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Ročník: XV / Dvojčíslo 10-11 . Vydáno v Nehvizdech

DĚTSKÁ LÉKAŘKA BUDE ORDINOVAT
OD PROSINCE. OBJEDNÁVAT SE LZE UŽ NYNÍ
S rozvojem obce a nárůstem počtu mladých
rodin vedení městyse několik let řešilo, jak
do Nehvizd přivést dětského lékaře, který by
ordinoval pět dní v týdnu a věnoval se dětem
od narození až do 19 let. Po mnoha jednáních
s krajským úřadem a krajskou hygienickou stanicí, bylo letos v létě vypsáno výběrové řízení na
pediatra v Nehvizdech a dnes už můžeme říct,
že výběrové řízení vyhrála zkušená pediatrička
MUDr. Anna Ďurianová, která začne ordinovat
1. prosince 2020. Prosíme jen rodiče, aby byli
trpěliví - paní doktorka zatím bude ordinovat
bez sestřičky, ta by měla do dětské ordinace přijít
v prvním čtvrtletí příštího roku.
Objednávat se můžete už nyní. Paní doktorce můžete zavolat na telefonní číslo
+420 318 666 686 (od 8.00 do 16.00), nebo
napsat e-mail pediatr@nehvizdy.cz.
MUDr. Anna Ďurianová se bude ráda věnovat
dětem a mládeži od narození do jejich 19 let.
A je připravena registrovat také maminky, které
jsou těhotné a hledají pro své miminko dětskou
lékařku. „Na děti a jejich rodiče se již velmi
těším, vždy jsem se řídila tím, že lékař by měl být
kromě erudice vstřícný, laskavý, chápavý
a přistupovat ke každému, i tomu nejmenšímu
pacientovi, s láskou,“ říká nová nehvizdská
dětská lékařka Anna Ďurianová.
Nová ordinace praktického i dětského lékaře se
staví ve východní části Nehvizd. Tam se pak pře-
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Ordinační hodiny dětské lékařky
od 1. prosince 2020
MUDr. Anna Ďurianová
E-mail: pediatr@nehvizdy.cz
Telefon: +420 318 666 686
Adresa: Pražská 32, Nehvizdy
(dům vedle prodejny Enapo)
stěhují praktická i dětská lékařka, a to do konce
pololetí 2021. Zatímco praktická lékařka MUDr.
Kateřina Nekolná nyní ordinuje v prostorách
sokolovny, hledali jsme intenzivně prostory,
kde by prozatím mohla nová dětská lékařka
ordinovat, protože jsme nechtěli čekat dalšího
půl roku. Víme, že rodiče malých dětí volají po
dětské lékařce právě v naší obci a že každý měsíc
navíc pro ně bude dobrý. Představte si, že jen ve
věkové kategorii do 10 let máme v Nehvizdech
přes 950 dětí.
V Nehvizdech byly jediné prostory, které
vyhovují jako ordinace na dobu dočasnou, a to
prostory na Pražské 32 (dům vedle prodejny
Enapo), který byl původně zkolaudován jako
stomatologická laboratoř. Městys prostory upravil a připravil k provozu tak, abychom splnili
veškeré požadavky, které se k provozu ordinace
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vztahují. Snad se bude interiér dočasné ordinace
a čekárny v meruňkovém odstínu malým
pacientům líbit. Věřím, že novou ordinaci dětské
lékařky v Nehvizdech oceníte a že bude mít paní
doktorka brzy plnou kartotéku
dětských pacientů.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

STAVÍME ATLETICKÝ OVÁL
Z jara tohoto roku bylo na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků z MŠMT zadáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby atletického
oválu Nehvizdy. Ve veřejném výběrovém řízení
byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka
společnosti Sportech CZ.
Před počátkem prázdnin tohoto roku byly zahájeny přípravné práce dlouho očekávaného projektu nového sportoviště. Dotace byla potvrzena
o prázdninách a posléze dorazily i finanční prostředky. V novém sportovním stánku naleznou
vyžití zejména nehvizdští atleti v jednotlivých
disciplínách královny všech sportů, nehvizdská
základní škola k výuce tělesné výchovy, AFK
Nehvizdy na fotbalová utkání i trénink.
Sportovci budou mít k dispozici běžecký ovál
s osmi drahami pro běžecké disciplíny, skokanské
disciplíny jsou umístněny v čele a z boku oválu,
vrhačský sektor pak naleznete za brankami fotbalového hřiště a v neposlední řadě zde ve finále
volejbalisté naleznou kurt pro plážový volejbal,
ten bude přístupný široké veřejnosti. Vše bude
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doplněno parkovištěm pro automobily. Potřebné
zázemí pro sportovce a skladové prostory budou
dočasně řešeny mobilními buňkami.
Místo stavby oválu je nyní pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za trpělivost, věříme, že na jaře
bude již ovál dokončen, požádali jsme ministerstvo školství o prodloužení realizace projektu,
který zdržela koronavirová krize a také deštivé
počasí v září a říjnu.
Stavba je financována největším podílem ze
zdrojů MŠMT a poté TJ Sokol Nehvizdy, jednotě
finance poskytl městys Nehvizdy. Tímto chci poděkovat všem zúčastněným, kteří se na výstavbě
„TJ–Nehvizdy–Sportovní areál“ podílejí.
Veškeré podrobnosti ke smlouvě najdete zde:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/telocvicna-jednota-sokol-nehvizdy_7156/.
Josef Kolář, místostarosta městyse
a starosta TJ Sokol Nehvizdy
mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NOVÉ INFORMACE O VÝSTAVBĚ
TERMINÁLU V NEHVIZDECH

12 požadavků Nehvizd v rámci výstavby
nového terminálu a vysokorychlostní trati
1. Vypracovat studii obslužnosti a dopravní zátěže
okolí navrhovaného terminálu a VRT v prostoru Nehvizdy ve vztahu k územnímu rozvoji celého regionu
a zvláště okolních obcí (rozvojové plochy obytné,
komerční, územní rezervy, dopravní stavby apod.),
zapracovat i přístupy a prostupy pro pěší a cyklostezky,
zejména z městyse Nehvizdy.
2. Podpora, spolupráce a koordinace při jednání s krajským úřadem ve věci veřejně prospěšné stavby – obchvatu městyse Nehvizdy, který je projednán s KSÚS
a odvede tranzitní dopravu z centra obce a umožní
snazší přístup k vlakovému terminálu a parkovištím.
3. Požadujeme napojení obslužných ploch budoucího
terminálu na sjezd z D11, Exit 8 samostatnou komunikací podél D11 z jižní strany dálnice.

Během srpna a září nastal posun ve výběrovém řízení na podobu terminálu vysokorychlostní stanice a jejího okolí. 17. srpna byly
odeslány Správou železnic soutěžní podmínky, v nich jsou zapracovány požadavky městyse Nehvizdy na Českou kancelář architektů
k vydání doložky regulérnosti, ČKA doložku
doporučila ještě týž den.
Ještě před podáním na ČKA byly provedeny dílčí změny v soutěžních podmínkách,
například prokázání technické způsobilosti
projektantů, provádění konzultační činnosti
a provádění autorského dohledu.
Termín odevzdání architektonických řešení
terminálu byl stanoven do konce listopadu
2020. Posouzení a hodnocení návrhu se odehraje v týdnu 7. až 13. prosince 2020.
Dne 14. září se uskutečnila obhlídka místa
budoucího terminálu u Horoušanské. Na obhlídce byli pracovníci Správy železnic, právní
kanceláře, která na výběrové řízení dohlíží,
starosta městyse a skupina deseti projektantů,
kteří se chtějí do výběrového řízení přihlásit.

