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SMĚNY POZEMKŮ POD OBCHVATEM SE DAŘÍ
Podařilo se nám vyřešit problém s pozemky pod obchvatem Nehvizd, kdy jeden
z majitelů nechtěl oddělit část pozemků
pro obchvat a kruhový objezd v ulici Pražská (směr Čelákovice, Mochov, Vyšehořovice). Tento pozemek má rozlohu
10 hektarů a majitel si určil směnu pozemku o stejné výměře a ve stejné lokalitě.
Abychom tuto směnu mohli realizovat,
bylo potřeba několikaměsíčních vyjednávání (protože se nejedná o směnu obecních
pozemků, ale pozemků v soukromém
vlastnictví). Nakonec se nám s majiteli
všech pozemků podařilo dojednat směny
a byly uzavřeny směnné smlouvy a dojednala se trasa obchvatu, na kterou se nechal
zpracovat geometrický plán na oddělení
pozemků potřebných pro kruhový objezd
a část obchvatu (viz. mapka trasy obchvatu).
Po schválení dělení dojde ke směně těchto
pozemků s obcí a tímto jsme překonali
velkou překážku v budování obchvatu.
Některé pozemky jsou dále přislíbeny ke
směně a s dalšími majiteli pozemků v trase
obchvatu bude v nejbližší době zahájeno
jednání o odkupu a případných směnách.
Zároveň se trasa budoucího obchvatu
upřesnila a nechala odsouhlasit ředitelství
správy silnic a dálnic. Nakonec následně

požádáme o vyjádření Ministerstvo dopravy. Doufám, že získání tohoto vyjádření
nebude problém a jsem zároveň přesvědčen, že se nám nakonec podaří
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S rozvojem nové bytové zóny na severozápadě obce vyvstala i otázka, jak zajistit pěší
dostupnost z uvedené lokality na náměstí
nebo na autobusové zastávky. S investorem
výstavby, společností Canaba, jsme se proto
dohodli, že postaví nový chodník podél ulice Toušeňské. Tato akce měla být původně
dokončena do konce minulého roku, ale
z důvodu komplikovaných majetkových
vztahů na pozemcích pod chodníkem,
a tím i náročné přípravy dokumentace pro
vydání stavebního povolení, došlo tak k více
než půlročnímu skluzu. Vzhledem k tomu,
že lednové počasí bylo poměrně příznivé, mohla stavební firma zahájit práce již
v zimních měsících. V současné době je již
v některých částech položen podklad
a osazeny obrubníky, pokládat se budou
také chráničky pro optické kabely. Součástí
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obchvat v dohledné době
realizovat.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

stavby jsou také rekonstrukce parkovišť
u firmy Kartonáž Toušeň, doplnění veřejného osvětlení, vybudování osvětleného
přechodu pro chodce u společnosti Herding
a napojení chodníku na novou cyklostezku.
Pokud to počasí dovolí, bude nový chodník
dokončen do konce dubna letošního roku.
Text a foto: Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NEHVIZDY BUDOU MÍT ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Již několik let se snažíme zvýšit dopravní
bezpečnost v Nehvizdech. Zmiňme například pravidelnou obnovu dopravního
značení, zpomalovací semafor na příjezdu od
Mochova, rekonstrukci přechodu na náměstí, omezení průjezdu nákladních automobilů nad 12 tun nebo instalaci tlačítkového
semaforu pro bezpečné přecházení dětí do
nové základní školy. Nemalou měrou přispívá k většímu bezpečí i svědomitě sloužící
strážník obecní policie. Vzhledem k tomu, že
průjezdnost naším městysem má stále stoupající tendenci, dohodli jsme se s krajskou
správou a údržbou komunikací na dalším
bezpečnostním opatření, kterým by mělo
být úsekové měření rychlosti projíždějících
vozidel. Měřicí kamery budou instalovány na
příjezdu do obce ve směru od Prahy (v okolí
čerpací stanice PHM) a budou monitorovat úsek v délce cca 300m. Konkrétnější
informace přineseme po vyjasnění technických záležitostí a termínu realizace měřicích
kamer. Předpokládáme, že tímto opatřením
dojde k dalšímu snížení nákladní dopravy

Jak funguje
úsekové měření?

a ke zpomalení dopravy zvláště ve večerních
a nočních hodinách, neboť měření bude
probíhat nonstop.
Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

NOVÉ OBCHODY PRO NEHVIZDY

Při úsekovém měření rychlosti
dojde k zaznamenání registrační
značky vozidla na začátku i na
konci měřeného úseku. Řidič
se pak musí v celém měřeném prostoru pohybovat stejnou rychlostí,
což je výhoda oproti lokálnímu
měření rychlosti. Vzhledem
k tomu, že dochází také k načtení
registrační značky a porovnání
s evidencí motorových vozidel,
lze tak sledovat i další přestupky
jako odcizená vozidla nebo neoprávněný vjezd např. nákladních
vozidel.
-rs-

STŘÍPKY
Z KOMISE STAVEBNÍ
Výsadba lip podél cyklostezky
Na výzvu občanům k výsadbě „Aleje republiky“ ke 100. výročí vzniku Československé
republiky se do současnosti přihlásilo asi
30 zájemců. Ještě tak zbývá několik volných
stromů, které hledají „sponzory“. Všechny
zájemce evidujeme a bude jim s dostatečným
předstihem zaslán e-mail s termínem
a instrukcemi k výsadbě.
Současně informace zveřejníme na webu
Nehvizd.

