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SVÁTEK ATLETIKY V NEHVIZDECH SE BLÍŽÍ
S příchodem nového roku odstartovala i halová sezóna, která vyvrcholí první březnový
víkend na HME v Glasgow. Po ohlédnutí se
za rokem 2018 se náš mítink může pochlubit zařazením mezi nejlepší akce v České
republice. Zájem je patrný i ze světa, a to
díky přihláškám ze zemí, jako jsou například Čína, USA, Japonsko a další.
První slovo však budou v Nehvizdech mít
děti, které si to mezi sebou rozdají 31. ledna.
Vysoký zájem škol z celé republiky si bohužel vyžádal odmítnutí některých z nich
z kapacitních důvodů. Třeba se v budoucnu
podaří kapacitu navýšit například přidáním
dalšího soutěžního dne, ale v současnosti
účast více než dvanácti škol nezvládneme.
Následující den už se v hale bude takzvaně
střílet ostrými, a to jak mezi hendikepovanými, tak mezi profesionálními atlety.
Z hlediska termínu je mítink zasazen přímo
do středu sezóny, a závodníci tak budou
dostatečně rozzávodění a plní chuti překonávat rekordy mítinku a potažmo i limity
právě třeba na zmiňované HME, případně
jiná kontinentální mistrovství.
V mužské dálce se můžeme těšit na obhájce
loňského prvenství Vladyslava Mazura
z Ukrajiny, neustále se zlepšujícího Ituaha

Enahora z Nigérie či Brita Ferona Sayerse.
Věříme i v účast českého rekordmana Radka
Jušky a jednáme i s dalšími skokany s osobními rekordy za osmi metry. Diváky tak
rozhodně čeká kvalitní bitva na samém konci dálkařského doskočiště.
Ženy si v nehvizdském písku odbydou
premiéru, a i zde se můžeme těšit na velmi
rozmanité startovní pole. Mezi potvrzené
závodnice patří například Kypřanka Nektaria Panagiová, Jessie Jamesová z USA či
silná Ukrajinka Kristina Hryshutinová.
Pestrou paletu národů nabídne v obou
kategoriích také sektor výšky. Diváky čekají
závodníci z Baham, Číny, Antiguy a Barbudy, Spojených států, Mexika či Portorika.
Do Nehvizd zavítá také silné duo uzbeckých
výškařek s osobními rekordy 198 centimetrů. Mezi muži zdobí hned několik výškařů
osobní rekord nad magickou hranicí 230
centimetrů, takže budeme výkon na této
hranici s napětím očekávat i v samotném
závodě a skvělou atmosférou závodníkům
pomůžeme k metám nejvyšším.
V kouli se předvede český rekordman
Tomáš Staněk, kterému chystáme více než
důstojnou konkurenci v podobě několika
vrhačů s osobními rekordy za 20 i 21 metrů,

Jamal Wilson,
Bahamy:
„Do ČR se opět
po letech těším.
Vždy se mi u vás
dařilo, chci skočit
vysoko. Věřím
v podporu fanoušků,
aby se mi to
povedlo.“

Tomáš Staněk, ČR:
„Na závod v Nehvizdech se těším hlavně
proto, že loni jsem byl
kvůli zranění jen v roli
diváka. Letos jsem se
snažil, abych se vyhnul
zraněním, a doufám,
že diváky potěším
dalekým vrhem.“

což je úroveň nejužší světové špičky. Tomáš
bude nepochybně útočit na limit na HME,
ale také na svůj vlastní český rekord. Neváhejte a dorazte do haly Tomáše podpořit
a zažít podívanou těch nejpřísnějších světových parametrů.
Doprovodný program pro nejmenší zajistí
koutek plný her a hraček od firmy Olymptoy, pro starší návštěvníky je připraven
fotokoutek či možnost měření tělesného
tuku a svalů a na závěr se mohou všichni
zúčastnění těšit na koncert.
Na mítinku budou přítomni hosté z řad
současných i bývalých vynikajících sportovců jako například světová rekordmanka
ve vrhu koulí Helena Fibingerová, elitní
vícebojaři Roman Šebrle a Tomáš Dvořák,
či olympijský vítěz Aleš Valenta, který bude
dokonce celý mítink spolukomentovat.
Videozáznam z akce opět obstará Česká televize a já si vás tak dovoluji ještě jednou na
přelomu ledna a února pozvat do sportovní
haly, kde můžeme všem ukázat, jak se fandí
v Nehvizdech!
Tomáš Vojtek
ředitel mezinárodního atletického mítinku
tomvojtek@seznam.cz
Frederic Priscilla,
Antigua a Barbuda:
„Trénink vypadá
dobře, věřím v dobré skoky. Do Nehvizd se těším i když se
bojím sněhu. Těším
se na halu plnou
fanoušků.“
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

FOTOSTRANA Z AKCÍ V MĚSTYSI
Setkání zastupitelů se seniory
Senioři byli vedením obce pozváni na
tradiční předvánoční setkání do jídelny
mateřské školy, které se konalo v úterý 18.
prosince. Děti ze školky měly pro seniory
připravené vystoupení. Zastupitelé (J. Záhrobská, J. Nepivodová a J. Glatt) předali
seniorům informace o akcích, které jsou
pro ně plánovány. Kuchařkám děkujeme
za výborný punč a kávu. Přínosem těchto
setkání je také to, že senioři získají možnost si vzájemně popovídat.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Alena Nekolná

