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STATISTIKA NENÍ NUDA.
POKUD SE TÝKÁ MÍSTA, KDE ŽIJETE
Občané se často ptají, kolik má obec obyvatel, kolik je zde domů. Proto jsme zpracovali malou statistiku, abychom tyto otázky
zodpověděli.
Teď tedy několik čísel. Počet obyvatel
městyse Nehvizdy k 1. lednu 2011 činil
1586 přihlášených obyvatel, z toho bylo 179
cizinců. O pět let později, k 1. lednu 2016,
měl městys 2531 přihlášených obyvatel,
z toho 137 cizinců. A nyní k 1. lednu 2018
bylo přihlášeno 3020 obyvatel, z toho 291
cizinců. V Nehvizdech ale dle našich propočtů žije dalších více než 500 občanů, kteří
zde nejsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Nyní něco k počtu domů podle vydaných
čísel popisných: Před pěti lety bylo vydáno
690, k 1. lednu 2016 to bylo 921 a k 1. lednu
2018 už 1035 čísel popisných.
Kapacita mateřské školy se zvýšila od roku
2011 ze 64 na 197 dětí. Základní škola měla
ve školním roce 2010/2011 celkem 97 žáků,
ve školním roce 2015/2016 měla škola už
274 žáků, z toho 120 dívek. Pro školní rok
2017/18 je to 512 žáků, z toho je 99 dětí
z okolních obcí.
Kapacita školních jídelen je 950 obědů
a bude se navyšovat o 150 jídel. Tato kapacita již bude vyhovovat i plně obsazené celé
škole.
Vývoj počtu zaměstnanců ZŠ a MŠ Nehvizdy – v roce 2011 to bylo celkem 25 zaměst-

nanců, v roce 2015 zaměstnávala základní
a mateřská škola 59 zaměstnanců a v roce
2017 to bylo již 83 zaměstnanců.
Přestože se počet obyvatel několikanásobně zvýšil a zároveň s tím narostla agenda
veřejné správy, zůstává počet zaměstnanců
ÚM Nehvizdy stejný. I při tak malém počtu
zaměstnanců úřadu se podařilo zpracovat
a podat několik žádostí o dotace. Od roku
2010, kdy byla hodnota obecního majetku

Z OBSAHU ČÍSLA

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ

VZPOMÍNKA NA STATEČNÉ
PARAŠUTISTY...................2

V polovině prosince jsme přivítali v mateřské škole naše seniory na předvánočním
posezení. Děti svým krásným vystoupením
navodily adventní náladu. Senioři dostali
malé dárečky od městyse i od dětí a na
oplátku paní Hana Mostecká darovala
dětem ručně pletené ponožky, ze kterých
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Nehvizdy dnes mají více než tisícovku čísel popisných. Foto: Mirka Kvasničková
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167 milionů korun, se ke konci roku 2017
navýšil tento majetek o 279 milionů korun
na celkovou hodnotu 446 miionů korun.
Doufáme, že na všechny otázky jsme uspokojivě odpověděli. Pokud ne, pište, ptejte
se, nebo přijďte osobně, rádi vás na úřadě
přivítáme.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

