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ROK S EPIDEMIÍ:
DÍKY VÁM VŠEM TO ZVLÁDÁME!
Koronavirová epidemie zasáhla Nehvizdy stejně
jako zbytek republiky, od loňského března je
všechno jinak. Akce pro stovky lidí se nekonají,
škola má za sebou měsíce distanční výuky, také
školka byla několik měsíců zavřená, stejně jako
dětské skupiny. Nemoc zasáhla desítky nehvizdských rodin, tři lidé zákeřnému viru podlehli.
Přesto jsem rád, že mohu říct – Nehvizdy dále
žijí, možná o něco více online, ale jejich vývoj se
nezastavil.
Pojďme se podívat, jak uplynulo posledních
dvanáct měsíců. Městys Nehvizdy se od počátku
koronavirové krize snažil a stále snaží zajistit pro
své občany maximální pomoc.
Všichni senioři (od 10. března 2020) mají
možnost nechat si dovážet nákupy, obědy i léky.
Senioři byli také první, komu krizový štáb doručil
ochranné prostředky, díky obětavosti místních
švadlen roušky a díky rychlému zásahu krizového

štábu také dezinfekci, a to již 16. března 2020. Pomoc pro seniory běží kontinuálně až do dnešních
dní, v roce 2021 přibyla nabídka respirátorů.
Nehvizdy byly již loni v březnu mezi úplně prvními obcemi, které zajistily dezinfekční prostředky
pro všechny obyvatele, nerozlišovaly, kdo tady
má trvalé bydliště a kdo ne. Velký dík patří a vždy
bude patřit všem dobrovolníkům. Místním šva-

dlenám, které loni na jaře šily roušky pro seniory,
sousedy, prodavače, lékaře.
Stejný dík patří dobrovolným hasičům, všem
spoluobčanům, kteří zajišťovali plnění a rozvoz
dezinfekce a nabízeli a nabízí svou pomoc, kdykoliv to bylo potřeba.
A také pracovníkům technických služeb, kteří
pravidelně dezinfikují celou obec, především
zastávky, lavičky, hřiště, zábradlí, mění pravidelně
na veřejných místech lahvičky s dezinfekcí. Pořídili jsme rovněž účinné ozónové generátory, které
čistí vzduch ve školských zařízeních, v sokolovně,
sportovní hale, knihovně i na obecním úřadě.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Foto: archiv městyse Nehvizdy
Pokračování na straně 2

MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být
informovaný o nejaktuálnějších zprávách
z naší obce. Už nějaký čas máme možnost
používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která
Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z
obce přímo do Vašeho mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu,
který najdete na našich obecních stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
občany zcela zdarma.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data. Můžete si přidat
i weby okolních obcí.

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
Mít chytrý telefon nebo tablet s operačním
systémem Android či iOS, přístup na internet,
místo v úložišti telefonu cca 13 MB.

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo
z App Store?
Ve svém telefonu si otevřete aplikaci Obchod
Play nebo App Store. Do vyhledávacího
okna zadejte název „V OBRAZE“. Klikněte na Instalovat. Po nainstalování klikněte
na položku Otevřít (povolit oznámení). Po
otevření přidejte Vaši obec. Lze sledovat i více
obcí a měst. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace. Aplikaci si
můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR
kódů.
Více informací, například jak nastavit
sledování naší obce v aplikaci, najdete
na www.aplikacevobraze.cz.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V DOBĚ KORONAVIROVÉ

TĚŽKÝ ROK S EPIDEMIÍ KORONAVIRU
Dokončení ze strany 1...
Vyhlášené nehvizdské akce se přesunuly do
online prostoru. Díky naší ZUŠ Nehvizdy,
základní škole, TJ Sokol Nehvizdy a školské
komisi jste se mohli účastnit několika soutěží,
užít si koncerty naší ZUŠ Nehvizdy. I ten adventní, a třeba i netradiční úvod do adventního
období s rozsvícením nově ozdobeného stromu
a zpěvem našeho sboru JenTakt.
Letos na jaře se již podařilo propojit svět venku
s digitálními technologiemi a tak jste si díky
TJ Sokol Nehvizdy v nejtvrdším lockdownu
v březnu 2021 užili Kamínkování, a nyní Vlčí
stezku. A s DC Dráček Pohádkovou cestu na sv.
Anně. Dá se říct, že se v městysi i přes všechna
omezení pořád něco děje.
Rodiče a pedagogové spolu skvěle spolupracovali, vím, že ředitel naší základní školy si spolupráci neustále chválí a samozřejmě se stejně
jako ostatní pedagogové těší, až se všechny děti
do školy definitivně vrátí. Stejně netrpěliví jsou
v naší základní umělecké škole, školce
a dětských skupinách. Ale všude jsme to zvládli: zažili jsme již dva zápisy do škol a školky
distančně, naštěstí jsme se mohli loni rozloučit
alespoň na hřišti s našimi deváťáky, věřím, že
tomu tak bude i letos.
Samozřejmě, že zdaleka ne vše je růžové.
Zavření vnitřních sportovišť a na nějakou dobu
v roce 2020 i těch venkovních přetrhalo to, na
čem Nehvizdy, jejichž věkový průměr je 32 let
a které mají téměř 1000 dětí do deseti let, roky
stavěly – že u nás sportuje téměř každé dítě.
Věříme, že to už bude brzy pryč a děti se do
oddílů a kroužků vrátí. I letošní mezinárodní
mítink Hvězdy v Nehvizdech se konal za tak
přísných opatření, že jste výkony atletů mohli
sledovat jen online, naše děti tam byly alespoň
formou vlastních autoportrétů, které fandily
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sportovcům namísto nich.
Zavření obchodů zapříčinilo obrovský nárůst
tříděného odpadu. Snažíme se intenzivně, aby
městys byl čistý a příjemný pro život, technické
služby doplňují svozy odpadu a každý všední
den kontejnerová stání čistí, ale musím znovu
zopakovat: tohle je o nás všech. Někdy prostě
není možné dojít ke kontejneru „v bačkorách“,
protože je plný, a je nutné tříděný odpad odvézt
tam, kde je místo. Funguje sběrný dvůr, před
ním je velkoprostorový kontejner na papír,
můžete si na úřadě pořizovat pytle na papír,
plast i tetrapakové obaly, které technické služby
dvakrát týdně svážejí přímo od vašich domů.

