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PRAKTICKÝ LÉKAŘ V NEHVIZDECH
Po ukončení spolupráce s CZP Jirny jsme
řešili otázku zdravotnictví jak na radě, tak
v zastupitelstvu městyse. Nehvizdy jsou
již velká obec, která praktického lékaře
potřebuje. Podařilo se nám navázat spolupráci s MUDr. Lenkou Holasovou, která
má ordinaci v Zápech. Dohodli jsme se na
otevření ordinace v Nehvizdech, kde bude
další praktický lékař s atestací a zdravotní
sestrou. Prozatím bude ordinace zřízena
v sokolovně Nehvizdy, ul. Na Příštipku
135, kde dosud lékaři ordinovali. ZM na
svém prosincovém zasedání pozastavilo
výstavbu zdravotního střediska na poz. p. č.
79 a 89 v k. ú. Nehvizdy z důvodu nedostatečných prostor pro parkování. Zatím
není rozhodnuto, kde by se nové zdravotní
středisko mělo postavit nebo jestli se bude
vůbec stavět. Stávající prostory jsou pro
praktického lékaře, který by zde ordinoval
pět dní v týdnu se sestrou, nedostačující.
Proto zastupitelstvo rozhodlo o přestavbě
a změně užívání Klubu 100, kde by se měla
zřídit nová ordinace. Po přesunutí do těchto
prostor bude lékař pět dní v týdnu.
Nová ordinace v Nehvizdech
Praktický lékař Praha-východ, s. r. o.,
dne 1. 4. 2019 nově otevře ordinaci praktického lékaře pro dospělé a děti od 15 let
v městysi Nehvizdy.
Registrujeme nové pacienty.
Nabízíme preventivní prohlídky, včetně odběrů, EKG, screeningu. Kurativa. Očkování
povinné i nadstandartní, např. proti klíšťové
encefalitis, speciální při cestách do exotických destinací. Výpisy z lékařské dokumen-
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tace. Posudky (pro řidičský, zbrojní průkaz,
k výkonu zaměstnání, ke studiu, ke sportu),
zdravotní průkazy, návrhy na lázeňskou péči.
Pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele
ze spádového regionu.
Ambulance vybavená EKG, CRP-moderní
diagnostika možného bakteriálního onemocnění pro stanovení léčby antibiotiky, Quickův test (INR) z kapky krve pro warfarinizované pacienty - výsledek do jedné minuty,
testy FOB-screeningové stanovení okultního
krvácení z trávicího traktu. Nabízíme tlakový
Holter s 24hodinovou monitorací krevního
tlaku, důležitý předpoklad pro správnou léčbu hypertenze. Dále glukometrie, otoskopie,
oxymetrie.
Provádíme zde odběry krve a dalších biologických materiálů. Infuzní a injekční léčbu

akutních stavů. Zasíláme e-Recepty formou
SMS nebo jako přílohu do Vašeho e-mailu.
Vystavujeme Poukazy na léčebné prostředky. Plně kvalifikovaný personál. Příjemné
prostředí. Dopolední i odpolední ordinační
hodiny. Parkování. Možnost objednání na
konkrétní datum a hodinu.
Adresa: Nehvizdy, Na Příštipku 135,
telefon: 327 311 505.
Před první návštěvou doporučujeme se telefonicky objednat.
V případě akutního onemocnění budete
ošetřeni bez předchozího objednání.
K registraci vezměte s sebou kartičku pojišťovny a OP.
Text: Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

Ordinační hodiny Nehvizdy

		Odběry		Nemocní
Pondělí		
7.30–8.00
8.00–10.00
10.00–13.00 bez objednání
Úterý		-		11.00–12.00
12.00–16.00 objednaní
Středa		
7.30–13.00
sestra v ordinaci: injekce, EKG, CRP, recepty
Čtvrtek		
7.30–8.00
8.00–10.00
10.00–13.00 bez objednání
Pátek		
7.30–13.00
sestra v ordinaci: injekce, EKG, CRP, recepty
Pacienti z Nehvizd budou v případě potřeby ošetřeni vždy ve středu a v pátek
také v ordinaci Zápy č. p. 4 v ordinačních hodinách 8.00–12.00 hod.
Ordinační hodiny Zápy, adresa Zápy 4, tel:327311505, MUDr. Holasová Lenka
		Odběry		Nemocní
Pondělí		
7.00–8.00
8.00–10.00
Úterý		
7.00–8.00
8.00–10.00
Středa		
7.00–8.00
8.00–10.00
Čtvrtek
-		
14.00–15.00
Pátek		
7.00–8.00
8.00–10.00
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10.00–14.00 objednaní pacienti
10.00–13.00 bez objednání
15.00–18.00 objednaní, prevence,
10.00–13.00 bez objednání
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
FOTOSTRANA Z AKCÍ V MĚSTYSI

OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM ATLETICKÝM
nejvyšší světové úrovni. Vítězka Nadezhda
Dusanova z Uzbekistánu se výkonem 192
cm zařadila na průběžné 8. místo letošních
světových tabulek. Nejlepší z našich výškařek Klára Krejčiříková vybojovala 7. místo
za 183 cm. Ve skoku vysokém mužů se
zaskvěl vítěz soutěže Jamal Wilson z Baham.
Skočil 225 cm, což byl rekord mítinku,
a nechal tak za sebou věhlasné mítinky například v Polsku, Švédsku nebo Německu.
Mezinárodní mítink v Nehvizdech také
navštívila celá řada sportovních osobností.
Přijela nás podpořit paní Helena Fibingerová, legenda světového vrhu koulí žen,
držitelka stále platného halového světového
rekordu, olympijská medailistka, mistryně
světa a mnohonásobná mistryně Evropy.
Jako spolukomentátor nás mítinkem provázel olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta. V roli trenérů jsme mohli
v hale potkat Svatoslava Tona, bývalého
skvělého výškaře a účastníka olympijských
her, dále Alenu Nezdařilovou, také úspěš-

Pátek 1. února patřil 2. ročníku DNA
mezinárodního atletického mítinku Hvězdy
v Nehvizdech. Závod samotný mám lehce
rozmazaný, ale jedno vím: halu jsme sice
nenaplnili, ale kulisu jsme atletům udělali
skvělou. Všichni si chválili, že podporu
z řad diváků cítili v zádech. Sami sportovci
přicházeli se slovy: „Závodil jsem v hale pro
15 000 diváků, ale takový kotel na pokus
jsem nezažil. Proto: velké díky!“
Ve všech disciplínách, kromě skoku dalekého mužů, byly překonány rekordy mítinku
a kvalita výkonů se stále zlepšuje, což je náš
hlavní cíl. Chceme českému obecenstvu
přiblížit světovou atletickou extra třídu.
Ve vrhu koulí zvítězil Mesud Pezer z Bosny
a Hercegoviny výkonem 20,70 m a druhý
O‘Dayne Richards z Jamajky vrhem dlouhým 20,68 m dokonce překonal jamajský
halový národní rekord. Tyto výkony řadí

