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JSME MLADÁ OBEC. MUSÍME POSÍLIT
PŘEDŠKOLNÍ I ŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Městys Nehvizdy nechal zpracovat demografickou studii do roku 2031. Již v dnešní době má
obec hlášených 3 832 obyvatel. K tomuto musíme
připočíst obyvatele, kteří nemají trvalý pobyt (jde
přibližně o 500 lidí, což nás velmi mrzí, městys
tak přichází ročně o částku kolem 4,5 milionu
korun). K tomuto je nutné připočíst pracovníky
komerční zóny. Denní pohyb v katastru Nehvizd
se pohybuje kolem 4700 osob.
Pro městys z toho plyne řada úkolů, na nichž průběžně pracujeme. Naštěstí máme dostatek vody
a po vybudování přivaděčů k vodojemu
a do západní části městyse odpadnou poslední
problémy. Vše je již v běhu. Problémy musíme řešit i u kanalizace, kde musí dojít během
budoucích let ke zkapacitnění – zpomalením
vyhnívacího procesu výstavbou ještě jedné, anebo
rozšířením stávající probublávací vany.
Co je potřeba řešit? Začněme pozitivně. Průměrný věk obyvatele naší obce je 34 let. Jsme opravdu
mladé městečko. Mnohočlenné rodiny našeho
městysu jsou základem dobrého stromu života,
jak vyplývá z demografické studie (která počítá
i s bytovou výstavbu do roku 2028, což znamená
především dostavbu rodinných a bytových domů
Canaba na východě obce a výstavbu ekologických
domů v Nehvizdkách u rybníka.)
Ale mladá obec, to jsou především děti, proto
musíme opět výrazně navýšit kapacitu předškolních zařízení a zvětšit i naši školu. Zabýváme se tím téměř dva roky. V komisích, v radě,
v zastupitelstvu, samozřejmě vždy ve spolupráci
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se školkou, školou a dětskými skupinami.
Vzhledem k ekonomické situaci v zemi, kterou
můžete všichni vidět, musíme vše řešit tak,
abychom dokázali ustát i s výhledem výrazného
nárustů cen energií. Jako zřizovatel platíme veškeré režie za předškolní a školní zařízení, energie
v naší tělocvičně, a to nemluvím o veřejném
osvětlení a dalších a dalších věcech, které jsou pro
chod obce důležité.
Přišla doba, kdy je nutné řešit úspory. V navýšení
příjmů je naše obec jako ostatní obce a města
závislá na státním rozpočtu, rozpočtových opatřeních a daňových příjmech, o kterých rozhoduje
vláda. Na předposledním zastupitelstvu bylo
rozhodnuto, že dojde k rozšíření mateřské školky
o 4 až 6 tříd pro děti od 3 let. Navíc do září 2023
vybudujeme novou budovu pro dětské skupiny
v č. p. 100, od letošního září máme v Nehvizdech
tři dětské skupiny pro 36 dětí, od příštího září
nová dřevostavba pojme 2x24 malých dětí. Dět-

ské centrum Dráček a dětské skupiny tak opustí
starou základní školu na Pražské ulici, v níž bude
dále působit naše ZUŠ Nehvizdy a knihovna.
A určitě opět dojde i k rozšíření základní školy,
a to o 6 tříd, ideálně do srpna 2024.
V neposlední době počítáme k přesunutí a vybudování nového moderního sběrného dvora v ulici
Toušeňské (rok 2023–24). Velmi důležité bude,
aby obec měla připravené finanční prostředky
na spoluúčasti dotačních titulů, o které budeme
žádat. Na všechny akce jsou navrhnuty a zastupitelstvem odsouhlaseny studie, které se v současné
době ještě doupřesňují. Je nutné přejít k projektovým činnostem a začít schvalovací procesy.
Tímto se bude dále zabývat nové zastupitelstvo
vzešlé ze zářijových voleb.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

POZVÁNKA K VOLBÁM
OD STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Končí volební období 2018 – 2022. Čas
bilancování ještě přijde. Toto volební období
poznamenalo několik událostí, které nám zasáhly do života. Nejvíce nemoc COVID-19,
která ovlivnila chod rodin, školy, sportovních klubů, ale i samotné obce. Byli jsme
zvyklí prožívat život plně a v kolektivech.
Naše děti se naučily učit a mnozí
z nás pracovat z domova. Přišlo něco, co
jsme neznali, a přejme si, abychom to už
nezažili.
V tomto volebním období jsem posledních
2,5 roku zastával funkci starosty. Pro mě to
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byla velká škola života a poznal jsem, že je
stále čemu se učit. Městys Nehvizdy je obec
dle stromu života zdravá, se smělými plány
do budoucna. Jsem přesvědčen, že se podaří
většina z nich v blízké budoucnosti uskutečnit. Blíží se volby do zastupitelstev. Chtěl
bych Vás pozvat k volebním urnám
v Nehvizdech. Věřím, že i ve volebním
období 2022-2026 bude městys a jeho zastupitelé dělat maximum pro to, aby se všem
v Nehvizdech dobře žilo.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MAJÍ NOVÉ PRVKY
A ZVOU DĚTI K ZÁBAVĚ

Na hřišti v Lentilkách a na hřišti u sv. Anny si
děti mohou znovu hrát.
Nové prvky v Lentilkách jsou určeny jak pro
nejmenší (baby houpačky, miniskluzavka),
tak pro o něco větší děti. Nové jsou houpačky,
kolotoč i hrad s malou lezeckou stěnou, velkou
skluzavkou i tabulí na malování a provazovým
žebříkem.
Stejně jako dětské hřiště v Lentilkách, také
hřiště U sv. Anny je již znovu otevřené. Nové
prvky, jimž vévodí velký „hrad“ se třemi
skluzavkami, vyzývají k zábavě. Nechybí ani

kolotoč, houpačky, pískoviště a skákadla.
Rákosničkovo hřiště doplnila velká prolézací
stěna.
Věříme, že si děti nové prvky užijí. Hřiště jsou
určena všem nehvizdským dětem, a především
hřiště u sv. Anny poslouží také ke hrám dětem
v družině či dětských skupinách.
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Josef Kolář a Jiří Poběrežský