Anthropoid
Dne 18. 12. 2018 se konala vzpomínková akce při příležitosti 77. výročí seskoku skupiny
Anthropoid. Setkání se tradičně zúčastnili představitelé městysu Nehvizdy a delegace
z Českého svazu bojovníků za svobodu vedená panem plk. Ing. Emilem Kulfánkem.
Děti z naší zákládní školy na závěr akce zazpívaly českou a slovenskou státní hymnu.
Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé
světové války z Velké Británie na území protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové armády Jozef Gabčík a Jan Kubiš.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
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Odlitek zdi jako upomínka
Dne 13. 12. 2018 byl v horním zámku
v Panenských Břežanech slavnostně
odhalen odlitek zdi ze dvora domu
Porchester Gate. V této budově
nedaleko centra Londýna za druhé
světové války sídlila československá vojenská zpravodajská služba.
Právě tam byla naplánována operace
Anthropoid. Slavnostního aktu se
zúčastnili hejtmanka Středočeského
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová,
válečný veterán a letec RAF genmjr.
Emil Boček, kardinál Dominik Duka,
britský velvyslanec Nicholas Stewart
Archer, náměstek ministra kultury
ČR Alois Mačák a další hosté, včetně
starosty městyse Nehvizdy Vladimíra
Nekolného, který položil u odlitku
zdi kytici s trikolórou.
Text a foto: -pem-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI
Adventní ohlédnutí
V neděli 23. prosince odzvonil v 18.00 hodin zvon nehvizdského
kostela sv. Václava začátek tradičního adventního koncertu. Na
hodinu jsme zapomněli na předvánoční shon a dopřáli jsme si
velmi hezký zážitek. Každá chvíle, kterou můžeme prožít s lidmi
blízkými a v příjemné atmosféře, je vzácná a snad nepřeháním,
když si dovolím tvrdit, že o našem koncertu to platí bezezbytku.
Nám blízcí a vzácní hosté i hvězdy domácího nebe se postarali
o to, aby jedna z posledních adventních hodin byla hodinou,
kterou si v paměti a srdci uchováme dlouho.
Dovolte mi tedy poděkovat všem, kteří náš koncert ozdobili
svým vystoupením nebo svou přítomností. Vystoupili Ladislava
Šťastná, Viktorija Hanžlíková Krafová, Jan Bláha, Marie Rýdlová, Andrea a Aleš Hávovi, David a Samuel Śtěchovi, Karolína
Brodská, Alžběta Pádivá, Daniela Kolářová, Klárka Příplatová, Ladislav Kolář a Nehvizdský pěvecký sbor pod vedením
sbormistryně Lenky Noskové. Trochu jsme posmutněli, protože
Lenka nás opouští a budeme hledat nového sbormistra. Lenko,
díky, je za Vámi hodně práce a hodně dobrého…
Děkuji manželům Jitce a Luborovi Chalupovým, bez nichž
bychom koncert uspořádat nemohli, v neposlední řadě děkuji
všem, kdo přišli a strávili s námi příjemnou adventní hodinu.
Bylo mi potěšením přivítat i pana Bohumíra Hanžlíka, hudebního pedagoga a výborného muzikanta.
Budeme se moc těšit za rok. Nezapomeňte si udělat hodinu času
23. prosince 2019.
Záznam koncertu najdete na https://youtube/SSvjLXl9xsI.
Text a foto:
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

Vánoční prodej kaprů
I v loňském roce probíhal prodej vánočního kapra na zahradě klubu Stovka doplněn prodejem vánočních stromečků.
Aprílové počasí neodradilo místní ani přespolní k procházce
a koupi tradičního vánočního kapříka či stromečku. Těší mě,
že naše tradice má již v Nehvizdech svoje kořeny a přispívá
ke stmelování našich občanů ve vánočním čase. Děkuji za
účast a přeji všem hodně zdraví a štěstí v roce 2019.
Text a foto:
Tomáš Adamec
Thomas.ad@seznam.cz

Recitál Václava Jíry a jeho žáků
Na vánoční prázdniny se Dětské centrum Dráček
v pátek 21. prosince naladilo klavírním recitálem
lektora kroužku hry na klavír Václava Jíry a jeho
žáků. Lektor představil své autorské skladby, které
budou na právě vydávaném albu. Děti hrály vánoční
skladby.
Myslím, že všichni přítomní rodiče slyšeli, jak skvělý
muzikant učí jejich děti. Pokud děti hrají s radostí, je
třeba dodat, že v osobě lektora má
Dráček také skvělého pedagoga.
Text a foto:
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ PROSINCOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFO
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1808 Kč za
měsíc.
- Odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva ve
výši 32 541 Kč za měsíc.
- Odměnu za výkon funkce člena rady ve
výši 7231 Kč za měsíc.
- Odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3616 Kč za měsíc
a člena výboru ve výši 3013 Kč za měsíc.
- Odměnu za výkon funkce předsedy komise rady ve výši 3616 Kč za měsíc a člena
komise ve výši 3013 Kč za měsíc.
- Přerušení řízení na stavebním úřadě
k výstavbě zdravotního střediska na pozemku p. č. 79 a 80 v Nehvizdech, a to na
základě doporučení Komise finanční
a bezpečnostní, protože po výstavbě by zde
byl nedostačující prostor na parkování
a lokalita v blízkosti mateřské školy by se
tak stala velice nebezpečnou.
- Změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením
č. 5/2018.
- Rozpočtové provizorium na rok 2019 do
doby, než bude schválen rozpočet pro rok
2019.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018
o místním poplatku za likvidaci komunál-

