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NOVÝ PŘIVADĚČ VODY? UCTĚNÍ PAMÁTKY
SNAD UŽ PŘÍŠTÍ ROK
PARAŠUTISTŮ
Voda do Nehvizd proudí z Vodárny Káraný, odkud ji mohutná čerpadla tlačí potrubím směrem na hlavní město. V prostoru mezi obcemi
Toušeň a Mstětice zvaném Vysoká Mez je zřízeno odbočení vodovodního přivaděče pro vodojem města Čelákovice a vodojem našeho
městyse.
Toto potrubí je v současné době kapacitně z větší části využito, a proto
bylo rozhodnuto ve spolupráci s Čelákovicemi o významném navýšení
kapacity vodovodu, kdy je již známa trasa přivaděče, sjednána služebnost na dotčené pozemky a nyní se pořizuje projektová dokumentace.
Výstavba by se měla uskutečnit v následujícím roce. Samotné vodojemy
jsou umístněné v blízkosti silnice, která vede z Čelákovic do Mstětic.
Městys Nehvizdy je vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě a správu
této infrastruktury smluvně zajišťuje společnost Vak Zápy. Do této
infrastruktury obec v uplynulém období investovala nemalé finanční
prostředky a úsilí, aby se zlepšily dodávky pitné vody (tlaku).
V současnosti je plánovaná výstavba západního přivaděče a „zokruhování“ sítě v severní části Nehvizd. Přes tyto investice dochází k občasnému přerušení dodávky pitné vody zejména z důvodu výpadku
přívodu elektrické energie, které je v Nehvizdech zaznamenáno jen
v časti obce napájené z TR Toušeň, a tak valná většina obyvatel vůbec
nezaznamená problém s napáječem vodojemu.
Současná technologie instalovaná na vodojemu neumožňuje samočinné obnovení provozu, ale pro obnovení chodu je nutná přítomnost
obsluhy provozovatele. Pracovníci obsluhy jsou v pohotovostním
režimu – není zde trvalá obsluha. Současná jednání s provozovatelem
směřují k vyšší automatizaci procesu obnovení dodávky pitné vody
s využitím dálkově ovládaných prvků a nasazení náhradního zdroje při
déle trvajícím výpadku elektrické energie.
U splaškových vod usilujeme o zlepšení kvality vody odtékající z naší
obce, což u jednotné kanalizace není jednoduché. Cílem je využití
vyčištěné vody na zálivku nejen obecní zeleně.

Obec Rešice poblíž Dukovan uctila památku rodáků - parašutistů
Adolfa Opálky (skupina Out Distance) a jeho bratrance Františka
Pospíšila (skupina Bivouac), kteří za II. světové války prodělali
výcvik ve střelbě, tichého zabíjení, útočného a sabotážního boje ve
Skotsku. Adolf Opálka byl hodnocen jako nejschopnější ve všech
aspektech. On, Karel Čurda a Ivan Kovařík byli vysláni do tehdejšího protektorátu, jejich úkolem bylo obnovit sabotážní aktivity
domácího odboje. Společně se skupinou Anthropoid se věnovali
přípravě atentátu na Heydricha. Mimo Karla Čurdy, který zradil,
položili stateční parašutisté životy v pravoslavném kostele Cyrila
a Metoděje v Praze.
Vzpomínkové akce se účastnil i starosta městyse Nehvizdy Jiří Poběrežský. Společně se starostkou Rešic Petrou Jílkovou položil kytici k pomníku Adolfa Opálky a Františka Pospíšila a uctili jejich
památku. Pietního aktu se účastnili významní čelní představitelé
politického života, jako například předseda senátu Miloš Vystrčil.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!!!

Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz

Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz
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ČASTÉ DOTAZY OBČANŮ:
BUDE OBCHVAT NEHVIZD?
V měsíci listopadu 2021 jsem v kurýru popisoval situaci, v jaké se nacházíme s obchvatem
Nehvizd. Ranní a odpolední kolony vozidel
trápí jak obyvatele městyse, tak i samotné řidiče. Od této doby se uskutečnilo mnoho jednání
s týmem, který připravuje terminál a vysokorychlostní trať, i investorem průmyslové zóny
a Středočeským krajem. Posun nastal ve
směnách pozemků. Většina jednání je před
dokončením, předáním právním zástupcům
a vyhotovení finální dokumentace.
Městys předložil na krajský úřad, odbor
životního prostředí požadované studie, nutné
k potvrzení EIA této stavby. Změna v obchvatu a plánovaný sjezd z dálnice (Čelákovice,
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Vyšehořovice) způsobila dotaz z kraje na řešení
hluku v této oblasti. Městys musí navrhnout
a nechat udělat hlukovou studii. Jakmile dojde
k odsouhlasení, zahájíme přípravné práce
vedoucí k získání stavebního povolení.
Věříme, že stavba bude zahrnuta do investičního
koše budování silnic Středočeského kraje v roce
2023/2024. Navazuje na ni i začátek budování
terminálu a vysokorychlostní trati v roce 2026.
Městys Nehvizdy přislíbil i pomoc při řešení
křižovatky sjezdu z dálnice za viaduktem a při
řešení světelné křižovatky na Jirny.
Ing. Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz
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NA KONCI DUBNA SI NEHVIZDY UŽILY:
DEN S HASIČI A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Počasí se opravdu vydařilo a v sobotu 30. dubna v nehvizdském sportovním areálu společně
připravili fotbalisté a hasiči skvělé „ohnivé“
odpoledne.
Od 14 hodin SDH Nehvizdy pozvali malé
i velké na Den s hasiči. nechyběly soutěže,
ukázky požárního sportu i zásahu našich
hasičů. „Chtěli byste si vše znovu zkusit? Pak
není nic jednoduššího, než se stát jedním z nás!
Máte-li zájem, určitě napište, a to jak děti, tak
i dospělí,“ vzkazují členové SDH Nehvizdy.
Od 18 hodin začal pravý čarodějný rej. Pálení
čarodějnic by se neobešlo bez veselého reje čarodějek a čarodějů, a o kostýmy nebyla nouze.
Děti si opékaly špekáčky, dospělí se občerstvili
na mnoha stanovištích hospůdky na hřišti.
A když začala hrát oblíbená kapela Kolář
Banda, bylo jasné, že se letošní čarodějnice po
dvouleté odmlce skvěle povedly.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Jiří Poběrežský
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NEHVIZDŠTÍ SENIOŘI
SE PLAVILI PO VLTAVĚ

Ve čtvrtek 19. května si naši senioři užili výlet
lodí po Vltavě. Od úřadu je odvezl autobus na
Čechův most, a tam se nalodili na výletní loď
Atlantida. Plavba trvala dvě hodiny, počasí
bylo nádherné a výlet se všem moc líbil. Výlet

zorganizovala zastupitelka Jana Nepivodová.
Velké díky patří také sponzorovi výletu, který
zapůjčil loď a připravil pro seniory skvělé
občerstvení. Seniory doprovodili také zastupitel
Tomáš Adamec a členka školské komise Zden-

ka Pecková. Všechna fota najdete ve fotogalerii
na webu městyse.
-mkFota: Mirka Kvasničková.

DĚTI SI UŽILY POHÁDKOVOU
CESTU NA SV. ANNĚ
Pohádková cesta se stala již tradiční akcí DC
Dráček, jako součást oslav založení centra.
Letos jsme oslavili 11leté výročí. Na staré cestě
byly připraveny úkoly u klasických pohádkových postav. Dětí přišlo okolo 200. Partnerem
akce byla společnost Olymptoy, které tímto
děkujeme za odměny a hračky, které našemu
centru zůstaly a mohou si je užívat děti v dětských skupinách i herně pro maminky s dětmi.
Text a fota: Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

PAPÍRÁCI V NEHVIZDECH MEZINÁRODNĚ
Papíroví modeláři si po dlouhá léta zvykli po
Brnu vplout do plné „vystřihovánkové sezóny“ na
tradičním Pražském jaru, konaném v DDM na
Chodově. Na jednu stranu je potěšitelné, že tento
obor se probouzí z jisté letargie, na druhou stranu
stavební úpravy v DDM znamenaly nedostatečnou
kapacitu a bylo nutné hledat pro akci nový azyl.
V tomto směru vyvinul nevšední aktivitu rovněž
modelář a tvůrce vystřihovánek Pavel Skokan,
jenž za přispění TJ Sokol Nehvizdy a ZŠ Nehvizdy
dokázal připravit pro další ročník Papírového jara
důstojné nástupnické prostředí. A že nešlo jen o
pár stolků, dokazuje i 183 modelů, bojujících o
ocenění v 11 soutěžních a jedné mistrovské kategorii, přičemž modeláři byli rozděleni podle věku
na mladší a starší žáky, juniory a seniory. Nejobsáhlejší byla kategorie Pásová technika, v níž se
sešlo 24 modelů, jen o jeden méně pak nabídla
Malá architektura. Co je zvlášť potěšitelné - kro-