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V NAŠÍ KNIHOVNĚ
V červnu se uskutečnilo již tradiční Pasování
na čtenáře, kdy do knihovny postupně přišlo
všech 5 tříd prvňáčků. Některé děti byly
v nehvizdské knihovně poprvé, jiné patří mezi
pravidelné a pilné návštěvníky knihovny.
V prvním školním roce musí děti zvládnout a
naučit se mnoho nového – čtení, psaní
a počítání. A všichni prvňáčci ukázali, že čtení
jim jde opravdu na výbornou i přesto, že část
roku byla ještě ve znamení roušek, testování,
karantén a on-line výuky.
Každý školáček přečetl část z připraveného
textu, složil Slib čtenáře, a poté byl pasován na
čtenáře. Od paní učitelky děti dostaly diplom,
podepsaly se do pamětního listu jejich třídy.
Od paní knihovnice dostaly knížku Dubánek
a tajný vzkaz z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
A já se budu těšit na další nové prvňáčky
a čtenáře.
Klára Strnadová, knihovnice
knihovna.nehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv knihovny a školy
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PODĚKOVÁNÍ
NAŠIM DEVÁŤÁKŮM
Rozloučili jsme se s našimi deváťáky. Na fotbalovém hřišti, pod jasnou oblohou a rozzářeným
červnovým sluncem. Tak tedy – dámy a pánové
z našich devítek, za všechno dík. Za Vaše první
školní kroky, za ztracené věci, za úsměvy i slzy. Za
nová přátelství, za jedničky i pětky, za pochvaly
i poznámky. Za slušnost i drzost, za první lásky,
za výlety i učení, za písemky a úkoly, za legraci i
vážnost. Za Vaši důvěru k nám a za možnost, že
jsme s Vámi mohli být a mít Vás rádi.
Za vše dík. Budete nám chybět, ale vězte, že

s Vámi zůstáváme a Vy zůstáváte v našich srdcích. Teď vezměte svá poslední vysvědčení ze
základky, první školy na Vaší pouti za věděním,
vezměte a vykročte ze školních dveří. Běžte
zpříma, hrdě s hlavou vztyčenou. Ještě chvíli
postůjte, pak běžte a dobře žijte.
Máme Vás rádi.

LOUČENÍ
LÉKAŘKY

Luboš Rýdlo,
zs.nehvizdy@volny.cz
Fota: Lucie Hájková

Dovolte mi se s vámi rozloučit…
Děkuji Vám za krásná slova podpory a uznání.
Moc si toho vážím. Ráda jsem vás léčila, starala
se o vás a prožila s vámi kus mého života.
Přeji vám v dalších letech pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.
Děkuji i za velkou podporu vedení obce.
S přáním všeho dobrého
MUDr. Kateřina Nekolná

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
www.zaluziemichal.cz

HLEDÁ SE PRONÁJEM

Pětašedesátiletá žena v důchodu,
nekuřačka, abstinentka hledá
pronájem malého pokoje v rodinném
domě v Nehvizdech nebo okolí. Ráda
pomohu v domácnosti, na zahradě,
s péčí o seniory i hospodářská zvířata.

 737 352 479
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Z JEDNÁNÍ ČERVNOVÉHO
A ČERVENCOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Výsledek poptávkového řízení na retoping
a opravu povrchu ve školní tělocvičně
s vítěznou firmou SPORT Construction, a.s.,
IČ 27752771 za cenu 1 438 301 Kč bez DPH.
- Výsledek poptávkového řízení na zhotovení
přechodu ulice Okružní směrem k Lidlu za
cenu 856 739,87 Kč bez DPH s vítěznou firmou
MB ONE trading s.r.o., IČ 02853230.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku
p. č. 94/44 a 94/2 v k. ú. Mstětice (přívod vody
k vodojemu) s L. H. a K. K. a J. N. za 50 000 Kč.
- Uzavření kupní smlouvy na nákup pozemku
p. č. 3737/23 v k. ú. Čelákovice o výměře 718
m² za celkovou cenu 516 537 Kč.
- Zřízení dětské skupiny od 1. 9. 2022 do
31. 8. 2023 a podání žádosti o dotaci na zřízení
dětské skupiny v částce 1 560 528 Kč. Zřizovatelem DS je Základní škola a mateřská škola
Nehvizdy.
- Kandidátku paní L. K. do funkce přísedící na
volební období 2022-2026.
- Zhodnocení finančních prostředků u Otevřeného podílového fondu Amundi ČR krátkodobý pod KB, a. s., a souhlasí s uložením vkladu
ve výši 40 milionů korun na dobu 6 měsíců.

- Závěrečný účet 2021 a účetní závěrku k 31.
12. 2021 městyse Nehvizdy.
- Rozpočtové opatření č. 3 + 4/2022.
- Poskytnutí individuální dotace pro AFK
Nehvizdy, z. s., IČO: 43750940 ve výši 300 000
Kč na celoroční chod oddílu kopané v městysi
a text veřejnoprávní smlouvy.
- Poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol
Nehvizdy, IČ: 43755062 ve výši 80 000 Kč na
soustředění pro atlety zařazené v reprezentačních výběrech (Olympijské hry mládeže,
Mezistátní utkání, Evropské hry) a text veřejnoprávní smlouvy.
- Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemek p. č.
200/376 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč.
- Studii na výstavbu budovy pro „Dětskou
skupinu“ (2 x 24 dětí) na zahradě u čp. 100 (p.
č. st. p. 3/2 v k. ú. Nehvizdy) a pověřilo starostu
řešit projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení.
- Studii přístavby MŠ Nehvizdy čp. 226 na
pozemku p. č. 325/121 v k. ú. Nehvizdy a pověřilo starostu řešit projektovou dokumentaci
ke stavebnímu povolení pro výstavbu I. etapy
(4 třídy).
- Pořízení studie přístavby ZŠ Nehvizdy (Bedři-

cha Mouchy 243) na etapu I.
- Obecně závaznou vyhlášku o zřízení obecní
policie s účinností od 1. 10. 2022.
- Výstavbu 33 RD v lokalitě Nehvizdky dle
projektu ing. arch. Jiřího Dandy (investorem je
Michal Rybář).
- Rozšíření obsahu Změny č. 5 ÚP Nehvizdy
o úpravu podmínek využití pro stabilizované
plochy občanského vybavení OV – zrušení
regulace maximální zastavěné plochy.
- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti pro GasNet, s.r.o. k pozemku
p. č. 525/8 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč.
- Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemek p. č.
200/306 v k. ú. Nehvizdy za 1200 Kč.
- Studii na výstavbu nového sběrného dvora na
pozemcích p. č. 482/17 a 482/32 v k. ú. Nehvizdy a pověřilo komisi ŽP a starostu dokončením
projektové dokumentace.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

