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VÍTEJTE V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ

Výstavba nové tělocvičny v Nehvizdech stála 62 milionů korun.
Moderní školní tělocvičnu v ulici Bedřicha
Mouchy pro desítky druhů sportů za 62 milionů korun v sobotu 7. ledna 2016 slavnostně
otevřel městys Nehvizdy.
„Bude to nejlepší tělocvična v celém Středočeském kraji, jedna z nejlepších v republice.
Přitom obec stála 34 milionů korun, zbytek
jsme získali z dotace Ministerstva financí,“
říká starosta obce Vladimír Nekolný.
Zastupitelstvo Nehvizd v roce 2015 rozhodlo,
že podpoří sport v naší obci výstavbou nové
tělocvičny pro základní školu, v níž naleznou
v odpoledních hodinách útočiště také místní
sportovní oddíly a ve večerních také dospělí
obyvatelé městysu.
Tělocvična nevznikala na zelené louce,

starosta Vladimír Nekolný před návrhem
projektu navštívil mnoho tělocvičen a sportovních hal a areálů v republice, aby ta nehvizdská co nejvíce vyhovovala nejen potřebám
školáků a místních sportovních oddílů, ale
aby byla připravena i na to, že se v ní budou
konat soutěže na republikové úrovni.
Tělocvična stála celkem 62 milionů korun,
z čehož Nehvizdy uhradily 34 milionů,
zbytek byl financován z dotace Ministerstva
financí. „Podobně rozsáhlý sportovní areál se
leckde staví za dvojnásobek, někdy trojnásobek. Obec dokáže ušetřit (ne na kvalitě,
sportoviště i zázemí jsou prvotřídní, ale na
penězích nás všech) především proto, že
stavbu zadává technickým službám, které
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Foto: Richard Sedlický
stoprocentně vlastní. Na některé práce si
pak technické služby najímají v poptávkovém
řízení specializované firmy z celé republiky,“
vysvětluje starosta.
Podle něj za úsporou financí stojí i fakt, že
si Nehvizdy stavbu od začátku až do konce
bedlivě hlídají. „Už jsme tímto způsobem
postavili školku i školu, úspory šly vždy do
desítek milionů korun,“ doplňuje starosta.
Nová tělocvična má tři sportovní sály a tři
samostatná sportoviště se zázemím pro sportovce, návštěvníky a personál (o tělocvičnu
se budou starat dva správci).
Další informace a bohatou fotogalerii
najdete na stranách 2–3

I v letošním roce probíhal prodej vánočního
kapra na zahradě klubu Stovka. Chladnější
počasí neodradilo místní k procházce a koupi
tradičního vánočního kapříka ze Žehuňského
rybníka. Těší mě, že tato tradice má již v Nehvizdech svoje kořeny a přispívá ke stmelování
našich občanů. Díky všem za účast a přeji všem
hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Tomáš Adamec
thomasad@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTEJTE V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ
Pokračování ze strany 1
PŘÍZEMÍ
Sál „A“ v přízemí je určen pro míčové
hry, má největší sportovní plochu, která
vyhovuje nárokům na sálovou kopanou,
florbal a tenis, menší hřiště v sále jsou
„nalajnována“ pro košíkovou, volejbal
a badminton.
Sál „B“ je určen pro atletické disciplíny,
jako jsou běh na 60 metrů, skok daleký,
skok vysoký, skok o tyči. Sál je dále vybaven gymnastickou hrazdou, žebřinami,
kruhy a jako doplněk tohoto sportoviště
byla zvolena osmidráhová lezecká stěna.
V přízemí se nachází ještě místnost pro
přátele sportu, kde je možné v příjemném
prostředí s občerstvením sledovat dění na
sportovních plochách a vyčkat na skončení tréninku svého jistě nadějného dítěte.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Zbylé prostory přízemí tvoří zázemí pro
sportovce se sociálním zařízením a sklady
nářadí.
PRVNÍ PATRO
V prvním patře je umístěn sál „C“ určený
pro cvičení karate, aerobiku a jógy, ale po
osazení zrcadly bude vyhovovat i nejrůznějším tanečním aktivitám (balet, street
dance, hip-hop a podobně).
Dále v prvním patře najdete moderní kurty na squash a ricochet a nechybí tu ani
posezení s vyhlídkou na dění v přízemí.
Posledním sportovištěm je malý sál pro
stolní tenisty. Nechybí samozřejmě ani
sociální zařízení.
SPORTOVAT MOHOU I DOSPĚLÍ!
Celý areál bude primárně využíván školou
pro výuku tělesné výchovy a v odpoledních hodinách v něm budou cvičit ne-