mě účasti deseti klubů z celé ČR se Pražské jaro v
Nehvizdech mohlo prezentovat jako mezinárodní
soutěž, kdy barvy zahraničí hájili slovenští a polští
modeláři. Ale to pořád nebylo vše. Ve dnech 22.
a 23. dubna si mohl početný zástup návštěvníků
kromě prohlídky vystavených modelů zakoupit z
bohaté nabídky prodejců prakticky jakékoli mys-
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litelné papírové “zázraky”. Ohlas návštěvníků byl
velmi příznivý, pořadatelé rozhodně pokračovali
ve vysoko nastoupeném trendu, proto není důvod
pochybovat, že bychom se za rok v Nehvizdech
opět nesešli.
Robert Pavelka, organizátor výstavy
Fota: archiv organizátorů

3

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

ZMĚNA TARIFU PID VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
Od 12. června 2022 došlo na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve
Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou
je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad
70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro
tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích
PID.
Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční
jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let.
Další novinkou je zavedení krátkodobých i
jednodenních jízdních dokladů pro přepravu
jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude
zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti
komunismu a válečné veterány.
Přeprava seniorů nad 70 let
Senioři nad 70 let již nemohou cestovat na úze-

POMÁHÁME
UKRAJINSKÝM
RODINÁM

Městys Nehvizdy se snaží od vzniku konfliktu
na Ukrajině pomáhat ukrajinským rodinám,
které přišly do Nehvizd. Ve svých prostorách
ubytoval ukrajinské rodiny, do školních zařízení umístil cca 25 dětí. Udělal sbírku pomoci
– oděvy, boty, toaletní potřeby, která byla doručena přímo na místo pomoci. Městys děkuje i
občanům, kteří se k pomoci připojili a poskytli
azyl pro takto postižené rodiny. Společné přání
nás všech je, aby utrpení, které prožívá ukrajinský lid, co nejdříve skončilo
a mohlo dojít k obnově života v této zemi.
Jiří Poběrežský
statosta@nehvizdy.cz

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.

mí Středočeského kraje v autobusech zdarma,
ale nově platí jak v autobusech, tak i ve vlacích
PID poloviční jízdné, stejně jako senioři nad 65
let. K dispozici jsou jednorázové i dlouhodobé
předplatní jízdní doklady. V Praze se výše ani
rozsah slev nijak nemění.
Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno
podle počtu tarifních pásem a časové platnosti.
Zakoupit jej, je možné přes mobilní aplikaci
PID Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových automatech, případně v pokladnách
ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích
ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die
Länderbahn. Jak v autobusech, tak v pokladnách a ve vlacích ČD i u většiny jízdenkových
automatů je možné také platit platební kartou.
Předplatní časové kupony jsou opět odstupňo-

OBĚDY PRO SENIORY
A OSTATNÍ

O PRÁZDNINÁCH
O letošních prázdninách bude stravování pro seniory
a ostatní zajišťovat kuchyně MŠ Nehvizdy. V kuchyni
školy bude probíhat rekonstrukce.
Vařit se bude od

1. 7. - 26. 8. 2022
Od 29. 8. - 31. 8. 2022
SE NEVAŘÍ
bude sanitace obou kuchyní
Výdej obědů je od 11:00 do 12:00 hod. Obědy se budou platit
zpětně za oba dva měsíce, a to až v září přímo u vedoucí
školní jídelny. K odebírání obědů se mohou přihlásit i cizí
strávníci, jídelníčky budou k dispozici na desce před úřadem
nebo webových stránkách MŠ a na aplikaci Strava.cz.
Objednávky i odhlašování den dopředu u vedoucí školní
jídelny Jany Jírové osobně nebo na tel. 722 935 538.
Jana Jírová, vedoucí školní jídelny

TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)

