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AŤ SE VÁM V NEHVIZDECH
HEZKY ŽIJE I V PŘÍŠTÍM ROCE
Končící rok 2019, který jsme prožili v našem
městysi, je důvod k bilancování. Celý rok se zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse snažili,
aby se vám tady nejen dobře bydlelo, ale i žilo.
Řešilo se několik důležitých otázek pro rozvoj
městyse, a to přístavba školy, zkapacitnění
vodojemu a čistírny odpadních vod, opravovaly se komunikace a řešily se další pro obec
důležité věci, jako jsou dopravní obslužnost
a bezpečnost v městysi.

Vánoční program v kostele sv. Václava
Školní besídky:
úterý
10. 12. od 17.00 1. B, od 18.00 3. B
středa
11. 12. od 17.00 4. D
čtvrtek 19. 12. od 17.00 3. C
pondělí 23. 12. od 18.00 vánoční koncert
Bohoslužby v kostele sv. Václava
Neděle adventní 22. 12. Mše svatá od 11 hod.
Půlnoční mše svatá 24. 12. od 22 hod.
Boží hod vánoční 25. 12. Mše svatá od 11 hod.
Neděle sv. rodiny 28. 12. Mše svatá od 11 hod.

Chtěl bych rovněž poděkovat všem občanům,
kteří se aktivně zapojili do údržby zeleně před
svými domy, a to na veřejných prostranstvích,
kteří dobrovolně uklízeli obec nebo sázeli
stromy. Děkuji jim za to, že jim není lhostejný
veřejný prostor.
Městys ve spolupráci se všemi spolky spolupořádal mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí, které byly hojně navštěvovány.
Velký dík patří dobrovolníkům, kteří se podíleli

na jejich organizaci a hladkém průběhu.
Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse vám
přeji hezké prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok. A já osobně vám do nového roku
přeji hodně štěstí, zdraví, osobní pohody a ať se
vám v Nehvizdech všem hezky žije.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

PŘESTAVBA ŠKOLY: UŽ V ZÁŘÍ
2020 SE V NÍ BUDOU UČIT DĚTI
Byla zahájena přístavba ZŠ Nehvizdy. Na tuto
přístavbu dostal, jak již jsme informovali, Dobrovolný svazek obcí (DSO) dotaci. V DSO pro
připomenutí jsou sdruženy tyto obce:
Nehvizdy, Horoušany-Horoušánky, Mochov
a Vyšehořovice. Přeložka vysokého napětí
u školy byla 19. listopadu dokončena, bez ní by
se stavba nemohla provést.
Budují se základy a inženýrské sítě pro budoucí
budovu a zároveň se dojednává a nakupuje
stavební materiál, aby se výstavba nezdržovala,
protože v září 2020 chceme, aby do lavic v této
nové části školy zasedli noví žáci. Po této přístavbě bude kapacita školy v Nehvizdech plně
vyhovovat pro výuku žáků z Nehvizd
a sdružených obcí.

Podrobnosti k přístavbě najdete také na webu
Dobrovolného svazku obcí: https://dso.nehvizdy.cz/.
Text a fota: Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

LETOS SE UŽ PODEVÁTÉ
KONALA NEHVIZDSKÁ DÝNĚ
Málokdo ví, že předchůdcem Nehvizdské dýně
byl před deseti lety malý lampionový průvod po
nehvizdských Lentilkách, který si uspořádaly maminky samy, aby si děti užily radost ze světýlek.
Z plánované malé spontánní akce se však vyklubal velký průvod. A tak další rok uspořádala
školská komise první ročník akce s názvem Dýně.
Za těch devět let prodělala některé inovace, ale co
se nezměnilo? Soutěže, vyřezávání dýně, tvoření,
strašidelné masky a lampionový průvod.
No, a letos, když máme nově poblíž AFK výběh
pro ovce, jsme si řekli, že nebudeme tato zvířata
děsit ohňostrojem a zajistíme ohnivou show
skupiny T.E.T.R.I.S., čímž světelnému vystoupení
dodáme vyšší uměleckou hodnotu. Atmosféra
celé akce, včetně videa ze světelné show, je dobře
zachycena ve fotogalerii na webu městyse.
Moc děkuji všem dobrovolníkům za umožnění
uspořádání této akce. Učitelkám ze školy, školky
a Dráčku, členkám školské komise a dětem
z 6. – 8. tříd, které se staly již tradiční výpomocí
na akcích pro děti. A samozřejmě děkujeme
nehvizdskému Sokolu za zázemí a městysu Nehvizdy za finanční podporu.
Text: Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
Fota: Karel Záhrobský a Pavel Horák

DRACI PO ROCE
OPĚT VZLÉTLI
DO OBLAK
V AREÁLU ZAHRADY U Č. P. 100
(VEDLE ÚŘADU MĚSTYSE).
V NABÍDCE BUDOU JEDLE, SMRKY A JMELÍ.

Nehvizdská drakiáda přilákala do areálu AFK
opět několik set návštěvníků a nebe se v pátek 18.
října odpoledne zaplnilo barevnými draky
a jinými potvůrkami.
Tradiční akce, kterou pořádá především základní
a mateřská škola, se opět vydařila. Buřty a párky
v rohlíku dětem chutnaly a všichni spolu měli
dobrou vůli.
Text a foto: Luboš Rýdlo
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21. – 23. 12. 2019
9 – 17 hodin
ul. Pražská čp. 100

(vedle úřadu městyse)
Bližší informace na mailu:

thomas.ad@seznam.cz nebo tel. 731 474 274

Kompletní úprava vánočních kaprů na místě. Dne 23. 12. prodej pouze
do vyprodání zásob. Ryby jsou z Chlumce nad Cidlinou – Žehuňský
rybník, I. jakost + výběrová ryba. K zahřátí nabízíme svařáček.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