Mesuda a O‘Daynea do popředí světových
tabulek. Náš Ladislav Prášil skončil na
celkovém 4. místě a vrhem dlouhým 19,36
m zlepšil o více než 30 cm svůj výkon z minulého ročníku. Tím se zařadil na průběžné
2. místo národních tabulek hned za Tomáše
Staňka, který kvůli zranění nemohl nastoupit do soutěže.
Dálka žen byla nabitá a do poslední chvíle
vyrovnaná. Mara Griva z Lotyšska si vítězným skokem dlouhým 641 cm zlepšila
sezónní maximum. Ihned za ní skončila
italská hvězda Laura Strati a třetí v novém
osobním rekordu Lucia Vadlejch ze Slovenska. Finalista OH v Riu Emiliano Lasa
z Uruguaye si výkonem 778 cm zajistil
vítězství v dálce mužů. Vicemistr Evropy a
český rekordman Radek Juška skončil
v soutěži třetí, skočil 763 cm.
Ve skoku vysokém žen se také skákalo na
nou českou výškařku. V obecenstvu byl
i další olympionik: Štěpán Wágner, účastník
olympiády v Londýně ve skoku dalekém.
Nesmíme zapomenout na pana Stanislava
Joukala, dlouholetého trenéra, který vychoval mnoho vynikajících českých atletů.
Z neatletického prostředí se na mítink
přišla podívat se svým týmem tenistka Lucie
Hradecká, mimo jiné medailistka ze dvou
olympijských her a několikanásobná vítězka
Fed Cupu. Mezi diváky pak byly další bývalé
české sportovní hvězdy, které si nenechaly
atletickou show ujít.
Pro nadační Spolek Martina Zacha, který
podporuje aktivní způsob života lidí
s handicapem, se podařilo vybrat 9100 Kč,
které budou použity na nákup speciálního
oblečení pro vozíčkáře.
Na tomto místě bych chtěl také moc podě-
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MÍTÍNKEM HVĚZDY V NEHVIZDECH
jednou vehnali slzy do očí svým fanděním
a radostí: našim nehvizdským dětem, našim
atletům a mladým sportovcům z Nehvizd.
Rozhodně by se nepodařilo získat na mítink
během dvou let atlety z 35 zemí světa nebýt
pana Jiřího Jóna, který zastal funkce za 10
lidí, a právě díky němu se všichni sportovci
chtějí vracet a národní federace chtějí posílat další sportovce.
S odstupem pár dnů se nám hromadí děkovné zprávy od atletů, jejich trenérů
i od národních federací a všichni se nás ptají na další termín. Dokonce největší hvězdy
mítinku, jako je například Jamal Wilson
z Baham, si u nás chtějí udělat evropskou
základnu a jezdit odsud na mítinky Diamantové ligy. Tak snad se to podaří.
Tolik tedy ohlédnutí za 2. ročníkem a už teď
začínáme plánovat ten následující.
Tomáš Vojtek,
ředitel DNA Mezinárodního
atletického mítinku
Foto: Photos by Brcko

kovat především všem sponzorům, kterých
není málo. Zejména našemu titulárnímu
partnerovi, firmě DNA Central Europe,
dále firmám P3 Logistic Parks, Alutec KK,
Středočeskému kraji, městysu Nehvizdy, bez
kterého by to nešlo, a hotelu Lony v Kozovazech, který ubytoval všechny sportovce,
trenéry a delegáty a po celou dobu jejich
pobytu se o ně skvěle staral. Dále za možností uspořádat tento mezinárodní mítink
stojí ZŠ a MŠ Nehvizdy, Metal-PS z Pohořelic, Koala z Brna, Canaba, Nesprekol,
Toyota, Compass, Bragro, Nadace ČEZ
a ZET Point a TJ Sokol Nehvizdy.
Hned za sponzory mé díky patří dobrovolníkům z řad obyvatel městysu Nehvizdy,
kteří přidali ruku k dílu a pomáhali, jak
a kde jen mohli. Můj speciální dík patří
těm, o které mi šlo nejvíc, těm, kteří mi ne-
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HVĚZDY V NEHVIZDECH 2019
Z POHLEDU ZAHRANIČNÍ ÚČASTI
Všichni zahraniční atleti byli velice
příjemně překvapeni úžasnou atmosférou
v hale s bezprostředním kontaktem s publikem. Velmi si také všichni pochvalovali
zázemí v hotelu Lony a péči organizátora,
která umožnil i krátkou prohlídku historického centra Prahy.
Při loučení všichni atleti moc děkovali za
umožněnou letošní účast a také se všichni
vyjadřovali, že doufají, že budou pozváni
k účasti i v příštím ročníku mítinku, prostě všem se moc v Nehvizdech líbilo.
Jiří Jón
Po úspěšné loňské premiéře vstupoval
atletický halový mítink „Hvězdy v Nehvizdech“ do přípravy své první reprízy s odhodláním, aby byl mítink ještě vydařenější.
Změna termínu nehvizdského svátku atletiky (o dva týdny později oproti loňskému
roku) sice narazila na silnou konkurenci
zahraničních tradičních mítinků s bohatším rozpočtem, ale přesto se i tak podařilo
sestavit velice zajímavou startovní listinu.
Do Nehvizd letos přicestovali atleti a atletky ze 25 zemí z Evropy, severní, střední
i jižní Ameriky i Asie. Ozdobou startovní
listiny byli především finalisté posledních
olympijských her a to 6. dálkař ve výsledkové listině v Rio de Janeiro Emiliano
LASA z Uruguaye a 3. koulař z mistrovství
světa O´Dayne RICHARDS z Jamajky. Dále
Svetlana RADZIVIL z Uzbekistánu, trojnásobná vítězka Asijských her 2010, 2014
a 2018 ve výšce, a další skokankydo výšky,
Mexičanka Ximena ESQUIVEL,
2. na mistrovství světa do 19 let v roce
2016 a Irka Sommer LECKY, 2. na juniorském mistrovství světa v r.2018.
Loňského showmana mítinku, nigerijského dálkaře Ituaha, letos plnohodnotně
nahradili výškař Jamal WILSON z Baham a
výškařka Priscilla FREDERICK z ostrovního státečku Antigua a Barbuda v Karibiku.
Novinkou mítinku byla soutěž smíšených
párů ve skoku dalekém, právě tato startovní listina však utrpěla nečekanou ztrátu jen
tři dny před mítinkem.
Pro akutní svalové zranění se totiž omluvila Peruánka Paola MAUTINO a cestovní
pas si zase nestačil včas vyřídit WILLIAMS
z USA, atletický žák ze skupiny mnohonásobného olympijského vítěze Carla Lewise.
Přesto byla soutěž smíšených dvojic pěkným zpestřením programu.
Letošní mítink byl skutečně světový nejen
účastí atletů z různých koutů zeměkoule,
ale i dosaženými výsledky. PEZER z Bosny
a Hercegoviny a Jamajčan RICHARDS jsou
svými nehvizdskými výkony v absolutní
nejužší světové špičce!
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Seznam sponzorů
Hlavní sponzor:
Nehvizdští myslivci