INFORMACE O VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Právo volit do zastupitelstva obce má:
• státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den
voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu
v Nehvizdech
• státní občan jiného členského státu Evropské
unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne
věku 18 let, v den voleb je v Nehvizdech přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (má
povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu)
• občan jiného členského státu Evropské unie
může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Podmínky pro zápis do dodatku stálého
seznamu:
a) doručit žádost o zápis do dodatku nejpozději
ve středu 21. září 2002 do 16.00 hod.
b) prokázat státní občanství jiného členského
státu EU (viz výše)
c) prokázat přihlášení k trvalému pobytu
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
NELZE VOLIT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ!
Hlasovací lístky budou dodány do schránek
nejpozději v úterý 20. 9. 2022.
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OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST – v budově ZUŠ, ul.
Pražská 14, Nehvizdy - SPADAJÍ ULICE:
Barikádní, Do Nehvizdek, Družstevní, Horoušanská (kromě čp. 29, 53), Mochovská, Na
Zámku, Nová, Pionýrů, Podolí, Pražská (čp.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 67, 69, 70, 72, 106,
110, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 159, 160,
161, 162, 244, 255, 279, 290, 291, 320, 321, 328,
445, 559, 564, 696, 700, 782, 1117, 1142, 1143),
Slepá, Toušeňská, U Hřiště, U Studánky, Úvalská, Vyšehořovická, Za Humny, Zápská
a celé Nehvizdky.
OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST v budově MŠ Nehvizdy, ul. Na Příštipku 226, Nehvizdy, vchod od
sokolovny - SPADAJÍ ULICE:
Akátová, Bedřicha Mouchy, Dubová, Gabčíkova, Habrová, Horoušanská (jen čp. 29 a
53), Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jirenská,
Kaštanová, Krátká, Kubišova, Lipová,
Na Příštipku, Na Vodoteči, Ořechová, Pražská
(čp. 15, 16, 64, 65, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 115,
116, 117, 121, 153, 177, 202, 220, 225, 266, 274,
275, 278, 280, 471, 475, 703 a 785), Samkova,
Třešňová, U Hřbitova, U Parku, U Sokolovny,
Úzká, Vinohradská.
-mk-
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VAŽME SI PRÁCE DRUHÝCH
Přemýšlela jsem nad tím, jak napsat pár řádků
o třídění odpadů v obci. Nakonec jsem to
vzdala s tím, že vlastně všechno jsme už stokrát
napsali. Proč zas a znovu popisovat, co už
všichni vědí. Víme přece kam který odpad patří, že plast dáme do žlutého kontejneru, papír
do modrého atd. Třídit odpad a pomoci tak
naší Zemi se učí už děti od školky. A myslím,
že naše dětičky by nás dospěláky o tom, co vědí
o odpadech, strčily do kapsy. Přesto se mezi
námi najdou ti, kterým je prostě jedno, kam
co vyhodí. Proto pak zůstává rozum stát, když
mezi větvemi najdeme barové židle, v kontejneru na papír dokonce umyvadlo, žárovky a jídlo,
v nádobě na oleje odpad všeho druhu, který by
nikdo z vás určitě nechtěl přebírat a takovou
nádobu čistit.
Zamysleme se tedy aspoň trochu všichni
sami nad sebou. A příště, až půjdeme vyhodit
pytel třeba se směsným odpadem do papíru,
mysleme na to, že to pak musí někdo po nás
uklidit. Važme si práce druhých a chovejme
se slušně. Nedá mi to, abych nakonec znovu
nedala informaci o tom, kam který odpad patří.
A když si nebudete vědět rady, stačí se podívat
na web jaktridit.cz.
Informace o odpadech najdete na webu městyse https://www.nehvizdy.cz/mestys/odpady/
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz
Fota: archiv technických služeb

AKTUÁLNÍ INFORMACE
PRO PACIENTY
V ordinaci Nehvizdy bude od září 2022 lékař každé pondělí, úterý a čtvrtek
v době od 8.00 do 14.00 hodin, jen 6. 9. 2022 z důvodu čerpání dovolené
bude ordinace Nehvizdy uzavřená.
Odběry v ordinaci Nehvizdy každý všední den od 7.30 do 10.00 hodin.
Každý všední den sestra v ordinaci Nehvizdy 7.30 -14.00 hodin pro vydávání
posudků, výpisů, provádění předoperačních vyšetření, EKG, CRP, Streptestů, antigenních a PCR testů, vystavování pracovních neschopenek, receptů,
žádanek a další nezbytné administrativy.
Středy a pátky je lékařská péče zajištěna všem pacientům v ordinaci Zápy
č. p. 6 v běžných ordinačních hodinách. Ostatní dny budou pacienti z Nehvizd ošetřeni v ordinaci Zápy v běžných ordinačních hodinách. Budou jim
standardně vystavovány Rp, posudky, výpisy a poskytnuta veškerá zdravotní
péče. Omezeně mobilním pacientům z Nehvizd bude za účelem vyšetření
v ordinaci Zápy zajištěn převoz sanitním vozem.
Ordinace Zápy v srpnu ruší úterní odpolední ordinační hodiny, akutně nemocní pacienti budou v úterý ošetřeni v ordinaci Nehvizdy ul. Úvalská č. p.
1133, v čase 8:00 - 13:00 hod. Pro pacienty jsou k dispozici kontaktní telefony
do ordinace: Nehvizdy tel. 775 693 851 - každý pracovní den v ordinačních
hodinách vždy dopoledne 8:00 – 14:00 hod. Zápy tel. 775 167 000 a 775 167
016 v ordinačních hodinách 8:00 - 12:30 hod. Prosíme pacienty, aby pro Rp
a neakutní případy volali 10:30 - 12:30 hod., ranní hodiny jsou vyhrazeny
pro akutně nemocné.
Děkujeme za pochopení.

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

Červenec:
Jan Macháček
Ludmila Sinkulová
Jana Davidová
Lubomír Hrnčíř
František Seibt
Jiří Poběrežský st.
Vladimír Kosina
Miluše Mondeková
Milada Uhrová
Ludmila Prokešová

Srpen:
Anatoli Vakhtsin
Dagmar Hurdová
Rudolf Konupka
Věra Poběrežská
Marie Procházková
Vlasta Ryčlová
Marie Tušková
Jan Tuška
Václav Hladík

Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní
spokojenosti do dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz

MUDr. Lenka Holasová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

POPRVÉ TANEČNÍ
PRO NAŠE DEVÁŤÁKY
PŘÍMO V NEHVIZDECH
Pro žáky našich devátých tříd 2022/2023 a absolventy naší
základní školy do 19 let jsme poprvé v historii vůbec domluvili společně se ZŠ a MŠ Nehvizdy a TJ Sokol Nehvizdy
taneční, které ve velkém sále nehvizdské sokolovny povede
po třináct večerů od 16. září taneční mistr Filip Forman z
taneční školy.
Jde o základní kurz společenských tanců pro mládež s
velkým závěrečným plesem, kde vás od základů naučí
všechny taneční a společenské dovednosti nezbytné pro
plesy, svatby, večírky a všechny ostatní akce, kde se můžete
potkat s tanečním parketem.
Pojďte si s námi užít moderní taneční, na které nezapomenete!
Přihlášky a veškeré podrobnosti jsou k dispozici
ZDE: https://www.dancebuddies.cz/portfolio/mladez-nehvizdy-zakladni-kurz/
Doufáme, že se přihlásíte v hojném počtu!
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz

ZÁKLADNÍ KURZ
SPOLEČENSKÝCH
TANCŮ PRO DOSPĚLÉ
Městys, TJ Sokol Nehvizdy a taneční studio Dancebuddies
vás zvou na první nehvizdské taneční pro dospělé. Taneční
mistři vás naučí všechny taneční dovednosti nezbytné pro
plesy, svatby, firemní večírky a všechny ostatní akce, kde se
můžete potkat s tanečním parketem.
Kurzem provází Filip Forman a Sabina Pardusová.
Přihlásit se můžete ZDE: https://www.dancebuddies.cz/.../
dospeli-nehvizdy.../
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Snižte účty za elektřinu!
s naší fotovoltaikou na míru
A nechte všechny starosti na nás
my se Vám postaráme o vše od
návrhu po montáž včetně zajištění
dotace až 205 000 Kč
kombinací Fotovoltaiky a
nabíječky na elektromobil
maximalizujete dotaci
až 275 000 Kč

PRODEJ, PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

sunwork.cz
Ing. Rostislav Kulička

737 255 648

info@sunwork.cz

Jsme tu pro Vás

+420 728 188 889

VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ
Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@globe-estate.cz

banner 58x65mm.indd 1

20.06.2022 15:47
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ÚČAST ZUŠ
V PROJEKTU
ZPĚVOMAT
Studentky zpěvu Sofie Dilong, Daniela
Vachová, Adriana Petrova, Tereza Gaálová,
Emília Ochotnická, Kristýna Janků a Lída
Taušová se zúčastnily velmi zajímavého
projektu.
Zpěvomat je příležitost, jak si poslechnout
živý zpěv na přání, na chvíli se zastavit
a nechat se zaplavit hudbou – to jsou
vzácné momenty, které tento mimořádný
projekt vnáší na rušná místa pražských ulic.
Zpěvomat zpíval na přání pražským chodcům letos již po desáté. Rozezněl se 6. června od 14 hodin na Karlově a Jungmannově
náměstí a na křižovatce u Anděla.
Do Zpěvomatu se může aktivně zapojit
každý a s chutí zazpívat pro radost přihlížejícím. Dívky společně s ostatními účastníky
zpívaly písně napříč všemi kontinenty od
brazilských, havajských až po např. indiánské.
Děkujeme pedagogickému vedení Lence
Jankovské a Marii Režnarové. Myslíme,
že taková zkušenost posune dívky zase o
mnoho dál. Řekněte sami.
https://www.zusnehvizdy.cz/zpevomat/
Text a fota: Pavlína Nápravníková

OTVÍRÁME VÝTVARNÝ
WORKSHOP APOLLÓNIE

Vzhledem k velkému zájmu o výtvarný obor budeme otevírat od 1. 9. 2022 již
zavedený výtvarný workshop Apollónie jako mimoškolní činnost Základní umělecké školy Nehvizdy. Přednost budou mít uchazeči, kteří splnili kritéria talentových zkoušek do ZUŠ Nehvizdy, ale z kapacitních důvodů nemohli nastoupit do
základního vzdělávání.
Budete-li mít zájem se přihlásit, napište nám, prosím, na tento email: sekretariat@
zusnehvizdy.cz. Další podrobné informace budou k dispozici na
https://www.zusnehvizdy.cz/apollonie/.
Na obrázcích díla našich výtvarníků, kteří se zúčastnili kreativní sdílené metody
společného výtvoru díla zvané TRIANGL, vystavená v galerii AMBIT.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

CO JE TO TU ZA NOTU ANEB SPOLEČNÝ
PROJEKT TŘÍ ODDĚLENÍ NAŠÍ ZUŠ
V neděli 5. 6. 2022 jsme po druhé v řadě uvedli
náš společný projekt Co je to tu, za tu notu,
který se odehrál v krásném Divadle Horní
Počernice.
Na programu byl opět sbor HUNAMAPO,
naše herecké oddělení a celé vystoupení zakončili žáci z tanečního oddělení. Mohli jste slyšet
vícehlasé kánony, populární skladby v úpravě
pro pěvecký sbor a také vlastní tvorbu naší paní
učitelky Magdy Pospíšilové se skladbou Tančila
jsem. A byla opravdu povedená.
Od Jana Wericha zazněla díky našim hercům
jednoslabičná próza Žil kdys kdes chlap a v
předmětu “práce v souboru” nám herci předvedli inscenaci Amazonky, ke které vytvořil
choreografii jejich pedagog Lukáš Klíma.
A samozřejmě nemohlo chybět naše taneční
oddělení, které nám předvedlo opravdu velké
baletní kusy. V krásných kostýmech zatančili
žáci ze 3. a 4. ročníku část z Labutího jezera od
P. I. Čajkovského a další skvělé choreografie,
o které se postarala jejich paní učitelka MgA.
Diana Gaálová.
Celým večerem nás provázela moderátorským
slovem Andrea Hávová.
Děkujeme všem pedagogů za skvělou přípravu
a odvedenou práci a těšíme se opět na další
vystoupení v polovině příštího školního roku.
Více na: https://www.zusnehvizdy.cz/co-je-to-tu-za-tu-notu-5-6-2022-2
Text: Aleš Háva
Foto: Jiří Krystlík

VYHODNOCENÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
Milí uchazeči, vážení rodiče.
Potěšil nás velký zájem a chuť dětí se věnovat uměleckému směru. O to více je
nám líto, že v některých oborech nemůžeme vyhovět všem nadaným zájemcům.
V dalších letech se budeme snažit opět o zvýšení celkové kapacity školy, pokud
nám to provozní podmínky dovolí. Pokud patříte k těm, kteří letos nebyli přijati,
velice rádi Vás uvidíme u talentových zkoušek znovu v příštím roce.
V případě absence nástupu nového žáka do školy na začátku září budou uchazeči, kteří splnili kritéria talentových zkoušek, ale nevešli se do kapacity školy, dle
pořadí vyzváni k možnému nástupu. Děkujeme za Vaši přízeň.
Autor: Aleš Háva, DiS
Foto: vysledky TZ

