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OBRŇME SE TRPĚLIVOSTÍ: DOPRAVNÍ OMEZENÍ
V NEHVIZDECH A OKOLÍ POCÍTÍ VŠICHNI
Většina obyvatel Nehvizd již zaznamenala první
komplikace při cestách z Nehvizd do Prahy po
„staré Poděbradské“, silnici č. II/611. Ty jsou způsobeny úplnou uzavírkou této komunikace mezi
Sychrovem a vjezdem do Horních Počernic.
Toto omezení potrvá téměř celý měsíc listopad
a objízdná trasa je vedena přes obec Zeleneč.
Zde se však tvoří zejména v ranních špičkách
kolony a je potřeba počítat až s půlhodinovým
zdržením. Změny platí i v autobusové dopravě,
kde dochází z důvodu zrušení autobusových
zastávek Sychrov a odklonu dopravy k dočasné
úpravě jízdních řádů.
O všech změnách jsou cestující informováni
na autobusových zastávkách dotčených linek.
Současně městys Nehvizdy zveřejnil na svých
webových stránkách upozornění na omezení
a k dispozici jsou i aktuální jízdní řády odkloněných autobusových linek. Jako nejvhodnější trasu do Prahy na Černý Most můžeme
v současné době doporučit cestu po D11 nebo
R10, neboť omezení na Jižní spojce v oblasti
Černého mostu byla zrušena a oblast je v současné době průjezdná bez komplikací.
Pozor: Opravy se dotknou i Nehvizd
Další výluky na silnici č. II/611 se již dotknou
téměř každého obyvatele Nehvizd, protože
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se budou opravovat hned dva úseky na této
komunikaci. K první opravě dojde v termínu
od 11. 11. 2015 do 19. 11. 2015 a rekonstruovat
se bude 100m úsek ulice Pražské mezi sjezdem
z D11 a podjezdem železniční vlečky před
okružní křižovatkou u prodejny Lidl. Průjezd
bude omezen na jízdu jedním jízdním pruhem
a doprava bude řízena semafory.
Ihned po dokončení této opravy započnou práce přímo v naší obci. Od 20. 11. 2015 do 7. 12.
2015 bude na Pražské silnici mezi ulicemi Na
Vodoteči a U Studánky kompletně vyměněn
asfaltový povrch.
Práce budou probíhat po etapách, průjezdný
bude jeden jízdní pruh a doprava bude opět
řízena kyvadlově semafory.
Stavební firma umístí do obce přechodné
dopravní značení, které se bude průběžně upravovat podle potřeby. Proto žádáme občany, aby
věnovali tomuto značení zvýšenou pozornost a
respektovali je.
Pracovníci městyse budou v kontaktu se zhotovitelem a aktuálně budou na stránkách městyse
informovat o průběhu a omezení dopravy pro
jednotlivé lokality.
Do všech částí Nehvizd přilehlých k Pražské
bude po dobu opravy zajištěn přístup s jediným
omezením, a to v čase frézování a pokládky

nového povrchu přímo v křižovatkách. V tento
okamžik dojde na několik hodin k úplnému
uzavření automobilového přístupu do přilehlé
lokality. Po dokončení prací v prostoru křižovatky bude provoz opět obnoven.
Změna i u autobusových zastávek
U autobusové dopravy dojde také k významnému omezení. Po dobu rekonstrukce bude fungovat v Nehvizdech vždy pouze jedna zastávka
pro každý směr, buď zastávka na náměstí, nebo
U Studánky, podle toho, která část komunikace
bude právě v opravě.
Školního autobusu se tato omezení nedotknou,
pouze zastávka bude přemístěna do ulice Horoušanské, odkud standardně doprovodí děti
do školy vychovatelka.
Prosíme všechny občany, aby se v tomto období
obrnili trpělivostí a sledovali stránky městyse,
kde najdou potřebné zprávy ke všem uzavírkám. Aktuální informace k autobusové dopravě
budou též umístěny ve všech zastávkách v naší
obci. (www.nehvizdy.cz)
Richard Sedlický,
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

POZOR!

