 6 osob,
3 známky – počet osob 7 a více.
Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen,
bude majiteli vydána pouze 1 známka.
Městys chce tímto opatřením omezit likvidaci
odpadu těm, kteří za tuto službu obci neplatí.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na
Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo
převodem na účet 5226201/0100. V případě,
že budete platbu provádět převodem na účet,
uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše
číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace
na tel. 326992523 nebo na 724191245.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) začne
od 1. dubna. Pokud však jaro vypukne dříve,
zařadíme mimořádný svoz již v březnu. Připomínáme, že od prosince do konce března můžete veškerý bioodpad odkládat na sběrném
dvoře. Dále si můžete od loňského prosince
v podatelně úřadu pořizovat speciální rozložitelné pytle na kuchyňský bioodpad. Až pytle
naplníte, stačí je vždy v úterý nebo v pátek dát
před váš dům, technické služby je odvezou.
Rozpis svozu odpadů v obci na rok 2020
najdete na webu městyse.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LEDNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NEHVIZDY
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi městysem Nehvizdy a společností CANABA – Pozemní stavby, s. r. o. Předmětem
smlouvy je koupě bytu č. 4 v 2. NP bytového
domu č. 3 s dispozicí 4+1 (výměra 80 m²) za
celkovou cenu 5 784 000 Kč (vč. DPH) uhrazenou ve čtyřech splátkách, nebytového prostoru
A v 1. NP bytového domu č. 3 o výměře 53,48
m² za celkovou cenu 4 594 000 Kč (vč. DPH)
uhrazenou ve čtyřech splátkách, nebytového
prostoru B v 1. NP bytového domu č. 3
o výměře 61,43 m² za celkovou cenu 5 222 000
Kč (vč. DPH) uhrazenou ve čtyřech splátkách
a pověřilo starostu jejich podpisem.
2. Aby Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech podal žádost
o dotaci na pořízení 4 nájemních bytů v bytovém domě č. 3 v lokalitě Nehvizdy VI dle
podmínek dotačního titulu.

3. Vypracování společného memoranda s obcí
Jirny o požadavku vybudování přímé příjezdové komunikace od sjezdu z D11 k plánovanému terminálu a jeho předání Správě železnic.
4. Záměr rozšíření projektu Nová skála.
5. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby
Čelákovice.
6. Uzavření darovací smlouvy mezi městysem
Nehvizdy jako obdarovaným a panem J. K. na
pozemek parc. č. 197/7 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 129 m². Městys Nehvizdy dar přijímá.
7. Záměr prodat část pozemku parc. č. 525/1
v k. ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, o výměře 11
m².
8. Volbu starosty veřejným hlasováním zdvižením ruky a zvolilo starostou městyse Nehvizdy Jiřího Poběrežského, bytem Pražská 116,
Nehvizdy, funkce starosty je uvolněná.
9. Členem Rady městyse Nehvizdy byl zvolen
Vladimír Nekolný, funkce radního je uvolněná.

10. Dotaci z rozpočtu městyse a VPS pro MDA
RIDE, z. s., ve výši 50 000 Kč.
11. Dotaci z rozpočtu městyse a VPS pro ATHLOS, spolek, ve výši 70 000 a 200 000 Kč.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro
ČEZ Distribuce, a.s., za 10 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
1. Vzdání se funkce starosty panem Vladimírem Nekolným ke dni 30. 1. 2020.
2. Zprávu finančního výboru o provedené
kontrole příspěvkových organizací městyse.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz‘

Komise životního prostředí srdečně zve na

JARNÍ ÚKLID

Srdečně všechny zveme 4. dubna na

Velikonoční jarmark
v Nehvizdech

V NEHVIZDECH

28. 3. 2020 v 9 hodin

na dvoře domu č. 10 (vchod vraty z náměstí)

Sraz u obecního úřadu, Pražská 255, Nehvizdy

Program:

Všichni občané Nehvizd včetně dětí jsou zváni na společnou akci JARNÍ ÚKLID V NEHVIZDECH.

10.00: Zahájení jarmarku: otevření prodejních stánků
10.30: Vystoupení dětského sboru ZUŠ Nehvizdy a sboru JENTAKt
11.00: S dětmi z naší ZŠ utopíme paní Zimu v Kroutiláku
11.30 - 13.30: Program pro děti (pletení pomlázek, malování
perníčků, malování na obličej, cukrová vata, jak se zdobí kraslice)
14.00 - 17.00: Zazpívejte si s kytarovou kapelou Stoptime
14.00 - 15.00 Povídání pro rodiny s dětmi na téma Jaro na vsi v naší
knihovně (budova staré školy, Pražská 14)
17.00 Ukončení programu na zahradě, uzavření stánků
17.30 Velikonoční veselice pokračuje v Restauraci Na Nové.
K poslechu i tanci hraje harmonika.
Zboží ve stáncích nabídnou především místní prodejci a prodejci
z blízkého okolí. Těšte se na stánky s moravskými koláči, plněnými
rohlíčky, vínem, domácím chlebem, kraslicemi, velikonočními
zákusky, keramikou, velikonočními dekoracemi, sadbou pro vaši
zahrádku, cukrovou vatou, nebude chybět ani stánek s výtvory naší
ZUŠ a další a další.
Grilovat kýtu a čepovat „velikonoční“ pivo bude
Restaurace Na Nové, která nabídne po celý den i večer speciální
Velikonoční menu.
Na přípravě jarmarku se podílejí: Městys Nehvizdy, ZŠ a ZUŠ
Nehvizdy, SDH Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy, knihovna a AFK
Nehvizdy.
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Prosíme, vezměte si s sebou rukavice. Pytle budou k dispozici.
Odvoz sesbíraného odpadu zajistí technické služby.
Od 11:30 do 13:00 opékání špekáčků u AFK
(nápoje a špekáčky zajistíme).

Informace ke koronaviru pro občany Nehvizd
Nabídka služeb pro seniory
Obec nabízí všem nehvizdským seniorům, kteří se cítí současnou situací
ohroženi, aby se ozvali na telefonní číslo obecního úřadu: 326 992 523 nebo
724 191 245, který jim rád zprostředkuje nákup, dovážku obědu, případně
vyzvednutí léků z lékárny. Pro zdravotní konzultace se mohou obracet na nehvizdskou praktickou lékařku MUDr. Nekolnou, telefonní číslo: 326 726 413.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nařízení, kterým se počínaje půlnocí počínající dnem 7. 3. 2020 nařizuje všem občanům ČR a dále osobám s trvalým nebo
přechodným pobytem v ČR, jež pobývali v Itálii, povinná karanténa.
https://www.irozhlas.cz/…/domaci-karantena-cesko-koronaviru…
Ihned po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky, emailem, SMS
(NE OSOBNĚ) kontaktovat svého praktického lékaře.
Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.
V pondělí 9. 3. zahájila běžný provoz po jarních prázdninách nehvizdská škola.
Nad rámec běžného úklidu je prováděna profesionální dezinfekce všech školních
budov. Informace o opatřeních ve škole najdete na https://www.skolanehvizdy.cz/
a https://www.facebook.com/nehvizdymestys/posts/924497081300412
Nehvizdy, dne 9. 3. 2020
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZAČALY PŘÍPRAVY NA JARO.
JE ČAS NA PROŘEZ STROMŮ

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

V těchto dnech připravujeme v Nehvizdech
stromy na jarní sezónu. Základní prořez stromů provádějí technické služby, odborné zásahy
specializovaná zahradnická firma. Děkujeme
všem, kdo jste nám dali vědět, které stromy ve
vaší ulici potřebují prořezat. I nadále můžete
posílat vaše tipy na e-mail zivotni@nehvizdy.cz.
Pokud jste začali prořezávat stromy také na
vašich zahradách, připomínáme, že větve, části
stromů a dřevo můžete odvážet na zpevněné
místo nad čistírnou odpadních vod v ulici Do
Nehvizdek.
Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) společností
AVE začne od 1. dubna. Pokud však jaro letos
vypukne dříve, zařadíme mimořádný svoz již
v březnu. Včas vás budeme informovat – na
webu Nehvizd i na facebookové stránce Městys
Nehvizdy – informace z úřadu.
Připomínáme, že od prosince do konce března
můžete veškerý bioodpad odkládat na sběrném
dvoře. Dále si můžete od loňského prosince
v podatelně obecního úřadu pořizovat speciální rozložitelné pytle na kuchyňský bioodpad.
Menší za 4, větší za 5 korun za kus. Až pytle
naplníte, stačí je vždy v úterý nebo v pátek dát
před váš dům, technické služby je odvezou.

