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OBCE SPOJUJÍ SÍLY KVŮLI
PŘÍSTAVBĚ ŠKOLY V NEHVIZDECH
Dne 21. 2. 2019 na zastupitelstvu městyse
starosta informoval o kapacitě Základní
školy v Nehvizdech s výhledem na další
roky. Z kapacitních důvodů by bylo velmi
pravděpodobné, že ZŠ Nehvizdy nebude moci přijímat a garantovat základní
vzdělávání pro žáky z okolních obcí, které
jsou spádové do naší školy. Řešením této
problematiky se zastupitelstvo zabývá již
od loňského školního roku, připravoval se
projekt a přeložka VN, aby se uvolnil pozemek pro novou přístavbu ke stávající škole.
Počítali jsme s vypsáním dotačních titulů
na MŠMT nebo MF. Tento titul byl vypsán,
ale byl limitován pro obce do 3000 obyvatel. Nehvizdy tento limit nesplňují, jelikož
máme více obyvatel, a abychom mohli žádat
o tuto dotaci, a to do výše 20 mil. Kč, museli
jsme iniciovat založení Dobrovolného svazku obcí k přístavbě ZŠ Nehvizdy. Projednávání s okolními obcemi o založení DSO se
setkalo se vstřícným přístupem. Přístavba
školy by měla 9 kmenových tříd, 2 odborné
učebny, zázemí pro učitele a sociální vybavení. Projekt zpracoval arch. Jiří Danda,
včetně rozpočtu stavby. Na zastupitelstvu se
odsouhlasila smlouva a stanovy DSO. Před
hlasováním vystoupili přítomní zástupci
jednotlivých obcí. Za Mochov k problematice promluvil starosta František Bouček,
který uvítal iniciativu městyse Nehvizdy
a sdělil, že Mochov má zájem na rozvoji ZŠ
Nehvizdy a rád by umisťoval mochovské
děti v této škole, protože je to přínosem pro
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celé blízké okolí. Kladné jsou i ohlasy rodičů na výuku a na prostředí, v kterém děti
tráví velkou část dne. Za obec Horoušany
místostarostka Mgr. Eva Petrová potvrdila
jednoznačný zájem Horoušan o DSO a za
obec Horoušany nás ujistila, že se budou
podílet na provozu školy a také nás informovala o spokojenosti rodičů s kvalitou
výuky. Starosta Vyšehořovic Karel Stehlík
potvrdil připravenost Vyšehořovic vstoupit
do DSO a aktivně v tomto svazku pracovat.
I ve Vyšehořovicích po výpovědi spádovosti

Jméno		
Nekolný Vladimír
Petrová Eva		
Kolář Josef		
Rýdlo Luboš		
Mikeš Roman		
Štecherová Zuzana
Bouček František

z Čelákovic jsou velice rádi, že děti mohou
chodit do naší školy. S prostředím a výukou
jsou rodiče dětí také spokojeni a nebyly
zatím žádné negativní ohlasy. ZM schválilo
vstup do DSO a zaregistrování svazku do
rejstříku DSO vedeného u KÚ Středočeského kraje, schváleny byly i stanovy DSO.
Jednou z podmínek založení svazku
bylo i zvolení statutárních
a kontrolních orgánů.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

RADA DSO

		

Zastupující obec		
Nehvizdy		
Horoušany		
Nehvizdy		
Nehvizdy ZŠ		
Nehvizdy		
Vyšehořovice		
Mochov			

Funkce v DSO
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda
člen
člen
člen
člen

