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NOVÝ AUTOBUS BY MĚL VOZIT
OBYVATELE MĚSTYSE NA VLAK DO MSTĚTIC
Je jasné, že autobusové spojení na Prahu je
stále nedostatečné. Především ve špičkách
navíc autobusy nabírají velké zpoždění v Horních Počernicích. Nehvizdy si uvědomují,
že v horizontu jednoho školního roku začne
přibývat také studentů, kteří vyjdou z deváté
třídy a budou se potřebovat dostat do Prahy
do středních škol.
Abychom zvýšili komfort cestování do hlavního města, kam mnozí obyvatelé Nehvizd míří
den co den za prací či za studiem, v posledních letech jsme intenzivně jednali jak s okolními obcemi, tak s dopravci.
Po posledním několikaměsičním jednání jsme
dospěli k řešení: Pokud vše dobře dopadne
(a předběžné dohody hovoří pro), bude od
letošního prosince každou půlhodinu ve všední den a každou hodinu o víkendech jezdit
z Nehvizd (jak ze zastávky U Studánky, tak
z náměstí) nová autobusová linka na nádraží
v nedalekých Mstěticích. A vlaky ze Mstětic
budou jezdit na Prahu v pravidelných půlhodinových intervalech se zastávkami v Horních
Počernicích, v pražských Vysočanech a na
pražském Masarykově nádraží. V budoucnu
počítáme ve Mstěticích také s parkovištěm pro
osobní automobily a jízdní kola.
Máme za sebou důležité jednání
Po několikaměsíčních jednáních, jak navýšit
počet autobusů, které odvážejí obyvatele Nehvizd směrem na Prahu, bylo svoláno jednání
v sídle Regionálního organizátora Pražské

Z OBSAHU
ČÍSLA
PŘIHLASTE SE
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ...........3
KOREKCE ZELENĚ:
BEZPEČNĚJŠÍ KŘIŽOVATKY....4
ÚSPĚCHY
MLADÝCH ATLETŮ.............6
Z HISTORIE: O POŽÁRECH
V NEHVIZDECH.................9

Místo pro budoucí točnu.

			

integrované dopravy (ROPID). Jednali jsme
o dopravní obslužnosti obce Nehvizdy a možnosti zavedení autobusové linky k nádraží do
části obce Zeleneč, Mstětic.
Tohoto jednání se za obec Nehvizdy zúčastnil
starosta Vladimír Nekolný, za odbor dopravy
středočeského krajského úřadu Patrik Macho,
za Integrovanou dopravu Středočeského kraje
Martin Jareš, Luděk Kudláček a Vlastimil Janoušek, ROPID zastupovali Petr Pšenička, Jiří
Vyčítal a Karel Bakeš, Avigo Václav Šuster.
Jednání se uskutečnilo z důvodu nutnosti
koordinace připravovaných projektů a záměrů
v části obce Zeleneč – Mstětice a za účelem
zkvalitnění dopravy Nehvizdy – Mstětice.
S ohledem na rozvoj městyse Nehvizdy je
nutné navýšit kapacitu pro dopravní spojení
směrem z Nehvizd do Prahy.
¨Zúčastnění se shodli na následujícím konceptu dopravy: Na lince 398 bude jezdit více
kloubových vozidel, linka 354 bude ponechána beze změny a bude zřízena nová linka
v trase Nehvizdy – Mstětice – nádraží.
Čekáme, kolik bude nová linka městys stát
Jakmile začne nový autobus do Mstětic jezdit,
budou na tamním nádraží zastavovat všechny
vlaky S2 a S22, a tím bude zajištěn interval 30
minut po celý den. Nově navržená linka bude
provozována v intervalu 30 minut v pracovní
dny a o víkendech 60 minut v návaznosti na
spoje vlaků.
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Foto: Mirka Kvasničková

ROPID připraví návrh jízdního řádu a tento
návrh nacení pro účely dalších, zejména
ekonomických jednání. Pro zahájení provozu
je nutné vybudovat nové autobusové obratiště
v Nehvizdech se zázemím pro řidiče, zřídit
zastávku u logistického areálu a vyřešit přístup
a otáčení autobusu u nádraží ve Mstěticích.
Na obratiště v Nehvizdech již máme zpracovanou projektovou dokumentaci, vyjádření
zúčastněných orgánů a je požádáno o územní
rozhodnutí. Pro zajištění stavebních úprav
u nádraží ve Mstěticích svolá městys Nehvizdy místní šetření. Zastávku u logistického
areálu řeší P3 park, zatím není zpracování ani
projektová dokumentace.
Před udělením souhlasu na tuto novou linku
je nutné nejprve uzavřít smlouvu (případně
dodatek smlouvy) o závazku veřejné služby.
V případě bezproblémové přípravy je možné
uvažovat s termínem zahájení této linky k celostátní změně jízdních řádů v prosinci 2018.
ROPID se zavázal zkalkulovat náklady této
linky a požadovanou úhradu za toto spojení
od obce, a to do termínu 20. 7. 2018, aby
návrh mohl být projednán na červencovém
zasedání zastupitelstva a v případě schválení
zastupiteli uzavře městys Nehvizdy smlouvu
o závazku veřejné služby – dopravy.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PRVŇÁČCI SI SLAVNOSTNĚ
PŘEVZALI VYSVĚDČENÍ
Vysvědčení samozřejmě dostali všichni žáci naší školy, ale pro
děti z prvních tříd to bylo poprvé. V nové tělocvičně jim vysvědčení předali starosta Vladimír Nekolný, ředitel školy Luboš Rýdlo
a třídní učitelky, které se o prvňáčky celý rok bezvadně staraly.
Podívejte se na atmosféru, která je neopakovatelná. Protože je to
prostě poprvé, a to je jen jednou. Mladé dámy oblékly šaty, mladí
pánové mnohdy uvázali i motýlek…
-pepFota: Jitka Záhrobská
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