V měsíci březnu oslaví významné
životní jubileum tito občané Nehvizd:

Jaroslava HOREJŠOVÁ
Hana MOSTECKÁ
Eva PIKALOVÁ
Marie BŘEZINOVÁ
Josef TICHÝ
Jaroslav ARAZIM
Jana DVOŘÁKOVÁ
Václav ŠULÁK
Lidmila MIKULOVÁ
Hana ŘÍHOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

Text a fota: Daniel Štěch,
zivotni@nehvizdy.cz

Kalendář svozu odpadů pro rok 2020
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z MÍSTNÍ HISTORIE

BESEDA SE SVATOPLUKEM BAUMANEM
Sedm desítek lidí se sešlo 11. února odpoledne
v jídelně naší základní školy na besedě o místní
historii s panem Svatoplukem Baumanem. I díky
přítomnosti mnoha starousedlíků z Horoušan,
Horoušánek a Nehvizd byla beseda milým, poučným a dojemným mezigeneračním setkáním,
které nutilo k zamyšlení. Zavzpomínali jsme
nejen na operaci Anthropoid, která tak výrazně
a tragicky zasáhla do života rodiny pana Baumana, ale vyprávění se stočilo i na historii rodu
a nakonec nechyběly ani úsměvné vzpomínky na
dětství v Horoušanech a školní docházku. Beseda
zaujala i několik dětí, které si přišly vyprávění
poslechnout spolu se svými rodiči.
Předkové pana Svatopluka Baumana přišli do
Čech z Německa. Ve svém mlynářském řemesle
pokračovali i ve svých nových domovech v Přerově nad Labem, Mochově a v Horoušanech. Pan
Svatopluk Bauman se narodil v červnu 1940 právě ve mlýně v Horoušanech. Oba jeho dědečkové
i otec se aktivně podíleli na dění v obci. Dědeček
Basař vlastnil hostinec, dědeček Bauman byl mlynářem. Rodina by zřejmě vedla obyčejný život naplněný prací a starostí o potomky, kdyby se nepsal
rok 1940 a Evropu nesužovala válka. Když v noci
29. prosince 1941 seskočili u obce Nehvizdy
členové výsadku Anthropoid Jozef Gabčík a Jan
Kubiš, netušili Svatoplukovi rodiče, jak tragicky
tato událost do jejich rodiny zasáhne…
„Tatínek byl členem Sokola a se svými přáteli se
podílel na pomoci oběma parašutistům. Bylo

„To nejkrásnější
na světě nejsou věci,
ale okamžiky, chvíle,
nezachytitelné vteřiny.“
(Karel Čapek)

Já jsem byl jako dvouleté dítě odvezen nejprve do
Prahy na Jenerálku a potom převezen s několika dalšími dětmi do původně Masarykových
domovů v Praze-Krči, kde byla za války zřízena
vojenská nemocnice a bylo zde taky oddělení pro
lidi nakažené kostní tuberkulózou. A právě na
toto oddělení jsme my děti byly umístěny údajně
proto, abychom se nakazily a nepřežily. Byl jsem
tehdy opravdu moc malý na to, abych měl na tu
dobu nějaké vzpomínky. Ale pár střípků si pamatuji. Ta místnost, kde jsme trávili čas, byla veliká.
Aspoň se mi tehdy mýma dvouletýma očima
veliká zdála. V jednom rohu bylo umyvadlo

potřeba ukrýt padáky, které nebylo možné vzhledem k mrazivému počasí nikde zakopat. Prvním
místem úkrytu jejich vybavení tak byl kompost,
z něhož se postupně vybavení odváželo. Část byla
například pohřbena ve fiktivním dětském hrobě
na hřbitově v Ďáblicích.
Pro tátu si gestapo přišlo v červenci, pro mě a maminku v srpnu. Ještě předtím, než k tomu došlo,
zašel táta za svým tchánem, dědečkem Basařem.
Byl o 14 let mladší, než jeho otec a proto ho
požádal, aby se o mě s babičkou postarali, kdyby
se s ním a s maminkou něco stalo. Tatínek při výslechu ani při konfrontaci přímo v Horoušanech
nic neprozradil, čímž zachránil život několika
dalším lidem, kteří se na pomoci parašutistům
podíleli. To, že gestapo odvezlo i mě a maminku,
se už nedozvěděl. Oba rodiče byli odvezeni do Terezína, kde tatínek paradoxně ve svých 20 letech
vojákoval. Z Terezína byli na podzim odvezeni do
Mauthausenu, kde oba zemřeli.
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a u něj jsem jednou dostal od jedné té Němky na
holou. V druhém rohu byl stupínek a skříň. Čas
od času přišel pán, vyndal ze skříně housle a hrál
nám na ně.
V květnu 1945 jsme v Krči zůstali už jen poslední
dva. Starala se o nás jedna sestra, která řekla, že
když si mě nikdo nevyzvedne, vezme si mě za
vlastního. Bylo mi tehdy 5 let a uměl jsem jenom
německy. Když si pro mě přijel dědeček, povídá
mi: „Sváťa, kommst du mit mir?“ Já řekl: „Ja“ a jeli
jsme domů do Horoušan. Za rok jsem se musel
naučit česky a v září 1946 jsem nastoupil do místní obecní školy. Na jaře 1947 dědeček hostinec

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z MÍSTNÍ HISTORIE

ZAUJALA NEHVIZDSKÉ DĚTI I DOSPĚLÉ
A co si z besedy odnesly děti?
Vojta, 11 let:
O operaci Anthropoid jsem věděl od
mamky a taky jsme se o tom nedávno
učili ve škole. Byli to dva čeští parašutisti
Kubiš a Gabčík, kteří spáchali atentát
na Heydricha. To byl německý diktátor.
Od mamky jsem znal i příběh Baumanovy rodiny a pana Baumana jsem znal,
protože u nás jednou byl doma. Tam, kde
byl mlýn, je dneska pomník a u dálnice
v Nehvizdech je pomník parašutistům,
tam jsem byl mockrát.
Na besedě mě zaujalo, jak pan Bauman
vyprávěl, že byl sám bez rodičů v tom
domově a jak si ho tam po válce vyzvedl
děda. A taky že po válce měli moc málo
peněz.
Myslím, že jeho rodiče byli hrdinové,
když pomohli parašutistům a přišli kvůli
tomu o život. Možná by bez toho ani
neskončila válka.

v Horoušanech prodal a přestěhovali jsme se
do Úval. Ještě několik let po válce se čas od času
objevovaly zprávy o tom, že se někdo z koncentračních táborů vrátil. Vždycky kolem Vánoc jsem
často snil o tom, že se rodiče vrátí. Bohužel se to
nikdy nestalo…
Vzpomínám si, jak jsme jako malí vymýšleli
různé věci. Tam, co je v Horoušanech na návsi
pomník, tam bývala chalupa, kde bydlel nějaký
Pokuta, byl starší asi o rok, ale v Horoušanech
byla dvoutřídka, takže jsme chodili do jedné
třídy. Spolu jsme jednou vlezli do dvanáctky, tam
bydlel tatínkův nevlastní bratr, a že tam budeme
jezdit na prasatech. Jarda Pokuta si vlezl na
takovou svini, která byla těsně před oprasením,
tý se to asi moc nelíbilo a rozeběhla se s ním proti
stodole. Tam byla sekačka, hrsťovka ,a ona se tam
kopýtkama napíchla, on přeletěl a napíchl se na tu
lištu. No, to byl řev. On byl Jarda takovej trošku…
no, v každý třídě se najde takovej trošku větší lotr.
Nevím už, co to tenkrát udělal, ale pan řídící si
ho vytáhl ke stupínku a lískovkou mu jich nasázel
na holou. Dneska, kdyby se to stalo, tak ho snad
zavřou… Doma pak dostal od táty ještě jednou
a bylo to.“