Musel jsem bolavé místo posledních diskuzí zmínit, protože obec se sice může snažit
vyhovět, ale zároveň nechce zvyšovat razantně
poplatky za svoz odpadu (a ne, nemáme je
rozhodně nejvyšší v okolí), ale zároveň nemůže
v dnešní době tento výdaj ještě znovu a znovu
navyšovat. Již nyní doplácí na likvidaci odpadů
(mimo výběr poplatků) téměř dva miliony
ročně. A za sebe mohu říct, že nechceme ani,
aby Nehvizdy byly městysem hradeb kontejnerových stání…
Pozdržela se dostavba školy i velkého atletického oválu v areálu AFK. I to je dopad koronavirové epidemie, chyběli totiž řemeslníci,

ZDRAVOTNÍ SESTRA

DO ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
Hledáme zdravotní sestru/bratra do ordinace dětského
lékaře v Nehvizdech. Nástup ihned nebo dle dohody 2021.
V případě zájmu zašlete váš strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem o vás na email
pediatr@nehvizdy.cz. Místo výkonu práce – Nehvizdy (Praha – východ).
Náplň práce:

4. ROČNÍK ATLETICKÉHO
MÍTINKU...................16-17







zajištění a poskytování zdravotní péče
odborná asistence lékaři
odběr biologického materiálu
administrativní agenda spojená s péčí o pacienty – vedení kartotéky
objednávání pacientů







SŠ vzdělání se zdravotnickým zaměřením – obor všeobecná sestra/zdravotnický asistent
orientace na pacienta a jeho spokojenost
velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost a odpovědnost
praxe v ordinaci dětského lékaře výhodou
velmi dobrá znalost práce na PC





práci na plný úvazek
pět týdnů dovolené
adekvátní finanční ohodnocení

Požadavky:

SOKOLSKÉ
KAMÍNKOVÁNÍ.................18
VYŠETŘENÍ ZRAKU
PRO NEJMENŠÍ...............20
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V DOBĚ KORONAVIROVÉ

V MĚSTYSI
odborné firmy ze zahraničí nemohly kvůli
opatřením přijet, nicméně vše je již těsně před
dokončením a v prvním pololetí letošního roku
budou tyto investiční akce dokončeny – stejně
jako nové středisko pro dětskou a praktickou
lékařku. Ano, na to jsem málem zapomněl, na
konci loňského roku začala v obci ordinovat
nová lékařka pro děti a dorost, i tento rest vůči
rodinám s dětmi jsme tedy konečně vyřešili.
A věříme, že letos přibydou nové zastávky
nejen u Lidlu, ale i na východní straně obce
u točny, kterou firma Canaba konečně postaví
podle původních plánů.
Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Obdivuji všechny drobné podnikatele ve službách, kteří i přes to, co se děje, své podnikání
nevzdali, pokud jim obec mohla pomoci, ať
už zmírněním nájmů, nebo s vyřizováním na
úřadech, dělala to. Vidím denně, jak si lidé
pochutnávají na dobrotách místních restauratérů a kavárníků a jsem rád, že nikdo z nich
svůj provoz nezavřel, naopak některé nové
provozovny přibyly.
Obdivuji všechny rodiče, kteří zvládli svou
práci a domácí výuku dětí, naše lékařky,
všechny pedagogy, hasiče, ale také pracovníky
technických služeb a úřadu, všichni se v těch
uplynulých měsících snažili, aby náš život i přes
všechna omezení byl alespoň trochu normální.
A děkuji vám, protože i když si občas vyměníme názory, těch, kdo nám za ten rok napsali, že
děkují za pomoc, přístup, ale i to, jaké Nehvizdy jsou, je hodně. A nám všem, kdo pro obec
pracují, to vždy hodně zvedlo náladu
a dodalo sílu.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Fota: archiv městyse Nehvizdy

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Středočeský kraj

VEDOUCÍ LÉKÁRNÍK
A FARMACEUTICKÝ ASISTENT

do lékárny v Nehvizdech

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Nejbližší kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

HLEDÁ NA PRACOVNÍ POZICI
VEDOUCÍHO LÉKARNÍKA
A FARMACEUTICKÉHO ASISTENTA

do připravované nové moderní lékárny v Nehvizdech
Požadujeme

Brandýs nad LabemStará Boleslav 1
Brandýs nad LabemStará Boleslav 2
Čelákovice

Adresa pobočky – obec

Telefon

Riegrova 630/2, Brandýs nad Labem, 25001, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav

954225001

Boleslavská 1391, Stará Boleslav, 25001, Brandýs nad LabemStará Boleslav

954225002

Stankovského 1650, 25088, Čelákovice

954225088

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY VEDOUCÍHO LÉKÁRNÍKA/LÉKÁRNICE:








Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie,
Odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceuta dle zákona
Praxe 5 let v oboru,
Předpoklady pro výkon zodpovědné pozice,
Komunikativnost, pracovitost, schopnost zvládat zátěžové situace,
Příjemné a vstřícné vystupování, pečlivost, spolehlivost a samostatné jednání,
Schopnost pracovat v týmu.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY FARMACEUTICKÉHO ASISTENTA/ASISTENTKY:


Farmaceutický asistent VOŠ. Praxe není nutná.

PLATOVÉ PODMÍNKY:




Dohodou, individuální přístup,
Motivující odměny, možnost získání služebního vozu i pro soukromé potřeby,
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:


Nehvizdy, ul. Pražská č. 1109

NABÍDKY ZASÍLEJTE:

 E-mail: starosta@nehvizdy.cz
 Tel: 604 298 537

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pobočky
Ústředí ČSÚ, ČSÚ Praha
a Středočeský kraj

Adresa pobočky – obec
Na Padesátém 3268/81, Strašnice, 100 82, Praha

Telefon
274052732,
274052425,
274054175

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY ÚM NEHVIZDY
pondělí
středa

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

MÍSTNÍ POPLATKY 2021
SPLATNOST POPLATKŮ
POSUNUTA DO KONCE KVĚTNA
Poplatky za popelnice uhraďte do konce
května elektronicky na účet 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět
převodem na účet, uveďte do variabilního
symbolu:
1340 a vaše číslo popisné při placení za odpad,
1341 a vaše číslo popisné při placení za psa.
Známku na popelnici si vyzvednete v podatelně úřadu. Současně vám bude vydána
i známka na biopopelnici. Nebojte se, i pokud byste od 1. dubna známku na popelnici
neměli, firma AVE vám popelnice vyveze,
a to až do konce května.
Bližší informace na tel. 326992523 nebo
724191245.

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. 2021.

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. 2021.
Známky na popelnice 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.
OTVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 9.30 do 13.00 hod.
Na sběrném dvoře je zpoplatněna stavební
suť: jeden vozík za auto (cca 500 kg)/měsíc
zdarma, každý další vozík v daném měsíci je
zpoplatněn částkou 350 Kč. Pneumatiky bez
disku z osobního automobilu: 50 Kč/kus,
samostatné disky jsou zdarma. Pneumatiky
s disky nebereme.