KONTROLNÍ KOMISE DSO

Stehlík Karel			Vyšehořovice		předseda
Turek Jan			Mochov			člen
Beran Lukáš			Horoušany		člen
WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NA CO KARATISTÉ NEZAPOMÍNAJÍ
Všichni jsme zaujatí svým sportem a také jsme obvykle členy příslušných
sportovních asociací. Například všichni členové Karate TORA Nehvizdy
jsou členy JKA ČR (Japan Karate Association ČR). Pravidelně však dětem
a mládeži připomínáme, že jsme také sokolové. Chceme, aby mladí věděli,
kdo sokolové jsou, kdo byli a jaký byl v těžkých časech osud nehvizdských
sokolů. To, že sokolovna nebyla postavena z evropských dotací, ale ve volném čase ji postavili bratři sokolové, jejichž 157 let staré heslo odkazovalo
na lásku k vlasti. Ideálem sokolů byla vždy kalokagathia vyjadřující ideál
souladu tělesné a duševní krásy.
Povídání o Sokole jsme věnovali třetinu jednoho únorového tréninku
a tomuto povídání předcházela domácí příprava našich mladých karatistů.
Každý měl zpracovat na jeden list papíru důležité informace o Sokole. Nechtěli jsme, aby byl plněn pomocí funkcí ctrl+c a ctrl+v, tedy kopírováním
z Googlu. Podmínkou bylo napsat o sokolech vlastnoručně, vlastními slovy
a k textu ručně nakreslit znak TJ Sokol.
Náhled na nejlepší práce můžete vidět na přiložené fotografii a nezapomeňme: „Ve zdravém těle, zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu! Tužme se!“
Text a foto: Karel Záhrobský
karate.nehvizdy@seznam.cz

NOVÁ ORDINACE PRO NEHVIZDY
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

AKCE DO KONCE DUBNA
POŘÁDANÉ V NEHVIZDECH
23. 3. 2019 (sobota, prezence do 9.00 hod.)
Turnaj ve stolním tenise. Pořádá TJ Sokol
Nehvizdy. Místo konání: sokolovna Nehvizdy.
29. 3.– 30. 3. 2019 (pátek 17.00 – sobota 9.00
hod.) Noc s Andersenem. Pořádá Knihovna Nehvizdy a DC Dráček. Místo konání:
Knihovna a DC Dráček (Pražská 14).
31. 3. 2019 (neděle 16.00 hod.)
Pohádka „Šíleně nastydlá princezna“.
Pořádá TJ Sokol Nehvizdy. Místo konání:
sokolovna Nehvizdy.
13. 4. 2019 (sobota 14.00 – 20.00 hod.)
Velikonoční JARMARK. Pořádá městys Nehvizdy a TJ Sokol Nehvizdy ve spolupráci s SDH
Nehvizdy, ZŠ a MŠ Nehvizdy a DC Dráček.
27. 4. 2019 (sobota)
Branný den. Podrobnosti budou upřesněny.
Pořádá SDH Nehvizdy.

30. 4. 2019 (úterý 18.30 hod.)
Pálení čarodějnic. Pořádá AFK Nehvizdy
ve spolupráci s městysem Nehvizdy a SDH
Nehvizdy.
Každou lichou neděli
Keramické tvoření v Klubu 100 (keramikanehvizdy@seznam.cz).
Mimořádné akce v dopolední herně
v DC Dráček do konce školního roku
(podrobnosti najdete na www.dcdracek.
cz). Od 8.30 do12 hodin, bez registrace.
8. 4. Setí osení
18. 4. Velikonoční program
30. 4. Čarodějnický program
30. 5. Dětský den
27. 6. Rozloučení před prázdninami
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz

Základní škola
a mateřská škola Nehvizdy,
Městys Nehvizdy
vyhlašují

SENIOŘI V DIVADLE
U HASIČŮ
I tento rok máme s našimi seniory naplánováno spoustu výletů a kulturních akcí.
Na první jsme vyrazili 22. února v počtu
pětačtyřiceti seniorů do Divadla U Hasičů
v Praze.
Jana Nepivodová objednala lístky na divadelní hru ,,Turecká kavárna“, kterou napsal
Robert Thomas.
Příběhy, které se odehrávaly v útulné
pařížské kavárničce, nás velice pobavily
a rozesmály k slzám. Nejvíce se nám líbil
poslední příběh, nazvaný „ZLATÝ PAN
MINISTR“, který ťal přímo do naší žhavé
současnosti.
Dokonce jsme měli čas dát si občerstvení
v divadelní kavárně a společně podiskutovat. Všichni jsme se v pořádku vrátili domů
s optimistickou náladou.
Tomáš Adamec
skolska@nehvizdy.cz