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

LETNÍ „VRCHOLOVÁ“
ATLETIKA V NEHVIZDECH
Konec školního roku a prázdniny byl pro náš
atletický klub bohatý. Díky několika limitům
a postupům náš ovál neosiřel ani o prázdninách.
Tým mladších žákyň ovládl poslední dvě kola
krajského přeboru. Stejně tak mančaft dorostenek, které doslova o parník vyhrály se ziskem
313 bodů nad druhým Kolínem.
Z Mistrovství ČR dorostu bereme další dvě
medaile, a díky Terezii Táborské také dva limity
na ME do 18 let, které se konalo v Jeruzalémě, a
limit na Evropský olympijský festival mládeže do
Banské Bystrice.
Na ME v Izraeli se Terka probila až do finále,
kde obsadila fantastické 6. místo, navíc jako
prvoročák.
Aby těch olympiád nebylo málo, tak letošní rok
byl olympijský i pro děti a mládež do 16 let. Náš
oddíl získal hned 4 nominace. Myslím, že nikdo
více neměl, aspoň jsem nikde více nenašel. Před
3 lety jako první olympionik z Nehvizd byla
Amélie Nevrlá, která zůstala těsně pod stupni.
Letos už to cinkalo a pořádně. Terka Kučerová
zlato v oštěpu, Eliška Truhlářová zlato ve výšce
a Honza Majdloch stříbro ve skoku do dálky,
bronz v běhu na 60 metrů a zlato se štafetou.
Honza Janků přidal dvě finálové účasti ve výšce
i dálce, obojí v nových osobních rekordech. Tak
to má na vrcholné akci vypadat.
V druhé polovině sezóny nás čeká především
Evropský festival mládeže, MČR žactva a držet
vítězné šnůry všech našich družstev.
Tomáš Vojtek, trenér
atletikanehvizdy@seznam.cz
Fota archiv: AK Sokol Nehvizdy – oddíl atletiky

SOKOLÍCI VYSTOUPILI NA SOKOLOGYMU
Dne 18. 6. 2022 jsme se s dětmi z oddílu cvičení dětí zúčastnily Sokolgymu
v Pardubicích. Cvičili jsme v odpoledním i večerním bloku se skladbou Kabely
a dráty. SOKOLGYM je mezisletový projekt České obce sokolské, který je od
roku 1996 realizován ve spolupráci s pověřenými sokolskými župami. Cílem je
ukázat současný Sokol jako organizaci, která je schopna uplatňovat a rozvíjet
myšlenky svých zakladatelů v současné společnosti. Inspiraci přináší do českého sportovního prostředí zkušenosti a novinky ze zahraničních festivalů, které
propojují výkonnostní sport a kulturu.
Projekt se uskutečnil ve čtyřech městech (Brno, Plzeň, Pardubice a Ostrava),
které v době konání akce získaly přívlastek „Sokolské město.“ Během víkendového programu si děti vyzkoušely různé sportovní disciplíny, zvládly odznak
zdatnosti a viděly spoustu nádherných vystoupení. Byly překvapeny, že je sokol
tolik všestranně zaměřen, kolik zajímavých oddílů má, a také viděly, že si do
Pardubic přijely zacvičit všechny generace sokolů od 1 do 99 let. Sokolíkům se
na Sokolgymu moc líbilo a na konec si zacvičili se všemi účastníky hromadnou krokovku.
Tímto bych chtěla moc poděkovat Terezce, Maryčce, Adránkovi, Erikovi, Filípkovi, Zuzance a Rozárce za perfektní vystoupení a jejich rodičům za podporu
a dopravu dětí do Pardubic. Tato skladba bude k vidění na oslavách nehvizdského sokola, tak se na Vás všechny budou děti moc těšit.
Renáta Jarošová,
cvičitelka II. třídy RDPD
Foto: Petra Bártová a Gábor Csémi
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

TENIS: 1. MÍSTO VE STŘEDNÍCH
ČECHÁCH A POSTUP NA MČR
Náš hráč Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy)
je přeborníkem Středočeského kraje v mladším
žactvu. Vyhrál na Středočeských přeborech
21.-23. 5. 2022 pět zápasů v řadě (6:4, 6:2 –
6:1, 6:4 – 6:2, 6:2 – 6:2, 6:0 – 6:2, 6:4).
Dominik porazil postupně hráče Mladé Boleslavi, Čelákovic, Dobříše, Řevnic a Českého
Brodu. Celkovým 1. místem si také zajistil
přímý postup na Mistrovství ČR. Vyzdvihnout
musíme, že Dominik vyhrál celé přebory
s velkým přehledem, prezentoval se krásnou
chytrou pestrou hrou, a za celou dobu neztratil
ani set. Zkrátka skvělý nehvizdský tenis. Za
sebou tedy opět nechal všechny soupeře
z velkých klubů a měst.
Za velkým úspěchem stojí především dlouhodobá tréninková příprava v Nehvizdech, píle,
trpělivost, a odhodlání hráče věnovat se tenisu
naplno. A samozřejmě podpora rodičů.
U individuálního sportu je nutná u hráčů také
velká dávka samostatnosti, protože je potřeba
dělat věci často jinak než většina, a tlak okolí
může být velký.
Tréninky pro turnajové hraní připravujeme co
nejvíce individuálně podle typu hráče i jeho
fyzických předpokladů. Co vyhovuje v přípravě
jednomu, nemusí být přínosné pro jiného
hráče.
S turnajovými hráči je potřeba pracovat co
nejčastěji je to možné, od mladšího žactva

Městys si váží výsledků našich tenistů. Foto: Mirka Kvasničková
prakticky směřovat postupně ke každodenní
přípravě, tenisové, kondiční, nebo kombinace
obojího. Toto úsilí se hráčům i nám vrátí v
podobě radosti z úspěchů a výborné reprezentace Nehvizd na celostátních či dokonce
na mezinárodních turnajích. Proto si dalšího
obrovského úspěchu, jaký se povedl nyní, moc
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vážíme a máme ohromnou radost! Dominika
nyní čeká Mistrovství ČR, na které se aktuálně
připravujeme.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí oddílu TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

