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Ročník: XVII / Číslo 2 . Vydáno v Nehvizdech

HVĚZDY UZAVŘELY
SVOU PĚTILETKU

Slovo starosty:
Vážení občané Nehvizd,
městys Nehvizdy stojí plně za Ukrajinou
a odsuzuje neomluvitelnou ruskou agresi.
Zjišťujeme, jakou pomoc by uvítali přátelé
z Ukrajiny, kteří v Nehvizdech žijí a pracují.
S ohledem na migrační vlnu z Ukrajiny
najdou občané Ukrajiny na webu Nehvizd
základní přehled informací, jak postupovat
a kam se obrátit: https://www.nehvizdy.cz/
mestys/udalosti-v-mestysu/aktuality/informace-pro-obcany-ukrajiny-1560cs.html.
Jiří Poběrežský, starosta městyse Nehvizdy
starosta@nehvizdy.cz
Ing. Jiří Poběrežský,
starosta městyse Nehvizdy,
starosta@nehvizdy.cz
Slovo ředitele ZŠ:
Pár slov k současné situaci z naší základní
a mateřské školy - absolutně odsuzujeme akt
agrese Ruska vůči Ukrajině a jsme připraveni pomoci potřebným. Nevěřím, že to, co
se děje, je se souhlasem všech Rusů, Bělorusů a dalších národností, kterých se ukrajinská krize dotýká.
Naši školu a školku navštěvují děti české,
slovenské, ukrajinské, moldavské, ruské,
bulharské, pákistánské, možná jsem na nějakou národnost zapomněl, nevím. S jejich
rodiči jsme jednali vždy stejně jako s rodiči
českými, nikdy jsme nečinili rozdílu kvůli
národnosti, a tak to zůstane.
V bezpečí a vítáni jsou u nás všichni, kdo
přicházejí v dobrém a my učiníme vše pro to,
aby náš svět zůstal v pořádku, neovlivněný
válečným šílenstvím a neospravedlnitelnými
akty agrese, rozpínavosti a neschopnosti
přiznat národům právo na sebeurčení.
Spolu s naším zřizovatelem – městysem Nehvizdy – se budeme domlouvat o konkrétní
formě pomoci pro naše potřebné ukrajinské
spoluobčany a spolužáky.
Už v úterý 1. března jsme mezi sebou
přivítali nového spolužáka do 9. ročníku
a jeho sestru do přípravky... Přišli z Ukrajiny.
Pomůžeme, jak umíme. Je to moc smutné.
Nepochopitelné...
S úctou k Vám a ze srdce
З повагою до Вас і від душі
Luboš Rýdlo,
reditel@skolanehvizdy.cz

První místo ve skoku vysokém mezi muži letos obhájil Belgičan Thomas Carnoy.
Dosáhl výkonu 227 centimetrů. Stejně skočil i Malajsijec Nauraj Randhawa, o pořadí
rozhodl počet pokusů na nižší výškách. Foto: Luboš Nováček
V průběhu uplynulých pěti ročníků se ze
závodu kdesi v Nehvizdech u Prahy stala jasná
zastávka pro nejlepší světové atlety. V atletickém kalendáři jsme spolu s metropolemi jako
je New York, Boston, Madrid nebo Paříž. Do
dalších let si dáváme jasný cíl – světovou tour
v Nehvizdech udržet a přivážet vám ty nejlepší
skokany a vrhače světa i nadále. Nároky atletů i
diváků rostou, i proto chystáme několik změn.
Ale o tom vám budeme povídat až příště. Ať se
máte na co těšit.
Pátý ročník „hvězd“, který se konal 30. ledna,
pro nás pořadatele přinesl opět několik
novinek, které jsme museli zajistit a realizovat,
aby byly splněny podmínky světové atletické
federace související s pořádáním WORLD
INDOOR TOUR. Zdaleka nejtěžší zkoušku
opět způsobila „korona“.
Před rokem jsem si říkal, že hůře už být nemůže. Bohužel jsem neměl pravdu. Každá federace, stát či letecká společnost mají jiná pravidla
pro vstup atletů do naší země. Tato pravidla se
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však nestále měnila, často i ze dne na den. Vlna
omikronu udeřila nejvíce právě v době konání
našeho mítinku a zasáhla nejen velkou část
organizačního týmu, ale také řadu atletů.
O Vánocích ještě vše vypadalo růžově – atleti
k nám chtějí, a tak startovní listina přetékala
jmény opravdu nej atletů z celého světa.
I čekací listina byla plná zvučných jmen. Ale
jak se termín závodu přibližoval, tak nám atleti
hlásili své nakažení a karantény. Pro příklad:
večer nám volaly hned 3 atletky z výšky žen, že
mají Covid-19. Ihned jsme hledali náhradnice
a našli dvě výškařky z top patnáctky na světě.
Při testech před vstupem do letadla měly obě
pozitivní test! K tomu snad není potřeba něco
dodávat...
Když ne loni, tak letos zřejmě už můžeme říct,
že jsme zažili snad všechna úskalí při pořádání
tak rozsáhlé akce, na které se už představili
atleti a atletky ze 48 zemí světa.
Pokračování na straně 3
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