PAPOUŠCI
VE ŠKOLE

v souladu se zněním §§ 36 a 37 zákona 561/2004 Sb., školský
zákon a § 3a) vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání, v platném znění

ZÁPIS ŽÁKŮ

do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
Zápis se koná
od pondělí 8. dubna do středu 10. dubna 2019
vždy od 15:00 v budově základní školy – nová budova,
Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy,
učebny v 1. patře.
Náhradní termín zápisu –
středa 24. dubna 2019, místo a čas stejné.
Více informací najdete na stránkách školy: https://1url.cz/CMReX
WWW.NEHVIZDY.CZ

V únoru školní družinku navštívili
papoušci. Děti se hravou formou
dozvěděly spoustu informací ze života
těchto barevných opeřenců.
Foto: Martina Poppelová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DRUHÉ POLOLETÍ V ZUŠ

ZÁPISY JSOU
ZA DVEŘMI

Vážení, milí hudební čtenáři,
základní umělecká škola se přehoupla do své druhé poloviny prvního roku působení. Máme toho
opět spousty před sebou a naším hlavním cílem
v tuto chvíli je kontinuální rozšíření kapacity
školy, abychom mohli přijmout další případné
uchazeče o základní umělecké vzdělávání. Městys
Nehvizdy a jeho zastupitelé tento krok podpořili
a my věříme, že nalezneme podporu i na MŠMT.
Na konci března se můžete opět těšit na naše další
veřejné vystoupení našich žáků, které pro vás naši
pedagogové chystají.
Dále nás tento půlrok čeká příprava na druhé talentové zkoušky, přípravy k závěrečným
zkouškám a celkově uzavřít náš první rok působení. Ohledně talentových zkoušek jsme vytvořili
dotazník sloužící ke zjištění názoru veřejného zájmu k otevření dalších studijních zaměření. Je to
pro nás zajímavý přínos a určitě budeme s těmito
informacemi pracovat. Všem, kteří se aktivně
zapojili, velmi děkujeme. Dotazník byl anonymní a zřejmě proto se dočkal i návštěvy patrně
nehudebních respondentů. Asi nejzajímavější byl
názor pro otevření islámu. Děkujeme za vtipný

přístup dotazovaného, ale tento předmět otevírat
určitě nebudeme.
Od pololetí naše výtvarné oddělení také zahájilo
předmět Keramika–socha. Děkujeme tímto
srdečně ZŠ Nehvizdy za propůjčení prostor pro
výrobu našich uměleckých děl.
ZUŠ také nově vstoupila do jednání o dotační
programy určené nově i základním uměleckým
školám. Spolupracujeme se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) a také stěžejně
s MAS Střední Polabí, z. s..
Naším dalším projektem na konci roku bude
zajisté slavnostní performance nazvaná „Návštěvníci“, a to k výročí zahájení ZUŠ Nehvizdy. Toto
umělecké představení tvořené z našich žáků
a pedagogů bude podpořené
o další umělce různých žánrů. Jsme v jednání
s uměleckou osobností českého showbyznysu,
která by svou účastí podpořila závěrečné vystoupení ZUŠ Nehvizdy. Celé provedení by se mělo
uskutečnit ve čtvrtek 20. června 2019 v nehvizdské sokolovně.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

Blížící se jaro je současně i předzvěstí zápisů
do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2019–2020.
Ty u nás proběhnou od pondělí 8. dubna do
středy 10. dubna, náhradní termín pak bude
ve středu 24. dubna 2019.
Připomínáme, že děti, které byly u zápisu
v loňském roce a mají povolen odklad, k zápisu znovu nemusí.
Veškeré potřebné informace naleznou rodiče na webu školy:
https://www.skolanehvizdy.cz/o-skole/zapisy-do-prvniho-rocniku/.
Rezervační systém pro zápis je spuštěn na
adrese:
http://skolanehvizdy.reservando.cz.