OSMÝ ROČNÍK
NOCI SOKOLOVEN
I přes nepřízeň počasí se dne 24. 6. 2022 uskutečnil již 8. ročník Noci sokoloven. V letošním
roce si sokolové připomínají 160 let od založení
Sokola, ale také 160 let od Tyršova tělocvičného
názvosloví. Bez něj by sokolové nikdy nemohli
pořádně a správně cvičit. Názvosloví navíc jen
s drobnými obměnami existuje a užívá se dodnes.
A co vy? Víte, co znamená „upažit“, „předpažit“, „zanožit“, nebo „rozpor“? Sokol si na Noc
sokoloven připravil sérii cviků, jejichž podoba
připomíná písmena v abecedě. Během této akce
jsme si s dětmi zahrály soustu sportovních her,
zasoutěžily jsme si, namasírovaly plosku nohy
a zvládly i další aktivity. Po sportovním vypětí
jsme doplnily síly opečenými špekáčky a děti si
hezky zatančily na živou hudbu v podání kapely
Stoptime. Po setmění jsme se vydaly na noční
stezku odvahy, která vedla okolo sokolovny
a parčíkem u mateřské školy. Děti při ní sami
musely plnit úkoly. Pochvala patří všem dětem, že
jí zdárně zvládly. Závěr dne byl odměněn pyžamovou diskotékou a čtením sokolských pohádek
před spaním. Ráno už nás čekala chutná snídaně,
poslední soutěže a focení sokolské abecedy. Moc
jsme si to užily a těšíme se opět za rok. Na závěr
bych ráda touto cestou poděkovala za pomoc Jitce
Černé a Renátě Vykysalové.
Renáta Jarošová
cvičitelka II. třídy RDPD
Oddíl cvičení dětí

Nově otevřená STK stanice
Brandýs nad Labem
Karla Lípy 1678
(Areál bývalé Auto Panoko, Auto Kelly)
Pondělí – Pátek
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ

Srdečně vás zveme na tradiční

Vstupné dobrovolné
Kde: v ulici U Hřbitova (ulice bude uzavřena pro automobily).
Co váš čeká: skupina do 10 let
 Vědomostní a poznávací soutěže ze zemědělské oblasti,
odměnou bude opět jízda za traktorem a malé překvapení.
 Bludiště ze slámy a malování na obličej.
 Hrátky s pěnou (při dobrém počasí).
 Děti si vyzkouší podojit krávu.
skupina 10+
 Střelba lukem, střelnice.
 Paintball a střelba ze vzduchovky.
skupina 18+
 Fotbal v koulích.
 Orientační automobilová soutěž pro dvojice (ŘP sk. B podmínkou).

Vystaveny budou různé zemědělské stroje, hasičská technika, historické
traktory, stroje a tradičně uvidíte expozici zvířat. Tradiční návštěva
motorkářů MDA Ride a hasičské soutěže. Občerstvení bude opět zdarma
v podobě originálního pečeného banánu s polevou a šlehačkou a další
lahůdky. Pro děti cukrová vata. Nápoje zajištěny.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH
FOTBALISTŮ V JOSEFOVĚ DOLE
Tak jako v letech minulých proběhlo i letos
v srpnu týdenní soustředění nejmladších fotbalistů v penzionu Adler Josefově Dole. Samozřejmě, že bez trenérů by to nešlo… Penzion se
stal na týden domovem 52 žáků, 8 trenérů
a zdravotního dohledu Soni Kubíčkové.
Na 300 metrů vzdáleném fotbalovém hřišti se
každý den odehrávaly dopolední a odpolední
tréninky. Formou zábavy trenéři dostávali do
fotbalistů fyzickou přípravu a základy
fotbalového umu. Lékařský dohled probíhal jak
při trénování, tak i v ubytovacích prostorách.
Před ukončením soustředění navštívil předseda
klubu všechny přítomné. Fotbalový klub poslal
všem dobrotu v podobě špekáčků, které si žáčci
opekli u večerního táboráku.
Soustředění bylo po týdnu ukončeno. Nikomu
se nic nestalo, všem se soustředění líbilo. Dnes
mají všichni hezké vzpomínky a těší se na další
fotbalové akce.
Text a foto: Jiří Poběrežský

43. ROČNÍK TURNAJE V KOPANÉ
Na 30. července naplánoval AFK Nehvizdy 43.
ročník turnaje v kopané Jana Beneše. Dlouhé
doby příprav se měly proměnit v hezké fotbalové zážitky.
Byla pozvána 4 mužstva – Zeleneč, Dobřejovice, Brandýs – St. Boleslav a Nehvizdy, která by
určitě předvedla tu nejlepší kopanou. Špatné
počasí začalo den před turnajem, celou noc
pršelo a v ranních hodinách byla síla deště
tak velká, že se staveniště vedle cyklostezky
proměnilo v jezero a samotná cyklostezka byla
pod vodou.
Po zvážení situace se vedení turnaje rozhodlo
slavnostně zahájit turnaj a vzpomenout na Jana
Beneše před přítomnými mužstvy Dobřejovic
a Nehvizd a fotbalové zápasy zrušit. Mužstvům
Brandýsa a Zelenče bylo telefonicky oznámeno
toto rozhodnutí.
Po vzájemné dohodě mužstva nepřijela. Přítomná mužstva po zahájení vyslala kapitány se
zástupci AFK a rodiny na hřbitov, aby položili
kytice u hrobu Jana Beneše a u hrobu dlouholetého fotbalového funkcionáře Antonína
Lopatáře. Minutou ticha byla uctěna jejich
památka.
Přítomná mužstva si zahrála na hlavním hřišti
chvílemi přátelskou kopanou, chvílemi „vodní
pólo“. Důležitý nebyl výsledek, ale fakt, že se
nikomu nic nestalo.
43. ročník turnaje v kopané Jana Beneše nám
pokazilo počasí. Vzpomínku na Honzu si
nikdo zkazit nenechal.
ČEST JEHO PAMÁTCE
Jiří Poběrežský,
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

ROZPIS ZÁPASŮ AFK NEHVIZDY
A MUŽSTVO - OKRESNÍ PŘEBOR
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO
10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
13. KOLO

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE

8/20/22
8/27/22
9/3/22
9/11/22
9/17/22
9/25/22
10/1/22
10/9/22
10/15/22
10/22/22
10/29/22
11/5/22
11/13/22

17:00HOD
17:00HOD
17:00HOD
17:00HOD
16:30HOD
16:30HOD
16:00HOD
16:00HOD
16:00HOD
15:30HOD
14:30HOD
14:00HOD
14:00HOD

AFK Nehvizdy A
SOKOL Veltěž
AFK Nehvizdy A
SK Bášť
AFK Nehvizdy A
1. FC Líbeznice A
AFK Nehvizdy A
SOKOL Senohraby
AFK Nehvizdy A
SOKOL Hrusice
AFK Nehvizdy A
AFK Nehvizdy A
SPARTA Mradn

-

SK Kamenice
AFK Nehvizdy A
FK Radošovice A
AFK Nehvizdy A
SK Kostelec u Křížků
AFK Nehvizdy A
SLAVIA Radonice
AFK Nehvizdy A
SK Mirošovice
AFK Nehvizdy A
FK Dobřejovice A
TJ Kunice B
AFK Nehvizdy A

