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ÚPRAVA PŘECHODU A ZASTÁVEK
AUTOBUSŮ NA NÁMĚSTÍ SV. VÁCLAVA
Již v listopadovém čísle Kurýru jsme vás informovali o úpravě
náměstí sv. Václava. Tato úprava byla zařazena na základě
vyhodnocení dopravní situace v našem městysi, do programu
dopravně bezpečnostních opatření BESIP a z této kapitoly
získal investor - krajský úřad - také finanční prostředky na
rekonstrukci.
Na práce započaté v loňském roce, kdy byla zrekonstruována
část vozovky a přechodu u restaurace, navázala 20. března
druhá etapa úpravy náměstí. Nejvýraznějším bezpečnostním
opatřením bude rozdělení přechodu pro chodce na dvě části
vsazením ostrůvku do středu vozovky. Přechod bude barevně
zvýrazněn, nově nasvětlen a do vozovky budou umístěny blikající LED diody.
Současně bude upraveno i okolí přechodu, tak aby řidiči na
chodce lépe viděli a celý prostor byl přehlednější. Do bezbariérové podoby budou zrekonstruovány i přilehlé autobusové
zastávky.
Bohužel právě středový ostrůvek a instalace LED diod do přechodu vyžadují dopravní omezení v podobě kyvadlové dopravy
řízené semafory s jízdou pouze jedním pruhem. Pouze tak
může na uvolněné vozovce stavba bezpečně vzniknout. Stavební firma přislíbila maximální urychlení této části výstavby, aby
omezení v dopravě bylo co nejkratší. Přihlédnuto však musí být
k technologickým lhůtám a klimatickým podmínkám. Semafory by měly být odstraněny do 30. 4. 2017.
Žádáme proto všechny řidiče, aby v uvedeném období využili
jiné trasy, a v případě průjezdu přes náměstí dbali zvýšené
pozornosti a trpělivosti.
Věříme, že i přes tato omezení v dopravě dojde ke zlepšení současného stavu a provedená opatření zvýší bezpečnost chodců
na tomto přechodu i na náměstí.
Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

Z OBSAHU
ČÍSLA
PRVNÍ ROČNÍK
NEHVIZDSKÉ LAŤKY............3
DĚTSKÁ SPORTOVIŠTĚ,
JAK JE TO S NIMI?..............6
ZAPOJILI JSME SE DO
PROJEKTU SÍŤ PRO RODINU...9

Dbejte na bezpečnost!
V souvislosti s příchodem jarního počasí a zvýšeným pohybem
dětí a ostatních chodců v obci vyzýváme zejména všechny řidiče
aby:
- dodržovali maximální rychlost v obci 40km/hod,
- dodržovali maximální rychlost v obytných zónách 20km/hod.,
- dbali zvýšené pozornosti na všech přechodech pro chodce,
- dodržovali pravidlo přednosti zprava na místních komunikacích,
- dbali obezřetnosti a ohleduplnosti u všech hřišť, škol a parků.
Poznámka: O bezpečnosti v obci z pohledu obecního strážníka
čtěte na str. 14.

Setkání zástupců obce s občany
Nad vším, co vás zajímá
Zastupitelstvo městyse zve obyvatele Nehvizd na setkání, které se koná 4. 5. 2017
od 19:00 v jídelně ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy. Cílem setkání je odpovědět na otázky na aktuální témata a dění. Členové komisí stavební, školské i finanční
a další zástupci obce a významní hosté budou prezentovat záměry městyse i hovořit
o dalších potřebách občanů. Diskutovat můžeme o všech tématech i nápadech,
o kterých si myslíte, že mohou zlepšit život v Nehvizdech.
Srdečně zve městys Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VELIKONOČNÍ JARMARK:
NAKONEC PŘIŠEL I KOUZELNÍK
Komise školství, kultury a sportu společně
s městysem, TJ Sokol Nehvizdy, Dětským centrem Dráček, klubem Stovka a Základní školou
Nehvizdy připravila opět Velikonoční jarmark.
Konal se v sokolovně i u nehvizdského rybníka,
v němž děti utopily Moranu (snad už konečně
poslali paní zimu na odpočinek definitivně…).
Celé dopoledne se na rodiny s dětmi usmívalo
slunce, sice ještě zubaté, ale to k aprílovému
počasí tak nějak patří. O velikonoční program
i s topením Morany se postaraly děti ze základní školy pod vedením svých učitelek. Několik
jarních písní předvedl také nehvizdský pěvecký
sbor.
A pak se již děti mohly věnovat v sokolovně
soutěžím a hrám s jarní tematikou, které pro ně
připravili zastupitelé, členové školské komise,
učitelé, vychovatelky z DC Dráček a řada dobrovolníků pod vedením radní Jitky Záhrobské.
Rodiče zase mohli v klidu před sokolovnou
nakoupit velikonoční zboží a krásné květiny na
zahrádky. A také se občerstvit, bufet Tomáše
Adamce opět praskal ve švech.
Několik ochotných pletačů (Pavel, Honza,
Milan, Vláďa, Lubor a pan Oujezdský) se i letos
ujalo pletení pomlázek. Proutí bylo na první
pohled dost, ale na konci nezbyl ani vrbový
proutek. A do pomlázek se pustily nejen děti,
ale pletli hojně i tatínkové a zkoušely to
i maminky.
A nesmíme zapomenout ani na skvělou fotoreportáž Davida Janků, kterou si můžete prohlédnout na stránkách městyse i na Facebooku.
Několik fotografií doprovází i tento článek.
A kouzelník nakonec skutečně přišel a vykouzlil na tvářích dětí úsměvy i údiv nad tím, jak to
vlastně všechno dělá…
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz
Fota: David Janků