JAK TO CHODÍ
U BERUŠEK

V PRVŇÁCÍCH VYHRÁLI
VŠICHNI, KDO SE ZÚČASTNILI

V případě potřeby kontaktujte prosím ředitele školy, a to na e-mailu:
zs.nehvizdy@volny.cz,
případně telefonicky na 326 992 523,
603 726 127.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Berušky mají svou třídu na tzv. odloučeném
pracovišti – v 1. a 2. patře budovy TJ Sokol
Nehvizdy. V prvním patře máme třídu, ve
druhém je zřízena odpočinková část. Ve třídě
je 24 dětí, ze dvou třetin holčičky. Máme
čtyři předškoláky, 10 nových dětí, nové jsou
i obě paní učitelky a pro dva nové kluky není
čeština mateřským jazykem. Proto jsme možná
oproti jiným třídám potřebovali na seznámení a adaptaci více času. Postupujeme krok za
krokem, abychom se stali kolektivem, který se
na sebe těší.
Rádi společně tvoříme, slavíme svátky či narozeniny, „řádíme“ při společných akcích.
V sokolovně využíváme možností malé i velké
tělocvičny. Nejraději máme různé honičky
a překážkové dráhy. Třídní program jsme už
několikrát obohatili o prožitkové akce. Na
podzim to byla např. oslava svátku Halloween.
V době adventu jsme předvedli naše „Vánoční
pásmo“ místním seniorům, k únoru tradičně
patří masopust, a tedy i třídní karneval. Na
duben plánujeme společně s další třídou první
výjed mimo prostory mateřské školy. Chystáme
se do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, abychom si prohlédli expozici
„Jaro na vsi“. Nezapomeneme ani na 30. duben,
bude „Rej čarodějnic“. Během májových dnů
určitě zajedeme do Horních Počernic, protože
ve Chvalském zámku bude instalována výstava
„Umění loutky“.Zdá se, že se nenudíme a že se
máme stále na co těšit.
Irena Nedvědová a Pavla Krajíčková
třídní učitelky Berušek
ms.nehvizdy@volny.cz
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Dne 21. 1. 2019 měli prvňáci v družince soutěž „Domeček má talent“. Vysokou
úroveň potvrdilo 28 vystupujících. Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.
Foto: Martina Poppelová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ROZPOČET MĚSTYSE
NA ROK 2019
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZPRÁVY Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFO
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Založení Dobrovolného svazku obcí (DSO)
k zajištění přístavby školy v Nehvizdech. Do
DSO vstoupily obce Mochov, Vyšehořovice,
Horoušany a Nehvizdy. Schváleny byly stanovy
DSO, sídlo svazku, zápis do rejstříku DSO
vedeného u KÚ Středočeského kraje. Schváleni
byli také členové rady svazku, předsednictvo
a kontrolní komise DSO. Více informací
najdete v úvodním článku.
- Aby DSO po svém vzniku podal žádost
o dotaci na obnovu regionálního školství.
- Záměr směny pozemků potřebných pro
obchvat ve vlastnictví městyse a manželů
J. a J. G. a současně pověřilo starostu záměr
zveřejnit na úřední desce.
- Záměr směny pozemků potřebných pro
obchvat ve vlastnictví městyse a pozemků v podílovém vlastnictví V. a P. Š. a pověřilo starostu
záměr zveřejnit na úřední desce.
- Směnnou smlouvu na pozemky potřebné
pro obchvat mezi Římskokatolickou farností
Čelákovice a městysem. Pozemky, které městys
směňuje, jsou v k. ú. Kounice.
- Směnnou smlouvu mezi L. K. a městysem na
pozemky pro obchvat v k. ú. Nehvizdy.
- Darovací smlouvu na finanční dar ve výši
150 000 Kč na opravu a údržbu kostela
sv. Václava v Nehvizdech pro Římskokatolickou
farnost Čelákovice.
- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků
ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje na
městys. Jedná se o část pozemku na ul. Toušeňská, na kterých byla postavena cyklostezka po
předchozím souhlasu.
- Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení
věcného břemene – služebnosti
s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 10 000 Kč
p. č. 373/58 a 551/3 (chodník ul. Pražská
a komunikace ul. Lipová), s ČEZ Distribuce,
a. s., za cenu 10 000 Kč p. č. 200/200 a 200/215
(komunikace ul. Družstevní), s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 10 000 Kč p. č. 326/260 (ul.
Okružní, trafostanice), s Interconnect, s. r. o.,
za cenu 10 000 Kč p. č. 457/52, 457/53 a 457/58
(ul. Kubišova).

