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JAK VOLILY NEHVIZDY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
v roce 2021 konaly ve dnech 8. a 9. října. Ve volbách kandidovalo
celkem 22 politických stran, hnutí a koalic. Hranici potřebnou pro
vstup do sněmovny překročily čtyři subjekty: vyhrála koalice SPOLU
(ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s volebním lídrem Petrem Fialou
s 27,79 % hlasů, na druhém místě skončilo hnutí ANO stávajícího
premiéra Andreje Babiše s 27,12 %, na třetím místě koalice Piráti
a Starostové (Piráti a STAN) s volebním lídrem Ivanem Bartošem
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Nehvizdech
sVýsledky
15,62 %voleb
a na čtvrtém
místě hnutí SPD s 9,56 %. Poprvé v historii
konané ve dnech 8. – 9. 10.2021
samostatného Česka se do Poslanecké sněmovny nedostali sociální
demokraté a komunisté. Volební účast 65,432 % byla třetí nejvyšší
Počet okrsků: 2
v historii České republiky, vyšší byla jen v letech 1996 a 1998.
Počet voličů zapsaných v seznamu: 2 219
A jak se volilo v Nehvizdech? Volební účast překročila ve dvou
Volební účast: 75,53 %
volebních okrscích 75 %, na prvním místě skončila koalice SPOLU,
Počet vydaných a odevzdaných obálek: 1 676
druhá
skončila koalice Pirátů a Starostů a třetí hnutí ANO. PodrobPlatné hlasy: 1 667
nosti najdete v přiložené tabulce a také na webu Nehvizdy.cz.

Číslo

Název strany

Hlasy
platné

Hlasy
v%

Předn.
hlasy

1

Strana zelených

21

1,25

X

2

Švýcarská demokracie

10

0,59

X

3

VOLNÝ blok

12

0,71

x

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

113

6,77

X

5

Česká str. sociálně demokraZcká

49

2,93

X

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

42

2,51

X

9

Aliance pro budoucnost

4

0,23

X

10

Hnu_ Prameny

2

0,11

X

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

86

5,15

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

674

40,43

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Nehvizdech
konané ve dnech 8. – 9. 10.2021
Počet okrsků: 2
Počet voličů zapsaných v seznamu: 2 219
Volební účast: 75,53 %
Počet vydaných a odevzdaných obálek: 1 676
Platné hlasy: 1 667
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NOVÝ OVÁL S OSMI DRAHAMI UŽ SLOUŽÍ
ŠKOLE, SPORTOVCŮM I VEŘEJNOSTI