JAKÉ INVESTICE ČEKAJÍ NEHVIZDY
Rozpočet na tento rok obsahuje investiční akce, které jsou zaneseny ve
Strategickém plánu městyse na léta 2021-2025. Většina investic a jejich
realizace přechází z jednoho roku do dalšího, protože procesy realizace
jsou časově náročné.
Mimo tyto investice městys řeší pravidelně úpravy, opravy nemovitého
majetku, odpadové hospodářství, školství, sport, kulturu a další. Prostě
věci spojené s každodenním životem.
Do rozpočtu Městyse Nehvizdy na rok 2022 byly zařazeny investiční
akce, které můžeme vidět v tabulce. Sami vidíte, že jsou akce, u kterých
se začíná a na druhé straně akce před realizací. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na investice, které se připravují a pracuje se na nich dlouhá
léta – viz obchvat Nehvizd, a je otázkou, kdy dojde k jejich spuštění.
Mrzí nás, že po volbách do sněmovny se pozapomnělo na rozvoj obcí
a měst. Rozpočtové provizórium, ve kterém se nyní nacházíme, neumožňuje vypsat dotační tituly tolik potřebné pro rozvoj. Boj s nemocí
Covid-19, zdražování energií, materiálů, stavebních prací se podepisují
na realizaci investic, prodlužování lhůt a nárůstu cen proti původním
kalkulacím.
V procesu investic má městys stanovené priority, u kterých se začíná
a jsou nezbytné pro život v Nehvizdech.
Jsou to například:
-

vybudování nové mateřské školky,
vybudování přivaděčů vody,
dobudování školského zařízení,
budování obchvatu
dobudování zázemí sportovního areálu atd.

Výčet akcí je uveden v tabulce.
Pokud budete mít dotazy, můžete se na mě, pracovníky úřadu, radní
a zastupitele kdykoliv obrátit.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

HVĚZDY UZAVŘELY SVOU PĚTILETKU
Dokončení ze strany 1
Letošní závod nabídl premiéru možná dvou
nejlepších atletů budoucnosti. Vůbec poprvé
v Evropě byl a závodil nejlepší skokan všech
dob Harrison z USA a Korejec Woo. Atleti
předváděli neskutečné skoky, ale výkony nad
230 cm bohužel nepadly. Večer se borci omlouvali, že byli z prvního startu v Evropě nervózní
a pravděpodobně se asi projevila i nezkušenost,
protože oba jsou ještě velice mladí. Věříme, že
se budou v dalších letech vracet už jako mazáci
ověnčeni medailemi. Nakonec největšího
úspěchu dosáhl atlet z daleké Malajsie Nauraj
Randwaha, který vytvořil národní rekord své
země krásnými 227 cm. Další nároďák vytvořen na nehvizdském poli! Navíc to byl rekord
mítinku, který vzal miláčkovi Nehvizd Jamalovi
Wilsonovi z Baham.
V kouli žen jsme mohli vidět mistryni světa
Christinu Schwanitz z Německa, která se ale
musela sklonit před svou týmovou kolegyní
Sarou Gambetta. Ta poslala své náčiní do
vzdálenosti 18,90 m a dostala se tak na 2. místo
světových tabulek.
V kouli mužů zkompletoval hattrick náš Tomáš
Staněk. Soutěž mužů koulařů byla neskutečně
kvalitní a vyrovnaná. Všichni borci se dostali
za hranici 20 metrů! Když jsme před pěti lety
začínali, bylo naším snem mít zde někoho, kdo
hodí 20 metrů. Teď je situace taková, že kdo
hodí pod 20 metrů, tak ho už ani nebereme. Už
si můžeme vybírat.
To celé by se neobešlo bez finanční podpory
městyse Nehvizdy, bez pomoci paní Fibingerová
ani bez mnoha dalších partnerů. Z těch hlavních
Nadaci ČEZ, společnosti CANABA, firmám
DNA Central Europe a ZET Point, dále Sokolu
Nehvizdy a ČEPSu.