hvizdské děti, které navštěvují sportovní
oddíly nejen ve škole, ale také v TJ Sokol
Nehvizdy, v AFK Nehvizdy či Dětském
centru Dráček.
O komerčním pronájmu sálů „A“ a „B“
minimálně v letošním roce obec neuvažuje.
Jiná situace je u sportovišť v prvním patře,
která slouží individuálnímu sportovnímu
vyžití. Pokud je chcete využívat, vězte,
že od 1. 2. 2017 začne fungovat on-line
rezervační systém s možností zápůjčky (za
mírný poplatek) vybavení na sport.
Sál „C“ bude komerčně pronajímán po
individuálních jednáních – máte-li zájem,
kontaktujte místostarostu Josefa Koláře
(mistostarosta@nehvizdy.cz).
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: R. Sedlický, D. Janků

VŠE, NA CO JSTE SE
CHTĚLI ZEPTAT:
- Od kdy bude fungovat rezervační
systém pro veřejnost?
- Od 1. 2. 2017.
- Na kterých stránkách?
- http://www.sokolnehvizdy.cz/pronajem/
- Mohu si rezervovat čas i osobně
a telefonicky?
- Telefonicky ne, osobně to možné je,
u správce tělocvičny, který vás zanese do
systému.
- Které sporty v tělocvičně mohou
provozovat a rezervovat si i dospělí?
- Ricochet, squash, stolní tenis.
- Mohou rezervaci učinit i přespolní?
- Ano, neumíme a ani nechceme zajistit,
aby rezervační systém vpouštěl jen občany Nehvizd, tak internet nefunguje.
- Bude sportování pro dospělé
za poplatek?
- Ano.
- Budu si moci půjčit rakety a míče?
- Ano, za poplatek, bude přesně rozepsán v rezervačním systému a v provozním řádu tělocvičny.
- Jsou sprchy v prvním patře i v přízemí?
- Sprchy a šatny jsou v přízemí, sociální
zařízení je na obou patrech.
- Kde mohu zaparkovat?
- Parkovací místa jsou přímo u tělocvičny, další u školy, která se nachází dvacet
metrů od tělocvičny.
A kdybyste se chtěli přece jen zeptat na
další věci, zde kontakt:
místostarosta Nehvizd
Josef Kolář
tel. +420 723 256 911
mail: mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
VZPOMÍNKA NA ANTHROPOID

JAKÝ BYL ANTHROPOID 2016?
Seskok specialistů záchranné a výsadkové
služby Armády ČR byl jedním z vrcholů oslav
75. výročí vysazení skupiny Anthropoid
v Nehvizdech. Parašutisté se v poledne 17. 12.
2016 snesli na pěti kulatých padácích na hřiště
AFK, zabezpečení akce proběhlo prostřednictvím 24. základny dopravního letectva Praha
Kbely. Děkujeme!
Kousek za hřištěm přistál také armádní vrtulník.
Děti a všichni zájemci si jej mohli prohlédnout,
stejně jako si sáhnout na padáky a dozvědět se
více o dnešních parašutistech. Stejně jako před
pěti lety si Nehvizdy připomněly hrdinství československých parašutistů Jana Kubiše a Jozefa
Gabčíka ze skupiny Anthropoid, kteří byli v noci
na 29. prosince 1941 vysazeni v katastru městyse
nedaleko dálnice D11, kde dnes stojí památník.
Oslavy, které městys kvůli blížícím se vánočním prázdninám naplánoval o několik dní dřív,
než uplynulo skutečných 75 let od paravýsadku, začaly pro občany Nehvizd 17. prosince
ráno v nehvizdském kostele mší za parašutisty
a oběti heydrichiády. Pro zájemce celý den pendloval autobus, který je dopravoval k reálnému
místu seskoku u dálnice.
Následovala pietní vzpomínka u památníku
u obecního úřadu, které předcházel slavnostní
průvod s dudáky a rotou Nazdar. Děkujeme!
Odpoledne program pokračoval v sokolovně,
kde promluvili starosta, čestný starosta TJ
Sokol Nehvizdy Miloš Ryčl (pamětník událostí)
a ředitel čelákovického muzea David Eisler.
K vidění byly i dvě výstavy: Někomu život,
někomu smrt a také výstava MAS památníky
první světové války. Návštěvníci viděli také film
z VHÚ: Jak se před 75 lety vojáci ve Skotsku
připravovali na výsadky na území tehdejšího
protektorátu a poslechli si vystoupení nehvizdského pěveckého sboru.
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Fotografie od pomníku za dálnicí.
Foto: Pavel Baránek (nahoře)
Ostatní foto z celé akce na stranách 4 a 5: Richard Sedlický
Díky tomu, že na přípravách oslav s městysem
spolupracují Armáda ČR, nehvizdská škola,
AFK Nehvizdy i TJ Sokol Nehvizdy, byla oslava
více než důstojná, ale i zajímavá pro každého,
koho historie této země zajímá, a především
pro naše děti. Záštitu akci udělili ministr obra-
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ny i britská velvyslankyně. Děkujeme všem,
kdo se na přípravě oslav podíleli, moc si toho
vážíme!
Vladimír Nekolný,
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
VZPOMÍNKA NA ANTHROPOID

