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LÉKAŘKY SE DO NOVÝCH
ORDINACÍ NASTĚHUJÍ UŽ V LÉTĚ
V polovině května se uskutečnila kolaudace
budovy v Úvalské ulici. V jejím přízemí jsou
umístěny ordinace pro dětskou lékařku a praktickou lékařku. Nové krásné prostory postavila
firma Canaba.
V současné době probíhají v těchto prostorách
dokončovací práce na přání lékařek, aby mohl
být po otevření zajištěn lékařský provoz. Nové
ordinace budou otevřeny o prázdninách,
a to po schválení krajské hygieny a Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Velkou výhodou pro pacienty je dobrá dostupnost (ordinace nejpozději od konce srpna najdou
na východní straně městyse) a dostatečné množství parkovacích míst pro každou z ordinací, která
se nacházejí vedle budovy.
O prázdninách bude otevřena také nová lékárna
společnosti Biotika, kterou najdete v prostorách
komerčního parku naproti prodejně Lidl.
Majitel lékárny již s lékařkami jednal a všichni
se těší na dobrou spolupráci, která opět zlepší
dostupnost zdravotní péče v našem městysi.
Určitě vás napadla otázka, proč není lékárna ve
stejné budově jako ordinace. Víte, že o lékárně pro
Nehvizdy jednáme řadu let. A vždy jsme naráželi
na problém provozu lékárny a její rentability. Lékárny chtějí být buď ve zdravotnických zařízeních
s velkou koncentrací lékařů, včetně specialistů.
To naše dvě ordinace nejsou. A nebo v místě,

kde je očekávána větší koncentrace lidí. Proto je
pro provozovatele lékárny zajímavější umístění
v komerčním parku poblíž dalších provozoven
(určitě jste si všimli, že hned vedle lékárny bude
Pekárna Martin).
Věříme, že se podaří do konce srpna přestěho-
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Sbor dobrovolných hasičů včetně výjezdové
jednotky bude mít vlastní prostory.
V budově Úřadu městyse Nehvizdy probíhá
od zimních měsíců rekonstrukce přízemí
a prostoru garáží. Technické služby si budují
zázemí – kancelář, šatny, WC, sprchy a sklad.
V současné době se prostory nachází před
dokončením. Do těchto zrekonstruovaných
prostor se pracovníci technických služeb
přestěhují už v červnu.
Původní prostory, v nichž naše technické
služby sídlily, se musí upravit a vymalovat.
Přestěhuje se do nich sbor dobrovolných
hasičů včetně výjezdní zásahové jednotky. Samostatné prostory, dále pak sklad a garáž jsou
podmínkou fungování nehvizdské výjezdní
jednotky dobrovolných hasičů. Věříme, že
stěhování proběhne podle harmonogramu.
Naše jednotka se bude účastnit požárních
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vat obě ordinace i otevřít lékárnu. Budeme vás
průběžně informovat.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Jiří Poběrežský

zásahů pořádaných jednotkami profesionálních
hasičů, hasičských soutěží a v neposlední řadě
bude motivována ve výchově mládeže.
Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz
Josef Kolář, místostarosta@nehvizdy.cz
Foto: Jiří Poběrežský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

VYJÁDŘENÍ K POKUTĚ OD ÚOHS
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Nehvizd, Horoušan, Vyšehořovic a Mochova uzavřel
s TS městyse Nehvizdy smlouvu na přístavbu
základní školy. Na přístavbu získal svazek dvacetimilionovou dotaci a celková cena za dílo
podle rozpočtu je 44,77 milionu korun včetně
daně. Jednotlivé obce se na částce podílely dle
stanoveného klíče (informace najdete na webu
DSO).
Výstavbou byly pověřeny nehvizdské technické
služby (TS), aby dílo bylo provedeno
v požadované kvalitě, s maximální úsporností
a v krátkém časovém horizontu.
Městys Nehvizdy je 100% vlastníkem technických služeb, které mohou provádět dle vertikálního zadávání výběrová řízení a poptávková
řízení dle charakteru dotačních titulů samostatně. V případě přístavby školy bylo uděláno
poptávkové řízení na dodávky jednotlivých prací
s důrazem na cenu, kvalitu a čas provedení.
Od prvopočátku byla na tuto akci podávána
různá podání a stížnosti, které upozorňovaly
na střety zájmů dvou firem zastupitelů, kteří
se na výstavbě podíleli (přitom celkem se na
výstavbě podílí na 30 různých firem z celé
republiky).
Šetřením se zabýval kraj, Ministerstvo vnitra,
hospodářská kriminálka a Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Všechna šetření dopadla
tak, že nebyly shledány žádné nedostatky. Jediné podání, kterým se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), zjistil přestupek dle § 268, odstavec 1, písmena a zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/
tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3023-technicke-sluzby-mestyse-nehvizdy-dostaly-za-deleni-zakazky-na-pristavbu-skoly-pokutu-1-200-000-kc.html.
ÚOHS konstatoval, že technické služby neprovedly výběrové řízení, ale pouze poptávková
řízení. Za tento přestupek dal ÚOHS technickým službám pokutu 1,2 milionu korun. Tuto
pokutu musí TS zaplatit do 60 dnů.
Na celou akci, která bude dokončena do
30. června 2021 tímto dopadl stín a je jasné, že
zisk z této akce, s nímž technické služby počítaly na zbudování západního přivaděče vody
a přípravu na stěhování TS mimo budovu
úřadu, bude o tuto částku nižší.
Posuzování v oblasti zadávání zakázek vertikálním způsobem je velmi problematické. Případná soudní rozhodnutí nelze ani po konzultaci
s právníky v dnešní době předjímat. Proto na
doporučení právníků TS upustily od případného odvolání k soudu.
Dopad pokuty do výsledku hospodaření TS
bude projednán radou městyse. A také kontrolním výborem. S výsledky vás seznámíme.
V příloze překládáme vyjádření zástupců DSO
a starostů svazkových obcí.
Josef Kolář,
jednatel TS a místostarosta Nehvizd
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ

PRODLUŽUJEME STAROU CESTU
U SV. ANNY. POVEDE AŽ DO MSTĚTIC

Již brzy se budete moci vydat po staré cestě
u sv. Anny až do Mstětic. Po mlatové cestě
budete moci jít nejen pěšky na procházku,
ale také vyjet na kole. Starou cestu jsme
mohli prodloužit díky domluvě se soukromou firmou, která v Nehvizdech provozuje
kamenolom. Vede totiž částečně také po
jejich pozemku podél vlečky.
Stará cesta vás dovede, jak vidíte na přilože-

né mapě, nejen k vlakovému nádraží, ale také
na zelenečskou cyklotrasu.
Cesta bude přírodní, mlatová. Udržovat ji
budou Nehvizdy. A poprvé se po ní budete
moci vydat už o prázdninách. O jejím zpřístupnění vás budeme včas informovat.
Text a fota: Daniel Štěch,
stavebni@nehvizdy.cz

NEHVIZDY MAJÍ ŠTĚPKOVAČ,
KAMION
ŠTĚPKA PRO MÍSTNÍ JE ZDARMA PORAZIL

ZASTÁVKU

Díky dotaci získaly Nehvizdy velký štěpkovač,
který by měl již koncem května začít zpracovávat dřevní hmotu na odkladišti u čistírny
odpadních vod. Štěpka bude k dispozici na
tomto místě bezplatně pro nehvizdské občany
a bude rovněž využita pro veřejnou zeleň. Kdy
si budete moci přijít štěpku odebrat do vašich
zahrádek, dáme včas vědět, sledujte web
a facebookový profil městyse. Pracovníci technických služeb prošli vstupním školením
a budou mít práci se štěpkovačem na starost.
Velký štěpkovač bude moci skutečně zpracovávat jen dřevní hmotu – tedy větve ze stromů
a keřů, proto vás znovu prosíme, abyste na

odkladiště dávali jen dřevní hmotu z vašich
zahrad.
Ačkoliv náš strážník místo pravidelně monitoruje, opět se na odkladišti objevila rozebraná
plovoucí podlaha, která tam rozhodně nepatří.
Zhruba před půl rokem vydal městys za vyčištění odkladiště – přebrání dřevní hmoty od
odpadků zhruba 100 tisíc korun.
Ačkoliv jsme to původně nechtěli udělat,
zvažujeme na místě uložiště dřevní hmoty skutečně umístit kameru nebo alespoň fotopast.
Text a fota: Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
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V druhé polovině dubna došlo k vážnému
poškození zastávky Na Bulánce (směr do Nehvizd). Zastávku zničil řidič kamionu, který
se na tomto místě otáčel. Pracovníci
z našich technických služeb místo ještě ten
den uklidili a poškozenou zastávku ohraničili
páskou. Další den byla zastávka demontována a Nehvizdy ihned objednaly zastávku novou. Vzhledem k výrobním lhůtám by měla
nová zastávka do Nehvizd přijít v červnu.
Jsme opravdu rádi, že na zastávce nikdo
v době nehody nebyl. To je nejdůležitější.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Více informací k události najdete
také v Bezpečnostní rubrice na str. 9.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NEHVIZDSKÁ ŠKOLA POPRVÉ
OTEVÍRÁ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Máme pět prvních tříd