Další sponzoři:

Městys Nehvizdy a TJ Sokol Nehvizdy

Ostatní sponzoři:

Relax Centrum Nehvizdy – Facebook Relax centrum Nehvizdy
DC Dráček, Nehvizdy - www.dcdracek.cz
Pastírová Lucie - www.jogamaya.cz
Dvorek U Janošíků - Facebook Dvorek u Janošíků
Pizzerie Colore Vita Nehvizdy - https://www.pizzarozvoz.net/nehvizdy/
Deli for you/ Ati Delicates - https://www.deli4you.cz/
Květiny Le Adom Nehvizdy - Facebook Květiny Le Adom Nehvizdy
Perfect hospitality consulting - jenckova@ph-consulting.cz
Slávka Janků - Facebook Dorty od Slávky
Revenium - http://www.revenium.cz/ Facebook Revenium
Hostinec U Antošů, Jirny - Facebook Hostinec U Antošů
Galerie Café Čelákovice - Facebook Galerie café Čelákovice
Čerstvé produkty z Polabí - Facebook Čerstvé produkty z Polabí
Jana Fialová, Jirny - www.masazefialka.cz
Markéta Miksová, Zeleneč - KRUHOVÝ TRÉNINK V ZELENČI
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LEDNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFO
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Rozpočet městyse Nehvizdy pro rok
2019 v celkové výši 85 772 889,15 Kč, jeho
závazné ukazatele a rozpis do plného třídění dle rozpočtové skladby.
2. Záměr směny pozemků ve vlastnictví městyse Nehvizdy v k. ú. Kounice za
pozemky v k. ú. Nehvizdy ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Čelákovice
s doplatkem ve výši 150 000 Kč a pověřilo
starostu záměr směny vyvěsit. Jedná se
o směnu pozemků pro obchvat.
3. Záměr směny pozemků ve vlastnictví
městyse Nehvizdy v k. ú. Nehvizdy za
pozemek ve vlastnictví pana L. K. bez
doplatku a pověřilo starostu záměr směny
vyvěsit. Jedná se o směnu pozemků pro
obchvat.
4. Rekonstrukci budovy č. p. 100 v Nehvizdech s tím, že v budova bude zkolaudována
na prostory ordinace praktického lékaře.
5. Uzavření smlouvy o poskytování služeb
praktického lékaře mezi městysem Nehvizdy a MUDr. Lenkou Holasovou za podmínek, že po dobu max. 2 let bude městys
poskytovat finanční příspěvek 40 tisíc Kč
měsíčně při počtu 1–500 pacientů, 30 tis.
Kč měsíčně při počtu 501–800 pacientů,
20 tis. Kč měsíčně při počtu 801–1 000
pacientů, při počtu nad 1000 pacientů se
příspěvek z obce poskytovat nebude
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
6. Zadání zpracování projektu ke stavbě
zázemí atletického a fotbalového stadionu
modulovým způsobem firmě KŠ Prefa,
s. r. o., která projekt zpracuje zdarma.
7. Smlouvu o poskytování pečovatelské
služby na rok 2019 mezi městysem Nehvizdy a Pečovatelskou službou Čelákovice,
p. o., a pověřilo starostu jejím podpisem.
8. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
2019 a veřejnoprávní smlouvu pro MDA
RIDE, z. s., na zabezpečení charitativní akce
v Praze dne 22. 6. 2019 ve výši 50 tis. Kč.
9. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
2019 a veřejnoprávní smlouvu pro ATHLOS spolek na zebezpečení II. ročníku