TURNAJ O POHÁR STAROSTY SE ZAPOJIL
DO PROJEKTU OTEVŘENÁ VĚZNICE

V sobotu 23. června se na hřišti AFK uskutečnil jubilejní, 10. ročník nehvizdského turnaje
o pohár starosty v malé kopané. Symbolickým
se přihlásilo 10 týmů, které spolu ve dvou
skupinách soupeřily o nejlepší výchozí pozici
do play-off.
Vítězem se stal tým Mambo, který v předchozích ročnících již získal stříbro a bronz, na
druhém místě skončili loňští obhájci Torpedo

Barrandov a na třetím místě se umístil domácí
tým Nehvizd.
Nejlepším střelcem se stal David Belán
z Barrandova, nejlepším brankářem Damian
Slávik z Damian Teamu. Ceny pro vítězné
týmy předávala spolu se starostou Nehvizd
i vítězka FED Cupu, tenistka Lucie Hradecká.
Zároveň se náš turnaj zapojil do projektu Otevřená věznice, jelikož za tým Jiřic nastoupilo

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Přivítali jsme tyto nové občánky: Lucii Čečetkovou, Davida Břízu, Metina Josefa Gürkana, Julii
Ildžovou, Dominika Kulhavého a Filipa Mrštinu.
Foto: Martina Root
V prostorách úřadu městyse bylo 23. června
přivítáno šest nových občánků Nehvizd.
S pěkným programem vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky. Místostarosta Josef Kolář a radní Jitka Záhrobská
popřáli dětem šťastný život v naší obci
a předali všem malý dárek. Koncem červen-

ce si rodiče mohou vyzvednout v podatelně
úřadu zdarma hrneček s fotografií svého
miminka jako upomínku na tuto slavnostní
chvíli. Více fotografií najdete na webu městyse
ve fotogalerii a na http://fotoemotion.cz/.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

několik vězňů s nepříliš závažným proviněním, kterým již brzy vyprší trest odnětí
svobody. Věřím, že další ročníky se povedou
nejméně jako ročník letošní, a že počet zúčastněných týmů bude stoupat.
Ondřej Strnad
strnad.ondr@gmail.com
Foto: archiv AFK Nehvizdy