Hlavní díl práce mají kamarádi a dobrovolníci, kteří obětují své volno a pomáhají ve dne
v noci, protože dění okolo takové akce nikdy
nespí a příprav není málo.
Takové byly Hvězdy 2022 WORLD TOUR

SILVER. Další zastávku plánujeme na začátek
února 2023!
Tomáš Vojtek, ředitel závodu
tomvojtek@seznam.cz
Fota: Luboš Nováček, Tomáš Brázdil

DÁREČKY DOMA VYROBENÉ,
S LÁSKOU PŘEDANÉ. DÍKY!

Spousta dětských očiček se rozzářila díky
dárečkům od paní Mostecké, milé a čilé
důchodkyně z Nehvizd. Na každé dítě
v mateřské školce se dostal jeden z krásných,
doma vyrobených dárečků, které nám od paní
Mostecké přivezl pan Nekolný. Paní Mostecká
vyrobila dětem botu plnou sladkostí, drobná
pletená strašidýlka a pletené ponožky. Děti
měly z dárků velikou radost. Nechtěly zůstat

paní Mostecké nic dlužné a vydaly se jí potěšit
návštěvou. Paní Mostecká děti vřele přivítala
a přijala jejich poděkování.
Děkujeme paní Mostecké, že myslí na naše
nejmenší a přejeme hodně zdraví a radosti!
Alice Dadáková
reditel@skolkanehvizdy.cz
Foto: učitelky MŠ a Mirka Kvasničková
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Velikonoční
jarmark
v Nehvizdech
Na sobotu 9. dubna 2022 chystáme
v areálu před základní školou a sportovní halou Nehvizdský velikonoční
jarmark.
Chybět nebudou nejen stánky s dobrotami a velikonočními dekoracemi, ale
ani stan s tvořením pro děti, vystoupení dětí z naší školy, pletení pomlázek
a hudební vystoupení v odpoledních
a podvečerních hodinách.
Plakát brzy představíme na webu městyse a na Facebookové stránce
-pep-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZUŠ V DIVADLE HORNÍ POČERNICE
Vážení a milí hudební čtenáři.
Kdo sleduje naši on-line aktivitu, tomu jistě
nemohla utéct pozvánka na naše premiérové
vystoupení s názvem CO JE TO TU, ZA TU
NOTU! které se uskutečnilo v neděli
30. 1. 2022. Vystoupení bylo propojeno napříč
žánry, a hlavně napříč třemi obory a to tanečním, hudebním a literárně-dramatickým.
A když slovo “premiéra” tak hned několikrát.
Premiérově jsme si zapůjčili velmi nádherné
a z profesionálního hlediska pro umělce to
nejlepší – DIVADLO!
Divadlo Horní Počernice nám poskytlo perfektní prostory pro účinkování, krásné zázemí
pro všechny umělce, odbornou technickou
podporu a skvělou spolupráci
s vedením divadla.
O co více nebýt pyšný na tuto akci, když se podařilo divadlo skoro vyprodat. A kdybychom
neměli karanténní šílenství, bylo by úplně plné.
Tímto děkujeme všem divákům
a rodičům za přízeň.
Další premiérou byla naše kapela TOO BAND,
respektive podle školního vzdělávacího programu se jedná o předmět ansámblová hra,
který je od 4. ročníků hudebního oboru dalším
povinným předmětem.

Pokud jste na našem multioborovém vystoupení nebyli, nemusíte být smutní, přinášíme Vám
videozáznam. Ovšem jako vždy samozřejmě
platí, že živé shlédnutí v divadelním prostoru je
nenahraditelné.