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.

mezinárodního atletického mítinku ve výši
200 tis. Kč.
10. Finanční odměnu pro medailisty šesti
disciplín II. mezinárodního atletického
mítinku v celkové výši 48 915 Kč.
11. Výši vodného a stočného pro rok 2019,
která zůstává ve stejných částkách jako
v roce 2018.
12. Záměr vybudování cyklostezky směr
Mstětice s využitím pozemků p. č. 457/70
v k. ú. Nehvizdy a pověřilo starostu jednáním s majiteli přilehlých pozemků.
13. ZM schválilo zprávu Kontrolního
výboru.
14. Navýšení kapacity ZUŠ Nehvizdy na
120 dětí od 1. 9. 2019 a pověřilo ředitele
ZUŠ Aleše Hávu jednáním na Krajském
úřadu a MŠMT.
15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene – služebnosti
a dohodu o umístění stavby pro ČEZ Distribuce, a. s., na p. č. 527/1 v k. ú. Nehivzdy za cenu 10 tis. Kč a pověřilo starostu
podpisem.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
16. Kontrolní výbor, aby ve spolupráci
s advokátní kanceláří městyse zpracoval
návrh Jednacího řádu zastupitelstva doplněný o podmínky pořizování audionahrávek zasedání za účelem vyhotovení zápisu
ze zasedání ZM a případné řešení sporů
k projednaným bodům.
17. Kontrolní výbor, spolek Za klidný život
Nehvizdy a starostu komunikací s AK na
přípravě předžalobní výzvy a stanovení
dalšího postupu v kauze Tretter´s.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
18. Odvolání z funkce člena Kontrolního
výboru p. Pera Mücka.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo
na úřední desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Božena LEDECKÁ
Jiří VANČURA
Jaroslava PTÁČKOVÁ
Jan VAŘEJČKA
Jiří BASTL

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 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.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V NEHVIZDECH V ROCE 2019
V letošním roce došlo k navýšení poplatků za svoz popelnic
s komunálním odpadem. K tomuto kroku musela obec přistoupit z důvodu značného navýšení produkce směsného odpadu,
kdy se obci zvýšily náklady na likvidaci až o 40 % proti nákladům z let 2016/2017. Na tomto navýšení se podepsala zejména
skutečnost, že tento nárůst množství odpadů nebyl pokryt
poplatky od trvale přihlášených a platících občanů.
V současné době odhadujeme, že až 15 % obyvatel není přihlášeno k trvalému pobytu v městysi, za odpady neplatí, a přesto
plně využívá odpadový systém, na který musí obec doplácet.
Situace kolem odpadového hospodářství je ve společnosti
vnímána jako velmi aktuální téma, a proto se i obce snaží
najít pomocí osvěty a spolupráce s občany smysluplné řešení.
Výsledkem by mělo být postupné zefektivnění nakládání s odpady spolu se snižováním množství směsného odpadu, který
je ukládán na skládkách nebo likvidován ve spalovnách. V této
souvislosti vyvstává důležitost zejména třídění a recyklace
odpadů a naplňování povinností každého občana vyplývajících
ze zákona o odpadech č. 185/2001.
Pro rok 2019 si Komise stavební a životního prostředí vytýčila
za cíl optimalizovat podmínky odpadového hospodářství
a současně vytvořit předpoklady ke snížení množství SKO,
jehož likvidace bude s postupem času stále dražší, což by v konečném důsledku vedlo k dalšímu navyšování poplatků.
Proto v nejbližší době musíme:
- snížit počet nepřihlášených občanů k trvalému pobytu v obci,
- omezit vydávání známek na popelnice dle rozhodnutí rady
městyse a důsledněji kontrolovat množství a složení komunálního odpadu sváženého od jednotlivých nemovitostí,
- zavést systém likvidace bioodpadu prostřednictvím speciálních nádob a sběrného dvora,
- zlepšit systém třídění odpadu, ať už prostřednictvím sběrného
dvora, kontejnerů na sběrných místech nebo pytlů na tříděný
odpad,
- rozšířit provozní dobu sběrného dvora,
- připravit motivační program zaměřený na snižování komunálního odpadu a v maximální míře podpořit třídění.