Umístění obchodního centra.
Vizualizace: R. Sedlický
Společnost OmikronGroup, a.s., bude
v Nehvizdech stavět nové obchodní centrum
nazvané Komerční park Nehvizdy. Na pozemku u kruhového objezdu před Čerozem
vyroste jednopodlažní objekt o celkové
ploše cca 4600 m2 s parkovací plochou pro

Komerční park Pardubice.
Foto: R. Sedlický
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70 osobních vozidel. Hala bude rozdělena
na několik samostatných prodejen s vlastní
komerční plochou i zázemím.
Podle zájmu obchodníků zde může vzniknout až devět prodejen s různorodým
sortimentem zboží. Vzhledem k tomu, že se
investor dosud zabývá inženýrskou činností,
nemáme ještě informace o obsazení obchodních ploch. Podíváme-li se však na podobné
objekty v jiných lokalitách, najdeme zde
obchodníky např. s drogerií, textilem, domácími potřebami a doplňky, elektrem, nábytkem, nebo zahradní technikou. Po doplnění
konkrétnějších informací je opět otiskneme
v dalších číslech NK.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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Příprava dokumentace k chodníku v Pražské
Stavební komise intenzivně pracuje na
přípravě projektové dokumentace k výstavbě
chodníku a čtyř autobusových zastávek
v ulici Pražské. Navržená trasa již byla připomínkována a v současnosti probíhají jednání
s vlastníky pozemků o umožnění výstavby.
Dále budou pokračovat jednání s dotčenými
orgány státní správy, která nejvíce ovlivní
celou délku přípravného řízení. Pokud vše
půjde hladce, k výstavbě bychom mohli
přikročit již v příštím roce.
Úprava okolí pomníku padlým na náměstí
U příležitosti výročí vzniku Československé
republiky bude upraveno okolí pomníku
padlým za 1. světové války, který se nachází
na náměstí sv. Václava, před domem č. p. 33.
Kompletně bude obnovena zeleň a upravena bude i plocha kolem pomníku tak, aby
památka působila důstojným dojmem.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

V ULICÍCH PŘIBUDOU KONTEJNERY NA TUKY A OLEJE
Použitý rostlinný olej je velmi zajímavým
a cenným obnovitelným zdrojem energie.
Obecní úřad Nehvizdy se už minulosti rozhodl podpořit recyklaci této suroviny umístněním separační nádoby na sběr použitého
potravinářského oleje a tuků z domácností ve
sběrném dvoře. Tento systém sběru se však
nesetkal s příliš velkou odezvou, zřejmě z důvodu omezené provozní doby sběrného dvora.
Proto se nám jeví jako zajímavá možnost
nabídka na umístnění sběrných nádob přímo
v ulicích městyse, kde budou určena čtyři
stanoviště v blízkosti ostatních sběrných
nádob. Stačí olej doma slévat do PET lahví
a uzavřené PET lahve vhazovat otvorem do
nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak
určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši
obec bude smluvně zajišťovat odborná firma
s certifikací.
V současné době mnoho z nás prakticky neví,
jak se použitého oleje zbavit. Někdo ho vrací

do lahví a vyhazuje do kontejneru se smíšeným odpadem, jiný ho vylévá do umyvadla či
záchodu. Ani jedno není ideální. Vypuštěný
olej se s vodou nesloučí, ale plave na hladině
a na relativně chladné vodě ztuhne. Někdy

se utvoří i několik centimetrů silný pevný
povrch, který se posléze rozláme na kry a ty
mohou ucpat domovní i venkovní kanalizaci.
Čistírna odpadních vod je sice vybavena odlučovači a lapáky tuků a olejů, ale jejich kapacita
není dimenzována na velké množství těchto
odpadů. Oleje a tuky pak mohou narušit
biologické stupně čištění. Olej není vhodné
v domácích podmínkách ani spalovat.
Naopak sebraný olej má široké využití v chemickém průmyslu, je vhodnou surovinou pro
výrobu mastných kyselin a mastných alkoholů,
methylestrů, polyuretanů a jiných produktů.
Prosím proto, nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí
i životnost vaší kanalizace. Zkušební provoz
kontejnerů bude odstartován nejpozději počátkem dubna.
Josef Kolář,
místostarosta Nehvizd
místostarosta@nehvizdy.cz

INFORMACE
Z ÚŘADU
ZUŠ NEHVIZDY
Zastupitelstvo odsouhlasilo založení nové příspěvkové
organizace - Základní umělecké školy Nehvizdy.
Více na straně 11.
POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího
psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2018.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně
závazná vyhláška č. 3/2017) činí 600 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. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí
850 Kč za objekt na rok. Podle místní vyhlášky je poplatek
splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2018. Poplatky se
platí správci poplatku, a to hotově 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 724191245.
Více na http://www.nehvizdy.cz/mestys/odpady/.
Informace o přihlášení k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme občany, kteří
se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní smlouvy s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je
zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