V sobotu 4. října jsme slavnostně otevřeli
nový sportovní areál, kterému vévodí
atletický ovál. Má osm běžeckých drah,
a kromě běžeckých a chodeckých disciplín,
je možné soutěžit také ve skoku dalekém ve
dvou sektorech, skoku vysokém, skoku
o tyči a nesmíme zapomenout ani na vrhačské
disciplíny, jako jsou vrh koulí, hod kladivem
a hod oštěpem.
Požádali jsme pro nové sportoviště o certifikaci IAAF, která nám umožní pořádat i mezinárodní závody. Navíc v areálu nově vzniklo
také hřiště pro plážový volejbal.
Několik set návštěvníků bylo svědky slavnostního přestřižení pásky nového atletického
oválu ve sportovním areálu v Nehvizdech.
Kromě představitelů TJ Sokol Nehvizdy
a městyse pásku stříhali také představitelé
atletického svazu a čeští olympionici Tomáš
Dvořák, Tomáš Staněk a Kristiina Mäki. Ti se
také především dětem rádi podepsali, ale také
na sebe ledacos prozradili v rozhovoru s moderátorem akce Štěpánem Škorpilem, kterého
doplňoval ředitel naší školy Luboš Rýdlo.
Po přestřižení pásky diváci viděli, kolik oddílů
má TJ Sokol Nehvizdy. Po oválu defilovali
atleti, basketbalisté, volejbalisté, oddíly karate,
tenisu, cvičení dětí, florbalu, badmintonu
i stolního tenisu, aby se zastavili u stožárů
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a sledovali vztyčení české vlajky za tónů nejhezčí české písničky – národní hymny.
Žáci z naší ZUŠ společně s paní učitelkou
Andreou Hávovou a ředitelem Alešem Hávou
a sborem atletického oddílu zazpívali originální písničku pro radního Vladimíra Nekolného, který na stavbu po celou dobu dohlížel.
Neměl to jednoduché, musel se vyrovnat
i s těžkostmi, kdy byl harmonogram prací
z velké míry narušen koronavirovou krizí,
nepřízní počasí dlouhé zimy a deštivého jara.
A pak už si mohli lidé vyzkoušet jednotlivé
sektory nebo se dívat na soutěž ve skoku do
dálky a hodu oštěpem. Trenér Tomáš Vojtek
divákům postupně představoval nehvizdské
naděje, které již několik let vozí vzácné kovy
z řady mládežnických soutěží, a to i těch
mezinárodních (naposledy z evropských her
mládeže jich cinklo jedenáct). Pro nejmenší
měl oddíl Cvičení dětí připraveny soutěže na
„umělce“, kterou pro tuto akci ochotně zapůjčil AFK Nehvizdy.
Stavbu atletického oválu financovala TJ Sokol
Nehvizdy z poskytnuté dotace z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, vlastního
podílu, a za podpory městyse Nehvizdy.
Vzhledem k tomu, že věkový průměr naší
obce je 34 let, do našich předškolních a školních zařízení chodí bezmála 1200 dětí a další
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stovky členů mají sportovní oddíly sokola
a AFK, nemám obavy, že by byl areál málo využívaný. Naopak už nyní je využívaný velmi.
Od rána zde můžete vidět žáky naší školy
v rámci tělesné výchovy, později přicházejí
děti, které chodí do družiny a odpoledne je
střídají sportovní oddíly sokola a AFK, s nímž
tento moderní areál sdílíme.
Jediným stínem za tímto krásným dílem je
absence trvalého zázemí pro sportovce celého
areálu. Dobudování zázemí pro sportovce
bude muset řešit městys Nehvizdy samostatně
ve spolupráci s AFK a TJ Sokol Nehvizdy.
Jsem velmi rád, že naše tělocvičná jednota
společně s městysem mohla postavit atletický areál, který bude sloužit našim školským
zařízením, sportovním oddílům a široké
veřejnosti.
Velmi děkuji za práci, podporu a pomoc všem
zúčastněným, městysu Nehvizdy, bez jehož
pomoci a finanční podpory, by nebylo možné
projekt uskutečnit. A všem vedoucím
oddílům, trenérům spolupracovníkům
a dobrovolníkům, kteří připravili toto slavnostní odpoledne.
Josef Kolář,
Starosta TJ Sokol Nehvizdy
a místostarosta městyse
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PODZIMNÍ RODINNÝ DEN V NEHVIZDECH:
KONEČNĚ JSME SE ZASE SEŠLI
Po roční odmlce, kterou způsobil COVID-19
jsme se opět sešli na poli poblíž sportovního
areálu. Již tradičně se hlavní atrakcí Podzimního dětského dne v Nehvizdech na poli u
areálu AFK Nehvizdy staly zemědělské stroje
a zvířata, které do Polabské nížiny
a k zemědělcům vždy patřily. A ačkoliv to
chvíli vypadalo, že bude pršet, nakonec si
děti užily i pěnu, kterou připravili naši hasiči
společně s těmi z Čelákovic.
Kombajny, traktory a další stroje zemědělci
naleštili a děti si je mohly nejen prohlédnout,
ale hlavně si na ně vylézt. A také se proběhnout v bludišti z balíků slámy… Větší děti si
mohly vyzkoušet, jak mají ostrou mušku,
a dospělí, zda jsou zdatnými řidiči, i když tak
úplně nevidí.
Novinkou byla soutěž v pojídání švestkových knedlíků, které uvařili v naší školní
kuchyni, za což jim patří díky. Pro vítěze
byly připraveny ceny, které měly se švestkami
nebo úrodnou Polabskou nížinou také dost
společného…
Užili si to jak soutěžící, tak diváci. A protože
knedlíků byla rovná tisícovka, dostalo se
také na všechny, kdo měli chuť si švestkovou
lahůdku dát.
Vše zkušeně moderoval ředitel školy Luboš

Rýdlo, který přivítal i kolonu motorkářků
z neziskové organizace MDA Ride, kterou Nehvizdy podporují. Tentokrát to byla jízda pro
zesnulého radního Richarda Sedlického, který
k MDA Ride patřil. Fotbalisté, kteří nedávno
oslavili 100 let, předali spolku šek na deset
tisíc korun, který pomůže dětem se svalovou
dystrofií.
Zastupitelé Jiří Glatt, Daniel Štěch a zemědělec Jiří Brodský, ml. společně s mnoha dobrovolníky ze školy, školky, úřadu, ZUŠ, z řad
zastupitelů, DC Dráček, TJ Sokol Nehvizdy
a SDH Nehvizdy připravili pro děti také řadu
soutěží – děti poznávaly zeleninu, zvířátka,
obilí a také si zkusily zatlouct hřebíky. Díky
spolupráci se společností Olymptoy mohli
vyzkoušet i zemědělská autíčka na dálkové
ovládání a ve finále dostaly krásné odměny.
A když pak děti po soutěžích naložil traktorista do speciálního vozíku, který táhl traktor,
a vozil je po poli, vypadalo to na těch pár
hodin, že vše zlé je už za námi. Kéž by…
Ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům.
Bez nich by akce, na kterou dorazilo několik
set dětí a dospělých, nebyla možná.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
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SETKÁNÍ SENIORŮ SE STAROSTOU
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se naši senioři měli
možnost opět setkat v prostorách úřadu
městyse k odpolednímu posezení u dobré
kávy.
Obnovila se tak po nucené koronavirové
přestávce již zažitá tradice, tentokrát prvně
s novým starostou Jiřím Poběrežským. Ten
měl pro hosty připraveny k zhlédnutí fotodokumentace z akcí, které v uplynulé době
proběhly, ukázal seniorům, co nového se