KONTEJNER NA PAPÍR
Před sběrným dvorem u obecního úřadu je
přistaven velký kontejner na papír. Vhazujte
do něj výhradně papír, krabice a obaly před
vyhozením rozložte, rozřežte nebo sešlapejte. Do tohoto kontejneru můžete vhodit i
modré pytle AVE s vytříděným papírem.
Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy,
letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice,
kartony, papírové obaly na potraviny a jiné
papírové zboží. Do těchto nádob nepatří
papírové kelímky od nápojů, nápojové kartony, papírové pleny, dehtový papír a papír
mastný, mokrý nebo jinak znečištěný.
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Připomínáme, že si můžete v podatelně
úřadu pořídit pytle:
- na nápojové (tetrapakové) kartony, oranžové a jsou zdarma.
- na papír (modré) a plast (žluté) stojí 6
korun jeden.
- na bioodpad z kuchyně za 4 a 5 korun kus.
Všechen tento odpad v označených pytlích
můžete umístit před dům a každé úterý
a pátek je technické služby odvezou.
OTVÍRACÍ DOBA POŠTY PARTNER
NEHVIZDY od 15. 2. 2021
PO
8.00–12.00, 14.00–18.00
ÚT
8.00–12.00, 14.00 –17.00
ST
8.00–12.00, 14.00 –18.00
ČT
8.00–12.00, 14.00 –16.00
PÁ
8.00–12.00, 14.00 –16.00
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

NOVÉ KONTEJNERY NA OBLEČENÍ
S LOGEM KLOKÁNKA
V Nehvizdech můžete nalézt další dva modro-červené kontejnery se symbolem klokánka,
a to v ulicích Dubová a Do Nehvizdek. Stávající jsou umístěné v ulici Na Příštipku u školky
a v ulici Bedřicha Mouchy u školy.
Pokud i v této nelehké době chcete a můžete
pomáhat potřebným, stačí se podívat, jestli
vám doma ve skříni neleží nějaké oblečení,
které už nebudete nosit, nebo z nějž vaše děti
vyrostly. Když tyto věci odevzdáte
v Nehvizdech do kontejnerů s logem klokánka, pomůžete tím Fondu ohrožených dětí.
Odevzdané věci putují dětem do jednotlivých
Klokánků. Projekt KLOK.TEX podporuje
všech 15 zařízení Fondu ohrožených dětí
v ČR, která mají celkovou kapacitu 322 míst.
Veškeré informace o projektu
naleznete na webových stránkách
www.kloktex.cz či www.fod.cz.
Nicole Nouir Křížková,
ředitelka projektu
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘÍPRAVA
STROMŮ
NA JARO
Stromy jsou opět připravené na jarní sezónu.
Podívejte se ve fotogalerii, jak jsme v Nehvizdech připravili stromy na jarní sezónu. Základní prořez stromů v Nehvizdech provádějí
technické služby, odborné zásahy specializovaná zahradnická firma.
Připomínáme, že pro větve máte k dispozici úložiště u čistírny odpadních vod, pro
bioodpad je nově k dispozici kontejner
v ulici Bedřicha Mouchy a od dubna již opět
funguje svoz bioodpadu od vašich domů,
první mimořádný svoz byl i letos, a to pro
celé Nehvizdy 17. března.

ZAČALA OPRAVA SILNICE
Z ČELÁKOVIC DO MSTĚTIC
Od 6. dubna se začala opravovat silnice
III/10162 z Čelákovic do Mstětic, a to ve
dvou etapách. Dělicím místem je křižovatka
do Lázní Toušeň a Nehvizd.
1. etapa: Od 6. dubna: bude se opravovat
úsek z Čelákovic po křižovatku pod Toušeňským vrchem. Objízdná trasa povede přes
Čelákovice - Mochov - Nehvizdy - Mstětice.
2. etapa: Ve druhé etapě od 30. dubna bude

pak rekonstruována silnice od křižovatky
pod Toušeňským vrchem do Mstětic.
Oprava silnice III/10162 z Čelákovic do
Mstětic je plánována do 31. května.
Více informací a podrobné mapy najdete na
úřední desce Nehvizd.
-pep-

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

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

INFORMACE ŘEDITELE
NAŠÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ
Vážení a milí přátelé.
Nálada ve škole je výborná. Jsem za to moc
rád.
Teď to hlavní – prosím POZOR:
Obdržel jsem telefonickou odpověď
z MŠMT na své dva dotazy. Odpověď se opírá o výstup z porady legislativního odboru
MŠMT a její důležitá část je uvedena ZDE:
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.
1. Může se žák namísto testování ve škole
prokázat negativním výsledkem Antigenního testu?
Odpověď: ANO, pokud test byl proveden
poskytovatelem zdravotnických služeb
podle aktuálně platného opatření MZDR
k provádění testů a tuto skutečnost doloží.
Test nesmí být starší 48 hodin. Takže –
s dítětem k lékaři nebo do testovacího
centra, potvrzení přinést místo testu. Test
provedený v domácím prostředí akceptovat
NELZE.
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2. Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti
testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si
test ze slin, bude jim umožněno použít
tento test?
Odpověď: Pokud je daný antigenní test na
seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku
(viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/),
může být ze strany školy akceptován. Škola
nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití
vynucovat.
NAŠE ŠKOLA TYTO TESTY AKCEPTUJE,
test ale MUSÍ BÝT PROVEDEN VE ŠKOLE
A MUSÍ BÝT NA SEZNAMU SCHVÁLENÝCH AG TESTŮ.
Luboš Rýdlo,
reditel@skolanehvizdy.cz
zs.nehvizdy@volny.cz
Veškeré aktuální informace najdete na webu
naší školy https://www.skolanehvizdy.cz/.
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ŽALUZIE – MICHAL
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis

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

-

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

604 612 022

NEHVIZDSKÝ KURÝR

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

ŠKOLNÍ OKÉNKO

LETOS UPLYNE 10 LET
OD ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO CENTRA DRÁČEK
Oslavu výročí vzhledem k nepříznivé situaci
budeme muset odložit. Již od začátku října jsme
museli všechny aktivity v centru zrušit. Týkalo
se to herny pro maminky s dětmi, miniškolky,
kroužků, cvičení pro dospělé i všech jednorázových akcí. I když víme, že osobní kontakt nelze
žádnými virtuálními ani alternativními aktivitami
nahradit, alespoň jednu malou akci jsme pro vás
připravili -„Rodinná pohádková cesta“. Můžete se
na ni vydat nyní v dubnu. Informace o ní najdete
na webech či Facebooku DC Dráček i městyse.
O tu klasickou Pohádkovou cestu ale nepřijdete.
Uspořádáme ji hned, jak dovolí situace.
Na léto jsme připravili dva zážitkové příměstské tábory pro školní děti a jeden taneční pro
předškoláky a mladší školáky. Registrovat se bude
možné od 1. 4. 2021 přes formulář na webu Dráčku. Pevně doufáme v plné otevření našeho centra
od nového školního roku a těšíme se na shledání
při našich aktivitách.
Dětské skupiny, které mají spolu s mateřskými
školami výjimku ze zákona, zůstaly otevřené
od září až do 28. 2. 2021. Nyní máme bohužel
zavřeno, snad co nejdříve otevřeme! Aktuální
informace najdete vždy na našem webu a sociálních sítích. Volno jsme využili na generální úklid,
vzdělávání vychovatelek a příprav aktivit
a programu pro děti na následující období.
Na fotkách můžete vidět program v DS v novém
roce.
Jitka Záhrobská,
detskecentrumdracek@seznam.cz
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ČT DÉČKO V NAŠÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
Vážení čtenáři.
Málokdo ví, kdo je to vlastně KOREPETITOR.
Pokud byste se chtěli i vy dozvědět o jaký druh
povolání vlastně jde, přinášíme vám článek,
který vznikl díky natáčení České televize na naší
škole ZUŠ Nehvizdy.
Ředitel Aleš Háva byl jako „korepetitor“ vyzpovídán moderátorem Ondřejem Havlem, kterého
můžete znát ze seriálu Ulice. Od roku 2013
moderuje dětský pořad Planeta YÓ.
A teď ten slíbený rozhovor.
ONDRA: Pokud byste se někdo chtěl stát
hudebníkem, tanečníkem nebo zpěvákem, měli
byste zbystřit. Dnes vám ukážeme povolání,
o kterém spousta lidí nikdy neslyšela a už vůbec
neví, co taková práce obnáší. A přitom by se bez
něj rozhodně neobešly orchestry, filharmonie,
opery, baletní soubory, konzervatoře ani divadla.
Ahoj, Aleši…
ALEŠ: Ahoj, Ondro…
ONDRA: Aleši, ty teda pomáháš umělcům
s přípravou nějakého hudebního vystoupení…
Je to tak?

dobrým „naslouchačem“, mít cit pro vnímání
druhého hráče. Měl by i umět komplexně poradit při případném problému. Skvělý korepetitor
umí zvládat toto vše.

ALEŠ: Ahoj, přesně tak to je.

ONDRA: Jak se člověk stane korepetitorem?

ONDRA: Kdo je to vlastně korepetitor?

ALEŠ: Člověk se korepetitorem jen tak nestane,
musí cvičit alespoň 15 let (velký smích). Ale ne,
to je s nadsázkou jednoduše řečeno a ne úplně
zcela pravdivé. Záleží, kde korepetici vykonává.
Na hudebních školách musí být korepetitor velmi zdatný a kvalifikovaný i včetně ZUŠek, jako
je ta naše. Na kroužcích či zájmových institucích
stačí umět děti pěkně a jednoduše doprovodit na
klavír. Takže paní učitelka v mateřince je občas
také korepetitor :-)
A myslím, že opravdu každý pianista je a nebo
někdy na chvíli byl korepetitor. Je to naprostá
součást jeho povolání. Někdo je korepetitorem
z vlastního zájmu, protože ho to baví a někdo
z důsledku své práce.

ALEŠ: No tak korepetitor je zpravidla klavírista, který jakoby nahrazuje orchestr, doprovází
sólového hráče či zpěváka na klavír ve smyslu
příprav a nastudování toho díla.
Dále pak jistě slouží jako hudební doprovod
k tanci. Korepetitor je pomocníkem při
kompletním nastudování díla (muzikál, opera,
divadlo). České synonymum by bylo třeba
doprovazeč :-)
Jo, a velký pozor na internet, kde se často uvádí,
že korepetitor je např, „domácí učitel“ (smích),
tak to mne hodně rozesmálo.
ONDRA: Korepetitor musí v první řadě umět
hrát dobře na klavír. Měl by taky zvládat různé
styly doprovodů a improvizovat, pokud je to
potřeba. Záleží samozřejmě na tom, jestli jde
o klasickou nebo populární hudbu, muzikál,
balet nebo operu. Je to správně?
ALEŠ: Naprosto přesně. Práce korepetitora je
vlastně strašně důležitá a náročná. Tak namátkou: Musí se nejdříve dobře připravit, nacvičit
na klavír jednak svůj part, ale umět zahrát i party ostatních zpěváků, sborů. V klasické hudbě
musí být zdatný ve čtení z listu (tzn. zahrát co
nejlépe doprovod/skladbu bez přípravy).
V populární hudbě zase musí dobře ovládat
různé styly doprovodů a hlavně často hraje
podle akordických značek. U tance zas musí
umět improvizovat (tzn. rozvíjet na dané téma
další melodie a obohacovat skladbu dle vlastní
kreativity a technických možností). U muzikálu
či opery musí umět pojmout a znát celé dílo,
aby se vyznal v celé formě a stavbě. Musí být
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ONDRA: V jakých projektech,pořadech či představeních nachází korepetitor uplatnění?
ALEŠ: Všude. Nejvíce samozřejmě na hudebních školách: základních uměleckých, konzervatořích, akademiích, divadlech - v činohře
i muzikálech, v pěveckých sborech, kompletně
baletních školách apod. Ale i v koncertní sólové
dráze umělců (ti nastudovávají skladbu a pak
je ten korepetitor i veřejně doprovází). Pak ale i
třeba v základní škole, v zájmovém vzdělávání,
DDM, kroužcích apod. Prostě všude tam, kde se
potřebuje někdo doprovodit (hudebně).
ONDRA: Na čem jsi například spolupracoval?
ALEŠ: Většinou korepetitor (a je to naprosto
logické) nastuduje dílo, doprovází umělce
a v tomto nastudovaném dílu také mnohdy pak
koncertně hraje. Já jsem spolupracoval na mnoha projektech. Již na tehdejší LŠU jsem korepe-
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toval s ostatními žáky. Při studiích na Pražské
konzervatoři jsem měl velmi rád komorní hru,
což je vlastně také korepetice, a doprovázel jsem
často své kolegy - instrumentalisty. Má velká
další zkušenost byla na 1. soukromé taneční
konzervatoři. Tam jsem zjistil, jak obrovsky
těžké je doprovázet tanec, tedy když to chcete
dělat dobře. Asi po 8 letech jsem začal pracovat
na Pražské konzervatoři přímo jako korepetitor
(byla to přímo pracovní pozice) se skvělým
zpěvákem, muzikálovým hercem a pedagogem
Tomášem Traplem. Tam jsem 12 let korepetoval
nejvíce na HDO a pár let i na POP oddělení.
ONDRA: Co (všechno) jsi ve své profesi zažil?
ALEŠ: S touto prací člověk zažije spoustu krásných chvil. Jsou to umělecké počiny a není nikdy
nic stejné. Největší krása pro mne je, že potkáte
spousty skvělých umělců a osobností, se kterými
můžete spolupracovat a vidíte je tak nějak normálně, ne za oparem slávy a popularity. Drtivá
většina je strašně správných a skvělých lidí.
ONDRA: Napadají tě nějaké zábavné historky?
Například, jestli se ti stalo, že by sis se sólistou
vůbec neporozuměl?
ALEŠ: Když si s někým neporozumíte, tak to
není moc zábavné :-) Ale vzpomínám si na svou
první korepetici v mých 10 letech, kdy jsem
doprovázel operního pěvce Karla Bermana.
Protože pocházel z Jindřichova Hradce, tak měl
v KD Střelnice vystoupení jako host. Když jsme
se domlouvali na korepetici, tak mi řekl: „No,
podívej. Já to umím, ty to jistě taky umíš, tak
proč bychom měli zkoušet.“ A bylo to! :-D
No, po pravdě, já jsem si to s ním stejně před
koncertem vyzkoušel :-)
Nebo třeba, když jsem na konzervatoři doprovázel velmi šikovného Ondřeje Rychlého, tak jsme
se domlouvali, co a jak udělat, aby byla písnička
lepší. Po chvíli mi řekl, já si to představuju asi
takto, sedl za piáno a celé si to odehrál :-).
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ŠKOLE

