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JAK JE TO V NEHVIZDECH S VODOU
Nehvizdský vodovod vznikl před 33 lety
v souvislosti s výstavbou dálnice D11, která
v důsledku hlubokého zářezu do terénu
způsobila pokles vody v nehvizdských studnách
a vyvolala potřebu vybudování náhradního
zdroje pro zásobování pitnou vodou.
Vzhledem k tomu, že místní zdroje vody nebyly
k dispozici, bylo zvoleno napojení na káranské
řady zásobující Prahu, a to z Vysoké meze. Společné napojení na tyto řady bylo pro zásobování
Čelákovic, Záp a Brandýsa n/L – Staré Boleslavi.
Z Vysoké meze byl vybudován společný přivaděč pro Čelákovice a Nehvizdy do vodojemů
Čelákovice (2 x 300 m2) a Nehvizdy (400 m2).
Přivaděč k vodojemům je v délce 300 m z oceli
o průměru 200 mm a druhá část je zhotovena
z litinových trubek o průměru 500 mm.
Na rozhraní těchto dvou profilů bylo plánováno vybudování zemního vodojemu, který se
nevybudoval. Na potrubí o průměru 500 mm
z přivaděče byl napojen vodojem pro Nehvizdy,
v jehož armaturní komoře byla zřízena hydroforová čerpací stanice pro zásobování Nehvizd,
Čepra, Mstětic a později byla připojena městská
část Čelákovice-Záluží. Tato odběrná místa
jsou zásobována pitnou vodou z nehvizdského
vodojemu.
Vodovodní přivaděč do Nehvizd podél ulice
Toušeňská je z litiny o průměru 200 mm.
Původní vodovodní síť byla v obci vybudována
z litiny Ø 150, 100 a 80 mm. Později budované

řady v nové zástavbě se pokládaly z polyethylenu
a tlakového PVC. Nehvizdská vodovodní síť má
jednotlakové pásmo a je zaokruhována.
V roce 2017 byl vypracován projekt na rekonstrukci vodojemu a hydroforové čerpací stanice
pro Nehvizdy. Protože byla akutní potřeba
zvýšení dodávky vody do obce a stabilizace
tlakových poměrů ve vodovodní síti, rozhodla
obec, že se ještě před zahájením rekonstrukce
namontují do AT – stanice VDJ čerpadla. Tím
se podařilo zdvojnásobit množství dodávané
vody.
V roce 2018 bylo do vodojemu v Nehvizdech
dodáno 219 tis. m3 vody, což představuje prů-
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měrnou denní spotřebu v loňském suchém roce
600 m3. Zatím mají Nehvizdy pro letošní rok
příslib dodávky vody 250 tis. m3, což představuje
roční průměr 685 m3/den.
Když se v parných dnech ve večerní odběrové
špičce navýší spotřeba zaléváním a spuštěním
závlah, tak do vodovodní sítě teče víc něž 20 l/s.
Mohou se změnit toky vody v potrubí a mohou
se začít pohybovat usazeniny a voda se zakalí.
Pokud bychom v takové situaci začali odkalovat,
bylo by to ještě horší.
Vladimír Kosík
provozní ředitel VaK Zápy

Nehvizdští senioři se sešli
27. června na besedě na
obecním úřadě se starostou
a zastupiteli. Prohlédli si
fotky a videa z posledních
akcí v Nehvizdech, ptali
se na dopisy, které chodí
z katastrálního úřadu (k
problematice najdete článek
na str. 6 – pozn. redakce)
a na zanešené koše v kanálech po dešti. Zastupitelka
Jana Nepivodová jim rozdala povídání o chystaném
výletě a starosta Vladimír
Nekolný s nimi mluvil
o životě v obci.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZAKONČILA
ŠKOLNÍ ROK KONCERTEM A GALERIÍ
Ředitel nehvizdské Základní umělecké školy Aleš
Háva je klavírista, který když se dotkne kláves,
začne se radovat a relaxovat, ovšem jako ředitel
musí zvládat přepnout svoji uměleckou duši do
režimu manažera, pedagoga i administrativního pracovníka v jedné osobě. To vůbec není
jednoduché, avšak on nám všem ukázal, že to
excelentně zvládá a že si nehvizdské zastupitelstvo
vybralo správného ředitele naší nové základní
umělecké školy.
Ve čtvrtek 20. června ukončila umělecká škola
školní rok v prostoru sokolovny výtvarnou
galerií a koncertem. Na koncertu vystoupili žáci
a pedagogové naší ZUŠ. Koncert byl inspirován
známým dětským seriálem Návštěvníci a byl jakýmsi fiktivním uměleckým soubojem s umělou
inteligencí CML. V souboji přišli podpořit naše
žáky známí umělci. Zazpívaly nám muzikálové
hvězdy Dan Hůlka, Tomáš Trapl a Jan Kříž. Speciální vystoupení v roli robotů zajistil Anton Eliaš
a Lukáš Šimon. Moderoval, spolu s Alešem Hávou, Jiří N. Jelínek. Tak hezké léto a v září pravou
nohou do nového školního roku!
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický a Karel Záhrobský
Bohatou fotogalerii najdete ZDE: https://www.
zonerama.com/ris65/Album/5412901.

Poděkování za Návštěvníky!
Nikdy jsem nepsal články o školství
nebo o dalších kulturních akcích v Nehvizdech, ale po účasti na závěrečném
koncertu ZUŠ Nehvizdy jsem se rozhodl
napsat.
Chtěl bych vyzvednout práci všech
učitelů v ZUŠ, protože co děti na tomto
koncertu předvedly, udivovalo všechny
přítomné.
Náš pan ředitel Aleš Háva se projevil
nejen jako učitel, ale i jako manažer
a zároveň i jako šoumen. Protože zorganizovat takovéto vystoupení není vůbec
jednoduché.
Vím, že určitě prožíval několik bezesných nocí, protože toto dokážu
pochopit, když něco organizuji já.
Skloubit vrcholné umělce s vystoupením
našich žáků, to už vyžadovalo odvahu,
představivost.
Jsem velice rád, že jsem tuto akci
navštívil a mohl si to užít jako divák
a prožívat radost, že úsilí v budování
ZUŠ v Nehvizdech přináší tyto krásné
okamžiky. Tímto koncertem pan ředitel
nasadil vysokou laťku a jsem zvědav, čím
nás překvapí příště.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