POPRVÉ JEDEME NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK.
A CHYSTÁME SE K ZÁPISŮM A PŘIJÍMAČKÁM
Ani jsme se nestačili rozkoukat a jaro klepe
na dveře. A bude to jaro vpravdě historické, protože až budete za příjemného
jarního sluníčka číst březnového Kurýra, bude se konat první lyžařský výcvik
v historii nehvizdské školy - sedmičky
a osmička jsou od pátku 9. března do pátku
16. března na lyžařském kurzu. Všichni se
těšili, takže to jistě dopadne nad očekávání
dobře.
Zápisy, kam se podíváš
Uchazeči o studium na osmiletém gymnáziu odevzdali své přihlášky a finišují v přípravě, protože se nezadržitelně blíží přijímací zkoušky. Na webu jsou již zveřejněny
všechny náležitosti k zápisu do 1. roční-

ku, na přípravě zápisu pracujeme. Zápis
poběží od pondělí 9. do středy 11. dubna
2018, náhradní termín pro zvlášť odůvodněné případy pak ve středu 25. dubna
2018. Elektronický rezervační systém je
spuštěn a funguje, volné hodiny se rychle plní. Mateřinka se také chystá na své
nejmenší a své zápisy vyhlásila na středu
2. 5. a čtvrtek 3. 5. 2018, vždy od 17.00
do 19.00 hodin. Pokračujeme v přípravě
talentovek do sportovní třídy, s jejich
uskutečněním počítáme v dubnu až květnu
2018.

se poprvé otevřou 1. září 2018. Ředitelem
nově zřízené ZUŠ Nehvizdy byl na základě
doporučení konkurzní komise jmenován
k 1. březnu 2018 Aleš Háva. Nový ředitel
neztrácí čas a na týden od 7. do 11. května
chystá talentové zkoušky. Stejně tak je již
funkční e-mailová adresa reditel@zusnehvizdy.cz , kterou pan ředitel spravuje.
Od pondělí 5. března přešel plně pod školu
projekt školních svačin – chtěli jsme ho
udržet při životě, zdá se, že zájem rodičů
bude a že se školní svačiny rozjedou. A pak
že se nic neděje…

Od září startuje i základní umělecká škola
Neotálíme ani s přípravou zahájení výuky
v základní umělecké škole. Její dveře

Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

NEHVIZDSKÁ LAŤKA PODRUHÉ.
A OPĚT JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ
Pod taktovkou Kateřiny Nedvědové,
za vydatné pomoci Tomáše Vojtka a Lucie
a Veroniky Nedvědových se uskutečnil
druhý ročník výškařských závodů Nehvizdská laťka. Byli jsme úspěšní v družstvech
i jednotlivcích. Posuďte sami:
Zúčastnili se žáci základních škol z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi, Nehvizd
a žáci brandýského gymnázia. V atletické
konkurenci se naši závodníci rozhodně
neztratili.

Mladší žáci družstva:
3. místo Lucie Urbanová,
Kristina Venerová,
Jan Cibulka,
Jan Mecera.
Mladší žáci jednotlivci:
2. místo Jan Cibulka,
3. místo Matyáš Nedvěd.
Mladší žákyně jednotlivci:
3. místo Veronika Havlíčková,
nejmladší závodnice v kategorii.
Starší žáci družstva:
3. místo Veronika Lobečová,
Kristýna Vatrala,
David Horejš,
Jakub Macháček.
Starší žáci jednotlivci:
2. místo David Horejš.
Gratulujeme úspěšným závodníkům
a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy!

Mladší žáci družstva. 		
Foto: Kateřina Nedvědová
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LEDEN
U KUŘÁTEK

Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
Kateřina Nedvědová,
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
zs.nehvizdy@volny.cz
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Pohádkový den v mateřské škole. 		
Foto: Zuzana Boháčková
Nový rok se nám pozvolna rozjel a my
jsme se v naší třídě začali těšit, že konečně
napadne sníh a společně si užijeme zimních
radovánek. Naučili jsme se nové básničky
a písničky plné vloček, saní a koulování,
avšak počasí naše přání nevyslyšelo. Ač jsme
několikrát zrána pozorovali z oken sněžení, než jsme se dostali ven na každodenní
vycházku, bylo po nadílce. Rozhodli jsme se
tedy s dětmi, že si sněhové čekání zkrátíme
jinou zábavou. Vyhlásili jsme Pohádkový
den, ve který děti s nadšením dorazily do
mateřinky v kostýmech pohádkových postav.
Ocenili jsme důvtip a šikovnost maminek,
díky kterým se ve třídě sešly originální
masky. Zatančili jsme si, zazpívali, zasoutěžili
v netradičních disciplínách a došlo i na oblíbenou „židličkovanou.“ A na konci perného
dne jsme zkusili i čarovat a děti objevily
sladkou odměnu. Pro velký úspěch jsme si
slíbili, že podobnou akci určitě zopakujeme
a budeme doufat, že na zimní sporty letos
přece jen dojde.
Zuzana Boháčková
třída Kuřátek
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