NOVÉ INFORMACE PRO RODIČE
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Nehvizdy informuje rodiče/zákonné zástupce dítěte, že se rodiče na vítání
občánků musí přihlásit, a to
v souladu s ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku
k vítání občánků doručte osobně na
podatelnu Úřadu městyse Nehvizdy, popř.
zašlete na adresu Úřad městyse Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy.
Bližší informace získáte na tel. číslech:
+420 724 191 245 nebo +420 326 992 523.
Přihlášku je možné získat v tištěné podobě v podatelně ÚM nebo si ji můžete
stáhnout z webových stránek Nehvizd
(v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání občánků).
Na základě odevzdané přihlášky zašle
následně ÚM rodičům dítěte pozvánku.
Vítání je určeno pro děti starší 6 týdnů
a s trvalým pobytem v Nehvizdech nebo
Nehvízdkách.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KŘIŽOVATKY BUDOU INFORMACE
BEZPEČNĚJŠÍ
Z ÚŘADU
Technické služby budou v průběhu druhé poloviny roku postupně
upravovat vzrostlou zeleň na obecních pozemcích, která zasahuje
do chodníků a cest. Jde o to, aby se lidé a děti na kolech a odrážedlech pohybovali pohodlněji po komunikacích a nenaráželi do větví
stromů a keřů. Dojde také k redukci zeleně v prostoru některých
křižovatek, aby byly zachovány dobré rozhledové poměry a řidiči
mohli bezpečně vyjíždět. V žádném případně nepůjde o likvidaci
vzrostlých keřů a stromů, ale jen o jejich úpravu. Korekce zeleně
v kritických místech začne již v létě, ale kvůli vegetačnímu klidu část
úprav bude provedena na podzim.
Pokud má někdo chuť pečovat o obecní pozemky poblíž svého
domu, městys mu v tom nehodlá bránit, ale je nutné se o osázení
těchto pozemků vždy předem domluvit na radnici, a to především
z důvodů výskytu velkého množství podzemních sítí pod pozemky
v zelených pasech.
Členové z komise stavení a životního prostředí jsou občanům
k dispozici každou středu od 8 do 14 hodin, případně je samozřejmě
možné napsat na e-mail stavebni@nehvizdy.cz a domluvit si individuální schůzku či telefonát v jiném termínu, protože chápeme, že
mnozí lidé přijíždějí z práce výrazně později.
Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH PASŮ PO 1. 7. 2018
Včasné vyřízení cestovních dokladů
před letní sezónou
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč u dětí mladších 15 let 100 Kč. Můžete požádat i o vydání
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, kdy zaplatíte správní poplatek
4 000 Kč u dětí mladších 15 let 2 000 Kč. Při vycestování mimo EU si
zjistěte u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti
cestovního pasu cizí stát vyžaduje. V rámci EU můžete cestovat pouze
s občanským průkazem, to platí i pro děti mladší 15 let pokud vlastní
občanský průkaz.
Změny ve vydávání cestovních pasů
ve zkrácených lhůtách od 1. 7. 2018
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených
lhůtách v pracovní dny do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, dále
v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo u Ministerstva
vnitra (MV).
Změny ve vydávání občanských
průkazů od 1. 7. 2018
Všechny OP se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze
s kontaktním elektronickým čipem. Dosavadní OP bez čipu zůstávají
v platnosti. Za správní poplatek mohou být OP vydávány i v kratší
lhůtě (v pracovní dny do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů). Vydání
OP v pracovních dnech do 24 hodin bude možné převzít pouze u MV,
u vydání do 5 pracovních dnů bude možné převzetí u obecního úřadu
s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u MV. Vydání
OP do 30 dnů nelze požádat ani převzít u MV.
Více najdete na http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.
aspx (pod kapitolou Související dokumenty v dolní části stránky).
INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ
K TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme občany, kteří se stěhují
do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu
NELZE na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je zápis do KN zcela dokončen.
Děkujeme za pochopení.
BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Intervenční centrum Respondeo, nám. Přemyslovců 14/11, 288 02
Nymburk, tel./fax: 325 511 148, mobil: 775 561 847, obeti@respondeo.
cz, www.respondeo.cz, www.facebook.com/respondeo nabízí pro
občany bezplatné sociální služby lidem, kteří se ocitli v těžké životní
situaci a nevědí, jak řešit dluhy a exekuce, rozvod, péči o děti, problémy se zaměstnavatelem, bydlením apod. Nejbližší pobočky jsou:
NYMBURK - tel. 775 561 844 nebo 775 561 847
nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro)
Pondělí: 9:00–12:00, Středa: 9:00–12:00 a 13:00–16:00
BRANDÝS NAD LABEM—STARÁ BOLESLAV – tel. 775 561 848
Na Dolíku 53
Pondělí: 12:00–16:00
ČELÁKOVICE – tel. 775 561 848
nám. 5. května (budova Radnice I, vedle podatelny)
Každá první středa v měsíci: 13:00–17:00
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ
ČERVNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- uzavření kupní smlouvy mezi V. J., paní
H. K. J. a městysem Nehvizdy na koupi
pozemku p. č. 326/335 v k. ú. Nehvizdy za
dohodnutou cenu 269 300 Kč a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Jedná se o pozemek k budoucímu obchvatu
Nehvizd.
- účast v projektu „Šetřím kapku“ poskytovaném společností Terra Group.
- vytvoření zahradního posezení směrem na
západ za kabinami AFK za předpokládaných
nákladů do 50 000 Kč.
- správce rybníků v Nehvizdkách a rybníku
v bývalé cihelně pana J. A.
- uzavření Dohody o náhradě nákladů
mezi J. J., paní J. J., paní P. M. a městysem
Nehvizdy dle přiloženého návrhu a pověřilo
starostu jejím podpisem.
- schválilo uzavření kupní smlouvy mezi
městysem a společností CANABA –
Pozemní stavby, s. r. o., na pozemky parc.
č. 366/1 o výměře 4469 m2, pozemek parc.
č. 326/657 o výměře 408 m2, pozemek parc.
č. 326/317 o výměře 1060 m2,
pozemek parc. č. 326/320 o výměře 362 m2,
pozemek parc. č. 326/626 o výměře 275 m2,
pozemek parc. č. 326/622 o výměře 3 m2,
pozemek parc. č. 326/615 o výměře 161 m2,
pozemek parc. č. 326/607 o výměře 154 m2,
pozemek parc. č. 326/697 o výměře 70 m2,
pozemek parc. č. 326/730 o výměře 148 m2,
pozemek parc. č. 370/1 o výměře 155 m2,
pozemek parc. č. 326/731 o výměře 102 m2,
pozemek parc. č 326/732 o výměře 115 m2,
vše v k. ú. Nehvizdy, zapsaném v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-východ, pro katastrální území Nehviz-