Na místě se vyjasňovaly podmínky městyse
Nehvizdy, řešily se otázky architektů vůči
zadavateli soutěže a vůči městysu. Jsem rád, že
jsme si mohli na místě vše znovu vyjasnit
a vůči požadavkům městyse nepanovaly žádné
rozpory.
Součástí stavby terminálu je samotný koridor
a umístění kolejí. I tuto stavbu má na starost
Správa železnic. Ke stavbě VRT se konala již
v únoru veřejná diskuze ve školní jídelně
v našem městysi.
Usilujeme o to, aby v případě příznivé epidemické situace, jak to bude možné, proběhla
další nová prezentace pro naše občany.
V současné době je dokončována studie
proveditelnosti Praha-Brno-Břeclav a zároveň
dojde k výběru zpracovatele dokumentace pro
územní rozhodnutí v úseku Praha-Běchovice-Poříčany.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Foto a vizualizace: Správa železnic

4. Požadujeme vybudování nového sjezdu z dálnice
D11 na 12 km s napojením na komunikaci č. 2455.
Z tohoto sjezdu zajistit napojení na terminál a obslužné plochy terminálu v prostoru katastru Nehvizd.
5. Budovu terminálu navrhnout tak, aby byla nosným
prvkem nově urbanizovaného území, ale zároveň se
stala jeho přirozenou součástí. Zásadním požadavkem
je také vytvoření dostatečně významných zelených
ploch v jejím okolí.
6. Zachovat propojení s obcí Horoušany jak chodníkem pro pěší, tak cyklostezkou i komunikací pro
automobily. Zachovat přístup do oddychové lokality
Nová skála a její propojení na katastr Horoušan.
7. V případě výstavby záchytného parkoviště požadujeme min. 50 % parkovacích ploch umístit pod úroveň
terénu. Povrchové parkovací plochy stavět s maximální retenční schopností dešťových vod včetně s podílem
zeleně min. 25 %.
8. V rámci celkové urbanistické koncepce vyčlenit plochy pro případnou výstavbu v okolí terminálu s min.
30% podílem zeleně, max. výškou budov do 15 m
a smíšeným využitím pro sport a rekreaci (sportovní
centrum, hotel), administrativu, obchodní, kulturní
či další občanské a veřejné vybavení (autobusový
terminál apod.).
9. Navrhnout účinná protihluková opatření proti
šíření hluku do okolního prostoru, jak směrem k obci,
tak směrem k oddychové zóně s významným podílem
krajinné a izolační zeleně.
10. Projekt pojmout v rámci širší urbanistické studie
včetně vyhodnocení územně analytických podkladů
dotčených částí katastrů obcí Nehvizdy a Horoušany
a jejich zapracování do projektu.
11. Přestěhovat pomník operace Anthropoid do
vhodného a důstojného prostoru v zájmovém území
(budova terminálu, park…).
12. Zvážit pojmenování terminálu názvem
„Anthropoid“.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDY BUDOU MÍT DOBÍJECÍ
STANICI PRO ELEKTROMOBILY
V České republice přibude díky podpoře z
Operačního programu Doprava 125 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Dotaci získala Pražská energetika (PRE), která
uspěla s projektem „Páteřní sítě PRE“,
a bude tak budovat celonárodní síť veřejných dobíjecích stanic, což napomůže
rozvoji alternativních pohonů automobilů
v ČR.
Projekt výstavby nových stanic PRE realizuje díky spolupráci s předními provozovateli sítě čerpacích stanic v ČR, konkrétně
OMV, EuroOil a Benzina. Cílem je splnění
„Národního akčního plánu čisté mobility“,
v němž česká vláda plánuje vystavět až
35 000 napájecích bodů, a to už do roku
2030.

Na jaře příštího roku bude v rámci tohoto
projektu vybudována rychlonabíjecí stanice pro elektromobily na čerpací stanici
EuroOil v Nehvizdech.
Součástí projektu je výstavba nové napájecí
trafostanice 22 kV, dále zde budou rozšířena parkovací místa, tak aby umožnila
nabíjení současně dvou elektromobilů.
Samotná nabíjecí stanice o výkonu 50kW
umožní nabíjení všech typů elektromobilů
a bude schopna doplnit vozu energii do
jedné hodiny.
Josef Kolář,
místostarosta městyse
mistostarosta@nehvizdy.cz
Foto: PRE

NEHVIZDSKÁ DÝNĚ VE FOTOGRAFIÍCH MÁ VÍTĚZE
Až do 1. listopadu jste mohli na oficiální
facebookové stránce Městys Nehvizdy – informace z úřadu hlasovat o nejhezčí Nehvizdskou dýni ve fotografiích. Spočítali jsme
vaše hlasy. A vyhlásili jsme vítěze, kteří si
pak na úřadě převzali sladké dobroty.
Pokud nejste na Facebooku a nezaznamenali jste soutěž, která v době koronavirové
epidemie nahradila setkání v sokolovně, podívejte se alespoň na fotografie dýní, které
od lidí dostaly nejvíce lajků. Celou dýňovou
fotogalerii najdete také na webu Nehvizd.
Jen bychom ještě chtěli předeslat, že všechny dýně byly krásné, a obdivujeme všechny
rodiče a prarodiče, kteří je vyřezávali se
svými dětmi a obdivujeme všechny děti,
které vyřezávaly samy! Děkujeme!
A teď již k hodnocení halloweenské soutěže:
- 1. místo se 179 lajky získala fotka dýně,
kterou poslala paní Michaela Šafaříková.
Vyhrála strašidelný dort.
- 2. a 3. místo získaly dýně, které vyřezával
pan Jan Neuman se svým synem Tobiáškem:
178 hlasů získala jejich usměvavá dýně
a 162 hlasů dýně bojovník. Pan Neuman
nám však řekl, že jim stačí jedna cena. Získali strašidelné cupcakes. Děkujeme za fair
play přístup, velmi si toho vážíme.
- Finální 3. místo a makronky v podzimních
barvách získala Lucie Kvasničková za bílou
dýni se 152 lajky.
Jsme rádi, že se vám soutěž líbila, a slibujeme, že v adventním čase přijdeme v online
prostředí s další fotografickou soutěží.
Dáme včas vědět. Sledujte web městyse
a jeho facebookový profil Městys Nehvizdy
– informace z úřadu.
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ŘÍJNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření kupní smlouvy na pozemek
p. č. 213 v k. ú. Nehvizdy o výměře 101
m 2, orná půda, mezi vlastníkem J. K. za
sjednanou cenu 20 000 Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- Záměr směnit pozemky parc. č. 200/391
o výměře 74 m 2, parc. č. 200/392 o výměře
123 m 2, parc. č. 200/393 o výměře 119 m 2,
parc. č. 200/394 o výměře 70 m 2 a parc.
č. 200/395 o výměře 7 m 2, všechny v k.
ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, za pozemek
parc. č. 200/370, v k. ú. Nehvizdy, obec
Nehvizdy, o výměře 513 m 2, ve vlastnictví
společnosti CANABA - Pozemní stavby,
s.r.o., a pověřilo starostu městyse zveřejněním tohoto záměru.
- Navýšení garance finančních prostředků
pro TJ Sokol Nehvizdy na částku 17 mil.
Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2020.
Jmenované prostředky budou využity
jako spoluúčast úhrady účelně vynaložených prostředků na výstavbu atletického
sportoviště.
- Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy ze
dne 17. 3. 2016, kterým se mění kapacitní

limity dodávek vody, a pověřilo starostu
jejím podpisem.
- Revokuje usnesení č. 16/18/2020 ze dne
28. 5. 2020 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a 2/2020.
- Směrnici č. 5/2020 k tvorbě a schvalování rozpočtu.
- Rozpočtové opatření č. 4/2020.
- Revokuje usnesení č. 7/18/2020 ze dne
28. 5. 2020 a schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě k pozemku p. č. 7/4 v k. ú.
Nehvizdy (vodovodní přípojka pro čp. 100)
mezi městysem Nehvizdy a Z. P.
a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
- Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č.
110/169, 110/171, 110/280 a 200/376 v
k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřilo
starostu jejím podpisem.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo
na úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