TALENTOVKY NA ZUŠ

Někdy je zase plánovaná korepetice marná. Ku
příkladu s Danielem Landou jsme měli před
akustickým turné naplánované zkoušky
a připravit repertoár… a nic! Prostě mu to nějak
asi nevyšlo a přišel rovnou na koncert. To jsem
tedy zíral (samozřejmě v hrozných nervech), ale
on to prostě „stejně dal“.
U korepetic tolik zábavy není, je to spíš řemeslnická hudební práce. Ale když něco nacvičujete
a pak to na představení omylem zahrajete v jiné
tónině, to je pak mazec. V muzikálu jsem takto
dal první akord Hance Křížkové v postavě Rosie.
když začala zpívat a nebylo to úplně v pořádku,
začal jsem se potit, všimnuvšiv si mého drženého „kila“ (akordu), že je velmi zle! No, co dodat.
Svést se to na nikoho nedalo :-D, tak jsem musel
s velkou omluvou nakráčet za Hankou. Musím
říci, že se z té mé naprosto „nepozorné“ chyby
vylhala naprosto bravurně.

Vážení a milí uchazeči.
V termínu 3. –7. 5. 2021 proběhnou na naší
škole přijímací talentové zkoušky.
Ani tento rok jsme nenechali nic náhodě
a opět jsme rozšířili předměty v hudebním
oboru. Nově se bude na naší základní umělecké škole vyučovat předmět klasický sólový
zpěv. A nově naleznete v přihlášce i další
dechové nástroje jako třeba klarinet nebo saxofon. Více informací samozřejmě naleznete
na našem webu www.zusnehvizdy.cz.
Od 22. 03. 2021 bude zpřístupněna na našem
webu elektronická přihláška k talentovým
zkouškám:
www.zusnehvizdy.cz/prijimani-zaku/#prihlaska.
Pro komfort stačí načíst QR kód přihlášky
(příloha 02).

Veškeré informace jsou dostupné na našich
webových stránkách. Doporučujeme prostudovat všechny informace, které se týkají
talentových zkoušek, a následně i další podmínky v případě přijetí uchazeče.
K zápisu nebo k talentovým zkouškám je
nutné předem odeslat elektronickou přihlášku. V případě zájmu o více oborů je potřebné
odeslat jednotlivé přihlášky na zvolené obory
s konkrétním studijním zaměřením.
Přijímání žáků, kritéria, nejčastější dotazy:
www.zusnehvizdy.cz/prijimani-zaku/
Systém klasifikace, přihlášení: www.zusnehvizdy.cz/klasifikace/
Na všechny nové uchazeče se moc těšíme!
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

ONDRA: S čím umělcům nejčastěji pomáháš?
ALEŠ: Sólista má většinou svůj náhled a vlastní
názor na interpretaci skladby. Má práce slouží
především v základě pochopit jeho interpretaci, být mu průvodcem jeho skladbou, vyjít
vstříc s těžkými pasážemi. Pokud je k tomu
umělec svolný, korepetitor může nabídnout ze
svých zkušeností vlastní projev, názor a dílo tak
uchopit i jinak autorsky. Upozorňování na chyby
je určitě povinnost korepetitora, avšak někdy
je potřeba diplomacie a empatičnost. U méně
zkušených umělců může být korepetitor oporou
v sebevědomí a zvládnutí i těžších skladeb.
ONDRA: A nepomohl bys mi tady s jednou písní? Že bychom si to zkusili u klavíru a ukážeme
si tak, jak taková spolupráce funguje…?
ALEŠ: No jasně. Ale doufám, že ses alespoň
trochu připravil :-) (zkouší skladbu z pohádky
Ledové království).
ONDRA: Díky za korepetici. Je to fakt slušný, co
vše musí korepetitor stíhat. Máš na tomto poli
nějaký životní cíl?
ALEŠ: U korepetic to asi nebude úplně o životním cíli. Je to skoro takové řemeslo – umělecké,
které je potřeba dělat dobře, spolehlivě, bezkonfliktně. Ty velké cíle jsou pak na koncertních
pódiích a vlastně šikovného muzikanta může
spolehlivá a kvalitní korepetice na ta pódia
přivést :-)
ONDRA: Tak já moc děkuju za rozhovor a ještě
víc za korepetici. Pro ČT Déčko, Ondra Havel,
Planeta Yó.
ALEŠ: Děkuji, že jste nás tady v Nehvizdech
navštívili a budu se těšit na další korepetici :-)
Sestříhaná čtyřminutová reportáž se bude
vysílat na ČT Déčku 29. 06. 2021 i s výukovým
tutoriálem práce korepetitora.
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZUŠ NEHVIZDY NA BRANDÝSKÉM ZÁMKU
V rámci projektu MAP II pro Brandýsko (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0011529), do kterého je naše ZUŠ Nehvizdy zapojena, jsme s paní inženýrkou
Emilií Koťátkovou dojednali spolupráci o zapůjčení výtvarných prací žáků ZUŠ.
S MAS - Střední Polabí, z. s., je spolupráce vždy báječná.
Do konce února zdobila zdi brandýského zámku výtvarná díla se zimní a vánoční
tématikou. S prvními březnovými dny bylo třeba tématiku změnit a paní koordinátorka oslovila náš výtvarný obor. Cituji paní inženýrku: „Původně jsme toužili po
jarních květinách a „pučení“, ale díla žáků ZUŠ Nehvizdy nás mile překvapila.
Jedná se o přehlídku různých výtvarných technik prezentovaných na plátně.
Děkujeme panu řediteli a paní učitelce Petře Hřivnáčové z výtvarného oboru za
vstřícnost a žákům za skvělá díla.
Díky projektu MAP II pro Brandýsko můžeme směle plánovat i další společné akce.
Pro příští kalendářní rok již nyní i ZUŠ Nehvizdy připravují výtvarná díla, kterými
se budou prezentovat v chystaném stolním kalendáři.
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
Fota: archiv ZUŠ Nehvizdy