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.

ního odpadu. Stanovení nových poplatků
najdete v rubrice Informace z úřadu nebo
na www.nehvizdy.cz.
- Žádost na pořízení bio nádob a štěpkovače z dotačního programu OPŽP a odsouhlasilo zpracování žádosti o dotaci od
společnosti Dotace snadno, spol. s r. o.
- Podání žádosti na opravy a obnovu
místních komunikací v obci z dotačního programu MMR ČR a odsouhlasilo
vypracování žádosti od společnosti Dotace
snadno, spol. s. r. o.
- Uzavření smlouvy na zřízení věcného
břemene – služebnosti pro Českomoravskou distribuci, s r. o., na NN za cenu
10 tisíc Kč.
- Navrhované časy jízdního řádu linky 688
z Nehvizd do Mstětic.
- ZM pověřilo Kontrolní výbor ZM k provedení inventur majetku.
- ZM pověřilo starostu, aby u spolupracující advokátní kanceláře zajistil stanovisko
k pořizování oficiální nahrávky zasedání
zastupitelstva.
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 lednu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito
občané:

Vladimír JOCH
Tamilla KLISHINA
Václav Čejka
Jarmila TÝCOVÁ
Jaroslava REISINGEROVÁ
Stanislav KRÁL
Eva BENEŠOVÁ
Marta ADÁMKOVÁ
Helga ROHACZKOVÁ
Jana SVOBODOVÁ

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.
LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Stromky určené k likvidaci můžete odvézt
sami na skládku dřevní hmoty, která je
u čistírny odpadních vod (ul. Do Nehvizdek), nebo je ponechat u sběrných nádob
na odpad před domy a zaměstnanci technických služeb je postupně odvezou.
PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
23. 1. 2019 od 7.30–11.30 hod.
v Nehvizdech, ul. Pražská 298
23. 1. 2019 od 11.45–15.00 hod.
v Nehvizdech, ul. Pražská 276
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK SPRÁVNĚ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Upozorňujeme občany, že tříděný odpad není
nutné odevzdávat pouze do barevných kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast a sklo) a sběrný
dvůr, ale doporučujeme využít i barevné plastové
pytle na tříděný odpad. Výhodou je, že tento odpad nemusíte nikam odnášet ani vozit a současně
neriskujete přeplněný kontejner.
Po naplnění příslušného pytle jej stačí pouze
zavázat a postavit před váš dům a naše technické
služby jej dvakrát v týdnu zdarma odvezou
(svoz v úterý a pátek).
Text a foto: Richard Sedlický
předseda Komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Popelnice na bioodpad.
Od dubna budou moct
občané Nehvizd využívat
hnědé popelnice na
ukládání bioodpadu.
Všem občanům, kteří
o ně budou mít zájem,
budou tyto nádoby
vydávány zdarma na
sběrném dvoře. S výdejem se začne v měsíci
březnu. Současné velkoobjemové kontejnery
pro odkládání bioodpadu, umístěné v obci,
budou odstraněny.
Informace k nakládání
s bioodpadem budeme
zveřejňovat jak na www
stránkách obce, tak na
stránkách NK, obecné
i aktuální informace
budou k dispozici i na
FB stránkách městyse.

Co patří do hnědého kontejneru
na bioodpad?

Co do biologického odpadu
nepatří?

Jedná se o biologicky rozložitelné
komunální odpady:
odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny,
zeleninová nať, jádřince, pecky
z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné
skořápky, čajové sáčky, kávová
sedlina, čistý starý papír, lepenka,
papírové kapesníky, zbytky vlasů
a vousů, popel ze dřeva,
odpady ze zahrady – tím se
rozumí posekaná tráva, listí, drobné
větvičky, drny, trus býložravých
hospodářských zvířat, stará zemina
i hlína z květináčů, piliny, hobliny,
kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané
ovoce, seno, sláma, košťály i celé
rostliny.

