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POZOR, ZMĚNA! VÍTÁNÍ ADVENTU
SE ODEHRAJE V AREÁLU ŠKOLY
Po mnoha letech, kdy jsme v Nehvizdech vítali příchod adventního období v areálu AFK, nastává změna. Oslavu příchodu nejhezčího období
v roce připravujeme nově v areálu základní školy.
Sportovní areál, v němž letos vznikly osmidráhový ovál a hřiště na
plážový volejbal, zatím nemá potřebné zázemí. Proto advent společně
přivítáme 27. prosince v areálu školy – adventní miniměstečko vyroste
v prostoru vstupního atria, u „domečku“ a školní tělocvičny.
I program bude nový. O nabídku občerstvení, vánočních dekorací
a dalšího zboží, které patří k předvánočnímu času se postarají místní
podnikatelé na minijarmarku. Chybět nebude dobré jídlo a pití, ale
také cukroví a další sladké a slané pochoutky adventní věnce, výrobky z keramiky, svícny a další ozdoby, k dispozici budou také vánočky
nebo trdelník. Jako připomínka minulých adventů zavoní letos černá
zabijačková polévka. Chybět nebude ani pódium, na němž se odehraje
bohatý program pro malé i velké, nebude chybět tolik oblíbená dražba
výrobků naší školy, animační program pro nejmenší, nádherný koncert
nehvizdského pěveckého sboru JENTAKt a koncert sbormistra, zpěváka
a skladatele Václava Jíry.
A až rozsvítíme před školou a před úřadem kolem páté odpoledne
vánoční stromečky, čeká na všechny speciální vánoční koncert WALDA
Nerušil & Alabama City, na němž zazní jak vánoční skladby, tak především ty nejhezčí písničky Waldemara Matušky k poslechu i k tanci.
Program pro celou rodinu připravuje DC Dráček ve speciálním tvořivém
stanu, v němž si na osmi stanovištích v rámci adventních dílen budou
moci děti i dospělí vytvořit vlastní krásné vánoční dekorace.
Akce se bude řídit platnými protikoronavirovými opatřeními, abychom
si příchod adventu mohli užít společně a ve zdraví.
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
V případě nových koronavirových opatření budete
na webu a facebookové stránce Nehvizd včas seznámeni
s případným zrušením akce.
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mohli svobodně žít. Kromě promítání dokumentárních filmů a historických přednášek
nás čeká unikátní kulturní pásmo žáků
a učitelů naší ZUŠ Nehvizdy.
Už v listopadu v místě nového památníku
žáci naší školy společně s panem Nešporem,
synem lidické ženy, vysadili Lidickou hrušeň.
Podrobný program představíme na začátku
prosince na webu městyse.
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
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REJ NEHVIZDSKÝCH STRAŠIDEL
VYVRCHOLIL OHŇOSTROJEM
V sobotu 6. listopadu si zařádila v městysi
Nehvizdská strašidla. Nejprve uspořádala svůj
rej v sokolovně, a pak se vydala s lampióny
na cestu ke sv. Anně, aby si užila nehvizdský
ohňostroj.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě události
pro naše děti podíleli. Členům TJ Sokol Nehvizdy, zastupitelům, členům školské komise,
dobrovolníkům z řad žáků naší školy, strážníkům a našim hasičům z SDH Nehvizdy.
Strašidelné sladkosti pro nejstrašidelnější
strašidýlka upekla firma Dortíky od Slávky
a věnoval městys společně se sokolem.
pep
Foto: David Janků,
Vláďa Nekolný a Pavel Horák

INFORMACE
PRAKTICKÉ
LÉKAŘKY

DODRŽUJTE PRAVIDLA PARKOVÁNÍ
U LÉKAŘSKÉ ORDINACE V ÚVALSKÉ

V prvních lednových dnech roku 2022 bude
přemístěna ordinace praktické lékařky z nynějších prostor v sokolovně do nové ordinace,
kterou najdete v ul. Úvalská č. 1133.
Ordinace praktické lékařky v Nehvizdech od
4. 11. 2021 očkuje i neregistrované pacienty
proti Covidu vakcínou Pfizer. Můžete se objednat i na třetí dávku očkování (ta je možná
po 6 až 8 měsících od druhého očkování). Pro
podrobnější informace a objednání volejte
přímo do ordinace na tel. 326 726 413 nebo
775 693 851.