Klára, 14 let:
O operaci Anthropoid jsem předtím
vůbec nevěděla. Neznala jsem ani příběh
rodiny pana Baumana. Věděla jsem jen,
že neměl nejveselejší život. Zaujalo mě,
jak pan Bauman uměl všechna ta data
nazpaměť a znal všechna jména v jeho
rodině a celou historii jeho rodu.
Takové besedy by se měly zařadit do nějakého školního programu, protože je to
zajímavé a děti si z toho odnesou víc, než
kdyby to říkal nějaký učitel, kterého znají
a ke kterému nemají žádný větší respekt
jako třeba k tomuhle pánovi.
Adam, 8 let:
Beseda byla s jedním pánem, s panem
Baumanem. On byl synem jinýho pána,
který pomohl parašutistům Gabčíkovi
a Kubišovi a měl v Horoušanech mlýn.
Ten mlýn pana Baumana stál u nás v Horoušanech, naproti hřišti. Tatínka pana
Baumana, toho pak odvezlo gestapo.
A maminku pana Baumana taky odvezli.
Ten tatínek byl ve vězení a nevěděl, že je
tam i ta maminka. Gestapo ho vyslýchalo, ale on nic neřekl, protože to byl
hrdina. Potom je oba zabili. Malýho pana
Baumana dali do domova, kde se o děti
staraly jiný, větší děti. A tak tam byl ještě
s dalšíma dětma, v takový nemocnici.
A po válce si tam pro něj přijel dědeček.
Panu Baumanovi jsem dal obrázek a on

se mi podepsal do památníku. Ten příběh
parašutistů už jsem předtím znal, v Nehvizdech u dálnice mají pomník a tam
jsem byl už víckrát. Třeba o vánočních
prázdninách jsme tam byli zapálit svíčku.
Myslím, že parašutisti byli hrdinové a že
to bylo dobře, že zabili Heydricha, protože byl zlej a chtěl zabít Čechy.
František, 11 let:
O operaci Anthropoid jsem slyšel od
rodičů a taky jsem viděl film a pana
Baumana jsem znal, protože jsem psal
do školy referát o Baumanově mlýně.
Myslím, že by takové besedy měly být ve
školní výuce, protože je to zajímavé a patří to do dějepisu. Na besedě mě zaujalo
vše a pobavil mě příběh
o rozzuřené svini.
Eliška 10 let:
O operaci Anthropoid jsem slyšela, táta
mi o tom hodně vyprávěl. Každý rok jim
chodíme zapalovat svíčku k pomníku
v Nehvizdech. Znala jsem i příběh pana
Baumana, ale ne tak podrobně, jako ho
znám teď.
Na vyprávění mě nejvíc zaujal starý
mlýn, který už dnes neexistuje a v kterém
bydleli jeho rodiče, a také jak si ho vzali
do převýchovy nacisté a potom si ho vzal
jeho děda. Myslím si, že by se takové
příběhy měly zařazovat do školní výuky.
Dozvěděli bychom se více o historii
a pocítili, jaké to bylo, když v ulicích
jezdily tanky.
Michal 7 let:
Josef Gabčík byl připraven se samopalem, který se mu zasekl. Poté Jan Kubiš
hodil bombu, která dopadla u dveří auta
u Heydricha. Naproti byla nemocnice,
ale Heydrich se nechtěl nechat operovat
od českých doktorů. Než němečtí doktoři
přijeli, Heydrich zemřel.
Pana Baumana jsem neznal, ale nejvíce
mě zajímalo, jak pana Baumana ve dvou
letech Němci odváželi do dětského
domova, kde bydlel s lidmi, kteří byli
nemocní, ale přesto přežil. Myslím, že by
se o takových věcech mělo učit ve škole,
protože pan Bauman ještě stále žije a je
hodně vzácný a jeden z mála, který přežil
atentát na Heydricha.

Lucie Hájková
luciehajkova77@seznam.cz
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ANKETA MEZI ZASTUPITELI:
JAK DÁL S VEŘEJNOU DOPRAVOU?
Jak hodnotíte možnosti
veřejné dopravy
v Nehvizdech?

Z hlediska hodnocení veřejné dopravy mohu
říci následovné: Současné autobusové spoje
odvezou občany do všech důležitých destinací - Čelákovic, Brandýsa nad Labem - Staré
Boleslavi , Černého Mostu, nově do Mstětic
na nádraží a další. Lidé se dostanou takřka
všude, a to po celý den. Možná jen by se v
budoucnu mohly posilovat nevytíženější časy
linek i některé linky o víkendech.

Nehvizdy se snažily vždy poskytnout svým obyvatelům nadstandardní služby v oblasti dopravní
obslužnosti a dopravy občanů do zaměstnání, do
škol i za službami. V případě našeho městyse se
jedná (zatím) výhradně o obslužnost autobusovou dopravou. Protože krajský úřad poskytuje
v této oblasti pouze základní službu, která by naše
občany v žádném případě neuspokojila, je naše
obec již dlouhodobě v kontaktu se společností
Ropid, se kterou pravidelně konzultuje jízdní řády
a kapacity jednotlivých autobusových spojů.
Bohužel některé požadavky městyse se již nevejdou do základní obslužnosti hrazené krajem
a obec za ně musí připlácet. Pro představu
uvádím vývoj doplatků za posledních 10 let, kdy
v roce 2010 připlácela obec za nadstandardní autobusovou dopravu 127 000 Kč, v roce 2015 zhruba 780 000 Kč a v loňském roce to bylo již téměř
1 200 000 Kč ročně. I nadále je městys připraven
za nadstandardní službu připlácet a současně hledá i alternativní možnosti, především, jak dostat
naše občany co nejrychleji na nádraží.
Příkladem je únorové zavedení autobusové linky
č. 688 na vlakové nádraží do Mstětic, které je ve
stejném cenovém pásmu jako Nehvizdy. Toto
spojení významně doporučujeme, protože umožňuje v ranní a odpolední špičce rychlé spojení
s centem metropole.
Výrazný posun v dopravě očekáváme také v souvislosti se stavbou vysokorychlostní tratě
a vlakového terminálu v katastru Nehvizd.
S touto výstavbou dojde k výraznému přeskupení
dopravy v celém regionu Polabí. Proto požadujeme vypracování studie dopravní obslužnosti
celé oblasti, podle které budou nastaveny nové
dopravní toky. Zástupci naší obce jsou již od
loňského roku v kontaktu se Správou železnic,
formulovali 7 požadavků, které Správa železnic
považuje za rozumné, a na zlepšení dopravní
obslužnosti Nehvizd budou s investory intenzivně
spolupracovat.

Má být odpověď na otázku pochvalou za
vyřešení obsluhy veřejnou dopravou? Nesmíme zapomenout, že problémy s veřejnou
dopravou jsou důsledkem z mého pohledu
obrovské výstavby soukromých i komerčních subjektů. Nestalo se tedy nic záslužného, ale byla to nutnost a povinnost obce,
řešit veřejnou dopravu. Pakliže odhlédnu od
shora uvedených příčin, tak pak bych viděl
pozitivně dvě události posledních měsíců.
Je to jednak vybudování točny ve východní
části Nehvizd, díky které obsluhuje linka
354 obyvatele po celé délce Nehvizd, a dále
je to vybudování zastávek Na Bulánce. Další
změna se týká nové linky 688 spojující nás
s železniční dopravou v Mstěticích. Zde
jsem již trochu zdrženlivý v pozitivním
hodnocení. Linku budou v budoucnu využívat především zaměstnanci hal při cestě
do Mstětic a shoduji se s názorem několika
nehvizdských rodičů, kteří by své dítě cestující do Prahy do školy na nádraží do Mstětic
neposlali. Slyšel jsem návrhy některých zastupitelů i občanů, aby naopak byla posílena
doprava z Nehvizd na nádraží do Čelákovic.
Oponenti této varianty argumentovali tím,
že Čelákovice jsou již v druhém pásmu PID
a navíc se Čelákovice budou bránit dalšímu
zvyšování počtu autobusů. Ze zkušeností
v zastupitelstvu vím, že vyjednat se dá
i zdánlivě nemožné, ale když se nechce, tak
se řekne, že to nejde, a argumenty se vždy
najdou pro kteroukoliv variantu řešení.
Nakonec vybudováni nové železniční trasy
za dálnicí vše v budoucnu změní.

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

Richard Sedlický
SNK Za lepší život v Nehvizdech
stavebni@nehvizdy.cz

Karel Záhrobský
TOP 09 a Nezávislí
k.zahrobsky@seznam.cz
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PRVNÍ POMOC

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

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ

NOVÉ LAVIČKY UŽ JSOU NA SVÉM MÍSTĚ
Jsou tam, kde jste si je přáli. Technické služby v minulých dnech instalovaly v obci nové lavičky. A to na místa, na která jste posílali své tipy.
Nové lavičky tak najdete například na cyklostezce, na hřbitově, na cestě
k rybníku, u staré školy, v níž dnes sídlí knihovna, dětské centrum Dráček a ZUŠ Nehvizdy, nebo u školy v ulici Bedřicha Mouchy, u fitparku
v Lentilkách (začátek areálu skateparku). Děkujeme všem, kdo jste tipy
posílali jak do komentářů na Facebooku, tak do e-mailu stavební komise. Doufáme, že vám nová odpočinková místa zpříjemní procházky po
Nehvizdech.
Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
Fota: pracovníci technických služeb