MASKY OVLÁDLY SOKOLOVNU
V sobotu 4. 3. do sokolovny zavítalo na 140
krásných masek. Nepřeberné množství originálně vytvořených kostýmů nás nechávalo
v úžasu. Během odpoledne si děti na karnevalu mohly zatancovat po vzoru ladných víl
na pódiu a nechyběly ani drobné soutěže.
Ke konci odpoledne se všechny masky předvedly v celé své kráse při písničce Jede, jede
mašinka. Z velkého množství jsme nakonec
vybrali těch 10 nej, což opravdu nebylo
lehké. Konečně, podívejte se na fotografie.
Děkujeme všem za projevenou kreativitu,
dobrou náladu a chuť se společně pobavit.
Více ve fotogalerii městyse Nehvizdy.
Eva Luňáková
Foto: Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MÁME ZA SEBOU VELMI ÚSPĚŠNÝ
PRVNÍ ROČNÍK NEHVIZDSKÉ LAŤKY
Ve středu 29. 3. 2017 proběhl v Nehvizdech
v nové sportovní hale první ročník přeboru
družstev a jednotlivců ve skoku vysokém.
Soutěžila družstva mladších a starších
žákovských kategorií. Jedno družstvo tvořili
vždy 2 dívky a 2 chlapci z dané věkové
kategorie.
Souběžné soutěže jednotlivců se mohli
zúčastnit jak jednotliví členové družstev,
tak i ostatní výškaři, kteří nebyli zařazeni
do týmů.
Na středeční klání dorazili výškaři z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi, Čelákovic
a Kolína. Celkem se o medaile a poháry
utkalo 13 družstev a 57 jednotlivců.
Nehvizdy zastupovalo družstvo mladších
žáků ve složení Viola Počepická, Eliška
Zimmermannová, Jakub Macháček a Saim
Pervez. Za jednotlivce ještě navíc soutěžili
Aneta Salehová a David Horejš.
Mladší žákyně začínaly na výšce 105 cm,
která se po 5cm zvyšovala do 130 cm a poté
dále po 3 cm. Třetí místo vybojovala Eliška
Zimmermannová výkonem 133 cm. Poté se
už jednalo doslova o souboj mezi Martinou
Kolářovou (ZŠ Na Výsluní) a Sabinou Šefkovou (Gymnázium Brandýs), když se obě
úspěšně přenesly přes 139 cm. Dramatické
a napínavé zvyšování a snižování výšek
nakonec lépe zvládla a celkové vítězství
v kategorii si odnesla Sabina Šefková.
Kategorie mladších žáků měla základní
výšku 115 cm, po 5 cm se zvyšovalo do 135
cm a poté po 3 cm. Výkonem 147 cm se na
třetím místě umístil Josef Šedivý (Kolín),
stříbrnou medaili si odnesl se 150 cm Radek
Douša (ZŠ Na Výsluní) a vítěz Vratislav Čeněk (Stará Boleslav) se radoval ze 156 cm.
Starší žákyně zahajovaly na 120 cm, opět po
5 cm až do výšky 135 cm a poté se zvyšovalo po 3 cm. Přes 144 cm se přenesla Nikola
Melicharová (Čelákovice „A“) a získala tak
bronzovou příčku. Se stejnou výškou, ale
lepším skóre pokusů získala stříbro Adéla
Mrkvičková (Kolín). Poté zůstala jediná
závodnice, Šárka Havlová (Kolín), která se
bezchybně přenesla přes 147 cm, 150 cm
a 153 cm. Následná výška 156 cm už byla
nad její síly. Nicméně Šárka ukázala, že má
své první místo se 153 cm opravdu zaslouženě.
U kategorie starších žáků, kteří zahajovali
na 130 cm, to dlouho vypadalo na velice
vyrovnaný souboj. Teprve výška 150 cm se
stala pro některé osudnou. Dále se zvyšovalo po 3 cm. Na třetím místě se umístil Filip
Moc (Kolín) s výkonem 162 cm. Druhé
místo vybojoval Kryštof Novotný (ZŠ Na
Výsluní) se 168 cm. Vítěz klání Stanislav
Bělka (Kolín) se poté s grácií přenesl přes
171 cm, 176 cm a 180 cm.
Další výšku si nechal nastavit na 182 cm. Za
naprosto nepopsatelné atmosféry se prvním