Na adrese Úvalská čp. 1133 se nachází bytový
dům, ve kterém je umístěna ordinace dětského lékaře a od 3. 1. 2022 zde bude působit
praktický lékař dosud ordinující v budově
sokolovny. Kolem budovy jsou parkovacími
značkami vyznačena místa pro parkování
pacientů, místa pro parkování ZTP a místo
určené pro vozidlo záchranného zdravotnického systému. Pro obyvatele domu jsou
určena parkovací místa směrem ke svahu pod
budovou.
Žádáme ostatní bydlící v ulici Úvalská, aby
místa neobsazovali. Budou pravidelně kontrolována obecní policií, která pokud zjistí
cizí vozidlo na parkovišti, zahájí s hříšníkem

-mkkvasnickova@nehvizdy.cz
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správní řízení. Věříme, že pravidla parkování
budou ze strany občanů dodržována.
Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz
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RANNÍ KOLONY AUT
A VÝSTAVBA OBCHVATU NEHVIZD
Každá ráno v pracovních dnech jsme svědky
nekonečné kolony vozů, která jede pomalu
přes naší obec. V červnu tohoto roku byl
v rámci provádění dopravní studie změřen
počet projíždějících vozů obcí přes semafor
(odbočka ke škole). Za hodinu projelo 540
vozů z nichž 225 zabočilo ke školskému zařízení. Pokračující vozy z obce ven a vracející
se vozy do zástavby nebyly již vyčísleny. Zde
můžeme jen apelovat na rodiče, kteří využívají
automobily jako dopravu školáků a vrací se
zpět k domovům, aby zvážili, zda je nutné
volit tento způsob dopravy, anebo sáhnout ke
zdravějšímu řešení. Samozřejmě tento krok
problém nevyřeší, ale i menší úbytek vozů
situaci napomůže.
Přes naši obec projede přes den cca 13 000
osobních a nákladních automobilů. Městys
řeší tento problém již delší dobu. Snížení
počtu projíždějících vozů pomůže vybudování
obchvatu Nehvizd, vybudování nového sjezdu
z dálnice (Čelákovice, Vyšehořovice)
a posunutí neplacené dálniční zóny až k tomuto sjezdu.
Během posledního období dostávám na toto
téma mnoho dotazů, a proto se budu snažit
popsat situaci v jaké se nyní nacházíme.
Obchvat Nehvizd byl projednán s krajským
úřadem, který by měl prostřednictvím Krajské
správy a údržby silnic celou akci financovat.
Podmínkou realizace je vlastnictví pozemků
obce pod obchvatem. Na základě těchto ujednání nechala obec vypracovat stavební projekt
obchvatu a začala řešit vlastnictví pozemků.
Jedná se o dlouhodobý proces (začal cca
před 8 lety), který probíhá až do dnešní doby.
Majitelům dotčených pozemků byly nabídnuty směny za stejné výměry, anebo výkupy za
reálné ceny půdy. Současný stav je dokončit
směnu/prodej u 6 pozemků. Jednání jsou
velmi složitá a s některými majiteli probíhají
již 5 let. Předpoklad dokončení tohoto kroku
je polovina roku 2022.
Vzhledem k těmto průtahům musela obec

nechat udělat 6 studií (byla to například studie
hluková, dopravní, vliv na životní prostředí
a další) k potvrzení platnosti normy EIA
(celkový vliv stavby na životní prostředí).
V současné době se dokončuje poslední. Tyto
studie budou poslány na Krajský úřad odbor
životního prostředí. Výsledkem bude
vyjádření kraje k platnosti normy EIA (z roku
2008). Pokud by nebyla schválena, bude nutné
dopracovat zbývající a požádat o schválení
nové normy EIA pro tuto akci. Následovat
bude dopracování projektové dokumentace –
prováděcí projekt stavby a vše potřebné
k získání stavebního povolení.
Předpoklad zařazení stavby do investičního
koše budování infrastruktury silnic Středočeského kraje je rok 2023-24. Samotný obchvat
je velmi důležitý pro budování terminálu
vysokorychlostní trati, které by mělo začít
v roce 2025–2026. S vybudováním terminálu
je spojena změna územního plánu č. 5, kterou

musí městys vypracovat a nechat schválit.
Bude řešit celou lokalitu našeho katastru za
dálnicí směrem Horoušany a Vyšehořovice.
Velmi důležité bude vybudování nového sjezdu z dálnice (Čelákovice, Vyšehořovice), který
se bude stavět současně s terminálem a tratí.
Na tyto investiční akce navazuje vybudování
velkého kruhového objezdu (samotná křižovatka směr Čelákovice a Vyšehořovice).
Kruhový objezd je již vyřešen do podoby platného stavebního povolení. Přikládám plánek
řešení – obchvat, kruhový objezd, jižní obchvat, napojení na obchvat Prahy. Přáním nás
všech je, aby se podařilo všechny tyto kroky
zrealizovat, dopravní situaci vyřešit a ponížit
procházející komunikaci náměstím z II. třídy
na III. třídu. Městys uvažuje do budoucna
řešit architektonicky i samotné náměstí.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