POPLATEK ZA PSA
- Zůstává ve stejné výši.
- Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka
450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově
bez vyměření do 31. 3. 2019.

- Darovací smlouvu mezi městysem a N. C.
Capital, a. s., na pozemek o výměře 832 m²,
který se stane součástí chodníku k Lidlu, a to
po splnění podmínky dodání potvrzení banky
s příslibem vzdání se zástavního práva banky
dárce váznoucího na nemovitosti p. č. 366/54.
- Navýšení celkové kapacity ZŠ Nehvizdy ze
714 žáků na 806 žáků s účinností od 1. 9. 2019
v oboru vzdělávání 79-01/C/01.
- 1. rozpočtové opatření na rok 2019.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Firmu TS Městyse Nehvizdy, s. r. o., uzavřením smlouvy o dílo na akci „Přístavba školy
v Nehvizdech“ s DSO dle rozpočtu.
- Stavební komisi vypracováním záměru
přemístění sběrného dvora, aby se tak uvolnily
prostory v okolí úřadu, kde by mohly být zřízeny služby pro obyvatele (rozšíření zdravotního
střediska).
- Starostu dalším jednáním s firmou DeeL.
pharma o vybudování lékárny v č. p. 8 (bývalá
budova pošty na náměstí).
- Komisi dopravy a služeb organizací poptávkového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace cyklostezky do Mstětic.
- Školskou komisi vytvořením návrhu obnovy
hřiště u MŠ Nehvizdy a organizací poptávkového řízení na zhotovitele.
- Uložilo Komisi dopravy a služeb návrh řešení
úsekového měření v obci Nehvizdy (místo, kde
se bude měřit, druh přenosu dat a umístění
datových serverů, správu dat a ekonomickou
náročnost úsekového měření).
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- Streamování veřejných zasedání zastupitelstva
firmou TV PORT za cenu 72 000 Kč bez DPH
za rok.
- Zpřístupnění facebookových stránek
s názvem „Městys Nehvizdy – informace
z úřadu“ pro vkládání příspěvků kýmkoliv, kromě správců stránek.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME JUBILANTŮM
V březnu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum tito občané:

Jaroslava HOREJŠOVÁ
Hana MOSTECKÁ
Eva PIKALOVÁ
Vladimír ONDROUCH
Alena BOROVIČKOVÁ
Marie BŘEZINOVÁ
Jana DVOŘÁKOVÁ
Václav ŠULÁK