a doprovodné osoby). Těšíme se na další
společnou akci.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VZPOMÍNKA
NA STATEČNÉ PARAŠUTISTY
V pátek 29. 12. 2017 se uskutečnila
vzpomínková akce k 76. výročí seskoku
parašutistů v Nehvizdech v rámci operace
Anthropoid.
V 10.00 hodin byly u památníku za účasti
čestné stráže položeny věnce.
Aktu se zúčastnili zástupci generálního štábu Ministerstva obrany, policejního ředitelství, Českého svazu bojovníků za svobodu,
zástupci městyse Nehvizdy, TJ Sokol, včetně
čestného starosty pana Ryčla.
Pro významné hosty bylo připraveno
pohoštění na úřadě, kde proběhla velmi
zajímavá diskuze a nabídky spolupráce pro
děti ze základní školy.
Jen škoda, že se akce u památníku nezúčastnilo více občanů městyse, včetně dětí, jimž
účast mohla přinést poučení.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Karel Záhrobský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ADVENTNÍ KONCERT DAL ŠANCI
ZASTAVIT SE A ZAMYSLET SE
V sobotu 23. prosince se úderem osmnácté
hodiny večerní rozezněl kostel sv. Václava
v Nehvizdech tóny adventních i vánočních
skladeb.
Opět jsme měli možnost se chvíli zastavit, zapomenout na předvánoční shon a uvědomit si,
že vánoční svátky nejsou jen o spěchu a stresu,
ale i o opravdu hezkých chvílích.
Ano, stejně všichni podlehneme a ženeme se,
aby naše Vánoce byly dokonalé do posledního
detailu, ale takoví už jsme – a je to asi v pořádku. O to příjemnější je vidět plný kostel
usmívajících se a svátečně naladěných lidí.
Znovu prožíváme vánoční příběh, znovu jsme
naměkko, znovu obdivujeme krásu hudby a atmosféru, která nás obklopuje, znovu si přejeme
a znovu odnášíme betlémské světlo…
A tak to má být. Alespoň na tu hodinu, která
nás všechny tolik spojuje.
Díky Vám všem, kteří jste zazpívali či zahráli,
díky otci Kopieczovi a manželům Chalupovým
za možnost kostel pro naše setkání využívat,
díky všem, kdo jakkoli pomohli, a především
díky všem, kdož přišli.
Tak za rok, ano?
Zase 23. 12. v 18.00 hodin.
Těšíme se na Vás. Moc.
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: Jitka Záhrobská

KAPŘI SE PRODÁVALI I LETOS
I v letošním roce se uskutečnil prodej vánočních kaprů ze
Žehuňského rybníka na zahradě
Klubu 100.
Těší mě, že tato tradice má již
v Nehvizdech svoje kořeny
a o prodej byl letos zvýšený zájem. Děkuji všem a do roku 2018
přeji hodně zdraví a štěstí.
Tomáš Adamec
thomasad@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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O SPORT JE V NEHVIZDECH ZÁJEM
Přelom roku bývá časem zhodnocení minulého období, a tak i mně dovolte pár slov, a to na
téma, které bylo, je a bude pro Nehvizdy vždy
podstatné, tedy o volném čase dětí i dospělých
vyplněném sportem. Podívejme se společně,
jaké sportovní aktivity Nehvizdy nabízejí a jak se
našim malým i větším sportovcům daří.
V čase dlouho minulém, tedy v roce 1994, kdy
naše TJ Sokol Nehvizdy byla znovu obnovena, jsme se snažili navázat na tradice a zapojit
mládež do sportu, což nám v začátcích úplně nevycházelo. V roce 2010 měla TJ Sokol Nehvizdy
205 členů, z toho 127 dospělých a 78 dětí, a v roce
2017 celkem 365 členů, z toho 145 dospělých
a 220 dětí.
Od roku 2008 jsme postupně založili nové oddíly,
v nabídce sportovního vyžití přibyly sporty jako
karate, tenis, florbal, atletika, basketbal a znovu
byl obnoven stolní tenis.
V neposlední řadě nadále pokračovala a pokračuje bohatá činnost oddílů volejbalu, kulturistiky
a formy cvičení nejmenších dětí. Co nás nejvíce
mrzí, je, že se nám nepodařilo udržet v Sokole
pravidelné cvičení žen, v nabídce se střídají jen
jednotlivé kurzy externích cvičitelů.
Do oddílů dětí se postupně podařilo zajistit trenéry, kterým TJ Sokol Nehvizdy poskytla školení
a kurzy. Jejich dobrovolnická práce je vzorem jak
dětem, tak nám dospělým. Činnost jednotlivých
oddílů nekončí školním rokem, ale o prázdninách
pořádáme příměstské tábory a soustředění.
Postupem času jsme narazili na strop vytížení
místní sokolovny. Nedostatek prostor se podařilo vyřešit výbornou spoluprací s městysem
Nehvizdy, který v roce 2017 dokončil výstavbu
sportovního zařízení s dostatečnou kapacitou pro
míčové sporty a atletiku.
Abychom uspokojili co nejvíce zájemců z řad
mládeže o sportování, byla přijata koncepce
s městysem Nehvizdy, ZŠ a MŠ Nehvizdy a AFK
Nehvizdy o rozvoji sportovních aktivit a zázemí
v Nehvizdech.
Dalším zatraktivněním sportování mládeže bylo
otevření nových kroužků pod záštitou TJ Sokol
Nehvizdy, a to lezení na lezecké stěně, různé
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Areál místní sokolovny v Nehvizdech. Foto: Mirka Kvasničková
druhy tanečních aktivit, rozšíření ve spolupráci
s oddílem Basketbal Čelákovice o košíkovou dětí.
Připravuje se trénování dětí v oddíle stolního
tenisu, basketbalu a volejbalu.
Největším úspěchem je, že nám většina nehvizdských dětí chodí sportovat a zapojuje se do dění
v obci, sokole i AFK. Naše dobrá práce se zúročuje a pravidelně se dostavují úspěchy na krajské
a celostátní úrovni.
Největšími úspěchy družstev tenisového oddílu
Sokol Nehvizdy kategorie minitenis jsou 5. místo
na Mistrovství České republiky družstev v roce
2017, 4. místo na Mistrovství České republiky
družstev v roce 2015, dvě 1. místa ve Středočeském kraji (titul přeborníka Středočeského kraje),
postup na Mistrovství ČR v roce 2017 a 2015
a čtyři finalisté Středočeské krajské soutěže družstev v letech 2014, 2015, 2016 a 2017.
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Atleti se pravidelně zúčastňují oblastních
a krajských závodů a přivážejí medaile. Máme
také atlety zařazené do seznamu SCM (sportovní
centra pro talentovanou mládež). Také naši mladí
florbalisté a karatisté zaznamenali mnoho sportovních úspěchů. Naši trenéři a vedoucí oddílu
odvedli velké množství kvalitní dobrovolnické
práce, za kterou jim patří obdiv a poděkování,
zejména pak trenéři dětí a mládeže dokázali ve
svých svěřencích probudit zájem o sport.
Troufám si tvrdit, že úroveň sportovního vyžití
v naší obci snese srovnání s jinými, mnohem
většími obcemi i městy.
Josef Kolář
místostarosta Nehvizd
a starosta TJ Sokol Nehvizdy
místostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