SOUSEDSKÉ SÁZENÍ STROMKŮ:
VZNIKLA ALEJ 17. LISTOPADU
Na šedesát lidí se v sobotu 16. listopadu ráno sešlo
k Sousedskému sázení stromů. Vysadili nová stromořadí na Horoušanské a na polní cestě
k Nové skále.
Sázely se například hrušně, jabloně, duby, švestky
nebo lípy. Stromořadí na Horoušanské ponese
název Alej 17. listopadu.
Počasí bylo jako na objednávku, dobrá nálada
také. Přišli sousedé z nové i staré zástavby, lidé
z Lentilek, Unigy i Canaby, hasiči a také naše
atletické naděje z TJ Sokol Nehvizdy. Nakonec si
všichni opekli špekáčky.
Stromy hned v neděli zalili naši hasiči a technické
služby je ukotvily kůly.
Sázení stromořadí bude pokračovat opět na jaře,
na Horoušanské povede ve finále alej až k firmě
Schiedel, stejně tak se budou sázet další ovocné
stromy také na polní cestě k Nové skále. Včas vám
dáme vědět.
Text: Daniel Štěch, zivotni@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický, Erika Manová a SDH
Nehvizdy

NEHVIZDSKÝ BĚH: LIDÍ
BYLO TOLIK, ŽE NESTAČILA ČÍSLA
V neděli 13. října se konal již sedmý ročník
nehvizdského běžeckého závodu. Závodilo se
v šestnácti kategoriích a celkem si zaběhalo
172 závodníků, 151 dětských a náctiletých
atletů a 21 dospělých. Počasí přálo, nálada byla
výborná.
Běhy byly za notné podpory ze stran diváků
a rodičů zahájeny kategorií nejmladších chlapců
a děvčátek do čtyř let. Pak už to jelo jak po
másle, jedna kategorie za druhou, vyhlášení
dětských výsledků, výstup na bednu, medaile,
odměny, diplomy, focení a potlesk. Následovaly
kategorie delších tratí a opět vyhlášení, výstup
na bednu, medaile, odměny, diplomy, focení
a potlesk.
Moc děkuji všem. Účastníkům, pořadatelům
i fanouškům.

Bylo to příjemné sportovně strávené odpoledne.
V něm se jako jediné úskalí projevil nedostatek
startovních čísel…
Nicméně takové permanentní fixou vypsané číslo na hřbetu ruky má něco do sebe a jistě živilo
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vzpomínky na běh ještě pár dní poté.
Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
Fota: Michal Velička
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

SENIOŘI SI ZAJELI DO DIVADLA
NA FIDLOVAČCE NA MUZIKÁL
Jako podzimní akci pro seniory uspořádal Městys
Nehvizdy 30 října zájezd do divadla Na Fidlovačce. Muzikál Ženy na pokraji nervového zhroucení, na motivy slavného filmu Pedra Almodóvara,
je podle The Guardian „jedním z nejsilnějších
a nejoblíbenějších představení londýnského West
Endu poslední doby“. Představení již získalo dvě
nominace na Cenu Tony.
Na jeviště divadla nás čekal muzikálu o ženách
a mužích a jejich vzájemném trápení, temperament, humor a vášeň. Ženy na pokraji nervového

zhroucení nabízejí ženské srdce oloupané
a uvařené na měkko v rytmu španělského tanga
okořeněné smíchem a slzami. Neodolatelná
kombinace romantiky a humoru, silných postav,
nádherných melodií a hereckých a pěveckých
příležitostí.
Věřím, že se muzikál všem líbil a těšíme se na
další divadelní sezonu v roce 2020.
Jana Nepivodová
skolska@nehvizdy.cz

PANÍ LIBUŠE HOLÁ OSLAVILA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V neděli 27. října oslavila nehvizdská rodačka,
paní Libuše Holá 100 let. Ačkoliv již žije jinde,
u své rodiny, o dění v rodné obci se stále zajímá.
Oslava se konala v místní Restauraci na Nové.
Zástupci městyse jí přišli popřát hodně zdraví
a elánu do dalších let, městys pro oslavenkyni
vytvořil pamětní knihu, ve které byly historické
fotografie tak, jak si Nehvizdy pamatovala z mládí. Kniha byla doplněna i rodinnými fotografiemi
a fotografiemi ze současnosti.
Nehvizdská cukrářka Slávka Janků připravila pro
paní Holou dort ve tvaru číslice 100 a k tomu ještě
navrch i erb Nehvizd, opět jako sladký zákusek.
Kromě rodinných příslušníků a zástupců městyse
přišli oslavenkyní popřát i dobří známí, obyvatelé
Nehvizd.
Naše ZUŠ Nehvizdy pod vedením ředitele Aleše
Hávy připravila hudební vystoupení. Závěrečnou
písní „Jede, jede poštovní panáček“ oslavenkyni
dojali k slzám - píseň pro ni byla symbolická,
protože paní Hola i její manžel pracovali jako
poštovní doručovatelé.
Vám všem bych přál, abyste měli takovou vitalitu
a chuť do života jako oslavenkyně.
Ještě jednou přejeme hodně zdraví do dalších let.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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LISTOPADOVÉ VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ V NEHVIZDECH
Na obrázku zleva:
Matyáš Řezníček, Ludvík Wertheim,
Eliáš Riško, Jáchym Morkes,
Daniel Mikš, Benjamin Veselý,
Markéta Ducháčová, Sofie Kovářová.
Foto: Martina Root

Na obrázku zleva:
Natálie Hubená, Zora Bartošová,
Ema Krátká, Sára Rutnerová,
Oliver Molnár, Adam Livora,
Gabriela Pastušková, Adéla Ježová.
Foto: Martina Root
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY V MĚSTYSI

KOLAUDACE
ZASTÁVEK
DOPADLA DOBŘE
Kolaudační prohlídka nových zastávek Na
Bulánce v úterý 12. listopadu dopadla dobře.
Bylo ověřeno, že stavba je provedena dle platné
dokumentace a v souladu s předpisy. Rozhodnutí o kolaudaci bylo vydáno 22. 11, kdy byly
zastávky kompletně dokončeny.
Na kraj již byla odeslána žádost, aby na zastávkách mohly zastavovat autobusy, ideálně ještě
před koncem roku 2019. To záleží nyní na rozhodnutí kraje, ROPID se zařazením do jízdního
řádu souhlasí. Děkujeme technickým službám, že
i přes nepřízeň počasí, stavbu zastávek zvládly.