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

Karel FISCHER
Hana MOSTECKÁ
Eva PIKALOVÁ
Eva RŮŽIČKOVÁ
Petra SVOBODOVÁ
Marie BŘEZINOVÁ
Jana DVOŘÁKOVÁ
Jiří PELUNĚK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

MLADŠÍ ŽÁCI NASTARTOVALI
JARNÍ SEZÓNU

Naše druhé nejstarší mládežnické fotbalové mužstvo mladších žáků (ročník 2006
a mladší) otevřelo nový rok samozřejmě
fotbalem.
V nehvizdské hale od ledna probíhá pravidelná zimní liga ve futsale, které se již druhým
rokem účastní také týmy ze Šestajovic, Liblic,
Báště, Odoleny Vody a Jiren, jejichž týmy
i rodinné doprovody hlavně oceňují perfektní
organizaci a příjemné zázemí naší haly.
My bychom tímto chtěli poděkovat hlavně našim skvělým maminkám – konkrétně Zdence,
Verče, Hance, Barče, Kačce a Kačce, Petře,
Eleně a Monice.... a Radovanovi – za naprosto
oddaný a profesionální servis v naší „bufetárně“, ze kterého jsou rodiče všech zúčastněných
mužstev naprosto nadšeni.
Součástí zimní přípravy je – kromě zmíněné
ligy a také specifických fotbalových tréninků – i pravidelná týdenní hodina gymnastiky
s profesionální cvičitelkou Gitou Balíčkovou,

která kluky během posledních měsíců naučila
základy gymnastického cvičení.
Kluci v současnosti zvládají hvězdy, stojky
na rukou i na hlavě, skoky přes kozu sounož
a podobně. Rozvoj fyzických schopností
je nedílnou a nezbytnou součástí přípravy
našich malých borců na velký fotbal, neboť
se jedná o podstatnou prevenci proti závažným zraněním kloubů, vazů a svalů.
Naše mužstvo čeká našlapaná jarní sezóna. 25. března začíná jarní část okresního
přeboru a do kalendáře nám přibyly také dva
mezinárodní turnaje v Praze na Strahově
(19. května) a v Ústí nad Labem (10. června).
Konfrontaci se zahraničními kluby jsme si
zkusili dvakrát již v loňském roce a jsme
přesvědčeni, že tyto přetěžké zápasy s kluby
jsou pro nás především neocenitelnou zkušeností co do srovnání našich schopností
a dovedností se stejně „starými“ kluky z velkých tuzemských a zahraničních klubů.

Důkazem, že mládežnický fotbal v Nehvizdech myslíme opravdu vážně, je také
profesní vzdělávání našich trenérů.
Máme mezi sebou prvního trenéra s UEFA
licencí B, další trenéři absolvovali první
školení a získali licence C.
Našim cílem je vybudovat trenérský tým,
který bude našim svěřencům poskytovat
maximální možné podmínky pro jejich
sportovní rozvoj – a to jak na materiální
úrovni, tak odborné.
Vyzýváme opět rodiče kluků narozených
v letech 2006–2008, aby se nestyděli přijít
se podívat na naše tréninky a zkusili svoje
kluky svěřit do našich rukou.
Honza Jelínek,
Standa Hladík,
Honza Borovička
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy

NEHVIZDSKÝ SOKOL POPRVÉ
NA VŠESOKOLSKÉM SLETU!
V letošním roce připravuje Česká obec sokolská v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa, XVI. všesokolský slet.
Oddíl cvičení dětí se zapojí do tohoto dění
a předvede skladbu NOTY, jejíž autoři jsou
Dana a Filip Uzlovi.
Jedná se o veselou skladbu se skládacími gumami pro předškoláky (4–6 let). Děti představují
noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé
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houslový klíč. Děti na gumě skáčou, natahují ji,
přebíhají a hrají si s ní. Skladba je hravá a melodická, z dílny autorů Barták, Kocáb, Vydlák,
a velký důraz je kladen na rytmus a vzájemnou
spolupráci.
S našimi nejmenšími sokolíky jsme se už
zapojily na nácvik sletové skladby a trénujeme
každé úterý, půl hodiny po skončení pravidelných hodin cvičení dětí. Rády bychom pozvaly
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všechny z vás, kteří by chtěli vidět tuto skladbu
a děti naživo, buď na Oblastní slet v Brandýse
nad Labem 27. 5. 2018, nebo 6. 7. 2018 na Všesokolský slet na stadiónu Eden v Praze.
Renáta Jarošová,
Hana Adamusová
Oddíl cvičení dětí
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