SKATEPARK PŘIPRAVEN
NA JARNÍ SEZÓNU

Technické služby v únoru provedly generální úklid v areálu nehvizdského
skateparku. Opraveny byly fitprvky, oplocení, kompletní renovací prošly
přístřešky, které byly znovu ukotveny. A samozřejmě byl uklizen veškerý
nepořádek. Skatepark je tak připraven na jarní sezónu.
Prosíme všechny uživatele, aby dodržovali provozní řád a odpadky odkládali do košů a neházeli je vedle laviček a na přilehlá pole. Komise stavební
s komisí školskou řeší úpravu pískového hřiště, které by mělo sloužit k
míčovým hrám. Musíme společně s odborníky navrhnout takové řešení,
které bude bezpečné jak pro hráče, tak pro děti ve skateparku. Uděláme vše
pro to, aby hřiště na míčové hry bylo k dispozici co nejdříve.
Text a fota: Richard Sedlický, stavebni@nehvizdy.cz
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CO JE NOVÉHO VE ŠKOLE?
S příchodem . prvního jarního měsíce se
blíží i zápisy budoucích prvňáčků.
Od 17. února je spuštěn rezervační systém
pro zápis, a to na adrese https://skolanehvizdy.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-04.
Veškeré informace ohledně zápisů, vyhlášení
zápisu, formuláře a spoustu dalších informací naleznete na našich webových stránkách
na odkazu https://www.skolanehvizdy.cz/o-skole/zapisy-do-prvniho-rocniku/. Pokud i
přesto máte nějaké obavy, dotazy či jinou starost ohledně zápisů, zavolejte přímo řediteli
na telefon 603 726 127 nebo napište e-mail
na reditel@skolanehvizdy.cz, dohodneme si
schůzku a vše probereme. Připomínám, že
podmínkou přijetí do
1. ročníku naší školy je trvalé bydliště v Nehvizdech nebo ve smluvních obcích – Ho-

roušany, Horoušánky, Vyšehořovice. Vím, že
někteří budoucí obyvatelé Nehvizd nebudou
mít v době zápisu vyřízené trvalé bydliště.
U zápisu v tomto případě stačí doložit výpis
z katastru nemovitostí či čestné prohlášení, dokládající zřízení trvalého bydliště
v nejbližší možné době. Stejně tak není třeba
vyplňovat dopředu žádné dokumenty, vše
stačí na místě – ovšem, pokud si dotazník
a žádost připravíte doma, bude pro Vás zápis
jistě klidnější. Vlastní zápisy proběhnou od
pondělí 6. dubna do středy 8. dubna 2020,
náhradní termín pro zvlášť odůvodněné případy pak bude ve středu 22. dubna 2020 vždy
od 15.00 do 17.30 hodin. V každém případě
by měl být zápis prvňáčka pohodovou a slavnostní chvilkou, tak nemějte žádné obavy.
Chci moc poděkovat paní Evě Petrové
a Lucii Hájkové za nápad uspořádat ve škole

setkání s panem Svatoplukem Baumanem,
jehož rodiče ztratili své životy díky pomoci
parašutistům skupiny Anthropoid. Zaplněná
jídelna byla jasným důkazem zájmu
o místní historii a o setkání s člověkem, který
má jistě k době minulé i současné co říci.
Velmi příjemné setkání spojené s obdivem
a úctou k našim předkům, kteří nesli nelehký
osud protektorátních obyvatel. Dík směřuje
nejen k panu Baumanovi a k oběma hlavním
organizátorkám, ale i ke všem návštěvníkům
a v neposlední řadě i k Sáře Petrové, která se
postarala o důstojný hudební úvod.
Přeji nám všem klidné a pokud možno prosluněné dny prvního jarního měsíce.
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy
vyhlašují
v souladu se zněním §§ 36 a 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a § 3a) vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, v platném znění

ZÁPIS ŽÁKŮ

do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis se koná
od pondělí 6. dubna do středy 8. dubna 2020
vždy od 15.00 v budově základní školy – nová budova, Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy,
učebny v 1. patře.
Náhradní termín zápisu – středa 22. dubna 2020, místo a čas stejné.
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:
1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění
2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
3. Trvalý pobyt dítěte v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy uzavřel veřejnoprávní
smlouvu o zajištění plnění povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ (Horoušany, Horoušánky,
Vyšehořovice).
Organizace a průběh zápisu:
1. K zápisu se prosím dostavte v termínu, který jste si zvolili v elektronickém rezervačním systému na
webu školy, tedy https://skolanehvizdy.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-01
Děti, kterým byl pro školní rok 2019-2020 povolen odklad, jsou přijaty a opakovaný zápis neprobíhá.
Budete-li mít technický problém nebo budete-li chtít cokoli konzultovat, kontaktujte přímo ředitele školy na
tel. 326 992 532 nebo e-mailem zs.nehvizdy@volny.cz
2. Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného
zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze
orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Tiskopisy žádosti o
přijetí do 1. ročníku ZŠ a dotazníku pro rodiče je možné si vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webu
https://www.skolanehvizdy.cz/o-skole/zapisy-do-prvniho-rocniku/ , s předstihem vyplnit a přinést k zápisu
s sebou. Samozřejmě je možné vše vyplnit v průběhu formální části zápisu na místě.
3. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte,
jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 15 minut
4. Pro školní rok 2020-2021 je možné přijmout maximálně 100 žáků 1. ročníku
5. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona) či žádat pro své
dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná
vyjádření
6. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek
zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku
zápisu
7. Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy
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ZVUKOVÉ STUDIO AMU:
PROJEKTOVÝ DEN, KTERÝ SE POVEDL

Další projektový den jsme pro naše žáky
přichystali na půdě akademie - přesněji
ve zvukovém nahrávacím studiu. Proč ve
“zvukovém”? Nejedná se jen o nahrávací
studio, kde se tzv. “nabere” materiál a pak
se míchá a provádí mastering.
V tomto studiu se navíc řeší zvukové analýzy a kompletní problematika akustiky.
Zvukové studio je účelové zařízení Hudební fakulty AMU v Praze, které se podílí
na řešení úkolů vyplývajících z plánu
pedagogické, vědeckovýzkumné a umělecké činnosti této fakulty v oblasti zvukové
tvorby a hudební akustiky.
Prostory zvukového studia sdílejí současně
Výzkumné centrum hudební akustiky
a katedra zvukové tvorby.
Ujal se nás mistr zvuku, vedoucí zvukového studia Ondřej Urban. Žákům během své
přednášky představil svou práci a čím se
studio zabývá. Zabrousil i do problematiky
prostorové akustiky.
Potom usedl do své režie a umožnil tak
našim mladým hudebníkům vyzkoušet,
jaké to je za profesionálním mikrofonem.
Někteří si tak i zažili lehkou trému s vyřčenou větou režiséra za mixážním pultem
„Červená, jedem!“ No, a naši pianisté si,
myslím, asi úplně poprvé v životě zahráli
na to nejúžasnější klavírní koncertní křídlo
značky Steinway & Sons.
JENTAKt v nahrávacím studiu
A když jsme dnes u toho studia a nahrávání, tak nesmí chybět zmínka o nové
spolupráci. I v tomto oboru jsme poskytli
naše školní nahrávací studio spřízněnému
souboru - pěveckému souboru JENTAKt,
se kterým jsme tímto vytvořili spolupráci.
Výsledkem je několik sborových nahrávek,
které si můžete poslechnout na našem
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webu: https://www.zusnehvizdy.cz/studio-zus-jentakt/.
V červnu společně chystáme další skladby,
aby se mohl nehvizdský sbor JENTAKt

pyšnit svým vlastním, třeba i vydaným
oficiálním cédéčkem.
Text a foto: Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.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,
Tel. 326 726 413
WWW.NEHVIZDY.CZ
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JAK POKRAČUJE PŘÍSTAVBA ŠKOLY?
DÍKY MÍRNÉ ZIMĚ RYCHLE
Mírná zima stavebníkům letos přeje. Na
fotografiích můžete vidět, jak pokračuje
přístavba školy v Nehvizdech. Přístavba pro
druhý stupeň nabídne nejen nové třídy
a odborné učebny, ale také prostorné zázemí pro učitele.
Další informace najdete na webu Dobrovolného svazku obcí (Nehvizd, Mochova,
Vyšehořovic a Horoušan) https://dso.nehvizdy.cz/
V 1. NP přístavby školy se uskutečnila
montáž oken a zabezpečily se vstupní
prostory.

Text a fota: Vladimír Nekolný,
předseda DSO
nekolny@nehvizdy.cz

Montáž stropní konstrukce. Díky počasí
probíhá pokládka panelů a betonáž věnců proti harmonogramu o měsíc dříve.