LOUČILA SE PRVNÍ DEVÍTKA
V HISTORII NEHVIZDSKÉHO ŠKOLSTVÍ
V pondělí 24. června se konalo na naší škole
historicky první „poslední zvonění“. Deváťáci
se v předvečer dne trochu škodolibě vyřádili
přípravou tříd a sboroven. Po noci strávené
v hale posledním pilováním (a trochou toho
spaní) se, patřičně vyzbrojeni, v sedm ráno
vydali lovit své oběti v okolí školy.
Malování na obličej, stříkání vodou, házení
konfet a pronikavý zvuk zvonků udělaly své
a neznalí nehvizdští žáčci brzy pochopili, o co
jde. Po osmé ranní se vydali na spanilou jízdu
třídami. Vše vyvrcholilo o velké přestávce,
kdy celá škola a pozvaní příbuzní zaplnili
halu, aby si užili slavnostní rozloučení devátého ročníku se základní školou.
Posledním vystoupením se deváťáci vryli do
myslí spolužáků perfektně zahranou scénkou
na téma „První ročník versus devátý ročník“.
Aby zvládli roli prvňáčků, chodili na náslechy
do prvních tříd. Vyplatilo se a výsledkem bylo
napjaté publikum odměňující smíchem
a aplausem jednotlivé díly scénky.
Ani ostatní třídy se nenechaly zahanbit
a připravily si pro odcházející spolužáky svá
vystoupení – ať už to byla píseň, tanec, bubnování na overbaly či vlastní tvorba.
Nakonec nastalo to nejkrásnější a zároveň
nejvíc dojímavé. Třicet prvňáčků nám na
jeviště přivedlo své velké spolužáky, aby společně poděkovali všem, kteří je jejich vzděláváním provázeli. Poté se každý prvňáček se

svým deváťákem po předání dárečku rozloučil
a bylo to…
V životě jsem neměla tak vyschlo v krku, rozklepané ruce a pocit, že to nedám. Těch třicet
dětí, třicet mladých dam a pánů, se vám umí
dostat pod kůži. Jsou totiž neskutečně dobří.
Jsem ráda, že jsem mohla tuto třídu vést po

celých pět let. Děkuji vám, naši první deváťáci,
nasadili jste laťku hodně vysoko… Jak už je
vaším zvykem.
Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA – ÚSPĚCH PRO NEHVIZDY!
Do semifinále Čokoládové tretry v Ostravě
postoupili tři zástupci naší školy. Celkově o nominaci usilovalo podle slov pořadatelů téměř
150 000 dětí z Česka, Slovenska a Polska.
Jakub Truhlář házel oštěpem pod záštitou
samotného světového rekordmana Jana Železného a obsadil celkově 7. místo. Do televizního
finále šli bohužel jen čtyři nejlepší borci. Marek
Zimmermann vyběhal na dvoustovce 9. místo.
Zde chyběl cílový předklon, jinak by Marek
do finále o den později pronikl. Postupovalo
osm nejlepších. Největší ne želízko, ale železo
jsme měli v Elišce Truhlářové, která si postup
do finále pohlídala z 2. místa.
Samotné finále ve čtvrtek 20. června probíhalo
se vším všudy jako příprava nejlepších atletů
z celého světa. Mladí atleti byli odvedeni na
rozcvičovací stadion, kde se to hemžilo několika vítězi olympijských her a mnoha mistry
světa a kde se i oni měli připravit na svůj závod.
Po přípravě přišel hlavní rozhodčí a děti odváděl přes kontroly na samotný stadion, kde děti
uvítaly ovace několika tisíc fanoušků. No,
co vám budu povídat, husinu jsem měl sám.
Eliška dostala jako jedna z favoritek dráhu pět
a šlo se na to.
Instrukce měla jasné, nezaspat jako v semifinále a vypálit. Snad daň z první opravdu velké
akce... Elis vypálila, ale dle jejích slov v cíli se

jí hned na prvním kroku podlomil kotník,
který ji bolel celou trať. Do cíle se ale dostavila
nakonec na famózním 3. místě i se slzou v oku.
Tu trochu zatlačila veliká čokoládová tretra,
kterou vyhrála.
Co myslíte, dají se Nehvizdy reprezentovat lépe
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než účastní na největší atletické a vůbec školní
akci a navíc v živém televizním přenosu?
Tomáš Vojtek
zs.nehvizdy@volny.cz
Fota: archiv Čokoládová tretra a Tomáš Vojtek
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE

PROCHÁZKA HISTORIÍ MĚSTYSE:
NEHVIZDSKÉ TRHY
Před čtyřmi lety Nehvizdy oslavily 500 let od
povýšení na městečko (městys). Tímto aktem
český král Vladislav II. roku 1515 jen potvrdil
rostoucí význam obce. Ten se zrcadlí
i v současně získaném právu konat každý čtvrtek týdenní trhy a jeden trh výroční (jarmark)
začínající ve „středu před hodem Panny Marie
narození“ [tj. před 8. zářím]. Jarmark měl
trvat tři dny v kuse.
Na pravidelných týdenních trzích se prodávalo zboží denní potřeby (především potraviny
a běžné výrobky), kdežto během výročního
trhu se obchodovalo se speciálním zbožím,
které s sebou přiváželi obchodníci často
z daleka.
Patrně od samého počátku držby trhových
privilegií byl nehvizdský jarmark zaměřen
na obchod s ovčí vlnou. Zprávu nám o tom
podává dobový letopis neznámého měšťana
Nového Města pražského. Nehvizdský trh na
vlnu je v něm zmíněn v souvislosti s obdobím
1524–1528, kdy Nehvizdy patřily do majetku
tehdy nakrátko sjednocené Prahy, přesněji
Starého a Nového Města pražského (Staré
Město, Nové Město, Hradčany a Malá Strana –
byly od počátků až do konce 18. století vyjma
několika krátkých epizod samostatnými
městy). Sjednocení Starého a Nového Města
(1518–1528) s sebou přineslo řadu problémů.
Příslušný novoměstský měšťan očividně nebyl
podporovatelem tohoto sjednocení (jako
ostatně většina jeho sousedů). V úvodních pasážích své kroniky vypočítává dvacet důvodů,
proč je sjednocení Prahy špatné a jak obyvatelé Nového Města na toto sjednocení doplácejí
a Staré Město vydělává. Osmý bod věnuje
újmě (především novoměstských) řemeslníků,
kteří nemají na spojené městské radě žádné
slovo a zastání. Mimo jiné píše: „A kdyžkoli
pánův prosili řemeslníci za opatření v nějaké věci, [pánové] říkali: ‚Nechte nás, máme
s sebou dosti [co] činiti!‘. A zvláště když přišli
soukeníci do rady, toužíce, že draho vlnu kupují, prosíce za nehvizdský trh, řekla rada: ‚Co
chcete sobě vlnu nasazovati? Kdo má peníze,
kupuj, a kdo nemá, nech!‘“.
Nehvizdský trh na vlnu je předmětem dohad
i krátce poté, co Nehvizdy a další obce v okolí
zkonfiskoval český král Ferdinand I. roku
1547 jako odplatu za tzv. stavovský odboj
(rebelii části českých měst a šlechty). Úředník
Jan Krajný krátce po konfiskaci patrně ještě
nebyl v nové situaci zorientován, neboť se ptal
dopisem nadřízených úřadů, jak se zachovat
v případě trhu s vlnou, který se v Nehvizdech
má konat, jak píše, „tento čtvrtek příští na den
sv. Jiljí“ [tj. 1. září 1547]. Nebyl si jist, zdali
může dovolit, aby obchody na trhu probíhaly
volně a každý kupoval jako „na svobodném trhu“, nebo zdali má být obchodování
přístupné pouze těm, „kdo se toho řemesla
knapovského [tj. soukenického] dotýkají“.
Z dopisu vysvítá, že na něj soukeníci vytvářeli