Přidali jsme nové bezpečnostní prvky na ulici
Pražskou a Toušeňskou. Stejné značení přibylo
také u cyklostezky – bezpečné cesty do školy.
A v blízké budoucnosti se objeví i u nových
zastávek autobusu.
Jednáme o dalších bezpečnostních opatřeních
na přechodu u bezpečné cesty do školy, již brzy

zde bude platit snížená rychlost. Zvažujeme
i další možnosti dopravního značení
a bezpečnostních opatření (například semafor
či bezpečnostní prahy).
Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz

NEHVIZDY JSOU
NA ZIMU PŘIPRAVENY
Nehvizdy jsou na zimu připraveny. Úklid sněhu
budou zajišťovat naše technické služby, kterým
pomůže zánovní traktor s novou radlicí. Údržba
komunikací bude vyžadovat také vstřícný přístup
všech řidičů, kteří musí parkovat tak, aby technika mohla bezpečně projet.
Před nástupem zimního období již byly komunikace zameteny, uklizeny a některé opraveny.
Úklid sněhu z chodníků a jejich posyp budou
technické služby provádět za pomoci speciálního zametacího stroje, který byl k tomuto účelu
zakoupen, letos přibyl také traktor s radlicí.
Městys prosí všechny řidiče, aby na nutný úklid
ulic pamatovali i při parkování svého automobilu.
Špatně zaparkovaný vůz může zkomplikovat
průjezd pluhu, někdy ho i naprosto znemožnit,
a ulice tak nebudou kvůli neukázněným řidičům
uklizeny. Pro bezpečný a plynulý průjezd pluhu je
nutno zachovávat na ulici pruh široký minimálně 3,5 metru. Špatně zaparkovaný vůz může
způsobit dopravní nehodu, může též dojít k jeho
poškození.
Městys též prosí, aby občané sníh z prostoru před
svým domem či parkovacím místem odhazovali
do stran, na travnaté pásy apod., ovšem ne do
ulic, pak by totiž byl pluhem nahrnut zpět, navíc
by pluhu zkomplikoval průjezd.
Text a foto Daniel Štěch
zivotní@nehvizdy.cz
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S úklidem sněhu pomůže technickým službám traktor s novou radlicí.
Foto: Daniel Štěch
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Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz

ÚPRAVY
NEHVIZDSKÉHO
HŘBITOVA

Dokončili jsme rekonstrukci hřbitovní zdi
a márnice, která dnes slouží jako sklad správce
hřbitova. Zároveň byly připraveny základy pro
budoucí kolumbárium. Ačkoliv není nehvizdský
hřbitov historickou památkou, požádali jsme
čelákovické muzeum o archeologický průzkum
při výkopových pracích.
Rekonstrukce spočívala ve velmi šetrném zásahu
– vyčištění a vyspárování stávajícího zdiva z
nehvizdského pískovce a nahrazení neopravitelných částí dožilého kamene novým, náhradním.
Novými kameny byla nahrazena také místa dřívějších necitlivých oprav provedených cihlovým
zdivem. Upravena byla i část hřbitova, na níž
nebyla pronajata hrobová místa a ještě
v nedávné minulosti sloužila jako odkladiště všeho nepotřebného. Na výsledek se můžete podívat
ve fotogalerii.
Text: Josef Kolář, mistostarosta@nehvizdy.cz
Fota: Josef Kolář a Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ABYCHOM UMĚLI
OBDAROVAT I DARY PŘIJÍMAT...

TECHNOLOGIE
A UMĚNÍ JDOU
DOHROMADY

Vážení přátelé,
nemohu uvěřit, že je tomu rok, co jsem psal
do Kurýru vánoční a novoroční přání. Možná
i s přibývajícími léty si stále více uvědomuji,
že čas je sice jediná spravedlivá veličina, ale
i on je relativní – utíká, když nepotřebujeme,
a téměř se zastaví, když bychom chtěli mít
nepříjemnosti či povinnosti už za sebou.
Tak tedy další rok. Přinesl toho tolik, že si
říkám, zda je to k uvěření. Spoustu starostí
a obav, hodně radosti a štěstí, málo času k odpočinku, ale zase byl, myslím, dobrý. Hodně
se změnilo, věci, které se zdály být jistými
a neměnnými, se změnily a otřásly, ale za
několik málo dní bude letošní rok minulostí
a my s nadějí vstoupíme do nového.
Dveře školy zavřeme v pátek 20. prosince,
abychom se sešli až v pondělí 6. ledna. Budeme mít dost času k odpočinku, k přemýšlení,
k zapomínání na těžkosti i k těšení se na
radosti nových dnů. Děkuji Vám za ten rok.
Mnohé nás naučil, mnohé vzal i dal, mnohé