ODSTRANĚNÍ RETARDÉRU V NEHVIZDKÁCH
V ulici Do Nehvizdek dojde v dolní částí
u rybníka k odstranění vysokého retardéru.
Značka zákazu vjezdu byla již přemístěna na
rozcestí a dále platí na cestě do Nehvizd podél
biokoridoru a čistírny odpadních vod.
Zpřístupněním dolní části cesty (tedy odstraněním retardéru a posunutím značky zákazu
vjezdu) umožníme snazší přístup občanům
do rodinných domů, a především výrazně
komfortnější zimní údržbu v této oblasti
a jednoduší přístup pro sanitky a hasiče.
Text a foto: Daniel Štěch,
stavebni@nehvizdy.cz
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NAVÝŠENÍ POPLATKŮ
ZA LIKVIDACI ODPADU
Po několika letech musí obec sáhnout
k nepopulárnímu kroku, a to k navýšení
poplatku za likvidaci odpadu.
Za tímto navýšením stojí zdražování cen
uskladnění odpadu na skládkách a snižující se ceny za výkup tříděného odpadu.
V současné době se totiž podnikům, které
podnikají v oblasti likvidace odpadu,
nedaří podstatnou část tříděného odpadu
recyklovat.
Ze statistik, které nám AVE dává k dispozici, je zjevné, že obyvatelé třídí čím dál tím
více a objem odpadu v černých popelnicích
ubývá, přestože se počet obyvatel zvyšuje.
Avšak celkové náklady na likvidaci odpadů
za letošní rok přesáhnou 1300 korun na
hlavu. Především z tohoto důvodu rada
doporučila zastupitelstvu schválit novou
výši poplatku tisíc korun za obyvatele a rok
s tím, že důchodci budou platit 800 korun.
Pokud by obec ještě více dotovala likvidaci odpadů z jiných příjmů obce, bude
o to méně zbývat na rozvojové aktivity.
Doufám, že opatření obyvatelé pochopí
a nepřestanou třídit odpad. Zároveň chci
všem poděkovat za dosavadní rozumný
přístup.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Odpady rok 2020 a 2021

(Propočet do konce roku podle skutečnosti ke 31. 10. 2021)

ZÁSILKOVNA MÁ V MĚSTYSI SVŮJ Z-BOX
zásilku do zvoleného Z-BOXu. Zásilku si
můžete vyzvednout kdykoliv. Když dorazíte k Z-BOXu zapněte na svém telefonu
bluetooth. Pak už jen stačí otevřít mobilní
aplikaci „Zásilkovna“ a kliknout na tlačítko
„Otevřít schránku“. Ze Z-BOXu vyjměte vaši
zásilku a zavřete dveře schránky. Další místo
bude zřízeno ještě u náměstí v Nehvizdech.

U mateřské školky Nehvizdy v ul. Na Příštipku bylo zřízeno samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny Z-BOX. K dispozici je 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu. Vše vyřídíte rychle, bez front a bezkontaktní výdej oceníte
nejen v době covidové, kdy si zásilku můžete
vyzvednout bez kontaktu s cizím člověkem.
A jak to funguje? Nakupte v e-shopu, který
spolupracuje se Zásilkovnou. V košíku zvolte
doručení na výdejní místo a ze seznamu
vyberte Z-BOX v Nehvizdech nebo okolí.
Vyčkejte na SMS a mail, že řidič doručil
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V NEHVIZDKÁCH VZNIKÁ
ODPOČINKOVÁ ZÓNA
Ve spolupráci s městysem vysadí TJ Sokol
Nehvizdy v lokalitě „Cihelna“ u rybníka
v Nehvizdkách přes třicet stromů.
TJ Sokol Nehvizdy na výsadbu stromů získal
dotaci. Po dostavbě sportovního areálu se sokolové chtějí podílet také na ozelenění našeho
městysu.
Městys připravuje na pozemcích u bývalé
cihelny odpočinkovou zónu. Prostor je již
zrekultivovaný a připravený na výsadbu
stromů a keřů, ty budou postupně sázeny letos
na podzim a příští rok na jaře a celá odpočinková zóna by měla být dokončená už v příštím
roce.
Josef Kolář,
mistostarosta@nehvizdy.cz
Fota: Daniel Štěch

CESTA U SVATÉ ANNY JE DOKONČENÁ.
MŮŽETE NA NI VYRAZIT PĚŠKY I NA KOLE
Cesta u sv. Anny je již přístupná a dá se po
ní dojet na kole či dojít procházkou až do
Mstětic ke kolejím. Jednoduše se tak dostanete k nádraží, ale po několika desítkách
metrů po silnici se připojíte i na cyklostezku ve Mstěticích.
Cesta se bude na několika místech, tam
kde to umožní prostor, na jaře osazovat
stromy. A stejně tak dojde po zimě ještě
k drobným úpravám nerovností.
V budoucnu by mělo dojít k propojení cyklotras. To ovšem závisí především na obci
Zeleneč a její části Mstětice.
Text a fota: Daniel Štěch,
stavebni@nehvizdy.cz