Městys přeje jubilantům pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
– Zvyšuje se na základě odsouhlasené vyhlášky č. 2/2018 s platností od 1. 1. 2019.
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
(Obecně závazná vyhláška č. 2/2018)
činí 750 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 150 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném
kalendářním roce věku 65 a více let (poplatek činí 600 Kč). Vlastníci nemovitosti bez
trvalého pobytu platí 1000 Kč za objekt na
rok. Poplatek je splatný jednorázově bez
vyměření do 31. 3. 2019.
Známky na popelnice budou dle rozhodnutí rady městyse ze dne 7. 1. 2019
vydávány podle počtu trvale přihlášených
osob v čísle popisném takto:
1 známka – počet 1 až 3 osoby,
2 známky – počet 4 až 6 osob,
3 známky – počet osob 7 a více.
Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen, bude majiteli vydána pouze 1 známka.
Městys chce takto omezit likvidaci odpadu
těm, kteří za tuto službu obci neplatí.
Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově nebo bezhotovostně v pokladně (tj.
na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255),
nebo převodem na účet 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět
převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné. Po
zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na
tel. 326992523 nebo 724191245.
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA
V NEHVIZDECH
Oznamujeme, že nový telefon do ordinace
praktické lékařky, která začne ordinovat od
1. 4. 2019, je 326 726 413. Noví pacienti se
mohou registrovat po tomto datu přímo
v ordinaci.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 4
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY
Veřejné projednání změny č. 4 ÚP je ve
středu 27. 3. 2019 od 10 hodin v zasedací
místnosti ÚM Nehvizdy. Veřejná vyhláška
je vyvěšena na úřední desce nebo k nahlédnutí na ÚM. Se změnami č. 4 ÚP Nehvizdy
se může veřejnost seznámit v úředních
hodinách ÚM Nehvizdy.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ TENIS
ZAŽÍVÁ DALŠÍ ÚSPĚCHY
Tenistům TO Sokol Nehvizdy se na celostátních
turnajích daří vyhrávat. Probojovat se na celostátním turnaji jednotlivců do dalšího kola nebo
dokonce do semifinále či finále je vždy obrovský
úspěch, za kterým je spousta práce a tréninku.
Pro naše tenisty o to větší, jelikož většina soupeřů,
přes které se snaží přejít, je z klubů z velkých měst.
Výborných úspěchů v posledních měsících dosáhli
Dominik Bílek, Šimon Vališ, Tomáš Lorenz, Daniel
Novák, Nikola Kopřivová, Karolína Koubová,
Alexandra Kociánová, Daniela Kolářová a Nikola
Tydlačková. Na turnajích dobře zahráli také Jakub
Kapusta, Matěj Fraitag, David Luňák, Melánie
Studničková, Alexandra Kociánová, Alice Ludvíková, Iva Smíšková, Adéla Gomolová, Anna Kovařčíková a z nejmladších hráčů Mikuláš Hrstka, Jan
Lukáš, Michaela Kolářová, Jana Doubravová a Julie
Ursacherová.. Všem našim tenistům a tenistkám
přejeme hodně dobrých zápasů a ať se daří!

MEZINÁRODNÍ TURNAJE:
Tennis Europe Junior U14 – Category 2,
Poznaň, Polsko, 24. 2.–1. 3. 2019
DVOUHRA DÍVKY:
Qualifying: postup mezi osm a postup do hlavní
soutěže – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Barbara Straszewska (POL) 4:6, 7:5, 7:5.
Nikola Kopřivová (CZE) – Polina Zotova (RUS)
6:0, 6:1.
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž postup mezi
osm nejlepších – Nikola Kopřivová + Flavia
Scata (FRA).
(redakčně kráceno,
více na: https://1url.cz/XMRCW)
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