604 612 022
www.zaluziemichal.cz

4

vány podle pásmové platnosti a lze je koupit
v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to
přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické podobě nahrané na Lítačku, In Kartu
Českých drah nebo bankovní bezkontaktní
platební kartu, případně v papírové podobě k
průkazce PID.
Elektronické kupony je možné zakoupit buďto
on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech
prodejních místech Dopravního podniku hl.
m. Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD,
popř. na dalších místech. Papírové předplatní
kupony lze koupit na předprodejních místech
pražského Dopravního podniku a také na
pokladnách Českých drah.
pep
Zdroj: PID.cz
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VEDENÍ OBCE PODĚKOVALO ATLETKÁM
Dne 25. 5. 2022 se na úřadě městyse sešlo vedení obce s vedoucím oddílu atletiky TJ Sokol
Nehvizdy Tomášem Vojtkem. Přítomna byla
i nejúspěšnější děvčata Eliška Truhlářová
a Tereza Kučerová, která v rámci „Ankety sportovec roku Středočeského kraje za rok 2021“
obsadila 4. a 9. místo.
Eliška Truhlářová vyhrála v roce 2021 Evropské
mládežnické hry ve skoku vysokém a vytvořila
nový rekord her. K tomu přidala ještě stříbro
v hodu míčkem a bronz ve skoku dalekém.
Tereza Kučerová vybojovala bronzovou medaili
na MČR ve vícebojích. Vyhrála Evropské hry
v hodu oštěpem – nejlepší výkon historie.
K těmto výkonům ještě přidala stříbro ve skoku
do výšky a bronz ve skoku dalekém.
Starosta obce Jiří Poběrežský poděkoval za
reprezentaci městyse Nehvizdy s přáním, aby
se děvčatům, ale i ostatním sportovcům, dařilo
dosahovat co nejlepších sportovních výkonů.
Tomáši Vojtkovi poděkoval za příkladné vedení
atletů. Sportovci převzali z rukou starosty
poukázky na nákup sportovního vybavení a
děvčata Eliška a Tereza kytičku. Setkání bylo
zakončeno společnou fotkou, na které je vedení
městyse a naši atleti. ATLETI JEN TAK DÁL!!!
Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková a Tomáš Vojtek

INFO
Z ÚŘADU
ODPADY
Za školní tělocvičnou ul. Kubišova je
opět přistaven kontejner na trávu.
Svozový plán bioodpadu je umístěn na
webu https://www.nehvizdy.cz/mestys/
odpady/, najdete zde i další informace
o odpadech.
Otvírací doba úřadu
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Otvírací doba sběrného dvora
Středa: 13:00 - 17:00
Sobota: 8:30 - 12:00
KNIHOVNA NEHVIZDY
oznamuje, že bude v období od 4. - 15. 7.
2022 a 1. - 12. 8. 2022 uzavřena z důvodu
dovolené.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

HLEDÁ SE
PODNÁJEM
Dvaašedesátiletá žena –
pracující, nekuřačka,
abstinentka
hledá podnájem
(bez koberců)
v Nehvizdech a blízkém okolí.
Mohu vypomoci
jako pečovatelka.

Tel.: 720 663 693

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

Věra NEPIVODOVÁ
Miloslava KADLČÍKOVÁ
Miloslav KŘÍŽ st.
Miloš RYČL
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz

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: Nehvizdy, ul. Úvalská 1133
Tel. 775 693 851
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NEŽ ZAZVONÍ NAPOSLEDY
Červnový příspěvek do nehvizdského
Kurýra píšu pošestnácté (před šestnácti
lety vyšlo první číslo) a pokaždé se stejně
smíšenými pocity.
S úlevou? No určitě, vždyť to vypadá, že to
zase všechno dobře dopadne. S vydechnutím? Jasně, byl to zápřah a trochu vydechnout neškodí nikomu z nás. S radostí?
Ano, vyřešili jsme spoustu problémů, z našich mouder jistě mnohé uvízlo v hlavách
našich žáků, zjistili jsme, co je důležité a co
méně, zmoudřeli jsme (tím nahrazuji slovo
zestárli) a uvědomili si, jak jsme pro sebe
navzájem důležití.
Byl to dobrý rok. Dobrý a výjimečný –
i když pravda, tuhle výjimečnost bychom si
rádi odpustili. Byl úplně jiný než všech-

Základní informace o organizaci
školního roku 2022-2023
Období školního vyučování ve
školním roce 2022-2023 začne ve
všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích ve čtvrtek
1. září 2022, v naší škole poprvé zazvoní v 8.05 hodin. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno v úterý
31. ledna 2023. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 30. června 2023.
Podzimní prázdniny připadnou
na středu 26. října a čtvrtek 27.
října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek
23. prosince 2022 a končí v pondělí
2. ledna 2023. Vyučování začne
v úterý 3. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února
2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou pro okres Praha-východ
stanoveny na 13. února - 19. února
2023
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek
7. dubna a pondělí 10. dubna 2023
jsou státními svátky.
Hlavní prázdniny budou trvat od
1. července 2023 do 31. srpna 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
Údaje o organizaci nadcházejícího
školního roku naleznete na www.
skolanehvizdy.cz
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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ny předchozí. Na jeho začátku gradovala
špatná nálada ve společnosti, způsobená
koronavirovými opatřeními a škola se párkrát stala jejím hromosvodem a sotva jsme
ukočírovali tuhle dvouletou anabázi přišla
válka na Ukrajině, příliv nových žáků
a vše, co k tomu patří. Zase jsme museli
improvizovat a nějak si poradit. Nakonec
od toho jsme tady.
Mám-li bilancovat, pak musím děkovat.
Jsem hrdý na naše žáky a jejich rodiče,
jsem hrdý na své kolegy a celý tým, který
naši školní káru táhne. Jsem hrdý na našeho zřizovatele. Jsem hrdý na vás všechny,
protože moc dobře vím, že díky Vám to
u nás funguje, že nepříjemností, stížností
a sporů je minimum…