HOROUŠANY OČIMA DĚTÍ:
ODLOŽENO NA JARO
Obec Horoušany vyhlásila výtvarnou, literární
a fotografickou soutěž. Jedná se o výstavu fotografií a dokumentů, které se vztahují k historii obcí
Horoušany a Horoušánky. Návštěvníci se dozví
zajímavosti ze života v obcích za uplynulých 150 let,
o historii školství, obecního zastupitelstva. K vidění
budou fotografie již neexistujících míst i historické
fotografie stávajících objektů a památek. Dozví se,
co to bylo domovské právo, zda měla obec Horoušany obecního strážníka, kde stála obecní pastouška,
co to bylo tzv. kořalečné nebo třeba kdy začal jezdit
v obci první autobus.
Při té příležitosti nám v Horoušanském sále tuto
galerii zahájí naši žáci z hudebního oboru ze ZUŠ
v Nehvizdech. A jelikož máme velmi talentované
mladé umělce i v okolí Nehvizd, zahajovacím koncertním ceremoniálem nás provedou žáci z Horoušan a Horoušánek.
Vše je již připravené, pouze termín je přesunut na
jaro. Těšíme se.

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsících říjnu a listopadu oslaví
v Nehvizdech významné životní
jubileum narození tito občané:

Lisolette ŠEBESTOVÁ
Jana POSPÍŠILOVÁ
František FIALA
Libuše HOLÁ
Miloslav MIMRA
Antonín KUČERA
Věra SVATOŠOVÁ
Hana KVASNIČKOVÁ
Alena BENEŠOVÁ
Emile VOBĚRKOVÁ
Zdeněk REISINGER
Zdeněk RUDYŠ
Božena DUŠKOVÁ
Hana TRUPLOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

INFORMACE Z ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY na úřadu městyse upraveny
Pondělí 8:00 – 13:00 hod.
Středa 12:00 – 17:00 hod.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA
Středa 13:00 – 17:00 hod.
Sobota 9:30 – 13:00 hod.

https://www.zusnehvizdy.cz/horousany-ocima-deti/

Občané obce se na sběrném místě prokážou kartou na sběrný dvůr.
Vybírá se veškerý směsný a tříděný odpad z domácností. Nábytek
a bytové zařízení domácnosti prosíme vždy rozebrat na jednotlivé
díly. To samé platí u oken a dveří, zvlášť odevzdávejte skleněné výplně
a zvlášť rámy.
Zpoplatněn je tento odpad:
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.
Pokud jste se přistěhovali do Nehvizd, nebo z nějakého důvodu
nemáte kartičku na sběrný dvůr, přijďte si pro ni na úřad městyse do
podatelny. Podmínkou vydání karty zdarma je každoroční zaplacení
poplatku za odpad.

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

4

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE ŽIVOTNÍHO A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V LETOŠNÍM ROCE JSME ZASADILI
VÍCE NEŽ DVĚ STOVKY STROMŮ
Díky pracovníkům technických služeb, dobrovolníkům z řad nehvizdských občanů, fotbalistům a hasičům jsme v Nehvizdech letos
zasadili více než 200 stromů (některé budou
zasazeny ještě v listopadu) a 855 keřů.
Poděkování patří také všem, kdo o mladé
stromy v létě pečovali a zalévali je, především opět našim dobrovolným hasičům
a pracovníkům technických služeb.
A díky patří také všem, kdo dobrovolně
pečují o zeleň v obecních zálivech
u rodinných a bytových domů.
Vážíme si spolupráce s občany a vážíme
si zpráv, které nám posíláte, protože není
v lidských silách, abychom věděli
o každém uschlém (nebo bohužel i uloupeném) stromku. Nicméně stromky, které
byly ukradeny z Aleje 17. listopadu podél
Horoušanské a z cesty u sv. Anny jsou již
opět vysazeny.

Kde všude můžete nové stromky a keře
vidět? Už ve zmíněné Aleji 17. listopadu,
v areálu AFK a v ulicích, které s fotbalovým
areálem sousedí, dále v Toušeňské,
u naší základní školy (tam přibyla namísto
starého ořešáku lípa a nádvoří školy už zdobí
také dva doubky).
Nové stromy ale krášlí také Pražskou, především úsek podél komerční zóny
a starou cestu u sv. Anny – tam byly dosazeny především stromy, které uschly, nebo
stromy, které bohužel někdo ukradl.
Na podzim budeme stromy ještě ošetřovat,
případně uschlé a dožité prořezávat a kácet.
Naštěstí jich není moc a na jejich místo vždy
přijde strom nový, objednali jsme i dva jedlé
kaštany, dáme vám pak samozřejmě vědět,
kam je zasadíme.
A co jsme v Nehvizdech vysadili?
Z keřů to byly především tavolníky, tavoly

a zlatice. Dále jsme letos vysadili 130 listnatých stromů a 73 jehličnanů. Z jehličnanů to
byly především borovice a smrky, z listnáčů
javory, lípy, jírovce, topoly, duby a také třešně
a hrušně.
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některá
místa, která budou nové stromy krášlit
a stínit.
Výsadbu chystáme i v příštím roce
a věříme, že se na ní budeme moci podílet
zase společně v rámci sousedského sázení.
Kdybyste věděli o místě,
kterému by nový strom slušel,
napište na e-mail:
zivotni@nehvizdy.cz.
Daniel Štěch,
zivotni@nehvizdy.cz

Sázení lípy. Starý ořešák před školou nahradila nová lípa. Jak symbolické v dnešní době. Český národní strom, symbol národní
hrdosti a nového života, symbol nové naděje, dobrého konce a ještě lepšího začátku. Chtěli jsme lípu zasadit za účasti našich žáků
a udělat malou slavnost, ale doba tomu nepřeje. I tak – přejme jí pevný a rovný kmen a dlouhý život. A medový čas květu…
Strom zasadili ředitel školy (ano, jako pravý estét měl u sázení modré návleky na botách), místostarosta Josef Kolář a předseda
komise životního prostředí Daniel Štěch společně s pracovníky technických služeb. Věříme, že vám bude lípa dělat radost.
PS.: Před školu ještě vysadíme dva nové duby.
PPS: Pan ředitel si ještě přál připsat tuto doušku: Návleky řediteli školy koupil pan Štěch, ředitel drobné nenosí.
Více informací najdete na webu naší školy: https://www.skolanehvizdy.cz/. Fota: Petra Horáková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