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
ÚŘEDNÍ HODINY
ÚM NEHVIZDY

KONTEJNER
NA PAPÍR

OTVÍRACÍ DOBA
POŠTY PARTNER NEHVIZDY

pondělí
středa

Před sběrným dvorem u obecního
úřadu je přistaven velký kontejner
na papír. Vhazujte do něj výhradně
papír, krabice a obaly před vyhozením
rozložte, rozřežte nebo sešlapejte.
Do tohoto kontejneru můžete vhodit
i modré pytle AVE s vytříděným
papírem.
Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly
na potraviny a jiné papírové zboží. Do
těchto nádob nepatří papírové kelímky
od nápojů, nápojové kartony, papírové
pleny, dehtový papír a papír mastný,
mokrý nebo jinak znečištěný.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

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

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 8.30 do 12.00 hod.
Na sběrném dvoře je zpoplatněna
stavební suť:
- jeden vozík za auto (cca 500 kg)/měsíc
zdarma,
- každý další vozík v daném měsíci je
zpoplatněn částkou 350 Kč.
- Pneumatiky bez disku z osobního automobilu: 50 Kč/kus, samostatné disky jsou
zdarma. Pneumatiky s disky nebereme.

TRÁVA A KOSTI
OPRAVDU NEMAJÍ
S PAPÍREM NIC SPOLEČNÉHO!

POSLEDNÍ VÝVOZ BIOODPADU
V LETOŠNÍM ROCE
Informujeme občany, že poslední svoz
bioodpadu v letošním roce se uskuteční ve
dnech 1. a 2. prosince.
Kontejner na trávu je stále umístěn za
sportovní halou v ulici Bedřicha Mouchy.
Prosíme občany, aby do kontejnerů odkládali
jen trávu. Odkladiště dřevní hmoty (větví) je
u čistírny odpadních vod v ulici Do Nehvizdek.
V podatelně úřadu si můžete pořídit speciální rozložitelné pytle na kuchyňský bioodpad.
Menší za čtyři, větší za pět korun za kus.
Až pytle naplníte, stačí je každé úterý či
pátek dát před váš dům, technické služby je
odvezou.
Připomínáme, že si podobně můžete v podatelně úřadu pořídit také pytle na nápojové
(tetrapakové) kartony, papír a plast. Pytle na
tetrapakové obaly jsou oranžové a jsou zdarma. Na papír (modré) a na plast (žluté) pytle

14.00–18.00
14.00–17.00
14.00–18.00
14.00–16.00
14.00–16.00

POPISNÁ ČÍSLA
Prosíme všechny nové obyvatele, aby si
označili své domy číslem popisným i před
tím, než si vyzvednou cedulku s číslem
domu v podatelně úřadu. Usnadní tak
výrazně práci doručovatelkám pošty.

-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
VŠEM NAŠIM
JUBILANTŮM
V měsíci listopadu oslaví
v městysi Nehvizdy významné
životní jubileum narození tito
občané:

stojí 6 korun jeden. Také ty pak stačí naplnit,
umístit před dům a každé úterý a pátek je
technické služby odvezou.
-mkmestys@nehvizdy.cz

HLEDÁM K PRONÁJMU NEBYTOVÝ PROSTOR za účelem zřízení
veterinární ordinace. Čelákovice, Mochov, Nehvizdy, Přerov nad
Labem. Rozloha ideálně 50-100 m², 4-7 samostatných místností,
osvětlení, napojení na vodu, odpad a elektřinu. S možností
parkování vozidel. Děkuji předem za vaše nabídky.
MVDr. Peter Skladaný, Veterináři. Tel: 607 838 797
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Věra SVATOŠOVÁ
Hana KVASNIČKOVÁ
Alena BENEŠOVÁ
Karel UHER
Emilie VOBĚRKOVÁ
Vladimír TVARŮŽKA
Zdeněk REISINGER
Zdeněk RUDYŠ
Božena DUŠKOVÁ
Hana TRUPLOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a zejména hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

www.veterinarni-sanitka.cz
 (+420) 607 838 797 • info@veterinarni-sanitka.cz

Jestli Váš mazlíček potřebuje:
e:
• naočkovat
• odčervit a odblešit
• začipovat (a vystavit Pet-pas))
• zkrátit drápky
• laboratorně vyšetřit krev, moč nebo trus
• odstranit zubní kámen
• vykastrovat/vysterilizovat
• dovézt léky nebo kvalitní krmivo
• vykonat domácí eutanazii
• nebo třeba jen dobře poradit?
V tom případě můžeme být Vaší NEJBLIŽŠÍ veterinární klinikou,

Hledáme
opravdové parťáky
Praha-východ

✓ plně automatizovaný sklad v Jirnech
✓ práce pro každého od 18 let
✓ směny šité na míru

Brigáda

až

20h0odinKu č
na

protože jsme 1. Mobilní veterinární klinika u VÁS DOMA!