dy, obec Nehvizdy na listu vlastnictví č. 1409,
veřejné osvětlení, vodovod a splaškovou kanalizaci, obslužné komunikace vč. chodníků
pro pěší v lokalitě Za Tarasem III za celkovou
cenu 121 000 Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem, a to v návaznosti na změnu druhu
pozemků na katastrálním úřadě.
- uzavření kupní smlouvy mezi městysem
a společností CANABA – Pozemní stavby, s. r. o.,
na pozemky parc. č. 457/40 o výměře 4862 m2,
pozemek parc. č. 457/184 o výměře 13 m2,
pozemek parc. č. 457/183 o výměře 13 m2,
pozemek parc. č. 457/182 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/181 o výměře 13 m2,
pozemek parc. č. 457/180 o výměře 13 m2,
pozemek parc. č. 457/179 o výměře 14 m2,
pozemek parc. č. 457/178 o výměře 14 m2,
pozemek parc. č. 457/177 o výměře 13 m2,
pozemek parc. č. 457/176 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/175 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/174 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/173 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/172 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/171 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/170 o výměře 13 m2 ,
pozemek parc. č. 457/169 o výměře 13 m2,
pozemek parc. č. 457/168 o výměře 14 m2
a pozemek parc. č. 457/143 o výměře 183 m2,
pozemek parc.č. 457/144 o výměře 591 m2,
pozemek parc. č. 457/39 o výměře 818 m2,
pozemek parc. č. 457/38 o výměře 1062 m2,
pozemek parc. č. 457/149 o výměře 449 m2,
pozemek parc. č. 457 /148 o výměře 108 m2,
pozemek parc. č. 457/147 o výměře 2329 m2,
pozemek parc. č. 457/146 o výměře 917 m2,
pozemek parc. č. 457/145 o výměře 911 m2,
pozemek parc. č. 457/142 o výměře 679 m2,
pozemek parc. č. 457/141 o výměře 995 m2,
pozemek parc. č. 457/140 o výměře 662 m2,

pozemek parc. č. 615 o výměře 997 m2,
pozemek parc. č. 477/5 o výměře 8 m2,
vše v k. ú. Nehvizdy, zapsaném v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-východ, pro katastrální území Nehvizdy, obec Nehvizdy na listu vlastnictví č. 1409,
veřejné osvětlení, vodovod a splaškovou
kanalizaci, obslužné komunikace vč. chodníků pro pěší v lokalitě Za Tarasem IV za celkovou cenu 121 000 Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem, a to v návaznosti na změnu
druhu pozemků na katastrálním úřadě.
- nákup univerzální vřetenové sekačky firmy
John Deer.
- nákup workoutové sestavy za cenu 254 299
Kč vč. DPH.
- rozpočtové opatření č. 2/2018 k rozpočtu
městyse Nehvizdy na rok 2018.
- celoroční hospodaření městyse Nehvizdy
a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
bez výhrad.
- účetní závěrku městyse Nehvizdy za rok
2017. Samostatný protokol o schválení účetní
závěrky 2017 je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo městyse doporučilo:
- radě, aby nechala zpracovat konkurenční
nabídku na dodávku kalolisu na ČOV.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu zadat Ing. Dejmkovi zpracování
studie proveditelnosti na propojení hřiště
AFK s ČOV za účelem závlahy vyčištěnou
vodou.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MĚSTYSU NEHVIZDY
OD 1. 7. 2018 DO 31. 8. 2018 V DOBĚ OD 19.00 DO 22.00 HODIN.

Je zakázáno:
Zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénu a ostatních činností
souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Vodu z veřejného vodovodu je
možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
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MLADÍ ATLETI Z NEHVIZD
ZAŽILI SKVĚLÝ ZÁVĚR SEZÓNY

Poháry získali atleti z řad elévů, za dívky
nehvizdská Dominika Grábnerová a za
chlapce Dominik Zajac z Neratovic.
Foto: Eva Luňáková
Poslední dva měsíce školního roku byly ve
znamení víkendových atletických závodů.
Nehvizdští atleti měli možnost poměřovat
své síly, um a schopnosti se svými vrstevníky
z Neratovic, Újezdu a Čelákovic. Závodilo se
v šesti disciplínách, v bězích na 60, 200
a 800 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a skoku vysokém. Stadion se
zázemím poskytl Spartak Čelákovice.
Původně byly závody určeny pouze pro kategorie žactva a elévů, ale vzhledem k zájmu
mladších dětí, byla vytvořena i zcela nová
skupinka Maláků a Malinek.
První kola byla „oťukávací“ jak pro závodníky, tak pro jejich trenéry a v neposlední řadě
i pro organizátory závodů. Soutěžilo se podle

Hojná účast atletů z různých klubů byla zárukou kvalitních výkonů. Závodilo se
v šesti disciplínách, v bězích na 60, 200 a 800 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým
míčkem a skoku vysokém. 			
						