Ze smíšených pocitů mi vypadl jeden,
a to smutek. Dva měsíce prázdnin jsou
moc fajn, ale bude se mi po Vás stýskat.
Mám to tak každý červen, tenhle je už
pětadvacátý a je to s tím steskem čím dál
horší, to mi věřte.
Odpočiňte si, je to potřeba. Je to potřeba
proto, abychom se všichni v září mohli
zapřáhnout do školní káry a jet dál.
Moc se na Vás těším a moc Vám všem za
vše děkuji. Naposledy u nás zazvoní v pátek 24. června a poprvé v novém školním
roce ve čtvrtek 1. září
Na shledanou a požehnané letní dny!
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
NA MÍSTNÍ FARMĚ ŽIRO

V rámci tématu „Zvířata, naši kamarádi“
jsme se celý březen vydávali na místní farmu Žiro. Děti mohly vidět spoustu druhů
ptactva, nádherné kontaktní surikaty, opice
nebo třeba známého krále Jelimána – lemura. Nakrmili jsme ovce, kozy a prohlédli
jsme si roztomilá morčátka. V druhé části
farmy jsme měli možnost vidět vznešené černé labutě, krásné plameňáky nebo
například dva zvědavé pštrosy. Farma se
pyšní také bílými klokánky, kteří zrovna
odpočívali a nabírali sílu na jaro. Naše děti
přinesly zvířátkům něco na zub a z výletu
byly nadšené. Spoustu z nich vůbec netuši-

WWW.NEHVIZDY.CZ

lo, že žijí v Nehvizdech spolu s plameňáky
a opicemi. Při návštěvě se nás ujal pan
Glatt, kterému farma Žiro patří. U každého
výběhu nám řekl pár zajímavostí a na závěr
si děti mohly pochovat krásnou slepičku.
Moc mu za tuto příležitost děkujeme
a taky všem, kteří se ujali našich kamarádů
z ostatních tříd. Byl to skvělý tematický
zážitek – jak taky lépe zvířata poznat, než
vlastníma očima a pohlazením.
Jsme rádi, že máme takové zajímavé místo
takřka uprostřed našeho městysu.
Text a foto:Michaela Bruknerová

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI MLADÝCH PIANISTŮ
V neděli 15. května se žák Jindřich Plička
zúčastnil klavírní soutěže “Mladí pianisté
hrají na klavír Steinway & Sons” v rámci
celostátní účasti.
V obrovské konkurenci skvělých mladých
pianistů Jindra obsadil nádherné 4. místo.
Za přípravu na soutěž patří velké díky
panu učiteli Aleši Hávovi.
Soutěž se konala v Gymnáziu a Hudební
škole hl. města Prahy. Patronem soutěže
byl Profesor Ivan Klánský (HAMU Praha)
a předsedou poroty byl Profesor František
Malý (HAMU Praha).
Jindrův výkon si můžete poslechnout on-line naskenováním QR kódu.
www.zusnehvizdy.cz/mladi-pianiste-hraji-na-klavir-steinway-sons-2022/
Pavlína Nápravníková,
sekretariat@zusnehvizdy.cz
Foto: Aleš Háva

TANEČNÍ SOUTĚŽ
MCUP 2022

Protože rozhodně nechceme usnout na vavřínech a víme, že zkušenosti jsou pro naše žáky
moc důležité, vysíláme je na další soutěže
a přehlídky.
Dne 8. května 2022 odjely žákyně 3. a 4.
ročníku tanečního oboru na taneční soutěž
M-Cup 2022, pořádanou DDM Modřany,
Praha 4. Dívky tančily v disciplíně moderního
tance na skladby Golden Nugget (Ackermann) a Primavera and Cry Me
a River (Einaudi, Timberlake).
V těžké konkurenci se neztratily a vybojovaly
4. a 5. místo.
Za přípravu, choreografie, vedení dívek
a krásné kostýmy děkujeme pedagožce tanečního oboru Dianě Gaálové.
“A holky, tančete dál, příště se zase těšíme na
skvělé výkony a umístění!!! Gratulujeme!”