Zavolejte nám...
A my rádi přijedeme za vámi s plnohodnotnou
pojízdnou veterinární ordinací.
Vaše zvířátko ošetříme za mírné ceny a v domácím prostředí!

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.chcidodatartu.cz

Těšíme se na Vás! 

Kompletní
servis bydlení

603 808 523

martin.pitrun@bidli.cz

Martin
Pitrůn
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

POŘÁDNÝ KUS ŠKOLNÍHO ROKU
UŽ JE ZA NÁMI. JAKÝ ZATÍM BYL?
Dost úkolů je ale před námi – teď je na
řadě osazení školního nádvoří kamerami.
Věřím, že jen z preventivních důvodů
a že nebude třeba kamerový záznam nijak
vyhodnocovat. Přes koloběžkové zlomyslnosti jsme se snad přenesli….
Pojďme tedy společně vstoupit do adventního času a užít si jej tak, jak nejlépe
umíme – bez stresu, v klidu a skutečně
v pohodě.

Adventní čas už je tedy za dveřmi a pořádný kus školního roku za námi. Doufám, že
v době, kdy budete tyto řádky číst budou
školy plné žáků a v plném provozu, že nás
nečeká nic tak smutného jako loni.
Jsou za námi adaptační kurzy, výjezdy
mimo školu, plaveme, dokonce se podařilo zajistit termín pro náhradu plavání
pro letošní čtvrťáky. V nejbližších dnech
budeme přebírat dvě nové odborné učebny
– jednu pro chemii a přírodovědu, jednu
pro fyziku, matematiku, logiku a robotiku.
Obě budou špičkově vybavené, cena vyba-

vení učeben se blíží 2,5 mil. Kč. Vyšla nám
dotace na pořízení učeben, mohli jsme si
tedy dovolit LCD panely, výukový systém
Pasco a další lahůdky.
Dobře se zaběhla i poslední nová část
budovy školy, přestěhovali jsme cvičnou
kuchyni, ve spojovací chodbě vznikne nový
sklad učebnic a knih, pokračují i venkovní
práce na okolí školy…
Mám z toho radost, pořád je kam se posouvat a radost mi dělá i atmosféra ve škole
a fakt, že nedochází ke svévolnému ničení
společného majetku. Vážím si toho.

PROJEKT
NAŠE
PLANETA

AKCE, KTERÉ ZUŠ
PŘIPRAVUJE NA ZIMU
Školní rok se rozběhl, a tak nastal čas začít
plánovat zimní akce, vystoupení a koncerty.
Kromě interních individuálních vystoupení
a koncertů v rámci předmětů plánujeme
i kolektivní a významné akce.
19. prosince 2021
Nově nám vystoupí taneční obor v místní
sokolovně. Kromě přehlídky tanců všech
ročníků nebudou chybět hosté z řad hudebního oboru jako jsou ORFÍCI a úplná novinka –
naše kapela, kterou tvoří žáci 4. ročníku.
22. prosince 2021
Poslední školní den tohoto kalendářního roku
se Vám představí i s vánočním repertoárem
naše hudební seskupení – nejmenší žáci z
přípravné hudební výchovy ORFÍCI, sbor
Hunamapo a kapela. Koncert bude probíhat
v kostele sv. Václava v Nehvizdech.
23. prosince 2021
Tradiční adventní koncert v kostele sv. Václava, kde 23. prosince 2021 vystoupí pedagogové
ZUŠ s dalšími hosty. Nebude chybět sbor
JENTAKt v čele se sbormistrem Vendou Jírou.

A máme tu další projekt ve spolupráci se
spřízněnou organizací. Tentokrát nás požádal
ředitel ZŠ Nehvizdy s vyhotovením keramických výtvorů k projektu Naše planeta.
A jak to dopadlo? Naši keramičtí motýlci již
mohou vzlétnout ke hvězdám.
Velké díky našim talentovaným žákům a jejich
koučce Petře Hřivnáčové.
Těšíme se, až budou zdobit Naši nehvizdskou
planetu!
autor: Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
Foto: archiv ZUŠ Nehvizdy
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Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