4

nátlak, „že by neměli jiný kupovati, než oni
sami neb řečení Pražani“. Zaštiťovali se přitom
„nějakým obdarováním [tj. privilegii] od jeho
královské milosti“.
Později Rudolf II. (vládl 1576–1611) výroční
trhy rozšířil na dva (kromě vlny i na kramářské zboží), přičemž každý měl trvat osm dnů.
Nehvizdy těžily z výhodné polohy při cestě
do Prahy, byť ta tehdy ještě nevedla tak přímo
jako dnešní silnice. O čilém ruchu svědčí i pět
šenků, ve kterých se zde v 16. století osvěžovali pocestní i místní. Prosperitu zle narušila
třicetiletá válka (1618–1648), během které
nehvizdské trhy zanikly a podobně málem
dopadlo i samotné městečko. Při poválečné
obnově byla 11. července 1676 Nehvizdům
ztracená jarmareční privilegia nejen obnovena, ale dokonce i rozšířena o prodej dobytka.
Výroční trh nově trval plných čtrnáct dnů.
Před polovinou 19. století o nehvizdských výročních trzích píše Johann Gottfried Sommer
následující: „Na jarmarcích ve Velkých
Nehvizdech (konaných ve čtvrtek po svátku
Povýšení sv. Kříže [tj. po 14. září]) nastává
v přibližně 21 stáncích běžný obchodní ruch
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se střižním a kramářským zbožím a rozličnými řemeslnickými výrobky.“
Na jarmark se mohli Nehvizdští těšit ještě
v době první republiky. Pravidelné týdenní
trhy se zde ale v té době již nekonaly (zanikly
neznámo kdy). Závěrem si odcitujme ze
souboru povídek vydaných roku 1918 pod
názvem „Domů pěšinkami“. Spisovatel Pavel
Sula, který před první světovou válkou působil
jako učitel v nedalekých Vyšehořovicích, do
fiktivního příběhu vnáší patrně i své osobní
zážitky ze zdejšího působiště: „Na druhý
týden jest v Nehvizdech jarmark. Náměstí
jako mraveniště. Babička prochází uličkami
a hledá. Řada dřevěných hraček se usmívá:
kolébky, kohoutkové, již ocáskem kokrhají,
postele, skříně, celý droboučký nábytek –
a babička vzpomíná na dětská svoje léta, kdy
tu žádostivě obcházela a za ‚čtyrák‘ chtěla
skoupit celý nehvizdský trh a nakonec koupila
jen za krejcárek tureckého medu.“
Martin Hůrka,
historik brandýského muzea
Foto: archiv
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZÁSADNÍ TÉMATA OČIMA NEHVIZDSKÝCH POLITIKŮ

ANKETA MEZI NAŠIMI ZASTUPITELI:
CO NAŠÍ OBCI NEJVÍCE CHYBÍ?
Anketní otázka:
Pokud byste vedle klasických
témat jako obchvat, strážník
či úsekové měření rychlosti,
měli uvést jednu věc nebo
službu, jež obci podle vás
nejvíce chybí, která by to
byla?

Letecký pohled na městys. Foto: archiv městyse Nehvizdy
Jako jedno z nejvíc diskutovaných témat a chybějících služeb v obci je jednoznačně komplexní lékařská péče. V tuhle chvíli máme pouze
lékařku pro dospělé a pediatr nám bohužel
stále chybí. Je velmi obtížné ho najít. Nedostatek lékařů na vesnicích je kritický.
Obec Nehvizdy se stala velkou obcí, v poslední
době s větším nárůstem obyvatel. Mít v obci
lékařskou péči by tak jistě uvítal každý z nás.
Zastupitelstvo rozhodlo přestavět klub stovka,
kde by se měla zřídit nová ordinace lékaře pro
dospělé. Co však nabídnout lékařům, aby měli
motivaci si u nás otevřít vlastní ordinaci?
Oproti jiným obcím máme nejednu výhodu.
Máme vlastní školku, školu a příznivá je
i dobrá dopravní dostupnost do Prahy. Jednou
z dalších možností, jak „nalákat“ lékaře, by
mohlo být vybudování vlastního zdravotního střediska. Kromě vyjmenovaných výhod
bychom mohli jako benefit nabídnout služební
byt. (Lékař by hradil pouze služby, neplatil
by nájemné.) Dalším by mohla být pomocná
administrativní síla či placená zdravotní sestra.
Je však obtížné najít vhodný pozemek na
výstavbu většího zdravotního střediska, kde by
byl lékař jak pro dospělé, tak i pediatr
a zároveň lékárna.
Z hlediska dostupnosti a logistiky obce nám
přijde nejvhodnější místo u úřadu městyse
– stávající pozemek sběrného dvora. (Ten se
bude přesouvat). Na tomto pozemku by byla
i dostatečná kapacita parkoviště.
Pro výstavbu bychom se měli pokusit najít
v rozpočtu pro další rok vlastní finanční
prostředky nebo ji event. financovat formou
dotačních programů MZ ČR.
Roman Mikeš
SNK s podporou ODS

Na tuto otázku je podle mého názoru jedna
odpověď. Chybí nám odpovídající dopravní
obslužnost. Se zvyšujícím se počtem aut, která projíždějí Horními Počernicemi nabírají
autobusové spoje zpoždění. Linka 354 také
není úplně ideální, když zajíždí do areálu
DHL – tím se také doba cestování prodlouží.
Nyní jsme za tento spoj rádi, že ho máme
prodloužený až do zastávky Nehvizdy U Studánky. Dále jednáme, že by se tímto spojem
posílilo katastrofální spojení o víkendech,
aby se zlepšila dopravní obslužnost.
Musíme vyvinout velké úsilí ve vyjednávání
v dopravě z Nehvizd na nádraží do Mstětic,
kde by vlakové spojení umožnilo zkrácení
doby cestování za prací a do škol a měla by
se také posílit víkendová spojení. Musíme
si uvědomit, že s přibývajícími žáky, kteří
ukončili základní školní docházku se stále
budou zvyšovat nároky na dopravní obslužnost.
Městys Nehvizdy musí být připraven tyto
problémy řešit jak vyjednáváním nových
spojů, tak kapacitnějších autobusů a také
musí být připraven rozpočtovat vyšší částky
na dopravní obslužnost.
Další problém, který se musí urychleně řešit
a který s obslužností souvisí, jsou autobusové
zastávky v Canabě a u Lidlu.

Vladimír Nekolný
STAN – Za lepší život
v Nehvizdech
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Vše shrnout a napsat jednu službu za všechny
je obtížné, tak tedy dovolte alespoň dvě pro
mne klíčové, tedy zdravotní středisko s lékárnou a kulturní sál.
Bez kulturního sálu nemůžeme například hovořit o tom, že poskytujeme potřebné zázemí
pro žádoucí růst naší základní umělecké školy,
ale také nelze důstojně realizovat mnoho
dalších společenských aktivit pro nehvizdskou
veřejnost. Například naše školská komise
nemohla na počátku roku přijmout nabídku
umělců na koncert klasické hudby.
Chybí nám a s nárůstem obyvatel stále více
bude chybět zdravotní středisko a lékárna.
Kde a jak to udělat? Kulturní sál získáme
v prostoru nad obecní restaurací po rekonstrukci budovy a zdravotní středisko například na místě budovy č. 8, která je ve špatném
technickém stavu a bylo by výhodnější ji
zlikvidovat a na místě postavit prostorově
výhodnější budovu.
V této souvislosti bych poznamenal, že bychom jako zastupitelé obce měli přistupovat
ke stavbám jinak než developeři ke svým unifikovaným stavbám. Měli bychom být nejen
pouhými stavebníky, ale také tvůrci prostředí
a v této souvislosti bych dal šanci mladým
architektům.
A finance? To je samozřejmě otázka zásadní
a složitá, nicméně vždy se odpověď hledá na
ose několika možností, tedy vlastní
prostředky – dotace – sponzoři (např. developeři) – v krajním případě bankovní úvěr.
Nakonec myslím, že bychom v Nehvizdech
mohli najít i několik potenciálních
mecenášů.
Karel Záhrobský
TOP 09 a Nezávislí
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