podařilo, a seznámil přítomné i s tím, co
nového se v Nehvizdech připravuje. Společně s některými zastupiteli odpovídal na
různá témata dotazů, která hosty zajímala.
Věříme, že se tato tradice stane opět pravidelnou akcí, k příjemnému posezení
a setkávání sousedů.
Text: Jana Nepivodová
Fota: Iva Prekschlová

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY.
ŽÁCI ZUŠ JIM ZAZPÍVALI A ZATANČILI
V září jsme slavnostně přivítali 14 malých občánků. Mělo jich být
dokonce dvacet, ale některé děti onemocněly, a tak je přivítáme
příště.
O kulturní program v místní sokolovně se postaral sbor naší ZUŠ
Nehvizdy pod taktovkou paní učitelky Magdy Pospíšilové a také
taneční oddělení pod vedením paní učitelky Diany Gaálové.
Malé občánky přivítal starosta obce Jiří Poběrežský, předsedkyně
komise školství, kultury a sportu Petra Horáková a pracovnice
úřadu Mirka Kvasničková.
Kromě malé pozornosti a květin, dostanou přivítaná miminka ještě
také hrneček s vlastní fotografií, pro který si rodiče mohou přijít na
obecní úřad.
Pokud i vy chcete, aby Nehvizdy vaše miminko přivítaly, pošlete
vyplněnou přihlášku. Kvůli ochraně osobních údajů nemůže úřad
bez této přihlášky vás a vaše děťátko na slavnostní akt pozvat.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručte osobně na podatelnu úřadu městyse Nehvizdy, nebo zašlete na adresu
Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy.
Bližší informace získáte na tel. číslech: +420 724 191 245 nebo
+420 326 992 523.
Přihlášku je možné získat v tištěné podobě v podatelně ÚM nebo si
ji můžete stáhnout z webových stránek Nehvizd (v sekci formuláře
nebo fotogalerie – vítání občánků).
Na základě odevzdané přihlášky zašle následně úřad městyse rodičům dítěte pozvánku. Vítání je určeno pro děti starší 6 týdnů,
s trvalým pobytem v Nehvizdech nebo Nehvizdkách.
pep
Fota: Martina Root

Zleva: Dominik Řehák, Anett Csémi, Šimon Ildža, Ondřej
Medek, Patrik Soukup, Matěj Večeř, Tobiáš Novotný.
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Zleva: Ellen Cloud, Barbora Štayrová, Emily Oláh, Ester Bartošová, Bára a Kristýna Šímovy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE STAVEBNÍ

PAMÁTNÍK BUDE MÍT NOVÉ, DŮSTOJNÉ MÍSTO
Již letos na 80. výročí seskoku bude mít Památník operace Anthropoid
nové, důstojné místo. Najdete jej v ulici U Hřbitova, jen několik metrů od
sportovního areálu.
Nový památník by měl nejen připomenout hrdinství parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, ale zároveň připomenout také další historické události,
které následovaly. Na vizualizaci se můžete podívat na studii nového památníku.
Ve spolupráci se synem lidické ženy Anny Nešporové Horákové Antonínem Nešporem a naší základní školou chystáme na podzim v místě nového
památníku také výsadbu Lidické hrušně. A 29. prosince vás pak již brzy
všechny pozveme na slavnostní připomenutí 80. výročí operace Anthropoid.
Stávající památník rušit nebudeme, v místě za dálnici zůstane. Až se za
několik let začne stavět vysokorychlostní trať s terminálem, bude přemístěn
na nové nádraží.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

AUTOBUS 688 OPĚT JEZDÍ
NA ZKOUŠKU DO MSTĚTIC NA NÁDRAŽÍ
688

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Tarifní pásmo

orientační doba
jízdy (min)