V příštím školním roce, tedy od září 2021,
se může naše škola pochlubit novinkou, a
to zřízením dvou přípravných tříd základní
školy. Rádi bychom vám přiblížili, pro koho
jsou naše přípravné třídy určeny a co v nich
děti – budoucí školáky čeká.
V přípravné třídě je dítě vzděláváno dle rámcového, resp. školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
Z toho také vychází vzdělávací obsah, ten je
zaměřen zejména na přípravu pro vstup do
základní školy. Hlavní výhoda oproti vzdělávání v mateřské škole je především v nižším
počtu žáků ve třídě a v tom, že se dítě již
seznamuje s prostředím základní školy.
Nižší počet žáků umožňuje cíleně individuálně rozvíjet ty oblasti školní připravenosti,
které konkrétní dítě potřebuje (řeč, matematickou představivost, zrakové rozlišování,
krátkodobou paměť apod.).
Samozřejmostí jsou individuální konzultace
s rodiči dle potřeby. Hlavním prostředkem
k učení zůstává hra, prožitkové učení je
upřednostňováno před výkladem a frontální
výukou, didaktické pomůcky jsou upřednostňovány před pracovními listy.

9.00 – 10.30 projektové učení, individuální
nebo skupinové učení,
10.30 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.15 hygiena, oběd
12.15– 12.30 hygiena
12.30– 13.00 odpočinkové a relaxační činnosti
13.00 – 15:00 družina, pobyt venku
15.00 – 17.00 odpolední družina (vyzvedávání
dětí) – zájmové činnosti dětí, hry

Na co děti se můžou těšit:
Kroužek angličtiny v odpoledních hodinách
Kroužek tabletů hned po obědě;
Logopedické hrátky každý den;
Výukový program v přírodě minimálně 1x v
měsíci;
Polytechnická výchova (práce s opravdovým
nářadím);
Příklad denního programu (může být ještě
mírně upraven):
6.30 – 7.45 ranní družina, hry
7.45 – 8.00 příchod dětí do školy, zájmové
činnosti
8.00 – 8.30 ranní kruh, činnosti na dané téma
8.30 – 9.00 hygiena, svačina

Pro doplňující informace neváhejte kontaktovat Mgr. Alici Dadákovou, a to na telefonu
+420 777 568 727, nebo e-mailu reditel@
skolkanehvizdy.cz.

Díky velkému zájmu rodičů budeme ve školním roce 2021–2022 otevírat dvě přípravné
třídy. Přednostně byly přijímány děti s odkladem školní docházky, dále pak děti předškolní, u kterých poradna doporučila vzdělávání
v přípravné třídě. Třídy jsou umístěny v klidné části školy v samostatné budově, děti budou mít přístup na zahrádku i během výuky.
Třídní schůzka rodičů přijatých dětí se bude
konat v červnu. Během třídní schůzky si
rodiče budou moci prohlédnout prostory tříd,
školy a školní jídelny a domluvit se s paními
učitelkami o individuálních potřebách dětí.
Vzdělávání v přípravné třídě je bezúplatné,
rodiče hradí pouze zájmové vzdělávání ve
školní družině, pokud k docházce do školní
družiny své dítě přihlásí.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
je dokončeno rozdělení budoucích
prvňáčků do tříd. Při rozdělení tříd
byly zohledněny všechny žádosti
rodičů na umístění žáků.
Nemůžeme uveřejnit jmenné seznamy na webu školy, ale ve středu
9. června se od 17. 30 hodin se
uskuteční informační třídní
schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků, na kterou budeme zvát
prostřednictvím e-mailů přímo
rodičům a webu www.skolanehvizdy.cz. Na této schůzce se rodiče
dozvědí všechny užitečné informace – rozdělení tříd, třídní učitelky,
stravování, docházka do školní
družiny a vše ostatní, co se může
hodit a co bude rodiče zajímat.
Máme radost, že to takto dopadlo.
Poprvé v historii budeme mít třídy
1. A až E, a přitom se povedlo vyhovět požadavkům a počty tříd vyšly.
Tak určitě dobrý začátek!
Luboš Rýdlo,
reditel@skolanehvizdy.cz

Třídy jsou plně obsazeny.
Těšíme se!
Mgr. Alice Dadáková,
reditel@skolkanehvizdy.cz
Dr. Luboš Rýdlo,
reditel@skolanehvizdy.cz
Více informací najdete přímo na webu naší
školky: https://www.msnehvizdy.cz/
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
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.