29. prosince 2021
Operace Anthropoid. Letos si v tento den
připomeneme 80 let od seskoku parašutistů
Kubiše a Gabčíka vyslaných za cílem uskutečnit likvidaci zastupujícího říšského protektora
a šéfa RSHA Reinharda Heydricha během
druhé světové války. Zahajovací ceremoniál
nám vložili s důvěrou organizátoři akce konané v sokolovně. Vystoupí zde žáci s taneční
tvorbou, dramatickou tvorbou a zpěváci. Celé
odpoledne bude k dispozici galerie na téma
Operace Anthropoid od žáků výtvarné tvorby.
Moc se na tuto událost těšíme.
30. ledna 2022
A na závěr našeho pololetí se můžete těšit na
velký pololetní koncert, který je naplánován
na 30. ledna 2022 v divadle v Horních Počernicích. Tam budete moci zhlédnout nastudované divadelní představení žáků 4. ročníku
literárně-dramatického oboru a vystoupí též
žáci tanečního oboru, sbor a kapela.
autor: Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DĚTSKÉ CENTRUM DRÁČEK PŘILÁKÁ
TÝDNĚ AŽ 300 LIDÍ - DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
DC Dráček hned po prázdninách naplno
spustil své hlavní aktivity – dětské skupiny,
miniškolku, hernu i kroužky. Celková týdenní
návštěvnost se pohybuje kolem 250 až 300 lidí.
Nejmladším jsou tři měsíce a horní hranice se
pohybuje okolo 50 let.
V dětských skupinách máme za sebou 2 projektové týdny (jablíčkový a dýňový), drakiádu
a první výlet do svíčkárny Šestajovice.
Naší první letošní akcí pro veřejnost byla
„Dráčkovská dýně“ na dvoře Dráčku. Sešlo
se více jak 100 lidí. Vyráběly se lampiony,
opékaly špekáčky, řádilo se na skákacím hradu
a vyšlo se i na lampionový průvod.
Nyní intenzivně připravujeme ve spolupráci se
školskou komisí vánoční dílny pro veřejnost
na městyském adventu 27. 11. Těšíme se na
krásnou akci a setkání. Připravujeme také bohatý mikulášský a vánoční program, a to jak
pro dětské skupiny, tak miniškolku i hernu.
Sledujte nás na webu a facebooku a držte nám
palce, ať nás nezastaví žádný virus.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
Fota: Jitka Záhrobská,
Jitka Remarová a Ivana Baťková

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

HÝBEME SE SE SOKOLEM

Sokolové a veřejnost z Nehvizd se po roce
opět zapojili do sokolského týdne Sokol Spolu
v pohybu a #BeActive night ve dnech
od 20. do 30. září 2021. Veřejnosti se představila většina sokolských oddílů, zájemci si
mohli vyzkoušet atletiku, basketbal, karate pro
dospělé a mládež, cvičení pro děti i cvičení
pro zdravá záda a také volejbal.
Sokol spolu v pohybu je týden otevřených
cvičebních hodin, závodů a turnajů, zájemci
si v rámci hodin mohou otestovat fyzickou
kondici a mnozí se pak stanou členy tělocvičné jednoty a zapojí se do některého z oddílů.
Akci v Nehvizdech s názvem Pohyb se

sokolem, která se konala v areálu TJ Sokol
Nehvizdy v ulici Na Příštipku, ve školní tělocvičně v ulici Bedřicha Mouchy a na novém
atletickém oválu navštívilo přes 140 dětí
a 50 dospělých, kteří se aktivně zapojili
a vyzkoušeli si sport, o který se zajímali.
Letošní akce BeActive night se uskutečnila v sobotu 25. září a jednalo se o večerní
překonání co nejdelší vzdálenosti libovolnou
formou jako byl běh, chůze, jízda na kole či
koloběžce. Různým způsobem nehvizdští
sportovci zdolali neuvěřitelnou vzdálenost
558 520 kroků.
V některých oddílech se uskutečnil i nábor

nových dětí a dospělých. Musím říct, že tato
akce měla velký úspěch a jsem ráda, že se
zapojil takový počet dětí, oddílů a dospělých.
Po ukončení akce nikdo neodcházel z týdne
v pohybu s prázdnou, sokolíci si odnášeli kromě zážitků také diplomy, náramky, balónky
a batůžky.
Tímto bych ráda poděkovala všem trenérům
zmíněných oddílů za podporu a účast na této
akci. Doufám, že se v takovém či větším počtu
sejdeme opět za rok.
Renáta Jarošová,
náčelnice TJ Sokol Nehvizdy

BASKETBALOVÝ TROJZÁPAS VLKŮ:
PRO NĚKTERÉ PRVNÍ ZKUŠENOST
White tým začal dotahovat a výsledek skončil
těsným výsledkem o jeden koš 61:59 (20:9,
18:15, 13:19, 10:14) pro tým černých vlků. Pro
mnoho hráčů to byla vůbec první zkušenost
se zápasem, který řídil skutečný rozhodčí.
Takže poznali mnoho pravidel basketu, nad
kterými na tréninku přimhouříme oko.

Přestože nemáme pro letošní sezónu žádný
soutěžní tým, podařilo se nám v sobotu 6.
11. uspořádat utkání hned třem kategoriím
najednou. Bohužel jedné kategorii kvůli covidové karanténě soupeř nedorazil, kluci si tedy
zahráli alespoň mezi sebou.

předvedli výborný výkon a vyhráli 57:51
(8:16, 18:12, 6:15, 19:8, P 7:0).
Do utkání nastoupilo i mnoho nováčků, kteří
si vůbec poprvé vyzkoušeli opravdové utkání
a zároveň skvěle doplnili kolektiv zkušených
hráčů.