Fota: Eva Luňáková
pravidel platných na velkých atletických
závodech. Děti se nahlašovaly na jednotlivé
disciplíny, hlídaly si začátky soutěží, zvykaly
si na start z bloků se startovací pistolí, dávaly
pozor na přešlapy a snažily se neulít starty.
Veškeré snažení vyvrcholilo v sobotu
23. června, kdy se na stadionu v Čelákovicích
sešlo více než šest desítek mladých atletů
a atletek. Za hojné podpory trenérů a rodinných příslušníků se bojovalo nejen o cenné
kovy, ale ve hře byly i dva výstavní poháry
pro nejúspěšnějšího atleta a atletku.
Celkem bylo ve všech kategoriích a disciplínách vybojováno a rozdáno 54 medailí.
Někteří se na stupních vítězů střídali jak na
běžícím páse, některým medailové pozice

unikly doslova o vlásek, některým unikly
úplně…, ale všichni zúčastnění odcházeli se
zaslouženou odměnou.
Velký dík patří všem organizátorům, trenérům a rodičům dětí za super atmosféru,
sportovní nadšení a elán, s jakým připravovali, pomáhali, měřili, přezkoumávali
a koordinovali dění na stadionu.
Největší dík a obdiv však patří Vám, děti,
všem mladým atletkám a atletům, kteří jste
našli cestu ke královně sportů a i přes drobná
občasná škobrtnutí o to urputněji závodíte
a pokořujete své osobní rekordy.
Kateřina Nedvědová
katerina.nedved@seznam.cz

KLUB KARATE TORA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

Všimli jste si, jak se my trenéři rádi v Kurýru
chlubíme medailemi? Samozřejmě, že každého těší úspěch, a já věřím, že si jej přejeme
vzájemně napříč všemi oddíly našeho Sokola.
V druhé polovině června si děti z našeho
klubu užily v Nehvizdech turnaj Tora Cup.
Fajn bylo to, že jsme několika oddílům vzdáleným 30 i více kilometrů od Nehvizd stáli
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za to, že si s námi přijeli zasoutěžit. Přijeli
z Břevnova, ze Střešovic a z Hřebče a nejen
děti. V kategorii OPEN si letos přijelo zasoutěžit i několik dospělých karatistů. Dorazili
dokonce i oficiální rozhodčí z naší asociace
z Prahy a z Neratovic, kteří nám předali řadu
dobrých rad. Užili jsme si příjemné atmosféry závodů a navíc se nám podařilo získat
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několik medailí. A co se stalo poprvé v celé
historii našeho klubu? Od roku 2008, kdy se
zakladatelé oddílu začali věnovat v Nehvizdech karate, je to poprvé, co dětští karatisté
získali zelený pás. Mezi dětmi byl doposud
nejvyšší pás oranžový a od června máme tři
s pásem zeleným. Pro děti je to samozřejmě ohromná radost a nás trenéry těší, že to
s námi někdo už tak dlouho vydržel.
Užívejte prázdnin! My se tentokrát těšíme
o něco více na nový školní rok, protože
TJ Sokol během prázdnin zrekonstruuje
dřevěnou podlahu ve velkém sále sokolovny.
Zvláště my karatisté, cvičící na boso, tuto
změnu vítáme.
Karel Záhrobský
Trenér Karate TORA Nehvizdy
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Hana Adamusová, Jan Modrák
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ÚSPĚCH NAŠEHO TENISU
NA MR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Našim tenistům a tenistkám se na turnajích
jednotlivců podařily v posledním měsíci nádherné úspěchy. V kategorii mladšího žactva do
12 let Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
nejprve vybojovala postup za Středočeský kraj
na Mistrovství republiky v Mostě. Nikole se na
Mistrovství republiky 3. – 8. 7. 2018 podařily
vynikající úspěchy, ve dvouhře si poradila se Severočeškou Terezou Procházkovou (LTK Bílina)
6:3, 6:0 a postoupila mezi 32 nejlepších
v ČR. V dalším zápase byla po výborném výkonu proti Marii Slaměníkové (TK PRECHEZA
Přerov) 3:6, 6:7 dokonce blízko postupu mezi
nejlepších 16 hráček v ČR. Skvělý týden na
Mistrovství republiky završila postupem mezi
nejlepších 16 ve čtyřhře po napínavém zápase na
mosteckém centrkurtu: Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy) – Jana Svobodová (I. ČLTK
Praha) / Nela Linhartová (I. ČLTK Praha) – Nela
Šílová (Slovan Moravská Třebová) 7:5, 2:6, 10:7.
Je to další vynikající úspěch v krátké historii
malého nehvizdského klubu (nehvizdského
tenisu) mezi největšími tenisovými kluby v ČR.
Z mladších hráčů se na celostátních turnajích
výborně dařilo našim tenistům a tenistkám 8–9
let, kteří doslova ovládli celostátní turnaj 24. 6.
2018 ve Frýdlantu. Nejpépe se na turnaji dařilo
Šimonu Vališovi (TO Sokol Nehvizdy), který
prošel celým turnajem bez prohry a zaslouženě
si odvezl z Frýdlantu pohár za 1. místo. Skvělý
výkon na turnaji předvedl Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy), kterého zastavil až v semifinále oddílový parťák Šimon, a získal 3. místo.
Z našich dívek se mezi nejlepších osm v hlavní
soutěži probojovala naše Daniela Kolářová
a Nikola Tydlačková (obě TO Sokol Nehvizdy).
V útěše mezi nejlepších osm postoupila stále
se zlepšující a nejmladší z naší výpravy Iva
Smíšková (TO Sokol Nehvizdy). Matěj Fraitag
(TO Sokol Nehvizdy) bojoval 30. 6. 2018 na
turnaji ve Zdicích a dostal se na 3. místo ve
skupině. V kategorii 6–8 let máme další výborný
úspěch na TK Sparta. Dominik Bílek (TO Sokol
Nehvizdy) 30. 6. 2018 suverénním způsobem
vyhrál téměř bez ztráty gamu celostátní turnaj
na TK Sparta. Držíme všem našim hráčům palce
na turnajích o prázdninách!
Babytenis (8–9 let),
TK Mnich. Hradiště – TK MH OPEN, 1. 7. 2018