pokusem přenesl i přes ni a vylepšil si své
osobní maximum. Následovalo 185 cm, které zůstaly nepokořeny. Nutno podotknout,
že svým výkonem Stanislav Bělka na Nehvizdské laťce nastavil laťku opravdu vysoko.
Poděkování na závěr patří výškařům
a výškařkám, z nichž si mnozí odnesli nové
osobní rekordy, trenérům, učitelům a všem
ostatním, kdo se podíleli na hladkém prů-
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běhu a bezvadné atmosféře soutěže. Přejme
žákům i žákyním, aby i nadále sportovali
s radostí, nadšením a elánem, aby každým
rokem posouvali hranice svých možností
a aby je přicházeli každoročně testovat na
Nehvizdskou laťku.
Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
Foto: Archiv ZŠ Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE
OBCHVAT NEHVIZD:
DOHODLI JSME SE S KRAJEM Z ÚŘADU
Po jednání na Středočeském kraji a přizvání
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje došlo k dohodě - městys Nehvizdy
uzavřel se Středočeským krajem a KSÚS
smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů.
Předmětem a specifikací této smlouvy je
závazek obce zajistit projektovou přípravu
a majetkoprávní vztahy včetně vypořádání
pozemků pod stavbou. Dále musíme zajistit
potřebná povolení, vyjádření a souhlasy na
předmětnou stavbu včetně uzavření příslušných smluv. Kraj se naopak zavazuje zajistit
realizaci investiční akce, finančně zajistit
stavební objekty ve vlastnictví kraje a aktivně
vyhledávat dotační prostředky pro realizaci
celé akce.
Uzavření této smlouvy odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 23. 3. 2017
usnesením č. 4/28/2017.
S přípravou na zajištění pozemků obec
pracuje a na některé pozemky již uzavřela
smlouvy a jiné jsou připraveny ke směně,
zadali jsme vypracování geometrického plá-

nu na tyto směny. Po dokončení GP a jejich
schválení dojde ke směnám pozemků, které
potřebujeme pod budoucí obchvat.
Jednali jsme s ČEZ Distribuce, a. s., o stožárovém vedení 22 kV a o jeho přeložení na
podzemní – kabelové tak, aby vedení bylo co
nejblíže k dálnici. Tímto přeložením a položením kabelového vedení do země se také
zmenší ochranné pásmo oproti stožárovému
vedení, čímž se obchvat oddálí od bytové
zástavby.
Protihluková opatření budeme nuceni
provést u ulice Horoušanská. Na to budeme
zpracovávat studii, aby hluk z obchvatu neobtěžovalt blízkou zástavbu a my jsme věděli,
jak veliký pozemek v této části budeme
muset odkoupit nebo směnit.
Usilovně pracujeme na tom, abychom měli
co nejdříve směněné pozemky, vypracované
studie a všechna potřebná vyjádření.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Z JEDNÁNÍ BŘEZNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů mezi městysem, Středočeským krajem a KSÚS Středočeského kraje
v předložené verzi a pověřilo starostu jejím
uzavřením.
- Nákup jedné multifunkční pánve pro
školní kuchyni.
- Dohodu vlastníků provozně souvisejících
vodovodů mezi městem Čelákovice
a městysem Nehvizdy na dobu neurčitou
a pověřilo starostu jejím podpisem.
- Smlouvu o poskytování pečovatelské
služby mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvkovou organizací a městysem Nehvizdy a pověřilo starostu jejím
podpisem.
- Přenechání bytové jednotky č. 58B v č. p.
321 do podnájmu pro paní M. K. a pověřilo starostu souhlas podepsat.
- Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2017 pro TJ Sokol Nehvizdy, Na Příštipku 135, Nehvizdy, IČO
43755062, na rozvoj mládežnického sportu
v Nehvizdech ve výši 350 000 Kč.
- Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2017 pro AFK Nehvizdy,
U Hřbitova 692, Nehvizdy, IČO 43750940,
na zabezpečení sportovní činnosti v Nehvizdech ve výši 150 000 Kč.
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- Pořízení mobilní aplikace Operace
Anthropoid pro Nehvizdy.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-6018121/1
(Nehvizdy, Družstevní – kNN- č. k. 200122,146) mezi městysem Nehvizdy a ČEZ
Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 200/121
a 200/127 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč.
- Uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IZ-12-6000480/
VB/03, Nehvizdy – kVN, VN mezi městysem Nehvizdy a ČEZ Distribuce, a. s.,
na pozemek p. č. 373/58 a 326/527 v k. ú.
Nehvizdy za 10 000 Kč.
- Uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126021066VB/01, Nehvizdy – ul. Okružní
- kVN mezi městysem Nehvizdy a ČEZ
Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 326/260
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč.

POPLATEK ZA PSA A LIKVIDACI ODPADU
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odvoz komunálního
odpadu a poplatek za psa, aby tak učinili
co nejdříve. Splatnost poplatků byla ke
dni 31. 3. 2017. K uvedenému datu nebylo
uhrazeno 9 % z poplatků za odpady
a 12 % z poplatků za psy. Upozorňujeme
proto všechny, kterých se toto sdělení týká,
že městys přistoupí k vymáhání v souladu
s platným daňovým řádem.
Poplatky se platí hotově v pokladně (tj. na
Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255),
nebo převodem na účet č. 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět
převodem na účet, uveďte do variabilního
symbolu: 1340 a vaše číslo popisné při
platbě za odpad, 1341 a vaše číslo popisné
při platbě za psa. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně.
Bližší informace na tel. 326992523 nebo
724191245.
Pro informaci ještě uvádíme výši poplatků:
POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka
450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově
do 31. 3. 2017.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu (Obecně závazná vyhláška
č. 5/2012) činí 600 Kč za trvale hlášeného
občana na rok (tj. občana ČR a cizince
s trvalým pobytem nebo přechodným
pobytem na území obce na dobu delší než
90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se
poskytuje osobám, které dosáhnou
v příslušném kalendářním roce věku 65
a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2017.
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.

Zápis z jednání zastupitelstva najdete
v elektronické podobě na webu městyse
Nehvizdy na úřední desce nebo na vývěsní
desce před úřadem.