Kategorie U12
Naši Vlci nastoupili hned v prvním utkání
proti BC Wizards. Náš loňský soutěžní tým
doplněný o mnoho nováčků předvedl srdnatý
výkon, kdy mu nestačilo ani 40 minut základní hrací doby a utkání dovedl do remízového
stavu 51:51. V prodloužení naši vlci opět

Kategorie U13-U15
Bohužel této kategorii nedorazil soupeř z Lysé
nad Labem. Jelikož jsme měli všechno připravené a hráčů máme taky dost, rozdělili jsme
je na půl – Nehvizdy Black a Nehvizdy White.
Na začátku utkání to vypadalo na převahu Nehvizdy Black týmu. S postupem času se však
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Kategorie dorostenců U15+
Naši sokolští bratři Župy Barákovi z TJ Sokol
Lysá nad Labem v této kategorii naštěstí nebyli
postiženi karanténním omezením a mohli proti nám nastoupit. Tým dorosteneckých Vlků
doplněných o několik hráčů z nižší kategorie
předvedl velice pohledný a bojovný basket, ve
kterém zejména v prvním poločase docházelo
k přetahování o vítězné skóre. Ve druhém
poločase byla vidět u našich Vlků větší herní
jistota a zápas dovedli k jasnému vítězství
83:64 (18:18, 26:18, 30:5, 17:15).
Všechna utkání nám potvrdila, že je potřeba
s dětmi hrát. Musíme tedy neustále shánět
podobné soupeře, ale to je v dnešní době
obtížný úkol.
Chtěl bych poděkovat všem dětem včetně
těch od našich soupeřů BC Wizards (DDM
Újezd nad Lesy) a T.J. Sokol Lysá nad Labem,
dále pak našemu rozhodčímu Vládíkovi Pádivému, všem, co pomáhali s organizací,
a hlavně všem našim trenérům!!!
Petr Gomola
Basket Vlci Nehvizdy
Fota: archiv TJ Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Bezkontaktní mytí
osobních vozů
3
x
ruční box

aktivní
pěna

osmózní
voda

Ě
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řeno
otev

Zálužská 118 / Čelákovice / www.myci-centrum.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

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

výrobce dílů

VYŠEHOŘOVICE, a.s., Vyšehořovice 20, 250 87 Mochov
e-mail: berecky@hevea.cz Tel.: +420 736 513 951

z gumy a plastů

PŘIJME: 1/ Kontrola a dopracování dílů – 1 směnný provoz,
2/ Mezioperační kontrola – 3 směnný provoz,
3/ Seřizovač vstřikolisů /lisař – 3 směnný provoz,
4/ Lisař – 3 směnný provoz
BENEFITY: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování

KONTAKT: Ing. Miroslav BERECKÝ – 736 513 951, berecky@hevea.cz

Adresa provozovny: Vyšehořovice 20, 250 87 Mochov

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

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
12
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PETRA TOMANOVÁ
IČ: 67996132

-

vedené účetnictví
daňová evidence
zpracování daňových přiznání
724 352 820
tprhome1@gmail.com

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V sobotu 11. září odpoledne strážník potkal
auto s polskou registrací. Z předchozích zkušeností věděl, že tato skupinka nabízí opravy
střech. Strážník partičku zkontroloval
a vykázal z obce za porušení obecní vyhlášky.
V úterý 14. září strážník usměrňoval provoz
u nehody na náměstí. Dopravní policisté
dorazili zhruba za hodinu po oznámení.
Odpoledne téhož dne požádali hasiči o uzavření silnice od Mstětic do Čelákovic kvůli
hašení požáru. Uzávěra trvala asi dvě hodiny.
Ve středu 15. září ráno strážník uzavřel příjezd ke škole. Důvodem byl nácvik požárního poplachu.
Téhož dne oznámil živnostník, že mu provozovnu při odjezdu poškodilo auto a řidič
odjel. Vzhledem k tomu, že jednalo
o místního řidiče, podařilo se jej kontaktovat
a přivolat zpět na místo nehody.
V pátek 24. září ráno strážníka občané přivolali k autu, které doutnalo u zásilkovny. Řidič
uvedl, že auto má závadu na turbodmychadle. Strážník přinesl hasicí přístroj
a společně s řidičem počkal na odtahovou
službu.
Téhož dne odpoledne požádali policisté
o spolupráci při hledání nezletilé dívky.
Dívku její otec v záchvatu vzteku vyhodil po
druhé odpoledne před dům. Strážník pro-