LEDEN
VE ŠKOLE
A jsme zase v tom…, tedy v lednu.
Vánoční prázdniny jsou minulostí a my
začneme pomalu lovit v hlavách to, co
nám tam zůstalo. Ještěže jsme začali
středou, abychom příliš nepřepálili
začátek…
Ale ne, vážně. Myslím, že se shodneme
na tom, že je nejvyšší čas se vrátit do
všedního koloběhu a řešit zase každodenní povinnosti.
Ani v lednu jich nebude málo. Budeme
uzavírat pololetní klasifikaci, abychom
si ve středu 31. ledna v poslední vyučovací hodině mohli předat výpisy z vysvědčení. Je to dokument, který žákům
zůstává, celé vysvědčení vydáváme až
v závěru druhého pololetí, tedy v červnu.
Čeká nás také plavání, atletický trojboj,
svátek atletiky pod názvem Hvězdy
v Nehvizdech, jehož je naše škola hrdým
partnerem, budeme pomalu chystat
nové prostory školy…
V průběhu ledna budou rovněž zveřejněny všechny další informace ohledně přijímacích zkoušek na osmiletá
gymnázia (zatím se nás nic víc netýká)
a informace o zápisu do 1. ročníku pro
školní rok 2018 – 2019, který stejně
jako loni proběhne v souladu s platnou
legislativou v dubnu 2018.
Tak dosti povídání a pojďme na to.
A hlavně – ať se nám spolu žije alespoň
tak jako v roce minulém!
Váš
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2018.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 3/2017)
činí 600 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. Vlastníci nemovitosti bez trvalého
pobytu platí 850 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2018.
Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově 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.

Praktické lékařství v ordinaci
TJ Sokol Nehvizdy,
Na Příštipku 135, Nehvizdy
platné od 8. 1. 2018.

Informace o přihlášení
k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu
NELZE na základě kupní smlouvy s návrhem

na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se
lze až poté, co je zápis do KN zcela dokončen.
Děkujeme za pochopení.

Praktické lékařství pro děti a dorost

Všeobecné praktické lékařství

Lékaři: MUDr. Markéta Ježková a Yulia
Kudryashova – lékař oboru pediatrie
Zdravotní sestra: Marcela Vojtová

Lékař: Alexey Kondrashov, PhD. –
lékař oboru praktické lékařství pro dospělé
Zdravotní sestra: Marcela Vojtová

Ordinační hodiny:
úterý 8.00 – 12.30 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
(od 11.00 a od 13.00 hod. jen pro objednané)
čtvrtek 8.00 – 12.30 hod.
(od 11.00 hod. pouze pro objednané)

Ordinační hodiny:
středa 8.00 – 12.30 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
pátek 8.00 – 12.30 hod.