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

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
10
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE + OZNÁMENÍ

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
Z NEHVIZD
V měsících březnu a v dubnu oslavili
v Nehvizdech významné životní
jubileum narození tito občané:

BŘEZEN:
Petr RYBOŇ
Jaroslava HOREJŠOVÁ
Růžena PAČESOVÁ
Hana MOSTECKÁ
Eva PIKALOVÁ
Marie BŘEZINOVÁ
Iva BOJDOVÁ
Jana DVOŘÁKOVÁ
Václav ŠULÁK

Primární ambulantní péče

PEDIATRIE

MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591

od 1. prosince 2020 v Nehvizdech
Pražská 32 (vedle prodejny Enapo)
zavolat můžete již nyní na
 318 666 686
(od 8:00 – 16:00 hod.)
nebo napsat na e-mail:
pediatr@nehvizdy.cz

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Objednaní (poradny,
prevence, očkování)

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

DUBEN
Jitka ARAZIMOVÁ
Miloš BULÍŘ
Alexandra VOJTÍŠKOVÁ
Hana LACHENDROVÁ
Bohuslav PLECITÝ
Věra NOVÁKOVÁ
Daniela MATHONOVÁ
Blanka JANOUŠKOVÁ
Jarmila CHOCHOLOVÁ
Eva NIČOVÁ
Hana HLÁSNÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

| Pracovní příležitost
Firma DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici

Výrobní dělník / dělnice
Na této pozici se budete podílet na:
•
•
•
•

výrobě LED modulů pro výrobce světelné techniky.
provádění jednotlivých výrobních operací – dělení LED modulů, testování, lepení štítků,
balení, expedice
vizuální kontrola výrobků
prověřování kvality výroby

Od kandidátů očekáváme tyto znalosti a dovednosti:
•
•
•

manuální zručnost,
pečlivost a spolehlivost,
samostatnost

Na uvedenou pozici není potřeba předchozí praxe.

Nabízíme:
•
•
•
•
•

stabilní zaměstnání, odpovídající platové ohodnocení,
jednoduchá práce v příjemném prostředí v těsné blízkosti Prahy
zaměstnanecké benefity (13. plat, kvartální odměny, stravenkový paušál, příspěvek na
zdravotní péči, 24 dní dovolené, jednosměnný provoz…),
realizaci vlastních myšlenek a nápadů,
nástup možný ihned.

Místem výkonu práce je provozovna firmy:
Komerční park Nehvizdy 1109, 250 81 Nehvizdy.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: poslt@dna.cz nebo
zavolejte na telefonní číslo +420 777 789 351.

zs_uvaly_inzerce_nehvizdy_90_127mm_tiskova_data.indd 1

12

WWW.NEHVIZDY.CZ

14.04.2021 15:23:36

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Kompletní
servis bydlení

603 808 523
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Spoření a nákup do fyzických
drahých kovů v jednom účtu

dostupné pro širokou veřejnost
ochrana peněz před znehodnocením
protikrizové aktivum
uložení majetku mimo bankovní systém
bezpečná rezerva na důchod, vlastní bydlení
nebo pro děti
Ráda se s Vámi potkám osobně nebo online
a probereme možnosti naší případné spolupráce.
Zuzana Grossmanová  725 977 325
zuzana.grossmanova@goldengate.cz
www.zuzanagrossmanova.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

ČTVRTÝ ROČNÍK ATLETICKÉHO
Do hodnocení 4. ročníku Hvězd v Nehvizdech se mi dlouho nechtělo a delší dobu
po mítinku to ani nešlo.
Teď konkrétně. Příprava na 4. ročník závodu, poprvé pod hlavičkou nejprestižnější
kategorie World Athletics Tour, začala
v dubnu loňského roku. V té době by asi
nikoho nenapadlo, co vše nás čeká
a nemine v souvislosti s uspořádáním akce
a tím zachování tradice. Jednou z věcí bylo
dodržet veškeré podmínky pro světovou
atletickou tour. V této oblasti se vše (i dle
slov delegátů) zvládlo na výbornou. Druhý,
a mnohem obtížnější úkol, byl poradit si
s „koronou“ a opatřeními s ní spojenými.
O tom, jak komplikované je zajišťování
finančních prostředků v téhle době, se mi
ani psát nechce. Každý, kdo v tom s námi
letos byl, je pro mě velký hrdina!
Předně jde ale o sportovce a ty se nám
povedlo dopravit do Nehvizd opravdu
světové. Startovní listina se několikrát mění
každoročně a my operativně zaplňujeme
uvolněná místa. V tomhle ohledu byl letošní
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