OCENĚNÍ V TEPLICKÝCH FLAUTOHRÁCH
PRO ŽÁKY NAŠÍ UMĚLECKÉ ŠKOL
Ve sobotu 23.4.2022 se naši žáci flétnového
oddělení zúčastnili soutěže Teplické Flautohry a přivezli skvělé ceny.
Jarešová Ema – 2. místo v I. kategorii
Nekolná Barbora – 2. místo v I. kategorii
Vlčková Linda – 3. místo ve III. kategorii
Nápravník Vojtěch – 3. místo ve IV. kategorii
Mašovský Michael – 3. místo v V. kategorii
Poděkování patří našim žákům za cílevědomou práci v umělecké činnosti a panu
učiteli Mgr. Tomáši Johancsíkovi za přípravu svých flétnistů.
www.zusnehvizdy.cz/umisteni-v-soutezi-teplicke-flautohry/
Text: Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
Fota: archiv ZUŠ Nehvizdy

www.zusnehvizdy.cz/tanecni-soutez-m-cup-2022/
Text: Pavlína Nápravníková,
sekretariat@zusnehvizdy.cz
Foto: Diana Gaálová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Snižte účty za elektřinu!
s naší fotovoltaikou na míru
A nechte všechny starosti na nás
my se Vám postaráme o vše od
návrhu po montáž včetně zajištění
dotace až 205 000 Kč
kombinací Fotovoltaiky a
nabíječky na elektromobil
maximalizujete dotaci
až 275 000 Kč

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

sunwork.cz
info@sunwork.cz

737 255 648

+420 728 188 889

Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz
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Jsme tu pro Vás

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

SKVĚLÁ ZPRÁVA: BASKETBALOVÁ
PŘÍPRAVKA VYHRÁLA TURNAJ ČBF
V sobotu 14. května náš basketbalový oddíl
uspořádal pod záštitou ČBF turnaj kategorie
U10. Do naší skupiny byly nalosovány týmy
z BBA Plzeň a BK Lovosice. Bohužel tým
Plzně nemohl dorazit, ale podařilo se nám
sehnat náhradu – tým Wizards Praha.
V prvním utkání nehvizdská vlčata vyhrála
nad BK Lovosice jednoznačně 80:4. Ve druhém utkání opět jednoznačně zvítězili hráči
Wizards Praha nad BK Lovosice 86:13. Skoré
obou zápasů dávalo tušit, že třetí zápas bude
napínavý a hodně vyrovnaný.
A tak se i stalo. Oba týmy si ale nedaly nic
zadarmo. Rozhodovalo se až v samém závěru
zápasu vítězstvím domácích vlčat 33:28.
Musíme pochválit všechny naše hráče za
bojovný výkon, i za to, jak si skvěle vzájemně
fandí – takové utkání se muselo líbit všem
v hale. Jako trenéři jsme měli těžký úkol, jak
rozdělit sestavy z 19 hráčů, ale i to se nakonec povedlo tak, že si všichni zahráli stejně.
Chtěl bych dále poděkovat rodičům, hráčům
jiných kategorií, trenérům, našemu rozhodčímu Vládíkovi Pádivému, zkrátka všem,
kteří pomohli s organizací turnaje. Máme
velkou radost.
Za kolektiv trenérů TJ Sokol Vlci Nehvizdy
Petr Gomola
pgomola@gmail.com

Nově otevřená STK stanice
Brandýs nad Labem
Karla Lípy 1678
(Areál bývalé Auto Panoko, Auto Kelly)
Pondělí – Pátek

7:00 – 17:00

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

NAŠE DRUŽSTVA
V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH
V ČR se rozběhly krajské soutěže družstev
ve všech věkových kategoriích.
Pro nás to znamená dva měsíce plné organizace a vyvrcholením jsou nabité víkendy
tenisem od konce dubna do konce června.
V tenise po celý rok reprezentují kluby
jednotlivci, a proto je období soutěží
družstev v tenise velmi speciální. Reprezentuje nás celkově sedm družstev: ml.
žactvo A a B, st. žactvo, dorost, dospělí,
a v nejmladších kategoriích minitenisté
5 - 7 let a babytenisté 8 - 9 let.
Prakticky každý víkend nás tedy čeká
sedm mistrovských utkání v různých městech ve Středočeském kraji v kombinaci
s mistráky doma v Nehvizdech.
Výsledkově musíme vyzdvihnout výhry
družstva st. žactva, a to v nejvyšší krajské
I. třídě, 8:1 nad Bohutínem a 5:4 nad
Kladnem!
Velkou radost nám udělaly také výhry
družstva dorostu 7:2 nad Brandýsem
a o týden později rovněž 7:2 nad Radonicemi.
Naše nejmladší družstva věkových kategorií mini a babytenis zažívají v krajských
soutěžích, kromě neopakovatelných zážitků, důležitý postupný přechod do velkého
tenisu v žactvu.
Přejeme hodně úspěchů a radosti ve všech
zápasech.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