NABÍZÍME OCHRANNÉ POMŮCKY
PRO NAŠE SENIORY
Pro nehvizdské seniory máme na úřadě
jednorázové roušky, ochranné rukavice
a dezinfekci. Tato nabídka platí také pro
vážně nemocné občany městyse.
Pokud máte, milí senioři, o roušky, rukavice a dezinfekci zájem, stačí zavolat na
obecní úřad +420 724 191 245 nebo 326
992 523 a my vám vše přivezeme až k vám
domů.
Stejně tak platí pro naše seniory v této
době nabídka donášky obědů, nákupů
nebo léků, opět stačí zavolat +420 724 191
245 a domluvit se.
Lahvičky s dezinfekcí jsou samozřejmě
k dispozici pro všechny nehvizdské občany, stačí přijít na úřad nebo do technických služeb.
Prosíme, pokud znáte některého z nehvizdských seniorů, řekněte mu o této
nabídce.
Text a foto: Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

JAK NAKLÁDAT
S ODPADEM
V DOBĚ
KORONAVIRU
Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/
respirátory/rukavice) patří do směsného
komunálního odpadu. Měly by se předtím
vložit ještě do plastového obalu a následně
ještě do dalšího plastového pytle, který se
pevně zaváže.
V žádném případě nevkládejte použité
ochranné pomůcky do tříděného odpadu.
Hrozí tím nákaza zaměstnanců třídicích
linek.
Domácnosti s výskytem nemoci Covid-19
v karanténě by měly PŘESTAT TŘÍDIT
a odpady vložit do dalšího igelitového
pytle a ten řádně zavázat před vhozením
do směsného komunálního odpadu, aby se
zamezilo šíření nemoci.
Základem je dodržování všech hygienických a bezpečnostních pravidel bránících
přenosu koronaviru SARS-CoV-2: zejména
používání roušek, mytí/dezinfekce rukou
a dodržování rozestupů.
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
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Jak nakládat
s odpadem v době
koronavirové pandemie
➠Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/
respirátory/rukavice) vkládejte po použití
do směsného komunálního odpadu.

➠Vždy je ale předtím vložte do plastového
obalu a následně ještě do dalšího plastového
obalu, který pevně zavážete.

⇒

➠Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená). Nikdy nedávejte
zavázané pytle mimo černé kontejnery.

➠Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

➠Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
➠Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
➠Buďte ohleduplní.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
VOLBY 2020

VÝSLEDKY VOLEB 2020
ZA ÚZEMNÍ CELEK NEHVIZDY
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Volební účast byla

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volební účast byla

41,79 %
ve 2. kole 13,43 %
v 1. kole

44,09 %
-mk-
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
NEKROLOG

POCTA RICHARDU SEDLICKÉMU
Když jsme na konci října na web Nehvizd
věšeli oznámení, že náš kolega Richard
Sedlický zemřel, měli jsme pocit, že jsme
v úplně jiné realitě, že Richard zase zítra
vystoupí z auta a přijde do zasedací místnosti na úřadě, že se to prostě nemohlo
stát. Bohužel, pan Sedlický skutečně zákeřné nemoci COVID-19 ve svých 55 letech
podlehl.
Dlouholetý zastupitel, radní, předseda komise stavební a jednatel technických služeb
Ing. Richard Sedlický už nikdy na obecní
úřad nepřijde. A nejen tam. Málokdo ví, že
kromě práce pro úřad Richard dělal řadu
věcí navíc. Díky němu přijížděli každý rok
do Nehvizd na krásných motocyklech jeho
přátelé z MDA Ride. Byl vždy mezi prvními, kdo byl na place na všech akcích a ladil
techniku, ozvučení.
Byl první, kdo vždy zamířil objektivem na
rozesmáté děti, sousedy a fotil a fotil – hodiny a hodiny, ostatní se mnohdy už bavili,
ale Richard dělal obrázky, aby z každé akce
zbyla řada krásných vzpomínek. A po akci
zase jako jeden z posledních techniku balil
a odvážel.
Když jsme chtěli vybrat fotografie, na
nichž Richard je, moc jich nebylo. Právě
proto, že on stál za objektivem a nevadilo mu, že na fotkách nebude. Nikdy si
nepotrpěl na oficiality, dělal to prostě rád,
pro všechny. Fotografie ukládal do veřejné
galerie na stránkách městyse, kde jsou
k dispozici jak obci, místním spolkům,
tak všem občanům.
Richard Sedlický odvedl pro obec obrovský
kus práce. Funkci neuvolněného člena rady
městyse zastával od roku 2006. Zabýval se
zejména posuzováním stavebních záměrů
nehvizdských občanů, poskytoval jim konzultace při výstavbě rodinných domů
a drobných staveb, zasadil se velmi významně také o rozvoj obecní infrastruktury.
I díky Richardovi mají Nehvizdy semafory,
přechody pro chodce, moderní autobusové
zastávky. Připravoval a koordinoval mimo
jiné projekty výstavby chodníků v ulici
Toušeňské a podél Pražské. Podílel se na
výstavbě sportovní haly, rekonstrukci školky a stavbě naší základní školy. Prosazoval
výsadbu zeleně v obci a vždy byl první, kdo
přišel sázet.
Záleželo mu velmi na tom, jak obec vypadá, jak se v ní žije, nechyběl na žádném
dobrovolnickém úklidu, ani jednou. Samozřejmě, že v době jarní koronavirové krize
plnil lahvičky a rozvážel po obci dezinfekci. Nikdy mu nic nepřišlo zatěžko, pokud
se to týkalo Nehvizd. V současné době
připravoval projekt cyklostezky do Mstětic
a semaforu v Toušeňské. A mohli bychom
pokračovat pořád dál a dál…
Byl vždy ochotný pomoci občanům, poradit. Byl trpělivý, uměl věci vysvětlit, vždy
byl ochotný pomoci kolegům v zastupitel-
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stvu, zaměstnancům úřadů, nikdy jste od
něj neslyšeli: Nepomůžu! Vždy se snažil
najít způsob, jak problém vyřešit. A nikdy
nezkazil žádnou legraci. A uměl vyprávět,
poutavě.
Richard Sedlický nebyl jen náš kolega, nebyl
to jen náš známý, byl to náš přítel. Vlastně
ani teď neumíme napsat, co všichni cítíme,
protože se ta bolest a pocit obrovské ztráty
popsat nedají. Pořád čekáme, že se objeví
ve dveřích. Pár kolegů mi řeklo, že mají
Richarda v kolonce Odjel na dovolenou a
budou vždycky čekat, že se vrátí.
Ještě jednou vyjadřujeme Richardově rodi-
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ně, jeho ženě Martině, dětem Janě
a Davidovi naši nejhlubší soustrast.
Za všechny Richardovy kolegyně a kolegy,
za všechny jeho přátele v obci.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Snažili jsme se najít alespoň několik fotografií, které Richarda Sedlického připomenou. Snad se i při jejich prohlížení i vám
vybaví vzpomínka na tohoto báječného
člověka.
Fota: archiv městyse

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
NEKROLOG

DŮLEŽITÁ INFORMACE
Z KOMISE STAVEBNÍ
Pokud potřebujete cokoliv řešit se
stavební komisí, obracejte se na jejího člena, zastupitele Daniela Štěcha.
Kontakt na komisi zůstává stejný:
e-mail: stavebni@nehvizdy.cz.
O novém předsedovi komise
rozhodne rada městyse v příštích
týdnech.
Telefon na pana Štěcha je +420 602
243 758, pokud byste potřebovali
něco z gesce stavebni komise řešit
urgentně.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