MÍSTNÍ POPLATKY 2021
SPLATNOST POPLATKŮ
POSUNUTA DO KONCE KVĚTNA
Poplatky za popelnice uhraďte do
konce května elektronicky na účet
5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do
variabilního symbolu:
1340 a vaše číslo popisné při placení za
odpad,
1341 a vaše číslo popisné při placení za
psa.
Známku na popelnici si vyzvednete
v podatelně úřadu. Současně vám bude
vydána i známka na biopopelnici.
Bližší informace na tel. 326992523 nebo
724191245.

POPLATEK ZA PSA (OZV č. 2/2019)
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka
450 Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let, 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let, 300 Kč.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
(OZV č. 6/2019)
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 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
100 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku
65 a více let (poplatek činí 650 Kč).

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,
pokud máte 2 ks nádob na odpad
3 známky – počet osob 7 a více
pokud máte 3 ks nádob na odpad.
Na nemovitost, kde není nikdo trvale
hlášen, bude majiteli vydána pouze
1 známka.
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OTVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 9.30 do 13.00 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
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GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci květnu oslavili v Nehvizdech významné životní jubileum
narození tito občané:

Jarmila SLÁMOVÁ
Květoslava PĚTILETÁ
Ladislav PEŠEK
Zdeňka HRNČÍŘOVÁ
Dušan PAŠKA
Božena KALINOVÁ
Vlasta UHROVÁ
Oldřich JANEČEK
Marie ČERVENÁ
Rudolf PAČES
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

Odečty vody za II. čtvrtletí
prosíme zasílat do 15. 6. 2021 pouze
SMS na tel. 776 605 397 nebo e-mailem
jaroslav.drahokoupil@centrum.cz.
Neposílejte jako MMS. Odečty u seniorů, kteří je nemohou sami elektronicky
zaslat, provede pracovník osobně. Odečty se netýkají odběrných míst, která
mají uzavřený dodatek ke smlouvě pro
nastavení zálohových plateb.
NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST
Jméno a adresu odběratele včetně č. p.
a stav vodoměru.
Jaroslav Drahokoupil
Inzerce

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ
DUBNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- záměr směny pozemků ve výlučném vlastnictví městyse Nehvizdy p. č. 516/2 (1192
m2, orná půda), p. č. 517 (5154 m2, orná
půda), podíl 3/20 pozemku p. č. 524/1 (1077
m2, orná půda)), podíl 7/8 pozemku p. č.
520/3 (90 m2, zahrada) a část pozemku p. č.
513 (7480 m2, orná půda, dle návrhu dělení)
v k. ú. Nehvizdy, za:
(i) pozemek p. č. 200/202 (6740 m2, orná
půda), část pozemku p. č. 206/5 (2696 m2,
orná půda) a pozemek p. č. 200/201 (4301
m2, orná půda) v k. ú. Nehvizdy ve vlastnictví manželů J. G. a J. G.
a (ii) část pozemku p. č. 206/3 (1274 m2,
orná půda) ve vlastnictví P. Š.,
a V. Š., ZM pověřilo starostu záměr vyvěsit.
- uzavření kupní smlouvy na nákup pozemku pč. 3737/21 v k. ú. Čelákovice o výměře
695 m2 (vznikl oddělením od pozemku p.
č. 3737/11 v k. ú. Čelákovice na základě GP
2877-22/2021) od vlastníků A. K.,
a J. Š., za celkovou cenu 400 000 Kč) a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy
- ZM revokuje usnesení č. 14/17/2020 ze
17. zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2020
ve znění: „ZM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě k pozemku p. č. 376/103
v k. ú. Nehvizdy (vodovodní propoj západ)
mezi městysem Nehvizdy a spoluvlastníky
S. B. a S. D. a D. K. Zřízení služebnosti je
bezúplatné. ZM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.“
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku p. č. 376/103 v k. ú. Nehvizdy
(vodovodní propoj západ) mezi městysem
Nehvizdy a spoluvlastníky ing. P. B., S. D.,
I. K. a M. K., Zřízení služebnosti je

bezúplatné. ZM pověřilo starostu podpisem
této smlouvy.

mládeže, na provoz sokolovny a vybavení
sportovních oddílů.

- uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy
o spolupráci se společností CANABA –
Pozemní stavby, s.r.o., na lokalitu CANABA
VIII dle předloženého návrhu a pověřilo
starostu jejím podpisem.