NAŠI KICKBOXEŘI NA TURNAJI V NĚMECKU
V sobotu 21. 5. jsme se ve složení Petr
Kazda, Tommy Kazda, Markéta Brožová,
Filip Vérteši a poprvé i Maky Burešová
zúčastnili turnaje v kickboxu od světové federace WKU v Německu – Lübeck. Tommy
(30 kg) vybojoval 1. místo ve finálovém
zápase, a ještě přidal dvakrát stříbrnou
medaili. Markéta Brožová (65 kg) vyhrála
obě svoje kategorie lightcontact a kicklight
a ve finále dokázala porazit pokaždé velmi
kvalitní soupeřku. Markéta Burešová (60
kg) po půlročním tréninku absolvovala
svůj první turnaj, který hned vyhrála. Junior Filip Vérteši (65 kg) získal dvě stříbrné
medaile a od posledního turnaje v prosinci
se hodně zlepšil. Petr Kazda (85 kg) vybojoval dvě první místa.
Všem moc děkuji za jejich výkony a mám
z nich velkou radost.
Text a fota: Petr Kazda, trenér
petr.impact@seznam.cz

10

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

POMOZTE SOKOLŮM DO FINÁLE
SOUTĚŽE HÝBEME SE HEZKY ČESKY
Dostala jsem za úkol naši jednotu přihlásit
do projektu s Penny, chtěla bych vás proto
požádat o hlasování pro nehvizdský sokol v
soutěži Hýbeme se hezky česky s Penny.
Můžete hlasovat každý den, a když přidáte
pohybovou aktivitu - chůzi či běh v kilometrech, můžete hlasovat 2x denně. Navíc ti, co
posílají „kilometry za den“, jsou každý den
zařazeni do losování o poukázku na nákup v
Penny.
Děkuji moc za šíření této informace a hlasování. Bylo by fajn se opět probojovat do
finále a našim sokolům a sokolkám pořídit
za vyhrané peníze další cvičební vybavení a
potřeby. Hlasovat můžete do 29. června 2022.
Renáta Jarošová,
cvicenickonehvizdy@seznam.cz

☑️ Hlasujte ZDE: https://www.hybemesehezkycesky.cz/?region_id=65&_fid=5olh
☑️ K hlasování se dostanete jednoduše také přes facebookový profil TJ Sokol Nehvizdy

CHCETE SPORTOVAT? NOVĚ NABÍZÍME
PERMANENTKY NA VYBRANÁ SPORTOVIŠTĚ
Dovolujeme si informovat veškerou veřejnost, že jsme spustili systém rezervací některých sportovišť v rámci předplacených permanentek.
Jedná se zatím o beachvolejbalové kurty ve sportovním
areálu, hernu stolního tenisu a squashové kurty ve školní
tělocvičně/hale.
Celý systém bude reflektovat i skutečnosti, jako jsou
členství v TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy, kdy členové
těchto spolků budou mít vstupy cenově výhodnější.
Zohledňujeme samozřejmě i množstevní slevy na více
vstupů.
NOVĚ NABÍZENÉ PERMANENTKY
(první cena je základní výše / druhá cena je zlevněné vstupné pro členy TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy)
Beach volejbal 10 hodin - 1800 Kč / 1000 Kč
Beach volejbal 20 hodin - 3500 Kč / 1900 Kč
Squash* 10 hodin - 2000 Kč / 1000 Kč
Squash* 20 hodin - 3900 Kč / 1900 Kč
Stolní tenis* 10 hodin - 1000 Kč / 500 Kč
Stolní tenis* 20 hodin - 1900 Kč / 900 Kč
Koupě permanentky je možná u správce sportovní haly po
telefonické domluvě, a to zatím pouze v hotovosti. Volat
nebo psát SMS můžete na telefonní číslo 720 973 622.
Přihlaste se do rezervačního systému
Na webu https://sokolnehvizdy.isportsystem.cz/ se můžete
registrovat a následně si objednávat plánované hodiny na
vybraná sportoviště, a i na jednotlivé lekce.
Držitelé permanentky také uvidí, jak se jim postupně odečítají zakoupené hodiny.
* důležité info – sportoviště ve sportovní hale nefunguje v
období letních prázdnin (24. 6. - 31. 8. 2022)
Text a fota: Hynek Ondráček
hynek@ondraczech.com