NOVÝ ODEČÍTAČ STAVU VODOMĚRŮ
Sdělujeme občanům, že novým odečítačem
stavu vodoměrů v Nehvizdech a Nehvizdkách byl společností VaK Zápy, s.r.o., určen
Jaroslav Drahokoupil. Před ukončením
II. Q/2017 budou v dalším čísle Kurýra
sděleny bližší organizační informace.

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DALŠÍ ČÁST ŠKOLY
JE ZKOLAUDOVÁNA
V polovině března byla provedena kolaudační prohlídka stavebním
úřadem, hygienou a hasičem. Kolaudovala se totiž budova bývalých
garáží a skladů, které jsme v rámci dotace přestavěli na školní zařízení pro 100 žáků se zázemím pro učitele a sociálním zařízením pro
žáky. Při této prohlídce nebyla shledána žádná závada.
Veškerá námi připravená dokumentace a provedená měření dozvuků, radonu a rozboru vody byly v pořádku. Také topné zkoušky
byly provedeny a elektrorevize také neshledala žádné závady. Vše
odpovídá normám.
Toto školní zařízení bude sloužit prvnímu stupni naší základní školy
pro výuku a při poklesu počtu žáků bude tato budova sloužit jako
zázemí družiny a bude propojena s venkovními prostory, kde budou
herní prvky a venkovní hřiště. Nyní se bude provádět venkovní
úprava terénu za touto budovou, kde bude vysázena zeleň a oset
trávník.
Zkolaudována byla i stará škola
Ve stejný den byla kolaudována také naše stará škola č. p. 14. Kolaudace se týkala zateplení a větracích a rekuperačních jednotek.
V této budově je instalováno v každé třídě vzduchotechnické zřízení,
které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu s předehřevem. Proto
jsme zde museli provést měření ve všech třídách při spuštění těchto
větracích jednotek. Toto měření splňovalo hygienické normy, které
jsou velice přísné.
Při kolaudačním řízení této budovy zástupci KHS chtěli provést
spuštění jednotky na plný výkon a konstatovali, že tyto jednotky
splňují předepsanou normu pro školní zařízení. Abychom splnili
podmínky dotace, museli jsme nainstalovat i budky pro rorýse. Při
kolaudačním řízení též musely být předloženy revize elektroinstalace
a zkoušky otopné soustavy a měření radonu. I tato kolaudace byla
bez připomínek a závad, takže nyní máme obě tato školská zařízení
zkolaudována a třídy mohou sloužit pro výuku žáků. Tímto bude
mít nehvizdská základní škola k dispozici 29 kmenových tříd a tři
odborné učebny.
Nástavba původní budovy základní školy
Tímto naše budování školních zařízení neskončilo, podařilo se nám
získat dotaci na nástavbu původní budovy u nové základní školy
č. p. 243, na které se provede nástavba s novým střešním pláštěm
a rekonstrukce rozvodů elektro a otopné soustavy a celkové zateplení budovy s fasádou.
Tento projekt je rozložen do roku 2017 a 2018. Na tuto akci se nám
podařilo získat dotaci od Ministerstva financí ve výši 70 % uznatelných stavebních nákladů v celkové výši 7 034 tisíc korun. V této
nástavbě budou 3 kmenové třídy pro 75 žáků, 1 speciální učebna
hudební výchovy, sociální zařízení a zázemí pro učitele s kabinetem.
Tato nástavba bude velice náročná, protože se musí zpevnit základy
budovy a vyměnit stropní panely nad druhým nadzemním podlažím, protože pro školské zařízení nesplňují únosnost (na byty by to

Původní budova, kde bude nástavba tří kmenových tříd, speciální
účebny a zázemí pro učitele (nahoře). Nové třídy vznikly v přestavěné
garáži a skladu (uprostřed a dole).
Foto: Mirka Kvasničková
stačilo). Zahájení prací plánujeme na konec dubna letošního roku tak,
aby v září byla tato nástavba zakryta střešním pláštěm. Doufám, že
s touto nástavbou bude vyřešena kapacita školních zařízení v Nehvizdech.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

STŘÍPKY Z KOMISE STAVEBNÍ
Podněty občanů k úpravě zeleně v obci
Děkujeme všem občanům, kteří zaslali naší komisi podněty
a náměty k úpravě zeleně v obci. Všechny Vaše požadavky a připomínky budou posouzeny a konzultovány s odbornou firmou, ty vhodné
budou pak zapracovány do plánu obnovy zeleně v obci. Výsadbu budou
v rámci celého roku provádět naše technické služby.
Nejen kácíme, ale i sázíme
V únoru a březnu došlo k vykácení některých stromů před budovou úřadu a starou školou na Pražské ulici, aby uvolnily místo nové,
vhodnější zeleni. Již bylo rozšířeno parkoviště před úřadem a technické

služby zahájily novou výsadbu vysoké i nízké zeleně dle projektu, o kterém
jsme Vás informovali v minulém čísle Kurýru.
Úprava chodníků a vozovky v ulici B. Mouchy
Vzhledem k tomu, že k nové základní škole bude zajíždět i školní autobus,
přistoupila obec k rozšíření vozovky od křižovatky na Pražské do ulice
Bedřicha Mouchy a úpravě chodníků tak, aby byla zajištěna maximální
bezpečnost našich dětí při cestě do školy.
rsstavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