ZLU MUSÍME ČELIT, ABYCHOM SE
NESTALI JEHO SOUČÁSTÍ

PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ SENIORŮ
V polovině prosince se sešli naši senioři na
předvánočním posezení ve školce. Děti pod
vedením učitelek zazpívaly, zatancovaly
a předaly všem hezké dárečky. O dění v obci
si se všemi povídal starosta a paní Záhrobská.
Pozvali všechny na otevírání nové školní tělocvičny a na připravované divadelní představení. Všem popřáli pevné zdraví a posezení bylo
pro všechny milým zastavením před koncem
roku 2016.
Alena Nekolná
nekolna@nehvizdy.cz
Foto: David Janků

Městys Nehvizdy si v prosinci připomněl 75.
výročí historického parašutistického výsadku
Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na území obce.
Pravděpodobně šlo o jeho poslední kulaté
výročí, během kterého mohli zavzpomínat
jedni z posledních přímých pamětníků.
Tři čtvrtě století je přitom dlouhá doba,
v níž můžeme pozorovat posuny v interpretaci činu Gabčíka a Kubiše, kterým bylo zabití
Reinharda Heydricha, významného představitele nacistického bezpečnostního aparátu
a zastupujícího říšského protektora. Pro
nacisty a jejich pomocníky to byl kriminální
či teroristický čin, pozdější komunistická propaganda čin Gabčíka a Kubiše zase zpochybňovala. Argumentovala zbytečností civilních
ztrát, k nimž Heydrichova násilná smrt vedla,
podporovala vzpomínky na komunistický odboj, nikoli na ten západní, jehož byli Gabčík
s Kubišem součástí.
Odhlédneme-li od ideologických předpojatostí z minulosti, zůstává odbojový čin
Gabčíka a Kubiše nekompromisním a rázným

skutkem se stejně nekompromisními a ráznými důsledky. V užším slova smyslu můžeme
říci, že se významně zasloužil o obnovu Československa v předmnichovských hranicích,
která, dlužno dodat, během druhoválečných
let u klíčových aktérů protihitlerovské koalice
nebyla samozřejmě akceptovanou ideou.
V tom širším a jistě významnějším ohledu
je však Gabčíkův a Kubišův čin krásným
příkladem principu, že zlu musíme aktivně
čelit, abychom se nestali jeho součástí a zlo
tím nebylo ještě větším.
V neposlední řadě je vhodné vyzdvihnout
statečnost některých občanů, kteří pomohli
Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi na přelomu
let 1941 a 1942 při jejich krátkém pobytu
v místní krajině polí a lomů. Občané Nehvizd
tehdy i potom projevili silnou vzájemnou
solidaritu.
David Eisner,
ředitel Městského muzea v Čelákovicích
david.eisner@celmuz.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAKÉ ZMĚNY NÁS ČEKAJÍ
VE ŠKOLE A ŠKOLCE V ROCE 2017
Vstoupili jsem do nového roku a čeká nás
spousta změn. V lednu ještě ne, to si pouze
v úterý 31. ledna školáci vyzvednou výpis
z pololetního vysvědčení a v pátek 3. února
si užijí jednodenní pololetní volno. Ale čekají
nás změny v dalších měsících.
Díky novele školského zákona se mění:
Termíny zápisů do 1. ročníku se přesouvají
na duben – naše škola je bude organizovat
v termínu od 10. do 14. dubna 2017. Podrobné informace přineseme v únorovém
a březnovém Kurýru, na konci ledna budou
již informace k dispozici na webu školy, kde
již nyní naleznete podrobný materiál MŠMT
k problematice zápisů.
Veřejnost budeme včas informovat i prostřednictvím nástěnek ve školách a plakátky se
objeví na obvyklých místech v obci. Pokud
budou rodiče žádat o odklad či budou k docházce přihlašovat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je vhodné mít do termínu
zápisu k dispozici odborná vyjádření, zejména
pediatra a školského poradenského zařízení.
Přijímací zkoušky na střední školy (v našem
případě do osmiletého gymnázia) letos
doznají zásadní změny. Zadání přijímacích
testů bude jednotné (JPZ) prostřednictvím
společnosti CERMAT. První termín zkoušky
je stanoven na 18. duben 2017, druhý termín
na 20. duben 2017. Náhradní termín JPZ
je stanoven na 11. 5. a 12. 5. 2017. Veškeré
informace včetně formulářů naleznete na
webu školy, můžete navštívit i web http://
www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je
letos pevně dáno zákonem, a to na termín
2. 5. – 16. 5. 2017. Podrobné informace přineseme rovněž včas.
Velkou novinkou je zavedení povinného před-

