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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD MÁ
NOVOU TECHNOLOGII A VĚTŠÍ KAPACITU
Úvodem mi dovolte pár slov o kanalizačním
systému Nehvizd, který byl zpočátku (před
desítkami let) budován jako jednotný a gravitační. Postupem doby došlo k řešení vsakování dešťových vod co nejblíž místa jejich
spadu a následně byly některé kanalizační
paprsky zhotoveny jako tlaková kanalizace.
Přesto páteřní systém zůstává jako ve většině
obcí jednotný – odvod splaškových a dešťových vod je veden jedním potrubím do čistírny odpadních vod a za silných dešťových
srážek je voda odvedena do dešťové usazovací nádrže a poté potokem do posledního
stupně dočištění, tedy do obecního rybníku
v Nehvizdkách.
Tato vodní plocha nebude nikdy chovným
rybníkem s výlovem, ale pamětníci jistě potvrdí trend posledních let, kdy se do rybníka
vracejí ryby i ptáci.
Po několika letech příprav a žádostí o dotaci
byla koncem minulého roku předána stavba

Z OBSAHU
ČÍSLA
CHODNÍK K LIDLU JE
ZASE O KUS DELŠÍ.............2
PODZIMNÍ
NEHVIZDSKÝ DEN...............3
OČKOVÁNÍ
PROTI CHŘIPCE................4
NOVINKY ZE ŠKOLY
A ŠKOLKY...................6 a 7
HISTORICKÝ ÚSPĚCH
NAŠICH TENISTŮ................9
ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ
AFK NEHVIZDY................11

zhotoviteli intenzifikace naší ČOV. Zjara, kdy
mělo dojít k zahájení rekonstrukce hlavní
části čistírny odpadních vod, koronavirová
pandemie významně zkomplikovala dodávky
jednotlivých komponent, proto byla investice
v řádech dvaceti milionů korun započata až
v polovině července.
Vše bylo provedeno s nejvyšším možným
nasazením pracovníků jednotlivých profesí
tak, že zkušební provoz byl zahájen poslední
týden v červenci.
Na čistírně byly vyměněny membrány
a zmodernizován řídicí systém. Plánovaná
maximální kapacita 1344 m3 denně je více
než zdvojnásobení dřívější kapacity. Předpokládáme tedy zlepšení životního prostředí
zejména v místní časti
Nehvizdky, kam vody odtékají.
Text a foto: Josef Kolář,
mistostarosta@nehvizdy.cz

POPLATKY
ZA PSY
Vlivem událostí s koronavirem na začátku
letošního jara došlo k posunutí placení poplatků
za likvidaci komunálního odpadu až do konce
května 2020. Nastala však situace, že občané sice
zaplatili odpad, ale zapomněli uhradit poplatek
i za psa. V měsíci červenci jsme provedli kontrolu
nahlášených psů (k 31. 7. bylo zaplaceno pouze
67 % z nahlášených psů v obci) a tam, kde nebyl
poplatek uhrazen, bylo odesláno upozornění.
Děkujeme všem majitelům psů, kteří se ozvali a
upřesnili skutečnost s naší evidencí. Nicméně níže
připomínáme výňatek z OZV č. 2/2020
o místním poplatku za psa. Celé znění vyhlášky
najdete na stránkách městyse Nehvizdy https://
www.nehvizdy.cz/sprava/obecne-zav-vyhlasky/,
v sekci formuláře najdete přiznání k poplatku za
psa. Zánik poplatkové povinnosti můžete nahlásit
osobně v podatelně úřadu, telefon: 326 992 523,
724 191 245 či e-mailem podatelna@nehvizdy.cz.

vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15
dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování
nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která
je od poplatku osvobozena.
Čl. 4 - Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa		
250 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 		
450 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let		
200 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč.