ZÁVODY VE STROMOVCE

Pražská Stromovka uvítala 17. 2. krajská
mistrovství. Sjeli se atleti z 9 krajů a závodilo
se opravdu celý den. Nehvizdy měly na startu
Elišku Zimmermannovou, Leontýnu Dupalovou, Veroniku Havlíčkovou, Nikoletu Lar,
Dominiku Grábnerovou, Patrika Suka a Matyáše
Nedvěda. Prvně jmenovaná Eliška si vytvořila ve
výšce nový osobní rekord 156 cm, který jí vynesl
celkově 2. místo a zařadil do TOP 10 výkonů
ČR. Týna Dupalová zvítězila na 60 m překážek,
i když ona ani trenér s jejím výkonem spokojeni
nebyli. Všichni ostatní si sice medaile neodváželi, ale mají nové osobní rekordy. Na závěr celého
dne jsme se představili ve štafetě 4x200 m ve
složení: Týna, Domča, Niki, Verča a svůj rozběh
holky ovládly stylem start – cíl. Škoda, že nebyly
nasazené do rychlejších rozběhů, protože na

celkoké první místo za vítěznou štafetou z Plzně
chyběla jedna vteřina. I tak klobouk dolů, holky
běžely tak dlouhou štafetu poprvé proti klubům
s několikanásobně větší základnou.
Tomáš Vojtek
www.hvezdyvnehvizdech.cz

NAŠE ATLETKA NA MISTROVSTVÍ
Ve dnech 2. – 3. března 2019 se konalo Halové
mistrovství ČR žáků a žákyň v Ostravě, letos poprvé nechyběly ani Nehvizdy. Ve skoku vysokém
se mezi nominované probojovala atletka Eliška
Zimmermannová, když čtrnáct dní před mistrovstvím skočila v pražské Stromovce svůj PB 156
cm a tím i limit na tento závod. Už jen nominace
je pro Elis, ale i pro nehvizdskou atletiku velký
úspěch, protože v žákovské kategorii soutěží
i o rok starší závodnice. Tato disciplína byla letos
našlapána 20 atletkami s výkony 170 cm. Soutěž
začala zhurta, když rozhodčí laťku nastavili na
základní výšku 150 cm. Tuto výšku kromě dvou
závodnic překonaly všechny, včetně naší Elišky.
Té se osudnou stala výška 155 cm, jako i dalším
několika závodnicím. Úvod v této kategorii byl ale
pro Elis skvělý, jelikož se tímto závodem posunula
mezi prvních deset nejlepších skokanek do výšky
v ČR. Držme jí palce do letní sezóny.
Text a foto:
Tomáš Vojtek a Marta Zimmermannová
tomvojtek@sezna.cz
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Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) dosáhl
dalšího skvělého úspěchu v podobě 2. místa
na celostátním turnaji 23. 2. 2019 na Top
Hotel Praha.
Foto: Tomáš Bílek

NEHVIZDSKÁ LAŤKA
Můžeme říci již tradiční závod pořádaný naší školou, který se stává stále populárnějším. V letošním
roce tomu nebylo jinak. Všechny kategorie byly
opravdu nabité skvěle připravenými skokany. Kvalitě závodu jistě pomohlo, že se účastnilo několik
škol se sportovním zaměřením nejen z našeho kraje, ale i z Prahy. Naskákané výkony byly na úrovni
finále MČR. Naše škola zazářila především v závodě jednotlivců, kde jsme ze čtyř kategorií brali hned
3x zlato. V mladších žákyních zásluhou Leontýny
Dupalové v novém PB 144 cm, starší žákyně Eliška
Zimmermannová 153 cm a starší chlapci David
Horejš 168 cm. Pouze mladší kluci medaili nezískali. Ti byli hlavně na zkušené, protože chodí teprve do 5. třídy a závod je především pro sedmáky.
Věříme, že mládenci Jakub Žižka a Jakub Truhlář
nám udělají radost v dalších letech.
V soutěži mladších smíšených družstev jsme
obsadili 3. místo, mezi staršími jsme byli pasováni
do role jasných favoritů, ale jedna zapsaná nula
(neskočení základní výšky) nás ze soutěže o poháry
vyhnala. Všichni trenéři a učitelé za akci moc
děkovali a odcházeli se slovy: čekáme na pozvání
i příští rok. Trochu statistiky: za mladší žákyně
soutěžilo 23 dívek, mladších žáků bylo 21.
V kategorii starších se blýsklo 16 žákyň a 27 žáků.
Závodu se zúčastnilo 8 škol, které daly dohromady
13 družstev. Podrobnější výsledky, zápisy pokusů a
fotografie z akce naleznete na webu školy
www.skolanehvizdy.cz.
Text a foto: Kateřina Nedvědová, Tomáš Vojtek
ZŠ Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NEHVIZDY A EKOLOGIE