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pátek 22. dubna odpoledne ohlásil místostarosta dopravní nehodu na křižovatce
z Nehvizd do Čelákovic. Jeden z účastníků
nehody se zranil a k nehodě vyrazila sanitka.
U nehody pomáhal s usměrňováním dopravy i jeden z nehvizdských hasičů.
Večer téhož dne žádala strážníka o pomoc
obyvatelka Nehvizd, které se v Praze porouchalo auto a měla potíže zajistit odtahovou
službu.
V úterý 26. dubna oznámila obyvatelka
Nehvizd, že sousedům z kapličky uniká
plyn. Strážník únik plynu slyšel i trochu cítil.
Vyhodnotil, že množství plynu neohrožuje
bezprostřední okolí a zajistil výjezd havarijní
služby bez dalších bezpečnostních opatření.
Ve středu 27. dubna dopoledne oznámil obyvatel Nehvizd, že se v Podolí pohybují okolo
špatně zaparkovaného Mercedesu tři muži.
Strážník při lustraci zjistil, že na jednoho
z mužů je vydán zatykač, a proto jej předal
policistům.
Téhož dne odpoledne upozornil obyvatel
Nehvizd na zvednutý poklop na kanalizační
vpusti v ulici Úvalská. Strážník zjistil, že
poklop je poničený. Pracovníci technických
služeb neměli náhradní. Na poškozenou
komunikaci pracovníci umístili zábranu.
Ve čtvrtek 28. dubna řidič ohlásil sraženou
srnu na silnici do Nehvizdek. Strážník našel
zvíře živé se zlomenými běhy. Strážník přivolal myslivce, který srnce odklidil.
V pátek 29. dubna ráno strážník dorazil
k dopravní nehodě v ulici Pražské na křivatce do Čelákovic. Viník nehody na místě
uhradil poškozenému škodu.
V pondělí 2. května odpoledne zkusil strážník dohledat majitele s polskou registrací,
které dlouho parkovalo v ulici Družstevní.

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: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Strážník byl registrem upozorněn, že auta
se zahraniční registrací běžným způsobem
lustrovat nelze.
V sobotu 3. května ráno blokovalo v obci
auto s ukrajinskou registrací vjezd do dvora.
Po autě nikdo nepátral, ale další údaje nebylo
jak zjistit. Za dvě hodiny se majitel dostavil
k vozidlu a strážník mu na místě udělil pokutu dva tisíce korun.
Ve středu 25. května oznámil obyvatel Nehvizd, že v ulici na Příštipku pomalu projíždí

dodávka Ducato, kterou řídí muž v kukle.
Strážník projel ulici i celé Nehvizdy, ale žádnou dodávku nespatřil.
V úterý 31. května si na chování školáků
stěžovala obyvatelka Nehvizd. Osmáci zákon
neporušovali a strážník je pouze napomenul,
aby neprodukovali tolik hluku, což na chvíli
pomohlo.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Česká pošta, s.p. hledá smluvního zástupce
pro poskytování poštovních služeb formou provozovny
Pošty Partner v obci:

250 81 Nehvizdy
Předmět činnosti smluvního zástupce:
Poskytování poštovních služeb za smluvní provizi.
Rozsah poskytovaných služeb:
• příjem a výdej listovních a balíkových zásilek,
• příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO,
• výplata poštovních poukázek a důchodů,
• vybrané služby Poštovní spořitelny (operace platebními kartami a vkladními
knížkami jako jsou vklady a výplaty, příjem příkazů k úhradě a výplata šekových
poukázek),
• prodej cenin a zboží, kolků,
• prodej tisku, losů, dobíjení předplacených SIM karet a dálničních kupónů,
• příjem reklamací.
Provize je zástupci přiznána za poskytování služeb ve stanoveném rozsahu hodin
pro veřejnost:
30 hodin týdně
Základní požadavky na smluvního zástupce:
• Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku.
• Všechny druhy obchodních společností či družstva, jejichž předmětem podnikání
je zprostředkování obchodu a služeb.
• Subjekt podnikající na základě živnostenského oprávnění dle Přílohy 4 k Zákonu č. 455/1991 Sb., obor činnosti 47. Zprostředkování obchodu a služeb.
• Obec, resp. právnická osoba, v níž má obec majetkovou účast.
Pro bližší informace kontaktujte:
Bc. Oldřicha Boulu
tlf. +420 605 220 409
e-mail: boula.oldrich@cpost.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 6. 2022. 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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