Výňatek z obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
o místním poplatku za psa:

Čl. 5 - Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Čl. 3 - Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

CHODNÍK K LIDLU JE
ZASE O KUS DELŠÍ

Dráčkův
pohádkový den
Neděle 6.9.2020
14-18 hodin

Pohádková zahrada

Městys dokončil druhou etapu výstavby chodníku podél Pražské, který
vede ke kruhovému objezdu a prodejně Lidl. Chodník má nyní celkem
půl kilometru, patří k němu dva přechody pro chodce, dvě autobusové
zastávky Na Bulánce a lemuje ho po celé délce veřejné osvětlení, aby
byla chůze po chodníku bezpečná i ve večerních a nočních hodinách.
S krajskou správou silnic jsme se dohodli, že budou dokončeny ještě
terénní úpravy v okolí chodníku, a pokud nám to správce komunikace
umožní, vysadíme podél silnice nové stromy.
Čeká nás ještě poslední, třetí etapa. Ta zahrnuje dostavbu chodníku,
přechod pro chodce a veřejné osvětlení v okolí Lidlu a stavbu dvou
nových autobusových zastávek u Lidlu a firmy Čeroz. Společnost Lidl,
která bude tuto etapu financovat, již vypsala výběrové řízení na dodavatele, aby stavba mohla začít co nejdříve. Pokud vše dobře dopadne,
mohli bychom nové zastávky u Lidlu využívat již
na konci letošního roku.

Plnění soutěžních úkolů u
pohádkových postav na
dvorku Dráčku. Odměna za
jejich splnění.

BURZA výrobků a služeb od
maminek z Nehvizd a blízkého
okolí.
Možnost získání kontaktů na své
oblíbené výrobky, značky či služby.

Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
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Volná herna pro děti
s rodiči
Montessori hernička
Tvoření pro děti
Skákací hrad

Malování na obličej

Cukrová vata

Informace o kroužcích, herně,
miniškolce a dětské skupině.

Místo konání: Dětské centrum Dráček,
Pražská 14, Nehvizdy.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU
A ZA PSA
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odvoz komunálního odpadu
a poplatek za psa, aby tak učinili co nejdříve. Splatnost poplatků byla ke dni 31. 3.
2020 dle vyhlášky, ale vzhledem k epidemii
byla posunuta k 31. 5. 2020. Upozorňujeme
proto všechny, kterých se toto sdělení týká,
že městys přistoupí k vymáhání nedoplatků
v souladu s platným daňovým řádem.
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 při platbě za odpad,
1341 a vaše číslo popisné při platbě za psa.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel.
326992523 nebo 724191245.
Výše poplatků za odpad
– OZV č. 6/2019
- 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj.

OČKOVÁNÍ
PROTI
CHŘIPCE

Upozorňujeme pacienty, že ordinace
Nehvizdy v měsíci srpnu až září přijímá
objednávky na očkování proti chřipce.
Očkování bude v říjnu 2020 výlučně
tetravalentní vakcínou. Očekáváme vyšší
poptávku než počet nabízených očkovacích látek. Adresa ordinace: Nehvizdy, Na
Příštipku 135 – budova sokolovny, tel. 775
396 851 nebo 326 726 413.

občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo
přechodným pobytem na území obce na dobu
delší 90 dnů),
- 650 Kč platí osoby, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65 a více let,
- 750 Kč Vlastníci nemovitosti bez trvalého
pobytu za objekt na rok.
Výše poplatků za psa
– OZV č. 2/2019
- 250 Kč za jednoho psa,
- 450 Kč za druhého a každého dalšího psa
stejného držitele,
- 200 Kč osoba starší 65 let,
- 300 Kč za druhého a každého dalšího stejného
držitele staršího 65 let.
Více na https://www.nehvizdy.cz/sprava/obecne-zav-vyhlasky/
NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
NA ÚŘADU MĚSTYSE
Pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.

Komise dopravy
a služeb Nehvizdy
hledá nové členy
do svých řad.
Pokud chcete přispět
k neustálému zlepšování
obce, napište své osobní
údaje a kontakt na e-mail
dopravni@nehvizdy.cz
Těšíme se na nové
členy.
Komise DaS Nehvizdy
Radim Keith
dopravni@nehvizdy.cz