VŠECHNO JE JINAK...
Milí přátelé,
myslel jsem, že budu psát o běžném školním životě, o úspěších našich sportovců,
o školních radostech a strastech, adaptačních kurzech, plavání, o chystání adventu
– a všechno je jinak.
Brány školy se zavřely ve středu 14. října.
Drželi jsme se dlouho, víte, že jsme ve společných prostorách nosili roušky mnohem
dřív, než nám to bylo nařízeno, ale stejně
se nám to nevyhnulo a musím říci, že vývoj
mezi žáky i kolegy po čtrnáctém říjnu jasně ukázal, že uzavření škol byla nutnost.
Mám pocit, jako bych psal o době dávno minulé, a přitom je to jen pár dnů. Ve škole je
velmi, velmi smutno, i když ne všichni učitelé pracují z domova. Ve škole se nás potkává
docela dost a je příjemné slyšet alespoň hlasy
žáků, linoucí se z reproduktorů…
Těšili jsme se, že slavnostně vysadíme
novou lípu jako náhradu za ořešák před
školou, že si uděláme se žáky slavnostní
chvilku a že bude nový strom symbolizovat
novou naději a nový život, ale budeme se
muset obejít bez slavnosti… Moc děkuji
Petře Horákové, Danovi Štěchovi, Karlu
Luňákovi a všem, kdo nám s novou lípou
pomohli.
Abychom alespoň trochu pomohli i my
Vám, nabízí naše školní jídelna stravování
nejen žákům, ale i rodičům na ošetřovačkách a bude-li stačit kapacita i pracujícím
rodičům. Pokud tedy máte zájem, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Janu
Jírovou, která Vám sdělí, zda ještě volná
kapacita a možnost dojít si pro stravu je.
Ceny jsou stejné jako v normální době.
Lidičky, nevzdávejme to. Nebuďme naštvaní, berme současnou situaci jako fakt. Není
válka ani hladomor, jsme svobodní lidé. Je
docela fajn si popovídat se starým člově-

kem, který zažil válku, převraty, všechny
okupace, totalitu a všechny lahůdky, které
patřily ještě donedávna k životu. Opravdu
není důvod si zoufat – tedy dokud jsme
zdraví. Jednou to skončí, určitě.
Naději a chuť se vrátit do normálního života nesmíme ztratit. Nesmíme ztratit hlavu
a srdce a vědomí, že zůstáváme spolu. Nedáme se! Dlužíme to těm, kteří mají, nebo
měli méně štěstí než my.
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

Prvňáčci a druháci se vrátili
do školy 18. listopadu. Další
žáci by měli do školy přijít 30.
listopadu. Bez omezení se vrátí
děti z celého prvního stupně
a 9. třídy. Další třídy druhého stupně se budou ve škole
střídat. Aktuální informace ze
školy najdete na webu
www.skolanehvizdy.cz.

PIANA
DO ŠKOL

PROJEKTY
V DIVADLE

OPĚT NAVYŠUJEME
KAPACITU ZUŠ

Nadace Karel Komárek Family Foundation
(zakladatelé nadace manželé Komárkovi) se
rozhodla věnovat základním školám s rozšířenou výukou hudební výchovy a základním
uměleckým školám 8 pianin a 3 klavíry od
českého výrobce Petrof, aby pomohla rozvoji
mladých hudebních talentů. Za tímto účelem
byla v pondělí 21. září 2020 vypsána grantová
výzva. U toho ani my nesmíme chybět! Proto
jsem okamžitě sepsal žádost a do výzvy tak
školu přihlásil. Může se zdát, že jsme jako jehla v kupce sena, když se jedná o 11 nástrojů.
Ale „Budoucnost je plna výzev a nadějí“, jak
řekl kdysi Nathaniel Hawthorne, americký
romanopisec a spisovatel novel v 19. století.

Letos jsme se chystali na naše plánované
projekty, ale bohužel jak všichni víme,
krizová opatření nám to zcela znemožnila.
Největší novinkou mělo být vystoupení
literárně-dramatického oboru a tanečního oboru v profesionálním divadle, kde
jsme si již rezervovali termín vystoupení.
Chceme totiž – a je to i naším cílem –
žákům vytvářet ty nejlepší a nejpraktičtější
podmínky v jejich studiu.
Vše se ale musí přesunout na jinou, příhodnější dobu. Nezoufáme, ale věříme, že
nám naše plány vyjdou a nakonec uvidíme
naše žáky na prknech, která znamenají
svět.

Protože chceme kontinuálně rozvíjet uměleckou školu a protože chceme učit více
talentovaných dětí, tak jsme, jako každý
rok, i letos požádali MŠMT ČR o navýšení
kapacity ZUŠ Nehvizdy.
Náš zřizovatel jako první posvětil záměr
a zastupitelé ho kladně odsouhlasili, a tak
jsme podali žádost o navýšení kapacity
žáků, tentokrát už na 190 dětí.
Věříme, že to klapne a my se rozrosteme
a budeme vyučovat více dětí a více nástrojů. Máme totiž další plány. Jaké? To už vám
prozradíme zase příště.

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DĚTSKÉ SKUPINY JIŽ OPĚT FUNGUJÍ
Dětské skupiny navštěvují děti, které se většinou s kolektivním zařízením ještě nesetkaly.
Opouští rodinnou náruč a naším úkolem je
jim tuto cestu co nejvíce usnadnit.
Aby byl tento adaptační proces co nejlepší, je
potřeba spolupráce a důvěra mezi rodiči
a našimi chůvami. Oběma stranám patří velké
poděkování za zvládnutí této adaptace ve
velmi rychlém čase. Díky tomu jsme si mohli
dovolit jet ještě před koronavirovou krizí
s dětmi na první výlet do Zoo Chleby již po
prvním měsíci. Trochu jsme tušili, že bychom
později vyjet nemohli.
Říjen jsme již naplno věnovali vzdělávání
našich nejmenších. Naším tématem byla
příprava lesních zvířat na zimu a s tím
související lesní plody. Díky zpětné vazbě od
rodičů víme, že děti doma básní o veverce,
myšce, broučkovi, medvědovi i ježkovi. Ještě
jsme stihli „bramborové téma“ s pohádkou
„Princeznička na bále“. Byla zpracována jak
dramaticky, výtvarně, smyslově, tak i fyzickou
aktivitou. Dýňové téma jsme připravili, ale
bohužel kvůli vloudění nemoci Covid-19
mezi nás všechny jsme museli dětské skupiny
uzavřít.
Karanténa po 14 dnech skončila a my všichni
jsme ve zdraví opět naskočili do našeho
rozjetého vláčku. O slíbenou halloweenskou
party děti nepřišly, stejně jako o dlabání dýně.
Tak jestli půjdete v polovině listopadu okolo
Dráčku a budou svítit dýně u dveří, mějte pro
nás pochopení. Pozitivní jsme neměli jen testy, pozitivní je i nálada do další práce a výhled
toho, že díky imunitě již nebudeme muset náš
vlak zastavovat.
Jitka Záhrobská,
vedoucí dětských skupin a DC Dráček
detskecentrumdracek@seznam.cz
Fota: archiv dětských skupin a DC Dráček