DĚTSKÁ SPORTOVIŠTĚ, ODDYCHOVÉ
ZÓNY - JAK JE TO S NIMI?
Všechna dětská a sportovní hřiště má ve
správě Komise školství, kultury a sportu.
Finančně je tato oblast velmi náročná.
V současné době se městys stará o čtyři
dětská hřiště (Lentilky, Rákosníček, Sokolovna, AFK), jedno sportoviště (hřiště
Za Valem) a jednu oddychovou zónu (naučnou stezku). Mezi volnočasové aktivity
patří také Klub 100 se zahradou. Městys
dále udržuje hřiště v mateřince a v Dětském centru Dráček (aktuálně školní dvůr
ZŠ v Pražské 14).
Na pravidelné obnovování herních prvků
přispívá městys a dalším zdrojem jsou
prostředky získané ze vstupného z akcí
městyse. Díky sponzorům mysliveckého
plesu panu Brodskému a Štěchovi máme
letos 37 000 Kč k tomuto využití.
Naprosto zásadní při projednávání
jakýchkoliv kroků v těchto zónách je
bezpečnost, dodržení zákonných norem,
funkčnost a také jejich údržba.
Co řešíme aktuálně?
- Objednali jsme pravidelnou roční revizi
všech hřišť odbornou certifikovanou
firmou.
- Bude doplněn či vyměněn písek na hřištích dle potřeby.
- Vybrali jsme nové herní prvky na hřišti
k sokolovně a dřevěné prvky na Starou
cestu, kde přibudou i lavičky.
- Ve spolupráci se spolkem „Za klidný
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domov“ řešíme využití prostoru u psího
výběhu pro sportovní aktivity (oblast
Uniga).
- U školy B. Mouchy nás čeká úprava prostor za jídelnou, venkovních prostor pro
novou družinu a krytá stání pro kola.
- Využití Klubu 100 a nových ploch pro
mládež. Na tomto bodě s námi spolupracuje sociolog a učitel Lukáš Urban, kterému tímto děkuji za zpracovanou analýzu.
Na závěr tři prosby k uživatelům sportoviště „Za Valem“.
1. Nezasahujte bez domluvy se zřizovatelem do jakékoliv úpravy ploch. Stačí
se obrátit na městys a najdeme společné
řešení, které bude vyhovovat zákonné
normě.
2. Tolerance je potřeba pro všechny
strany. Jedná se o multifunkční a multigenerační plochu. Ať si na skateparku jezdí
malé děti do doby, než přijdou „velcí“
kluci, i když tam podle řádu býti nemají.
Ale až přijdou „velcí“, tak my dospělí jim
nechme svobodu. Poučme naše menší
děti, jak se mají chovat. Je to místo pro
teenagery. Vždyť malé děti také budou
dospívat…
3. Rodiče dětí do 15 let by se měli občas
podívat, jak jezdí jejich děti na skateparku bez přilby. A vůbec nejde o formalitu
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zvanou provozní řád, ale jde o to nejdůležitější a nejcennější, jejich život a zdraví.
Tam toleranci neuznávám.
Pokud máte nápady, náměty a připomínky, přijďte na zastupitelstvo nebo na
setkání veřejnosti se zástupci obce, dne
4. 5. 2017 od 19.00 hodin v jídelně ZŠ v
ulici Bedřicha Mouchy.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Protože nám děti dorůstají
a díky „devítiletce“ tráví více
času v Nehvizdech (naštěstí),
nabízíme pomocnou ruku pro
naplnění jejich volného času.
Potřebujeme však jejich pomoc
a jejich názor, a proto vyzýváme nehvizdskou mládež:
Co byste uvítali v Nehvizdech?
Venkovní bowlingovou dráhu,
parkur park, bikepark? Nebo
něco jiného? A také jaké využití
pro Klub 100? Prosím pište na
mail: skolska@nehvizdy.cz.
Děláte to pro sebe!!!

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŘEDITELSKÝ DÍK KOLEGŮM, VÍTÁNÍ JARA
U VČELIČEK
ŽÁKŮM I RODIČŮM
Ještě není čas bilancování, teprve vstupujeme do finále letošního školního roku,
ale události posledních dnů mě nutí poděkovat. Můj dík patří všem, kdo tvoří náš
školní svět, především pak kolegům
a našim žákům a jejich rodičům. A za co?
Za skvělou atmosféru, za to, že se mezi
vás každé ráno těším, za Nehvizdskou laťku, olympiády, štafetový pohár, za úsměvy
v kuchyni a za dobroty, co vaříte, za čistou
školu, za sobotní vernisáž s občerstvením,

za ochotu a vstřícnost, za drobné dohady a věčnou nespokojenost - hlavně za
to, že nic není problém a na všem se dá
domluvit.
Běží zápisy, přijímačky, žijeme školním
životem, ale já dobře vím, že to, co máme,
není tak úplně samozřejmé. Je to vaše
zásluha a já vám moc děkuji.
Váš
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