-mk-
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OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Středa 13.00 – 17.00 hod.
Sobota 9.30 – 13.00 hod.
Občané obce se na sběrném místě prokážou
kartou na sběrný dvůr. Vybírá se veškerý
směsný a tříděný odpad z domácností. Nábytek a bytové zařízení domácnosti, prosíme
vždy rozebrat na jednotlivé díly. To samé
platí u oken a dveří, zvlášť odevzdávejte
skleněné výplně a zvlášť rámy.
Zpoplatněn je tento odpad:
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.
Pokud jste se přistěhovali do Nehvizd, nebo
z nějakého důvodu nemáte kartičku na sběrný dvůr, přijďte si pro ni na úřad městyse do
podatelny. Podmínkou vydání karty zdarma
je každoroční zaplacení poplatku za odpad.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Jaromír ŠŤASTNÝ
Jiřina BRODSKÁ
Jarmila BULÍŘOVÁ
Jaroslav JELÍNEK
Jarmila ŠTECHEROVÁ
Věra POBĚREŽSKÁ
Antonín DUŠEK
Marie PROCHÁZKOVÁ
Vlasta RYČLOVÁ
Věra KRÁLOVÁ
Jan TUŠKA
Václav HLADÍK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU SE BLÍŽÍ...
Milí přátelé, co může být v srpnu důležitější než přemýšlet o prvním září – myslím ale, že se všichni upínáme k tomu, že
s prvním zářím skončí divné bezčasí, které
trvá od poloviny března a že si řekneme, že
ten pravidelný rytmus, kolotoč a blázinec
všedních dnů je v životě to nejhezčí. Ten
pocit nedělního podvečerního mrazení
a páteční radosti prostě chybí, co říkáte…
Asi nejdůležitější je připomenout si informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a šesťáků, proběhnou už za pár dnů.
S rodiči budoucích prvňáčků se sejdeme ve
čtvrtek 20. srpna od 15.00 hodin v jídel-

ně školy, s rodiči budoucích šesťáků pak
v pondělí 24. srpna na stejném místě. Na
schůzkách se dozvíte vše ohledně zahájení
nového školního roku a hlavně se osobně
setkáte se svými třídními učiteli. Do té
doby nemusíte nic zařizovat, zjišťovat –
a kdybyste přeci nemohli na schůzku přijít,
najdete do konce srpna veškeré informace
na našich webových stránkách.
Pokud to všechno klapne – a věřím že ano
– zahájíme školní rok v úterý 1. září v 8.00
hodin. Organizace prvního školního dne
bude zajištěna, nemusíte se bát, že byste
bloudili. Zatím nechci psát podrobnosti,

BUBENÍCI, TĚŠTE SE

protože se situace může vyvíjet všelijak,
mám na mysli zejména přítomnost rodičů
v prvňáčkovských třídách. Nechci slibovat
nic, co sám nemohu ovlivnit, sledujte prosím naše stránky www.skolanehvizdy.cz,
kde budeme informace jako obvykle ihned
po jejich obdržení zveřejňovat.
Věřím ale, že se první září 2020 od těch
minulých nijak lišit nebude. Moc se na ten
den těšíme.
Krásný zbytek léta vám všem!!!
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

NOVÉ NÁSTROJE
V NAŠÍ ZUŠ

Nové nástroje v naší ZUŠ Nehvizdy
Housle: Na tento mistrovský nástroj
se budou moci těšit žáci našeho
nového předmětu hudebního oboru
hra na housle.
Bicí: Zakoupen byl krásný kousek od
značky Sonor.
-ahFota: archiv ZUŠ Nehvizdy
Inzerce

Dlouho připravovaným a očekávaným studijním předmětem byla pro nás hra na bicí
nástroje. Po mnoha selekcích jsme velmi
rádi mezi nás přijali Tomáše Brožka, který
nám slíbil posilu do našeho týmu coby
pedagog na bicí nástroje. Určitě se budeme
všichni těšit na další kreativní podněty
jako jsou třeba bubenická seskupení,
s perkusivními nastroji.
Tomáš Brožek se narodil v Praze v roce
1971. Absolvoval studium Státní konzeravatoře v Praze hudebního oboru bicí
nástroje u profesora Vlasáka a posléze
profesora Veselého). Studium ukončil
absolutoriem v roce 1991. Od té doby se
věnoval jen hudbě, a to v podobě koncertní (kapely), tak i studiové produkce. Hrál
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s mnoha kapelami, např.: Uzleek, Circus
Praha, Snakeeaters, Proud Martina Kučaje,
Meky Žbirka band, November 2nd, Dan
Kohout band, Petr Kolář band atd.
Hostoval jako stalý člen kapel pro interprety: Blanka Šrůmová, Dan Hůlka, Ilona
Czáková,Vašek Jelínek, Iveta Bartošová,
Helena Zeťová, Jiří Korn, Jiří Škorpík,
Monika Absolonová, Lešek Wronka, Karel
Mařík a mnoho dalších… Za svou bubenickou kariéru natočil na cca 170 CD.
V současné době je stálým členem Moondace orchestra (známé hlavně z pořadu
Stardance) a skupiny Pajky Pajk.
Text a foto: Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
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PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