8/21/22
8/28/22
9/4/22
9/11/22
9/18/22
9/24/22
10/2/22
10/9/22
10/16/22
10/23/22
10/30/22

17:00HOD
17:00HOD
17:00HOD
17:00HOD
16:30HOD
16:30HOD
16:00HOD
16:00HOD
15:30HOD
15:30HOD
14:30HOD

AFK Nehvizdy B
SPARTAK Čelákovice
AFK Nehvizdy B
SOKOL Větrušice
AFK Nehvizdy B
SOKOL Dřevčice
AFK Nehvizdy B
TJ Záryby B
AFK Nehvizdy B
SK Husinec Řež
AFK Nehvizdy B

-

1. FC Líbeznice B
AFK Nehvizdy B
SKK Hovorčovice B
AFK Nehvizdy B
SOKOL Vodochody
AFK Nehvizdy B
SOKOL Nová Ves
AFK Nehvizdy B
SLAVOJ Lázně Toušeň
AFK Nehvizdy B
Svornost Brázdim

10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD
10:15HOD

SOKOL Dobré Pole
AFK Nehvizdy
TJ Kouřim
AFK Nehvizdy
ČECHIE Tuklaty
SK Český Brod
AFK Nehvizdy
SK Bečváry
AFK Nehvizdy

-

AFK Nehvizdy
FK Červené Pečky/Zásmuky
AFK Nehvizdy
FK Chotusice/Nové Dvory
AFK Nehvizdy
AFK Nehvizdy
Malím / Močovice
AFK Nehvizdy
Bělušice / Záboří nad Labem

10:00HOD
9:30HOD
13:00HOD
9:30HOD
9:30HOD
9:30HOD
10:15HOD
13:00HOD

FK Brandýs-Boleslav B
AFK Nehvizdy
SKK Hovorčovice
AFK Nehvizdy
AFK Nehvizdy
AFK Nehvizdy
SOKOL Veltěž
SPARTAK Čelákovice

-

AFK Nehvizdy
AERO Odolena Voda
AFK Nehvizdy
SLAVIA Radonice B
SLAVIA Radonice A
SK Šestajovice
AFK Nehvizdy
AFK Nehvizdy

17:00HOD
11:30HOD
10:15HOD
11:30HOD
9:00HOD
11:30HOD
11:30HOD
10:15HOD
11:30HOD
10:00HOD

SOKOL Vyšehořovice
AFK Nehvizdy
SOKOL Škvorec
AFK Nehvizdy
SK VIKTORIA Sibřina
AFK Nehvizdy
AFK Nehvizdy
ČECHIE Tuklaty
AFK Nehvizdy
SK Šestajovice

-

AFK Nehvizdy
ČECHIE Vykáň
AFK Nehvizdy
SK Podlipan Přišimasy
AFK Nehvizdy
SK Úvaly
FK Říčany
AFK Nehvizdy
FK Brandýs-Boleslav B
AFK Nehvizdy

B MUŽSTVO - 4.TŘÍDA
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO
10. KOLO
11. KOLO

NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO

SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

9/3/22
9/11/22
9/18/22
9/25/22
10/1/22
10/8/22
10/16/22
10/23/22
10/30/22

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
1. KOLO
7. KOLO
9. KOLO

SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
STŘEDA
NEDĚLE
NEDĚLE

8/27/22
9/3/22
9/11/22
9/17/22
9/24/22
9/28/22
10/2/22
10/16/22

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
1. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO
10. KOLO

ČTVRTEK
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
STŘEDA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE

9/1/22
9/3/22
9/10/22
9/17/22
9/24/22
9/28/22
10/1/22
10/8/22
10/15/22
10/23/22
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z TECHNICKÝCH SLUŽEB

TECHNICKÉ SLUŽBY NEHVIZDY
JSOU NA ZIMU DOBŘE PŘIPRAVENY
Technické služby (TS) hrají velkou roli v životě
obce. Stoprocentním vlastníkem TS je městys
Nehvizdy. Společným zájmem je udržovat obec
v co nejlepším pořádku. Pracovníky technických služeb můžeme vidět při úklidu, údržbě,
opravách veřejných prostranství, dětských
hřišť, komunikací, parků, budov.
V minulých dobách byl pohled na zaměstnance ve žlutých vestách s nápisem TS Nehvizdy
zvláštní. V dnešní době je toto zaměstnání
naštěstí chápáno zcela jinak. Je to zaměstnání,
které vykonávají lidé se znalostí řemesel, bez
nichž by městys nefungoval a jejichž práce je
pro každodenní život nesmírně důležitá.
Mohu konstatovat, že TS Nehvizdy tvoří tým
pracovníků v menším počtu nežli je prstů na
dvou rukou. Proti jiným obcím a městům naší
velikosti je to počet malý, ale vždy to není jen o
počtu. Podstatná je dobrá parta lidí a chuť
k práci.
Městys ve spolupráci s vedením TS
naplánoval obnovu vozového parku, aby
pracovníci měli stroje a nářadí, se kterými
zametou, posekají, uklidí prostředí, ve kterém
žijeme. Za poslední dva roky došlo k výměně
sekaček, křovinořezů za profinářadí. Nakoupil se nový pavouk – spider (sekačka dálkově
ovládaná).
Poslední pracovní stroj byl zakoupen v srpnu
letošního roku za zhruba 4 miliony korun.
Univerzální zametací stroj uklidí chodníky
a komunikace. Tento stroj je určen na úklid
v letních měsících, a především v zimě.
Josef Kolář,
mistostarosta@nehvizdy.cz
Fota: archiv TS Nehvizdy

KOMINICTVÍ
MICHAL KUČERA

kontrola a čištění spalinových
cest, vložkování komínů,
frézování komínů, opravy
komínů a kouřovodů,
vícevrstvé komíny.
kominictvi.kucera@gmail.com

NEHVIZDY, VYŠEHOŘOVICKÁ 513

 +420 720 503 121

16

Stav vodoměru prosím zasílat od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022 pouze SMS
na tel. 776 605 397 nebo e-mailem jaroslav.drahokoupil@centrum.cz.
Neposílejte jako MMS. Odečty u seniorů, kteří nemohou data sami
elektronicky zaslat, bude proveden odečet osobně. Na všech odběrných
místech budou probíhat i namátkové odečty a odečty na vyžádání
odběratele do konce září 2022.
Odečty zasílají všechna odběrná místa.

NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST

jméno a adresu odběratele včetně č. p. a stav vodoměru.
Děkuji za spolupráci Jaroslav Drahokoupil
WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE STAVEBNÍ

PRÁZDNINOVÁ REKONSTRUKCE
KUCHYNĚ V NAŠÍ ŠKOLE
Během letošních prázdnin došlo k rekonstrukci školní kuchyně. Navýšení
kapacity na 900 jídel si vyžádalo změny v technologických postupech
a procesech ve vaření. Zřizovatel Městys Nehvizdy dokoupil kuchyňské
přístroje na vaření a přístroje na udržování teplých jídel. Nejdůležitější
změnou je vybudování prostoru pro mycí linku a myčku na černé nádobí.
Současně s tím došlo k úpravě procesů, aby nebylo porušováno hygienické
hledisko. Poslední fáze, která je rozpracována, je nákup a instalace chladících boxů a vyřazení z provozu 13 neekonomických chladniček.
Stavební úpravy nutné ke změnám proběhly během letošních prázdnin
a dodávka technologií rovněž. Mycí linku vyrobenou v Itálii jsme dostali
od dodavatele v dohodnutém termínu. Věříme, že provedené změny za
zhruba 3 miliony korun pomohou obsluze kuchyně s vařením a strávníkům zpříjemní čas na oběd. Během dalšího plánovaného rozšíření školy
(rok 2023/2024) o 6 tříd (podrobnosti najdete na str. 1) dojde i k rozšíření
vnitřních prostorů jídelny.
Text a fota: Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

NOVÉ PŘECHODY
NA PRAŽSKÉ ULICI

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: Nehvizdy, ul. Úvalská 1133
Tel. 775 693 851

Strážný / Pochůzkář
pro Continental (M/Ž)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
S možností kariérního růstu
Přidejte se do bezpečnostního týmu pro Continental!
Nabízíme:
Mzdu 190 Kč/h na DPP a 170 Kč/h na HPP
Příspěvek na dopravu 1 000 Kč
Náborový příspěvek 2 000 Kč
Zvýhodněné stravování
Týdenní zálohy a další benefity
Požadujeme věk nad 18 let a čistý trestní rejstřík. Kvalifikaci strážného vám
pomůžeme doplnit!

Do lékárny či pekárny a dalších obchodů už můžete přejít po
novém přechodu. Nyní budujeme přechod k Lidlu. Ten by měl
být hotový v nejbližší době.
Fota a text: Josef Kolář

V případě zájmu volejte na BEZPLATNOU linku 800 111 112.
prace@m2c.eu

WWW.NEHVIZDY.CZ

www.m2c.eu

800 111 112
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pondělí 25. července večer občan Nehvizd upozornil na psa
pobíhajícího u výběhu. Strážník psa odchytil a odvezl do kotce
na sběrném dvoře.
Později téhož dne strážník potkal ženu, která venčila psa uprostřed ulice Pražské. Strážník ženu upozornil na nebezpečnost
takového chování a odvedl ji na chodník.
V noci si strážník všiml, že policie pátrá po seniorce se psem,
která se nevrátila domů. Strážník porovnal fotografii s vlastním
kamerovým záznamem a uvědomil si, že s pohřešovanou ženou
již mluvil. Společně s policisty se podařilo dezorientovanou seniorku najít v ulici Lipová. Policisté pak seniorku dopravili zpět do
obce Radim u Kolína.
V úterý 26. července občan Nehvizd oznámil, že u zastávky na
náměstí spí opilý muž. Strážník cizince vzbudil a ten mu vysvětlil, že jde do Prahy. Strážník mu pomohl vstát a ukázal mu směr
k cíli.
Ve čtvrtek 4. srpna večer přivolal obyvatel Nehvizdek strážníka,
protože se domníval, že se mezi domy pohybují bezdomovci.
Strážní celou oblast prošel, ale nikoho cizího v uličkách nepotkal.
Později téhož dne strážník potkal v ulici Pražské čtyřkolku,
jejíž řidič neměl přilbu. Strážník za čtyřkolkou vyrazil a dohnal
ji v ulici Družstevní. Její řidič však neměl řidičské oprávnění
a čtyřkolka neměla téměř rok platnou technickou kontrolu.
Strážník proto přivolal policisty, kterým předal případ k dalšímu
šetření.

Bezpečný život v Nehvizdech
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém zasedání založení Obecní
policie Nehvizdy. Tímto krokem hodlá obec lépe řídit práci obecních strážníků. S rostoucím počtem obyvatel, ulic i domů přestává
jeden strážník stačit. Dosud naše obec spadala pod Obecní policii
Radonice.
Vzájemná pomoc na akcích i mimo ně vždy fungovala, ale městys
Nehvizdy udělal rozhodnutí řešit bezpečnost vždy co nejrychleji.
Počet strážníků budeme řídit tak, abychom dokázali delikventy
od krádeží odradit. Kromě strážníků znovu uvážíme sledování
některých částí obce kamerami.
Na začátku srpna starosta konzultoval prázdninový nárůst nočních krádeží v Nehvizdech s vedoucím obecní policie v Čelákovicích. V rámci spolupráce dohodl starosta opatření, která by
měla krádeže omezit. Zároveň čelákovičtí strážnici upozornili, že
tyto krádeže nejsou nehvizdským specifikem, ale noční krádeže
sportovního vybavení a nářadí vzrostly v celém okolí. Zloději se
soustřeďují na věci, které se dají rychle a snadno prodat.
Naštěstí zatím policisté nevyšetřovali násilné trestné činy. Obyvatelé mohou přispět k bezpečí všímavostí. V případě, že jsou
sousedé na dovolené a někdo jim v noci stěhuje věci po zahradě, je
lepší upozornit policii na známém čísle 158. Prosíme, nezavírejte
oči nad tím, co se děje ve vašem okolí.
Na závěr bych chtěl požádat amatérské lovce „desperátů“, aby
střízlivě zhodnotili své schopnosti a uvážili, zda chytání nesvěřit
profesionálům z řad policie.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

OPISOVÝ ŠTÍTEK VIA ANTHROPOID NEHVIZDY

Projekt „Via ANTHROPOID – cestovatelský
deníček po stopách parašutistů“ vás zavede
do míst, ve kterých se aktéři historických
dějů narodili i do míst, kterými během 2.
světové války procházela historie a mají
souvislost s Operací ANTHROPOID.
Opisový štítek, který zpracovalo Oblastní
muzeum v Brandýse nad Labem je umístěn
u památníku Anthropoid v Nehvizdech na

zadní straně informační tabule. Štítek je
volně přístupný a můžete si jej tužkou okopírovat do „cestovatelského deníčku. Platnost hry je od r. 2022 do 31. května 2027.
Více informací o hře najdete na https://
www.muzeumbrandys.cz/.
-mk-

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 8. 2022. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: Ing. VÁCLAV FABIÁN. 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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