MÍTINKU HVĚZDY V NEHVIZDECH
ročník speciální především pro manažera
závodu pana Jiřího Jóna, s kterým jsme
denně posílali stovky e-mailů a vyřizovali spousty hovorů. Startovní listina se
neměnila z týdne na týden, ale z hodiny na
hodinu a nezaplňovala se jednotlivá místa,
ale celé seznamy. Tuhle se zavřel celý stát,
jinde nasmlouvané atlety nepustila federace
nebo mateřský klub. Některým atletům byl
zrušen let, dostali se do karantény nebo byli
přímo v izolaci atd., atd. Například, když už
jsme dostali do letadla tým USA a těšili se
na jeho účast, tak při přestupu došlo k pozitivnímu kontaktu a nastalo velké vyjednávání a operativní řešení situace.
V době, kdy jsou zavřené státy a hlídané hranice, bylo dalším „oříškem“ získat
povolení pro vstup na naše území. Na
ambasádách jsme byli jako doma a veškerá
vládní povolení a výjimky jsme dokázali
někdy i doslova „ukecat“. Jedním slovem
– šílenost!
Zkrátka, dokud jsem atlety osobně neuvítal,
tak jsem nevěřil, že je máme jisté.
A vlastně ani pak nebylo zcela vyhráno.
Kvůli extrémně špatným spojům do ČR museli atleti přicestovat o několik dnů dříve a
někteří zůstávali i 14 dnů po závodě. Prostě,
nebylo vůbec snadné dostat je zpět do rodné země. Skoro měsíc jsem trnul strachem,
aby nevyšel některému z nich pozitivní test
na koronavirus. Testy probíhaly u některých sportovců obden, u některých i denně.
Pro každého atleta, trenéra, maséra jsem si
musel vytvořit složku, kam jsem zakládal
veškeré záznamy a výsledky testů. Heslem
NAVZDORY jsme se ale řídili pořád, a
tak Nehvizdy (i když jen online) viděly
nejprestižnější atletický podnik a na jeho
startu mistry světa, Evropy atd. Osobně
jsem ale z předvedených výkonů lehce
zklamaný. Startovní pole bylo sice nabité
nejlepšími atlety světa, ale někteří z nich
zůstali za svým očekáváním i očekáváním
ostatních. Příčinou může být to, že se vinou
nejrůznějších restrikcí a opatření nemohli
adekvátně připravit. Odstupem času, a s přicházejícími ohlasy a velkými díky ze všech
světových stran, se ale pomalu uklidňuji.
Náš mítink proběhl, ale organizátoři dalších
mítinků ve světové tour (jako jsou Paris,
Stockholm, New York), to nezvládli a jejich
akce byly úplně zrušeny. Z mítinku v New
Yorku, který je nejstarším a asi nejlepším
mítinkem na světě, k nám dokonce přišla
žádost, abychom u nás zrealizovali některé
disciplíny za ně. Tuhle zprávu si asi nechám
zarámovat!
Samotný souhlas k povolení závodu mi
nedal spát někdy od Mikuláše. Doporučení Českého atletického svazu, Národní
sportovní agentury, hygieny i vlády se ale
nakonec získat povedlo. Suma sumárum:
na nezbytné dokumenty bylo potřeba tolik
papírů, že určitě padl pořádný kus lesa.

Speciální díky za úspěšný průběh mítinku
si zaslouží firma DNA Central Europe, která je nám věrná od našich začátků. Proto
také celý závod nese její jméno. Megadík
patří i městysu Nehvizdy za finanční
i lidskou pomoc (tým na radnici tvořený
panem Nekolným, Poběrežským, Kolářem,
Štěchem, Glattem…, ženské osazenstvo,
které mi vždy ochotně poradí a pomůže –
paní Kvasničková, Koucká, Prekschlová
a Strnadová – to je zkrátka skvělá souhra).
Velký dík musím vyslovit firmě CANABA
za finanční i propagační pomoc. Jmenovitě
už nejde poděkovat všem. Tým, který se
na přípravě a chodu závodu podílí, se už
skládá z více než 100 lidí. Přesto bych rád
vyzdvihl pomoc Soni Kubíčkové, Karla
Luňáka a chlapů z Nesprekolu, Honzy
Jenčíka, Štěpána Škorpila, manželů Ludwi-
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gových a v neposlední řadě naší patronky
Heleny Fibingerové, které mítink vděčí za
mnohé.
V závěru bych nerad opomenul první nehvizdskou účast žákyně Veroniky Havlíčkové v hlavním závodě žen, kde se blýskla
a neztratila mezi atletkami, které mají
bohaté zkušenosti z MS či OH.
Věřím, že svět bude brzy v normálu a při
pátém ročníku Hvězd v Nehvizdech bude
již hala opět zaplněná fanoušky do posledního místa. Už teď mohu slíbit, že zařazení
World Athletics Tour budu chtít v Nehvizdech i pro rok 2022.
Tomáš Vojtek, ředitel mítinku
tomvojtek@seznam.cz
Fota: archiv Hvězdy v Nehvizdech
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

SOKOLSKÉ KAMÍNKOVÁNÍ
Jednou jeden neandrtálec řekl Machovi
a Šebestové „To víte, doba ledová je doba
ledová.“ A my jsme si řekli „Doba kamínková je doba kamínková.“ a nachystali jsme
pro vás nehvizdské sokolské kamínkování.
Hru jsme spustili v březnovém lockdownu.
Při procházkách jste si mohli všimnout
červených, zlatých nebo černých kamínků
rozmístěných kolem cest, chodníčků
a hřišť. 88 červených kamínků jsme dekorovali sportovními ikonkami, 8 zlatých
valounků jsme věnovali památné události
seskoku parašutistů Kubiše a Gabčíka
a 80. výročí akce Anthropoid. Na závěr
jsme si zasprintovali s Hvězdami v Nehvizdech. Mnoho rodičů s dětmi, školáků
a dospělých hledalo se sklopenými zraky
v denní i večerní dobu a zapisovalo do
sbíracích kartiček své nálezy. Vyhodnocení
proběhlo v první polovině dubna. A jak to
všechno dopadlo?
Celkem se zúčastnilo 70 hráčů a našlo
se 1532 kamínků. Kdybychom všechny
kamínky poskládali do řady, udělali bychom 8kilometrovou čáru. A nachozených
kilometrů bylo ještě více. Nejčastěji jste
nacházeli kamínek s běžcem a cyklistou.
Ze zlatých valounků to byly portréty rotmistrů Kubiše a Gabčíka, které malovala
mladá výtvarnice Bára Adamusová. Nejúspěšnější experti v hledání vyplnili
7 karet se 70 kamínky a byli oceněni krásnými výhrami, které do soutěže věnovala
společnost Olymptoy v Nehvizdech se
svým mottem: „Máme rádi hravé děti!“,
dále městys Nehvizdy daroval sladké překvapení v podobě kamínků a Tomáš Vojtek
s Hvězdami v Nehvizdech ocenil „sprintery“.
Naší aktivity si všimla i Česká televize,
která k nám zavítala natočit reportáž o této
akci. Na závěr všem děkujeme za hojnou
účast, podporu, pozitivní ohlasy, krásné
fotky a slova díků, která nás nabila k plánování dalších aktivit.
Se sokolským Nazdar
se loučí za realizační tým
Renáta Jarošová a Hana Adamusová
cvicenickonehvizdy@seznam.cz
Fota: Mirka Kvasničková,
archiv TJ Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