Náhled na webové stránky ZŠ. Více na www.skolanehvizdy.cz
školního vzdělávání, a to s účinností od 1. 1.
2017. Povinnost předškolního vzdělávání začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Aktualizován je i školní řád naší školky, který
tuto (a nejen tuto) skutečnost řeší (časově,
organizačně apod).
V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání se s účinností od 1. 9.
2017 mění i podmínky úhrady za předškolní
vzdělávání – počínaje školním rokem 2017-

2018 se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku.
Co dodat? Jdeme na to, rok 2017 je změnami
přímo březí, tak nám nezbývá než jim pomoci
na svět.
Klidné zimní dny Vám přeje
Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

PROSINEC VE TŘÍDĚ U MEDVÍDKŮ
Prosinec je pro děti spojený hlavně s těšením se
a čekáním na Ježíška a naši „Medvídci“ nebyly
výjimkou. Snad proto nám prosinec v naší
třídě utekl nejrychleji ze všech měsíců v roce.
Nejprve jsme se těšili na Mikuláše, naučili jsme
se pro něho básničky i písničky. Trochu jsme se
báli čertů, protože, i když jsme celý rok „moc
a moc hodní“, přece jen s obavami čekáme, co
je o nás v knize hříchů napsáno… Ale dobře to
dopadlo, a tak jsme se všichni mohli společně
vydat na výlet na hrad a zámek Staré Hrady.
Měli jsme štěstí, protože nás pohádkovými
okruhy provázela jedna upovídaná čertice
a jedna stará čarodějnice. V pekle každý dostal,
co zasloužil a čarodějnice nás za odměnu na
nádvoří naučila létat na koštěti…
Ve třídě jsme si také nazdobili vánoční stromeček, povídali si o zvycích a tradicích a vyráběli
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dárečky pro naše nejmilejší. Byli jsme si také
zazpívat koledy u betlému před kostelem a pak
už jsme jen s velkou radostí na naší vánoční
besídce potěšili rodiče, babičky, dědečky
a ostatní diváky koledami, písničkami, básničkami a pohádkou O Šípkové Růžence.
Prosinec byl krásný v tom, že byl plný očekávání, těšení, překvapení a radosti. Nakonec přišel
i tolik očekávaný Ježíšek a přinesl nám do třídy
krásné nové hračky.
S prosincem však utekl i starý rok a my
Vám přejeme hodně štěstí a zdraví do roku
nového.
S Medvídky jsme byly zazpívat koledy
u betlému před kostelem.
Foto: Ivana Frajmanová
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Ivana Frajmanová
Kateřina Čmelíková
třídní učitelky Medvídků¨
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ PROSINCOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFORMACE
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- podání žádosti o dotaci na MF na projekt
„Nástavba ZŠ Nehvizdy“,
- uzavření smlouvy o dílo mezi městysem
Nehvizdy a TS Městyse Nehvizdy, s. r. o., na
zhotovení nástavby ZŠ Nehvizdy za cenu
9689 tis. Kč,
- vydání směrnice č. 1/2016 pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu městyse
Nehvizdy,
- podání žádosti o dotaci na SFDI na projekt
„Bezpečná cesta do školy“,
- rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2016,
- že do schválení rozpočtu na rok 2017 bude
obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, které se stanovuje ve výši čerpání 1/12
skutečných výdajů rozpočtu minulého roku.
Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení,

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. 2017.

- obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu,
- uzavření darovací smlouvy mezi firmou
Uniga-cz, a. s., a městysem Nehvizdy a pověřilo starostu jejím podpisem. Celková hodnota
daru je 22 849 400 Kč za vodovod s přípojkami, kanalizaci splaškovou a dešťovou, místní
komunikace vč. propojovacích chodníků
a pozemky o celkové výměře 6269 m²,
- zastupitelstvo městyse souhlasí, že v rámci
převodů členských podílů BD Nehvizdy bude
vydávat souhlas s udělením plné moci pro
starostu pro každý jednotlivý případ.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete v elektronické podobě na webu městyse Nehvizdy
na úřední desce nebo na vývěsní desce před
úřadem.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

KONTEJNERY NA TEXTIL
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás
informovali o pokračování spolupráce mezi
městysem Nehvizdy a společností Dimatex.
Společně pracujeme od roku 2015.
Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny
k druhotnému využití textilních materiálů
s pozitivním vlivem na životní prostředí.
Třídění textilu je jednou z cest, jak dosáhnout
požadovanou úroveň 50% recyklace komunálního odpadu v roce 2020.
Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO
9001:2009. Svoz nádob na textil optimalizuje
inteligentní informační systém a NFC čipy.
Tím šetříme životní prostředí a náklady společnosti. Zároveň máme přehled o situaci
v terénu a vyhodnocení zaplněnosti kontejnerů.
Rádi bychom Vám představili video: Cesta
textilního odpadu. www.youtube.com/Cesta
textilního odpadu.
Ve Stráži nad Nisou provozujeme novou třídící linku. Dimatex pomáhá neziskovým
organizacím, a to nejen materiálně, ale také finančně. V sídle firmy ve Stráži nad Nisou provozuje mimo jiné vlastní charitativní šatník,
díky němuž můžeme kdykoliv poskytnout
ošacení lidem v nouzi. Společnost Dimatex
podpořila v roce 2015 neziskové organizace
v rámci oboustranné spolupráce částkou
přesahující 1 750 000 Kč. Spolupracujeme
mimo jiné s Českým červeným křížem, Farní
charitou Kralupy nad Vltavou, Nadějí Mladá
Boleslav, Arcidiecézní charitou Praha.

Co patří do sběrného kontejneru:
Čistý a suchý textil (veškeré oděvy,
bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený
v zavázaných (zauzlovaných) igelitových
pytlích/taškách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty a hračky.
Co nepatří do sběrného kontejneru:
Znečištěný nebo mokrý textil, matrace,
molitan, koberce, tašky, ústřižky látek,
netextilní materiály, komunální odpad,
elektrospotřebiče.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 5/2012)
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 1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2017.
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.
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.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

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

Václav ČEJKA
Jarmila TÝCOVÁ
Stanislav KRÁL
Eva BENEŠOVÁ
Marta ADÁMKOVÁ
Hana PEŠKOVÁ
Antonín KŮŽEL
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Kontakt a profil společnosti:
www.recyklace-textilu.cz.,
Facebook - Recyklace textilu.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z TJ SOKOL NEHVIZDY
AKTUALITY

ÚSPĚŠNÝ ZAČÁTEK ROKU NAŠICH
TENISTŮ NA TURNAJÍCH V ČESKU
Naši tenisté zahájili rok 2017 na mnoha
zimních celostátních turnajích na různých
místech republiky – skvělý úspěch se povedl
na turnaji v Praze Dominiku Bílkovi.
Minitenis (6–7 let),
TK Troja, 7. 1. 2017
hlavní soutěž smíšená:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy)
2. Mariana Jančarová (TK Sparta Praha)
3. Laura Chlumská (SK Meteor Praha)
Halový přebor Středočeského
kraje mladších žákyň (10–12 let),
Rakovník 7.- 8. 1. 2017
ČTYŘHRA DÍVKY:
3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

V Rakovníku vybojovala na halovém přeboru Středočeského kraje třetí místo ve čtyřhře v
kategorii 6–7 let dvojice N. Kopřivová a K. Koubová (vlevo). A Dominik Bílek (vpravo uprostřed) celostátní turnaj v Praze-Troji v kategorii 10–12 let dokonce vyhrál. 			
Foto: Tomáš Bílek, Ivana Frajmanová

SILVESTROVSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE PRO DĚTI
Na konci roku se od 30. 12. do 31. 12.
konalo dvoudenní soustředění oddílu
karate děti z TJ Sokol Nehvizdy. Zahájili
jsme jej v sokolovně tradičním japonským
očistným cvičením zvaným „Misogi“.
Zbytek programu se konal v prostorách
DC Dráček. Děti si užily hodně cvičení
i zábavy, vyrobily si sushi, večer absolvovaly procházku po Staré cestě a před
spaním ve spacácích se podívaly na film
o karate. Hlavním cílem bylo posílení
vztahů v oddílu mezi dětmi.
-jzFoto: Karel Záhrobský