Přikládáme slíbená videa. Přejeme pohodový
zážitek a příště se budeme těšit v divadle i na Vás.
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

ZUŠ V NEHVIZDECH VYSTAVUJE
SVÁ DÍLA V GALERII AMBIT

DALŠÍ OCENĚNÍ
Z PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Naši výtvarníci se zúčastnili kreativní sdílené
metody společného výtvoru díla zvané
TRIANGL a velkou měrou se podíleli na
spolupráci vybranými výtvory. Slavnostní zahájení vernisáže proběhlo v sobotu 5. 2. 2022
v 15:00 hod v galerie Ambit a celá výstava
potrvá do 24. 2. 2022 vždy mezi 10-16 hod.
My Vám přinášíme videozáznam z této
výstavní galerie:

Ve čtvrtek 3.2.2022 se naši žáci z pěveckých
tříd zúčastnili okresního kola soutěže v sólovém zpěvu v Čelákovicích.
Jsme nesmírně rádi, že nám naše zpěvačky
přivezly tato krásná ocenění:
Rebrij Violetta – 2. místo (I. kategorie)
Kolářová Michaela – 2. místo (I. kategorie)
Taušová Lída – 2. místo (II. kategorie)
Vinogradova Zhasmina – 2. místo (III.
kategorie)
Petrova Adriana – 3. místo (V. kategorie)
Gaálová Tereza – 3. místo (V. kategorie)

Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

Za přípravu na soutěž patří poděkování našim učitelům zpěvu – Lence Jankovské
a Andree Hávové.
Více na našem webu:
https://www.zusnehvizdy.cz/okresni-kolo-souteze-v-solovem-zpevu/
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
POPLATEK ZA PSA
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 je splatný jednorázově bez
vyměření do 31. 3. 2022.
POPISNÁ ČÍSLA
Prosíme všechny nové obyvatele,
aby si označili své domy číslem popisným i před tím, než si zakoupí
cedulku s číslem domu v podatelně
úřadu.
Usnadní tak výrazně práci doručovatelkám pošty.

ZNÁMKY NA POPELNICE
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.
Poznámka: Dvě a více popelnic nejsou povinné, záleží na rozhodnutí majitele nemovitosti. Pokud
domácnost od 4 osob vlastní dvě popelnice, další známka mu bude vydána. 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 1345
a vaše číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel.
326992523 nebo 724191245.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí 1 000 Kč za trvale hlášeného občana na rok
nebo vlastníka nemovité věci zahrnující byt, RD nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Úleva z poplatku ve výši 200 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65 a více let (poplatek činí 800 Kč).
Poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2022. Více o nové vyhlášce č. 1/2021 najdete na
www.nehvizdy/sprava/obecne-zav-vyhlasky/.
-mk-, kvasnickova@nehvizdy.cz

HEJTMANKA
HOSTEM MÍTINKU

NÁBOROVÝ DEN
PRODEJNA NEHVIZDY
PRODAVAČ/POKLADNÍ 40 HOD./TÝDEN (M/Ž)
PRODAVAČ/POKLADNÍ 35 HOD./TÝDEN (M/Ž)
PONDĚLÍ 21. 2. 2022, 09:00–15:00
OKRUŽNÍ 808
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!
UKÁŽEME VÁM, JAK VYPADÁ

Vzácným hostem letošního atletického mítinku
Hvězdy v Nehvizdech byla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Ocenila, že ve Středočeském kraji se koná sportovní atletická událost
s nejlepšími sportovci světa.
Hejtmanka zároveň položila květiny k novému památníku Operace Anthropoid, který městys Nehvizdy odhalil na konci roku 2021 k 80. výročí seskoku
statečných parašutistů na území městyse. Velmi
oceňujeme zájem paní hejtmanky o dění
v Nehvizdech a těšíme se na další setkání a spolupráci.
Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz
Fota: archiv městys Nehvizdy