- poskytnutí individuální dotace a text veřejnoprávní smlouvy na účel vyjádřený
v žádosti žadateli MDA RIDE, z. s., se
sídlem Zubatého 10/330, Praha 5, IČ:
26564424 ve výši 50 000 Kč k zajištění 13.
ročníku charitativní akce na podporu lidí
trpících svalovou dystrofií.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č. 05720 / 4, Nehvizdy VI, BD č. 3
/ byt č. 4, kterým se mění splatnost 3. a 4.
části příspěvku, a pověřilo starostu jejím
podpisem.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č. 05720 / 1, 2 Nehvizdy VI, BD
č. 3 / jiný nebytový prostor A, B, kterým se
snižuje kupní cena, a pověřilo starostu jejím
podpisem.
- souhlas s přijetím dotace ve výši
2 614 054,53 Kč z MMR ČR na projekt
„Odborné učebny ZŠ Nehvizdy“ (id. č.
117D03O002897) a zároveň prohlašuje, že
zajistí vlastní zdroje ve výši 137 581,82 Kč
z rozpočtu městyse na rok 2021 na dofinancování celého projektu
- záměr vybudování parkovacích míst
(s použitím zatravňovací dlažby) v ulici
Mochovská na pozemku p. č. 110/74 v k. ú.
Nehvizdy.
- rozpočtové opatření – změnu rozpočtu
městyse Nehvizdy 2021 č. 1.
- poskytnutí individuální dotace a text veřejnoprávní smlouvy na účel vyjádřený
v žádosti žadateli TJ Sokol Nehvizdy se sídlem Na Příštipku 135, 250 81 Nehvizdy, IČ:
43755062 ve výši 450 000 Kč na podporu
mládežnického sportu a trenérské činnosti

- poskytnutí individuální dotace a text veřejnoprávní smlouvy na účel vyjádřený
v žádosti žadateli AFK Nehvizdy, z. s.,
U Hřbitova 692, Nehvizdy, IČO: 43750940,
ve výši 300 000 Kč na celoroční chod oddílu
kopané v městysi.
- uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy
o spolupráci mezi městysem Nehvizdy
a J. G. a J. G. na výstavbu 2 dvojdomů na
pozemcích p. č. 23/1 a st. p. 23 v k. ú. Nehvizdy a pověřilo starostu jejím podpisem.
- uzavření darovací smlouvy mezi společností ČEROZFRUCHT, s.r.o., se sídlem
Na Výsluní 765/23, 100 00 Praha 10 jako
dárcem a městysem Nehvizdy jako obdarovaným na finanční dar ve výši 176 340 Kč
na péči o všestranný rozvoj území městyse
a na potřeby jeho občanů, a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
o kontrole dotací poskytnutých z rozpočtu
městyse za rok 2020.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo
na úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@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: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK JSME CHRÁNILI
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Díky vám, obyvatelům, se městys Nehvizdy může za rok 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 6,93 t. Na každého obyvatele tak připadá
1,94 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově snížena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 82,70 tuny. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? Třicet dva stromů!
Nebylo nutné vytěžit 4 062,82 litru ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 152krát.
Došlo také k úspoře 41 823,49 kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 41824krát.
Podařilo se recyklovat 3 986,22 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 164 ks nových praček
bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 140,70 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 25 013 mincí v hodnotě 1 eura,
nebo 173,81 kg hliníku, který by stačil na výrobu 11 588 plechovek
o objemu 0,33 l.
-mk-
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173,81
11 588

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

A KOMBINOVANÉ OČKOVÁNÍ (VZTEKLINA+INFEKČNÍ NEMOCI)
PRODEJ ANTIPARAZITÁRNÍCH OBOJKŮ A PIPET PRO PSY A KOČKY
PRODEJ ODČERVOVACÍCH TABLET PRO PSY A KOČKY
se uskuteční v neděli

30.05.2021
v době od 16,00 do 17,00 hodin
úřadem městyse

Nehvizdy na parkovišti před

Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní (při očkování lze koupit nový). Očkování psů proti vzteklině
je 1x ročně dle platných právních předpisů povinné, očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.
očkování proti vzteklině – 120 Kč
vzteklina + infekční nemoci – 350 Kč
odčervovací tablety – 59 Kč/ks
čipování (zák. povinnost od 1.1.2020) – 500 Kč/ks
možnost koupit přípravků proti blechám a klíšťatům
Pořádá HomeVet- Veterinář až k Vám domů
MVDr. Marta Koudelková, Nové Jirny
www.homevet.cz, 777 469 530

V SOUČASNÉ SITUACI PROSÍME VŠECHNY KLIENTY, ABY
DODRŽOVALI 2M ODSTUPY A MĚLI ROUŠKY ČI RESPIRÁTORY!