Jak jste se již v předchozích článcích mohli dozvědět, propojili jsme naši pedagogickou činnost
s využitím projektu Šablony II. Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Neváhali
jsme a využili možnosti, které se nám nabízejí.
Vzhledem k modernímu uchopení předávání
informací a dynamické vize naší ZUŠ jsme se
rozhodli podpořit výuku o atraktivní technologii
– TABLETY. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí
pedagogických pracovníků v oblasti využívání
nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita
rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na
rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků
a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky a to
hned v několika oborech.
Věříme, že pro naše žáky bude nová dimenze
výukových programů atraktivní a v teoretických
předmětech i zábavná. Pokrok naší ICT využijí
jednak žáci navštěvující hudební obor v předmětu
hudební nauka a neméně budou „placky“ hojně
využívány i v oboru výtvarném.
Důležitá součást aktivity s tablety je pravidelná
a dlouhodobá práce. Tím rozhodně nemohou
žáci očekávat nějaké hraní si her, ale doplňkovou,
atraktivní činnost ve výuce. Zajímavá je i myšlenka vytváření například zkušebních testů formou
přednastavených správných a špatných odpovědí.
Více na: www.zusnehvizdy.cz/tablety-do-vyuky/.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

přislíbil. Vyzval nás, abychom nic nevzdávali
a vydrželi. Přinesl pochyby stejně jako jistoty,
strachy i radosti, zklamání i naděje. A stejně –
že toho dobrého bylo víc, co myslíte?
Přeji nám všem, abychom si v novém roce
uvědomili, co je nejdůležitější a podstatné.
Abychom si vážili sebe i druhých, vážili
si svého zdraví, všedního dne a stereotypu, abychom přijímali těžkosti, které nám
život přinese, a o to více prožívali radosti.
Abychom uměli obdarovat a dary přijímat.
Abychom spolu mluvili, abychom se zdravili
a dokázali se na sebe usmát. Abychom si
uvědomili, že každý den je vzácný dar, ať už
přinese cokoli.
Vážení a milí, děkuji Vám všem za společně
prožitý rok. Přeji nám všem požehnané Vánoce, klidné sváteční dny a úspěšný a klidný
nový rok 2020.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

BALETNÍ DÍLNY A SEMINÁŘE
ANEB CO SE DĚJE ZA OPONOU
První náš projektový den proběhl 21. října 2019.
Žáci společně s pedagogy navštívili BALETNÍ
DÍLNU.
Prvotní motivací k návštěvě baletní dílny bylo
povídání si o životě baletky, co obnáší tato
profese, jak to vypadá a chodí v divadle, utvořit
si komplexní představu o tomto povolání.
Samotné návštěvě Národního divadla předcházela příprava a prodiskutování se žáky, jak
takovou akci naplánovat, co je potřeba vše
zajistit dopředu. Pracovali jsme s myšlenkovou
mapou, zadali jsme si úkoly a snažili jsme se
vyřešit všechny vyvstalé problémy.
K řešení jsme použili internetové vyhledávače
(IDOS, www.narodni-divadlo.cz, dobrobus.cz),
poradu s vedením ZUŠ, praktické zkušenosti
paní učitelky.
Výjezd v rámci kulturního vzdělávání žáků,
během dne se žáci potkali se sólisty Baletu ND,
dozvěděli se nové informace o tanci a baletu,
přípravě inscenací, profesi tanečníků, zhlédli
ukázku pas de deux z baletu Marná opatrnost,
vyzkoušeli si pantomimická gesta v baletu, cvičení u baletní tyče pod vedením tanečníků
i Umírající labuť.
Žáky zajímaly hlavně podrobnosti z profesního
života sólistů a z cesty k profesionální dráze.
Mnozí se ptali na dětství a začátky s baletem
a tancováním.
Návštěva měla pozitivní dopad na motivaci
žáků, nahlédli do zkušeben Baletu ND, viděli
umění naživo, cílem bylo i navést žáky (a rodiče)
k návštěvám divadla. Získali nové praktické
zkušenosti a dovednosti s komplexním řešením

BERUŠKY
NA ČOKOLÁDĚ

úkolu od výběru tématu po realizaci.
Projekt se uskutečnil se dvěma skupinami žáků,
příprava byla rozvržena mezi prvním a druhým
ročníkem, samotná návštěva už byla společná.
Celkový počet zúčastněných byl 25 žáků.
Více na: www.zusnehvizdy.cz/baletni-dilna/.
Fota: archiv ZUŠ Nehvizdy
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Třída Berušek z detašovaného pracoviště mateřské školy se vydala společně se třídou Kuřátek
do čokoládovny RODAS, která se nachází
v Šestajovicích nedaleko Nehvizd.
První, co děti nadchlo, byla jízda autobusem.
I když nám sluníčko nesvítilo, jak předpovídala
předpověď počasí, bylo teplo. V čokoládovně
si každé dítko nabarvilo čokoládu s vánočním
motivem, dále jsme si vyrobili čokoládovou
tartaletku zdobenou sušenými plody a jako
dárek každý dostal čokoládové lízátko. Poté jsme
navštívili minizoo. Nejvíce se nám líbila malá
černá selátka. Ale největší zábavou bylo krmení
koz a ovcí. Výlet se vydařil a už se těšíme na další
dílničku, kterou plánujeme navštívit na jaře.
Pavla Krajíčková a Irena Nedvědová
krajickova.pavla@skolkanehvizdy.cz
Fota: archiv mateřské školy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ŘÍJNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFORMACE
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Pavla Horáka správcem rozpočtu.
2. Kupní smlouvy mezi paní J. F. a J. D. a městysem Nehvizdy na prodej části pozemku parc.
č. 525/1 v k. ú. Nehvizdy o výměře 14 m² a části
pozemku parc. č. 525/1 v k .ú. Nehvizdy o výměře
3 m² za cenu 100 Kč/m² a pověřilo starostu
městyse jejím podpisem. Jedná se o nápravu dle
revize katastru nemovitostí.
3. Uzavření směnné smlouvy mezi paní P. M.
a městysem Nehvizdy na směnu pozemků ve
výlučném vlastnictví městyse Nehvizdy p. č.
200/311, v k. ú. Nehvizdy o výměře 6 501 m² za
pozemek parc. č. 200/382, v k. ú. Nehvizdy
o výměře 6 056 m², a to bez doplatku, a pověřilo
starostu podpisem smlouvy. Jedná se o pozemky
pro budoucí obchvat.
4. Výši školkovného od 1. 1. 2020 dle předloženého návrhu, tj. ve výši 1000 Kč/měs./dítě.
5. Poskytnutí garance na úhradu 30% spoluúčasti

