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PŘÁTELÉ Z UKRAJINY, VÍTÁME MATERIÁLNÍ
POMOC UKRAJINĚ
VÁS V NEHVIZDECH
V minulém kurýru jsem za sebe a doufám, že i za obyvatele našeho městysu,
odsoudil nelidský čin napadení Ukrajiny Ruskem. Přes fakt, že mnohým z nás
se tento krok zdá nepochopitelný, stalo se. Okupační vojska Ruska se šíří po území
Ukrajiny, ničí vše, co se dostane do cesty. Tímto agresivním počínáním trpí hlavně
obyvatelstvo, ženy, děti, mladí, staří. Je velmi smutné, že toto se děje ve 21. století ve vyspělých společnostech
s dobrou životní úrovní. V době, kdy se celý svět pere s pandemií Covid 19, která dává o sobě stále vědět
a není u konce, se začala projevovat choroba jedince s dopady nejenom zdravotními na obyvatele Ukrajiny,
ale i ekonomickými na Evropu a celý svět.
V našem městysu žije a pracuje silná skupina občanů pocházející z celého světa, nejsilnější však
z Ukrajiny. Jsou to naši spoluobčané, se kterými sdílíme vše, co může městys nabídnout. Nedílně
patří do života obce. Pracují v různých oborech, děti navštěvují školní a předškolní zařízení. Dění
na Ukrajině prožívají velmi citlivě. Většina z nich zde má rodiny, příbuzné a známé. Jejich životy
jsou v těchto dnech ohrožené. Snaha je dostat do bezpečí, nejlépe přivést k rodinným příslušníkům do Nehvizd, případně do našeho okolí.
Jsme rádi, že toto se našim ukrajinským spoluobčanům daří a že stále k nám přichází další rodinní příslušníci. Během uplynulých týdnů dosáhl počet těchto lidí více než sto. Největší problém vzniká s ubytováním.
Máme radost, že se to daří řešit. Největší zátěž zůstává na zde žijících rodinných příslušnících. Snaží se
pomoci svými možnostmi, mnohdy již omezenými. Svou roli sehrávají i obyvatelé Nehvizd, kteří se snaží
podělit o svá rodinná zázemí. Majitelům bytových prostor a nemovitostí bych chtěl poděkovat. Není
jednoduché zříci se svého pohodlí a pomoci druhým. Další významnou pomocí je nabídka ubytování
hotelového typu v blízkém okolí, kterou městys dohodl pro přicházejícím, a která je využívána.
V neposlední řadě Městys Nehvizdy nabídl své bytové a nebytové prostory k užívání. Je pravda,
že všechny by si vyžádaly větší úpravy, ale za pomocí menších oprav splní svou roli – poskytnou
střechu nad hlavou, teplo a klid pro lidi, kterým se podařilo odejít z nesmyslné války. Dosud se
podařilo společně ubytovat několik desítek lidí, což považuji za velký úspěch.
Důležité pro nás bude pomoci novým občanům našeho městysu v hledání nového zaměstnání.
Děti dle věku umístit do školní a předškolní výchovy. Čeká nás těžké období. Věřím, že s pomocí
všech spoluobčanů tuto situaci zvládneme, za což chci poděkovat.
Ing. Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz

Městys Nehvizdy vyhlásil sbírku materiální
pomoci pro přátelé na Ukrajině. Seznam potřebných věcí jsme sestavili společně s občany
Ukrajiny, kteří v Nehvizdech bydlí a pracují
a jsou v pravidelném kontaktu se svými blízkými na Ukrajině. Pomoc odvezli nákladními
vozy až na místo určení.
Sbírka pro Ukrajinu, která se konala 4. března,
byla díky vaší ochotě pomáhat velmi úspěšná.
Rada městyse navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit dar 100 000 korun na pomoc Ukrajině.
Vážení spoluobčané, děkujeme za to, že v Nehvizdech žijí lidé, kteří jsou ochotní pomáhat.
Nesmírně si toho vážíme!
Více fotografií na straně 3
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.
Fota: Jiří Poběrežský, Mirka Kvasničková
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

KAMION S MATERIÁLNÍ POMOCÍ
ZAMÍŘIL Z NEHVIZD NA UKRAJINU

ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NEHVIZDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (Zápis do přípravné třídy)

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy
vyhlašují

v souladu se zněním §§ 36 a 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a § 3a) vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, v platném znění

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023
Zápis žáků pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem proběhne
online bez osobní přítomnosti zapisovaného dítěte
na základě následujících kritérií:

- Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění
- Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
- Trvalý pobyt dítěte v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a
vytvořil školský spádový obvod pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem (Horoušany,
Horoušánky, Vyšehořovice).
1. Online zápis probíhá od pondělí 4. 4. 2022, 14.00 hodin do pátku 24. 4. 2022, 24.00 hodin
2. Výsledky zápisu (seznamy s registračními čísly) budou zveřejněny na www.skolanehvizdy.cz do
středy 11. 5. 2022, 14.00 hodin
3. Registrační číslo obdržíte po podání elektronické přihlášky, vygeneruje se automaticky, uložte si jej
prosím
4. Pro online zápis využijte odkaz
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs.nehvizdy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4426
(Aktivní odkazy Ctrl+kliknutí)

Tento odkaz je aktivní až od pondělí 4. 4. 2022, 14.00 hodin. Nelze a není nutné se pokoušet
zapisovat dříve
5. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad plnění povinné školní docházky o 1 rok (§ 37, odst.
1) školského zákona nebo v případě, že je Vaše dítě mladší šesti let a Vy žádáte dřívější nástup do
školy (§36, odst. 3) školského zákona nebo v dalších odůvodněných případech Vás PROSÍME,
abyste se zapsali online (odkaz v bodě 4.) a následně si sjednali termín osobní schůzky na níže
uvedeném kontaktu:
Zástupkyně ředitele Mgr. Alena Danielová, 608 335 051, danielova@skolanehvizdy.cz
Pro osobní schůzku jsou primárně určeny úterky 5., 12. a 19. dubna 2022.
6. Pokud budete žádat o odklad či dřívější nástup a nebudete mít u zápisu potřebná potvrzení nevadí,
správní řízení o odkladu přerušíme do doby dodání potřebných podkladů, což lze až do 31. 8. 2022
7. Děti, kterým byla docházka odložena vloni, se znovu zapisovat nemusí, počítáme s nimi.
8. Ničeho se nebojte a klidně zavolejte, napište mail, cokoliv. Těšíme se na osobní setkání na informační
schůzce, která proběhne v druhé polovině června 2022.