•
5 x
7 x
8
10
xABC-

Autobus č. 688, který poprvé vyjel v roce 2020, měl posílit dopravu a
umožnit snadné a rychlé spojení na cestách do zaměstnání a studentů
do škol v Praze. Linky autobusu časově navazují na vlakové spojení ve
Mstěticích, které končí na na Masarykově nádraží.
Výhodou tohoto spojení je přepravní kapacita. Za 10 minut jste ve
Mstěticích, nemusíte cestovat přes neustále ucpané Horní Počernice na
Černý most, a za dalších 25 minut jste ze Mstětic vlakem v centru Prahy,
přičemž stačí jízdenky pro Prahu a zónu 1 (například z čelákovického
nádraží už platíte za zónu 2).
Kvůli koronavirové krizi v první polovině letošního roku, kdy řada lidí
pracovala z domova a studenti se učili online, jezdily autobusy téměř
prázdné a provoz autobusu 688 byl od března do konce září dočasně zrušen. Podobná rozhodnutí potkala více spojů, které tak jako ten náš nebyly
rentabilní, ale naopak hodně ztrátové.
Po našich intervencích byl autobus 688 zpětně zařazen do přepravního
režimu od 1.10.2021.
Chtěl bych tímto oslovit všechny občany, kteří využívají spoje do Prahy,
aby nezapomínali na tuto linku. Pokud nebude naplněna přepravní
kapacita, bude spoj zrušen na trvalo bez možnosti jeho návratu.
Sledované období je do konce tohoto roku.

Platnost:

Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344

od

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

1
ZELENEČ,MSTĚTICE,ŽEL.ST.
Jirny,Rozc.
1
Nehvizdy,Na Bulánce
1
Nehvizdy
1
NEHVIZDY,U STUDÁNKY
1
na znamení
spoj vyčká v zastávce Zeleneč,Mstětice,Žel. st. na vlak linky S22
od Prahy max. 20 min.
spoj vyčká v zastávce Zeleneč,Mstětice,Žel. st. na vlak linky S22
od Prahy max. 10 min.
spoj vyčká v zastávce Zeleneč,Mstětice,Žel. st. na vlak linky S2 od
Prahy max. 10 min.
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
284688 Nehvizdy - Zeleneč,Mstětice

1.10.2021
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.
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Chron.: 2

Zast.: 2281/1

Šabl.: Šablona 15|10|TP
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344

•
2
3 x
10
x-

od

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo

orientační doba
jízdy (min)

NEHVIZDY,U STUDÁNKY
Nehvizdy
Nehvizdy,Na Bulánce
ZELENEČ,MSTĚTICE,ŽEL.ST.
na znamení
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

1
1
1
1

Na všechny spoje navazuje v zastávce Zeleneč,Mstětice,Žel.st.
vlak linky S2 nebo S22 do Prahy.
 - 284688 Nehvizdy - Zeleneč,Mstětice

A

Platnost:

1.10.2021
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Text a foto: Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 2

Zast.: 1559/2
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NOVÍ PEDAGOGOVÉ
V NAŠÍ ZUŠ
Rádi bychom Vás seznámili s novými členy
našeho pedagogického týmu, kterými jsou pedagog klavíru, hudební nauky a následně i korepetitor Ondřej Bernovský M.Mus., tanečnice MgA.
Bc. Diana Gaálová, zpěvačka Marie Režnarová,
DiS. a hráč na smyčcové nástroje Ivo Görlich.
Ondřej Bernovský je absolventem Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (Holandsko) a Akademie múzických umění v Praze. Je vynikajícím
interpretem na klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany). Je vyhledávaným sólistou
i komorním spoluhráčem, pravidelně koncertuje
v České republice i v zahraničí. Je držitelem
několika zajímavých ocenění v mezinárodních
soutěžích. Hudebně spolupracuje s různými
významnými hudebními tělesy (Due Oratori, Amor aeternus, Kirsti Consort, Jihočeská
filharmonie). Je oblíbeným a vyhledávaným
pedagogem s několikaletou pedagogickou praxí.
Pracuje s dětmi a studenty všech věkových
kategorií. Má zkušenost s vedením mistrovských
kurzů i sbormistrovstvím.
Diana Gaálová studovala na Pražské konzervatoři u doc. Olgy Páskové, manželů Slavických
klasický tanec a u prof. Vláškové moderní tanec.
Po studiích nastoupila jako sólistka do Pražského komorního baletu Pavla Šmoka a také
působila jako členka baletu Hudebního divadla,
souboru Národního divadla v Brně. Magisterské studium zakončila ve studijním programu
Taneční umění v oboru taneční pedagogika na
Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Působila jako pedagog
baletu Hudebního divadla v Brně a spolupracovala se členy hudební a herecké části souboru