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.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)

604 612 022

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

BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
MĚSTYSE NEHVIZDY
V pondělí 12. dubna v poledne oznámil
řidič dodávky, že při couvání poškodil
lampu. Hned po příjezdu se strážník setkal
se správkyní areálu. Se správkyní a řidičem
strážník sepsal záznam o nehodě a pořídil
fotodokumentaci.
V úterý 13. dubna mezi sedmou a osmou
ráno měřil strážník rychlost v ulici Družstevní. Změřil rychlost šestnácti vozidel.
Nejvyšší naměřená rychlost byla 25 km/h.
Žádnému řidiči nebyla udělena pokuta.
V pátek 21. dubna odpoledne oznámil
svědek nehody zničení čekárny na autobusové zastávce Na Bulánce. Řidič kamionu,
který zastávku při otáčení zničil, z místa
nehody ujel. Díky spolupráci se svědky
našel strážník řidiče na vykládce v areálu
GTL. Vzhledem ke způsobené škodě a cho-

vání řidiče tuto nehodu řeší policisté. Ti
museli nehodu ohlásit také České kanceláři
pojistitelů.
V pátek 4. května ráno svědek ohlásil
nehodu, kdy osobní auto nabouralo do
stromu. Strážník pomohl řidiči vystoupit
z vozidla. Lehce otřesený řidič odmítl
ošetření. Strážník nechal řidiče dýchnout,
ale test žádnou návykovou látku neukázal. Řidič uvedl, že jej nečekaně oslnilo
slunce. Součinnost s policií byla poněkud
náročnější, protože dopravních nehod bylo
toho rána v okolí více. Odtažení vozidla ve
spolupráci s manželkou řidiče se podařilo
až dvě a půl hodiny po nehodě.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

MALÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
NA ZÁMKU JE DOKONČENO

Hledáme
opravdové parťáky
do automatizované skladové haly v Jirnech

✓ vícesměnný provoz nebo krátký/dlouhý týden
✓ mzda 25-30 000 Kč + výkonnostní bonus
✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ zvýhodněné volání

Po druhé a opět úspěšné brigádě tatínků, ale i maminek a dětí,
z ulice Na zámku, se podařilo dokončit umístění sítí za druhou
bránou a podél hřiště. Obec s technickými službami dodala materiál a techniku. Nyní se může radovat každý fotbalista z tohoto hřiště
a již nemusí běhat po okolí pro zakopnuté míče.

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

Text a fota: Vladimír Bartoš,
vbartos@hotmail.com
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SLUŽBY V OBCI
V nové rubrice vám chceme představovat služby v naší obci. Ty nové
i ty, které v obci již fungují. Vyzýváme tímto všechny podnikatele, kteří
mají své provozovny v obci
a nabízejí služby pro naše občany, aby nám do Kurýru poslali své
krátké články, fotky. Alespoň malý
prostor chceme dát všem, kdo
o představení budou mít zájem. Vaše
přestavení a foto vaší provozovny
můžete posílat na kvasnickova@nehvizdy.cz nebo skolska@nehvizdy.cz.

Pavel Horák, financni@nehvizdy.cz
Fota: Daniel Štěch a archiv firem

GYMNASTIKA
V KOMERČNÍM PARKU
GT Sport Centrum, specializovaná hala
gymnastických sportů v Nehvizdech stále nabízí možnost tréninku sportovní gymnastiky,
skoků na trampolíně, teamgymu a parkuru.
„Organizujeme i kruhové posilovací tréninky
a cvičení pro rodiče a děti. Pomalu se vracíme do běžného režimu,“ uvedla Michaela
Sýkorová.
V září 2021 bude organizován nábor do
oddílů, o prázdninách se můžeme vidět na
sportovních příměstských táborech. Více
informací najdete na stránkách
www.gtsportcentrum.cz nebo
www.gymnastikasestajovice.cz.

VÝDEJNA E-SHOPU FIRMY BIOTIKA

Dr. Michaels a Mediderm, které citlivěpečují o pokožku ekzematiků a psoriatiků.
Prodáváme také zdravotnické prostředky
značky Depan, což jsou přístroje jako
například tlakoměr, oxymetr a další. Náš
sortiment se neustále rozšiřuje, dbáme
přitom na kvalitu produktů a snažíme se
preferovat české výrobce.
„V brzké době otevřeme také výdejnu
e-shopu, kde si budete zároveň moci
všechny námi nabízené produkty zakoupit. Součástí prodejny bude také provoz
Zásilkovny,“ uvedl Tomáš Materna,
vedoucí skladového hospodářství a autoprovozu této společnosti.