reditel@skolanehvizdy.cz
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Zápis do přípravné třídy bude probíhat v období bezprostředně po zápisu
k základnímu vzdělávání, tedy na přelomu dubna – května 2022.
Žáci jsou přijímáni na základě předložení příslušné dokumentace – doporučení
školského poradenského zařízení , rozhodnutí o udělení odkladu plnění povinné
školní docházky (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy
zákonným zástupcem.
O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonného zástupce dítěte a na základě výše uvedených dokumentů.
Na vyšetření pro doporučení odkladu školní docházky nebo doporučení vzdělávání v
přípravné třídě se můžete objednat do SPC Brandýs nad Labem (Školní 291, Brandýs
nad Labem) na mail spc@zssbol.cz, nebo do PPP Praha-východ (Sportovní 846/22,
Praha Vršovice) na mail prahavychod@pppsk.cz .
Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu
mateřské školy. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní
škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání
je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro
první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém
jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy
sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.
V případě potřeby doplnění jakékoli informace se obracejte na Mgr. Petru Bártovou,
zástupkyni pro přípravné třídy. E-mail bartova@skolanehvizdy.cz, tel. 773 929597.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy

Signed by PDF Signer+
PaedDr. Luboš Rýdlo
Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
11:51 17.03.2022
RSA/2048

Přípravná třída je zřízena na základní škole v souladu s ustanoveními § 47 zákona
561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Primárně je zřízena pro děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky.

+420 603 726 127

vzhledem k tomu, že zápis do 1. ročníku bude online, proběhne v červnu Den
otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Seznámíte se s prostředím školy, svými paními učitelkami, jídelnou a vším, co Vás bude zajímat.
Bude to velmi příjemné setkání.

Vaše škola
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku
p. č. 358 v k. ú. Lázně Toušeň (přívod vody
k vodojemu) mezi městysem Nehvizdy a E. C.,
Zřízení služebnosti je úplatné za 50 000 Kč. ZM
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- Pořízení Změny č. 5 ÚP Nehvizdy zkráceným
postupem. Z důvodu navýšení kapacity pro
předškolní vzdělávání pro umístění nové budovy mateřské školy v části zastavitelné plochy OS
3 (plocha občanského vybavení pro sport, která
je určena pro rozšíření stávajícího sportovního
areálu městyse).
- určuje místostarostu městyse, pana Josefa
Koláře, pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovacích dokumentací a územních studií
Městyse Nehvizdy.
- Zřízení nového víceúčelového hřiště u skateparku, které bude hrazeno z rozpočtu na rok
2022, případně s využitím dotace.
- Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato
vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnácté-

ho dne následujícího po dni jejího vyhlášení ve
Sbírce správních předpisů územních samosprávních celků.
- Poskytnutí individuální dotace žadateli
Tělocvičná jednota Sokol Nehvizdy, pobočný spolek, Na Příštipku 135, Nehvizdy, IČO:
43755062, ve výši 450 000 Kč na podporu
mládežnického sportu a trenérské činnosti
mládeže.
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy a text
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Nehvizdy č. 7/2022 mezi
městysem Nehvizdy a Tělocvičnou jednotou
Sokol Nehvizdy, pobočný spolek jako příjemcem, a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy.
- Poskytnutí individuální dotace žadateli
ATHLOS, spolek, IČO: 06440932, Pražská 255,
Nehvizdy ve výši 400 000 Kč na výdaje spojené
s pořádáním mezinárodního atletického mítinku, cestovní výlohy a manažerské služby.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy a text
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Nehvizdy č. 2/2022 mezi
městysem Nehvizdy a spolkem ATHLOS,

INFORMACE Z ÚŘADU
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.
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/.
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.
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.

spolek, jako příjemcem, a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
- Rozpočtové opatření - změnu č. 1 rozpočtu
městyse Nehvizdy na rok 2022.
- Záměr výstavby areálu Nepoint C na pozemcích p. č. 326/246, 326/249, 326/255, 326/258,
326/269, část p. č. 326/424, 326/747 a 326/802
v k. ú. Nehvizdy, a pozemku p. č. 852/3 v k. ú.
Jirny, dle předložené studie.
- Podnikatelský záměr J. G., IČ 15835545,
vybudovat v bývalém zemědělském areálu na
pozemku p. č. 200/485 v k. ú. Nehvizdy veřejně
přístupný zoopark.
- Vybudování komunikace na pozemku p. č.
206/6 v k. ú. Nehvizdy a chodníku podél této
komunikace na části pozemku p. č. 206/7
v k. ú. Nehvizdy (po oddělení a darování městysu Nehvizdy).
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

DC Dráček
Pražská 14
Nehvizdy

pořádá
V rámci oslav 11 letého
založení centra

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23.4.2022
Bohatý program

14-18 hodin

14,00-15,00 hodin: Foukání dortové svíčky, narozeninový dort
pro všechny na dvorku. V tělocvičně skákací hrad.
15,00-17,00 profesionální vystoupení klauna – animační
program, modelování balonků, discotéka a mnoho dalšího
14-18,00 hodin otevřeny všechny vnitřní prostory - volné
hraní, workshopy, montessori aktivity. Informace o činnosti.
17-18 hodin ukázka BOSU, cvičení rodičů s dětmi, překážková
dráha
Pro každé dítě dárek !
Vyhlašujeme soutěž: přineste nám obrázek dráčka, na zadní stranu napište jméno,
věk dítěte a e-mail na rodiče. Uspořádáme výstavu a oceníme první 3 místa
hodnotnou cenou.
Po celou dobu občerstvení na dvorku