PODĚKOVÁNÍ
ZA SPOLUPRÁCI
S MAS-STŘEDNÍ
POLABÍ

na formě jevištního tanečního projevu. Za svoji
taneční kariéru tančila takřka po celém světě,
ve Velké Británii, Itálii, Francii a nejdále třeba
na Taiwanu, spolupracovala s mnoha a mnoha
světovými choreografii.
Od roku 2017 vyučuje několik tanečních předmětů v Tanečním centru Backstage.
Marie Režnarová vystudovala nejdříve Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou
a poté nastoupila na studium na Konzervatoři
Jaroslava Ježka v Praze, obory muzikálové
herectví a sólový populární zpěv. Její zkušenosti
nasvědčují, že bude skvělým členem do našeho
pedagogického týmu. Pracovala v divadlech Semafor, Minor a jako zpěvačka se uplatnila nejen
v zahraničí na zaoceánských lodí, ale i v několika
populárních českých kapelách.
Ivo Görlich absolvoval na violu Pražskou
konzervatoř u prof. Petra Holmana. Je violistou
a zakládajícím členem Filmové filharmonie. Téměř 10 let je členem smyčcového kvarteta BBQ-BowbrakersQuartet, které se zaměřuje převážně
na rockovou, popovou a filmovou hudbu.
Spolupracoval s českými orchestry jako PKF,
Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská Filharmonie, PKO, Filharmonici Hlavního města
Prahy, Český Národní Symfonický Orchestr,
Talichův komorní orchestr a mnoha dalšími.
V letech 2019 a 2020 byl členem orchestru
Národního divadla v Praze.Již sedmým rokem je
též lektorem orchestru a komorní hry na letním
táboře Hudební Mládeže ČR.

Velmi rád bych za celou školu poděkoval
celému organizačnímu týmu MAS Střední Polabí, který se o nás ode dne vzniku
naší ZUŠ skvěle stará. Naprosto perfektní
spolupráce byla s paní Marcelou Tógliovou.
Ta nám zajistila a kompletně zpracovala
administrativní úkony ve finanční dotaci Šablony II. Sami bychom tak náročnou agendu
nezvládli. Tento zdroj peněz nás posunul
umělecky velmi vpřed, jelikož jsme mohli
našim mladým umělcům všech oborů nabídnout projekty na vysoké úrovni. Mohli jsme
si dovolit koordinátora pro společné akce,
vytvářet komunitní setkávání s veřejností,
našim žákům nabídnout nad rámec projektové dny, koupit IT vybavení pro digitální
výuku a v neposlední řadě i prohloubit
vzdělávání našich pedagogů.
Bohužel pro nás jako uměleckou školu již
další dotační titul Šablon III není určen.
Bohužel!
Přesto díky zkušenostem s týmem MAS dále
spolupracujeme na projektech, které perfektně a kreativně řídí paní ing. Emilie Koťátková. Je to pro nás velice pevná spolupráce.
MAS svojí prací vytváří spojenectví mnoha
organizací a propojuje vzájemné kreativní
prostředí, ze kterého vznikají úžasné projekty. Děkujeme!

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

ŠACHOVÝ ÚSPĚCH

ŽALUZIE – MICHAL
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis

- Horizontální žaluzie
- Horizontální žaluzie na
plastová a Euro okna
- Vertikální žaluzie
- Interiérové rolety
- Sítě proti hmyzu
- Látkové rolety do střešních
oken Velux a Fakro

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.

Blahopřejeme! Žák naší ZŠ Viktor Meca
uspěl na přeboru žáků Středočeského
kraje v šachu - kategorie H14. Získal pět
bodů ze sedmi a umístil se na 2. místě
z 28. Kvalifikoval se tak na Mistrovství
Čech do 16 let. Foto: archiv školy
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TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)

604 612 022
www.zaluziemichal.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
ÚŘEDNÍ HODINY
ÚM NEHVIZDY
pondělí
středa

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

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

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

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Připomínáme, že si můžete v podatelně
úřadu pořídit pytle:
- na nápojové (tetrapakové) kartony,
oranžové a jsou zdarma.
- na papír (modré) a plast (žluté) stojí
6 korun jeden.
- na bioodpad z kuchyně za 4 a 5 korun
kus.
Všechen tento odpad v označených
pytlích můžete umístit před dům a každé
úterý a pátek je technické služby odvezou.
OTVÍRACÍ DOBA
POŠTY PARTNER NEHVIZDY
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,

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

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

MÁME NEJEN SKVĚLOU KNIHOVNU,
ALE TAKÉ PANÍ KNIHOVNICI

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

Marie ROTHOVÁ
Liselotte ŠEBESTOVÁ
Vladimíra BÍMOVÁ
Libuše HOLÁ
Miloslav MIMRA
Středočeský kraj vyhodnocoval knihovníky
a knihovny působící ve svém obvodu. Jako nejlepší knihovnice a knihovna za region Mladá
Boleslav byla vyhodnocena ta v Nehvizdech,
kterou vede paní Klára Strnadová.
Slavnostní předávání ocenění Středočeským
Krameriem 2020 a 2021 se konalo ve Středočeské vědecké knihovně na Kladně, kde Klára
Strnadová spolu se starostou převzala ocenění.
Jsme velice rádi, že naše knihovnice a knihovna
byly vyhodnoceny, protože paní Strnadová

nehvizdskou knihovnu zpopularizovala mezi
dospělými i mládeží.
Za její práci a milý přístup ke všem čtenářům
jí za městys Nehvizdy velice děkuji a mám radost, že do knihovny si našlo cestu spoustu dětí
i dospělých. Přejeme jí, aby se knihovna
i nadále rozvíjela.
Vladimír Nekolný
nekolny@nehivzdy.cz
Fota: Jiří Poběrežský

Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a zejména hodně osobní spokojenosti do
dalších let.

Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

CVIČITELKA ROKU JE RENATA
JAROŠOVÁ Z TJ SOKOL NEHVIZDY

Česká obec sokolská ocenila nejlepší osobnosti ze svých řad. Za rok 2020 jsou mezi
nimi sportovci, kteří Sokol i Českou republiku reprezentují na světových akcích,
stejně jako cvičitelé, kteří svým nadšením
budují lásku k pohybu u generací našich
členů. A je mezi nimi také náčelnice
TJ Sokol Nehvizdy Renáta Jarošová, která
se 22. září 2021 stala Cvičitelkou roku.
Je jako velká voda, v tom dobrém slova
smyslu. Když se pro něco náčelnice
TJ Sokol Nehvizdy Renáta Jarošová nadchne, vždy se jedná o akci s velkým ohlasem
a úspěchem. Navíc svou přátelskou povahou, entuziasmem, a především organizačním talentem dokáže, že nemá nouzi ani
o stejně nadšené pomocníky. A to je
v dnešní době chvatu a shonu vlastně
zázrak.
Renáta dokáže lidi přesvědčit, že sokolská činnost je smysluplná, zábavná a že
bez sportu a nehvizdského Sokola člověk
prostě nemůže žít. Má pro to cit, má šarm,
ale je i důsledná.
Její cvičení pro nejmenší je vyhlášené, protože které dítě by nechtělo strávit tajemnou
noc se stezkou odvahy v sokolovně, které
dítě by nechtělo mít každé cvičení jako
velké dobrodružství, které dítě by nechtělo jezdit na výlety a zacvičit si na velkém
Sletu v Praze. To vše Renáta dělá s vervou
sobě vlastní.
A je toho více. Má za sebou úspěšný restart
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sokolských plesů v Nehvizdech, které se
bohužel kvůli koronavirové epidemii nyní
zadrhly. Pro akci Sokol v pohybu dokáže
získat všechny nehvizdské oddíly, nebo alespoň téměř všechny. A o návštěvníky nemá
tato akce nouzi, minulý rok zavítala do
areálu nehvizdské sokolovny díky Renátě
i Česká televize…
Organizovala v roce 2019 také Župní akademii, při níž se do Nehvizd sjely skutečně
oddíly z celé župy a cvičence vítal zaplněný
sál sokolovny (v Nehvizdech není právě
malý…).
V roce 2020 se měla konat akademie také,
ale koronavir to bohužel nedovolil. Natáčela také cvičení online pro své svěřence, aby
je motivovala a vedla k pohybu i v tomto
složitém roce.
Renáta si titul Cvičitelky roku zaslouží,
protože je pro sokolskou věc skutečně
zapálená. Je to člověk s vizí, který se ale
nebojí práce
a dokáže vše dotáhnout do posledního detailu. Co řekne a slíbí, to udělá. Je to navíc
týmový hráč, vždy nechá vyniknout i ty
druhé, a to je také velké umění. Kdyby bylo
na světě více Renát, neexistovaly by smutné a znuděné děti (a vlastně ani dospělí).
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
Fota: archiv Renaty Jarošové a ČOS
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PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz

PRVNÍ POMOC

PŘI ŠPINAVÉM KOBERCI
ČISTÍM KOBERCE, SEDAČKY,

SEDACÍ SOUPRAVY, ŽIDLE, KŘESLA,
MATRACE A SEDAČKY V AUTECH
EXTRAKČNÍ METODOU.

KONTAKT: PETR KALINA

MOBIL: 606 961 682
EMAIL: kapope@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

NEHVIZDSKÁ FOTBALOVÁ
MLÁDEŽ ZASLOUŽÍ PALEC NAHORU

Jsme moc rádi, že jsme mohli u našich fotbalových nadějí i v dnešní nejisté době a po
loňské sezóně ovlivněné děním kolem Covidu
navázat na činnost přesně tam, kde jsme ji byli
nuceni částečně loni přerušit. O to větším potěšením je, že prakticky všichni naši svěřenci
se nenechali touto nucenou pauzou odradit.
A přestože nebylo moc příležitostí, kdy si
zahrát pořádný zápas, tak zůstali fotbalu věrní.
Nyní se už můžeme těšit z aktuální sezóny,
která se již rozeběhla a mílovými kroky běží
kupředu…
Máme za sebou prakticky ve všech kategoriích
odehranou polovinu podzimní části a musím
říct, že je to opravdu mnoho zápasů, gólů
a krásných akcí, které je na hřištích AFK možno vidět. Aby ne, když se historicky poprvé
můžeme v této sezóně pochlubit, že máme
přihlášené všechny mládežnické kategorie od mladší a starší přípravky, mladších
a starších žáků až po dorostence. Kategorií
samy za sebe jsou naši nejmenší, tzv. školička,
která ještě ucelenou soutěž nehraje a teprve