DŮLEŽITÉ INFORMACE
K REVIZÍM KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
V katastrálním území Nehvizd byla 6. ledna
zahájena revize údajů katastru nemovitostí.
Pracovníci katastrálního úřadu při revizi kontrolovali soulad údajů KN se skutečným stavem
v terénu. Pochůzkou byly zjišťovány změny obvodů budov, druhů pozemků, způsobu využití
pozemků a hranic pozemků. Jednání se týká asi
1000 vlastníků nemovitostí v Nehvizdech.
Pokud jste z katastrálního úřadu obdrželi
informaci, abyste se dostavili k společnému
jednání o změnách, které se týkají nemovitosti
ve vašem vlastnictví, můžete najít v pozvánce
tři data – 17., 24. nebo 31. července. Pracovníci katastrálního úřadu s majiteli nemovitostí
budou jednat na obecním úřadu, a to vždy od
9.30 do 12 hodin a od 13.30 do 18 hodin.
Pro jiný termín projednání přímo na katastrálním pracovišti Praha-východ, nebo bližší
informace kontaktujte odbornou referentku
katastrálního úřadu Irenu Brožovou na e-mailu irena.brozova@cuzk.cz nebo telefonicky:
284 043 383. Pokud napíšete na uvedený
e-mail, dostanete zpět přílohu protokolu
o výsledku revize k vašemu listu vlastnictví,
dále snímek mapy s vyznačením nesouladu
(uvedeno červeně). V protokolu budete mít
opět červeně uvedeno, co máte doložit a jak
postupovat.
K zápisu staveb, změny obvodu staveb (přístavby) je nutné doložit:
1. Ohlášení vlastníka KÚ k zápisu nové stavby
(formulář je možné nalézt na www.cuzk.cz, případně si jej můžete osobně vyzvednout na kat.
pracovišti Praha–východ).
2. Originál nebo geodetem ověřenou kopii
geometrického plánu, který vyhotoví soukromá
geodetická firma.
3. Originál (nebo ověřenou kopii) kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci
nebo souhlas s užíváním stavby nebo oznáme-

326 929 134, 326 929 135 nebo 326 929 161.
Osobně pak můžete přijít v úřední dny: pondělí, středa od 8 do 17 hod. nebo v pátek od 8 do
14 hodin.
Co je ještě potřeba vyřídit na finančním úřadu?
Podle § 13b zákona č. 338/1993 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DNV). Pokud revize byla
provedena letos a nové údaje již budou v katastru nemovitostí k 1. 1. 2020, je třeba podat,
buď dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do
31. 1. 2020, ve kterém poplatník uvede pouze
změny, nebo řádné přiznání, ve kterém uvede
veškeré nemovitosti podle nového stavu.

ní o užívání stavby nebo potvrzení o trvalém
užívání stavby nebo ověření stavebního úřadu
o existenci a způsobu užívání stavby. Prohlášení (formulář ke stažení – http://cuzk.cz/zivotní-situace/formulare/rormulare.aspx).
V případě, že vlastníkem stavby je osoba
odlišná od vlastníka pozemku, na kterém
stavba stojí, nebo na pozemku vázne zástavní či
předkupní právo a zároveň stavba byla dokončena před 1. 1. 2014, je nezbytné podat návrh
na vklad do katastru nemovitostí. U starších
staveb, jako jsou kůlny apod., se můžete obrátit
na ÚM, zda existuje doklad v archivu.
Součinnost byla přislíbena i od Stavebního
úřadu Čelákovice, kam se můžete obrátit se
všemi doklady, které dohledáte, a ke každé žádosti bude přistupováno individuálně. Tel. čísla
na Stavební úřad Čelákovice jsou 326 929 132,

Podle § 13a zákona o DNV se daňové přiznání
podává, pokud dojde ve srovnání
s přechozím zdaňovacím obdobím ke změně
okolností rozhodných pro stanovení daně nebo
ke změně v osobě poplatníka. Často dochází
ke změně orné půdy na zahradu, v tomto
případě se daňové přiznání nepodává, pokud
výměra pozemku zůstane stejná. Na většinu
změn bude pravděpodobně třeba podat daňové
přiznání.
Pokud budete chtít konzultovat daňové přiznání s FÚ, doporučujeme vyřešit již koncem
listopadu 2019. Prosíme, aby všichni poplatníci
v daňovém přiznání na sebe uváděli kontakt
(telefon, e-mail).
Adresa :
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště Praha-východ
Thámova 27, 186 21 Praha 8
telefon: 225 332 209, 225 332 205 nebo
ústředna 225 332 111
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Z JEDNÁNÍ ČERVNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Uzavření kupní smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a společností CANABA – Pozemní
stavby, s. r. o., na pozemky parc. č. 480/1
o výměře 3 511 m2, pozemek parc. č. 457/51
o výměře 583 m2, pozemek parc. č. 457/195
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nehvizdy, veřejné
osvětlení, vodovod a splaškovou kanalizaci,
obslužné komunikace vč. chodníků pro pěší
v lokalitě Canaba V (nová zástavba u fotbalového hřiště) za celkovou cenu 121 000 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem.
2. Prodloužení linky č. 354 do zastávky
U Studánky od 1. 7. 2019 a schválilo
navržený jízdní řád a navýšení finančního
příspěvku za prodloužení spojů o 18 500 Kč
měsíčně.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
Požární řád městyse Nehvizdy.
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4. Zřízení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nehvizdy.
5. Záměr revitalizace (vybudování) a osázení
bývalé cesty na pozemku p. č. 200/175 v k. ú.
Nehvizdy k Nové skále.
6. Jednací řád zastupitelstva městyse Nehvizdy.
7. Celoroční hospodaření městyse Nehvizdy
a závěrečný účet obce za rok 2018, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
bez výhrad.
8. Účetní závěrku městyse Nehvizdy za rok
2018.
9. Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
1. Starostu jednáním s vlastníky domu č. p.
10 o výhodnějších finančních podmínkách
nákupu této nemovitosti.
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2. Místostarostu jednáním s firmou Alerion,
s. r. o., IČ 26927365 o návrhu vlajky městyse
Nehvizdy.
3. Místostarostu jednáním s pronajímatelem
o ukončení nájemní smlouvy hospody
v č. p. 11 a případné vypsání nového výběrového řízení.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru a pověřilo
místostarostu jednáním s advokátní kanceláří o návrhu dalšího postupu.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo na
úřední desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

MLADŠÍ ŽÁCI AFK NEHVIZDY
REPREZENTOVALI NA TURNAJI V RAKOUSKU
Náš talentovaný tým mladších žáků se v termínu
8.–9. června zúčastnil mezinárodního turnaje
v rakouském Wolfsbergu nedaleko Štýrského
Hradce.
Na cestu se kluci v doprovodu tří trenérů Jana
Jelínka, Jana Borovičky a Tomáše Müllera vydali
již v pátek 7. června ráno vlakem z Čelákovic.