KONTEJNER NA TRÁVU
Od poloviny března je opět umístěn za školní tělocvičnou ul. Kubišova
kontejner na trávu.
-mk-, kvasnickova@nehvizdy.cz
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Domácí perník
Párek v rohlíku
Zdravé mlsání
Nealko nápoje, káva, domácí limonády

3

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

TŘI CENY A DVA POSTUPY
DO KRAJSKÉHO KOLA PRO ZUŠ
Žáci ZUŠ Nehvizdy uspěli v okresní soutěži v
Říčanech - ve středu 2. 3. se naši žáci flétnového oddělení zúčastnili celostátního soutěžního
systému základních uměleckých škol.
Jsme nesmírně rádi, poctěni a pyšní, že nám
naši tři flétnisti přivezli skvělá tři ocenění:
Ema Jarešová – 1. místo, postup
do KK (I. kategorie)
Daniela Luňáková – 1. místo, postup
do KK (II. kategorie)
Štěpán Plička – 3. místo (III. kategorie)
Za přípravu na soutěž patří velké díky našemu
panu učiteli Tomáši Johancsíkovi.
Děkujeme rovněž našemu skvělému korepetitorovi Ondřeji Bernovskému, který vedl
žáky interpretačně na korepeticích a zhostil se
organizace v den soutěže.
Všem žákům velmi děkujeme za krásnou
reprezentaci naší školy.
https://www.zusnehvizdy.cz/okresni-kolo-souteze-ve-hre-na-dechove-nastroje
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

AKCE ZUŠ
VE 2. POLOLETÍ
21. 4. 2022
Setkání seniorů
23. 4. 2022
Horoušany očima dětí
30. 5. - 3. 6. 2022
Talentové zkoušky
pro školní rok 2022/23
5. 6. 2022
Vystoupení v Divadle Horní Počernice
19. 6. 2022
FROM BLACK TO WHITE –
Slavnostní závěrečný koncert
23. 6. 2022
Postupky na dvorku –
koncert pěveckého oddělení (open air)
4
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

Cílem soutěží a přehlídek (dále jen
„soutěže“) určených pro žáky základních uměleckých škol je podpora žáků
k tvořivé činnosti, rozvoji jejich dlouhodobého, soustavného a komplexního studia, vyhledávání žáků
s vynikajícími vzdělávacími výsledky,
možnost porovnávání výsledků studia
a výměna zkušeností, kontaktů a informací na okresní, krajské i celostátní
úrovni.

SOUTĚŽE VYCHÁZEJÍ Z RÁMCOVÉHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN „RVP
ZUV“) A ZOHLEDŇUJÍ OBSAH A ZAMĚŘENÍ
VÝUKY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ. ÚČAST ŽÁKA
I UČITELE V JEDNOTLIVÝCH KOLECH SOUTĚŽE I PŘI DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH AKCÍCH
(KONCERTY VÍTĚZŮ, PŘEHLÍDKY VÍTĚZNÝCH PRACÍ A JEVIŠTNÍCH ČI LITERÁRNÍCH
UMĚLECKÝCH PROJEVŮ) SE POVAŽUJE ZA
SOUČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE.

Soutěžní podmínky, počty
soutěžních kol, celkovou
organizaci pro příslušný
školní rok připravují příslušné
republikové sekce Umělecké
rady základních uměleckých
škol České republiky.

VYHLÁŠENÍ
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÝCH
TALENTOVÝCH ZKOUŠEK ROČNÍKŮ PRO ROK
PRO ROK 2022/23
2022/23
Vážení a milí uchazeči.
V termínu od 30. 5. 2022
do 3. 6. 2022 proběhnou na naší
škole přijímací talentové zkoušky.
Budeme se těšit na každého
z Vás.

Naši nejmenší jsou srdečně zváni k zápisu do přípravných tříd
(pro 5 a 6 let věku dítěte).
Pro přípravné ročníky platí následující pravidla – do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.
Někdy ani nevíte, že ve Vašich ratolestech dřímá výtvarník, tanečník,
herec nebo muzikant.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z AFK NEHVIZDY

OBČERSTVENÍ
VE SPORTOVNÍM AREÁLU

Mnozí z Vás, kteří chodíte na vycházky po
cyklistické stezce kolem Nehvizd a procházíte sportovním areálem, jste mohli vidět
přípravy na sezonu probíhající v hospůdce
na hřišti AFK. Fotbalový klub se dohodl
s novým provozovatelem občerstvení, který

bude mít po čarodějnicích (po 2 letech
se budou konat opět na hřišti) pravidelně
otevřeno. Zbývá dodělat dětské pískoviště
– prostor pro hraní našich
nejmenších a upravit okolí.
Věříme, že si procházející rádi zpříjemní

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

TEL.: 607 773 557

vycházku hezkým posezením s dobrým
občerstvením.
Ing. Jiří Poběrežský
Předseda AFK Nehvizdy
Foto: archiv AFK Nehvizdy

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

Jaroslava HOREJŠOVÁ
Růžena PAČESOVÁ
Eva PIKALOVÁ
Hana MOSTECKÁ
Marie BŘEZINOVÁ
Jan DUBSKÝ
Jana DVOŘÁKOVÁ
Václav ŠTOCHL
Václav ŠULÁK
Marcela MOŠNOVÁ

Měsíc vydání: ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2021

Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a zejména hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz
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neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota

16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

DOROST

12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

„B“ MUŽSTVO
STVO

14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

„A“ MUŽSTVO
STVO

27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
14.5.
22.5.
28.5.
5.6.

26.3.
3.4.
9.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.