NEHVIZDY PORAZILY SPARTU
Takto se dá jednoduše pojmenovat skvělá
cesta Dominika Bílka (TO Sokol Nehvizdy)
celostátním turnajem ročníků narození 2010
v Praze na Spartě. Dominik postoupil ze
skupiny a v hlavní soutěži nenašel přemožitele, zvítězil i nad velmi dobrými hráči Sparty
a odvezl si po výborných výkonech pohár za
1. místo!
Další velký úspěch přidal Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy) na celostátním turnaji 8–9
let v jihočeském Písku. Šimon zvládl úspěšně
všechny zápasy ve skupině a v hlavní soutěži
postoupil až do finále, ve kterém prohrál
s D. Dujkou (TK AGROFERT Prostějov).
Za poslední měsíc na celostátních turnajích
výborně reprezentovaly i dívky. Daniela
Kolářová a Nikola Tydlačková (obě TO Sokol
Nehvizdy) hrály velmi dobře na turnaji 8–9 let
v Poděbradech. Nikola Tydlačková si vybojovala mezi dívkami celkové 2. místo! V kategorii žactva 10–12 let se velký úspěch povedl
Nikole Kopřivové (TO Sokol Nehvizdy), která
se v Praze na I. ČLTK úspěšně probojovala
kvalifikací a dostala se do hlavní soutěže turnaje nejvyšší kategorie v ČR mezi 32 hráčů!
Také další naši hráči odehráli na turnajích
spoustu pěkných zápasů a jsem rád, že do
celostátních turnajů vstoupili naši dorostenci
David Jacik, Martina Matějková a Pavlína
Rochowanská. Všem našim tenistům
a tenistkám přejeme hodně radosti z dobrých
zápasů!
Babytenis (8–9 let),
TK Písek, 3. 3. 2018 – hlavní soutěž smíšená:
2. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo A (do 12 let),
I. ČLTK Praha, 23.–27. 2. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup z kvalifikace do
hlavní soutěže: Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy).
Starší žactvo (do 14 let),
SPORT ADVANTAGE CUP –
TO Sokol Nehvizdy, 17.–18. 2. 2018
DVOUHRA DÍVKY:
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).

Vynikající úspěch! Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy) si poradil se silnými konkurenty a vyhrál 11. 2. 2018
celostátní turnaj ročníků narození
2010 na TK Sparta!
Foto: Tomáš Bílek

ČTYŘHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Nikola Sychrovská (TC Chrudim).
Babytenis (8 let),
TK Sparta, 11. 2. 2018 – hlavní soutěž:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).

Nikola Tydlačková
(TO Sokol Nehvizdy) vybojovala
11. 2. 2018 na celostátním turnaji
SC Linhart v Poděbradech mezi
dívkami 2. místo!
Foto: Irena Tydlačková

Babytenis (8–9 let),
Sportcentrum Linhart Poděbrady, 11. 2 . 2018 –
hlavní soutěž dívky: 2. Nikola Tydlačková
(TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

TENISTÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA SOUTĚŽE DRUŽSTEV
Ve středočeské krajské soutěži bude letos reprezentovat Nehvizdy osm družstev TO Sokol
Nehvizdy. Daří se nám vychovávat hráče do
všech věkových kategorií od minitenisu až po
dorost. V květnu začnou krajské soutěže družstev, ve kterých budou startovat družstva TO
Sokol Nehvizdy v kategoriích – mladší žactvo
A,B, starší žactvo, dospělí, minitenis, babytenis A, B, C. V loňském roce i v předchozích
letech jsme byli velmi úspěšní. V kategorii mi-

nitenis (6–7let) jsme v loňském roce byli znovu nejlepší ve Středočeském kraji. Družstvo
minitenisu TO Sokol Nehvizdy „A“ získalo již
2x 1. místo ve Středočeském kraji v roce 2017
a 2015, 4. místo na Mistrovství ČR 2015 a 5.
místo na Mistrovství ČR 2017! Úspěchy téměř
neuvěřitelné. V soutěžích družstev nám jde i
letos především o to rozšiřovat zkušenosti se
soutěžními zápasy družstev, využít dovednosti
z tréninků i zkušenosti z celostátních turnajů