Příprava na sobotní zápasy zahrnovala společnou
večeři, malý turnaj 3 na 3 na zahradě u školní tělocvičny a večerní přímý přenos vítězného zápasu
naší fotbalové reprezentace proti Bulharsku.

rádi, agresivita, rychlá kombinace, skvělá defenziva. Porážíme horkokrevné Italy, kteří nekousají
prohru a za agresivní hru dokonce schytají červenou kartu. Připisujeme si 3 body za výhru 1:0.
Čtvrtý zápas hrajeme proti domácímu Wolfsbergu, který má 9. hráče v poli v podobě rozhodčího
- bohužel i v Rakousku zažíváme nespravedlnost
a prohráváme i díky rozhozené psychice
a slzičkám 0:2.
Poslední sobotní zapas se srovnatelnými Maďary
Puebla FS TFC začíná po 2 hodinách přestávky
v ukrutném vedru. Prvních pár minut máme
nohy v medu, ale srdíčko tam bylo. Kluci bojovali
a drželi míč, asi 15 minut hrajeme skvěle. Ale
posledních 10 minut nás opouští energie
i trochu štěstí a padá jeden hloupý gól za druhým.
Trenérům se již nedaří tým motivovat k odporu.
Dva góly z povedených dalekonosných střel nám
vzaly vítr z plachet... A odešla hlava a víra
v dobrý konec - 0:5 sice neodpovídá zcela průběhu
zápasu, ale to je na fotbale vlastně hezké. Náročný
program jedeme spláchnout do aquaparku!!!

Na Hlavním nádraží v Praze nasedli na slavný
rychlík VINDOBONA, aby absolvovali sedmihodinový přesun do Grazu. Tam na fotbalový tým
čekal náš servisní a podpůrný tým – dvě dodávky,
za jejichž bezplatné zajištění chceme poděkovat
Michalu Schwagerlovi a Martinu Vinařovi.
A naše vřelé díky směřují také k řidičům a zásobovačům – Danu Salehovi a Petru Nešpůrkovi,
kteří nasadili svůj život, aby tým byl všude včas!!
Podporu nám v oblasti přepravy poskytli také
rodiče našich svěřenců – děkujeme tímto manželům Gučkovovým a Vinařovým.
Plán víkendu byl jasně daný a dařil se nám díky
výše zmíněným velmi dobře naplňovat.
Po příjezdu do Wolfsbergu se tým ubytoval
v přidělené tělocvičně, kde jsme rozbalili náš
hlavní stan.
A v sobotu jsme skočili rovnýma nohama do
mezinárodní konfrontace.
Vzhledem k tomu, že se jednalo u turnaj kategorie U13 (ročník 2006), jejíž věk naplňuje pouze
1/3 týmu, zbytek týmu je tvořen kluky ročníků
2007 a 2008, nejeli jsme si pro výsledky, ale pro
zkušenosti s tvrdou zahraniční konkurencí.
První zápas proti italskému týmu Club Altura.
Úvod proti srovnatelnému soupeři jak z hororu.
Prvních 10 minut jsou naši svěřenci na výletě... 3
nechytatelné střely z dálky do vinglu. Posledních
10 minut snese přísnější měřítko trenérů. Korigujeme na konečných 1:5.
Následuje silná motivační řeč trenéra, opravdu
to není výlet, ale reprezentace nehvizdského
fotbalu!!!
Druhý zápas s hodně dobrým a fyzicky vyspělým
soupeřem z Rakouska – SV Dinamo Helfort
Young Stars. Proti čahounům z akademie odvedeme odmakaný zápas… Ale jen na 80 %.
Máme sice dvě velké šance, ale opět spalujeme.
Tři chybičky vzadu a prohra 0:3. Ale tohle je cesta,
jak hrát proti vyspělým soupeřům!
Třetí zápas, opět proti Italskému týmu, U.S.D.
Longare Castegnero. Konečně AFK, jak jej máme
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Neděle si pro nás připravila poslední zápas – nastupujeme proti pozdějšímu vítězi naší kategorie,
slovinskému týmu nadupaných borců Football
Club KRSKO.
Zápasu předchází delší motivační řeč trenéra,
která nese plody. Zápas je naprostá nádhera.
Proti skvěle fyzicky a technicky vyspělému týmu
předvádíme skvělý týmový výkon. Proto jsme
celý rok tvrdě trénovali. Vyrovnaný souboj
s opravdu fotbalově vyspělým soupeřem.
Náš skvělý gólman nás 20 minut držel na remíze.
Obrana parádně organizovaná, naše ostré záložní
hroty vysoko presovaly. Ale Slovinci hráli opravdu rychlý „Liverpool“ styl plný naslepo hraných
kombinací v neutuchajícím vysokém tempu.
A dvě mezírky našli, konečný výsledek 0:2 bereme jako výhru. Jiným soupeřům totiž Slovinci
naložili 5, 6, 7 gólů...
Odjíždíme se zdviženou hlavou, přátelé.
Děkujeme za podporu všem fanouškům našeho
týmu, a především našemu AFK a městysu – za
finanční podporu, bez které by zahraniční výjezd
nemohl proběhnout.
Jan Jelínek
trenér AFK Nehvizdy, mladší žáci
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

JEŠTĚ ŽE NEHVIZĎÁCI DORAZILI
A ZAPLNILI TRIBUNY!
Na Memoriál Josefa Odložila většina z nás jela podruhé a opět
se nám moc líbil. Spoustu sportovců jsme znali z televize, anebo
z mítinku Hvězdy v Nehvizdech.
Všichni sportovci nám předvedli skvělé výkony a určitě se bylo
na co dívat. Fandili jsme hlavně českým sportovcům, třeba
Zuzaně Hejnové, která vybojovala zlatou medaili na 400 metrů
překážek. V dálce jsme fandili Radku Juškovi. A v hodu oštěpem jsme podpořili Jakuba Vadlejcha, který také vybojoval
zlatou medaili. V běhu na 400 metrů jsme zase fandili Pavlu
Maslákovi. Spousta z nás si udělala fotku s českými reprezentanty.
„Bylo skvělé to všechno pozorovat. Určitě se všichni těšíme na
další Memoriál Josefa Odložila. Velké díky patří trenérovi, že
nás vzal na výlet.“ To jsou slova dětí z atletiky.
Na zmiňovaný výlet jsme naplnili celý autobus, který nám zafinancovala TJ Sokol Nehvizdy. Děkujeme!
Další díky patří našim mladým sportovcům, kterým za fandění
děkovali samotní atleti. Někteří mi druhý den po závodě volali
se slovy: Ještě že ti Nehvizďáci dorazili a zaplnili tribuny.
Atleti se jim ochotně odměnili podpisy na všechno, co bylo po
ruce, a nechyběla ani selfíčka. Věřím, že dětem další atletický zážitek z bezprostřední blízkosti dodá nové síly a elán do
tréninku.
Text a fota: Tomáš Vojtek
sokol.nehvizdy@seznam.cz
www.hvezdyvnehvizdech.cz

8

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘÍDILI JSME TŘICÍTKU ŽÁDOSTÍ
O OZELENĚNÍ, DALŠÍ VYŘÍDÍME V ZÁŘÍ
Těší nás váš zájem o akci na ozelenění
veřejných prostor, jejíž podrobný popis najdete v červnovém Kurýru, na Facebooku
městyse a na webu https://1url.cz/vMZ3c.
V současné době jsme přijali a vyřídili na
30 žádostí o nákup rostlin.
Protože vypukly dovolené, ukončili jsme
první etapu akce nákupu rostlin k datu 28.
června 2019.
Akce bude znovu pokračovat od 16. září
2019, kdy opět můžete žádat o nákup rostlin na ozelenění veřejných prostranství,
a to až do vyčerpání finančních prostředků.
Sledujte proto naše informační kanály
a včas se přihlaste do znovu otevřené
výzvy.
Přejeme vám krásné léto a šťastné prožití
zasloužených dovolených.