27.3.
2.4.
10.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
5.6.
12.6.
18.6.
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AFK Nehvizdy
Červené Pečky
AFK Nehvizdy
Louňovice
AFK Nehvizdy
AFK Pečky
AFK Nehvizdy
Zruč Nad Sázavou
AFK Nehvizdy
Ostrá/Lysá
AFK Nehvizdy

Lázně Toušeň
AFK NEHVIZDY
Sokol Dřevčice
AFK NEHVIZDY
Sokol Klecany"B"
AFK NEHVIZDY
TJ Záryby
AFK NEHVIZDY
SK Husinec Řež
AFK NEHVIZDY
Sokol Vodochody

SK Bášť
AFK NEHVIZDY
SK Šestajovice
AFK NEHVIZDY
Stříbrná Skalice
AFK NEHVIZDY
SK Kostelec u Křížku
AFK NEHVIZDY
SK Mirošovice
AFK NEHVIZDY
SK Zeleneč"A"
FK Dobřejovice"A"
AFK NEHVIZDY

AFK NEHVIZDY
Slavia Radonice"B
AFK NEHVIZDY
Spartak Čelákovice
AFK NEHVIZDY
Nová Ves
AFK NEHVIZDY
Líbeznice"B"
AFK NEHVIZDY
SK Úvaly"B"
AFK NEHVIZDY

AFK NEHVIZDY
Jiskra Kojetice
AFK NEHVIZDY
TJ Kunice"B"
AFK NEHVIZDY
FK Radošovice"A
AFK NEHVIZDY
Velké Popovice
AFK NEHVIZDY
SK Hrusice"A"
AFK NEHVIZDY
AFK NEHVIZDY
Sokol Škvorec

VOLNO
AFK Nehvizdy
Družba Suchdol
AFK Nehvizdy
Velký Osek
AFK Nehvizdy
Jestřábí Lhota
AFK Nehvizdy
TJ slavoj Vrdy
AFK Nehvizdy
- Ostředek/Sázava

-

-

-

ROZPIS ZÁPASŮ AFK JARO 2021/2022

sobota

sobota

sobota
sobota

sobota

2-3.4.2022
09.04.2022
16-17.4.2022
23.04.2022
30.05.2022
7-8.5.2022
14.05.2022
21-22.5.2022
28.05.2022

SK Kamenice
AFK NEHVIZDY
SK Úvaly
AFK NEHVIZDY
AFK NEHVIZDY
Slavia Radonice
AFK NEHVIZDY
FK Radošovice
AFK NEHVIZDY

sobota

neděle

neděle

neděle

sobota

2-3.4.2022
9-10.4.2022
16.04.2022
23-24.4.2022
01.05.2022
7-8.5.2022
15.05.2022
21-22.5.2022
29.05.2022
4-5.6.2022
11.06.2022

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

02.04.2022
9-10.4.2022
16.04.2022
23-24.4.2022
30.04.2022
7-8.5.2022
14.05.2022
21-22.5.2022
28.05.2022

-

AFK NEHVIZDY
Sokol Mukařov
AFK NEHVIZDY
Struhařov
AFK NEHVIZDY
SK Brázdim
AFK NEHVIZDY
TJ Klíčany
AFK NEHVIZDY

-

Brandýs/Boleslav“B“ SK Vyžlovka“B“
AFK NEHVIZDY
SK Hrusice
AFK NEHVIZDY
FK Říčany
AFK NEHVIZDY
Spartak Čelákovice AFK NEHVIZDY
SKK Hovorčovice 2011
AFK NEHVIZDY
-

10.kolo
4-5.6.2022
Čechie Tuklaty
11.kolo sobota
11.06.2022 AFK NEHVIZDY

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo

MLADŠÍ ŽÁCI
ÁCI „B“

1.kol
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo

MLADŠÍ ŽÁCI
ÁCI „A“ SKUPINA O TITUL

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo

STARŠÍ ŽÁCI

AFK NEHVIZDY
VOLNO

Svojetice
AFK NEHVIZDY
SK Mirošovice
AFK NEHVIZDY
Slavia louňovice
AFK NEHVIZDY
Galaxie
AFK NEHVIZDY
FK Radošovice

AFK NEHVIZDY
AFK NEHVIZDY
Brandýs/Boleslav“C“
AFK NEHVIZDY
Čestlice
AFK NEHVIZDY
Odolená Voda
AFK NEHVIZDY
SKK Hovorčovice 2009
AFK NEHVIZDY
Slavia Radonice

AFK NEHVIZDY
Spartak Čelákovice
AFK NEHVIZDY
VOLNO
Sokol Šestajovice
AFK NEHVIZDY
Bečváry/Ratboř
AFK NEHVIZDY
Sokol Škvorec

13.30hod

13.30hod

13.30hod

13.00hod

10.00hod

10.00hod

10.00hod

10.00hod

10.00hod

10.00hod

10.15.hod

10.15.hod

10.15.hod

10.15.hod

NEHVIZDSKÝ KURÝR
MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NOVINKY Z AFK NEHVIZDY

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
NA JARNÍ ČÁST SEZONY 2021/2022

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

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

8

7:00 – 17:00
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

ŽALUZIE – MICHAL
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis
-

-

hledá technicky a komunikativně zdatnou osobu
do nově otevřeného showroomu
v Nehvizdech v Nepoin Parku.
Jedná se o pozici prodejce prémiových podlahovin.
Praxe v oboru výhodou, ale není podmínkou.
Kontaktní osoba Martin Iskra  702 067 647