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V NEHVIZDSKÉ KNIHOVNĚ
Na začátku září se konalo v místní knihovně již druhé pasování prvňáčků na čtenáře.
Stihli jsme to za minutu dvanáct. I když
stihli asi není to pravé slovo, protože pasování na čtenáře jsme měli původně naplánované na červen, před koncem prvního
školního roku malých čtenářů.
Bohužel situace na jaře tuto akci neumožnila a pasování jsme posunuli na září. Samozřejmě za dodržení všech hygienických
nařízení a opatření.
Děti se naučily krásně číst, i když měly
podmínky oproti jiným ročníkům značně
ztížené. O to větší pochvalu si zasloužily.
Každý školáček přečetl část z připraveného textu, složil Slib čtenáře a byl pasován
na čtenáře. Od paní učitelky děti dostaly
diplom a od paní knihovnice malou knížečku.
Věříme, že se co nejdříve děti vrátí do

školy a pro letošní prvňáky budeme moct
pasování uspořádat klasicky v červnu.
Klára Strnadová, knihovnice
knihovna.nehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv nehvizdské knihovny
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NEHVIZDY BYLY SPOLU V POHYBU
Nehvizdští sokolíci a veřejnost se po roce opět
zapojili do sokolského týdne #BeActive
Sokol Spolu v pohybu, a to v týdnu od
22. do 26. září. Veřejnosti se představila většina
sokolských oddílů, zájemci si mohli vyzkoušet
atletiku, basketbal, karate pro dospělé a mládež,
stolní tenis, cvičení pro děti i cvičení zdravá
záda a také volejbal.
Sokol 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 Seznámíme vás se
Sokolem, která se konala v areálu TJ Sokol Nehvizdy v ulici Na Příštipku a ve školní tělocvičně v ulici Bedřicha Mouchy, navštívilo přes 130
dětí a 50 dospělých, kteří se aktivně zapojili
a vyzkoušeli si jak sportování, tak a české sportovní hry, na které se někdy i zapomnělo.
Letošní téma týdne Spolu v pohybu se totiž
neslo v duchu tradičních českých her. Vzpomínáte třeba na skákání přes gumu, hru na
rybáře, na mrazíka? Tak přesně tyhle hry jsme
si v týdnu také připomněli a sokolská obec
připravila dokonce celou publikaci tradičních
českých her, aby si je osvěžili prarodiče a rodiče
a mohli je zase předávat svým dětem.
V některých oddílech se uskutečnil také nábor
nových dětí a dospělých. Musím říci, že tato
akce měla velký úspěch i přes nepříznivou
dobu koronaviru, a jsem ráda, že se zapojil takový počet dětí, oddílů a dospělých. Především
děti neodcházely z týdne v pohybu s prázdnou, odnášely si kromě zážitků také diplomy,
náramky a omalovánky za své výkony.
Tímto bych ráda poděkovala všem trenérům
zmíněných oddílů za podporu a účast na této
akci. Doufám, že se opět v takovém či větším
počtu sejdeme opět za rok.
Renáta Jarošová,
náčelnice TJ Sokol Nehvizdy
renata.jarosova2@seznam.cz
Fota: archiv TJ Sokol Nehvizdy

NAŠI NEJMLADŠÍ TENISTÉ NA TURNAJI
V Nehvizdech pořádáme pravidelně celostátní
turnaje i v nejmladších soutěžních věkových
kategoriích. V pondělí 31. 8. 2020 jsme pořádali
turnaj v kategorii minitenis 5–7 let. Turnaj byl
silně obsazený, přijeli jako vždy hráči z klubů
z různých částí republiky (TC Brno, TK Hlinsko,
TC Dvůr Králové, TK Sparta Praha, ...).
Z našich nejmladších hráčů se představili Adam
Lukáš, Ema Smíšková, Natálka Gramelová, Kája
Příbramská a Terezka Gomolová. Všichni byli
výborní. Výsledkově nejlépe se dařilo Adamovi
Lukášovi, který vybojoval v útěše 2. místo. Další
naši hráči si budou moci zahrát na příštím minitenisovém turnaji v zimní sezóně v nafukovací

12

Celostátní turnaj pro kategorii minitenis 5–7 let, který jsme pořádali
31. 8. 2020 v Nehvizdech, byl velmi silně obsazený hráči TO Sokol Nehvizdy,
TC Brno, TK Sparta Praha, TK Hlinsko,
TC Dvůr Králové. Foto: Petr Kopřiva
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hale, kde pořádáme z pověření Středočeského
tenisového svazu Halový přebor Středočeského
kraje. Zde již počítáme s dalšími nejmladšími,
kteří začali trénovat častěji, s Adamem Benešem,
Lily Herclíkovou, Maggie Lu, Janem Kašparem,
Annou Grossovou, ... První vstup do turnajů je
pro naše nejmladší hráče nejsnadnější na celostátních turnajích doma v Nehvizdech. Proto je
každoročně organizujeme.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY
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NAŠI HRÁČI VYHRÁLI
16 LETNÍCH TURNAJŮ
Druhá polovina letní tenisové sezóny se našim
hráčům vydařila ještě lépe než ta první, což přispělo k našemu celkovému rekordnímu výsledku
v počtu vyhraných turnajů. Naši hráči totiž
dokázali za tuto letní sezónu vyhrát neuvěřitelných šestnáct celostátních turnajů! Úspěchů si
vážíme o to víc, jelikož byla na letošních letních
turnajích velká konkurence z důvodu pozastavení
mezinárodních turnajů TE a ITF.
Dalších skvělých úspěchů našich hráčů v podobě
druhých a třetích míst bylo několik dalších desítek a na největších turnajích je velkým úspěchem
každý postup v hlavní soutěži, nedokážeme zde
všechny zmínit. Všechny úspěchy kompletně
zveřejňujeme každý týden na facebooku Tenis
Nehvizdy a ty největší jsou zveřejněné na facebooku TJ Sokol Nehvizdy.
Na celostátních turnajích dosáhli v druhé polovině léta skvělých úspěchů tito naši hráči: Daniela
Kolářová, Dominik Bílek, Šimon Vališ, Jan Schick,
Iva Smíšková a Nikola Kopřivová.
Všem moc gratulujeme a držíme palce dál!
Máme obrovskou radost z každého úspěchu

našich hráčů. Víme, že dlouhodobé úspěchy jsou
nejtěžší, je za nimi spousta času, úsilí, nadšení,
obětování volna, a proto jsou velice cenné
a radost z nich dodává nejvíce energie. A nemusí
se to týkat jen turnajů. Sport je nyní svazován
opatřeními, která se dotkla i individuálních sportů včetně tenisu. Věříme, že se celá situace zlepší.
Přejeme vám všem pevné nervy, hodně zdraví,
síly a energie.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
Třetí titul ze čtyřhry v letní sezóně. Daniela Kolářová s deblovou partnerkou
Kateřinou Keslovou z Teplic vyhrály celostátní turnaj mladších žákyň v Nehvizdech. Ve dvouhře Daniela vybojovala
2. místo. Foto: Vojtěch Kopřiva