VÝTVARNÁ VÝSTAVA
„SKŘIVÁNCI, OBLUDY A PŘÍŠERY“
Naše škola umělecky ožila. V sobotu
1. dubna 2017 se konala vernisáž výtvarných děl žáků ZŠ Nehvizdy s názvem
Skřítci, obludy a příšery.
Na slavnostním zahájení výstavy nám
zatančila děvčata z naší školy. Tak taneční
umění otevřelo cestu umění výtvarnému
a ve škole se děly zázraky. Neméně nám
vernisáž „okořenili“ naše paní kuchařky
a páni kuchaři svým kulinářským uměním. Mohli jsme si tak dobrým jídlem
zpříjemnit tuto krásnou podívanou.
Návštěvníci spatřili skřítky, kteří se
choulili do ročních období. Jeden chrápal,
druhý se schovával pod slunečníkem,
další téměř voněl kytičkami a poslední
se schovával pod listím. Svým uměním
se představili žáci keramického kroužku,
kteří vytvořili příšery a čepičky skřítečků

z keramiky. Mohli jste spatřit díla grafické
techniky, propichované obrázky, prostorovou tvorbu, malbu, kresbu… Neváhejte
a přijďte se podívat do naší školy, výstava
trvá do konce dubna.
Mám velikou radost, jak celá akce dopadla. Umění zpříjemnilo naše školní chodby,
děti se zastavují a pozorují vystavená díla.
Autoři jsou pyšní na svoje výtvory a to je
dobře. Děti zažily krásný pocit z dobře
odvedeného díla, mají úspěch. A to vše
by nešlo bez našich dětí, kolegů a našeho
pana ředitele Luboše Rýdla. Děkuji všem,
je to důkaz toho, že v naší škole opravdu
žije umění – a nejen to.
Petra Doucková
douckova@skolanehvizdy.cz
Fotografie: David Janků

Foto: Leona Chábová
Ne nadarmo se říká, že včeličky
jsou pilné. Naši třídu navštěvuje
23 pilných Včeliček – předškoláčků, převážně s odkladem školní
docházky.
Formou hry si osvojují dovednosti
potřebné pro vstup do školy.
K tomu nám pomáhají ,,Šimonovy
pracovní listy“ plné zábavného
počítání, hravé abecedy, poznávání
světa a celkového rozvoje. Včeličky
plní jednou týdně domácí úkoly,
které je baví a motivují k danému
tématu týdne.
A pokroky jsou viditelné na každé
Včelce. Však na konci školního
roku jsou děti zaslouženě odměněny výletem a rozlučkovou akcí.
A jak vlastně Včeličky přivítaly
jaro? Samozřejmě aktivně, protože
Včelky nezahálí...
Třídu máme plnou barevných
květin, ptáčků, motýlků, zvířátek
a na našem papírovém stromě již
pučí květy.
Velká škoda, že nám „Jarní víla“
celou tu krásu neoživí. Naštěstí
venku si vše vynahradíme. Při procházce si všímáme všeho zajímavého a nového. Pozorujeme ptáčky,
kteří nám zpívají nad hlavou,
zvířátka běhající po poli, poletující
hmyz a rozkvetlou přírodu kolem
nás.
O všem si vyprávíme a následně
využíváme při zájmové činnosti.
Před sebou máme ještě spousty
práce i zábavy.
Jaro je v rozpuku a my si jej hodláme spolu naplno užít! Neboť naše
heslo zní:
„MÁME SE RÁDI A VŠICHNI
JSME KAMARÁDI.“
Jana Karnetová,
Leona Chábová
třídní učitelky Včeliček
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

HASIČI TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE
PROVEDLI JARNÍ ÚKLID V OBCI
Hned na úvod ovšem musím napsat, že
v tom letos zdaleka nebyli sami. Na
výzvu, která se objevila jak na Facebooku
SDH Nehvizdy, tak i ve skupině Nehvizdy
jako takové, zareagovalo mnohem více lidí
než vloni. Ano, je nutné zmínit, že Chalupovi se dostavili i letos, ale kromě nich se
v sobotu 8. 4. o půl deváté ráno před hasičárnou sešlo i dalších více než deset dospělých a dětí. A to nepočítám nás, hasiče.
Ten počet byl opravdu znát, vše šlo díky
tomu rychle od ruky.
Úklid jsme zahájili, stejně jako vloni,
u školky, postupně jsme se přesouvali přes
prostor u kostela a pošty až do skateparku,
který byl ze všech uvedených lokalit opět
zaneřáděný zdaleka nejvíce.
I tak ale naše
mnohočlenná sestava měla vše hotovo velmi
rychle a už kolem 11. hodiny jsme vyhazovali pytle s odpadky ve sběrném dvoře.
Věřím, že se z této vloni zahájené akce stává
poměrně hezká tradice.
Doufám, že příští rok se nás u hasičárny
sejde ještě více než letos!
Text a foto: Michal Velička
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZAPOJILI JSME SE DO
PROJEKTU SÍŤ PRO RODINU

Zapojili jsme se do projektu Sít pro rodinu s názvem S+O+S. Jedná se o síťování
center napříč republikou a vzdělávání
zaměstnankyň center. Za Dráček si zvýší
kompetence Iveta Doležalová a Jitka
Černá.
Spolupracujeme s RC Routa Čelákovice
na projektu „Restartuj kariéru“. Jedná se
o cyklus seminářů, kurzů a konzultací pro
lidi hledající své uplatnění na trhu práce.
Zapojení pro účastníky je zcela zdarma.
Na základě krátkého dotazníkového průzkumu provedeného v Dráčku potěšíme
naše klienty novinkami od 1. 5. 2017.