BUDOU SE VYDÁVAT NÁDOBY NA BIOODPAD
Výdej bionádob se uskuteční od 15. 3. 2019. Občané se dostaví
do podatelny úřadu, kde po kontrole úhrad za likvidaci komunálního odpadu, s nimi bude podepsán předávací protokol
a vydána žlutá známka na biopopelnici, bez té nebude nádoba
vyvezena.
Po vyřízení těchto formalit si občané biopopelnici vyzvednou po
předložení předávacího protokolu na sběrném dvoře pod úřadem městyse. Nádoby budou vydávány podle velikosti pozemků,
do 400 m² nádoba o objemu 120 l, nad 400 m² nádoba 240 l
a zapůjčeny budou na dobu neurčitou.
Případné přebytky bioodpadu bude možné likvidovat prostřednictvím sběrného dvora. Větve a dřevní hmotu můžete i nadále
odkládat na plochu nad ČOV v ul. Do Nehvizdek.
-mkFoto: Richard Sedlický

Svoz bioodpadu je realizován společností
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Sebrané bioodpady budou dále kompostovány na ploše pro biologickou úpravu
odpadu v Benátkách nad Jizerou, provozovanou společností AVE CZ.
Tříděním bioodpadu snížíte náklady na
svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu a přispějete ke zlepšení životního
prostředí.
Děkujeme, že třídíte odpad a přispíváte tak
ke zlepšení našeho společného životního
prostředí.
Městys Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ
RUBRIKA V MĚSÍCI ÚNORU
V pátek 1. února v ulici U Hřiště zboural
kamion rozvodnou elektrickou skříň. Strážník nehodu zdokumentoval.
V úterý 5. února večer ohlásil muž ubytovaný v sokolovně, že postrádá syna.
Strážník s otcem sepsal synovy kamarády.
Otec odhadl, u kterého kamarády syn bude,
a společně se strážníkem vyrazil. Později
chlapce našli v družné zábavě s kamarádem,
kdy oba zapomněli, kolik je hodin.
Ve čtvrtek 7. února strážník přijal oznámení
o toulavém psu. Po odchycení strážník zjistil,
že se jedná o obecního psa ze sběrného dvora.
V pátek 8. února strážník v Horoušanské
ulici zastavil zjevně přetíženou dodávku.
V dodávce s devíti místy k sezení cestovalo
25 osob. Strážník přivolal policisty, kteří
tento skutek potrestali pokutou dva tisíce
korun.
V úterý 12, února strážník společně s policistou kotrolovali všechna auta projíždějící

obcí. Při kontrolách hlídka uložila pět
pokut, dvě kamionům s hmotností nad 12
tun, dvě za neplatnou STK, jednu za jízdu
na červenou. Jednou odeslala hlídka oznámení o předjíždění v obci, jedna osoba
byla předvedena na policii, jelikož neměla
u sebe doklad totožnosti. Nakonec hlídka
zkontrolovala parkování v ulici U Studánky, konktrétně dodržování zákazu zastavení.
Ve středu 13. února strážník na vyžádání
odjel zlikvidovat injekční jehly a stříkačky
u bytovek v Horoušanské ulici.
Ve čtvrtek 14. února strážník uložil pokutu
řidiči kamionu, který neuposlechl světelné
výzvy Stůj! na světelné rampě strážníkova
vozu. Kamion dojel strážník
v areálu Čerozu.

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

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 3. 2019 Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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