Biologický odpad, který není
produktem živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby
bioodpad nebyl znečištěn jinou
nebezpečnou chemickou látkou.
To znamená, že do hnědých
popelnic nepatří:
- kosti, maso a kůže, živočišné
zbytky, mrtvá těla zvířat a jejich
exkrementy,
- plasty, sklo, sutě a kameny,
obalové materiály, chemické látky
a jejich obaly,
- pytlíky z vysavače, cigarety, textil,
jednorázové pleny,
- zbytky jídel, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

NOVÁ KOMISE
NA NEHVIZDSKÉ RADNICI

KRUHÁK
NA PODĚBRADSKÉ

Vážení občané,
nová Komise dopravy a služeb vznikla
na podzim loňského roku. Naším cílem
je zlepšit kvalitu dopravy a služeb v naší
obci. Zapojili jsme se i do rozpracovaných projektů, které nám byly předány
zastupitelstvem k dořešení.
Budeme velice rádi, pokud se i vy zapojíte se svými náměty na zlepšení. Pokud vám
v Nehvizdech chybí některé služby, které
byste rádi využívali, nebo máte podnět
např. na zlepšení dopravního značení,

Na začátku ledna bylo vydáno povolení na výstavbu okružní křižovatky na Poděbradské silnici
č. II/611 při nájezdu na dálnici D11. Investorem
akce je společnost P3 Prague D11, s. r. o., která
staví haly v jirenské a zelenečské komerční zóně.
Na stavbě spolupracuje se Středočeským krajem.
Investora výstavby jsme požádali o sdělení přesnějšího termínu a délku plánované rekonstrukce,
abychom mohli informovat nehvizdské občany.
Richard Sedlický
předseda Komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

neváhejte nám napsat na e-mail:
dopravni@nehvizdy.cz nebo své postřehy
napište na oficiální FB: Městys Nehvizdy –
informace z úřadu, případně své připomínky doneste osobně na úřad městysu.
V závěru nám dovolte popřát do nového
roku 2019 všechno dobré, štěstí a zdraví.
Radim Keith
předseda komise dopravní a služeb
dopravni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

LEDNOVÁ NÁVŠTĚVA
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
Na začátku listopadu, tedy 7. 11., navštívila 1. A zoologickou zahradu
v Praze.
Den nás přivítal sluníčkem na stanici
autobusu v Nehvizdech. Na chladno
jsme byli ale všichni dobře připravení,
batůžky jsme měli plné jídla a dobrá
nálada také nechyběla.
Akce se osvědčila, děti byly fantastické,
není tudíž konec našim výletům.
Katka Havrdová,
Věra Urválková,
Andrea Černohousová
a Martina Poppelová

LETUŠKA
MEZI PRVŇÁČKY

Mezi prvňáčky přišla 19. 11. letuška Dominika. Děti poslouchaly každé její slovíčko.
V Nehvizdech nám vyrůstá početná základna
letušek! Martina Poppelová

KNIHOVNA V NOVÉM ROCE
Milí čtenáři, s novým rokem se podařilo spustit
online katalog knih, které jsou v nehvizdské
knihovně k vypůjčení. Po registraci a přihlášení
si vybranou knihu zarezervujete, ve svém účtu si
také můžete prodloužit aktuální výpůjčky.
Dále se podařilo realizovat úplně první výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby. Pro ty, kteří ještě s touto službou nemají
zkušenost, malé vysvětlení. Pokud máte zájem

o knihu, kterou nemáme v nabídce, je možné ji
zapůjčit z jiné knihovny zapojené do meziknihovní výpůjční služby. Většinou se jedná o knihy
potřebné ke studiu nebo o knihy, které se už
nedají koupit nebo jsou tak specifické, že s jejich
nákupem do naší knihovny nepočítáme. Některé
knihovny zapůjčují knihy bezplatně, některé za
menší poplatek. Čtenář pak u nás zaplatí pouze
poštovné za vrácení knihy zpět.

Doufám, že obě tyto novinky zlepší služby
nehvizdské knihovny a současně rozšíří okruh
čtenářů.
Katalog najdete na stránce:
https://nehvizdy.kpsys.cz.
Těším na vaši návštěvu v knihovně.
Klára Strnadová
knihovna.nehvizdy@seznam.cz

CO SE V PROSINCI DĚLO V ZUŠ NEHVIZDY

Vážení hudební čtenáři,
za celou ZUŠ Nehvizdy Vám přeji ve správném
rytmu pohodový, harmonický rok 2019.
Letem hudebním světem bychom rádi uvedli
naše nedávné události, které byly prezentované
jak pro veřejnost, tak hlavně pro rodiče dětí
navštěvujících naši ZUŠ.
V rychlosti bych jen vzpomněl na tyto termíny,
kdy 7. 12. proběhla výstava výtvorů výtvarného
oddělení napříč celou naší budovou a společně s
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literárně-dramatickým oddělením jsme vytvořili
příjemné odpoledne, 10. 12. zatančili žáci PTV
a 1. ročníku tanečního oddělení v rámci ukázkové
hodiny a 1. ročník si navíc připravil svou vlastní
choreografii na hudbu od P. I. Čajkovského
- Louskáček (divadelní baletní pohádková
inscenace), 11. 12. nám zahráli mladí pianisti
na odpoledním vystoupení a 12. 12. spojily síly
pěvecké, kytarové a dechové oddělení v komponované besídce všech žáků.
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Dovolte mi touto cestou poděkovat také všem
našim pedagogům. Tento půlrok budeme usilovat
o slavnostním zakončení prvního a věřím, že
šťastného školního roku 2018/19.
Více najdete zde: https://drive.google.com/drive/
folders/1iGsig5jAN8YjCXxs4Kd8XZn54GE7utBL?usp=sharing.
Text a foto: Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