PRÁCE V LIDLU A PROVEDEME VÁS
NAŠÍ PRODEJNOU.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Více informací na

kariera.lidl.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ

AUTOBUSOVÁ LINKA Č. 688 Z NEHVIZD
DO MSTĚTIC UŽ JEZDIT NEBUDE
Před koncem roku 2021 jsem vás informoval o provozu autobusové linky č. 688.
Linka byla zavedena počátkem roku 2020
a jezdila z Nehvizd na mstětické vlakové
nádraží. Od svého rozjezdu měla problém
se svou obsazeností. Autobusy jezdily
prázdné, anebo s malým počtem cestujících (do 5 pasažérů).
Linku financoval integrovaný systém
Středočeského kraje. Z tohoto důvodu byla
v době koronavirové krize od března 2021
do září 2021 dočasně pozastavena. Jednání
mezi městysem a krajem napomohly k novému otevření na podzim, od 1. října 2021,
kdy začala opět fungovat.
V poslední čtvrtině roku 2021 bylo naplánováno sledování vytíženosti autobusů s
následným vyhodnocením. S výsledky jsme
byli seznámeni na jednání dne 11. ledna
2022.
Denně linka č.688 (15 spojů) převezla
celkem pět až dvacet pasažérů, což ji řadilo
mezi velmi prodělečné spoje (náklady na
provoz od jejího založení nesl integrovaný

systém, náklady spojené se stanicí ve Mstěticích nesl městys Nehvizdy).
Na Středočeském kraji bylo rozhodnuto, že
provoz linky č. 688 nevratně končí k datu
6. 3. 2022. Městys jednal o kompenzacích
s krajem za zrušení tohoto spoje. Požadoval posílení stávajících linek, anebo doplnění o další linky v pozdních večerních
hodinách. Bylo dohodnuto, že integrovaný
systém žádost projedná i s provozovatelem
linek. Navýšení večerních spojů jsme žádali v časech do 22.00 do 24.00 hodin u linky

354 ve směru na Prahu a zpět.
Věříme, že dojde k vyslyšení žádosti.
Doplnění spojů ve večerních hodinách
potřebují lidé, kteří se vrací z odpoledních
směn, ale také ti, kteří míří za kulturou či
sportem v Praze. Náklady na tyto spoje by
měl nést integrovaný systém Středočeského kraje. O výsledcích jednání vás budu
informovat.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

PŘECHOD K OBCHODNÍMU CENTRU
S LÉKÁRNOU A PEKÁRNOU
Jak je to s přechody u nového obchodního
centra? Nejdříve jsme usilovali o přechod
hned u kruhového objezdu naproti obchodu pro zvířata, na který máme stavební
povolení. Narazili jsme však na zajímavou
okolnost. Silnice z Nehvizd ke kruhovému
objezdu (jde o krajskou silnici) byla opravena s přispěním peněz z evropské unie
a do takového díla se nesmí pět let kopat,
vrtat, ani nic lepit.
Vzhledem k tomu, že silnice je v tom úseku
široká, musí být rozdělena vyvýšeným
ostrůvkem. Ukázalo se, že vydané stavební
povolení nám není moc platné, protože
nám nikdo nedovolí v silnici udělat stavební úpravy, které jsou nutné pro výstavbu
přechodu.
Navíc s otevřením pekárny Martin,
lékárny a ostatních obchodů a služeb se
ukázala naléhavá potřeba udělat přechod
blíž k Nehvizdům, nejlépe přímo proti
pekárně. Nejdříve jsem se domníval, že
to bude otázka krátké doby, uděláme pár
metrů chodníku, necháme namalovat bílé
čáry a přechod bude, ale realita je trochu
složitější.
Setkání s projektantem na místě už naznačilo, že to nebude tak jednoduché a hlavně
rychlé. A nebylo. Poslali jsme objednávku
na vypracování projektu přechodu včetně
projednání s dotčenými úřady státní správy
a po čtrnácti dnech začali urgovat.
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Za dalších čtrnáct dní jsme dostali projektovou dokumentaci, ale bez projednání.
Spěcháme na to, a proto jsme se rozhodli
vyřídit vše potřebné sami.
Velice vstřícná byla policie. Paní Hanousková přijela třetí den, udělala potřebné
drobné úpravy, jako například posunutí
značky Nehvizdy až před kruhový objezd
a úpravu dopravního značení.
Její připomínky hned obdržel projektant,
a aby to nešlo tak hladce zasáhnul Covid-19, projektant onemocněl a čas běží.