MÍSTNÍ POPLATKY 2020

finančních prostředků pro TJ Sokol Nehvizdy
ve výši 13 500 000 Kč s tím, že tyto prostředky
budou využity jako spoluúčast úhrady účelně
vynaložených prostředků na výstavbu atletického
sportoviště.
6. Rozpočtové opatření č. 6/2019.
7. Sazebník úhrad za poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb. dle předloženého návrhu.
8. Pojmenování nových zastávek „Na Bulánce“.
Zastupitelstvo městyse doporučilo:
9. Řediteli ZŠ a MŠ Nehvizdy zavést čtyřtýdenní
provoz MŠ během měsíce července.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední
desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

POPLATEK ZA PSA – zůstává ve stejné výši
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek
je splatný jednorázově do 31. 3. 2020.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
na základě odsouhlasené vyhlášky č. 6/2019
s platností od 1. 1. 2020
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 5/2020)
činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj.
občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší
než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 150 Kč se
poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném
kalendářním roce věku 65 a více let (poplatek
činí 600 Kč). Vlastníci nemovitosti bez trvalého
pobytu platí 1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2020.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na Úřadu
městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem
na účet 5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet, uveďte do
variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na tel. 326 992 523
nebo 724 191 245.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V prosinci oslaví v Nehvizdech
významné jubileum tito občané:

OTEVÍRACÍ DOBY
PŘED KONCEM ROKU
ÚŘAD
23. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

SBĚRNÝ DVŮR
25. 12. 2019 ZAVŘENO
28. 12. 2019 OTEVŘENO
1. 1. 2020 ZAVŘENO

Karel ŠTEFÍK
Věra SEIBTOVÁ
Antonín BARTOŠ
Josefa KELLNEROVÁ
Josef SVOJTEK
Stanislav KVASNIČKA st.
Jiřina HIRŠLOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK A SOKOL NEHVIZDY

ATLETICKÉ HVĚZDY
OPĚT MÍŘÍ DO NEHVIZD
Největší sportovní událost městyse Nehvizdy už pomalu klepe na dveře. Necelý měsíc
po vánočních svátcích se ve sportovní hale
Nehvizd uskuteční třetí ročník Hvězdy
v Nehvizdech DNA ALUTEC KK mezinárodní atletický mítink a organizátoři již
začínají ohlašovat první atletické hvězdy.
„Do mítinku jsme vložili spoustu úsilí,
a proto jsme rádi, že od atletů, kteří závodili
na daleko větších akcích typu olympijské
hry, mistrovství světa, Evropy, Ameriky,
Diamantové ligy a dalších mítinků
s několikanásobně vyššími rozpočty, slyšíme
samé pozitivní reakce. Závodníci po prvním
i druhém ročníku oceňovali výjimečnou
atmosféru mítinku, a to jednak velmi blízké
propojení publika se závodníky, jelikož jsou
při soutěži doslova obklopeni povzbuzujícími fanoušky, a také to, že je o ně pečováno
lépe než na zmíněných velkých závodech
a mítincích. Atleti tak často z Nehvizd odjíždějí se slovy, že by rádi přijeli znovu a na
letištích se při loučení ptají na další termín.
To je pro nás velkým zadostiučiněním, ale
i výzvou připravit následující ročník opět na
vysoké úrovni. „Z hvězd minulých ročníků
mítinku, které si Vás získaly a chtějí opět
přijet, můžu nyní prozradit např. O´Dayne Richardse, kterému se v Nehvizdech
podařilo překonat jamajský národní rekord

ve vrhu koulí, nebo výškaře Jamala Wilsona
z Baham a Priscillu Frederick z karibského
ostrova Antigua a Barbuda. Další závodníky
budeme ohlašovat v následujících týdnech,“
uvádí s nadšením ředitel závodu Tomáš
Vojtek a dodává, že se máte na co těšit.
Mezinárodní atletický mítink je navíc
propojen s několikakolovým závodem dětí
s účastí až 10 000 závodníků, který vyústí
finálovými souboji právě v Nehvizdech,
a také opět proběhne závod vozíčkářů pod
záštitou Nadace Martina Zacha. Pro třetí
ročník chystají organizátoři také několik
novinek. Díky podpoře od Nadace ČEZ
a světové rekordmanky Heleny Fibingerové
budou koulaři soutěžit v novém koulařském
sektoru vůbec prvním svého druhu na světě
a fanoušci si budou moci zakoupit designové mítinkové oblečení.
„Rezervujte si prosím středeční termín
22. ledna 2020 a přijďte spolu s námi vytvořit výjimečnou atmosféru, závodníci totiž
přijedou do Nehvizd i kvůli vám,“ dodává
na závěr nehvizdský trenér, za kterým celý
mítink stojí a který vám nedá pokoj, dokud
halu nenaplníme k prasknutí.
Martin Mazáč,
technický ředitel mítinku
a bývalý český rekordman

…PO SNĚHU PŮJDU ČISTÉM, BÍLÉM…

Jako ten co to tu spískal a nedá
Vám pokoj, dokud hala nepraskne ve švech, bych Vás všechny
rád vyzval, ať si uděláte na 22. 1.
2020 volno a přijdete se podívat na
nevšední atletickou show. Kromě již
zmíněných hvězd minulých ročníků
se můžete těšit na silnou skupinu
skokanů se skokanem z USA, které
doplní například dvojnásobný vítěz
paralympiády, který umí například skočit do výšky 222 cm nebo
k 8mi metrům do dálky. S hrdostí
se můžeme pochlubit, že jamajčan
Richards, který právě u nás před
rokem vytvořil jamajský národní
rekord, se tvrdě připravuje a chce
tento výkon opět vylepšit a to právě
u nás v Nehvizdech. Pro aktuální
startovní listinu sledujte náš web,
facebook či instagram, kde můžete
také pravidelně soutěžit o ceny spojené s mítinkem. Nejen v závodním
poli se to bude hemžit sportovními
osobnostmi. Do hlediště pozvání
přijal například náš starý známý
olympijský vítěz Roman Šebrle nebo
další vítěz olympijských her David
Svoboda. Určitě nebudou jediní naši
bývalí úspěšní sportovci na tribuně.
S POZDRAVEM
Tomáš Vojtek
+420 725 885 650
www.hvezdyvnehvizdech.cz