se seznamuje se základy fotbalové abecedy,
krásou týmového ducha. Formou hravých
tréninků se nejmenší pomalu prokousávají do
toho opravdového fotbalového světa…
Řeknu vám, že tu máme spousty velkých
nadějí, které si zatím na Messiho, Ronalda
a další světové hvězdy jen hrají. Ale pokud
jim píle a snaha vydrží, třeba z nich za pár
let budou stejné ikony. Jako trenéři pro to
uděláme maximum. A i kdyby to náhodou
nevyšlo, věřím, že společné chvíle s kamarády
a v té naší malé „nehvizdské fotbalové rodině“
jsou k nezaplacení. No malé, nevím, jestli je
vlastně to správné slovo, neboť k dnešnímu
dni evidujeme v mládežnických kategoriích
na 140 fotbalistů a fotbalistek, a k tomu, jak
jistě všichni víme, Nehvizdy reprezentují
i dva týmy dospělých.
Krásně se to píše a jsem pyšný, že mohu být
součástí procesu sportovního rozvoje našich
nehvizdských dětí. A jsem rád, že i přes mnoho elektronických a jiných lákadel, mají děti
chuť sportovat a řada z nich se rozhodla právě
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pro fotbal. Stejně tak bych rád poděkoval
všem trenérům a asistentům z řad rodičů
a starších kluků z AFK, kteří tráví hodiny
svého soukromého času a předávají dětem jak
své fotbalové, tak i částečně životní zkušenosti – všem patří za mě a věřím i za všechny
příznivce fotbalu, velké poděkování. Zároveň
mi to, ale nedá a chtěl bych poprosit všechny,
kteří by nám chtěli s dětmi pomoci a nebo
jsou jen trošku na vážkách, zda by to zvládli:
ničeho se nebojte, rádi vás mezi sebou přivítáme, vše vysvětlíme a pomůžeme.
Věřte, že vítězi nakonec budou všichni a hlavně děti, kterým se budeme zase moci věnovat
o trošku individuálněji, neboť pro všechny
děti z Nehvizd i okolí jsou u nás dveře stále
otevřeny, a to již od pěti let. A určitě budeme
rádi i za ty starší, třeba ročníky 2006–2008.
A co uvést závěrem? Určitě za zmínku stojí
náš vydařený a bohužel zahraničními médii
pokroucený výlet a účast na fotbalovém
utkání Evropské ligy mezi AC Sparta Praha
a Glasgow Rangers. Byl to nezapomenutelný
zážitek, a to i pro mě, jako pro Slávistu, který
jel fandit na Spartu.
Začalo to nevinnou SMS jednoho z našich
trenérů a skončilo to neuvěřitelnou výpravou
76 nehvizdských dětí, 6 trenérů a jednoho
pana učitele. Mohl bych napsat mnoho řádků
o skvělé organizaci, fantastické poslušnosti
našich dětí, epickému fandění i přenádherné a
absolutně korektní atmosféře na stadionu, ale
to by nám ani dalších pár stran nestačilo.
A ještě jeden statistický údaj k tomu – na
zápase bylo přítomno na 10 500 malých
fanoušků (z celé republiky) z přibližně 140
organizovaných skupin. A ta naše byla svým
počtem v TOP deseti!
Palec všem nahoru a nehvizdskému sportu
ZDAR a tomu fotbalovému zvlášť.
Petr Dvořák
dvorakpet@email.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

SVĚTOVÉ HRY V BOJOVÝCH SPORTECH
Světové hry – Salzburg 23. -26. září 2021.
Ve čtvrtek večer proběhlo vážení, v pátek
a v sobotu probíhal turnaj v kickboxu a v neděli
následovalo karate.
Tommy Kazda 9 let (váhová kategorie – 30 kg)
vybojoval stříbrnou a bronzovou medaili
v obou kategoriích. Prohrál v semifinále
a ve finále až s libanonským medailistou
z mistrovství světa. Filip Verteši junior (– 65 kg)
poprvé na mezinárodním turnaji. A po velmi
dobrém výkonu vybojoval dvě bronzové medaile!
Markéta Brožová ženy (– 65 kg) vybojovala
bronzovou medaili, když v semifinále prohrála
až těsně 1-2 na body s juniorskou mistryní světa.
Mohla přidat ještě jednu medaili v druhé kategorii, kdy po jasně vyhraném zápase však rozhodčí
zvedli ruku soupeřce. Já sám bojoval v kategorii
muži – 85 kg a vyhrál jsem 2 zápasy. Ve finále
mě soupeř zranil, ale bojoval jsem dál. Nakonec
zvítězil soupeř, je to sport a nic s tím neudělám.
Všem, co se zúčastnili, moc gratuluji k úspěchům
a do dalších zápasů přeji hodně štěstí.
Petr Kazda
trenér kickboxu, Nehvizdy