WWW.NEHVIZDY.CZ

jednotlivců a reprezentovat společně co nejlépe oddíl. Držte nám palce!
Aktuální výsledky družstev budou na našem
webu www.tenisnehvizdy.cz.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- uzavření směnné smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a panem J. K. Městys Nehvizdy smění
pozemek parc. č. 95 v k. ú. Nehvizdy o výměře
903 m², vedený jako orná půda, za pozemky parc.
č. 94/2 v k. ú. Nehvizdy (vznikl oddělením od
parc. č. 94 na základě GP č. 1246-234/2017)
o výměře 414 m², pozemek parc. č. 109/39 v k. ú.
Nehvizdy (vznikl oddělení od parc. č. 109/1 na
základě GP 1246-234/2017) o výměře 432 m²,
a pozemek parc. č. 109/40 v k. ú. Nehvizdy (vznikl
oddělením od parc. č. 109/1 na základě GP 125617/2018) o výměře 318 m², které jsou vedené jako
orná půda a jsou ve vlastnictví pana Jana Klingera, s doplatkem ve výši 10 000 Kč, který uhradí
městys Nehvizdy panu J. K., a pověřilo starostu
tuto směnnou smlouvu podepsat. Jedná se
o pozemky pro obchvat (kruhový objezd).
- uzavření směnné smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a paní P. M. Městys Nehvizdy smění
pozemek parc. č. 327 v k. ú. Nehvizdy o výměře
16 732 m², vedený jako orná půda, za pozemky
parc. č. 200/311 v k. ú. Nehvizdy (vznikl oddělením od parc. č. 200/1 na základě GP č. 125617/2018) o výměře 9 609 m², a pozemek parc. č.
92/59 v k. ú. Nehvizdy o výměře 454 m², které
jsou vedené jako orná půda a jsou ve vlastnictví
paní P. M. s doplatkem ve výši 50 000 Kč, který
uhradí městys Nehvizdy paní P. M., a pověřilo
starostu tuto směnnou smlouvu podepsat. Jedná
se o pozemky pro obchvat (a část pozemků pod
budoucím kruhovým objezdem).
- záměr směny pozemku ve výlučném vlastnictví
městyse parc. č. 376/5 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 5 021 m², v k. ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, za pozemek parc. č. 326/294 – orná půda,
o výměře 5000 m², ve výlučném vlastnictví pana
L. K. a pověřilo starostu záměr vyvěsit. Jedná se
o pozemky pro obchvat Nehvizd.
- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu hejtmana na zmírnění
následků živelních katastrof v rámci Tematického
zadání „Podpora hejtmana“ v maximální výši
100 000 Kč na realizaci akce „Hvězdy v Nehvizdech“, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy o poskytnutí dotace.
Tímto děkujeme Středočeskému kraji za podporu
sportu v Nehvizdech.
- zapsání sídla společnosti „NERD Team, spolek“,
IČ 06440932, na adrese ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy. Tento spolek byl založen za
účelem pořádání sportovních akcí v Nehvizdech.
Spolek již spolupořádal s městysem mezinárodní
mítink „Hvězdy v Nehvizdech“.
- uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městysem Nehvizdy a společností KVB
advokátní kancelář, s. r. o., Teplého 2786, 530 02
Pardubice, IČ 01460412. Jedná se o balíček právních služeb Standard, který zahrnuje 15 hodin
čistého času právních služeb měsíčně,
a to ve zvýhodněné sazbě 1490 Kč bez DPH za
celou hodinu právního poradenství (22 350 Kč
měsíčně), přičemž nevyčerpané hodiny se převádějí do následujících měsíců, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Uzavřeli jsme smlouvu se společností KVB
advokátní kancelář, s. r. o., protože tato společnost
zpracuje převod 51 % spoluvlastnického podílu
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městyse na BD Nehvizdy a zkrácení lhůty udržitelnosti dotačního projektu na tyto BJ.
- poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 2018 pro
TJ Sokol Nehvizdy, p. s., na rozvoj mládežnického
sportu v městysi Nehvizdy ve výši 350 000 Kč.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Nehvizdy, Na Příštipku 135,
Nehvizdy, IČO: 43755062 na rozvoj mládežnického sportu v Nehvizdech ve výši 350 000 Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.
- poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 2018 pro
AFK Nehvizdy, z. s., na zabezpečení sportovní
činnosti oddílů ve výši 170 000 Kč.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro AFK Nehvizdy, z. s., U Hřbitova 692,
Nehvizdy, IČO: 43750940 na zabezpečení sportovní činnosti v Nehvizdech ve výši 170 000 Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Tyto dotace pro AFK Nehvizdy a TJ Sokol Nehvizdy na rok 2018 poskytl městys na rozvoj mládežnického sportování v Nehvizdech.
- poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 2018 pro
MDA RIDE, z. s., na zabezpečení charitativní akce
10. ročníku MDA v Praze ve výši 50 000 Kč.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro MDA RIDE, z. s., IČO: 26564924 na
zabezpečení charitativní akce 10. výročí MDA ve
výši 50 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Tato dotace je poskytnuta pro MDA RIDE z. s.
na zabezpečení charitativní akce pro osoby se
svalovou dystrofií. Městys je dlouhodobým přispěvatelem těchto akcí, které se pořádají v Praze.
Na loňské akci se vybralo přes 1,5 mil. Kč. Tyto
finanční prostředky byly předány rodinám postižených. Jsem rád, že obec na tuto akci přispívá.
- poskytnutí dotace z rozpočtu městyse 2018 pro
NERD Team, spolek na zabezpečení mezinárodního atletického mítinku, ve výši 200 000 Kč.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro NERD Team, spolek, Pražská 255, 250
81 Nehvizdy, IČO: 06440932 na zabezpečení mezinárodního atletického mítinku ve výši 200 000
Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Jedná se o dotaci na zajištění mezinárodního
mítinku, zde počítáme i s příspěvkem 100 tis.
Kč od Středočeského kraje a zbytek 100 tis. je
z rozpočtu obce.
- uzavření smlouvy s firmou GEPRO, spol. s r. o.,
na pořízení geografického informačního systému
MISYS za pořizovací cenu 19 200 Kč bez DPH
a s uzavřením smlouvy o dílo na aktualizace programu a pověřilo starostu jejím podpisem.
Tento systém nám umožní vytvořit pasport komunikací a chodníků, který je nutný předložit při
podání jakékoliv žádosti o dotaci na komunikace
a chodníky.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení služebnosti na poz. p. č. 110/20 a 110/168
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-126013557/VB/01 Nehvizdy –kNN č. k. 110/250,
CETIN, na uložení zemního kabelového vedení
NN a pojistkové skříně za 10 000 Kč mezi městysem a ČEZ Distribuce, a. s., a pověřilo starostu
smlouvu podepsat.
- uzavření smlouvy na zřízení služebnosti na
uložení kabelového vedení NN na stavbu „Nehvizdy-kNN-parc. č. 482/135, č. IV-12-6021078/
VB/1“ na pozemek p. č. 570/1 v k. ú. Nehvizdy za
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10 000 Kč mezi městysem a ČEZ Distribuce, a. s.,
a pověřilo starostu smlouvu podepsat.
- vydání souhlasu s územním a stavebním řízením
pro firmu Komerční Park Nehvizdy,
s. r. o., IČ 04716078, pro realizaci stavebního záměru
na pozemku parc. č. 376/97 v k. ú. Nehvizdy. Současně schvaluje uzavření plánovací smlouvy a dohody o
poskytnutí příspěvku na rozvoj infrastruktury v obci
mezi městysem Nehvizdy a firmou Komerční Park
Nehvizdy, s. r. o., a pověřilo starostu jejím podpisem.
- uzavření darovací smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a firmou Silver Development, s. r. o., IČ
02662949 s tím, že pozemky budou předané v dané
kultuře (např. komunikace, zeleň, ostatní plocha
apod.), a pověřilo starostu jejím podpisem.
Jedná se o komunikace, veřejná prostranství
a inženýrské sítě v nové lokalitě v ul. Družstevní,
Nehvizdy.
- Střednědobý plán rozpočtu městyse Nehvizdy
na roky 2018–2020.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu zpracováním studie výstavby nové školy
u hřiště AFK a jejím představením na příštím
zasedání zastupitelstva.
Tato studie bude zohledňovat vývoj počtu žáků
od školního roku 2020/21 a potřebu tříd a zároveň zajistit prostory pro fungování ZUŠ. Tímto
úkolem se zastupitelstvo musí zabývat nyní,
protože při zpracování demografického vývoje
naše školní zařízení musí mít celkem kapacitu pro
1000 žáků.
- starostu jednáním s bankami o podmínkách
získání úvěru ve výši 5 milionů korun.
Na jednání ZM se řešil problém s dodávkou vody
a následná rekonstrukce vodojemu, na kterou
jsme požádali o dotaci. V případě, že bychom
dotaci nezískali, musíme tuto rekonstrukci
uskutečnit z vlastních zdrojů, abychom zajistili
dodávku vody do obce.
- starostu jednáním s městem Čelákovice o plánované výstavbě v Záluží v souvislosti s připojováním na vodovod.
Čelákovická část Záluží je napojena na vodojem
a vodovod v Nehvizdech a při současné situaci
nedostatku kapacity vody nemůžeme souhlasit
se zvýšením odběru z tohoto zdroje a připojení
plánované výstavby v Záluží na vodovodní řad.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
- informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo nesouhlasí
s novelizacemi, které mají dopad na náklady obce
a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá SMO ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným snahám.
ZM a RM Nehvizdy se snaží o řešení problému
zvýšení nákladů na odpadové hospodářství. Při
tomto řešení spolupracujeme se SMO a Sdružením místních samospráv ČR.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