INFORMACE O SPRÁVNÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU
Žlutý kontejner na plasty/žlutý pytel

Modrý kontejner na papír/modrý pytel

Zelený kontejner na sklo

Richard Sedlický
Eliška Myslivečková
Komise stavební a životního prostředí
stavební@nehvizdy.cz

Nádoby na bioodpad
Výdej bionádob bude na základě žádosti občanů
v termínu od 15. 3. 2019. Žádost a předávací protokol budou k dispozici v podatelně úřadu. Vlastníkovi
nemovitosti bude nádoba zapůjčena na dobu neurčitou
a vydána na základě předávacího protokolu na sběrném
dvoře pod obecním úřadem. Nádoby budou vydávány
dle velikosti pozemků, do 400 m² nádoba o objemu 120
l, nad 400 m² nádoba 240 l.
Větve, části stromů a dřevo můžete likvidovat na
zpevněném místě nad ČOV v ul. Do Nehvizdek, jak
tomu bylo doposud. Část dřevní hmoty bude rozdrcena štěpkovačem a dále použita pro potřeby obce, větší
kusy bude likvidovat svozová firma.
-rs-

Kontejner s oranžovou nálepkou na nápojový karton/oranžový pytel

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

LEDNOVÁ NÁVŠTĚVA
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
Milí přátelé,
rovnýma nohama jsme skočili do druhého
pololetí. Vysvědčení jsou rozdána, odměny
taky a nás čeká pět měsíců druhého pololetí.
Nedělám si nejmenší iluzi, že zpomalíme, ono to
dost dobře nejde. Únor je pro chození do školy
jen třítýdenní, pak jsou v týdnu od 25. 2. jarní
prázdniny, na obzoru jaro, poletí to jako blázen.
Zkusíme se ohlédnout za uplynulými dny,
třeba to pomůže: Velmi se vydařil dvoudenní
atletický svátek Hvězdy v Nehvizdech – ve čtvrtek 31. 1. závodili žáci škol, v pátek 1. 2. pak
skutečné atletické hvězdy a svou vůli poprat se
s problémy ukázali i hendikepovaní sportovci
včetně Martina Zacha. Měli jsme nejen možnost vidět špičkové výkony, ale potkat i legendy
našeho sportu, třeba Helenu Fibingerovou nebo
Aleše Valentu. Na zdaru Hvězd nesou zásluhu
všichni, kteří se jakkoli podíleli a pomohli nebo
jen přišli fandit, a já za to moc děkuji. Nelze
vyjmenovat všechny, to by byl Kurýr příliš

monotematický. Určitě se podívejte na fotky
- naleznete je třeba zde: http://www.hvezdyvnehvizdech.cz/ nebo na webu naší školy:
https://www.skolanehvizdy.cz/.
Ve spolupráci s paní Zuzanou Ludwigovou
pracujeme na školních sportovních dresech, teď
se bude hlasovat o barvě, grafiku nám dodala
paní učitelka Petra Doucková, veškerou administrativu včetně výroby hlasovacích bedniček
nese paní zástupkyně Kateřina Nedvědová,
pomalu přemýšlíme o zápisech, přijímačkách
na střední školy a velmi pomalu nám dochází,
že se budeme loučit s první devítkou v historii
Nehvizd.
Jistě jsem na spoustu věcí zapomněl, ale stejně
jim neutečeme...
Přeji tedy nám všem dobré dny. Ať máme důvod
těšit se na ráno a na setkávání se.
Váš
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

V NEHVIZDECH
MÁME
OLYMPIONIKA!