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

Z NAŠÍ MATEŘINKY

Září se blíží a my se chystáme na příchod vašich dětí. Vše je již naklizené,
vyčištěné, srovnané… Paní učitelky připravují značky na židličky a do šatny,
zapisují jména vašich dětí do třídní knihy. Plánují aktivity, při nichž Vaše děti
navážou nová přátelství, zažijí dobrodružství, obohatí své dovednosti
a vědomosti.
S novým rokem pro vás máme nachystáno několik novinek. Nově jsem byla
pověřena vedením školy já, Alice Dadáková. S naší mateřskou školou mám
letité zkušenosti, pracovala jsem zde jako učitelka i jako speciální pedagožka.
Nadále setrvávám i na základní škole jako speciální pedagog, proto neučím
v žádné třídě ve školce.
Na vedení mateřinky se těším, udělám vše, co je v mých silách pro to, aby
v naší školce vládla partnerská, laskavá atmosféra, aby se děti do školky těšily
a aby z ní odcházely spokojené a obohacené, aby se paní učitelky těšily do
práce a měly prostor realizovat společně s dětmi společné kreativní nápady
a aby rodiče odcházeli s jistotou, že o jejich děti je dobře postaráno. Další novinkou jsou třídy takzvaných předškoláků. Jsou to třídy, do kterých dochází
děti s povinnou školní docházkou a děti s odkladem školní docházky.
V těchto třídách se budeme intenzivně věnovat přípravě na školu. To však
neznamená, že by děti měly být zavalené pracovními listy nebo sedět u stolečku a naslouchat výkladu paní učitelky. Děti se i nadále vzdělávají nejvíce
hrou, i když se již učí oddělit práci od hry. Intenzivní příprava znamená
především to, že paní učitelka zná potřeby dítěte, zná oblasti, ve kterých je
potřeba, aby se dítě rozvíjelo, a nabízí dětem a rodičům takové aktivity, které
jim tento rozvoj umožní. Učitelky těchto tříd budou úzce spolupracovat
s učitelkami z prvních tříd základní školy a se speciálními pedagožkami.
Třídy jsou vybaveny pomůckami pro rozvoj dětí právě v těch oblastech, které
jsou podstatné pro budoucí nácvik čtení, psaní a počítání. Všechny aktivity
jsou dětem nabízeny tak, aby si je dítě mohlo oblíbit, aby nedocházelo
k přetěžování dětí a ztrátě motivace.
Novinku máme také pro třídy mladších dětí, tedy třídy dětí tříletých
a čtyřletých. Změnili jsme v těchto třídách průběh seznamování s anglickým
jazykem. Hravé hodiny s rodilým mluvčím Kierenem se v naší školičce staly
již tradicí a jsou oblíbené jak u dětí, tak u většiny rodičů. Ve třídách mladších dětí nebudeme používat pracovní listy. Hodina Hravé angličtiny bude
rozdělena na řízenou a neřízenou činnost, aby byl dětem dopřán odpočinek
při soustředění. Ráda bych také ujistila rodiče, že pokud jejich dítě nemá
o angličtinu zájem nebo rodič vnímá seznamování s anglickým jazykem
jako nevhodné pro jeho dítě (například na doporučení logopedky), umíme
program nastavit tak, aby dítě nebylo angličtinou přetěžováno. Na potřeby
dětí při hravé hodině dohlíží paní učitelky.
Pro děti, které se do naší školičky chystají poprvé, uskutečňujeme letos den
otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat buď ve čtvrtek 20. 8 2020, nebo
v pondělí 24. 8. 2020 v čase od 15 hod do 17 hod., případně si schůzku
domluvte individuálně. Budete si moci prohlédnout třídu, kterou bude vaše
dítě navštěvovat, a pohrát si společně na školní zahradě. Pro rodiče nově
přijatých dětí pořádáme také informační schůzku, která se koná dne 27. 8.
2020 ve 14.00 v jídelně mateřské školy.
Přeji vám krásné letní dny a těším se na vás.
Text a fota: Mgr. Alice Dadáková,
zástupkyně ředitele pro MŠ