KARNEVALOVÁ SHOW V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Na Valentýna do mateřské školy přijeli rozezpívaný Fešák Píno & Friends, kteří pro
děti připravili zábavný program.
Malí účastníci si zasoutěžili v různých disciplínách, jako například třídění barevných
balónků do příslušných kufrů, pomalování
balónkové zmrzliny či domalování hlavy
klauna.
Samozřejmě nechybělo vyhlášení nejvydařenějších masek a nejlepších tanečníků.
Dopoledne bylo plné písniček, legrace,

smíchu a samozřejmě také drobných dárků
pro děti.
Všichni malí fešáci a fešandy se roztančili
do rytmu hudby a show si velice užívali.
A vlastně nejen ti malí, ale dokonce i ti
velcí.
Petra Bártová
https://www.msnehvizdy.cz/
Foto: archiv MŠ Nehvizdy

Základní umělecká škola Nehvizdy, p.o.
Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy
.

Základní umělecká škola Nehvizdy, p.o.

KOREPETITOR
Základní umělecká škola Nehvizdy přijme do
svého pedagogického týmu

KOREPETITORA
pro taneční výuku a zpěv.
Praxe výhodou.

Dotazy či nabídky zasílejte prosím na:
info@zusnehvizdy.cz
nebo volejte na tel.:

18. 6. 2020

326 991 153

INFO:
IZO: 181 096 013
IČO: 06630251
B.ú.: 5240089369/0800

KONTAKT:
ředitelna: 326 991 153
sborovna: 326 991 152
ředitel: 777 113 048

WEB:
www.zusnehvizdy.cz
info@zusnehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

13

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ DĚNÍ V MĚSTYSI

OHLÉDNUTÍ ZA HVĚZDAMI V NEHVIZDECH.
ROZHOVOR S TOMÁŠEM STAŇKEM
Jak se ti líbil mítink v Nehvizdech?
Byl jsem nadšenej a hrozně jsem se těšil,
protože jsem to tady tři roky víceméně sliboval Tomášovi a vám. Vloni jsem měl zranění, takže jsem bohužel nemohl startovat.
Ale byl jsem moc rád, že se to povedlo
a mohl jsem startovat letos. Byl jsem tady
už na předchozích mítincích jako divák, sice
mě znali, ale nikdo mě tady neviděl nikdy
závodit. Jsem rád, že to konečně klaplo a že
jsem tady hodil i daleko.
Líbí se ti atmosféra, která byla v hale?
No, ještě teď mi z ní nabíhá husí kůže, bylo
to fakt něco neskutečnýho. Myslím, že teď,
abych nekecal, jsem to nikde v Čechách nezažil, že by něco takovýho bylo. Když jsem
se tady byl podívat na předešlých mítincích,
tak jsem s Tomášem Vojtkem probíral,
i kam dát diváky při vrhu koulí, aby to
nebylo pro ně nebezpečný, takže jsme to

T. J. Sokol Nehvizdy Vás srdečně zve na

probírali ze všech stran a vzhledem k tomu,
že už jsem něco odházel, například hodně
v Německu, kde je takových mítinků s podobnou atmosférou hodně, tak si myslím, že
se to podařilo velmi dobře ukočírovat
a mělo to šťávu.

Vladimír Nekolný
nekolny@nehvizdy.cz
Foto: David Janků

třetí Sokolský bál
TJ SOKOL NEHVIZDY

na téma

„STO LET SPORTU“
sobota

Mohu ti říci, že jsi vzorem pro hodně školáků v Nehvizdech, kteří sportují a sledují
tvoje výsledky a ptají se na tebe. Jsem rád,
že se ti podařil takový výkon v Nehvizdech,
hodně se o tom píše a držíme ti všechny palce. Doufám, že na 4. ročník mítinku budeš
zdravý a už budeš mít nějakou tu medaili.
Jsem velice rád vzorem a bude jenom dobře,
když atletiku bude dělat víc dětí.
Čeká nás MS v Číně (nekonalo se kvůli
koronaviru – pozn. red.) a olympiáda. Když
budu dělat kvalitní halu, tak potom bude
kvalitní i venek. Halu mám rád a takový
mítink, jako byl v Nehvizdech, se vám
zapíše do paměti a je škoda se ho nezúčastnit. I závod je součást tréninku. Je potřeba
všechny závody brát naplno.

21. 3. 2020 ve 20:00 hodin

VÁS ZVE DO SOKOLOVNY NA

DĚTSKÝ KARNEVAL
V SOBOTU 21.3.OD 14 HOD

v sále T. J. Sokol Nehvizdy, Na Příštipku 135

vstupné 150,- Kč senioři 50,- Kč

PROGRAM:

předprodej lístků ve středu 18. března
od 19 do 20 hodin v sokolovně

14:00

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ NEHVIZDY
1) Loučení se zimou - 1. ročník - É. Waldteufel
2) Klauni - 2. ročník - P. I. Čajkovský
3) Barvy - 2. ročník - M. Jandová

hraje KOLÁŘ BANDa bohatá tombola sportovní vystoupení vstup v maskách i bez

14:15

ZÁBAVNÁ INTERAKTIVNÍ PÍSNIČKOVÁ

SHOW MYŠ A MAŠ
Zábava plná zpěvu, tance, legrace i soutěží.

občerstvení zajištěno

14
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NEHVIZDSKÁ LAŤKA OPĚT OŽILA.
TENTOKRÁT DÍKY ŠKOLÁM
Letos o trochu dříve, 21. února. Nově byly
závody zapsány v kalendáři akcí Českého
atletického svazu. Dosažené výkony jsou
tímto atletům oficiálně uznány a někteří
si výkonem na laťce splnili limity na další
soutěže.
Čtvrtého ročníku přeboru škol ve skoku
vysokém se zúčastnilo jedenáct škol, které
postavily 7 mladších žákovských týmů
a 9 týmů starších. Jeden tým tvoří vždy dvě
dívky a dva chlapci. Vzhledem k vysoké
a zejména nenadálé nemocnosti bylo rozhodování o sestavení družstev na poslední
chvíli docela dramatické. Soupiska se měnila každým dnem, některé školy reprezentovali pouze jednotlivci a úplně jasno bylo až
v pátek ráno při zahájení.
Výborně se dařilo zejména žákyním, které
dokázaly posunout laťku zase o něco výše.
U mladších se nový rekord závodu posunul
hned dvakrát na konečných 151 cm zásluhou Veroniky Havlíčkové. Svým výkonem
překonala stávající rekord o 7 cm. Druhou
závodnicí, která se přenesla přes původní
rekord, je Leontýna Dupalová s vyskákanými 148 cm. První dvě místa tedy zůstala
v Nehvizdech. Na třetí s výkonem 140 cm
dosáhla Julie Thea Kmentová z FZŠ Chodovická V Horních Počernicích.
Starší žákyně se nenechaly zahanbit a taktéž
laťku posouvaly směrem nahoru. Dvakrát
rekord závodu pokořila neratovická Tereza
Faltýnková a připsala si výkon 160 cm,
opět o 7 cm výše oproti původnímu. 145

cm s lepším zápisem, a tudíž 2. místo, patří
Karolíně Lackové z Říčan a třetí se stejnou
výškou obhájila Karolína Koubová z FZŠ
Chodovická.
V kategorii mladších žáků si první místo
zaslouženě připsal Dominik Filip (153 cm),
druhé místo obsadil Radim Chmela (145
cm) z brandýské ZŠ Na Výsluní a pro třetí si
doskákal Šimon Duchoň (145 cm). První
a třetí místo putovalo do Horních Počernic.
Starší žáci měli nejpočetnější zastoupení. Ze

V KVĚTNU OSLAVÍ DRÁČEK
DEVĚT LET OD SVÉHO OTEVŘENÍ
Za těch 9 let jsme společně ušli velký kus
cesty, z malého mateřského centra „Nad
poštou“ do centra v dnešní podobě.
Dnes kromě aktivit pro maminky na
rodičovské v podobě volných či řízených
„heren“ a angličtiny provozujeme spoustu kroužků pro malé i velké, cvičení pro
dospělé, akce, kurzy, semináře, workshopy,
letní příměstské i pobytové tábory
a 2 dětské skupiny.
Rádi bychom vám poskytli více služeb, ale
v současné době nemáme dostatečné prostory pro jejich rozšíření. Městys Nehvizdy
se touto otázkou zabývá a budeme si držet
palce ať máme velké centrum aktivit pro
všechny generace a podaří se nám uspokojit
mj. i poptávku po tolik žádané péči o děti
od 1 roku, ať už tomu budeme říkat jesle,
miniškolka nebo dětská skupina.

1. Soutěž na téma „Dráček“. Během měsíce
dubna můžete přinést Dráčkovi vyrobený
dárek na téma „Dráček“ (může být
i obrázek). Z výrobků uspořádáme výstavu
a za nejlepší výtvory obdržíte od nás pro
vaše dítě originální dárek.
2. Slavnostní hernu s narozeninovým dortem a dobrotami. V úterý 5. 5. 2020 od 8.30
do 12 hodin.
3. Pohádkovou cestu – 3. ročník (23. 5.
2020). Přijďte se s dětmi pobavit, zasoutěžit
si. V maskách budeme všichni z Dráčku.