Městys Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy,
AFK Nehvizdy a nehvizdští myslivci
jako hlavní partner srdečně zvou na

NEHVIZDSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Pondělí 23. prosince 2019 od 18 hodin
Kostel sv. Václava v Nehvizdech
Tradiční adventní setkání, na kterém zaznějí známé i méně
známé písně, koledy a árie
Účinkují:
Nehvizdský pěvecký sbor JENTAKt vedený Václavem Jírou
Aleš a Andrea Hávovi
Anna a Marie Rýdlovy

Zahrajeme si o skvělé zvěřinové ceny.
Vyhlášení vítězů ve 23 hodin!
K tanci a poslechu zahraje skupina BUENO.
Občerstvení – zvěřinový guláš.

a další lidé nám milí a blízcí.

Vstupné: 150 Kč, senioři 50 Kč

Koncert pořádají a zvou:
ZŠ a MŠ Nehvizdy

Předprodej vstupenek:

ZUŠ Nehvizdy

15. 1. 2020
19-20 hod. v sokolovně

Městys Nehvizdy
Farnost Čelákovice

Večerem provází: Luboš Rýdlo

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ TENIS NA CELOSTÁTNÍCH
A MEZINÁRODNÍCH TURNAJÍCH
MEZINÁRODNÍ TURNAJE:
Tennis Europe Junior U14,
TK Sparta Cup, Praha, 20.–25. 8. 2019
DVOUHRA DÍVKY 40 hráček: hlavní
soutěž postup mezi 16 – Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Aneta Junová (CZE)
(6:3, 6:0).

Šimon Vališ
(TO Sokol
Nehvizdy)
výborně
odehrál
celostátní
tenisový
turnaj
kategorie
mladšího
žactva
v Nehvizdech.
Vybojoval
2. místo ve
dvouhře
a se svým
deblovým
partnerem
rovněž 2.
místo i ve
čtyřhře.
Foto:
E. Batalová

CELOSTÁTNÍ TURNAJE ČR:
Starší žactvo A (do 14 let),
TK Most, 13.–17. 9. 2019
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup
do 32 – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) (6:4, 7:6), (4:6, 1:6),
ČTYŘHRA DÍVKY: postup do 16 –
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) +
Nela Šílová (TJ Slovan Moravská Třebová)
(6:2, 6:2).
Starší žactvo C (do 14 let),
TK Benátky nad Jizerou, 28. – 30. 9. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 2. Karolína Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) (6:0, 6:3), (6:3, 6:2),
(7:5, 6:4), (2:6, 6:3, 0:1).
Mladší žactvo C (do 12 let),
TŠ Lucie Hradecké, O pohár L. Hradecké,
7. – 9. 9. 2019
DVOUHRA CHLAPCI: postup do 8 –
Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy) (4:6, 7:6,
1:0), (7:5, 6:0), (1:6, 3:6).
Mladší žactvo C (do 12 let),
TO Sokol Nehvizdy, Nehvizdský pohár,
14. – 16. 9. 2019
DVOUHRA CHLAPCI: 2. Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy) (6:2, 7:6,), (scr.),(6:2,
6:1), (1:6, 0:6), 3. Jakub Kapusta (TO Sokol
Nehvizdy) (6:2, 1:6, 1:0), (2:6, 1:6), 1. kolo
– Daniel Novák a Jan Schick (oba TO Sokol
Nehvizdy).
ČTYŘHRA CHLAPCI: 2. Šimon Vališ +
Daniel Novák (oba TO Sokol Nehvizdy) (6:2,
2:6, 1:0.), (3:6, 0:6), 1. kolo Jakub Kapusta +
Jan Schick (oba TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo C (do 12 let),
TO Sokol Nehvizdy, Nehvizdský pohár,
14. – 16. 9. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 3. Karolína Dobružská
(TO Sokol Nehvizdy) (6:4, 6:2), (6:7, 1:6),
postup do 8 – Nikola Tydlačková (TO Sokol
Nehvizdy) (6:1, 6:0), (4:6, 2:6), 1. kolo –
Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. kolo Daniela Kolářová + Nikola Tydlačková (obě TO Sokol
Nehvizdy), Karolína Dobružská (TO Sokol
Nehvizdy) + Lucrezia Desteová (TJ Sokol
Vysočany).
Dorost C (do 18 let),
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou,
Zruč Junior 2019, 24. – 26. 8. 2019
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DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž - 3. Karolína Koubová (TO Sokol Nehvizdy) (6:0,
6:2),(6:0, 7:5),(5:7, 2:6).
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. Karolína Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) + Nikol Morawská
(Spartak Kutná Hora).
Dorost B (do 18 let), Tenis Dobříš,
Energon Open, 26. – 29. 8. 2019
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup
do 16 – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) (6:4, 6:1), (6:1, 6:1), (3:6, 1:6).
Dorost B (do 18 let), Slavoj Žiželice,
Žiželice Cup, 31. 8. – 3. 9. 2019
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup
do 8 - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) (6:3, 6:2), (7:5, 6:1), (0:6, 3:6).
Starší žactvo B (do 14 let),
HTK Třebíč, 15. – 18. 8. 2019
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – 2. kolo
– Karolína Koubová (TO Sokol Nehvizdy)
(2:6,4:6).
Mladší žactvo C (do 12 let), TJ Jiskra Zruč
nad Sázavou, Zruč Cup 2019,
17. – 19. 8. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 1. Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) (6:0, 6:0), (6:0, 6:0),
(6:3, 6:1).
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ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) + Julie Tichá (Tenisová
škola Lucie Hradecké) (3:1 scr.), (6:4, 6:3).
Mladší žactvo C (do 12 let),
Sparta Kutná Hora, PRINCE Tour,
24. – 26. 8. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 1. Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) (6:1, 6:0), (6:0, 6:1),
(6:0, 6:0), (6:1, 6:2).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) + Aneta Vantuchová
(TK PTA Kolín) (6:2, 6:4), (6:0, 6:0).
Mladší žactvo C (do 12 let),
LTC Kolín, 31. 8. – 2. 9. 2019
DVOUHRA DÍVKY: 1. Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) (6:1, 6:0), (6:1, 6:1).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy) + Štěpánka Menšíková (TJ Jiskra Zruč nad Sázavou) (6:3, 6:2),
(7:6, 4:6, 0:1).
Babytenis (8–9 let)
LTC Modřany 2005, 24. 8. 2019
hlavní soutěž – 1. Dominik Bílek (TO Sokol
Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK A SOKOL NEHVIZDY