Jak informuje starosta Jiří Poběrežský na
straně 1, lékárna společnosti BIOTIKA
bude otevřena o prázdninách. Firma
v areálu otevírá navíc také prodejnu/
výdejnu jejich e-shopu.
Společnost BIOTIKA BOHEMIA provozuje na adrese Pražská 1109, Nehvizdy
e-shop www.biotika.net, zaměřující se
především na českou přírodní kosmetiku a doplňky stravy.
Některé z firem, se kterými spolupracujeme, jsou Terezia, Health-Detox,
Biomedica, Saloos a Salus a další. Sortiment doplňujeme kosmetikou značky
Dermedic a Ziaja.
Speciální kategorií jsou produkty

ZDRAVÉ OBČERSTVENÍ V DĚTSKÉ
ORDINACI V NEHVIZDECH ZDARMA
Společnost ATI DELICATES, s.r.o., dovozce
středomořských delikates, je známá tím,
že dlouhodobě podporuje městys Nehvizdy a akce, které zde probíhají. Mimo jiné
je společnost ATI DELICATES už tři roky
jedním ze sponzorů atletického mítinku
Hvězdy v Nehvizdech. Letos navíc díky další
iniciativě společnosti budou moci zdravé pochoutky z portfolia ATI DELICATES zdarma
ochutnat i návštěvníci nově otevřené dětské
ordinace v Nehvizdech.
Koncem roku 2020 spustila společnost
kampaň jako poděkování svým obchodním
partnerům za spolupráci. Záměrem akce
bylo v této pro všechny náročné době ukázat,
že se společnými silami dají dělat dobré věci
a rozdávat alespoň malou radost může každý.
Po dobu akce měli obchodní partneři možnost zavěsit hvězdu a společně tak rozzářit
on-line stromeček. Za každou hvězdu, kterou
obchodní partneři zavěsili na stromeček,
věnovala společnost ATI DELICATES 50 Kč
na nákup zdravých pochoutek. Po skončení
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akce a spočítání hvězd byly nakoupeny zdravé ovocné pochoutky Šnek BOB, které byly
předány do dětské ordinace v Nehvizdech,
aby si každý malý návštěvník mohl pochutnat a nabít se zdravou energií.
ATI DELICATES přeje dobrou chuť a hodně
zdraví všem návštěvníkům dětské ordinace
v Nehvizdech i jejich rodičům!
Text: Petra Šenkapoulová
Foto: Mirka Kvasničková
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BANKOMAT
BEZKONTAKTNĚ

Po deseti letech, kdy v Nehvizdech funguje bankomat, můžete peníze vybírat
také bezkontaktně. Banka vyměnila
stroj za nový, moderní. -pep-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SLUŽBY V OBCI

OBCHODY V KOMERČNÍM PARKU
NAPROTI LIDLU SE OTEVÍRAJÍ
Postupně se začínají otevírat obchody
v komerčním parku naproti Lidlu. Otevřeno
má již firma Battery Import, která zajišťuje
široký sortiment baterií, především do automobilů. Otevřeno delší dobu má SuperZoo
a nedávno otevřela také firma Klimas, která
obchoduje se spojovacím materiálem, především pro stavebnictví.
Na přelomu května a června otevře nová
Pekárna Martin, která vyrábí podle svého
webu pečivo ručně z té nejlepší mouky, kvásku, másla-sádla a dalších pečlivě vybraných
surovin, které neobsahují přidané látky
a náhražky. Další prodejny se v parku připravují.
-mkFoto: Daniel Štěch