NEBESKÝ POŠTÁK INFORMUJE RODIČE
ANEB INSPIRACE NEJEN PRO DALŠÍ VÁNOCE
Milí rodiče, ve své úřadovně jsem na zahájení
adventu na fotbalovém hřišti za dvě hodiny
přijal 51 přání připravených doma a 100 přání
napsaných na místě. Malí kreslili, velcí psali.
Nabízím stručnou statistiku vánočních přání:
Klasické, nejen klukovské: kolo, lego, lyže, koloběžka, knížka, autíčko, pes, pastelky, šachy.
Z čeho by naše babičky nebyly moudré: Deník
na kód stikeez, domeček playmobil, tank se
34/85, hra na Xbox, Superosma, Nerf, Chrono
bomb, pennyboar, Spyx mini odposlech,
Maksformers.
Ambiciózní: Telefon, co má táta. Chtěla bych
vidět Zdeňka Piškulu.
Podezřelé: Drona s kamerou.
Letos ne Sci-fi: Aby v Nehvizdech byl sníh.
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Vědecké: Židli k psacímu stolu.
S vysvětlením rodičů: Obrázek pro Ježíška od
Stáníčka, dopis pošleme po Mikulášovi.
Kuriozity: Dudlík.
Sen mnoha řidičů: Policajt na ovládání.
Skromné: Mikinu.
Stručný vzkaz: Máš dopis na okně.
Přání tajemná, která ani Nebeský pošťák nesměl číst – ve vlastnoručně vyrobené a pečlivě
zalepené obálce z tvrdého papíru.
A také jedno, doufající v úspěch podnikatelského záměru pro obyvatele Nehvizd.
A také mnohá přání dospělých toužících po
štěstí, zdraví a lásce pro celou rodinu, i plná
nostalgie a smutku. S těmi Vám, milí pozemšťané, nepomůžu.

WWW.NEHVIZDY.CZ

Jedno přání ocituji celé: „Milý Ježíšku, nalož
mi, prosím, velkého plyšového psa, dědovi
a babi pevné zdraví. Taťkovi a mamce teplo
domova a abych je moc nezlobila.“
Před koncem otvírací doby Nebeské pošty
mi malá holčička podala přání. Pisatel, rukou
dospělou a vypsanou, nejdříve Ježíška oslovil:
„Jak se máš? Ty kluku ušatá…“ Přál si Yamahu FJR 1300, poršáka a mozeček pro Blaničku
(jméno změněno). I zeptal jsem se holčičky:
„Ty jsi Blanička?“ „Ne, to je maminka,“ odvětilo to bezelstné dítě…
Váš Nebeský pošťák,
Ježíškova pošta,
úřadovna Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DRÁČEK:STARTUJÍ KROUŽKY ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE
NA NOVÉ POLOLETÍ
21. 1. 2017 14.00 hodin
Vítání občánků
Pro zvané. Místo konání: úřad Nehvizdy.
25. 1. 2017 9.00–11.30
Seminář „Jak vést děti k cizím jazykům“
Místo konání DC Dráček. Cena 130 Kč.
Možnost hlídání dětí za 70 Kč.
28. 2. 2017 9.30–11.00
Seminář o stravování malých dětí
Místo konání: DC Dráček. Cena 170 Kč.
Hlídání dětí 30 Kč.
-jz-

Nová otevírací doba
v nehvizdské knihovně
Od 1. 2. 2017 startují kroužky na nové pololetí.
Zaregistrujte se co nejdříve, nabídku najdete na
www.dcdracek.cz. Nově nabízíme kroužek keramiky pro mládež a dospělé, kroužek šití pro
děti od 8 do 15 let a přípravku karate pro děti
od 7 let. Děti, které zvládnou přípravku budou
po pololetí přeřazeny do stávajícího oddílu
Karate TORA v TJ Sokol Nehvizdy.
Také přidáváme hodinu týdně navíc tradiční
gymnastiky pro děti od 8 let. Pokračujeme ve
výuce hry na klavír.