KONEČNĚ SE
TO PODAŘILO
Po dvou neúspěšných útocích na postup do 1. třídy tenisové
soutěže Buď Fit, se náš sen stal skutečností! V letošní podzimní
finálové části soutěže jsme potvrdili roli favorita a pod vedením kapitána M. Kovařčíka jsme postoupili do nejvyšší soutěže
amatérů v tenise ve Středočeském kraji „Buď Fit“. Tým ve složení
J. Neuman, V. Sucharda, P. Dašek, M. Kovařčík, J. Šilhánek, M.
Beneš a P. Říha potvrdil své ambice a letos neponechal nic náhodě. Tenisovou kvalitou a taktickou vyzrálostí, kdy jsme se poučili
z loňských a předloňských chyb, jsme potvrdili příslušnost k tenisové smetánce. Už nyní se těšíme na boje v nejvyšší třídě a věříme,
že budeme nadále reprezentovat TJ Sokol Nehvizdy a náš tenis.
Zároveň chceme poděkovat vedení TJ Sokol Nehvizdy, především
starostovi Jožkovi Kolářovi za materiální i morální podporu.
Miroslav Kovařčík, Jan Neuman,
TO Sokol Nehvizdy

U Sv. Václava, Mariánské náměstí
St. Boleslav
Vážení zákazníci,
vzhledem k epidemiologické situaci jsme pro Vás rozšířili služby lékárny o možnost
rezervace léků na recept /objednání zdravotních pomůcek na poukaz/ objednání
vybraného zboží přes SMS, WhasApp, e-mail případně telefon.
Na Vaši objednávku Vám VŽDY odpovíme, všechny kanály kontrolujeme v 8 ráno a
v poledne.
Jak na rezervaci léků:
- máte SMS s kódem - stačí přeposlat na tel. č. 601170536
- máte papírovou průvodku - přefoťte kód receptu a pošlete přes WhatsApp nebo
MMS na tel.č. 601170536
- máte poukaz - přefoťte a pošlete přes WhatsApp nebo MMS tel.č. 601170536
- máte recept v e-mailu – přepošlete na uvaclava@mistnilekarna.cz
- zavolejte na tel. č. 601170536, 326911094
Lékařem vystavené elektronické recepty může lékárník načíst přes číslo občanského
průkazu osoby, na kterou jsou recepty vystaveny).
Při vyzvednutí zboží v lékárně prosím řekněte magistře, že již máte objednávku na
jméno.

Chcete-li mít nejčerstvější informace z naší lékárny, sledujte nás na:
www.facebook.com/LekarnaUSvVaclava
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HVĚZDY V NEHVIZDECH ZAZÁŘÍ
NA ÚROVNI BERLÍNA NEBO PAŘÍŽE
Již počtvrté se v pátek 5. února 2021 uskuteční
mezinárodní halový atletický mítink Hvězdy
v Nehvizdech. Nehvizdy opět přivítají atletickou
světovou špičku – nově jsou zařazeny do World
Tour Europe, tedy na stejnou úroveň jako atletické události v Paříži, Berlíně nebo Stockholmu.
První velké zahraniční jméno mítinku je Fernando Ferreira. Brazilec, který v roce 2020 právě
v Nehvizdech stanovil nový národní rekord své
země. „Jsem smutný, že se OH v Tokiu přesunuly
o rok, ale jsem rád že mám více času na tvrdý
trénink. Limit do Tokia bych chtěl skočit právě na
svém oblíbeném mítinku v Nehvizdech, kde lidé
atletice rozumí a skvěle fandí,“ vzkazuje do Česka
olympionik z Ria. Do Nehvizd se již nyní těší také
koulař Tomáš Staněk. Letos v Nehvizdech třikrát
vrhnul koulí přes 21 metrů a jeho vítězný výkon
21,23 byl několik týdnů nejlepším světovým
výkonem halové sezóny. Svůj výkon bude chtít
v Nehvizdech minimálně zopakovat.
„Mým snem je přivést do Nehvizd co nejvíce
olympioniků, kteří usilují i červnové Tokio. Nechci to zakřiknout, ale svou účast již nyní přislíbila skutečná atletická světová elita,“ uvedl ředitel
mítinku Hvězdy v Nehvizdech Tomáš Vojtek.
Mezinárodní program vypukne 5. února
smíšenou dálkou mužů i žen. Pokračovat bude
koulí mužů. Celý program by měl nakonec
vygradovat Velkou cenou Nehvizd ve skoku do
výšky mužů.
Mezinárodní atletický mítink má ale ještě jeden
rozměr, je pevně propojen s atletickým trojbojem
dětí, projektem Dětské hvězdy. Konečně hlavním
hnacím motorem mítinku od začátku byla touha
skloubit dohromady mezinárodní mítink se
závody pro co největší množství dětí a mládeže.
Svůj prostor dostanou Dětské hvězdy o den dříve,
a to ve čtvrtek 4. února 2021.
Největší sportovní událostí městyse Nehvizdy
jsou Hvězdy v Nehvizdech od roku 2018. Mezinárodní atletický mítink Hvězdy v Nehvizdech
bývá jednou z prvních halových událostí roku
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a má velmi dobré renomé u atletických borců
z celého světa. Letos se například Nehvizdy v lednu ocitly ve všech atletických přehledech, protože
koulař Tomáš Staněk na mítinku Nehvizdy doslova rozzářil, když se vyhoupl do čela průběžných
světových tabulek.
„Velmi si vážíme pochval od atletů, kteří u nás již
závodili a kteří mají zkušenosti z událostí, jako
jsou olympijské hry, mistrovství světa, Evropy,
diamantové ligy, tedy závodů, na jejichž rozpočty
v Nehvizdech nikdy nedosáhneme. Oceňují
výjimečnou atmosféru mítinku, ale také osobní
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péči. Přiznávám, že bych sám něco takového bez
podpory městyse, místních spolků, školy a desítek
dobrovolníků nikdy nedal, a už proto chci, aby
čtvrtý ročník Hvězd navzdory koronaviru Nehvizdy opět rozzářil,“ vysvětluje Vojtek, jehož heslo
pro 4. ročník Hvězd v Nehvizdech zní: Olympionici v Nehvizdech!
Tomáš Vojtek,
ředitel mítinku Hvězdy v Nehvizdech,
Více informací na
www.hvezdyvnehvizdech.cz.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Ve čtvrtek 3. září strážník zastavil vozidlo
v ulici Pražská, jehož řidič překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci a ještě převážel
nezajištěný náklad. Strážník zjistil, že se
jedná o řidiče, kterému již před měsícem
uložil pokutu za stejný přestupek. Řidič
odmítl zaplatit. Strážník pak musel oba
přestupky postoupit příslušnému správnímu orgánu.
V pondělí 7. září volal strážníkovi vedoucí
benzínové pumpy, že řidič, který ráno na
pumpě platil pokutu, ujel od stojanu bez
zaplacení. Strážník zjistil kontakt na řidiče,
ten ale hovory nepřijímal. Odpoledne řidič
zavolal s tím, že po zaplacení pokuty byl
natolik rozrušen, že zapomněl zaplatit
a svůj dluh vyrovnal.
Téhož dne v poledne strážník asistoval
u dvou lehkých nehod bez zranění v Horoušanské a Gabčíkově ulici.
V úterý 8. září ráno strážník projíždějícímu autu naměřil rychlost 79 kilometrů za
hodinu. Vzhledem k tomu, že řidič v předchozím týdnu projížděl Čelákovicemi ještě
rychleji, musí tuto recidivu řešit správní
orgán. Obvyklou sankcí v podobných případech bývá zákaz řízení.
Ve čtvrtek 9. září v poledne strážník změřil
překročení rychlosti v Toušeňské ulici.
Když řidič zahlédl ve zpětném zrcátku
majáky, začal ujíždět směrem na Mstětice
rychlostí vysoce překračující dálniční limit.
Přestupek byl ohlášen policii. Auto je registrováno na podnik jako služební. Pokud
jednatel neoznačí řidiče, bude pokutu platit
podnik jako provozovatel auta.
V sobotu 11. září odpoledne oznámil
občan Nehvizd, že u dálnice střílí neznámý muž z pušky. Strážník u dálnice potkal
střelce, který vysvětloval, že se jedná o air-