NEHVIZDSKÝ RYCHTÁŘ
MĚL KDYSI I SVOJE ŽEZLO
V čele současných obecních samospráv
stojí starosta. Pomineme-li dobu komunistického režimu, kdy obec řídil předseda
MNV, vládnou starostové samosprávám
českých obcí od poloviny 19. století.
Tehdy se v několika málo letech či spíše
měsících udály vskutku revoluční změny ve
fungování našeho státu. Došlo ke zrušení
poddanství (1848) a změnám v politické
i soudní správě (vznik okresních úřadů, tzv. okresních hejtmanství, a vznik
okresních soudů (1850)). Byla sestavena
rovněž první ústava (1848). Ve zkratce
řečeno, nastal přechod od „středověkého“
feudalismu k „moderní“ státní správě.
Původní úkony (soudní, správní, daňové
apod.), které v předešlé době z převážné
části zajišťovala panská správa (v případě
Nehvizd správa kounického panství sídlící
na zámku v Kounicích), převzal nyní stát.
Z poddaného se stal občan.
Právě v této bouřlivé době vznikl úřad starosty a zanikl jeho předchůdce rychtář.
A na staré nehvizdské rychtáře se nyní
blíže podíváme!
Jaké památky nám po nich zbyly? Ve stát-

nehvizdského práva je těžké určit. Pravděpodobně bude pocházet z 18. či první
poloviny 19. století.
Pokud je mi známo, soupis nehvizdských
rychtářů a starostů nebyl v ucelenosti
dosud sestaven (nejúplnější mně známý
soupis pochází z pera Josefa Junka). Pokusil jsem se tudíž ve svých poznámkách
i v digitalizovaných nehvizdských matrikách vyhledat alespoň některá jména
místních rychtářů. Zde jsou (z časových
důvodů byl sestaven pouze ilustrativní
výčet):
1567 – Šimon Janda
kol. 1666 – Šimon Suchánek
1788 – Jan Hypš
1825 – Matěj Klučina
do 1836 – Josef Nekvasil
1836–1845 – Jan Vondráček
od 1845 – Václav Musil (po zániku rychtářského úřadu se stal též prvním nehvizdským starostou).

ních archivech, tedy např. v SOA Praha-východ nebo v SOA v Praze jsou uloženy
dokumenty, ve kterých nalezneme část
jejich agendy. Z matrik se zase můžeme
dozvědět jejich jména (pokud se takovému rychtáři narodilo dítě, farář málokdy
opomněl uvést „rychtář“ jako dovětek ke
jménu otce). Především bych však rád
upozornil na jednu unikátní hmotnou památku, která je bytostně spjata s výkonem
moci starých nehvizdských rychtářů. Je
uložena ve sbírkových fondech Oblastního
muzea Praha-východ v Brandýse n. L.-St.
Boleslavi.
Řeč běží o tzv. rychtářském právu obce Nehvizdy. Jedná se o jakési „žezlo“ zhotovené
ze zkroucené dobytčí kůže (v jiných případech mívalo podobu vyřezávané dřevěné
hole, někdy zakončené do podoby ruky).
Rychtáři bylo toto rychtářské právo spolu
s obecním pečetidlem předáno po složení
slibu při nástupu do úřadu. Při jednáních
vedení obce (tj. rychtáře a konšelů) měl
rychtář právo u sebe a mohl např. pomocí
poklepání uzavřít rozhodnutí či jednání.
Právo se též mohlo využít k přísaze. Stáří

Martin Hůrka,
historik OMPV
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
MĚSTYSE NEHVIZDY
V pondělí 8. února obyvatelka Nehvizd
oznámila, že nezvládá opilého manžela.
Strážníkovi se muže podařilo uklidnit
a odvoz na záchytnou stanici nebyl nutný.
Téhož dne později strážník pomáhal majiteli chytit starého psa, který byl po operaci
dezorientovaný a majitelce utekl.
V pátek 12. února ráno strážník pomáhal
se sepsáním formulářů u dopravní nehody,
která se obešla bez zranění.
Téhož dne odpoledne zablokovalo ulici u
staré pošty porouchané auto. Po neúspěšném pokusu o opravu strážník objednal
odtah do servisu.
V úterý 16. února našel obyvatel Nehvizd
mobilní telefon. Strážník fotografii mobilu
umístil na Facebook a odpoledne si ho ne-

pozorný majitel v doprovodu matky mohl
vyzvednout.
Ve čtvrtek 18. února ohlásili pracovníci technických služeb, že na cyklostezce
dovádějí kluci na čtyřkolkách. Strážník
vyřešil přestupek domluvou.
V pondělí 22. února přijal strážník oznámení o odemčeném vozidle. Strážník dohledal
majitele, kterému oznámil, že auto nemá
zamčené. Majitel poděkoval a vzpomněl si,
že při předávání auta zazmatkoval.
Téhož dne později požádala o pomoc roztržitá řidička. Před odjezdem do Liberce
zapomněla naložit zavazadlo a nechala je
na parkovišti. Strážník batoh našel a předal
majitelce, která v batohu našla vše, včetně
služebního průkazu.

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

Později odpoledne strážník pokutoval
kamion za porušení značky B4 12 tun.
Řidič byl velmi roztrpčen tím, že neuspěl
s obvyklou historkou o myčce v Čelákovicích. Svou nelibost dával najevo hlasitou
kritikou kvality papíru pokutových bloků,
které vydává Ministerstvo financí.
Ve středu 24. února oznámila obyvatelka
Nehvizd nehodu na začátku obce. V místě
nehody byla velká mlha a jeden z řidičů
přejel do protisměru. Viník nehody neměl
platný řidičský průkaz, protože mu byl
zadržen o dva dny dříve
za nehodu v opilosti.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

VYŠETŘENÍ ZRAKU
PRO NEJMENŠÍ
Nehvizdská dětská lékařka Anna Ďurianová nabízí nejen svým
pacientům, ale všem nehvizdským dětem od šesti měsíců do tří
let v termínu od 19. dubna do 7. května 2021 speciální vyšetření
zraku přístrojem Plusoptix, a to bezplatně.
Rodiče mohou pro objednání paní doktorce volat vždy ve všední
den od 15 do 16 hodin a na vyšetření se objednat.
Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte.
Aby byly co nejdříve odhaleny vady oka (například tupozrakost
nebo refrakční vady), měl by být zrak změřen ideálně mezi
6. a 12. měsícem věku.
Plusoptix je screeningový přístroj podobný videokameře, který
bude mít paní doktorka v ordinaci zapůjčen. Lékařka s ním
během necelé sekundy změří zrak i nejmenším dětem, čímž se
předejde zanedbání podstatné oční vady. Jde o bezkontaktní
zaměření ze vzdálenosti 1 metru a přístroj dokáže zachytit i oční
vady, které mají bez včasné léčby trvalé následky.
Pokud máte děťátko ve věku od půl roku do tří let a vaše dítě
je pacientem paní doktorky, nebo jste z Nehvizd, můžete se na
vyšetření objednat, a to telefonicky (kontakt: +420 318 666 686),
vždy ve všední den od 15 do 16 hodin až do 4. května. Vyšetření
bude paní doktorka u objednaných pacientů provádět
do 7. května 2021.
pep

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 4. 2021. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail.com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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