Zakládáme si na kvalitě našich kroužků,
a proto pečlivě vybíráme lektory. V uplynulém
pololetí jsme spolupracovali se spolkem Aktra
z Čelákovic pronajmutím prostor, ale tuto
spolupráci jsme ukončili na žádost velkého
množství rodičů. Děkujeme, že s námi komunikujete a důvěřujete nám.
Na našich webových stránkách najdete i letní
provoz v Dráčku včetně příměstských táborů.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

Od 1. 1. 2017 je knihovna otevřená
každý čtvrtek od 16.30 do 19.00
hodin. V příštím čísle
Kurýra napíšeme, co knihovna
chystá pro rok 2017.
Děkuji naší knihovnici Kláře
Strnadové za její zápal, nadšení,
profesionalitu
a výbornou práci.
-jz-

INZERCE

Úklid menšího RD 1x týdně
s předpokládaným časovým
rozsahem cca 6 hod./jeden úklid.
Místo Nehvizdy.
Požadujeme bezúhonnost,
spolehlivost, pečlivost,
zkušenosti s úklidem
a reference.
Kontakt: P. Soukenka,
tel.: 734315352,
petr.soukenka@volny.cz.“

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
Z KULTURY

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM KONCERTEM
Ohlédnutí za adventním koncertem
V pátek 23. prosince jsme se sešli v nehvizdském kostele k adventnímu koncertu, letos
poprvé pod novým názvem. Snad se nespletu,
když řeknu, že se jednalo o velmi příjemný
zážitek. Ze srdce děkuji všem účinkujícím, kteří
nám připravili vzácnou předvánoční chvíli,
a všem, kteří s námi v kostele byli.
Koncert je již tradiční událostí a za všechny
přítomné si dovolím říci, že se již teď těšíme
na příští rok…
A děkujeme, Alžbětko, Vláďo, Danielko,
Klárko, Alexi, Davide, Same, Maruško, Aničko,
Vlaďko, Jene, Viktorie, Martino, děkujeme
nehvizdský sbore… Bylo to krásné!
Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: David Janků
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Hledám dlouhodobý pronájem bytové jednotky
či části rodinného domu i neobývané prostory.
Značka: Spěchá!!! Telefon: 602 490 279

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

ČELÁKOVICKÉMU POLICEJNÍMU ODDĚLENÍ
SE DAŘÍ OBJASŇOVAT TRESTNÉ ČINY
Do územní působnosti čelákovického policejního
oddělení spadají obce Čelákovice, Císařská Kuchyně, Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice,
Nehvizdy, Nehvizdky, Sedlčánky, Svémyslice,
Vyšehořovice a Zeleneč. S vedoucím čelákovického
oddělení nadporučíkem Michalem Geckem jsme
opět hodnotili uplynulý rok z pohledu kriminality
a diskutovali o nehvizdských tématech.
P. Mück: Aktuálně se zdá, že parkoviště u prodejny LIDL je velkým lákadlem pro kriminální
živly páchající trestnou činnost vloupáním do
automobilů. Má PČR již nějaké poznatky?
M. Gecko: Reagovali jsme na situaci a zvýšili jsme
hlídkovou činnost. Žádný pachatel ale zatím nebyl
odhalen, tyto skupiny většinou podobná místa
neustále objíždí a na jednom nepůsobí delší dobu.
Apeluji na občany, aby PČR pomohli, byli všímaví
a zejména nenechávali v autech viditelně žádné
cennosti, batohy, či jiné předměty, stejně tak není
vhodné dávat až na parkovišti cokoliv do kufru
před odchodem do prodejny. Obvyklá taktika kriminálníků je pozorovat a vyhlédnout si nejvhodnější oběť. Opravdu platí, že auto není trezor.

P. Mück: Pro srovnání jsem se díval na nápad
trestné činnosti v územním odboru Praha
venkov – VÝCHOD v roce 2015, kdy objasněnost vystoupala na 47 %. Čelákovické obvodní
oddělení řešilo celkem asi 400 trestných činů.
Jaké máte tedy výsledky za rok 2016?
M. Gecko: Přestože jsou policejní statistiky průkazné, chtěl bych poukázat také na „neviditelné“
aspekty naší práce, protože dobrou spolupráci s vedením měst a obcí nebo účast hlídky na akcích jako
je Nehvizdská dýně v této statistice nepodchytíme.
Každopádně pozitivní zpráva je, že počet trestných
činů v rámci odboru v roce 2016 stagnoval a činil
něco málo přes 400 případů. Objasněnost trestné
činnosti OOP Čelákovic činila 44,2 %.
P. Mück: K výsledku gratuluji. Protože při
pravidelných setkáních s veřejností na téma bezpečnost v Nehvizdech vždy dojde i na konkrétní
informace, zajímala by mě čísla spadající pouze
do našeho katastru.
M. Gecko: V roce 2016 řešilo naše oddělení ve
spolupráci se službou dopravní policie na 520 přestupků v dopravě, převážně blokově. V trestných