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

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

WWW.NEHVIZDY.CZ

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

9

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

MÁME ZA SEBOU DALŠÍ ROČNÍK
NEHVIZDSKÉ LAŤKY

Již pošesté se sešli výškaři a výškařky na klání družstev škol ve skoku vysokém. I letošní
ročník má svá poprvé. Poprvé byl mezinárodní a poprvé ceny předávala současná výškařská jednička Sanghyeok Woo, který je zde
na soustředění před odjezdem na mistrovství
světa do Bělehradu.
A jak to vše proběhlo? Celkem se zúčastnilo
61 sportovců. 36 atletů a 25 atletek z Čelákovic, Říčan, Neratovic, Nehvizd a letos poprvé
dorazilo se svým trenérem 8 dětí z Bratislavy.
Po nástupu a uvítání přišla na řadu soutěž
mladších žáků. Začínali na výšce 110 cm.
Zvyšovalo se po 5 cm a od 135 cm poté po
třech cm. Nejvíce osudnou se pro většinu
mladých skokanů stala výška právě těch
zlomových 135 cm. Kdo ji překonal, měl medaili jistou. Třetí místo si se 138 cm vyskákal
čelákovický Dominik Novotný. První dvě
příčky s výkonem 141 cm obsadili neratovičtí
žáci Richard Kindl – druhé místo a Radovan
Seifert s lepším skóre zápisu místo první.
Rekord z loňského roku - 159 cm v držení
Jana Tobiase Janků (ještě o něm bude řeč)
pokořen nebyl.
Kategorie mladších žákyň začínala na výšce
105 cm. Třetí místo obsadila se 140 cm
Kocourková Nela z Neratovic, nejmladší
účastnice závodů, která si společně s předchozími dvěma skoky celkem třikrát pokořila
osobní maximum. Velká gratulace k takovému
výkonu! Druhé místo patří nehvizdské Isabele
Nevrlé za stejný výkon, ale s lepším zápisem.
No a následně vše opanovala naše Eliška
Truhlářová. Bezchybně se přenášela přes laťku
až do výšky 152 cm, čímž pokořila stávající
rekord této kategorie o 1 cm. Na třetí opravný
pak úspěšně skočila 155 cm. Neskutečným

10
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ATLET ROKU: SEZNAMTE
SE S NEHVIZDSKÝMI VÍTĚZI
způsobem se přenesla hned napoprvé přes 157
cm… To už se i její trenér chytal za hlavu
a nevěřil vlastním očím. Další postupná
výška, magických 160 cm ale Elišce odolala.
Rekord kategorie mladších žákyň se nám pro
další ročník tímto posouvá o 6 cm výš.
Starší žákyně se ze základní výšky 120 cm
postupně propracovávaly až na vítězných 153
cm, přes které se jako jediná přenesla Leontýna Dupalová. Druhé místo a 145 cm patří
Tereze Rubešové z Čelákovic. O třetí místo
se svedl lítý boj, celkem čtyři výškařky se
přenesly přes 140 cm, tudíž zde rozhodovala
čistota zápisu. Bezchybně se ke třetímu místu
proskákala Karolína Špitálská, taktéž z Čelákovic. Rekord 160 cm z roku 2020 odolal
a stále zůstává v držení Terezy Faltýnkové.
Početně velmi silně zastoupená kategorie
starší žáků nastoupila na základní výšku
125 cm. Výkony byly po dlouho dobu velice
vyrovnané, vesměs bezchybné. Osudnými se
ukázaly být výšky 160 a 165 cm, přes které se
přenesl pouze jediný výškař ze zbylých devíti. Začala „One man show“ neratovického
Jana Tobiase Janků. Bezchybně svými skoky
proplouval až do výšky 170 cm. Pokusy na
následné výšce 175 cm vypadaly velice nadějně, ale bohužel laťka se neudržela. Odolal
i rekord Stanislava Bělky hned z prvního
ročníku této soutěže. Ten nám nasadil laťku
opravdu vysoko, na úctyhodných 182 cm.
Celkové pořadí škol je v obou kategoriích totožné, liší se pouze naskákanými centimetry. Třetí
místa obhájily Čelákovice (513 cm mladší
a 585 cm u starších). Druhá místa patří domácím Nehvizďákům (557 cm a 608 cm). Vítěz
obou kategorií, škola Neratovice u mladších
porazila Nehvizdy na výsledek pořadí jednotlivců, centimetrů mají shodně 557. U starších činil
rozdíl dva cm. Naskákali si 610 cm.
Co napsat závěrem? Zmínila jsem zde pouze
medailové pozice, ale opravdu si velice vážím
každého účastníka. Většina se ke skoku vysokému dostane pouze příležitostně v rámci
školní TV. O to více si cením jejich nasazení,
jak bojují za tým, jak bojují sami za sebe, jak
reprezentují školu. Pravda, občas pravá ruka
neví, co dělá levá, místo toho, aby se odrazila
pravá noha, vleze tam ta levá nebo obě, najednou se zapomene úplně vše. Já pohledem
na to trnu a v duchu si říkám „Proboha, ať tu
laťku shodí a vypadne nebo si při nejlepším
zlomí kotník…
Ono to ale jednou přijde… tělo se srovná,
pohyby zladní, odraz nabude na síle, mysl na
jistotě… a když ne, tak přijde něco jiného,
ale vy víte, že jste pro to udělali maximum.
Ať se všem daří! Příští rok se těším opět na
shledanou, na dalším ročníku.

V rámci Nehvizdské laťky proběhlo vyhlášení nejlepších atletů za rok 2021.
Loni opravdu bylo v čeho vybírat. Naše atletika si připsala medaile z MČR, Evropských
her, nominace do reprezentačních výběrů,
do SCM výběrů, nejlepší národní výkony,
a to jak za uplynulý rok, tak i historicky
v rámci ČR. Hlasování atletů, trenérů,
novinářů, delegátů ale rozhodlo - zde zcela
jednoznačně, že nejlepší atletkou Nehvizd se
stala Tereza Kučerová.
Ta ovládla národní tabulky v hodu oštěpem,
hodu míčkem, připsala si 2 medaile na Evropských hrách, bronz z MČR ve vícebojích
a Nehvizdy zapsala do nejlepší národních
výkonů historie.
Ještě nikdo nedokázal přehodit v žactvu
metu 45 metrů kromě naší Terezy.
Na druhém místě se umístil Jakub Truhlář.
Ten se nejvíce zaskvěl na MČR ve vícebojích,
kde vybojoval druhé místo. Na Evropských
hrách bral stříbro a dvě „brambory“. Stal se
mistrem kraje a zvítězil i na mezikrajovém
utkání. Ve všech disciplínách okupoval
nejvyšší příčky.
O třetí místo to byl souboj plný hádek. Zde

bylo několik kandidátů: Eliška Truhlářová,
která brala hned tři cenné kovy na Evropských hrách, kde vytvořila dokonce rekord
celého mistrovství, Isi Nevrlá, Tea Kalendová, Eliška Zimmermannová... Ty všechny se
staly krajskými šampionkami, medailistkami
na Evropských hrách atd. Hlasování nakonec
přiřklo bronz Leontýně Dupalové.
Týna se nominovala na všechna mistrovství
ČR, byla pevným pilířem nehvizdského
týmu, vytvořila si celou řadu osobních
rekordů, kterými atakovala limity do SCM,
stala se nejlepší skokankou kraje a hnacím
motorem celé naší atletické party. Vždy
nejde jen o medaile.
V letošním roce se můžeme těšit a věřit, že
naši atleti budou opět tak úspěšní, budou
vozit cenné kovy a šířit slávu nehvizdské
atletiky.
Čeká je mnoho týmových soubojů, krajských
mistrovství, mistrovství ČR, Evropské hry,
Olympiáda mládeže, a když se bude dařit,
tak i několik dalších zahraničních startů.
Text a foto: Tomáš Vojtek,
AK Sokol Nehvizdy, oddíl atletiky

Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
Fota: archiv ZŠ Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ZIMNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH TENISTŮ
Naši tenisté byli v zimní sezóně velmi úspěšní na celostátních i mezinárodních turnajích.
Dosáhli jsme nejen výborných výsledkových
úspěchů, ale podstatné bylo i to, že výkony hráčů v zápasech byli skvělé. Z velkého
množství úspěchů jsme vybrali ty výsledkově
nejcennější. Začneme od nejstarší věkové
kategorie dospělých.
Dospělí, Praha 15.–17. 1. a 5.–7. 3. 2022:
V kategorii dospělých vybojovala naše dorostenka Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) na celostátních turnajích druhé nejvyšší
kategorie v ČR ve dvouhře 3. místo. A ve
čtyřhře s deblovou partnerkou Nelou Šílovou
(Slovan Moravská Třebová) 2. místo.
Mezinárodní turnaj juniorů, ITF U18,
Maribor, 22.–28. 1. 2022:
Naše hráčka Nikola Kopřivová dosáhla
největšího úspěchu na mezinárodním turnaji
ITF ve Slovinsku v Mariboru. Ve dvouhře
nejprve vyhrála kvalifikaci a v hlavní soutěži
se probojovala výhrami 2:6, 6:4, 6:3 a 3:6,
6:2, 6:2 až do čtvrtfinále, kde ji zastavila až
celková vítězka turnaje Mila Badics (HUN)
2:6, 6:4, 0:6. Naše hráčka dokázala, že to na
antuce umí. Tímto úspěchem se posunula
v mezinárodním rankingu o 600 míst.
Dorostenci, Nehvizdy, 18.–19. 12. 2021:
Našemu hráči Danielu Novákovi (TO Sokol
Nehvizdy) se vydařil vstup mezi dorostence.
Daniel vybojoval hned na svém prvním celostátním turnaji dorostu ve dvouhře 3. místo.
Daniel vyhrál dva zápasy v řadě a jeho líbivá
útočná hra slavila úspěch.
Starší žákyně, Teplice, 11.–12. 12. 2021,
Újezd n.L., 12.–13. 2. 2022
a Praha, 26.–28. 2. 2022:
Naše starší žákyně Daniela Kolářová (TO
Sokol Nehvizdy) vybojovala na celostátním
turnaji v Teplicích ve dvouhře 3. místo
a ve čtyřhře s Kateřinou Keslovou (LTC
Panorama Teplice) rovněž 3. místo. Daniela
odehrála ve výborné formě také další turnaje.
Z Újezdu, kde se probojovala ve dvouhře do
semifinále si odvezla další bronz. A dařilo se
i v Praze, když ve čtyřhře s Pavlínou Čumpelíkovou (Oáza Říčany) po třech výhrách
vybojovaly 2. místo. Daniela potvrzuje, že po
přechodu do staršího žactva bude její útočná
hra slavit úspěchy.
Starší žákyně, Nehvizdy, 19.–20. 2. 2022:
Na celostátním turnaji doma v Nehvizdech
hrála Daniela Kolářová další výborné zápasy.
Ve dvouhře vybojovala 3. místo a ve čtyřhře
s Nikolou Štajnerovou (LTC Mladá Boleslav)
celkové 2. místo.
Starší žáci, Praha, 15.–16. 1. 2022
Náš hráč Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy)
po přechodu do starší kategorii dokázal
vybojovat s deblovým parťákem Davidem
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Největší mezinárodní úspěch naší hráčky na ITF U18. Nikola Kopřivová vyhrála na
ITF turnaji ve Slovinsku v Mariboru 22.–28. 1. 2022 ve dvouhře kvalifikaci a v hlavní
soutěži se probojovala do čtvrtfinále. Foto: Petr Kopřiva
Červeným (TK Čelákovice) na celostátním
turnaji ve čtyřhře 3. místo. Šimon potvrdil,
že debly umí výborně, hraje je chytře
a s chutí.
Mladší žáci, Liberec, 4.–7. 12. 2021:
Na turnaji druhé nejvyšší kategorie v ČR
v Liberci, vybojoval náš mladší žák Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) s deblovým
spoluhráčem Markem Hnátkem (Pliskova
Tennis Academy) ve čtyřhře 3. místo. Výborná reprezentace na turnaji vysoké kategorie.
Mladší žáci, Újezd n. L., 5.–6. 3. 2022,
a Praha, 12.–14. 3. 2022:
Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) se po
pauze vrátil zpět na turnajový okruh
a hned dokázal vybojovat na silně obsazeném celostátním turnaji ve dvouhře 2. místo.
Ve finále Dominik nad prvním nasazeným
velmi dobře hrajícím Vojtěchem Krismanem
(Slavia Plzeň) vedl, vyhrál první set 6:4,
ale potom se trochu projevila pauza mimo
turnajový režim, a zápas nedotáhl do konce.
Ve čtyřhře s deblovým parťákem Markem
Hnátkem (Pliskova Tennis Academy) ovládli
celý turnaj a oslavili 1. místo. Jsme hlavně
moc rádi, že Dominik je po zdravotní pauze
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zpět v turnajích. A navíc se dostává opět do
skvělé formy.
Mladší žákyně, Praha, 29.–31. 1. 2022:
Naše mladší žákyně Iva Smíšková (TO Sokol
Nehvizdy) odehrála turnaj v Praze Tenis
Cibulka ve skvělé formě. Iva v Praze s deblovou partnerkou Anežkou Cajthamlovou
(TK Slavia Plzeň) vybojovala na celostátním
turnaji ve čtyřhře 2. místo. Ve dvouhře Iva
postoupila do osmifinále, kde sehrála velmi
vyrovnaný zápas s první nasazenou hráčkou.
Iva se každým zápasem stále více zlepšuje
a využívá svou pestrou hru.
Jak se dařilo, a také to, jak se připravujeme
s našimi úplně nejmladšími hráči, v kategoriích minitenis a babytenis, se dozvíte hned
v příštím vydání.
Jsme moc rádi za všechny skvělé úspěchy,
výsledky, i jakékoli pokroky všech našich
hráčů, které tenis baví.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