Gratulujeme našemu deváťákovi Jirkovi
Malému k medailovému umístění
v okresním kole Olympiády v českém jazyce, pořádané brandýským Gymnáziem J. S.
Machara. Jirko, gratulujeme a děkujeme!
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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PLÁN AKCÍ DO
KONCE BŘEZNA
Karneval pro nejmenší v DC Dráček
21. 2. 2019 v době od 8.30 do 12.00 hodin
v rámci dopolední herny
Divadlo pro seniory
22. 2. 2019 – představení Turecká kavárna v divadle U Hasičů – pořádá městys Nehvizdy
Botanická zahrada pro seniory
9. 3. 2019 – prohlídku pořádá městys Nehvizdy
Předprodej lístků sokolský bál
13. 3. 2019 od 19.00 do 20.00 hodin v sokolovně
TJ Sokol Nehvizdy
Dětský karneval
16. 3. 2019 – pořádá TJ Sokol Nehvizdy
Sokolský bál
16. 3. 2019 od 20.00 hodin – pořádá TJ Sokol
Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH
TENISTŮ V NOVÉM ROCE
MEZINÁRODNÍ TURNAJE:
Tennis Europe Junior U14,
Category 2, Realsport Open Milovice
13. 1.–20. 1. 2019
DVOUHRA DÍVKY: Qualifying: postup mezi
16 – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Karina Kleshcherova (RUS) 6:0, 6:1.
CELOSTÁTNÍ TURNAJE ČR:
Dorost C (do 18 let),
Vestecká sportovní, 12.–14. 1. 2019
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. místo Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) + Štěpánka Tomcová (TK
Sparta) (5:7, 6:0, 1:0), (6:3, 6:2), (6:4, 4:6, 0:1).
Dorost C (do 18 let),
TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 19.–20. 1. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 2. místo – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. místo Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) + Štěpánka Tomcová (TK
Sparta).
Starší žactvo B (do 14 let),
Řevnická sportovní, 1.–5. 2. 2019
ČTYŘHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále –
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Natalia
Sanders (Open Tennis Club).
Halový přebor Středočeského kraje (do 14 let),
TC Vitality Březnice, 26.–27. 1. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 1. kolo – Karolína Koubová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. místo Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) + Natalia Sanders (Open
Tennis Club).
Starší žactvo C (do 14 let),
TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 12.–13. 1. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 1. místo – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. místo Alexandra Kociánová (TO Sokol Nehvizdy) + Anna Matrasová
(SK Satalice).
Mladší žactvo C (do 12 let),
Lob S. A. Bohnice, 31. 1.–4. 2. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 2. kolo – Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy), 1. kolo – Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. místo Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy) + Mariana Všetečková (TK
Neridé).
Mladší žactvo C (do 12 let),
TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 26.–27. 1. 2019
DVOUHRA CHLAPCI: postup do čtvrfinále –
Daniel Novák (TO Sokol Nehvizdy), postup do
čtvrfinále – Matěj Fraitag (TO Sokol Nehvizdy).

Naši mladší žáci jsou před soutěžemi družstev v dobré formě. Deblová dvojice zleva Daniel
Novák a Tomáš Lorenz (oba TO Sokol Nehvizdy) vybojovala na celostátním turnaji SPORT
ADVANTAGE CUP v Nehvizdech 1. místo! 			
Foto: Jiří Lorenz
ČTYŘHRA CHLAPCI: 1. místo Daniel Novák
+ Tomáš Lorenz (oba TO Sokol Nehvizdy).
DVOUHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále –
Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy), postup
do čtvrtfinále Daniela Kolářová (TO Sokol
Nehvizdy).
Mladší žactvo C (do 12 let),
SC Linhart Poděbrady,
Linhart Cup, 18.–21. 1. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 2. kolo – Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy), 1. kolo – Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo C (do 12 let),
TK Sportcentrum Mladá Boleslav, 19.–21. 1. 2019
DVOUHRA CHLAPCI: 1. kolo – Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo C (do 12 let),
SC Linhart Poděbrady
Linhart Cup, 11.–14. 1. 2019
DVOUHRA CHLAPCI: 2. kolo – Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy), 1. kolo – Matěj Fraitag (TO
Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
Tenis Cibulka Praha, 1. 2. 2019
Hlavní soutěž smíšená: 1. místo Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
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Babytenis (8–9 let),
Wilson Tenis Centrum Modletice,
Wilson Cup, 26. 1. 2019
Hlavní soutěž smíšená: 3. místo Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TK Praha Jižní Město,
BABOLAT TOUR, 12. 1. 2019
Hlavní soutěž smíšená: 1. místo Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
TC Dvůr Králové, 2. 2. 2019
4. místo ve skupině – Jan Lukáš (TO Sokol
Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
SK Hamr, 20. 1. 2019
Postup do hlavní soutěže – Michaela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
Sokol Králův Dvůr, 13. 1. 2019:
skupina 3 - 4. místo – Michaela Kolářová, Jana
Doubravová, Mikuláš Hrstka, Jan Lukáš (všichni
TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY ZE SOKOLA NEHVIZDY