VÍKEND
S KARATE
Na 30 dětí a 12 dospělých se zúčastnilo
víkendového semináře v Nehvizdech
vedenéhoPavlem Benešem. Účastníci
byli z Nehvizd, Úval, Čáslavi a Prahy.
Někteří využili přespání v sokolovně
a velmi si pochvalovali zázemí a dobrou atmosféru u nás.
-jz-

Hledám někoho
na pravidelný úklid rodinného domu
4+1 v Nehvizdech (běžné úklidové práce +
žehlení). Frekvence dvakrát až čtyřikrát do
měsíce. Časově možno kdykoliv ve všední
dny mezi 8 – 17 h. Odměna 140 Kč/hodinu
(odhadem cca 700 Kč za návštěvu).
Kontakt: uklidnehvizdy@seznam.cz.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
V měsíci únoru se začaly provádět terénní
úpravy pozemků ve vlastnictví městyse
u fotbalového hřiště. Část těchto úprav se
týkala dokončení zemních prací okolo cyklostezky a další část pozemků se upravuje
pro budoucí sportovní areál u AFK,
a to pro travnaté tréninkové hřiště a hřiště
s umělým povrchem. Při této úpravě se
musí přemístit 3600 m³ ornice. Dalších
přes 11 000 m³ podorniční zeminy se musí
následně převézt a zhutnit. Zemní práce
provádíme ve spolupráci s firmou Wenzl,
firmou VHS Javorník a dopravní firmou
ZPMIPRE, které nám poskytly výrazné
slevy. Tímto se sníží celkové náklady na
budování nového sportoviště.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Terénní práce u fotbalového hřiště. Foto: Vladimír Nekolný

JARO V NEHVIZDECH JE NABITÉ AKCEMI
Pátek 16. 3. 2018
Divadlo pro seniory „Lev v zimě“.
Odjezd od úřadu v 17.00 hodin.

Sobota 17. 3. 2018
Sokolský bál na téma „Maškarní“.
V sokolovně od 20.00 hodin.