CELOSTÁTNÍ TURNAJ MLADŠÍHO ŽACTVA
O víkendu 15.-16.1.2022 jsme pořádali
v Nehvizdech v tenisové hale dvoudenní
celostátní turnaj mladšího žactva. Oba dva
dny od rána až do pozdních večerních časů
probíhaly dvouhry a čtyřhry v kategoriích
chlapců a dívek.
Turnaje se zúčastnil maximální kapacitně
možný počet 25 hráčů. Hrálo se o poháry,
medaile, a samozřejmě i o body do oficiálního celorepublikového žebříčku. Pro některé
naše hráče to byl první zážitek a zkušenost s
celostátním turnajem.
Z našich dívek se na turnaji představila šestice. Skvělého úspěchu dosáhla naše nejzkušenější mladší žákyně Iva Smíšková (TO Sokol
Nehvizdy), ve dvouhře vybojovala 2. místo.
A ve čtyřhře Iva s deblovou partnerkou
Šárkou Sejpalovou (TK Benátky) zvítězily v
krásném napínavém finálovém zápase 5:7,
6:4, 10:6 a vybojovaly 1. místo. Iva se na turnaji prezentovala líbivou útočnou a pestrou
hrou i vynikajícím přehledem ve čtyřhře.
Pro další naše hráčky (Andrea Mecová, Jana
Doubravová, Michaela Kolářová, Viktorie
Vojtová, Zlata Ščeholeva, všechny TO Sokol
Nehvizdy) to byl první turnaj v žactvu, hráčky i rodiče tak zažívali poprvé turnajovou
atmosféru, napětí a pocit z prvních uhraných
fiftýnů, gamů i setů. Andrejka s Míšou se
potkaly v jednom ze zápasů prvního kola
a předvedly napínavou třísetovou bitvu.
Z postupu do 2.kola se radovala Andrejka.
Naše další hráčky Janička, Viki a Zlatka předvedly krásné bojovné výkony proti zkušenějším soupeřkám. Všechny naše mladé hráčky
se během turnaje hodně zlepšovaly ve hře
i přehledu v zápasech.
Z našich chlapců se skvěle dařilo našemu
zkušenějšímu mladšímu žáku Dominiku
Koubovi (TO Sokol Nehvizdy), který vybojoval 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře.
Dominik se během turnaje stále více a více
zlepšoval.
Pro další naše hráče Alexe Augustu a Mikuláše Hrstku (oba TO Sokol Nehvizdy) to
byl první odehraný turnaj v žactvu a oba si
důkladně vychutnávali atmosféru turnaje
a pocit z prvních uhraných fiftýnů a gamů.
Mikuláš sehrál velmi pěknou dvouhru proti
staršímu a zkušenějšímu soupeři z Prahy.
Alex se velmi dobře našel ve čtyřhře, kde
s Mikulášem zahráli výborně obzvlášť druhý
set.
Turnaje v domácím prostředí jsou zejména pro začínající hráče nebo přechodech
do starších kategorií velmi důležité, našim
hráčům můžeme udělit volné karty a jistotu
přijetí, a začínat v domácím prostředí je pro
mladé hráče i rodiče snadnější. Našim méně
zkušeným gratulujeme k prvním uhraným
fiftýnům. A našim zkušenějším ke skvělým
výsledkům a výhrám!

Zlato ze čtyřhry a stříbro z dvouhry. Iva Smíšková (TO Sokol Nehvizdy - vlevo) vyhrála se
spoluhráčkou Šárkou Sejpalovou (vpravo) ve čtyřhře celostátní turnaj mladšího žactva 15.–
16. 1. 2022 v Nehvizdech. Ve dvouhře vybojovala postup do finále. Foto: Kateřina Smíšková

23. ročník PAPÍROVÉ JARO
Soutěžní výstava papírových modelů

22. - 23. 4.
2022

Program akce: 9:00 - 14:00 výstava, možnost zakoupení
Sobota
českých i zahraničních papírových modelů
23. 4. 2022 a modelářských doplňků, doprovodný program pro děti
14:00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Dobrovolné vstupné - každý návštěvník obdrží jako dárek časopis ABC

Adresa: TJ Sokol Nehvizdy, Na Příštipku 135, Nehvizdy

PARTNEŘI

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
Ve středu 2. února oznámil občan Nehvizd, že
na parkovišti u Lidlu se snaží cizinci prodávat zlaté hodinky za sto korun, aby údajně
získali peníze na palivo. Než stihl strážník
dojet na
parkoviště, auto se zahraničními
značkami odjelo z katastru obce.
Téhož dne odpoledne se strážník po opakovaném oznámení snažil najít a odchytit psa, který
pobíhal po Pražské. Svědci se shodovali, že
zmatený pes svým vzhledem připomínal lišku.
V pátek 4. února oznámil obyvatel strážníkovi,
že se nějaký muž snaží vypáčit kontejner na
elektroodpad. Strážník muže zadržel, ale ten
tvrdil, že nic takového nedělal. Strážník lustrací
zjistil, v minulosti byl zadržený několikrát
trestán za krádeže, proto o případu vyrozuměl
policisty. Škodu na kontejneru vyčíslí jeho
vlastník příští týden.
V pondělí 14. února odpoledne přijal strážník
oznámení o požáru polního porostu, který byl