Oslavte s námi naše výročí! A co jsme pro
vás připravili?

Jitka Záhrobská
www.dcdracek.cz

Za celý tým Dráčku děkujeme všem, kteří
nás podporují, spolupracují s námi a rádi
k nám chodí. Jsme otevření novým nápadům a lidem, kteří se chtějí zapojit do naší
party. Přidejte se k nám.

WWW.NEHVIZDY.CZ

široké základny o pozice na bedně nakonec
bojovali tři výškaři. Všichni se přenesli přes
170 cm. Laťka v následné výšce 173 cm se
jim ukázala osudnou. O finálním umístění
tedy rozhodovala čistota zápisu. Třetí místo
Petr Špitálský - ZŠ Komenského Čelákovice,
druhé místo Adam Chyba – Gymnázium
Čelákovice, první místo Alan Landsinger –
ZŠ Jungmannova Stará Boleslav.
V soutěži družstev nám velkou radost udělali naši ve složení Leontýna Dupalová, Nikoleta Lar, Jakub Truhlář a Nicolas Kuneš,
kteří si vyskákali 578 cm a s přehledem
vyhráli pohár za 1. místo. 2. místo patří
FZŠ Chodovické (558 cm). 3 místo obhájily
Neratovice (550 cm).
U družstev starších je pořadí následující: 3.
místo FZŠ Chodovická (590 cm),
2. místo ZŠ Jungmannova (600 cm), 1. místo Neratovice (615 cm). Družstvo naší školy
obsadilo celkové 6. místo s naskákanými
560 cm zásluhou Violy Počepické, Kristýny
Vopařilové, Denise Parda a Jana Mecery.
Poděkování za reprezentaci školy si zaslouží
i Jaroslav Nepivoda, Jiří Lancmann a Eliška
Truhlářová, která si zaskákala mimo soutěž
družstev a jako nejmladší závodnice vybojovala se 130 cm 7. místo.
Všem 81 zúčastněným výškařům přeji, ať se
jim nadále daří nejen sportovně, a s většinou
z nich se těším na shledanou opět za rok!
Text a foto: Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
Informace k zápisu na dotazy rodičů:
„Kam se mám hlásit“ – do MŠ, nebo
dětské skupiny?
Dítě narozené do 31. 8. 2017 – pouze do MŠ
(v případě, že nebudou přijaty z kapacitních
důvodů – půjdou na dodatečný zápis do
dětské skupiny - zde budou mít podle kriterií
přednost kvůli věku)
Dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017
do MŠ i dětské skupiny
(do naplnění kapacity MŠ bude dítě přijato do
MŠ – v den dosažení tří let věku). Děti takto
přijaté do MŠ nebudou na období 1. 9. do
dovršení 3 let věku přijaty do dětské skupiny).
Dítě narozené od 1. 1. 2018 –
pouze do dětské skupiny
Kritéria přijetí a další informace jsou uvedeny v MŠ i dětské skupině a na webových
stránkách obou organizací:
www.msnehvizdy.cz,
www.dcdracek.cz.
Odpovědné osoby poskytující informace:
Bc. Markéta Hubáčková – zástupkyně ředitele ZŠ pro MŠ, tel. 724 875 158.
Mgr. Jitka Záhrobská – vedoucí DC Dráček,
tel. 606 113 664.
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Základní škola a mateřská škola Nehvizdy a městys Nehvizdy vyhlašují:

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy
vyhlašují

ZÁPIS DĚTÍ

DO DĚTSKÝCH SKUPIN V NEHVIZDECH

v souladu se zněním § 34, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020– 2021
Harmonogram zápisu:

1. Zápis a vydávání přihlášek: úterý 12. 5. v dětské skupině – Pražská 14,

pro školní rok 2020-2021

Nehvizdy od 8,00-12,00 a 14-17,00 hodin.

Zápis se koná v pondělí 4.5. a v úterý 5.5.2020 vždy
od 17.00 do 19.00 v budově mateřské školy,
v ulici Na Příštipku 226, Nehvizdy.

K zápisu si s sebou prosím vezměte rodný list dítěte a platné občanské průkazy obou zákonných
zástupců dítěte (u jednoho lze kopii).
Přihlášku potvrzenou od lékaře můžete přinést již k zápisu – formulář na webu www.dcdracek.cz.
2. Termín odevzdání přihlášek (potvrzených od lékaře): do 15. 5. 2020 v

dětské skupině přízemí ( 7,30-10,00 a 14,30-16,30).

3. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno dne 20. 5. 2020 od 15-17 hodin v dětské
skupině – Pražská 14. Bude zároveň zasláno e-mailem a vyvěšeno dle pořadových čísel
v přízemí budovy Pražská 14.

Děti budou přijímány v pořadí dle věku, přednostně děti s trvalým pobytem
v městysi Nehvizdy, dále pak děti s trvalým pobytem v obcích, s nimiž má městys
Nehvizdy uzavřenu smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání, a to do stanovené
kapacity.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 1.9. školního roku dosáhnou pěti let věku.

Podmínkou přijetí dítěte do skupiny je zapojení jednoho z rodičů na trhu práce
(zaměstnání, OSVČ, studium, úřad práce) a očkování dítěte dle platného očkovacího
kalendáře. Přednost mají děti s pravidelnou docházkou (po-pá 6 hodin denně).

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanské průkazy
obou zákonných zástupců.

Do DS Nehvizdy se děti zařazují dle následujících kritérií:
I. Děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy
II. Z bodu II. se děti zařazují v tomto pořadí:
a)děti narozené do 31. 8. 2017, které se zúčastnily zápisu do nehvizdské mateřské
školy a nebyly přijaty
b)děti narozené od 1. 9. 2017 v pořadí podle věku (od nejstarších)
III. V případě, že po umístění všech dětí dle bodů I. až II. bude k dispozici volná kapacita v
DS, budou děti přijímány do naplnění kapacity dle kritéria věku, a to:
a)děti ve věku 4-3 roky
b)děti ve věku 3-2 roky
IV. V případě naplňování volné kapacity dle bodu IV. je rozhodující pořadí podaných
přihlášek. Věk dítěte se posuzuje v momentě přidání přihlášky.

Děti se zápisu do mateřské školy nemusí zúčastnit.

S případnými dotazy se obracejte na Markétu Hubáčkovou, zástupkyni
ředitele pro MŠ na čísle +420 724875158.
Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy

Kontakt: Mgr. Jitka Záhrobská,vedoucí DC Dráček, telefon.: 606 113 664,
E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz, www.dcdracek.cz

ZŠ Úvaly
Náměstí Arnošta z Pardubic 8
250 82 Úvaly
Kontaktní osoba Bc. Horáková tel. 604 407 142

PLÁNUJEME OTEVŘÍT TŘÍDU S LMP
Základní Škola Úvaly od září 2020 plánuje
otevřít speciální třídu pro děti s LMP
v běžné základní škole. Budou zde děti
zařazené od 1. – 5. třídy pod vedením
skvělé paní učitelky s dlouholetou praxí
v malém kolektivu. Přátelský přístup
s láskou a porozuměním je na naší škole
přirozený
a
pro
děti
s LMP
nepostradatelným. Děti do naší školy chodí
velice rády, protože zde dostávají speciální
přístup. Na škole je zřízená i speciální třída
druhého stupně, kam děti plynule
přestupují a mohou zde dokončit základní
vzdělávání v přirozeném prostředí, na
které si zvykly.
Využijte dostupnost vzdělávání pro vaše
dítě, které bude chodit rádo do školy a těšit
se na druhý den plný zábavy, hraní, a
přitom se bude učit a poznávat nové věci.
Chcete, aby vaše dítě bylo spokojené, šťastné
a rádo chodilo do školy?
VYUŽIJTE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE
STŘEDU 18.3.2020 a




Přijďte se k nám podívat
Přijďte se seznámit s paní učitelkou
Přijďte poznat prostředí třídy, kdykoli
po individuální domluvě

Nabízíme:







Malý kolektiv dětí
Individuální přístup
Podpora asistenta pedagoga
Přátelský přístup
Vzdělávání hrou