WWW.NEHVIZDY.CZ

V březnu projednáme se starostou náš
záměr na odboru dopravy a následně nás
čeká Krajská správa údržby silnic, majitel
pozemku a můžeme začít.
Náš odhad je, že na jaře budeme chodit
nejen pro rohlíky a léky po bezpečném
přechodu a nebudeme přeskakovat příkop,
což je hlavně s kočárkem opravdu náročná
a nebezpečná disciplína.
Jiří Glatt
stavebni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

PŘÍPRAVKA SI VEZE PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ
O víkendu 19. 2. a 20. 2. se konalo druhé
kolo basketbalového turnaje Špunti pořádané
Sokolem Pražským. Opět to byl skvěle připravený turnaj, kde naše Vlčata získávají své
první herní dovednosti a zkušenosti.
V sobotním klání holčičího turnaje se nám
dokonce podařilo poprvé vyhrát v souboji o
třetí místo a odvezli jsme si první výhru
v zápase.
Bohužel to se nám nepodařilo zopakovat
v neděli při klučičím turnaji, kdy jsme si
nechali v souboji o třetí místo utéct začátek zápasu a soupeře jsme pak celý zapas
doháněli.
V rámci turnaje opět proběhly týmové dovednostní soutěže a nám se podařilo
v neděli jeden tento blok dovednostních soutěží vyhrát. Máme i další zážitek, kdy jsme se
byli podívat na úplně první sokolovnu u nás.
Moc se těšíme na další turnaje, kde opět nasbíráme basketbalové zkušenosti. Potřebovali
bychom však více hráčů a hráček, aby nás
byl dostatek. Pokud jsou mezi vámi zájemci ročníků 2012-2015, přijďte si to k nám
vyzkoušet na trénink.
Za kolektiv trenérů TJ Sokol Vlci Nehvizdy
Petr Gomola

VÁNOČNÍ KOLEČKOVÁ BRUSLE 2021
První klub kolečkového krasobruslení v ČR
Artistic skating club Roller (ASCR) ze Sadské
v čele se zakladatelkou kolečkového krasobruslení v České republice a jeho předsedkyní
Karolínou Fröhlichovou Soukupovou dne 11.
12. v Nehvizdech u Prahy ve zdejší sokolovně
uspořádal historicky první závody kolečkového
krasobruslení v ČR.
Tříčlenná porota s hlavní rozhodčí Ing. Ivou
Vašákovou udělovala známky devíti kategoriím
zaplněným od maličkých snaživců až po dospělé závodnice již výše zmíněným krasobruslařským roller klubem a dále i krasobruslařským
in-line klubem Krasokolečkování Most.
Sportovci se zde sjeli, aby si poprvé po nedávném zrození svých klubů zazávodili a zároveň
oslavili předvánoční čas, společně s lidmi, které
láska k tomuto sportu spojuje. Slavnostní zahájení doprovodily skupina nejstarších členek
a skupina nejmladších členek Artistic skating
club Roller svými vydařenými exhibičními
vystoupeními.
Podle slov zakladatelky kolečkového krasobruslení v ČR Karolíny Fröhlichové Soukupové
je to pro ni splněný sen. Klub se zrodil prakticky v covidové době před dvěma lety, a i tak si
získal svou přízeň a povedlo se mu uspořádat
své první závody s hojnou účastí a velkým
úspěchem. Pod vedením hlavní trenérky ASCR
Karolíny Fröhlichové Soukupové a její dcery
Andrey Soukupové Fröhlich vybojovalo 16
slečen, na které jim nezbývá nic jiného než být
neskonale pyšné, úžasných 12 medailí:

Zlaté: Karolína Borecká, Kateřina Košvancová,
Eliška Hejná, Barbora Frenclová, Laura Marie
Cindrová
Stříbrné: Nella Macháčková, Sára Juráčková,
Magdaléna Frenclová, Anna Trhlíková
Bronzové: Lucie Skokanová, Alexandra Plocková, Marie Kubelková
Paní Karolína Fröhlichová Soukupová, ředitelka závodu, v neposlední řadě děkuje spoluorganizátorům Andree Soukupové Fröhlich, Olze
Borecké a Davidu Skokanovi, bez kterých by
první závod v kolečkovém krasobruslení v ČR
nevznikl.
Artistic skating club Roller trénuje pravidelně
v Nymburce a Poříčanech a budeme rádi, když
se naše krasobruslařská rodinka, která čítá 34
členů ještě rozroste.
Doufáme, že tento nový sport v ČR bude
i nadále vzkvétat jako do teď a na jaře 2022 se
budeme těšit na druhý roller + in-line krasobruslařský závod v Mostě, dále pak
1. Mistrovství ČR. P
okud stále začínající klub ASCR sežene dostatek financí, určitě plánuje se svými nejlepšími krasobruslařkami vyrazit na závody do
zahraničí. V plánu má účastnit se s exhibičními
vystoupeními i různých dalších akcí, jako jsou
například sportovní utkání.
Andrea Soukupová Fröhlich
Artistic skating club Roller
Fota: archiv Artistic skating club Roller
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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: Nehvizdy, ul. Úvalská 1133
Tel. 775 693 851