vidět od ulice Úzká směrem k dálnici. Na místo
požáru postupně dorazili hasiči z Nehvizd,
Jiren a Boleslavi.
V úterý 15. února strážník přijal oznámení
o zaběhlé feně belgického ovčáka v areálu
Schiedel. Fena byla zraněná a na odchyt zavolal
strážník specializovanou službu.
Ve středu 16. února dopoledne strážník
zachytil automobil projíždějící rychlostí přes
sedmdesát kilometrů v hodině. Na majáky
ve zpětném zrcátku reagoval řidič zvýšením
rychlosti. Předvedený výkon strážník ocenil
pokutou dva půl tisíce korun.
V úterý 22. února jiný řidič při překročení rychlosti v obci zkoušel smlouvat. Tvrdil, že je zkušený
řidič a že nikoho neohrozil. Po udělení pokuty
strážníkovi oznámil, kde všude si bude stěžovat.
Ve čtvrtek 24. února si mochovský strážník
přivolal pomoc k opilému muži na zastávce autobusu v Mochově. Orientační zkouškou bylo

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

změřeno, že má v krvi více než čtyři promile alkoholu. Strážníci předali muže zdravotníkům.
V pátek 25. února fotbalisté strážníkovi
nahlásili volně pobíhajícího psa. Strážník psa
odchytil, ale ani podle dat z čipu se nepodařilo
dohledat majitele. Během převozu do útulku se
však podařilo zjistit majitelku, protože začala
pomocí Facebooku svého psa shánět.
Téhož dne odpoledne občané ohlásili opilého
muže u zastávky U Studánky. Strážník muže
našel a zjistil, že se jedná o stejnou osobu jako
předchozí den v Mochově. Dechová zkouška odhalila opět přes čtyři promile alkoholu
v krvi. Strážník dotyčnému udělil pokutu pět
tisíc korun za veřejné pohoršení. Muže poučil,
že pokud se bude přestupek opakovat, bude
pokuta větší.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
Základní škola a mateřská škola Nehvizdy

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy a městys Nehvizdy vyhlašují:

Pražská 14, 250 81 NEHVIZDY
Mateřská škola: Na Příštipku 226 a Na příštipku 135

ZÁPIS dětí do Dětských skupin v Nehvizdech

vyhlašují
v souladu se zněním § 34, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

pro školní rok 2022– 2023

ZÁPISY dětí do Mateřské školy
v Nehvizdech pro školní rok 2022-2023

Harmonogram zápisu:
28.5.-30.5.2022 zašlete e-mailem (detskecentrumdracek@seznam.cz) vyplněný
formulář “Žádost o zápis”.
Formulář bude od 27.5.2022 na webu www.dcdracek.cz.
Formulář bude možné vyplnit a odevzdat i osobně dne 30.5.2022 od 8,00 do 12,00
hodin a 14,00-17,00 hodin v budově Pražská 14, zvonek DS přízemí.
Potvrzení o přijetí žádosti s přiděleným evidenčním číslem bude zasláno e-mailem
nejpozději do 31.5.2022. Pokud e-mail neobdržíte, ihned kontaktujte vedoucí DS
na tel. 606 113 664.
Rozhodnutí o přijetí bude posláno e-mailem nejpozději do 3.6.2022. Zároveň
bude vyvěšeno dle evidenčních čísel na nástěnce před budovou DC Dráček
(Pražská 14).
V případě dotazů – k zápisu, provozu, apod. volejte na tel. č. 606 113 664 - Mgr. Jitka Záhrobská. Lze domluvit osobní schůzku a prohlídku prostor.
Podmínkou přijetí dítěte do skupiny je zapojení jednoho z rodičů na trhu práce
(zaměstnání, OSVČ, studium, úřad práce) a očkování dítěte dle platného očkovacího
kalendáře. Přednost mají děti s pravidelnou docházkou pondělí až pátek minimálně
6 hodin denně.
Do DS Nehvizdy se děti zařazují dle následujících kriterií v tomt pořadí:
1.

2.

Děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy
a) Děti narozené do 31.8.2019, které se zúčastnily zápisu do
nehvizdské mateřské školy a nebyly přijaty
b) děti narozené od 1.9.2019 v pořadí podle věku (od nejstarších)
V případě, že po umístění všech dětí dle bodu 1 bude k dispozici volná
kapacita v DS, budou děti přijímány do naplnění kapacity dle
kriteria věku, a to narozené od 1.9.2019 a mladší.

KDY: Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech 2. a 9. května 2022
od 13.30 do 17 hodin. Předcházet jim bude elektronická registrace k zápisu, která bude probíhat od
18. do 29. dubna 2022.
KDE: Zápisy se uskuteční v budově mateřské školy, Na Příštipku 226, Nehvizdy
NÁLEŽITOSTI K ZÁPISU:


vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronické
registrace, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách mateřských škol (či se
s příslušnou školkou domluvit na jiném způsobu převzetí) Součástí žádosti je potvrzení pediatra
včetně očkování



rodný list dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým
způsobem)



občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR



S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto
zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný
zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí
soudu o pěstounské péči apod.

Evidenční čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách a na dveřích MŠ ve dnech 27. 5 –
10. 6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou nejpozději do 30. 5. 2022
Děti budou přijímány v pořadí dle věku (do MŠ se hlásí děti narozené do 10/2019), přednostně děti
s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy, a to do stanovené kapacity.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 1. 9. školního roku dosáhnou pěti let věku.
V případě dotazů volejte na tel. č. 777 568 727 – Mgr. Alice Dadáková, zástupkyně ředitele pro MŠ nebo
pište na e-mail reditel@skolkanehvizdy.cz
Telefon / fax 777 568 727
www.msnehvizdy.cz
IČO 75 03 03 65

Bank. spojení 428465319/0800

e-mail:reditel@skolkanehvizdy.cz
Obch. rejstřík Městský soud Praha, oddíl Pr, vložka 123

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 20. 3. 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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