Herna bude otevřena v úterý a čtvrtek již
od 8.30 hodin a přidáváme novou, velmi
žádanou odpolední hernu. Každé pondělí
od 15.00 do 17.30 hodin. Navíc si vámi
žádanou lepší kávu (máme kávovar na
kapsle – latté, cappuccino, atd.) můžete
nově vychutnat i na dvoře Dráčku vybaveném pro děti. Od září chystáme prodloužené hlídání dětí a další novinky!
Na konci března proběhlo v Dráčku
intervizní setkání center ze Středočeského
kraje.
Na setkání dorazilo velké množství
účastnic. A důvod? Dobrá pověst našeho
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Akce v Nehvizdech ve zkratce:
20. 4. Seminář „Jak hledat a najít
zaměstnání nejen po MD/RD“ od 8.30
v DC Dráček
25. 4. Seminář o nošení dětí v šátku či
nosítku, od 9 hodin v DC Dráček
30. 4. Branný den SDH Nehvizdy od
10.00 hodin na AFK
30. 4. Pálení čarodějnic od 18.30 na
AFK
4. 5. Setkání veřejnosti se zástupci
městyse, školství a sportovních organizací od 19.00 v ZŠ Nehvizdy
11. 5. Setkání seniorů se zastupiteli
od 14.00 hodin na úřadě
13. 5. Vítání občánků od 14.00 hodin
na úřadě
20. 5. Scooter freestyle day od 14.00
hodin ve skateparku
městečka. Starosta Nekolný vyhověl přání
účastnic a přišel na setkání pohovořit
o důvodech našeho dobrého jména. Jako
vždy všechny naprosto zaujal, a to především podporou školských a mimoškolních
činností v Nehvizdech. Starosta poukázal
na týmovou a jednotnou práci celého
zastupitelstva. Musím poděkovat Restauraci U Drástů, že zvládla nápor kolegyň
i s jejich dětmi i ve velmi exponovaném
čase s naprostou profesionalitou.
Text a foto: Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
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OZNÁMENÍ
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

V měsíci dubnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Božena LEŽALOVÁ
Miroslava SOKOLOVSKÁ
Jarmila CHOCHOLOVÁ
Věra LEDECKÁ
Marie ŠTRYNKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Pozvánka na valnou hromadu
Dne 21. dubna 2017 od 19.00 hodin se bude konat v klubovně na fotbalovém hřišti valná hromada našeho fotbalového
klubu. Během schůze se členové, rodiče žáčků ale i příznivci
klubu seznámí s činnostmi a hospodařením klubu. Zvolí také
nový výbor na další volební období. Dále pak budou všichni
informováni o investičním záměru v rámci areálu hřiště.
Zve výbor AFK Nehvizdy, z.s.

APLIKACE ANTHROPOID –
MŮŽETE POMOCI I VY!
V návaznosti na schválení pořízení aplikace pro mobilní
telefony „Anthropoid pro Nehvizdy“ na březnovém zastupitelstvu se rozeběhly ostré práce na vlastní přípravě. Aplikace
má být výmluvná, pestrá, poučná, plná zajímavých prvků.
Prostě půjdeme s dobou, proto také spolupracuje autorský
tým s Dr. Lubošem Rýdlem, ředitelem nehvizdské základky,
který plánuje využití aplikace i v rámci výuky.
Výzva je prostá. Pokud disponujete dobovými fotografiemi,
dokumenty nebo jejich kopiemi, které se vztahují k době
protektorátu nebo Anthropoidu, ozvěte se prosím. Stejně
tak, pokud máte jakékoliv nápady, které bychom při přípravě
aplikace mohli využít.
Petr Mück
Financni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE ZNÁ VÍTĚZE

V sobotu 11. března se konal již 5. ročník
turnaje ve stolním tenise. V letošním roce
se v místní sokolovně sešel rekordní počet
účastníků – celkem se přihlásilo 34 hráčů,
kteří se na šesti stolech utkali ve dvouhře.
Letošní novinkou byla možnost startu registrovaných hráčů. V první fázi byli pingpongáři rozděleni do 4 skupin, kde si to rozdali
systémem každý s každým. Podle výsledků
ve skupině byli nasazeni do následného
pavouka.
Již zápasy ve skupinách naznačily, kde asi
hledat favority. Ale úplně jednoduché to
neměli. Nikdo nechtěl prohrát bez boje,
a proto jsme byli svědky lítých bojů o každý
míček. S nástrahami turnaje a silou soupeřů se nejlépe vypořádal Jiří Pastir, který ve
finále tesně porazil místního šampióna Petra
Počepického. Na třetím místě skončila Iveta
Jankovská. V kategorii dětí se na stupních
vítězů umístili: 1. místo Jakub Sixta, 2. místo
Natálie Sixtová, 3. místo Martina Matějková.