Hlavní soutěž smíšená: postup mezi 8 – Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis – střední kurt (6–8 let),
TK Sparta Praha – Sparťanská pětka, 30. 6. 2018:
hlavní soutěž smíšená: 1. Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
Lokom. Zdice – Babolat Open, 30. 6. 2018:
hlavní soutěž smíšená: 2. ve skupině, útěcha: 2.
Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy), 3. ve skupině Matěj Fraitag (TO Sokol Nehvizdy), 4. ve
skupině Iva Smíšková (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TK Frýdlant – Dial Telecom Cup, 24. 6. 2018:
hlavní soutěž smíšená:1. Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy), 3. Dominik Bílek (TO Sokol
Nehvizdy), postup mezi osm - Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy) a Nikola Tydlačková
(TO Sokol Nehvizdy), útěcha: postup mezi osm
– Iva Smíšková (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo A (do 12 let),
I. ČLTK Praha, 11.–15. 6. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – výhra 1.
kolo a postup do 32 – Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž – výhra 1.
kolo a postup do 16.
Mezinárodní Tennis Europe Junior U12 ,
category 3, O pohár města Rakovníka,
Rakovník, 25. 6.–1. 7. 2018,
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup
mezi osm – Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy).
MR MLADŠÍHO ŽACTVA (do 12 let),
TK Most, 3.–8. 7. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup mezi 32 v ČR
– Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: postup mezi 16 v ČR –
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

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

Václav ŠTECHER
Karel ZUMR
Pavel SIMON
Ludmila PROKEŠOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

MLADŠÍ ŽÁCI POSTUPUJÍ DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE
Našim družstvům se skvěle dařilo v letošních
soutěžích družstev. V květnu a červnu každý
víkend probíhala mistrovská utkání po celém
Středočeském kraji a naše družstva sehrála
přes 40 soutěžních utkání. Naše družstva
v pěti věkových kategoriích reprezentovalo
přes 50 hráčů. Obrovským výsledkovým
úspěchem je postup mladšího žactva (10–12
let) do vyšší krajské soutěže! Družstvo mlad-

šího žactva TO Sokol Nehvizdy A vyhrálo
celou skupinu bez jediné porážky a zajistilo
si 1. místem postup do vyšší soutěže.
Rozhodující zápas o postup jsme hráli s Wilson Tenis Centrem, klubem s 12 venkovními
kurty a 5 kurty v pevné hale a zvítězili jsme
7:2. Skvělá zpráva a výzva je to pro novou generaci mladších žáků a pro nás skvělý úspěch
našeho klubu a současně velký závazek do
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příštího roku. V kategorii 8–9 let výborně reprezentovalo družstvo TO Sokol Nehvizdy A,
které vyhrálo všechna utkání kromě jednoho
a získalo 2. místo! Moc se těšíme na příští
sezónu družstev!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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ZUŠ: MÁME VYBAVENY UČEBNY,
ODHLUČNĚNÍ ŘEŠÍ AKUSTICKÁ STĚNA