činech je to pak 48 skutků, přičemž jde
o nejnižší číslo za několik posledních let. V kombinaci s nárůstem počtu obyvatel a majetku takzvaně
„na ulici“ je to velmi pozitivní zjištění. Samozřejmě
bychom byli nejraději, kdyby nebyly žádné trestné
činy páchány, ale ani realita nijak nevybočuje
z celorepublikového průměru.
P. Mück: Budu rád, když Vás budeme moci
přivítat na setkání s veřejností na téma bezpečnost, které městys uspořádá v dubnu či květnu,
abychom probrali bližší informace a poznatky
o spolupráci se strážníkem Obecní policie Radonice, který od 1. 3. 2016 působí v Nehvizdech.
M. Gecko: Děkuji za pozvání, samozřejmě se
rád zúčastním, stejně jako při minulých ročnících.
Vnímám to jako příležitost představit práci policie
a naopak vyslechnout názory a podněty občanů.
P. Mück: Děkuji za rozhovor a budu se těšit na
další setkání a spolupráci.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit

Střípky z dění

V prosinci řešili policisté v Nehvizdech
celkem 32 skutků (4 trestné činy a 28 přestupků v dopravě blokově). S hlídkou OP
Radonice prováděli policisté v Nehvizdech
společné namátkové kontroly v dopravě
zaměřené na BESIP. Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč
hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod.

Policie ČR
- Dne 2. 12. 2016 na parkovišti u prodejny LIDL
rozbil kolem 17. hodiny neznámý škodič
a kradák nezjištěným předmětem pravé zadní
okno motorového vozidla tovární značky VW
Passat a uvnitř odcizil batoh s notebookem, čímž
způsobil škodu ve výši celkem 25 000 korun.
- Dne 3. 12. 2016 na ul. Pražská kolem 13. hodiny
byl policejní hlídkou kontrolován řidič motorového vozidla tovární značky Opel, přičemž
bylo dechovou zkouškou zjištěno, že před jízdou
požil alkohol. Následně bylo tomuto hazardérovi
sděleno podezření ze spáchání trestného činu
dle § 274/1 TZ ohrožení pod vlivem návykové
látky a věc byla předána ve zrychleném řízení
Okresnímu soudu Praha–východ.
- Dne 12. 12. 2016 na parkovišti u prodejny LIDL
provedl kolem 17. hodiny neznámý zloduch
a lapka vloupání do čtyř osobních motorových
vozidel, dále působil v ul. Na Příštipku a Okružní, kde vždy rozbil okno vozidla a zevnitř odcizil
mobilní telefony a notebooky, čímž způsobil
celkovou škodu ve výši 100 000 korun.

Obecní strážník v prosinci odsloužil
celkem 17 směn, přijal 46 oznámení od
občanů a řešil celkem 21 přestupků, přičemž uložil pokuty ve výši celkem 16 900
korun. Hlídková činnost byla zaměřena
také na dodržování dopravního značení B4
(omezení na 12 tun).

Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664, Telefon: 974 881 720,
E-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Telefon: 602 520 722
Mail: straznik@nehvizdy.cz

Jakékoliv informace relevantní k uvedeným případům oznamte prosím Obvodnímu oddělení
PČR Čelákovice.

Obecní policie Radonice
- Dne 1. 12. 2016 v poledne řešil strážník
oznámení, že v jednom z bytů v bytovém
domě na ul. Pražská je slyšet naříkání a křik.
Jelikož na bouchání na dveře bytu nikdo
nereagoval, byla na místo přivolána RZS, HZS
a hlídka OO PČR Čelákovice. HZS po příjezdu byt otevřela, kdy po vstupu do bytu byla
nalezena ležící žena při vědomí, která nechtěla
komunikovat, vzhledem k tomu, že byla pod
vlivem alkoholu v kombinaci s antidepresivy.
Vyšetření zdravotníky byla převezena do
nemocnice v Brandýse nad Labem.
- Dne 7. 12. 2016 přijal strážník oznámení
o výskytu podezřelé ozbrojené osoby v areálu
cihelny. Na místě hlídka zadržela pod hrozbou střelnou zbraní loupežníka ozbrojeného
mačetou, který údajně přišel posprejovat
střechu budovy. U sebe měl dále pilku na
železo, kapesní nůž, injekční stříkačky, trhák
na dveřní zámek a vzhledem k tomu, že
výtečník neměl platný doklad totožnosti, byl
předveden na OO PČR Čelákovice ke zjištění
totožnosti, kde se dobrovolně přiznal, že
posprejoval most v Brandýse nad Labem.
Petr Mück,
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 1. 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
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.
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