NA BASKETBALOVÝ TURNAJ
MLADŠÍCH ŽÁKŮ V NOVÝCH DRESECH
V sobotu 16. listopadu jsme zorganizovali našim
mladším žákům basketbalový turnaj. Na soutěže
pořádané ČBF v této kategorii ještě nemáme dostatečně natrénováno, jsme pořád ještě začátečníci
a musíme vždy dobře zvážit, jakého soupeře pozvat, abychom naše malé basketbalisty od dalšího
úsilí neodradili a soupeře „neurazili“.
Proto jsme moc rádi, že naše pozvání přijali naši
župní sokolští sourozenci z TJ Sokol Lysá nad
Labem. My jsme pro turnaj vytvořili 2 týmy,
Nehvizdy A a mladší Nehvizdy B.
Na úvod proběhlo utkání mezi domácími Nehvizdy A a Nehvizdy B. Věkový rozdíl byl znát od začátku utkání a nehvizdské áčko hned začalo utíkat
mladším. Mladší však bojovali po celý zápas
a nevzdali se ani přes nepříznivě se vyvíjející skóre,
které skončilo 50:8.
Vrcholem turnaje bylo hned následující utkání, kdy
se naše smíšené áčko postavilo proti klukům z Lysé
nad Labem. Zde bylo vidět, jak jsou důležité takové
zápasy, a naši hráči výkonnostně rostou s každou
odehranou minutou. Soupeř si hned v úvodu
vytvořil osmibodový náskok, z něj však naši Vlci
v průběhu utkání svou kolektivní bojovnou hrou
postupně ukrajovali a nakonec i otočili celé utkání
ve svůj prospěch 31:28. Celé utkání mělo fantastickou atmosféru a užili se je všichni fanoušci.

V posledním utkání bylo opět jasné, že mladší Vlci
jdou načerpat hlavně herní zkušenosti,
a i přes nepříznivé skóre jim to dalo hodně.
Zápas nakonec skončil 8:48.
Zorganizovali jsme dětem zároveň i několik
dovednostních soutěží a všechny byly nakonec
odměněny sladkou cenou. Děkuji všem rodičům,
trenérům, spoluhráčům z oddílu
a rozhodčímu za pomoc při organizaci celého

turnaje. Možná jste si všimli, že naši Vlci mají krásné nové dresy. Musíme tím poděkovat TJ Sokol
Nehvizdy a naší dvorní grafičce Kateřině Maťhové.
Nejsou ty dresy prostě úžasné?
Za basketbalový oddíl
TJ Sokol Nehvizdy a trenéry Petr Gomola
pgomola@gmail.com
Foto: Barbora Gomolová

DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH
V SOUTĚŽI BUĎ FIT
divadlo Černý Petr vás zve
na veselou hru pro děti i dospělé

Vypečená
p hádka
V letošním 42. ročníku okresní rekreační soutěže smíšených družstev
Buď fit 2019 v tenisu hrálo družstvo Sokol Nehvizdy druhou výkonnostní třídu.
V jednom utkání se hrají vždy dvě dvouhry a jedna čtyřhra. Družstvo
ve složení Miroslav Kovařčík, Miroslav Beneš, Jindřich Šilhánek, Jan
Neuman, Vlasta Sucharda, Pavel Říha vybojovalo v konkurenci
14 družstev celkové 5. místo.

19. 1. 2020 od 15.00
Sokolovna Nehvizdy
vstupné dobrovolné
pořádá TJ Sokol Nehvizdy
www.divadlocernypetr.cz

Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pátek 18. října večer oznámila strážníkovi
obyvatelka Nehvizd, že po sousedním pozemku
chodí někdo s baterkou. Strážník pootevřenou
bránou vstoupil na pozemek. Za rozestavěným
domem spatřil strážník karavan, ve kterém někdo
hlomozil. Strážník neznámého vyzval, aby se
legitimoval. Domnělý zloděj předložil občanský průkaz a uvedl, že pozemek a rozestavěný
dům majiteli hlídá. Vysvětlil, že chodí za tmy
s baterkou, protože v domě dosud není zapojena
elektřina.
V pátek 25. října před půlnocí strážník při hlídce
zjistil, že ulice Pražská je znečištěna neznámou
kapalinou. Silnice byla znečištěna od křižovatky
na Čelákovice až po světelnou křižovatku na
Jirny. Za touto křižovatkou směrem do Prahy stál
porouchaný autobus, ze kterého vytékala chladící kapalina. Ve vozidle ani u vozidla se nikdo
nenacházel. Vzhledem k tomu, že skvrny od
chladící kapaliny v obci byly velké a ohrožovaly

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

provoz, strážník přivolal hasiče z Brandýsa, kteří
vozovku očistili. Celou věc bude strážník řešit ve
své kompetenci.
V neděli 27. října večer občan Nehvizd upozornil
strážníka, že se na náměstí nějaký cizinec domáhá
odvozu do Lázní Toušeň. Strážník se
s pomocí obyvatele ochotného překládat od
cizince dozvěděl, že byl v neděli v práci, domů mu
nejede obvyklý autobus. Muž nebyl dostatečně
oblečen, ani nebyl vybaven reflexními prvky,
a proto jej strážník výjimečně odvezl.
Ve čtvrtek 31. října upozornil strážníka obyvatel
Nehvizd, že v ulici Jasanová obchází podomní
prodejce. Strážník několikrát projel přilehlé ulice
a v Habrové našel popisovaného muže. Podomní
prodejce nabízel služby Centra Černý Most, za
což si vysloužil pokutu tisíc korun.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

OBECNÍ POLICISTA WORKOUTOVÝ
V NOVÉ SLUŽEBNĚ PRVEK NA ZÁMKU
Nově najdete služebnu obecní policie v čísle
popisném 8 – vchod z Pražské, kousek od bankomatu. Služebna je označena vývěsním štítem
a strážník Michal Dudla už v nových prostorách
úřaduje.