Vážení hudební čtenáři,
můj dnešní článek bude tak trochu děkovný
a tak trochu chlubný. Základní umělecká škola se právě vybavuje, a proto mi dovolte hned
z kraje poděkovat městysu Nehvizdy – panu
starostovi a jejich zastupitelům za podporu
a finanční zajištění k vybavení Základní umělecké školy Nehvizdy.
Snad se nebude na mne nikdo zlobit, když se
teď trochu pochlubím hudebním vybavením,
ze kterého mám obrovskou radost. Nově se
vybavily celkem 4 hudební třídy a sborovna.
Na řadu přišla také přestavba jedné velké
učebny, ze které se vytvořily dvě příjemné
třídy pro individuální výuku. Přestavba
zahrnovala profesionální odhlučnění a stavbu
akustické stěny, aby se tak výuka navzájem
mezi sebou nerušila. Dovolím si tvrdit, že
akustika se v jedné ze tříd blíží svou absorpcí
zvuku studiovému prostoru! Z tohoto příjemného vjemu se třída za čas bude ke studiovým
účelům určitě používat. Na příští školní rok se
v této třídě plánuje hlavně výuka zpěvu, která
se podpořila o technické vybavení k výuce
populárního zpěvu. Třída byla vybavena digitálním stagepianem Yamaha, technikou zn.
RCF, Shure, Kőnig & Meyer a Behringer.
Ve vedlejší třídě se plánuje výuka individuálních nástrojů, zatím tedy kytara a flétna. Třída byla také odhlučněna, pokryta kobercem
a vybavena digitálním stage pianem značky
Kurzweil. Zbylá část rozdělené učebny bude
sloužit jako foyer.
Jedna velká učebna byla pro zajímavost
pozměněna vytvořením kobercového koutku
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pro malé děti ve výuce PHV a také hudebním vybavením digitálního stage piana,
orffovými nástroji, lavicemi pro výtvarnou
výuku, nábytkem vhodným k uskladnění
jak nástrojů, tak výtvarných potřeb a do
budoucna i magnetickou tabulí s projektorem. Tato učebna bude sloužit ke kolektivní
a skupinové výuce (hudební nauka, výtvarný
obor, PHV a další).
Bývalá sborovna ZŠ byla kromě pokládky
koberce vybavena „nástrojovou chloubou“
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školy, a to novým pianinem značky Petrof. Tento nástroj jsem osobně po mnoha
výjezdech a návštěvách různých dodavatelů
a prodejců pianin vybral jak na základě
zkušeností a srovnávacích testů, tak i na
doporučení nezávislých renomovaných klavírníků a výkonných umělců. Český výrobce
klavírů a pianin Petrof (od roku 1864, kdy
Antonín Petrof postavil svůj první klavír)
předčil všechny své konkurenty (samozřejmě
ve srovnatelné cenové hranici). Pokud bych
volil koupi klavíru (křídla), dal bych oproti
tomu přednost zn. Yamaha, která v poměru
cena/výkon vyrábí krásné, zvukově rovnoměrné a kvalitou klaviatury výborná křídla.
Ale zpět do školy.
Byly také zakoupeny baletní tyče německé
značky Artimex k výuce v tanečním oboru,
které opět na doporučení svých zkušeností
doporučila naše kantorka. Výuka tance bude
probíhat ve sportovní hale ZŠ v gymnastickém sále.
Sborovna pedagogů přesídlila o patro níže,
kde proběhla rozsáhlá rekonstrukce podlahy
a kompletního IT vybavení. Na fotodokumentaci jistě poznáte více než jeden rozdíl.
A v neposlední řadě byly v celém třetím podlaží zkompletované zvonky s kancelářskými
telefony na zdech. Nyní je možné zvonit přímo
do vybraných tříd, což vede k dalšímu zamezení vstupu nezvaných osob do budovy.
Je to vlastně velká mozaika, která se skládá
a skládá, aby mohly děti v září premiérově
nastoupit do příjemného prostředí, kde se
jim bude líbit a kam budou rády chodit.
Text a foto: Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz
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ČERVNOVÉ
RADOVÁNKY
SLUNÍČEK

PRÁZDNINY
V MATEŘINCE

Měsíc červen ve školce je již tradičně ve znamení výletů, her a loučení s budoucími školáčky. Posledním červnem se ale ještě dveře
školičky nezavírají. Letní prázdninový provoz
probíhá až do 13. července a na něj navazují
hned dva mateřinkové příměstské tábory.
„Z pohádky do pohádky“ se děti dostanou
v týdnu 16.7. – 20. 7. se Zuzkou Boháčkovou
a Šárkou Horákovou v Motýlcích. Kreativní
tábor proběhne v následujícím týdnu od
23. – 27. 7. s Věrkou a Týnou Lopatářovými
ve třídě Rybiček.

Pak už nastane všem opravdové letní dobrodružství.
Odpočati a plni zážitků se zase sejdeme
v nově vymalované školičce v pondělí 3. září.
Dobrou zprávou je, že výše školného se ani
v příštím školním roce nebude měnit.
Krásné pohodové léto přeji nejen všem
dětem, rodičům, ale i zaměstnancům mateřinky.
Text a foto: Simona Heindlová
ms.nehvizdy@volny.cz