Oddíl atletiky TJ Sokol Nehvizdy
pořádá dne 7. listopadu 2021
8. ročník akce

NEHVIZDSKÝ BĚH

TURNAJ DĚTÍ
A MLÁDEŽE
V MOSTĚ
Začátkem září se oddíl kickbox – Kazda
Gym zúčastnil turnaje v Mostě. V počtu 10
děti – Tommy Kazda, Filip Verteši, Elizabeth
Kučiková, Šarlota Kučiková, Patrik Čejka,
Kristýna Čejková, Dominik Kouba, Matyáš
Jakubec, Anna Jaronova a Kuba Gregor. Děti
startovaly v různých kategoriích Kickboxu
– Lightcontactu, kicklightu a stužkovaná.
Všechny děti si to moc užily! Jsem rád, že si
mohly konečně vyzkoušet závody v kickboxu. A máme před sebou další turnaje.
Petr Kazda
fota: archiv kickboxu
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Místo startu: Atletický ovál Nehvizdy
Starty: od 14:00
Tratě: 50 m – 3000 m
Prezence: předem na mail atletikanehvizdy@seznam.cz nebo na místě do 13:45

Kategorie:
Chlapci a děvčátka mladší - do 3 let (r.n. 2018 a ml.) - 50 m
Chlapci a děvčátka starší - 4-5 let (r.n. 2016-2017) - 100 m
Chlapci a děvčátka starší - 6-7 let (r.n. 2014-2015) - 200 m
Kluci a děvčata mladší - 8-9 let (r.n. 2012-2013) - 300 m
Kluci a děvčata starší - 10-11 let (r.n. 2010-2011) - 600 m
Vyhlášení výsledků dětí po odběhnutí kategorií.
Žáci a žákyně mladší - 12-13 let (r.n. 2008-2009) - 1000 m
Žáci a žákyně starší - 14-15 let (r.n. 2006-2007) - 1500 m
Dorostenci a dorostenky - 16-19 let (r.n. 2002-2005) - 1500 m
Běh „Buď fit“- ženy a muži - 1 míle (1609 m)
Dospělí – ženy a muži – 3000 m
Vyhlášení výsledků žáků a dospělých po odběhnutí kategorií.

Ceny: Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích budou odměněni medailí.
Každý účastník obdrží pamětní diplom.
Výsledková listina: bude vyvěšena do týdne na www.sokolnehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Zveme Vás do prodejny chovatelských potřeb v Nehvizdech, ulice Pražská 696 (autobusová zastávka U studánky),
která oslavila 10 let od prvního otevření. Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim zákazníkům, kteří u nás
nakupují a doufáme, že u nás budete stále spokojeni.
Rádi bychom u nás přivítali i nové zákazníky a chtěli bychom Vám nabídnout náš široký
sortiment chovatelských potřeb pro Vaše zvířecí mazlíčky.
Nabízíme Vám pohodlné nakupování s parkováním přímo u prodejny.
Pro naše stálé zákazníky máme různé věrnostní programy.
Otevírací doba po-pá 9-18 hod., sobota 8-12 hod.
Věříme, že se Vám bude u nás dobře nakupovat a budete se k nám rádi vracet.

Objednávky, nebo dotazy na zboží můžete posílat přes email, sms, WhatsUpp, telefonicky, nebo osobně.
www.pochoutkyapollo.cz
email: pochoutkyapollo@seznam.cz
Tel: 603780413, 723966229
Dárek k výročí – sleva 10% - před platbou řekněte heslo „APOLLO“. Platnost do 15.11.2021
WWW.NEHVIZDY.CZ
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INZERCE

Pro posílení našeho týmu hledáme zaměstnance na pozici

Hledáme
opravdové parťáky
Praha-východ

AUTOMECHANIK
opravář nákladních vozů.
Požadavky na uchazeče:






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

Vyučen v oboru automechanik
Zodpovědnost
Aktivní přístup k práci
Samostatnost
Řidičský průkaz skupiny "B" + C, E výhodou

Nabízíme:

 práce v přátelském kolektivu, volné víkendy a svátky

Brigáda

až

Kč
20h0
odinu

Adresa pracoviště:

na

Mzda, plat (hrubý):
Typ pracovního úvazku:
Směny:
Datum nástupu:
Benefity:

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

Autodoprava Bártl s. r. o.
Nehvizdy, Pražská 369
dohodou
HPP
jednosměrný provoz
co nejdříve – ihned
příspěvek na obědy, prémie

Životopis zašlete na adresu:
tejcek.doprava@seznam.cz,
dotazy na tel. 602 383 506

výrobce dílů

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

z gumy a plastů

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

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

Adresa provozovny: Vyšehořovice 20, 250 87 Mochov

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

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

-

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

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

WWW.NEHVIZDY.CZ
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INZERCE

Kompletní
servis bydlení

603 808 523

martin.pitrun@bidli.cz

Martin
Pitrůn

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 7. 10. 2021. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: Ing. VÁCLAV FABIÁN. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail.com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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