Srdečně zveme všechny rodiče a děti!
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NEHVIZDY MAJÍ PŘEBORNÍKA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
V zimní sezóně zažívá nehvizdský tenis
skvělé úspěchy! Radost nám dělají nejen
výborné výsledky, ale také zvyšující se počet
našich hráčů na turnajích. Celostátních turnajů se účastní již od nejmladších kategorií
hráči z celé ČR a není snadné na nich vybojovat postup. Tenis je hodně individuální
sport, každý tenista, který jezdí na turnaje
je prakticky samostatná jednotka, samostatný tým, který tvoří hráč společně s rodiči
a trenéry. Nároky na jednotlivce jsou velké,
počínaje nejmladšími kategoriemi, až po
starší, hrající větší turnaje, kde jsou nároky
nejen na fyzickou a psychickou odolnost,
ale i na organizační schopnosti. Radost
z každého úspěchu je proto ohromná.
Postupně se nám rozrůstají řady tenisových
rodičů, kteří věnují víkendy ježdění na tenisové turnaje a tenisem žijí celoročně.
Jako klub patříme mezi velice aktivní organizátory celostátních turnajů a velmi tím
podporujeme naše hráče. Hráči tak
mají možnost hrát v domácím prostředí,
necestovat alespoň občas nikam daleko
a být o víkendu občas doma. Navíc zde mají
naši hráči samozřejmě možnost získat volnou
kartu a být přijati na turnaj. Celostátní turnaje
jsou od žactva minimálně dvoudenní, připravují se delší dobu dopředu, hrají se zpravidla v
sobotu a neděli, od osmi ráno do devíti večer.
Oba turnajové dny trávíme nonstop na kurtech a jsme samozřejmě rádi, když se na nich
našim hráčům daří postupovat a jsou v turnaji
co nejdéle, nejlépe oba dny.
V současné době máme hráče, kteří jezdí
na celostátní turnaje, již v každé věkové
kategorii, od minitenisu, babytenisu, přes
mladší žactvo, starší žactvo, dorost, až po
dospělé. Letos budeme mít i v krajských
soutěžích družstev kompletně obsazené
všechny věkové kategorie. Je to neuvěřitelné, když se ohlédneme o pár let zpátky, do
roku 2012, kdy jsme do Středočeské krajské
soutěže přihlašovali první družstvo tehdy
5-6letých minitenistů.
V uplynulých dvou měsících se nám nejvíce
dařilo v mladším a starším žactvu. V kategorii starších žákyň (do 14 let) 25.–26. 1.
2020 na Středočeských přeborech v Březnici
nás výborně reprezentovala Nikola Kopřivová, která se stala přebornicí Středočeského kraje ve čtyřhře – 1. místo. Ve dvouhře
vybojovala 3. místo.
V lednu se Nikole dařilo i na mezinárodním
turnaji Tennis Europe U14 Realsport Open
13.–18. 1. 2020, na kterém postoupila výhrou nad Lisann Brinkmann (GER) 6:4, 4:6,
10:3 do finále kvalifikace.
V kategorii mladšího žactva (10–12 let) se
našim hráčům opět skvěle dařilo a připsali si další body do celostátního žebříčku.
Daniela Kolářová za dva měsíce dokázala
vyhrát obrovské množství zápasů s výbornými výsledky a ziskem dvou titulů:

Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
je přebornicí Středočeského kraje ve
čtyřhře. Na přeborech Středočeského
kraje starších žákyň v Březnici vybojovala 1. místo ve čtyřhře a 3. místo ve
dvouhře. Foto: Petr Kopřiva
11.– 12. 1. 2020 Ústí nad Labem - 1. místo
dvouhra (6:2, 6:0 – 6:1, 6:1 – 6:0, 6:0)
a 1. místo čtyřhra (6:2, 6:1 – 6:0, 6:1),
25.–26. 1. 2020 Nehvizdy – 3. místo dvouhra a 2. místo čtyřhra,
1.–3. 2. 2020 Tábor – 3. místo čtyřhra
a čtvrtfinále dvouhra,
8.–9. 2. 2020 Wilson Tenis Centrum –
2. místo dvouhra (6:0, 6:1 – 6:4, 6:3 – 6:1, 6:1).
V mladším žactvu se výborný úspěch podařil také Nikole Tydlačkové:
25–26. 1. 2020 Nehvizdy - 2. místo čtyřhra.
Skvěle si ve své první sezóně v mladším
žactvu vede Iva Smíšková:
26.–27. 12. 2019 Praha – 3. místo čtyřhra,
11.–12. 1. 2020 Banka Praha – čtvrtfinále,
18.–20. 1. 2020 Poděbrady – postup do
2. kola (otočila nepříznivé skóre a vyhrála
0:6, 6:2, 10:8).
V mladším žactvu se skvěle dařilo i klukům.
Naše deblová dvojice Šimon Vališ + Dominik Bílek: 11.–13. 1. 2020 Český Brod – 2.
místo čtyřhra.
Šimon Vališ odehrál výborné dvouhry na
turnajích: 11.–13. 1. 2020 Český Brod – 3.
místo dvouhra, 25.–26. 1. 2020 Nehvizdy –
3. místo dvouhra.
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Úspěšný vstup do mladšího žactva. Iva
Smíšková (TO Sokol Nehvizdy) po přechodu do žákyň vybojovala na celostátním turnaji v Praze 26.-28.12.2020 ve
čtyřhře 3.místo!
Foto: Jan Smíšek
Dominik Bílek vstoupil do své první sezóny v žactvu výborně, když na každém turnaji přešel přes nasazeného hráče: 11.–13.
1. 2020 Český Brod – čtvrtfinále, 25.–26.
1. 2020 Nehvizdy – 3. místo dvouhra.
V mladším žactvu velmi úspěšně bodoval
na turnajích Honza Schick: 11.–12. 1. 2020
Ústí nad Labem – čtvrtfinále, 1.–3. 2. 2020
Tábor – postup do 2. kola.
V mladší kategorii babytenis 8–9 let jsme
pořádali další celostátní turnaj 8. 2. 2020.
Po nedávném přechodu z minikurtu na
velký kurt zahráli naši hráči Jana Doubravová, Michaela Kolářová, Jan Lukáš, Mikuláš
Hrstka pěkné zápasy. Výsledkově se z našich nejvíce dařilo Míše a Mikulášovi, kteří
si vybojovali postup ze skupiny a čtvrtfinálovou účast. Nejmladší minitenisté 5–7 let si
zahrají na turnaji v domácím prostředí 22.
3. 2020. Brzy nás čeká kromě každotýdenních turnajů i příprava na soutěže družstev.
Na družstva se vždycky moc těšíme.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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ŽRALOCI Z AFK NEHVIZDY OVLÁDLI
TURNAJ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
Pokřikem Žralok sem, žralok tam, góla ti
tam rychle dám! začal v sobotu 22. února již
druhý turnaj fotbalové přípravky v nehvizdské hale.
Nehvizdští žraloci mají mnoho šikovných
hráčů, proto byl tým AFK Nehvizdy rozdělen
na družstva A a B. Dále se turnaje zúčastnila
mužstva TJ Viktoria Radim, AFK Pečky, SK
Polaban Nymburk a Union Čelákovice.
Necelých 50 „prcků“ (ročníky 2013, 2014)
bojovalo velmi srdnatě a statečně a z jejich
tváří bylo zřejmé, že si celou akci náramně
užívají.
Žraloci svoji kvalitu ukázali ve všech zápasech a nedali nikomu sebemenší šanci.
Z logiky věci tak o první místo bojovali malí
fotbalisté AFK Nehvizdy A a AFK Nehvizdy
B. Po tuhém boji a těsném vítězství 6:5
a gólem v poslední minutě nakonec brali
body žraloci z A týmu AFK Nehvizdy. A stali
se tak vítězem celého turnaje.
Na druhém místě skončili borci z AFK
Nehvizdy B. Třetí místo obsadily týmy AFK
Pečky a SK Polaban Nymburk se stejným

počtem bodů. Čtvrté a páté místo zbylo pro
Union Čelákovice a TJ Viktoria Radim.
Dva turnaje, dvě jasná vítězství Nehvizd.
Snad to takto dopadne i při posledním
turnaji, který se bude konat 28. března od
9:00 hodin (podle počasí buď v hale, nebo

REPREZENTANTKY TRÉNOVALY
NA NAŠÍ UMĚLÉ TRÁVĚ

AFK Nehvizdy spolupracuje s reprezentací
žen do 17 let. Náš fotbalový klub zvažuje, že
obnoví ženský fotbalový tým, a spolupráce
s reprezentací realizaci tohoto plánu může
výrazně napomoci.
Reprezentantky vyzkoušely naši umělou
trávu před odjezdem na soustředění do
Španělska.
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Pokud byste se chtěly stát členkami ženského
fotbalového týmu AFK Nehvizdy, z. s., ozvěte
se na e-mail: poberezsky@seznam.cz.
Vítáme všechny zájemkyně od 15 let výše.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: archiv AFK Nehvizdy
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na umělce), kam jste všichni srdečně zváni.
Občerstvení bude zajištěno.
Martin Materna, AFK Nehvizdy
m.materna2@gmail.com
Foto: archiv AFK Nehvizdy