Inzerce

Kompletní
servis bydlení

603 808 523

martin.pitrun@bidli.cz
WWW.NEHVIZDY.CZ

Martin
Pitrůn
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

TŘICETILETÁ VÁLKA
ANEB KDYŽ NEHVIZDY TRPĚLY
Třicetiletá válka
ve zkratce

1. Pražská defenestrace v roce 1618 stojící na počátku třicetileté války
2. Hrůzy třicetileté války, rytina Jacquese Callota. Fota: archiv městyse
Ne vždy bylo obyvatelům Nehvizd do smíchu.
Na městečko dopadla v průběhu dějin
i pořádná tma. Nejhůře bylo obci v 17. století,
v období třicetileté války. Počet obyvatel v kraji
klesl v té době na desetinu!
Na počátku 17. století městečko i s celým okolím značně vzkvétalo. Brandýský historik Justin
Václav Prášek (1853–1924) například popisuje
situaci v tehdejších Nehvizdech takto: „Nehvizdy byly tehdy živé městečko při královské silnici, po níž dál se hojný provoz, ba i pošta tudy
brala se do Slezska, v 16. století pěší, od roku
1615 jízdná. O hlučném životě v Nehvizdech
tou dobou svědčí značný počet patera domů
šenkovních a rozvoj živnosti kamenické.“
Jenže třicetiletá válka, která zachvátila Evropu,
rozvoj městečka zabrzdila. Tento válečný konflikt byl ke zdejšímu kraji neuvěřitelně krutý.
Nehvizdy a okolí tentokrát doplatily na polohu
blízko klíčového hlavního města. Obyvatelstvo
trpělo od všech vojsk, která tudy prošla a která
loupila, znásilňovala a vraždila. Zatímco v celých Čechách a na Moravě tehdy poklesl počet
obyvatel na polovinu, klesl zdejší stav daleko
více. Byly vypáleny a zanikly celé vsi, počet
obyvatel klesl na desetinu.
Vojáci poničili i faru a kostel
V Nehvizdech byla situace asi taková: devět
poddanských nesvobodných dvorců a čtyři
chalupnické živnosti zpustly úplně. Dle Kounického urbáře z roku 1689 dokonce zbylo
z těchto třinácti živností jediné stavení, ostatní
byla do základů pobořena. Z pěti šenkovních
domů zbyly pouze dva. Následky války byly
hrozné.
Císařští a později saští a švédští vojáci drancovali beztrestně zdejší kraj, neušetřili ani kostel

či faru. Roku 1634 píše farář Řehoř Mahnus
Textorides v Nehvizdech panu Janu Rudolfu
Trčkovi, aby mu byl vyplácen ze dvorů
v Nehvizdech i Nehvizdkách desátek, a líčí zkázu, kterou roku 1631 saské vojsko způsobilo.
„Nejen fara se vším svým stavením v popel
jest obrácena ale… i chrám… náramně jest
porušen, takže zámky, dvéře, okna, stolice,
podlahy... jsou polámány, ano i ty oltáře od těch
drancovníkův jsou obnažené,“ píše.
Nejhorší situace nastala po roce 1639. To se
v kraji vyřádily jak jednotky švédského vojevůdce Jana Bannera, tak císařského generála
hraběte Matyáše Gallase. Banner vpadl do
Čech ze Saska a táhl proti pravému labskému břehu. Gallas na to zareagoval tak, že se
z východních Čech stáhl k Praze na obranu
hlavního města. Když dorazila vojska Gallasova
pluku do Čelákovic, pobrala a zničila v okolí
všechno, co ještě zbývalo.
Kradli jídlo a vraždili na potkání
Když se švédskému vojevůdci Bannerovi
nepodařilo dobýt Prahu, usídlil se v Brandýse.
Jenže tam začal v roce 1640 trpět nedostatkem
potravy, a proto se stáhl k Mělníku. V kraji tak
Bannera znovu vystřídalo císařské vojsko. Bídy
však nijak neubylo. Císařská jízda rozložená po
Nehvizdech a Šestajovicích se zoufale rozjížděla
po vypleněném kraji a sháněla jídlo. Přitom se
dopouštěla těch nejhorších násilností.
Nehvizdy a okolí se z válečných hrůz vzpamatovaly až o několik století později. Rána byla
příliš tvrdá a bolestivá.
Aleš Roll
S využitím publikace Nehvizdy
od Aleše Střechy a internetu

Třicetiletá válka (1618–1648)
byl evropský ozbrojený konflikt,
známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou
církví a zastánci vyznání, která
vznikla po reformaci v 16. století,
tedy kalvinismem a luteránstvím.
Neméně důležitou příčinou války
byl také boj evropských zemí
o politickou nadvládu.
Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české
proti panovníkovi. Další mocenský
souboj, který již v Evropě probíhal
mezi nizozemskými provinciemi
a Španělskem, dnes známý jako
Nizozemská revoluce, také výrazně
ovlivňoval boje v Evropě. A konečně vstup katolické Francie na
stranu „protestantů“ z obavy
o přílišnou moc Habsburků podtrhl mocenské zájmy na pozadí
třicetileté války.
První roky války probíhaly především na území Českého království a Rakouského arcivévodství,
vzhledem k tomu, že zde vypukly
revoluce proti Habsburkům, nicméně na většinu dalších let války
se boje přemístily mimo tato území
v důsledku toho, že se katolíkům
podařilo velkou část bitev vyhrát
a přesunout boje na území Svaté
říše římské, které ovládali protestanti.
Vleklá a rozsáhlá válka způsobila
obrovský úbytek obyvatelstva na
zasažených územích. V průměru
poklesl počet obyvatel o třicet procent, u mužů až padesát procent.
České země byly po většinu války
uchráněny před největšími válečnými útrapami, ale počet obyvatel
i zde rovněž poklesl o jednu třetinu. Válka skončila uzavřením vestfálského míru v roce 1648, z tohoto
míru nejvíce získaly protestantské
státy a Francie.
Zdroj: Wikipedia
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