softovou zbraň, a měl pocit, že o nic nejde.
Strážník jej informoval, že porušuje zákon
o zbraních a střelivu, protože i s tímto
typem zbraně je možné střílet pouze v místech schválených a k tomu určených.
V úterý 15. září ráno oznámil občan Nehvizd, že ulicí Toušeňskou jde dítě se školní
taškou pryč z Nehvizd. Strážník kousek za
obcí uviděl školáka, ten smutně vysvětloval, že doma zapomněl mobil a musí se pro
něj vrátit, jinak bude zle. Strážník čtvrťáka
odvezl rodičům. Matka jej poté odvezla do
školy i s telefonem.
V pondělí 21. září oznámila obyvatelka
Nehvizd, že v lokalitě Na Zámku se o víkendu pohybovalo bílé auto, ze kterého někdo
fotografoval domy. Strážník lustrací zjistil,
že se jednalo o pracovníky úvěrové firmy,
kteří dělají odhady nemovitostí.
V neděli 1. října odpoledne si strážník
při zastavení rychle jedoucího auta všiml
poškozeného motocyklu v příkopu. Strážník
se v blízkém okolí pokusil najít řidiče,
a když neuspěl, dotázal se policistů, zda
mají hlášenu nehodu motocyklu. Po záporné odpovědi strážník prohlédl příkopy
po obou stranách vozovky, aby zjistil, jestli
nějaký zraněný nepotřebuje lékaře. Po
chvíli na místo nehody přijela dodávka,
ze které vystoupil muž s levou nohou od
krve. Muž uvedl, že je vše v pořádku, že
vjel mimo vozovku, aby zabránil střetu
s nákladním vozidlem. Nepopíral, že jel
svižně a za nehodu si může sám. Strážník
jej upozornil, že již sehnal kontakt na
majitelku motocyklu. Řidič hlídku požádal,
aby jeho přítelkyni strážník neinformoval,
protože v opačném případě vyslovil vážné
obavy o svůj život.
V pondělí 2. října oznámil strážník z Vest-

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

ce, že řidič auta registrovaného v Nehvizdech poškodil cizí majetek a ujel. Strážník
se pokusil auto v Nehvizdech najít. Po neúspěšném hledání předal kontakt na majitele
kolegovi ve Vestci.
Téhož dne večer oznámil občan Nehvizd, že
na cyklostezce zadržel ženu, která měla psa
na volno. Strážník na místě přestupku vyslechl muže, který si stěžoval, že žena venčí psa
bez vodítka opakovaně. Strážník majitelku
psa upozornil, že tímto porušuje vyhlášku
obce a za přestupek může být uložena pokuta
až do výše několika tisíc korun. Majitelka psa
si stěžovala, že ji muž strhl z kola a držel ji za
ruku, než přijela hlídka. Strážník muže upozornil, že jeho chování by mohl být trestný
čin omezování osobní svobody. Nespokojený
muž začal křičet, že příště psa uškrtí. Strážník jej vyzval, aby toho zanechal, protože
vyhrožování smrtí může být také trestným
činem. Po domluvě se oba aktéři usmířili.
V pátek 27. října oznámil občan, že na cestě
u sv. Anny pobíhají ovce. Strážník přivolal
kolegu z Mochova a společně zahnali ovce
zpět do ohrady. Poté přijela majitelka, která
začala řešit opravu elektrického ohradníku.
V neděli 29. října odpoledne si občan Nehvizd stěžoval na kluky, kteří dováděli na koloběžkách na chodníku. Když je napomenul,
jejich nezdvořilé odpovědi nenaznačovaly, že
dovádění ukončí. K požadavkům strážníka
byli chlapci rozhodně vstřícnější
a zdvořilejší.
V pondělí 30. října strážník přijal oznámení, že na dálnici je sražená srna, která ještě
žije. Strážník předal hlášení
policistům.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

Inzerce
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

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

Suzuki slaví 100 let.
Slavte s námi!
Využijte limitovanou nabídku pro modely
Vitara a S-Cross a získejte nyní zdarma:
– palivo v hodnotě 10 000 Kč
– sadu zimních kol
– první servisní prohlídku
– pětiletou záruku
– sadu povinné výbavy
– Suzuki financování s úrokem již od 3,99 %
www.suzuki.cz

facebook.com/suzukimotorczech

Instagram.com/suzuki_czech

Reprezentativní příklad financování – spotřebitelský úvěr: pořizovací cena vozidla (PC) 469 900 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 30 % z PC (140 970 Kč), celková výše spotřebitelského úvěru
328 930 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, doba trvání smlouvy 60 měsíců, výpůjční úroková sazba 4,9360 %, RPSN 5,0492 %, měsíční splátka úvěru 6 197,67 Kč, celková částka
splatná spotřebitelem 371 860,28 Kč. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatelem vázaného spotřebitelského úvěru je ČSOB Leasing, a. s.
Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet HYBRID: emise CO2 104–106 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,6–4,6 l/100 km. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet HYBRID: emise CO2 104–105 g/km
(NEDC), kombinovaná spotřeba 4,6–4,6 l/100 km. Nabídka platí do vyčerpání zásob a vztahuje se na vozy předané kupujícímu nejpozději do 15. 12. 2020. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Hledáme ŘIDIČE VZV
a šikovné skladníky
✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy a přesčasy
✓ sezonní bonus až 25 000 Kč
✓ možnost práce i brigádně

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

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ

POŠTA NEHVIZDY
ROZŠIŘUJE OTEVÍRACÍ HODINY

21. – 23. 12. 2020
9 – 17 hodin
ul. Pražská čp. 100

(vedle úřadu městyse)
Bližší informace na mailu:

thomas.ad@seznam.cz nebo tel. 731 474 274

Kompletní úprava vánočních kaprů na místě. Dne 23. 12. prodej pouze
do vyprodání zásob. Ryby jsou z Chlumce nad Cidlinou – Žehuňský
rybník, I. jakost + výběrová ryba.

Vzhledem k současné situaci a ke zvýšení
poptávky po poštovních službách se Pošta
Nehvizdy rozhodla prodloužit otevírací hodiny. Zatím zkušebně do konce tohoto roku.
Od čtvrtka 5. listopadu 2020 má nehvizdská
Pošta Partner otevřeno takto:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8–12
8–12
8–12
8–12
8–12

14–18
14–17
14–18
14–17
14–16

Vojtěch Kozák
provozovatel Pošty Partner Nehvizdy
partner.nehvizdy@seznam.cz
Inzerce

OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY
1+1 ZDARMA
OBRUBA s 50% slevou

platnost akce do 30.11.2020

KUPON na AKCI
KUPON na AKCI

MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE
Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin.
Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

1+1 sklo ZDARMA

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

50% SLEVA na všechny obruby

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.

Provozní doba: Po–Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod., sobota 9:00 – 12:00 hod. • telefon: 323 631 260

Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 11. 2020. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail-com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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