ODEČTY STAVŮ
VODOMĚRŮ
Odečty za III. čtvrtletí 2020 budou od 25. 8. do 15. 9. 2020.
Zprávy o stavu vodoměru můžete zaslat SMS na tel. 776 605 397
nebo e-mailem jaroslav.drahokoupil@centrum.cz.
Neposílejte jako MMS.

NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST:

• Jméno a adresu odběratele včetně č. p.
• Stav vodoměru
Jaroslav Drahokoupil
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ZLATO ZE DVOUHRY I ZE ČTYŘHRY
Naši tenisté zahájili letní sezónu celostátních
turnajů jednotlivců výborně. Letos je na turnajích
v České republice obrovská konkurence, jelikož
všechny mezinárodní juniorské turnaje Tennis
Europe a ITF jsou pozastavené. Červenec začal
fantastickým představením naší hráčky v Turnově. Zlato z dvouhry i ze čtyřhry.
Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy) zcela
ovládla celostátní turnaj mladších žákyň 4.–7. 7.
2020 v Turnově. Daniele se podařil unikátní dvojitý úspěch. Vyhrála všechny zápasy ve dvouhře
(6:0, 6:0 - 6:0, 6:2 - 7:6, 7:5) i čtyřhře (s deblovou
partnerkou Nikolou Štajnerovou z LTC Mladá
Boleslav 6:0, 6:0 - 7:5, 6:2) a vybojovala v obou
disciplínách 1. místo! Odjíždět takto z turnaje je
prostě nádhera a lépe už to nejde. Neskutečná
radost a obrovská gratulace.
Další úspěch ve čtyřhře Daniela Kolářová přidala
hned na dalším turnaji 6.–8. 7.2 020 v Březnici,
kde vybojovala ve čtyřhře s Barborou Bidzilií
(TK Horní Počernice) 2. místo.
Další skvělé úspěchy v mladším žactvu se našim
tenistům podařili 18.–20. 7. 2020 na celostátním
turnaji v Poděbradech. V mladších žákyních
Daniela Kolářová dokázala vybojovat 3. místo ve
dvouhře a současně vybojovat ve čtyřhře s Karolínou Pichovou (Sportcentrum Mladá Boleslav)
také 3. místo. V mladších žácích v Poděbradech
bodoval náš hráč Jan Schick, kterému se dařilo ve
čtyřhře a vybojoval 3. místo.
Výborně vykročil do své první letní sezóny v kategorii mladších žáků i další náš hráč Dominik
Bílek. Dominik vybojoval na celostátním turnaji
3.–5. 7. 2020 mladšího žactva v Dolních Počerni-

Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy) zcela ovládla celostátní turnaj
4.-7.7.2020 v Turnově. Vyhrála všechny
zápasy ve dvouhře i čtyřhře.
Foto: Věra Kolářová
cích vynikající úspěch v podobě 2. místa ve dvouhře (6:1, 6:3 - 6:1, 6:0 - 6:0, 6:0). Současně přidal
s deblovým spoluhráčem Markem Hnátkem (TJ
Republikán Praha) ještě 3. místo ve čtyřhře.
Další úspěch přidal Dominik Bílek 18.–20. 7.