Bezkontaktní mytí
osobních vozů
3x
ruční box

aktivní
pěna

osmózní
voda

Ě
NOV
řeno
otev

Zálužská 118 / Čelákovice / www.myci-centrum.cz
8

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA DO DÍLNY V MOCHOVĚ.
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY.

TEL.: 607 773 557

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
Měsíczkontrolujte
vydání: ČERVENEC,
ZÁŘÍ 2021
nebo
platby SRPEN,
za elektřinu
nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

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
www.zaluziemichal.cz

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

WWW.NEHVIZDY.CZ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

OBECNÍ POLICIE V ROCE 2022
S nástupem nového roku 2022 došlo u Obecní
policie Radonice, pod kterou spadá i náš strážník
Michal Dudla, k novým změnám. Zásadní
změnou je odchod pověřeného strážníka řízením
obecní policie Michala Hamery a ustanovení do
této funkce Aleše Flídra.
Aleš Flídr se narodil v roce 1959 v Liberci
a vystudoval SPŠ dopravní v Děčíně. Po přechodu
k Policii ČR pracoval i u dalších různých složek
OOP, OPP a RCPP – hlavně jako psovod. Od roku
2008 je strážníkem.
Jaké jsou záměry u OP v Radonicích?
Primárně bude snaha o to, aby obecní policie nebyla vnímána jako represivní složka, ale spíše jako
orgán obce, který udržuje v obci pořádek
a pohodu pro obyvatele. Nabídneme širší službu
při zajišťování majetku obyvatel, a hlavně se
budeme starat o bezpečnost na silnici. Lepší je
uplatňovat prevenci než používat represi.
Bez spolupráce s občany všech obcí s veřejnoprávní smlouvou se neobejdeme, neboť to jsou naše oči
a uši. Zásadou je, že je lepší přijet 10 x zbytečně než
jednou pozdě.
Hlavním cílem je zajištění pocitu bezpečí na území
obce s tím, že občan se může kdykoliv obrátit na
strážníka o pomoc. I když rozpočtová situace v ČR
není růžová, Obec Radonice již investovala peněž-

ní prostředky do poskytování služeb obyvatelům
nákupem odchytového kotce a pořízením nového
radaru.
Strážníci prošli školením na odchyt psů
a dočasně budou moci toulavého psa umístit do
kotce do doby, než si jej majitel vyzvedne.
S nákupem nového radaru došlo i ke změně úseků
povolených Policií ČR - jsou to všechny průtahové
komunikace a časem se podaří dopravu zklidnit.
S příchodem Nového roku došlo i ke změnám
v legislativě, kdy obecní policie dostaly oprávnění
k odebrání registračních značek vozidla, nebo instalaci „botičky“ v případě, že přestupce neuhradí
pokutu. Proto do výbavy OP Radonice přibude i
tento technický prostředek, který bude využíván
i v případech neoprávněného parkování. Dalším
opatřením v budoucnu bude i využívání odtahové
služby. Byrokracii by měl zjednodušit nový SW.
Změny budou postupné.
V roce 2022 přejeme všem občanům Nehvizd
pevné zdraví, co nejvíce spokojenosti
v osobním životě, a hlavně i s prací strážníků OP,
jmenovitě s konkrétním strážníkem
Michalem Dudlou.
Aleš Flídr
Velitel OP Radonice
obecnipolicieradonice@seznam.cz

GRATULUJEME
NAŠIM
JUBILANTŮM
V měsíci únoru oslavili v městysi
Nehvizdy významné životní jubileum
narození tito občané:

Božena LEDECKÁ
Ladislav POLÁK
Marie HORMANOVÁ
Stanislav ÚJEZDSKÝ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a zejména hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz

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

7:00 – 17:00

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 20. 2. 2022. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: Ing. VÁCLAV FABIÁN. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail.com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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