Telefon: 312 315 086
e-mail: detske1.czp@jirny.com

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

Václav ČEJKA			
Stanislav KRÁL			
Marta ADÁMKOVÁ		
Věra BLANDOVÁ

Jarmila TÝCOVÁ
Eva BENEŠOVÁ
Josef DUDA

Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Telefon: 312 315 086
e-mail: praktik3.czp@jirny.com
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

ÚSPĚCH NEHVIZDSKÉHO TENISU
NA TURNAJI NA MORAVĚ
Tenistům TO Sokol Nehvizdy se v prosinci na zimních celostátních turnajích
dařilo výborně.
Vynikajícího úspěchu dosáhla ve dvouhře
mladší žákyně Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy) na velmi dobře obsazeném turnaji druhé nejvyšší kategorie na
Moravě 16.–19. 12. 2017 v Třebíči. Na
turnaji postoupila Nikola mezi nejlepších
osm skvělými výkony a výhrou v osmifinále nad 71. hráčkou v ČR! Ve čtvrtfinále sehrála vyrovnaný zápas s pozdější vítězkou turnaje Slovenkou Ninou
Surovčíkovou, 47. v ČR (TK AGROFERT
Prostějov).
Dalšího výborného úspěchu dosáhl na
celostátním turnaji kat. 8–9 let v Nehvizdech Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).
Šimon výbornými výkony s velmi dobrými soupeři vyhrál všechny zápasy
a vybojoval 1. místo!
Ve stejné kategorii se na tomto turnaji
podařil skvělý úspěch v podobě 3. místa
také Dominiku Bílkovi (TO Sokol Nehvizdy), ačkoli je o rok mladší!
Z dívek se velký úspěch v podobě postupu do hlavní soutěže podařil Nikole
Tydlačkové (TO Sokol Nehvizdy). Všem
našim mladým tenistům a tenistkám
bojujícím každý víkend na celostátních
turnajích nebo hrajícím letos o postup
na Mistrovství ČR jednotlivců v silné
konkurenci držíme palce!

Mladší žactvo (do 12 let),
SK Satalice, 9. – 11. 12. 2017 –
DVOUHRA CHLAPCI: postup
do 2. kola Jakub Kapusta (TO Sokol
Nehvizdy).

Mladší žactvo (do 12 let),
HTK Třebíč, 32 hráčů, 16. – 19. 12. 2017 –
DVOUHRA DÍVKY: postup do čtvrtfinále – Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy).

Mladší žactvo (do 12 let),
SPORT ADVANTAGE CUP – TO Sokol
Nehvizdy, 16. – 18. 12. 2017 –
DVOUHRA CHLAPCI: postup do 2. kola
Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy).

Výborného úspěchu dosáhl v úvodu zimní sezóny Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy – druhý
zleva), který vyhrál 9. 12. 2017 celostátní turnaj SPORT ADVANTAGE CUP v Nehvizdech!
Třetí místo vybojoval Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy – třetí zleva).
Foto: Tomáš Bílek
Babytenis (6–7 let),
SPORT ADVANTAGE CUP – TO Sokol
Nehvizdy 9. 12. 2017 –
hlavní soutěž smíšená: 1. Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy), 2. Nela Uhrová
(TK Čelákovice), 3. Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí oddílu TO Sokol Nehvizdy

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 15. 12. 2017 na náměstí právě řidič octavie naboural
do středového ostrůvku. Strážník na místě ověřil, že se
nehoda obešla bez zranění. Řidič odstavil auto na zastávce
BUS a zavolal policii. Provedená dechová zkouška byla
negativní. Uniklý olej museli odstranit hasiči.
Dne 19. 12. 2017 si strážník všiml v protijedoucím vozidle
tovární značky Ford řidiče, o kterém věděl, že má zákaz
řízení všech motorových vozidel. Strážník zastavil vozidlo
a provédl kontrolu. Řidič sdělil, že řidičský
průkaz nemá, že jej hlídka již 17. 10. 2017
zastavila a měl zákaz řízení.
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
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