FOTBALOVÍ TUČŇÁCI
MAJÍ ZA SEBOU
NABITOU ZIMU

Od prosince do února měli možnost sehrát
naši hráči z týmu Tučňáci AFK Nehvizdy díky
podpoře domácího klubu a městyse Nehvizdy
čtyři zimní halové fotbalové turnaje v místní
sportovní hale. I díky tomu jsme měli možnost
sehrát dohromady 20 zápasů s mužstvy, jako jsou
SK Ďáblice, Slavoj Podolí, Viktoria Radim či SK
Posázavan Poříčí nad Sázavou.
Ve čtyřech turnajích padlo dohromady 196 gólů,
svými výkony se blýskli i všichni gólmani. Bohužel tak jako většinu týmů i nás stihalo onemocnění v týmu, a tak jsme nemohli nastoupit v optimální sestavě. I tak hráčům, kteří mohli nastoupit
do domácích turnajů, patří velké poděkování za
předvedenou hru a výsledky, a také za dobrou
reprezentaci klubu a městyse Nehvizdy. Nakonec
bereme dvě třetí místa, jedno čtvrté
a jedno páté místo.
Nyní nás v následné době čeká přesun na venkovní plochy, kde sehrajeme další řadu přípravných
přátelských utkání, abychom mohli vstoupit 4. až
5. dubna do jarní části soutěže mladších přípravek, kde bychom chtěli navázat na dobré výsledky
z podzimu.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům, sportovním fanouškům, partnerům turnaje, partnerům
týmu, klubu a městysi Nehvizdy za skvělé zázemí
a podmínky, které nám mnohé týmy mohou
závidět.
Děkujeme, že v tom jedete s námi.
Text a foto: Pavel Bartoš
Tučňáci AFK Nehvizd
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INZERCE

NOVÁ
NOV

SOUKROMÁ
ČESKO-ANGLICKÁ
ČESKOČESKO
ANGLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V JIRNECH OD 1.9.2020
Naše krédo:
dát žákům tu nejlepší možnou podporu
k maximálnímu rozvoji jejich skutečného potenciálu
▪ navazujeme na osmiletou tradici česko-anglické mateřské školy
▪ bilingvní výuka (pro žáky neznalé cizího jazyka podpůrný program
v rámci odpoledních aktivit)
▪ od 3. ročníku další cizí jazyk
▪ kvalifikovaní a zkušení pedagogové a jazykoví lektoři
▪ bezpečné a přátelské prostředí, ve třídě maximálně 22 dětí
▪ klasifikace i slovní hodnocení pro další motivaci k učení
▪ cizí jazyky, polytechnika, digitální technologie, rozvoj tělesné
zdatnosti, zdravý životní styl
▪ odpolední školní družina
▪ široká nabídka volnočasových aktivit
▪ příprava na osmiletá gymnázia
▪ otevřená komunikace mezi rodiči a školou

INFORMAČNÍ SCHŮZKY
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny vždy v 17:00 hod:
Po 16.3. 2020  St 18.3.2020  Po 23.3.2020  Po 30.3.2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny
Pá 24.4.2020  So 25.4.2020 podle časových dispozic

www.sofiaschool.cz
kontakt: 775 031 603

20

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Ve středu 29. ledna přijal strážník oznámení
o dopravní nehodě u čerpací stanice, při které
byl zraněn chodec. Zraněnou ženu odvezla
sanitka. Strážník odvezl otce zraněné ženy
a její kolo domů.
Ve čtvrtek 30. ledna po půlnoci strážník při
hlídce spatřil v ulici Za Humny nastartované
auto. Řidič nebyl schopen strážníkovi říct,
proč mezi domy zastavil, a tvrdil, že si přijel
zakouřit. Přivolaným policistům připadalo
chování řidiče zvláštní, ale vzhledem k tomu,
že neporušoval zákony, mohli policisté pouze
informovat okolní oddělení.
Stejnou noc nad ránem strážníkovi oznámili
policisté, že se svítí v sokolovně. Sokolovna
byla odemčená, proto strážník se správcovou
budovu zkontrolovali a uzamkli.
V pátek 31. ledna večer obyvatel Nehvizd oznámil strážníkovi, že v ulici Barikádní stojí nastartované auto. Oznamovatel řekl strážníkovi,
že když si řidič všiml, že si zapisuje registrační
značku, řidič rychle odjel. Strážník ho dojel
u obecního úřadu. Kromě podivného chování
se řidič ničeho nedopustil.
V úterý 4. února odpoledne požádal další radonický strážník o pomoc v Zápech. Strážník tam
zastavil kamion, který neoprávněně projížděl
obcí a po zastavení byl agresivní. Zahodil klíče
od vozu, vyhrožoval psychickým zhroucením.

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz
Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
Po příjezdu druhého strážníka se postupně
uklidnil a zaplatil pokutu na místě.
V pátek 7. února večer při společné hlídce
s policisty zastavil strážník auto s řidičem, který
nadýchal 0,32 promile alkoholu v krvi.
V úterý 11. února strážník zastavil auto
a vyzval řidiče k orientační dechové zkoušce.
Ta byla negativní, ale chování řidiče nebylo
úplně běžné, a proto je strážník vyzval ke
kontrole návykových látek. Zkouška ukázala
pozitivní amfetamin/metamfetamin a strážník
předal řidiče policistům. Řidič odmítl odborné
vyšetření u lékaře. Za toto řidiči hrozí zákaz
řízení až na 2 roky a pokuta od 25 do 50 tisíc
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Kč a 7 trestných bodů.
V úterý 18. února dopoledne oznámil obyvatel
Nehvizd, že mu alarm hlásí poplach z obývacího pokoje a on není doma. Požádal, zda by
se tam strážník mohl podívat. Uvedl, že mu
normálně poplachy na mobil nechodí, že
v domě asi někdo je. Strážník se sousedem volajícího muže zkontrolovali okna a dveře. Vše
bylo uzavřeno a nic nenaznačovalo vloupání,
o čemž strážník informoval majitele domu.
Téhož dne dopoledne strážník vyjel k dopravní
nehodě u železniční trati v ulici Toušeňské. Úzkou ulicí jel do Nehvizd nákladní vůz tak rychle, že vyděsil řidiče protijedoucích osobních
aut. Oba řidiči osobních aut začali couvat, ale
řidič prvního auta couval tak rychle, že tažným
zařízením poškodil přední část druhého osobního auta. Nakonec nákladní auto poškodilo
druhému osobnímu autu zpětné zrcátko a
ujelo. Strážník na místo přivolal dopravní policisty, kteří vše sepsali. Podle popisu nákladního
vozu strážník poznal, že nákladní auto natočil
na palubní kameru služebního auta, když jel
k nehodě. Záznam i registrační značku předal
strážník policistům, kteří budou řidiče stíhat za
ujetí od dopravní nehody.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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NOVÁ OCTAVIA PRO STRÁŽNÍKA BUDE
VYBAVENA KAMERAMI I RADAREM
V únoru jsme v Plzni převzali nové vozidlo
Škoda Octavia, které bude sloužit našemu
obecnímu strážníkovi Michalu Dudlovi.
Nová škodovka bude vybavena reflexními
polepy, standardními majáky a zastavovacími
displeji s proměnlivým textem. Navíc budou
před a za vozidlem namontovány kamery
se záznamem k monitorování dopravních
přestupků.
V průběhu letošního roku bude vozidlo ještě
dovybaveno radarem na měření rychlosti.
Ten budeme používat na monitorování a postihování rychlé jízdy v Nehvizdech, jak na
státních, tak místních komunikacích. Věříme, že nový automobil přispěje ke zklidnění
dopravy a větší bezpečnosti v Nehvizdech.
Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
Pavel Horák,
financni@nehvizdy.cz
Foto: Josef Kolář
Inzerce

OČNÍ OPTIKA MARTIN RYVOL

NOVÁ JARNÍ KOLEKCE ZNAČEK
Roco

1+1 sklo ZDARMA

Výprodej obrub z r.2019 za 1,- Kč

Platí pro všechny jednoohniskové plastové
brýlové čočky a to včetně ztenčených
s antireflexní úpravou.

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo
kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke
každé objednávce dárek.

U nás měření zraku zdarma u každé zakázky.
platnost akce do 30. 6. 2020

kupon na akci

OBRUBA
S 50% SLEVOU

kupon na akci

1+1 ZDARMA

Oční optika Martin Ryvol
Masarykova 96/12, Čelákovice v pasáži U slunce
Po- Pá 9:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00 hod.
So 9:00 - 12:00 hod.
tel: 323 631 260

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 25. 2. 2020. 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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