PRVNÍ INFO
O RYCHLODRÁZE
Starosta městyse Vladimír Nekolný a radní Pavel
Horák a Richard Sedlický byli v listopadu na
prvním jednání s představiteli SŽDC ohledně
rychlodráhy za dálnicí. Jak na listopadovém zasedání zastupitelstva prezentoval Richard Sedlický,
dohodli se, že městys bude na přípravě stavby
vysokorychlostní tratě Praha – Brno se SŽDC
spolupracovat, aby plánovaná trať byla obci a jejím
občanům ku prospěchu.
Městys bude trvat na tom a SŽDC s tím počítá, že
příjezd k terminálu musí být zajištěn mimo Nehvizdy, proto bude SŽDC prosazovat obchvat Nehvizd
i jako svůj zájem. Součástí trati budou
i protihluková opatření. V okolí Nehvizd bude
podle získaných informací trať v zářezu – na
stejné výškové úrovni jako dálnice D11. Terminál
(nádraží) pro Prahu východ bude za dálnicí poblíž
Horoušanské. plánu je, že na nádraží budou moci
lidé přestupovat z rychlovlaků na příměstské vlaky,
což by mělo pro občany Nehvizd a okolí zjednodušit
cestování do Prahy. Vlakem se na některé z pražských nádraží dostanou z Nehvizd do 20 minut.
Součástí terminálu bude také parkoviště pro přibližně 3000 vozidel a zřejmě i autobusový terminál.
První úsek rychlodráhy Praha-Běchovice-Poříčany, který by se měl začít stavět v roce 2026, je
koncipován na rychlost 320/230 km/h, za naší obcí
se bude rozdělovat do dvou směrů – na Brno a na
Hradec Králové.
Studie bude průběžně projednávána s obcí, veřejnost budeme pravidelně informovat na FB, webu
a v Kurýru a také na veřejných prezentacích pro
občany.
Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
Pro představu přidáváme také orientační mapky,
kudy by měla rychlodráha vést, rozšířené místo je
budoucí terminál.

Text: Richard Sedlický
Foto: Josef Kolář

Technické služby instalovaly nový workoutový
prvek v lokalitě Na Zámku, najdete ho cestou
k rybníku, na začátku cyklostezky. Stanoviště
doplnily dvě nové lavičky a do konce týdne
přibude ještě jako podklad pod cvičební prvek
kačírek. Od příštího týdne bude tedy nový
workoutový prvek občanům plně k dispozici.
Workoutové stanoviště v „Unize“ tak doplnilo
fitpark u skateparku v Lentilkách a workout
u fotbalového hřiště na začátku Staré cesty
u sv. Anny.
Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
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Jaký má SŽDC plán:
- příprava zadání pro studii proveditelnosti
do 2/2020
- studie proveditelnosti 6/2020 – 6/2021
- žádost o územní rozhodnutí do 2023
- žádost o vydání stavebního povolení do
2025
- stavba 1. úseku 2026-2029

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

„NEJVZNEŠENĚJŠÍ UMĚNÍ JE PŘINÁŠET DRUHÝM
M RADOST“
09.12.2019

10.12.2019

11.12.2019

12.12.2019

16.12.2019

KLAVÍR
ZPĚV

DRAMAŤÁK
KLAVÍR

ZPĚV
FLÉTNA
KYTARA

VÝTVARKA

TANEC
SBOR
PHV

17:00 hod

17:00 hod

17:00 hod

17:00 – 17:30 hod

18:00 hod

Knihovna, Pražská 14

Knihovna, Pražská 14

Knihovna, Pražská 14

Klub - Pražská 100

Hala - Bedřicha Mouchy 1001

Na všechna vystoupení Vás srdečně zve pedagogický team ZUŠ Nehvizdy.

KOLA – PRODEJ,
SERVIS

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA
· BAZAR

POŠTA PARTNER

Pracovní doba

8:00 – 12:00
7:00 – 12:00
8:00 – 12:00
7:00 – 12:00
8:00 – 12:00
Zavřeno
Zavřeno

Tel. 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

Máte rádi děti a baví vás fotbal?

Otevírací doba od 1. 1. 2020
Den

Po - Pá 9.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00

AFK Nehvizdy hledá trenéry
nejmenších fotbalistů

Adresa: Pražská 255, Nehvizdy
přízemí budovy úřadu městyse

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Náchodská 708/79, Praha 9
Horní Počernice

Právě teď hledáme maminky a tatínky, kteří by nám chtěli
pomoc při trénování nejmenších žáčků.

14:00 - 18:00
14:00 - 16:00
14:00 - 18:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
Zavřeno
Zavřeno

Trenérské licence vyřešíme.
Ozvěte se na číslo 604 298 537
nebo napište na e-mail poberezsky@seznam.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE A OZNÁMENÍ

Hvezdy 2019_banner 3x1.5m.indd 1
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OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY
1+1 ZDARMA
OBRUBA s 50% slevou

platnost akce do 30. 11. 2019

KUPON na AKCI
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

50% SLEVA na všechny obruby

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.
Provozní doba: Po–Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod., sobota 9:00 – 12:00 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: 15. 11. 2019. 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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