Text a foto: Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ROZLOUČENÍ SE SIMONOU HEINDLOVOU:
KRÁSNÝCH 12 LET. DĚKUJEME VÁM ZA NĚ

Simonu Heindlovou jste nepotkávali jen ve školce, byla dobrou duší mnoha nehvizdských akcí, na nichž vždy nezištně pomáhala, ať už to byl dvent, akce pro rodiny
s dětmi nebo třeba povídání s našimi seniory. Fota: M. Kvasničková a archiv Nehvizdy
Milá Simonko!
Věděl jsem, že tenhle okamžik přijde a já
se s Tebou budu veřejně loučit. Oficiální
projevy mi moc nejdou, tak Ti píši tenhle
dopis. Vůbec mi nevadí, že ho otisknou
a že bude veřejný, vždyť si to vlastně přeji.
Vzpomínám si, když jsi k nám přišla.
Školka byla rozestavěná, všude zedníci,
spěchali jsme tenkrát a s Tvou předchůdkyní Alenou Plavnickou si lámali hlavu,
jak to stihneme, abychom od prvního
září 2007 otevřeli pro 65 dětí. Přišla jsi
ze zaběhlé školky a dodnes vidím Tvůj
řekněme překvapený výraz, když jsem Tě
v polovině srpna provázel hrubou stavbou
a říkal Ti, kde co bude. Dneska už Ti to
můžu přiznat, moc jsem se tenkrát bál,
když jsme podepisovali smlouvu, jenže
občas se trochu riskovat musí. Stihli jsme
to.
Den se sešel se dnem a v roce 2009 jsem
Tě jmenoval svou zástupkyní pro mateřskou školu. Deset let tedy táhneme „šéfovskou“ káru spolu a teď, když naše společná
cesta profesní končí, chci, abys věděla, že
to bylo velmi šťastné rozhodnutí. Pro mě
určitě. Víš proč?
Vždycky a za všech okolností jsem se na
Tebe mohl spolehnout. Vedla jsi svůj tým
moudře, laskavě, a přitom tak, že jsem
ani nevěděl, že mám kromě ostatního
na starosti ještě školku. Nepamatuji si,
že by mezi námi něco zaskřípalo a když
jsem si chtěl proti Tvé vůli něco prosadit,
uměla jsi mě přesvědčit, že to vlastně chci
tak jako Ty, a já jsem to rád přijal a říkal
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jsem si, že jsem to vlastně takhle chtěl.
Tohle umí jen velmi moudré ženy a Ty
jí bezesporu jsi. Vždycky jsi o svých kolegyních mluvila s úctou, nikdy jsi nikoho
nesnižovala, bojovala jsi za svůj tým tak,
jak správný šéf bojovat má. Mohla sis přijít postěžovat, ale nikdy jsi to neudělala.
Své věci sis řešila sama a já jsem se mohl
školkou jen chlubit. Díky Tobě jsem zůstal
vzdálený spoustě problémů, protože Tys
je dokázala vyřešit. Když už jich bylo dost,
říkala jsi vždycky „No, Lubko, můj zlatej.“
a tím to skončilo.
Byly to šťastné ředitelské roky v tandemu
s Tebou. Spoustu věcí jsi dokázala ustát
a vyřešit, spoustu vizí naplnit, vykonala jsi
mnoho dobrého pro nás všechny.
Tak Ti děkuji. Za stálý úsměv, za pevný
charakter, za držení slova, za grácii, se kterou jsi zvládala každodenní školní práci,
za strach z výkazů, za schopnost udělat si
legraci ze sebe sama, za umění diplomacie,
za každý den, který jsme spolu odsloužili.
Budeš nám chybět, Simonko, ale to je
život. Vybrala jsi za sebe důstojnou nástupkyni a já vím, že naše mašinka pojede
dál, protože věřím Tvému rozumu i citu.
Měj se na severu dobře, Simonko. Nic
jiného si nezasloužíš. Hlavně ať jsou na
Tebe hodní. Tvá věta „Na pohodu, Lubko.“ mi bude moc scházet.
Když bude nejhůř, přijedu si pro ni.
S poděkováním za každý den
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

Když nám zástupkyně ředitele pro mateřskou školu oznámila, že tento školní
rok bude i jejím posledním, polilo mě
horko. Takové horko, jako už dlouho ne.
Uvědomil jsem si naplno, co všechno
se v naší školce pod jejím vedením podařilo. Vzpomněl jsem si na chvíle, při
kterých jsme se i neshodli, ale těch bylo
hodně málo. Těch, kdy jsem ji obdivoval, bylo mnohem mnohem více. Pořád
mám před očima okamžiky před osmi
lety při otevírání tříd školky v sokolovně, počáteční řešení problémů s rodiči,
kteří do tříd v sokolovně nechtěli děti
dávat, a to, jak je ředitelka přesvědčovala a dokazovala, že úroveň předškolního
vzdělávání v těchto prostorách bude
stejná. Byla tehdy neuvěřitelná.
A stejně tak mám před očima její poněkud vyděšený obličej, když jsem přišel
s plánem nástavby školky, jejíž kapacita
se měla navýšit na 197 dětí
a řekl jsem, že nástavba se bude
provádět za provozu... Mé i její obavy
byly tehdy zbytečné, protože Simona
Heindlová nástavbu i organizaci provozu zvládla s neuvěřitelnou odvahou,
rozvahou a elegancí.
Milá Simono! Vše jste zvládla. Nábory
učitelek a ostatních zaměstnanců, komunikaci s rodiči a hlavně člověk pocítil
radost, když do nové školky přišel, jak
děti a učitelky byly v pohodě. Za vašeho
vedení školky se podařilo vytvořit neskutečnou atmosféru mezi učitelkami
a rodiči ke spokojenosti těch nejmenších, o které jste se starali.
Za celé zastupitelstvo Vám velice děkuji
za Vaše úsilí a osobní přínos pro nehvizdské školství. Přejeme Vám v novém
působišti hodně štěstí.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Poznámka redakce: Novou zástupkyni
ředitele pro nehvizdskou mateřskou
školu představíme v srpnovém vydání
Kurýra.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLNÍ ZÁJEZD
DO LONDÝNA A OKOLÍ