ATLETICKÉ MEDAILOVÉ
ŽNĚ V ČELÁKOVICÍCH
UŽ 13. ročník Čelákovické laťky boural historická
maxima. A zasloužili se o to především naši atleti.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích – mladší
a starší děvčata, mladší a starší chlapci.
V kategorii mladších holek závod opanovala
Veronika Havlíčková výkonem 135 cm. Stejně
vysoký skok předvedla i Leontýna Dupalová,
o pořadí pak rozhodl čistší zápis. Obě holky poté,
co v soutěži zůstaly samotné a zařadily se na
historické třetí místo tabulek, si nechaly nastavit
laťku ve výšce o jeden centimetr vyšší, než je absolutní rekord, a to na 139 cm. Bohužel obě těsně
neuspěly. Vše si ovšem budou moci vynahradit
příští rok, jelikož budou obě spadat stále do stejné
kategorie. Na 5. místě se pak za nimi ještě umístila
Amélie Nevrlá (130 cm), shodně 7. místo si vezou
v nových osobních rekordech Kristýna Vopařilová a Hana Mikulášová (125 cm) a na 12. místě
skončila Anna Ondráčková (110 cm).
Starší holky suverénním počínáním ovládla
Eliška Zimmermannová výkonem 151 cm, to
je opět z historického hlediska všech 13 ročníků
třetí nejlepší výkon! Poté ještě zkoušela útočit na
absolutní rekord 158 cm naší Lucie Nedvědové,
ale tam už byla znát únava a svou roli hrály
i emoce z dosavadního bouraní vlastních limitů.
Nicméně si Eliška zasloužila ovace celé haly, která
ji za její počínání hlasitě odměnila.
Mezi staršími kluky jsme měli dva zástupce –
Jakuba Šaflera a Davida Horejše. Kluci ne-

zklamali, zaskákali i přes dlouhé čekání na
hranici svých možností a vykradli zlatý i stříbrný
stupínek. O tom, kdo vyhraje, rozhodovalo až
rozeskakování na výšce 161 cm. A to vyznělo pro
Jakuba. Všem velká gratulace a díky manželům

Bukačovým za neúnavnou práci při pořádání
závodů a jejich skvělou organizaci!
Text a foto: Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

VYUŽIJTE NAŠE KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ
Obec Nehvizdy podporuje kolektivní sportovní sporty, jako je fotbal, floorball
a zaměřuje se především na děti a mládež.
Přesto příznivci individuálních sportů mají
možnost si zatrénovat nedaleko od svých
domovů. V poslední době je zájem o tato
sportoviště mnohem menší, než v době
jejich vzniku ankety naznačovaly.
Ve školní tělocvičně jsou kurty na squash
a ricochet. Kousek od nich je i jeden stůl na
stolní tenis. Kurty je možné rezervovat na

webu Sokolu Nehvizdy. Pokud jste tyto sporty ještě nezkoušeli, nevadí. Můžete si kromě
kurtů v tělocvičně zapůjčit rakety
i míčky. Kurty zaplatíte u správce v hotovosti, platební terminál v tělocvičně nemáme.
Kromě nové tělocvičny je možné využít
i sokolovnu. Zde je možné pronajmout si velký
sál v době, kdy dle rozvrhu nemají oddíly tréninky. U velkého sálu je vybavení pro dva badmintonové kurty. Můžete si pronajmout pouze
jeden kurt, ale v případě, že si pronajmete oba

kurty, máte celý sál pro své sportovní aktivity
a můžete si zahrát volejbal, sálovou kopanou
nebo tenis. Sportovní vybavení je dostupné
u správcové sokolovny, která svou roli plní
několik let a celou budovu dokonale zná.
Přijměte pozvání k pravidelnému či příležitostnému protažení a příjemně strávenému
času s přáteli.
Pavel Horák
horakp@seznam.cz