VOLEJBAL SOKOL NEHVIZDY:
HLEDÁME NOVÉ POSILY DO TÝMU
V minulém roce jsme v nových dresech se
znakem Sokola na rameni dvakrát reprezentovali
náš oddíl na benefičním volejbalovém turnaji
v Litoměřicích. Na obou turnajích nás zastupovaly dva týmy a umístili jsme se vždy v lepší
půlce. Na podzim v hale jsme dokonce dosáhli
na 3. místo ze 14 zúčastněných týmů. Výtěžek
turnajů byl vždy věnován litoměřickému hospici,
takže kromě zábavy jsme podpořili i dobrou věc a
určitě se chceme podobných turnajů zúčastnit
i tento rok.
Chceš se k nám přidat? V našem oddíle uvítáme
nové hráčky a hráče s předchozí volejbalovou
zkušeností.
V případě zájmu nás kontaktuj na e-mailu
annanav@seznam.cz
Jsme fajn parta a těšíme se na nově příchozí. Přijď
si zahrát!
Text: Bára, Eva a Jirka, členové volejbalového
oddílu
Foto: archiv volejbalový oddíl Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

MYSLIVECKÝ BÁL

Přeprava sanitním vozem
pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňdkého zařízení?
Dotazy a objednání tel. 728230831
J. Vrbka

O myslivecký bál byl letos opět zájem. Sál
nehvizdské sokolovny zaplnilo bezmála na
dvě stovky hostů. K tanci a poslechu hrála
skupina Bueno a k předtančení latinskoamerických tanců přijal pozvání taneční pár třídy
A z klubu STK Praha. Přípravu sálu tradičně
zajišťují dobrovolníci, jimiž byli i letos především naši fotbalisté a hasiči. Jemnější práce na
výzdobě pak zajistily členky školské komise
P. Doucková, E. Luňáková a E. Myslivečková.
Květinovou výzdobu připravila A. Nekolná.
Zvěřinovou část tomboly zajistili naši nehvizdští myslivci. Ostatní dary věnoval městys
Nehvizdy a podnikatelé z Nehvizd a z okolí,
jejichž seznam je níže uveden.
Karel Záhrobský
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ
RUBRIKA V MĚSÍCI LEDNU
- V pátek 11. ledna ráno strážník viděl
řidiče, který přes zákaz předjížděl v obci.
Tento přestupek strážník nemůže potrestat
blokovou pokutou, ale musí jej předat do
správního řízení. Trestem je pak zákaz řízení nebo pokuta od pěti do deseti tisíc korun
a sedm trestných bodů.
- Ve čtvrtek 24. ledna strážník dostal
oznámení o dopravní nehodě na stopce na
sjezdu z dálnice. Řidička si stěžovala na nevolnost, a proto ji odvezla sanitka na traumatologii Nemocnice Na Bulovce. Strážník
pomohl s vyplněním euroformulářů a auto
řidičky předal jejímu příteli.
- V pátek 25. ledna strážníkovi ohlásila
obyvatelka Nehvizd, že soused zřejmě týrá

psa. Oznamovatelka uvedla, že již týden
pozoruje psa, který je sám na zahradě. Další
sousedka sdělila, že majitel psa přijíždí
domů pozdě večer a o psa se stará. U plemen, která trvalý pobyt venku dobře snášejí,
není samotný chov na zahradě týráním.
- Ve čtvrtek 31. ledna ohlásili občan a poté
policista, že na silnici směrem do Mochova
jde opilý muž. Minutu po druhém telefonátu obdržel strážník hlášení o dopravní
nehodě na silnici 611. Mrtvý chodec neměl
na tmavém oblečení žádné reflexní
prvky.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 2. 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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