Poslední květnový týden patřil Anglii.
Skupina 32 žáků pátého až devátého ročníku
odjela na zkušenou do Londýna. Poznat
hlavní město ostrovního státu, procvičit si
angličtinu v rodinách a zejména pocítit, že
v cizině to sice není jako doma u maminky,
ale zvládnout se to dá a za ten zážitek to
určitě stojí.
Příjemné překvapení nás čekalo již v autobuse v podobě pánů řidičů, kteří nás před
měsícem vezli do polského Krakowa.
O největší vzrušení během cesty se postarala
důkladná prohlídka veškerého osazenstva
autobusu ve francouzském Calais na anglické
části hranic a nedlouho poté ucpaná toaleta.
Nicméně to už jsme se plavili vstříc bílým
útesům doverským.
První den patřil prohlídce Londýna.
Buckinghamský palác, Westminsterské
opatství, slavný Big Ben dokonale zakrytý
lešením… (o pár ulic dál jsme naštěstí objevili nádhernou kopii postavenou z lega, takže
fotky jsou). Ulice, náměstí, památky, parky,

nábřeží, mosty, zážitky z prvního rozchodu a
jako finále jízda na obřím kole London Eye.
Večerní rozdělení do rodin se neobešlo bez
pár slziček ani bez problémů. Následující
ráno byly slzy předchozího večera nahrazeny
chvalozpěvem a chlapci, kterým ubytování
napoprvé nevyšlo, byli ke své spokojenosti
přesunuti do rodiny náhradní.
Pak už dny ubíhaly jeden za druhým. Nabitý
program byl prokládán dostatečně dlouhými
rozchody, které každý pojal po svém – nákupy, prohlídka, polehávání v parku, shánění
jídla.
Viděli jsme i královský Windsor a studentské
město Oxford prodchnuté Harry Potterem,
kde mě osobně v obchodě zaujalo koště za
350 liber… Byl to Nimbus 2000. Další den
nás čekalo přímořské městečko Brighton
s mořským akváriem a poslední den opět
Londýn a Greenwich, plavba po Temži
a prohlídka památek v okolí Toweru.
Zpět jsme se vraceli o dost chudší, co se peněz týká, zato bohatší o zážitky, vzpomínky
a dárky pro naše blízké.
Velké poděkování patří paní učitelce Andree
Vlasákové za zorganizování a přípravu
celého zájezdu a také všem účastníkům, kteří
byli naprosto vzorní, spolehliví, ochotní
a prostě bezvadní.
Na závěr patří mé poděkování i škole, která
s námi v počtu 14 dětí zájezd sdílela a díky
které naše děti „prozřely“. Chodily za námi,
chválily naši školu, naše žáky a naše vyučující … Co dodat?
Text: Kateřina Nedvědová
katerina.nedved@seznam.cz
Fota: Kateřina Nedvědová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAKÝ BYL UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK

Letošní školní rok je za námi. Přinesl toho
opravdu dost, hodně dobrého i dost toho,
na co rádi zapomeneme, ale dobře skončil,
tedy byl zase dobrý. Byl takový, jaká je dnešní
doba, někdy laskavý, někdy absurdní, někdy
bolel. Přinesl ale další kousek poznání že jsme fajn společenství lidí. Naši žáci, jejich
rodiče, prarodiče, učitelé, další zaměstnanci
školy, lidé z našeho úřadu, všichni, kdo se zde
ve školním čase setkáváme.
Uvážím-li, že je nás víc než šest set, myslím,

že kráčíme školní pěšinou sice možná s občas
odřenými koleny, ale jistě bez zlomenin. Rádi,
zpříma a se vztyčenou hlavou. Tak Vám tedy
děkuji za každou hodinu, kterou jsme spolu
prožili. Za to, že díky neúspěchům umíme rozeznat úspěch, a za to, že si nakonec můžeme
potřást rukou a říci si „Je to za námi, jedeme
dál“.
Jsou chvíle, které bych za nic na světě nevyměnil. Třeba ty, které provází konec školního
roku. Poděkování. Stisk ruky a věta „Tak

v září.“ Škola plná kytek a slavnostně naladěných lidí. Zamlžené oči. Těšení se na léto...
A na první září.
Děkuju Vám. Ze srdce Vám za ten rok děkuju.
Užijte si krásné letní dny, však se brzy uvidíme!
Váš
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: Martina Root

NAŠI PRVŇÁČCI BYLI V NEHVIZDSKÉ
KNIHOVNĚ PASOVÁNI NA ČTENÁŘE
Dostali první vysvědčení. Už umí psát, počítat. A v červnu byli naši prvňáčci pasováni
paní knihovnicí Klárou Strnadovou v nehvizdské knihovně na čtenáře. Moc se jim to
líbilo a těší se na některou z dalších akcí.
Na fotografiích je pasování 1.C paní učitelky
Věry Pavézkové.
-pepFota: Archiv ZŠ Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

TROCHA BILANCOVÁNÍ: PRVNÍ ROK ZUŠ
V záplavě letního počasí je chuť se poohlédnout za sebe a umělecky zbilancovat. Vše
začalo 1. 9. 2018, kdy ZUŠ spatřila světlo
světa a s prvními žáky městys Nehvizdy ožil
novou školskou organizací. Otevřely se dveře
uměleckému vzdělávání, vstoupili první
pedagogové a rozhýbal se neuvěřitelný vlak
s pasažéry všech čtyř oborů.
Abychom ukázali, že to myslíme vážně, tak
jsme hned v prosinci téhož roku vypustili
naše první interprety mezi posluchače
a návštěvníky interních koncertů. Protože
umělec nabírá svou sílu, jistotu a zkušenosti
hlavně před obecenstvem. Jak se dříve lidově
říkávalo „musí se otrkat“.
V době adventu jsme také přispěli s troškou
do mlýna, tedy spíš se žáky do zaběhnutého
adventního nehvizdského odpoledne. Do
spontánní karaoke show „Zpívá celá rodina“
se zapojily děti bez limitu věkové hranice.
Přehoupl se kalendářní rok. S ním i pololetní
vysvědčení a od té doby mám osobně pocit, že
čas nastolil tempo „Allegro con fuoco“. Ve druhém pololetí je každá hodina výuka „cenná“
(prázdniny, svátky, školy v přírodě, zkoušky,
vysvědčení apod.). Kantor se tedy nestačí divit,
jak mu hodiny žáka utíkají pod rukama.
Konec prvního roku jsme oslavili uspořádáním slavnostního koncertu k výročí založení
ZUŠ Nehvizdy.
Velmi rád bych tímto poděkoval „tam nahoru“, že nám dopřáli v letní nevyzpytatelné
dny nádherné počasí, TJ Sokol za zapůjčení
prostor, ZŠ a MŠ Nehvizdy za finanční
podporu, technickým službám za support,

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

Úřadu městyse Nehvizdy za propojení činnosti v přípravách, našim pedagogům za hladký
průběh akce, přizvaným kolegům
v kapele za skvělou hru, hostujícím umělcům za jejich výkony a hlavně, hlavně Vám
divákům za perfektní atmosféru, kterou si
pochvalovali všichni účinkující.
Poslední školní den se rozdalo vysvědčení
a co dodat. Konec – zvonec. V září rozjedeme

další kolo.
Přeji všem krásné léto a v novém školním roce
na viděnou.
Těšíme se na Vás.
Za celou ZUŠ Nehvizdy
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz
Foto: Karel Záhrobský

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

Marie JOCHOVÁ
Marie ŠŤASTNÁ
Václav ŠTECHER
Jiří MAROUŠEK
Jiří POBĚREŽSKÝ
Olga JUNKOVÁ
Jiří BRODSKÝ
Marie BENDLOVÁ
Ludmila PROKEŠOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTIÁLNĚ Z TJ SOKOL NEHVIZDY