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK

Již tradičně se uskutečnil zápas silvestrovského fotbálku a tentokrát již na novém
umělém povrchu. Sešlo se velké množství diváků i samotných hráčů. Celý tým AFK
Nehvizdy přeje všem příznivcům a hráčům fotbalu v Nehvizdech vše nejlepší v novém
roce, hodně štěstí a zdraví. Foto: Jiří Poběrežský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NAŠIM TENISTŮM SE DÁL DAŘÍ
Naši tenisté zahájili zimní turnajovou sezónu
výborně. Mladí hráči dosáhli na celostátních
i mezinárodních turnajích vynikajících
výsledků a navíc počet našich hráčů na celostátních turnajích stále roste!
Na mezinárodních turnajích se dařilo Nikole
Kopřivové (TO Sokol Nehvizdy) na Tennis
Europe U12 ve Francii, kde vybojovala 2. místo. V náročných utkáních porazila postupně
ve dvouhře tři francouzské hráčky a probojovala se v consolation do finále, ve kterém
prohrála až s Kenishou Moning (SUI).
Našim hráčům se výborně dařilo na celostátních turnajích v České republice.
Dominik Bílek opět rozšířil počet vyhraných
turnajů o další celkové vítězství v kategorii do
9 let. A k tomu stihl přidat ještě druhé místo
z turnaje v Klánovicích a třetí místo z velmi
dobře obsazeného turnaje na Hamr Praha.
V kategorii do 9 let se dařilo na úvod zimy
také stále se zlepšujícím hráčům – Davidu
Luňákovi, Ivě Smíškové (odehrála v silné
konkurenci dva turnaje na TK Sparta), Alici
Ludvíkové (čtvrtfinále z celostátního turnaje
v Nehvizdech) a Martinu Vodákovi (o rok
mladší, začíná sbírat turnajové zkušenosti).
V kategorii minitenis 6–7 let zahájili zimní sezónu na celostátních turnajích naši nejmladší
závodní hráči Michaela Kolářová (3. místo
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v útěše v Nehvizdech), Jana Doubravová,
Mikuláš Hrstka a Jan Lukáš. Další minitenisté
se na své první turnaje těší.
V kategorii mladší žactvo do 12 let a starší
žactvo do 14 let máme rekordní počet hráčů,
kteří jsou pravidelně k vidění na celostátních
turnajích. Každý víkend máme na turnajích
zastoupení a hráči nám dělají radost svými
výkony i výsledky. Této věkové kategorii se
budeme proto podrobněji věnovat v příštím
vydání.
Přesto musím zmínit první turnajovou medaili Daniely Kolářové (TO Sokol Nehvizdy) po
přechodu do mladšího žactva za 3. místo ve
čtyřhře ve dvojici s Karolínou Pichovou (TK
Sportcentrum Mladá Boleslav) vybojovanou
v Hrádku nad Nisou. A také vyhraná utkání
stále se zlepšujících Šimona Vališe, Jakuba
Kapusty, Daniela Nováka a Tomáše Lorenze
(3. místo ve čtyřhře) i skvělé turnajové výkony
Nikoly Tydlačkové, Matěje Fraitaga a Jana
Schicka.
V mladším žactvu jsme měli zastoupení i na
Středočeském krajském přeboru v Příbrami
5.–6. 1. 2019, kde o postup na mistrovství
republiky bojovala Kateřina Koubová (TO
Sokol Nehvizdy), ale bohužel ji limitovala
později diagnostikovaná zlomenina prstu, ke
které došlo v úvodu utkání dvouhry. Kateřině
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se přesto zadařilo na přeborech ve čtyřhře,
kde získala 3. místo.
Nejčerstvější úspěch v kategorii starší žactvo
(do 14 let) ve čtyřhře přidala 5.–6. 1. 2019
v Satalicích Karolína Koubová (TO Sokol
Nehvizdy) se spoluhráčkou Evou Belšánovou
(TK Neridé) ziskem 1. místa.
V kategorii dorost do 18 let se na celostátním
turnaji v Nehvizdech dařilo ve čtyřhře dvojici
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) +
Nela Šílová (Slovan Moravská Třebová), holky
vyhrály celý turnaj!
Radost nám udělala rovněž účast našich dorostenek Martiny Matějkové a Natálie Sixtové
a zkušenějších starších žáků Šimona Svatuňka
a Alexandry Kociánové na celostátním turnaji
v Nehvizdech. Martina Matějková byla dokonce blízko postupu do čtvrtfinále v třísetovém
utkání s Michaelou Samkovou (TK Spartak
Jihlava).
Radost máme úplně z každého zlepšení
a těšíme se na pokračování zimní sezóny!

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

Mezinárodní turnaje:
Tennis Europe Junior U12 – category 3,
Bordeaux, Francie, 27. 10.– 4. 11. 2018:
DVOUHRA DÍVKY – consolation: 2. místo
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).

Celostátní turnaje ČR:
Dorost C (do 18 let), TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 1. – 2. 12. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
(6:0, 6:0), (6:3, 2:6, 0:1). 1. kolo účast – Martina
Matějková (TO Sokol Nehvizdy), Alexandra
Kociánová (TO Sokol Nehvizdy), Natálie Sixtová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. místo Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) + Nela Šílová (TJ Slovan
Moravská Třebová) (6:1, 6:1), (6:4, 4:6, 1:0), (4:6,
6:3, 1:0).
Dorost C (do 18 let),
TENIS-CENTRUM DTJ Hradec Králové ,
STRATOS AUTO CUP, 22. – 24. 12. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup do 16 – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) (6:4, 6:2), (2:6, 2:6).
Dorost C (do 18 let), Tenis Cibulka,
Tenis Cibulka Cup, 5. – 7. 1. 2019:
DVOUHRA DÍVKY: postup do 16 - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) (6:0, 6:3),(2:6, 5:7).
ČTYŘHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Valentýna
Kasková (TJ Radlice).
Starší žactvo C (do 14 let),
TK Sokol H. Počernice, 15. – 16. 12. 2018:
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. místo Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) + Amelie Essie Drukerova
(Sportcentrum Uhříněves).
Starší žactvo B (do 14 let), TJ Jiskra Havl. Brod,
LA CUP, 28. – 31. 12. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále –
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) (6:0, 6:3),
(1:6, 6:2, 2:6).
ČTYŘHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Nela Šílová
(TJ Slovan Mor. Třebová) (6:1, 6:1), (6:1, 1:6, 0:1).
Mladší žactvo C (do 12 let), Lob S.A. Bohnice,
Lob Cup, 7. – 10. 12. 2018:
DVOUHRA CHLAPCI: 1. kolo – Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy) (4:6, 6:7).

Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
na mezinárodním turnaji Tennis Europe
do 12 let výborně reprezentovala v Bordeaux ve Francii, postoupila přes tři
francouzské hráčky ve dvouhře v consolation do finále!
Foto: Petr Kopřiva

Mladší žactvo C (do 12 let),
LTC Modřany 2005, 7. – 10. 12. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: 1. kolo – Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy) (4:6, 5:7), 1. kolo – Nikola
Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy) (3:6, 3:6).
Mladší žactvo C (do 12 let),
SK Satalice, 8. – 10. 12. 2018:
DVOUHRA CHLAPCI: 1. kolo – Jakub Kapusta
(TO Sokol Nehvizdy) (4:6, 6:7).
Mladší žactvo C (do 12 let), TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 15. – 16. 12. 2018:
DVOUHRA CHLAPCI: postup do čtvrfinále –
Daniel Novák (TO Sokol Nehvizdy) (6:2, 6:2),
(1:6, 5:7), postup do čtvrfinále – Jakub Kapusta
(TO Sokol Nehvizdy) (6:0, 6:0), (0:6, 1:6), postup
do čtvrtfinále – Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy)
(6:0, 6:0), (3:6, 3:6). 1. kolo – Jan Schick (TO
Sokol Nehvizdy), 1. kolo – Matěj Fraitag (TO
Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA CHLAPCI: 3. místo Tomáš Lorenz
(TO Sokol Nehvizdy) + Viktor Šámal (TJ Spoje
Praha) (6:4, 6:4), (2:6, 7:5, 1:0), (6:3, 5:7, 0:1).
Mladší žactvo C (do 12 let), TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 15. – 16. 12. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále –
Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy) (6:1, 6:2),
(2:6, 3:6). 1.kolo – Michaela Studničková (TO
Sokol Nehvizdy), 1. kolo – Nikola Tydlačková (TO
Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. kolo – Daniela Kolářová +
Nikola Tydlačková (obě TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo C (do 12 let), Sp. centrum Linhart, Linhart Cup, 28. – 31. 12. 2018:
DVOUHRA CHLAPCI: postup do 16 – Šimon
Vališ (TO Sokol Nehvizdy) (7:5, 4:6, 1:0), (3:6,
2:6). 1. kolo – Daniel Novák (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA CHLAPCI: postup do čtvrtfinále
– Daniel Novák + Šimon Vališ (oba TO Sokol
Nehvizdy) (7:6, 3:6, 1:0), (7:5, 2:6, 0:1).
Mladší žactvo C (do 12 let), Tenis Cibulka,
Tenis Cibulka Cup, 29. – 31. 12. 2018:
DVOUHRA DÍVKY: postup mezi 16 – Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy). 1. kolo – Daniela
Kolářová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. kolo – Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy) + Miriam Škachová (LTC
Slovan Kladno).

Daniele Kolářové (TO Sokol Nehvizdy –
vlevo) se po přechodu do mladších žákyň
povedl v Hrádku nad Nisou krásný úspěch.
Se spoluhráčkou Karolínou Pichovou (TK
Sportcentrum Mladá Boleslav - vpravo)
vybojovaly ve čtyřhře 3. místo!
Foto: Věra Kolářová
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Mladší žactvo C (do 12 let),
TCEN Hrádek nad Nisou, 5. – 6. 1. 2019:
DVOUHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále –
Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy) (6:0, 6:1),
(1:6, 1:6).
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. místo – Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy) + Karolína Pichová (TK
SPORTCENTRUM Mladá Boleslav).
Babytenis (8–9 let), SK HAMR,
Hamerský babytenisový okruh, 25. 11. 2018:
hlavní soutěž smíšená: postup do čtvrtfinále –
Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let), TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 8. 12. 2018:
hlavní soutěž smíšená: 1. místo Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy), postup do čtvrtfinále –
Alice Ludvíková (TO Sokol Nehvizdy).
3. místo ve skupině – Iva Smíšková (TO Sokol
Nehvizdy),
4. místo ve skupině - David Luňák a Martin
Vodák (oba TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let), SK HAMR,
Hamerský babytenisový okruh, 16. 12. 2018:
hlavní soutěž smíšená: 3. místo Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let), TK Sparta Praha,
Sparta Head babytenis tour, 16. 12. 2018:
DÍVKY: účast skupina – Iva Smíšková (TO Sokol
Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let), TK Sparta Praha,
3. sparťanská pětka, 30. 12. 2018:
CHLAPCI A DÍVKY: 4. místo ve skupině – Iva
Smíšková (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TENIS Klánovice, 5. 1. 2019:
Hlavní soutěž smíšená:
2. místo Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Účast ve skupině – Martin Vodák (TO Sokol
Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let), TO Sokol Nehvizdy,
SPORT ADVANTAGE CUP, 9. 12. 2018:
útěcha: 3. místo Michaela Kolářová (TO Sokol
Nehvizdy).
4. místo ve skupině – Jan Lukáš (TO Sokol Nehvizdy), 5. místo ve skupině – Jana Doubravová (TO
Sokol Nehvizdy).