Závěrem bych chtěl poděkovat Tomášovi
Adamcovi za zajištění občerstvení a všem,
kdo se podíleli na přípravě a organizaci turnaje. Děkuji všem hráčům i divákům za účast
a těším se zase někdy na shledanou.
Za oddíl stolního tenisu
Martin Cimbůrek
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Foto: Ludmila Macková

PŘÍPRAVKA
NA KARATE
V oddílu, který se schází v sokolovně a nese
nově název Karate Tora Nehvizdy, s námi
cvičí některé děti již čtyři roky, a znají tak
nejen základní techniky karate a názvosloví.
Zařadit úplné začátečníky do této skupiny by
mohlo znamenat snížení nároků na stávající
a příliš vysoké nároky na nové členy.
Od letošního února jsme tedy zavedli v rámci
DC Dráček kroužek s názvem „Přípravka na
karate“, který aktuálně navštěvuje 16 dětí.
Ti nejstarší z přípravky, kteří zvládnou techniky pro bílý pás, přejdou do oddílu již od
září. Mladší mohou pokračovat v přípravce
ještě příští školní rok a počkat si třeba na
nové kamarády, kteří do přípravky přijdou.
Klub Karate Tora tak kontinuálně připravuje
děti a mládež od počátku až k vyšším žákovským technickým stupňům.
Jitka a Karel Záhrobští
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Foto: Richard Záhrobský

Muži: 1. Pastir Jiří
2. Počepický Petrt
3. Jankovská Iveta
Děti : 1. Sixta Jakub
2. Sixtová Natálie
3. Matějková Martina
4. Počepický Petr
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MNOHO LIDÍ STÁLE
NEPŘECHÁZÍ BEZPEČNĚ

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ
RUBRIKA

Většina obyvatel městyse si bezpochyby
všimla, že obecní policista po svém ranním
nástupu na směnu dohlíží na přechodu
u školy, kam se přesunul z náměstí. Na první
pohled by se mohlo zdát, že na přechodu se
semaforem nemá přeci žádnou práci. Rušná
rána však ukázala, že tomu tak bohužel
není. „Jakmile padne zelená, všichni se bez
rozmyslu vrhnou na přechod. Vůbec se
nerozhlédnou,“ potvrzuje obecní strážník
Michal Dudla.
Přitom jen v letošním roce zachytil několik
aut, jejichž řidiči projeli na červenou.
Strážník je přesvědčen, že za nebezpečné
chování chodců může rozšířený mýtus, že
chodec má na přechodu absolutní přednost.
Avšak v zákoně samotném se píše něco jiného : „Chodec nesmí vstupovat na přechod
pro chodce nebo na vozovku bezprostředně
před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát
přednost tramvaji.“
Další skutečnost, kterou část chodců nebere
v potaz, je skutečnost, že řidič dá přednost
pouze tomu chodci, kterého si všiml. Velmi
podobné je to se semafory při západu
a východu slunce. Řidič, který „nevidí“
důvod k zastavení, prostě brzdit nebude.

Obecní strážník zachránil seniora, tleskáme!
Strážník obecní policie za březen přijal
pětačtyřicet oznámení od občanů, řešil
76 přestupků a zadržel jednoho pachatele
trestného činu.
Dne 21. 3. 2017 pomohl obecní policista
seniorovi, který se ztratil. Když policista zjistil, že senior špatně artikuluje, je
zmatený a neví, kde bydlí, pomohl mu najít
občanský průkaz. Z údajů policista zjistil,
že senior má trvalé bydliště v Úvalech. Za
pomoci Městské policie Úvaly byl hlídkou
senior dopraven domů, kde si jej převzala
družka.
Dne 31. 3. 2017 se střetla dvě vozidla, kdy
viník nehody ujel. Policista dle popisu vozidlo dostihl a na místo přivolal státní policii.
Dne 31. 3. 2017 si policista všiml osobního
auta, jehož řidič nebyl za jízdy připoután.
Policista vozidlo zastavila a zjistil, že řidič
má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Případ převzala Policie
České republiky pro podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí.
-hop-

Chodec může mít po právní stránce pravdu,
ale přesto může dopadnout na přechodu
velmi špatně.
Zákon bohužel příliš nepopisuje, jak má
chodec dát řidiči najevo, že jen tak nepostává na chodníku. Myslí pouze na nevidomé:
„Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít
vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve
směru přecházení.“ I když chodec není nevidomý, může na kraji vozovky mávnout rukou
nebo deštníkem. Pokud řidič na chodce reaguje zpomalením, je v drtivé většině případů
možné přecházet. Mnoho řidičů nepovažuje
za příliš fér postup, kdy chodec nutí řidiče
zastavit. Dát přednost totiž automaticky neznamená zastavit. Většina řidičů, která chce
pomoci nejistému chodci mávne nebo blikne, aby dali najevo, že chodce vidí. Chodec
může poděkovat mávnutím nebo úsměvem,
protože přecházení je také dialog.
Bezpečnostní opatření jako značky, pruhy
a semafory slouží k tomu, aby vše bylo jasné,
kde se mají chodci a řidiči potkávat, ale za
nikoho komunikovat nemohou.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

ROK S NEHVIZDSKÝM
OBECNÍM POLICISTOU
Již uplynul rok od nástupu obecního
strážníka do služby v Nehvizdech. Starosta
uzavřel za Nehvizdy smlouvu s Radonicemi, podle které je Michal Dudla radonický
obecní strážník, působící v Nehvizdech.
Toto řešení nahradilo spolupráci s šestajovickou obecní policií, která Nehvizdům
příliš nepomáhala.
Za rok obecní strážník řešil 438 přestupků,
uložil 206 blokových pokut a 219 přestupků
řešil lidsky domluvou. Nejčastějším přestupkem bylo nerespektování dopravního
značení – průjezd vozidel přesahujících 12
tun a zákaz zastavení. Trošku nečekaně ve
statistice vystupuje 28 dopravních nehod
a 26 odchytů psů.
Našemu strážníkovi lze popřát pevné zdraví
a respekt obyvatel.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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