2020 na celostátním turnaji na Kladně, kde
vybojoval s deblovým parťákem Pepou Kovářem
(SK Meteor Praha) ve čtyřhře 1. místo (výsledky
4:6, 7:6, 12:10 - 6:2, 6:2 - 6:3, 7:5). Se stejným
parťákem hned na dalším turnaji 21.–23. 7. 2020
TJ Sokol Vysočany získali ve čtyřhře 3. místo.
V dorostenkách vybojovala naše hráčka Nikola
Kopřivová 1. místo ve čtyřhře s Nelou Linhartovou (I. ČLTK Praha) na celostátním turnaji
28.–30. 7. 2020 TK Mimoň.
Našim hráčům se dařilo i na výborně obsazených turnajích druhé nejvyšší kategorie v České
republice.
V mladším žactvu Dominik Bílek postoupil
v Praze Měcholupech 6.–10. 7.2 2020 mezi 16,
když přešel přes hráče TK Sparta Praha 6:2, 6:1.
Šimon Vališ byl blízko postupu do čtvrtfinále
čtyřhry v Třeboni, kde rozhodl až super-tiebreak
ve třetím setu (1:6, 6:4, 7:10).
V dorostu se podařilo naší starší žákyni Nikole
Kopřivové postoupit na turnaji druhé nejvyšší
kategorie 11.–14. 7. 2020 v Mělníku ve dvouhře
do čtvrtfinále, po výhrách nad hráčkou TK Sparta
Praha (6:3, 1:6, 7:5) a hráčkou Severočeské tenisové (6:3, 2:6, 6:1).
Ze všech našich hráčů, kteří jezdí na turnaje,
máme ohromnou radost. Výsledkově úspěšným
gratulujeme a všem přejeme, ať vás tenis baví
a daří se na dalších turnajích!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Inzerce

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
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

HISTORICKÝ ÚSPĚCH TENISTŮ
V SOUTĚŽÍCH ŽACTVA
Postupujeme do I. krajské třídy! Družstvo
mladšího žactva dosáhlo vynikajícího úspěchu v soutěži družstev. V zápasech
o postup naše družstvo nejprve ve čtvrtfinále
na začátku června přehrálo Wilson Tenis
Centrum 5:4, v semifinále o dva týdny později zvítězilo nad Českým Brodem 8:1, a ve
finále 28. 6. 2020 zvítězilo 6:3 nad Kolínem
a vybojovalo historický úspěch – postup do
nejvyšší krajské třídy.
Naše družstvo (Šimon Vališ, Nicolas Kottink,
Jakub Kapusta, Jan Schick, Daniela Kolářová,
Nikola Tydlačková, Iva Smíšková, kapitán
Jana Schicková, zástupce Věra Kolářová)
předvádělo v celé soutěži skvělé týmové
výkony, výborní byli hráči, kapitáni i rodiče.
Všem velké poděkování za maximální nasazení v zápasech i v celoroční přípravě. Postup
byl naprosto zasloužený.
Vybojované zápasy, společně strávené napínavé momenty, vzájemná podpora a na konci
obrovská radost zakončená skvělou oslavou
po finálovém zápase. Tyto společné zážitky
jsou pro mě nezapomenutelná nádherná
odměna.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Družstvo mladšího žactva (zleva trenér Petr Kopřiva, Jakub Kapusta, Nicolas Kottink, Daniela Kolářová, Šimon Vališ, Nikola Tydlačková, Jan Schick, kapitán Jana
Schicková) zvítězilo 28. 6. 2020 ve finále 6:3 nad Kolínem a vybojovalo historický
úspěch – postup do nejvyšší krajské třídy. Foto: Věra Kolářová

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V HARRACHOVĚ
Zdravíme z letního
tenisového soustředění v Harrachově.
I. turnus proběhl
19.–25. 7. 2020.
Tenis-kondicezábava-příprava
mezi nejlepšími
hráči Středočeského
kraje v nádherném
prostředí.
Foto: Petr Kopřiva
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE,
UŽ MÁME TERMÍN PRO HVĚZDY
HVĚZDY
2021
V NEHVIZDECH
Termín Hvězd známe netradičně brzy. Díky
nabídce našemu mítinku na zařazení do vybrané
společnosti elitních mítinků, kterou jsme přijali
a podepsali, už známe termín 4. ročníku atletického svátku. Všichni si zapište do kalendáře
5. 2. 2021 (pátek) atletická podívaná, která nemá
nejen v Praze, ale celých Čechách obdoby.
Svůj prostor dostanou opět děti v rámci atletického trojboje o den dříve 4. 2. 2021. Když píši
tahle slova, tak v kalendáři je teprve červenec
a už teď mám přihlášky od několika základních
škol. V hlavní závodní den, tedy pátek 5. února,
se můžete těšit na národní program výšky
a koule žen, ve kterém se představí i naše nehvizdské odchovankyně! „Ještě pár let
a nemusím nahánět atlety ze všech koutů světa,
ale bude stačit zajít do Mochovské, Pražské či
jiné ulice v Nehvizdech.“
Následně se vrhneme na mezinárodní program, který tradičně vypukne smíšenou dálkou
mužů i žen. Pokračovat bude koulí mužů. Už
teď můžeme prozradit, že pokud „korona“ dovolí, tak se nebudeme pyšnit startovní listinou
borců s osobními rekordy za magickou hranicí