cházel ulice, dokud po nějaké době policisté
neukončili pátrání, protože se dívka vrátila
k domu. Policisté, kteří prchlivého muže již
znají, budou případ dále řešit sami.
V úterý 28. září dopoledne oznámili policisté
malý požár v Družstevní ulici. Hasiči požár
kuchyňské linky zlikvidovali. Šetření ukázalo, že při vaření začal hořet olej, ten zapálil
digestoř.
Ve středu 29. září pracovnice úřadu strážníkovi ohlásila, že si obyvatelé v Nehvizdkách
stěžují na kouř. Strážník zjistil, že majitel stavební firmy pálí mokré dřevo a hájil se tím,
že pálení řádně nahlásil. Operační důstojník
strážníka upozornil, že ani nahlášené pálení
dřeva nikoho neopravňuje k tomu, aby okolí
obtěžoval nadměrným kouřem a zápachem.
Ve čtvrtek 7. října oznámila obyvatelka
z ulice Gabčíkova, že si na její pozemek chodí
v noci nějaký muž pro vodu a zeminu. Podle
fotografií strážník poznal bezdomovce, který
se usadil v remízku směrem na Toušeň. Strážník muži domluvil a nabídl pomoc s hledáním
azylu, což bezdomovec odmítl a odešel.
Ve středu 20. října přišel na služebnu nahlásit otec, že synovi u školy ukradli koloběžku.
Strážní zavolal školníkovi, který uvedl, že ve
škole má koloběžku, kterou někdo pohodil,
zcela mimo stojany. Koloběžku vydal majiteli
školník následující den.

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

Ve čtvrtek 21. října řidič strážníkovi oznámil,
že v měřící bázi je zaparkována motorka.
Strážník zjistil, motocykl má defekt předního
kola, což byl důvod, proč jej na tomto místě
majitel dočasně zanechal.
V pondělí 25. října oznámil svědek dopravní
nehody, že na Toušeňské u železničního podjezdu je auto převrácené na střechu. Strážník
přivolal lékaře, policisty i hasiče, a pak na
místě usměrňoval dopravu.
Téhož dne večer oznámila majitelka areálu,
že mají zloděje za plotem v místě, kde mají
vysazené nové stromky. Strážník převzal
a ztotožnil zadržené muže. Vzhledem k
tomu, že stihli pouze poničit plot, se muži
s majitelkou dohodli na náhradě škody za
poničený plot.
V úterý 26. října nahlásila majitelka, že jí
někdo u sportovního areálu nacouval do
auta. Za stěračem našla od všímavého svědka
popis auta a část registrační značky. Svědek
rovněž uvedl, auto odjedlo do východní části
obce. Strážník projel ulice v obci a našel vůz
odpovídající popisu v ulici Habrové.
K autu přijeli dopravní policisté a těm řidička přiznala, že do něčeho narazila, ale jiného
auta si nevšimla.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

PODĚKOVÁNÍ STRÁŽNÍKOVI
Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování jménem naší společnosti Městysu Nehvizdy
a konkrétně panu strážníkovi Dudlovi.
V minulých týdnech jsme byli několikrát obětí
nehorázných a drzých zlodějů. Poškodili nám
vjezdovou bránu do areálu, aby mohli z venkovních ploch pobrat vše, co měli vytipováno.
Nejednalo se o příliš hodnotné věci, ale nikomu
se nelíbí, aby v prostoru jeho areálu někdo takto
nekontrolovaně „nakupoval“. Nezastavilo je ani
upozornění, že areál je kontrolován kamerovým
systémem. Mysleli si, že jejich fígl s lesknoucí SPZ
a počáteční návštěva s rouškou, je ochrání. Nenakupovali takto jen u nás, ale i v jiných areálech
v Nehvizdech a okolí.

Když jsme rychle zareagovali a opravili bránu,
tak jejich drzost šla ještě dál a při další návštěvě,
již menším nákladním vozem, rozrazili zavřenou
bránu a nestydatě brali dál. Škoda na bráně nakonec byla vyšší než uloupené, odstavené věci.
Do vnitřních prostor se naštěstí neodvážili, tam je
zabezpečení podstatně vyšší. Nakonec však tato
jejich drzost a opakovaná vniknutí do sledovaného areálu se jim staly osudnými.
Chtěl bych vyzdvihnout zápal a snahu strážníka
obecní policie pana Dudly, který se nám nad
rámec svých povinností snažil pomoci, konzultoval s námi, jak zabezpečit areál, věnoval se tomu
i mimo svůj pracovní čas, koordinoval vše jak
s našimi kolegy zodpovědnými za bezpečnost, tak

se státní policií. Jeho snaha v kombinaci s našimi
kamerovými záznamy, které mj. pomohly pachatele co nejlépe identifikovat, vedly k jejich zatčení
krátce po posledním vloupání.
Jak jsem již zmínil, nešlo jen o škodu, ale primárně o princip. Nejen takový, že krást se nemá, ale
i v tom ohledu, že strážníci se snaží být nápomocni svému okolí a vykonávat svou službu řádně
a zodpovědně. A to tu proběhlo.
Ještě jednou vyjadřuji svůj dík jménem společnosti GTL.
Alexandros Koranis,
generální ředitel společnosti

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 11. 2021. 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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