TORA CUP ANEB LETOS MÁME
ZLATOU MEDAILI V KUMITE
Přemýšlím nad tím, jak běžnému nehvizdskému čtenáři
vyjádřit radost z toho, že naše žákyně Elisabeta Ketrin Kučíková získala zlatou medaili v kumite (pozn.: kumite znamená
zápas).
Představte si, že máme žáky, kteří s námi cvičí již šest let,
a přistupujeme k nim tak, aby hlavním cílem našeho studia
karate nebyly medaile. Říkáme žákům, že karate jako sport
a soutěž je redukováno o to, co nám karate může nabídnout.
Nedrilujeme tedy naše žáky, ale naopak hledáme to, co nám
společně v karate dělá radost. K tomu pak přidáváme právě
na zážitek orientované víkendové akce a letní soustředění na
Šumavě.
Po tom všem přijde den, kdy si jen tak v pohodě nastoupí
naše „Elí“ na tatami a odcvičí v soutěži kumite, a to tak, že
stojí na prvním místě. Už chápete, jaká je to radost?
Jinak medailí jsme měli více a v nižších kategoriích (s bílým
páskem) i další zlaté a všechny nás opravdu moc potěšily,
ale dnes jsme vyzdvihli žákyni, která zúročila několikaletou
poctivou účast na naší výuce.

Text: Karel Záhrobský
Karate TORA Nehvizdy
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Hana Adamusová

ATLETICKÉ PŘEBORY V ČELÁKOVICÍCH
V neděli 9. června proběhlo poslední kolo
atletických závodů pořádaných na čelákovickém stadionu.
Počasí nám přálo, účast byla hojná, medaile
a poháry se ve slunci jen blyštěly.
Soutěžilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, hodu oštěpem a skoku
vysokém od minipřípravky až po žákovské
kategorie.

Text: Kateřina Nedvědová
katerina.nedved@seznam.cz
Fota: Tomáš Vojtek
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

TRADIČNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ V NEHVIZDECH

V neděli odpoledne 23. 6. 2019 jsme na radnici přivítali dalších 10 nových
občánků Nehvizd. O krásné vystoupení se postaraly děti z mateřské školky
pod vedením svých učitelek. Rodiče miminek si mohou na konci července
v podatelně vyzvednout dárky (hrníček s fotkou miminka).
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Zleva: William Grisa, Eliška Bělohorcová, Jonáš Kittler,
Benedikt Šimon, Tereza Krafeková, Vojtěch Vyjídák, Barbora
Stejskal, Veronika Budilová, Lukáš Srb, Laura Hlaváčková.
Foto: Mirka Kvasničková

Městys Nehvizdy připravil pro seniory
návštěvu Ekocentra Čapí hnízdo, Olbramovice.
Termín exkurze pro cca 45 osob je objednán na 22. 8. 2019
s plánovaným příjezdem do areálu v 10.00 hodin dopoledne.
Odjezd autobusu od úřadu v 8.45 hodin.
V rámci exkurze Vás čeká cca 90 minut dlouhá komentovaná prohlídka Labyrintu Ekocentra s divokými hendikepovanými zvířaty
a exotickými zvířaty, procházka po Naučné stezce mezi velkými
hospodářskými zvířaty a v případě, že přední část areálu s kongresovými prostory a hotelem nebude rezervována pro soukromou
akci, bude prohlídka vedena i kolem rybníka Slavníč
a prohlédnete si také dominantu areálu – multifunkční halu ve
tvaru čapího hnízda.
Prohlídka bude zakončena nabídkou jednotného tříchodového
obědového menu v Bistru U Čápa.
Zvýhodněná cena - doprava, vstupné a menu pro seniora trvale
přihlášeného v Nehvizdech je 100,- Kč.
Objednat se můžete osobně v podatelně úřadu
na tel. 326 992 523 nebo 724 191 245.
Vstupenka je nepřenosná. V případě, že svou rezervaci nebudete
moci využít, informujte prosím kancelář úřadu, tel: 724 191 245,
peníze Vám budou vráceny a rezervaci využije další senior.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V sobotu 1. června strážník přijal oznámení, že
se u Nové skály pohybují dvě auta. Strážník dojel
k oběma autům a zjistil, že terénní vozidlo zapadlo.
K autům přijeli i policisté, kteří budou událost řešit.
Řidič auta uvedl, že se byl projet terénem a zapadl.
V pondělí 3. června spatřil strážník auto na cyklostezce. Řidič se vymlouval, že si pouze jede pro
nářadí. Strážník mu vyměřil pokutu 500 korun.
V úterý 4. června ráno strážník zastavil u bývalé
pošty, kde si agilní trhovec stavěl stánek. Na výzvu
strážníka, aby předložil doklad o zaplacení poplatku
za zábor veřejného prostranství, odpověděl, že
nemusí platit, protože není podnikatel. Strážník
ho ubezpečil, že na veřejném pozemku zadarmo
stánek nepostaví. Po tomto ujištění trhovec stánek
rozmontoval a do dvaceti minut místo opustil.
V pátek 7. června oznámil majitel Clubu Garáž,
že do dílny přijel zákazník, kterému z auta unikala
nafta na vozovku. Po příjezdu strážník zkontroloval
očištěnou vozovku.
Ve středu 19. června oznámil řidič, že do něj nabourala v ulici Za humny řidička. Škoda na autech
nebyla velká ani nebyl nikdo zraněn. Strážník
oběma řidičům pomohl správně vyplnit formulář
pro pojišťovnu.
Ve čtvrtek 20. června volala strážníkovi řidička
nabouraného auta u základní školy. Vzhledem

k malým škodám na majetku a žádným na zdraví
pomohl strážník řidičkám s vyplněním formuláře
pro pojišťovnu.
V úterý 25. června přijal strážník oznámení, že
před kruhovým objezdem stojí porouchané auto.
Strážník stál před autem se zapnutými majáky,
dokud nepřišel manžel řidičky, který dokázal
s vozidlem odjet na parkoviště u Lidlu.
Ve středu 26. června u Nové skály strážník zjistil
jeden kamion bez plachty. Strážník řidiči domluvil.
Ve čtvrtek 27. června strážník zaznamenal přestupek nedodržení zákazu předjíždění. Strážník sepsal
záznam o přestupku. Přestože řidička chtěla vyřešit
přestupek blokově, musel ji strážník sdělit, že tento
přestupek může vyřešit pouze správní orgán, který
v tomto případě obvykle udělí pokutu, sedm bodů
a zákaz řízení.

Téhož dne večer obyvatelka Nehvizd oznámila, že v
ulici Horoušanská pobíhají ovce. Strážník
s pomocí souseda majitelky zahnal ovce zpět. Poté
kontaktoval majitelku, aby si opravila plot.
V pátek 28. června odpoledne oznámila obyvatelka Nehvizd, že jí soused dělá naschvály a hodně
nahlas pouští rádio, takže ona na svém pozemku
neslyší vlastního slova. Strážník dorazil ke dvěma
znesvářeným obyvatelům. Rádio opravdu hrálo
zbytečně nahlas, a proto strážník vyzval souseda,
aby přístroj ztlumil, protože ani přes den nesmí
obtěžovat nadměrným hlukem. Přestupek je možné řešit pokutou nebo před přestupkovou komisí.
Soused rádio ztišil a strážníkovi sdělil,
že se stejně zítra stěhuje.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

INTERNÍ PRAVIDLA MĚSTYSE PRO NAKUPOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
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