Dominik Bílek (vpravo) potvrdil ve své
kategorii do 9 let roli favorita a rozšířil počet
vyhraných turnajů o další turnajové vítězství, tentokrát na celostátním turnaji v Nehvizdech! Na snímku s finalistou Ondřejem
Turkem (TJ Republikán Praha – vlevo).
Foto: Petr Kopřiva
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
- V úterý 4. prosince 2018 strážníkovi
telefonicky oznámil občan Nehvizd, že
u dálnice hoří. Strážník projel ulicí Vyšehořovickou a jediným zdrojem kouře v oblasti
bylo hnojiště.
- Ve čtvrtek 6. prosince 2018 při společné
hlídce s policistou strážník zastavil řidiče,
který nadýchal téměř jedno promile alkoholu.
- V neděli 9. prosince 2018 ráno strážník
vyjel k dopravní nehodě za obcí směrem
na Mochov. Nehoda se obešla bez zranění.
Strážník na místě nehody našel vedle auta
v příkopu mladíka, který tvrdil, že auto

neřídil. Uvedl, že auto řídila žena, která po
nehodě odešla. Po příjezdů hasičů a lékaře
uvedl, že v autě je ještě jeden člověk. Hasiči
auto prohlédli, ale nikoho dalšího nenašli.
Mladík po chvíli přiznal, že auto řídil
a cestoval sám.
- Ve středu 12. prosince ráno občan Nehvizd strážníkovi ohlásil nehodu v ulici Pražská. Řidič nedobrzdil za autem, které dávalo
přednost chodci na přechodu. Řidiči
se na zavinění domluvili
a sepsali euroformulář.
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

POČET TRESTNÝCH ČINŮ KLESL
Do územní působnosti čelákovického policejního oddělení spadají obce Čelákovice,
Císařská Kuchyně, Kozovazy, Lázně Toušeň,
Mochov, Mstětice, Nehvizdy, Nehvizdky, Sedlčánky, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč.
S vedoucím čelákovického oddělení nadporučíkem Michalem Geckem jsme se v lednu
sešli k rekapitulaci loňského roku 2018 a nad
tématy, která se občanů Nehvizd týkají.
V roce 2017 jsme se v rozhovoru dotkli situace
na parkovišti u prodejny LIDL, které bylo velkým lákadlem pro kriminální živly páchající
trestnou činnost vloupáním do automobilů.
Jak vypadá situace aktuálně?
Samozřejmě jsme museli na situaci reagovat
a zvýšili hlídkovou činnost. To mělo přímý
dopad a k dnešnímu dni mohu konstatovat,
že nápad trestné činnosti na tomto místě je
minimální. Přesto platí, že kriminální skupiny
podobná místa neustále objíždí a na jednom
nepůsobí delší dobu. Proto apeluji na občany,
aby PČR pomohli, byli všímaví a zejména
nenechávali v autech viditelně žádné cennosti,
batohy, nootebookové brašny či jiné předměty.
Stejně tak není vhodné dávat až na parkovišti
cokoliv do kufru před odchodem do prodejny.
Obvyklá taktika kriminálníků je pozorovat
a vyhlédnout si nejvhodnější oběť. Opravdu
platí, že auto není trezor.
Pojďme se tedy podívat na statistiku trestné
činnosti a objasněnosti v územním obvodu
čelákovického policejního oddělení.
Těší mě, že počet objasněných trestných činů
se nám daří každý rok zvyšovat. Na konci roku
2018 dosáhlo naše obvodní oddělení Čelákovice celkové objasněnosti 47,7 %.

V loňském roce jsme v Nehvizdech řešili
celkem 31 trestných činů. V roce 2017 bylo
přitom v Nehvizdech spácháno 42 trestných
činů a objasněnost v celé územní působnosti
byla 46,9 %. Rok předtím, tedy ve 2016, evidujeme 37 spáchaných trestných činů při celkové
objasněnosti 44,2 %. Ze statistik je patrné, že
ke zvýšení nápadu trestné činnosti nedochází,
naopak se snižuje.
To jsou výborné zprávy. Jelikož vnímám témata diskusí na nehvizdských sociálních sítích,
prozraďte prosím, jak je to s krádežemi aut
v Nehvizdech z pohledu minulých let.
Naše oddělní šetřilo krádeže aut v Nehvizdech
dle jednotlivých let v následujících počtech.
V roce 2015 jedno vozidlo, v roce 2016 jedno
vozidlo, v roce 2017 jedno vozidlo a v loňském roce 2018 celkem tři vozidla. V závěru
minulého roku jsme na základě žádosti vedení

městyse nasadili společné hlídky policistů
a strážníka, které působily ve večerních
hodinách a v noci. Na ulicích městysu je
zaparkováno hodně „majetku“, proto je na
místě, aby byli občané i tak ostražití a vozidla
si zabezpečovali.
Jak vnímáte hlášení o pohybu podezřelých
osob či vozidel na území městyse?
Pohledem policejní činnosti vítáme každý
podnět k prověření dílčího podezření. Evidujeme případy, kdy takové oznámení vedlo k realizaci pachatele, tedy jeho trestnímu stíhání.
Pokud mají občané konkrétní podezření, měli
by volat ihned policejní linku či strážníka.
Děkuji za rozhovor a budeme se těšit na další
setkání a spolupráci, rádi Vás přivítáme v Nehvizdech při diskusi s občany.
Petr Mück

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 1. 2019 Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
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