VY VŠICHNI
JSTE NAŠE HVĚZDY.
DĚKUJEME.

20 m, ale rovnou 21 m. Někteří i za hranicí
neuvěřitelných 22 m.
Celý program by měl vygradovat Velkou cenou
Nehvizd ve skoku do výšky mužů. Zde je mým
snem jediné, vidět v naší školní tělocvičně skok
přes 230 cm. Pevně věřím, že se spolu v zimě ve

Inzerce
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zdraví uvidíme a opět dokážeme zaplnit halu
k prasknutí. Vzhůru do příprav. Brzy se vám
ohlásíme s dalšími informacemi.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

Inzerce
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA BANKOMAT
UŽ ZASE
FUNGUJE
V pondělí 13. července ráno oznámil strážníkovi zaměstnanec Lidlu, že ve vestibulu spí
bezdomovec. Strážník přijel a vykázal muže
z prodejny. Za dvě hodiny musel strážník bezdomovce vykázat znovu, tentokrát z parkoviště
u prodejny.
Ve čtvrtek 23. července odpoledne zachytil
strážník rychle jedoucí motocykl. V úseku
s povoleným limitem 40 kilometrů za hodinu
jela jeho řidička rychleji než 80 kilometrů za
hodinu. Strážník ji informoval o tom, že takto
závažný přestupek je nutné oznámit správnímu
orgánu. Ten v podobných případech obvykle
ukládá zákaz řízení všech motorových vozidel.
V pátek 24. července občan Nehvizd informoval
strážníka, že děti ve skateparku zapalují ohníčky.
Strážník ve skateparku narazil na skupinku
mladistvých, z nichž jeden přiznal, že zapalo-

val suchou trávu. Strážník mladíkovi důrazně
vysvětlil, že zapalovat ohně vedle zralého obilí
opravdu není bezpečné. Mladíka upozornil,
že v případě opakování prohřešku bude muset
situaci řešit s pracovníky OSPOD, protože hoch
ještě není plnoletý.
V úterý 28. července strážník zachytil motocykl,
který v obci v úseku s limitem 40 kilometrů
v hodině jel více než šedesátkou. Řidič neměl
oprávnění ovládat motocykl s větším objemem
motoru než 125 kubických centimetrů. Do
správního řízení postoupil se třemi přestupky
najednou: překročení rychlosti, neměl u sebe
řidičský průkaz, řízení vozidla,
k jehož řízení není oprávněn.

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Možná jste zaregistrovali, že v červenci ze
dne na den přestal v Nehvizdech fungovat
bankomat. Stejně jako na dalších místech
v Česku ČSOB vypnula ze dne na den bankomaty na mnoha místech v republice, a to
z bezpečnostních důvodů.
Městys okamžitě vstoupil s bankou v jednání. Poslal bance oficiální požadavek,
aby bankomat opět dle platné smlouvy co
nejdříve zprovoznila.
Banka přislíbila, že bankomat opět zprovozní v prvním srpnovém týdnu, což se také
stalo.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Inzerce

OCNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY

KUPON na AKCI

e
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platnost akce do 30. 9. 2020

1+1 ZDARMA
30% SLEVA NA SKLA

KUPON na AKCI

MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE
Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin.
Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

1+1 sklo ZDARMA

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

30% SLEVA
na všechny dioptrické i nedioptrické samozabarvovací, sluneční a polarizační skla
při koupi kompletních brýlí.
Letní provozní doba od 1. 7. do 31. 8. 2020: Po–Pá 9:00–12:00 a 14:00–18:00 hod. • telefon: 323 631 260

Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 8. 2020. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. 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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