Nastal poslední měsíc školního roku,
a jak praví staré pořekadlo, „Kdo si hraje,
nezlobí“, tak jsme také učinili.
Děti ze třídy Sluníček navštívily knihovnu
v Nehvizdech, kde je přívítala milá paní
knihovnice Klára Strnadová s postavičkou
plyšového Krtečka.
Děti se dozvěděly mnoho nových informací o knihovně, knížkách a jak to všechno
v knihovně chodí. Krteček jim na závěr
daroval omalovánky, které si děti odnesly na
památku domů.
Další akcí pro Sluníčka byl celodenní výlet
do Farmaparku v Soběhrdech, který nám
byl zaslouženou odměnou za celý školní
rok.
Děti si prohlédly roztomilá zvířátka, zaskákaly si na obrovské trampolíně a spěchaly
do restaurace. Výletníci si pořádně naplnili
bříška bramborou kaší a obrovským řízkem.
Nakonec jsme objevili velikou halu, kde nás
čekalo příjemné překvapení – herna plná
prolézaček, skluzavek a pískoviště s dřevěnými kostkami.
Počasí se nám vydařilo a výlet jsme si
všichni náramně užili. A teď hurááá na
prázdniny!
Eva Bednářová
a Hana Horálková
ms.nehvizdy@volny.cz

Z HISTORIE: ČERVENÝ KOHOUT
DŘÍVE ČASTO KOKRHAL I V NEHVIZDECH
Před staletími bývaly obce náchylné k rozsáhlým
požárům postihujícím většinou několik usedlostí
naráz. Vzhledem k velkému podílu hořlavých
materiálů užívaných v konstrukcích venkovských
i městských obydlí se oheň snadno šířil. Živilo ho
též dřevěné vybavení domu, na špýcharu uložené
zrní, sláma a nevymlácené obilí ve stodole nebo
seno na půdě.
Nebylo obce, která by se těmto obávaným
katastrofám vyhnula. Červený kohout několikrát
kokrhal i v Nehvizdech.
Nejstarší ucelenější doklad pochází z roku 1570,
kdy obec náležela k přerovskému komornímu
panství. Tehdejší požár vznikl na usedlosti Jana
Zity, jemuž paradoxně shořela jen řezárna a kůlna
s uschovaným vozem. U jeho sousedů byla situace horší. „Martinovi Krámcovi všeckno stavení
shořalo krom světnice, [také] komora a stodola,
v kterýž již vobilí k vymlácení ani potřebí nebylo.
Brychtovi pak všeckno stavení shořelo krom světnice, kteráž prohořala [a] ještě něco užíti může
a stodoly, v kterýž dosti málo vobilí k vymlácení
zůstalo. Markovi Halašovi, tomu tolik stodola
s vobilím, se vším, co ho měl, shořela.“
Obnova domů bývala obvykle poměrně rychlá.

Na silně odlesněném přerovském panství ležícím
v rovinaté zemědělské krajině se však opakovaně
setkáváme s nedostatkem stavebního dříví. Při
velkém požáru Mochova, který po sobě roku
1594 zanechal osm do gruntu spálených usedlostí, se vhodné dřevo nepodařilo nalézt ani na
sousedním brandýském panství (lesy za Labem
byly chráněným loveckým hvozdem Rudolfa II.).
Mochovští v tomto případě dřevo získali snad
až na Černokostelecku. V souvislosti s nehvizdským požárem přerovský purkrabí sděluje:
„… na panství přerovským vpravdě žádného dříví
k stavení nejni krom v luzích, ke kterémuž se pro
veliké vody nemůže…“ a jedním dechem odkazuje na dvě sousední panství patřící rovněž královské komoře (Brandýs a Poděbrady): „… neb
tu dříví borového i jiného na těch panstvích dosti
jest, aby sobě nebohý, chudý lidi zase vystavěti
mohli…“ Obdobné potíže se objevily i při dalším
zaznamenaném požáru Nehvizd roku 1604, kdy
se o dříví vyjednávalo se správou a forštmistrem
(nadlesním) poděbradského panství.
Martin Hůrka,
historik brandýského muzea
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Náhrobek na kostele sv. Václava z období, kdy
Nehvizdy ohrožovaly požáry.
Fota: Martin Hůrka
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 6. 6. 2018 obdržel strážník stížnost
na obtěžování podomními prodejci.
Strážník projel ulici Horoušanskou, ale
ohlášené osoby nespatřil. Až když se
vracel, všiml si vzdálenějších bytových
domů osoby odpovídající popisu. Strážník
zjistil, že muž neprodává zboží, ale dělá
průzkum a navíc svou přítomnost nahlásil
obecnímu úřadu.
Dne 10. 6. 2018 strážník přijal oznámení o dopravní nehodě motocyklisty. Na
místo nehody postupně dorazili policisté
a specialisté na vyšetřování dopravních
nehod.
Dne 21. 6. 2018 odpoledne dva sedmáci

na přechodu přebíhali na červenou
v době přítomnosti strážníka. Ten je zastavil a domluvil jim.
Dne 27. 6. 2018 strážník přijal oznámení účastnice dopravní nehody, kterou
odvezla do nemocnice sanitka. Zraněná
řidička musela auto nechat na místě
nehody. Doklady a klíče od vozu následně
převzali dopravní policisté, kteří nehodu
vyšetřovali. Strážník na žádost řidičky
převzal osobní věci od policistů a předal
je manželovi řidičky.

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

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 7. 2018. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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