Neděle 8. 4. 2018
Bazar jaro-léto (dětské a sportovní potřeby) od 15.00 do 17.00 hodin v DC Dráček.

Středa 14. 3. 2018
Předprodej na sokolský bál.
V sokolovně od 19.00 do 20.00 hodin.

Sobota 24. 3. 2018
Amatérský turnaj ve stolním tenise.
V sokolovně, prezence od 9.00 hod.

Sobota 14. 4. 2018
Vítání občánků.
Od 14.00 a 15.00 hodin na úřadě městyse.

Sobota 17. 3. 2018
Dětský karneval.
V sokolovně od 15.00 hodin.

Neděle 25. 3. 2018
Velká jarní slavnost: Vítání jara
v Nehvizdech, od 14.00 hodin v sokolovně.

Všechny akce najdete na webu městyse:
www.nehvizdy.cz, kde jsou další informace.
-jz-

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 21. 2. večer strážník v rámci akce BESIP kontroloval auta u vjezdu do Compassu.
Při tom si všiml muže, který vyšel z restaurace a zamířil k vozidlu, kterým odjel.
Strážník se jej rozhodl zkontrolovat a auto
zastavil. Řidič nadýchal 0,46 promile.
Dne 14. 2. odpoledne za strážníkem zastavili dva kluci. Jeden strážníkovi sdělil, že
ho napadl jiný spolužák. Uvedl, že jej udeřil
pěstí do břicha a pak odešel ulicí Toušeňskou. Strážník naložil kluky do auta
a odjel vyhledat násilníka. Ten na přímou
otázku strážníka konflikt zapřel. Po svědectví druhého kluka strážníkovi sdělil, že
chtěl oběti zabránit v odjezdu autobusem,
protože kvůli němu neměl žádné prázdniny.
Strážník předal věc k řešení řediteli školy.
Stejného dne ráno strážníkovi volala
obyvatelka Nehvizd, protože se v ulici
Vyšehořovické potloukali bezdomovci, kteří
se prohrabovali kontejnery. Strážník na
udaném místě spatřil dva muže zabořené
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v kontejneru. Strážník muže vyzval, aby
předložili doklady. Oba oslovení Rumuni se
na strážníka nechápavě dívali, protože příliš
nerozuměli. Rumuni u sebe neměli doklady,
ale cizinecká policie odmítla situaci řešit.
Policie z Čelákovic, která se dostavila na
místo, nedopadla o mnoho lépe, jelikož
osobám nebylo rozumět. Policistům se podařilo sehnat tlumočníka prostřednictvím
zaměstnavatele Rumunů. Ten uvedl, že oba
Rumuni mají mít doklady u sebe a hlavně
by měli být v práci. Oba cizince si zaměstnavatel odvezl.
Dne 13. 2. strážník spatřil dva školáky, kteří
u přechodu pro chodce nerespektovali červený signál stůj. Strážník je zastavil ve chvíli,
kdy oba měli radost z dobrodružství, že jdou
na červenou. Strážník informoval ředitele
školy, aby oběma páťákům domluvil.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

WWW.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: po.oo.celakovice@pcr.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Zastupitelstvo městyse Nehvizdy na svém
38. zasedání odsouhlasilo založení nové
příspěvkové organizace ZUŠ Nehvizdy.

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy,
Městys Nehvizdy vyhlašují

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku pro školní rok 201/2019, který se koná
od pondělí 9. dubna do středy 11. dubna 2018 vždy
od 15.00 v budově základní školy – nová budova,
Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy, učebny v 1. patře.
Náhradní termín zápisu –
středa 25. dubna 2018, 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 uzavřel VPS o zajištění plnění povinné
školní docházky na 1. stupni ZŠ (Horoušany, Horoušánky,
Vyšehořovice).
Více o organizaci a průběh zápisu najdete
na www.skolanehvizdy.cz
Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

Základní umělecká škola Nehvizdy, p. o.,
Bedřicha Mouchy 243
250 81 Nehvizdy
IČO: 06630251
Ředitel školy: Aleš Háva, Dis
Web: www.zusnehvizdy.cz
e-mail: reditel@zusnehvizdy.cz
tel: +420 777 113 048
ZUŠ Nehvizdy bude poskytovat základy vzdělání v uměleckých
oborech, připravovat žáky ke studiu na středních a vysokých školách
uměleckého zaměření.
Přípravné studium ke vzdělávání je určeno pro žáky od 5 do 7 let věku.
Základní studium I. Stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let věku.
Základní studium II. stupně je určeno pro žáky od 14 do 19 let věku.
Hudební obor a jeho vzdělávací zaměření na sólový zpěv, sborový zpěv, hru na hudební nástroje (klávesové, smyčcové, strunné,
dechové)
Studium ve výtvarném oboru bude zahrnovat zvládnutí všech
výtvarných technik.
Studium tanečního oboru seznámí žáky s principy zdravého držení
těla a pohybu.
Na uvedených webových stránkách se dozvíte informace
o termínu prvních přijímacích zkoušek pro rok 2018/2019.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
POZVÁNKA

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 6. 3. 2018. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
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.
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