Uzavírky na silnici II/611!
Od 2. 11. 2015 do 26. 11. 2015 bude uzavřena komunikace II/611 v úseku Sychrov – Horní
Počernice, ul. Bořetická (benzínová pumpa KM Prona) pro veškerý provoz. Bude provedena souvislá oprava povrchu vozovky. Objízdná trasa do HP je vedena přes Zeleneč.
Od 11. 11. 2015 do 19. 11. 2015 bude provedena oprava povrchu komunikace II/611
v délce cca 100 m před podjezdem železnice před kruhovým objezdem u prodejny Lidl
v komerční zóně Nehvizdy. Jízda bude zajištěna kyvadlově jedním pruhem se semafory.
Od 20. 11. 2015 do 7. 12. 2015 bude probíhat oprava komunikace II/611, Pražské v Nehvizdech, v délce cca 1 km, mezi ulicemi Na Vodoteči a U Studánky.
Doprava bude probíhat kyvadlově jedním pruhem, osazeny budou semafory. Během
frézování a pokládky nového asfaltu bude omezena autobusová doprava
a přístup do některých lokalit.
Bližší informace o přemístěných zastávkách v době uzavírek komunikací najdete
aktualizované u autobusových zastávek.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDSKÁ DÝNĚ:
JAKO OBVYKLE HODNĚ VYDAŘENÁ AKCE

Dne 1. 11. 2015 se v Nehvizdech konala populární akce „Nehvizdská dýně“.
Tato akce byla spojena nejen s tradicemi podzimu.Vybrané vstupné bylo
předem určeno na nákup hraček a vybavení školních družin v Nehvizdech.
Navíc bylo přislíbeno, že celková částka vybraná na vstupném bude zdvojnásobena firmou Olymptoy. Na této akci se vybralo úctyhodných 5 901 Kč,
které po zdvojnásobení vyšplhaly na celkových 11 802 Kč. Za tuto částku se
pořídí hračky pro naše nejmenší a nejmilejší.
Děkujeme všem, kteří přispěli, občanům i sponzorovi, a věříme, že hračky
udělají všem velikou radost. Současně bychom vás rádi upozornili na to, že
i vy máte šanci před Vánocemi výhodně pořídit hračky s velkými slevami
v prodejně Olymptoy, v komerční zóně Nehvizdy (v blízkosti Lidlu). Navíc
získáte další slevu v hodnotě 5 % na celkový nákup po předložení odstřiženého kupónu (nesčítá se s dalšími slevami).

Foto: Richard
Sedlický

Jitka Záhrobská

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V listopadu v úterý a ve čtvrtek v 9.00–19.00 hod. a ve středu a v pátek
v 9.00–17.00 hod. V prosinci navíc otevřeno i v pondělí 21. 12.
v 9.00–17.00 a v sobotu 5. 12., 12. 12. a 19. 12. 9.00–16.00 hod.
Váš Olymptoy

KUPON na 5% slevu
(nesčítá se s dalšími slevami)
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDSKÝ BĚH
NA STARÉ CESTĚ

PRVNÍ TURISTICKÝ
VÝLET JE ZA NÁMI

V neděli 11. 10. 2015 jsme na fotbalovém hřišti uspořádali již třetí
ročník Nehvizdského běhu. Sluníčko nám sice hezky svítilo, ale moc
nás ve svěžím větru nezahřálo. Letos jsme poprvé mohli využít upravenou Starou cestu, a tak i delší běhy byly pro závodníky zajímavější.
Délka tratí byla dle věkových kategorií od 100 m až po 3 km. Celkem
jsme rozdali 42 medailí, ale gratulaci si zaslouží všichni zúčastnění
za svoje skvělé výkony.
Děkuji všem za výbornou atmosféru a dobrovolníkům za pomoc při
pořádání akce. Také děkujeme firmě ATI DELICATES za darované
dobroty, kterými jsme mohli běžce odměnit. Na stránkách sokola
(http://www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz) si můžete prohlédnout
výsledkovou listinu a celou fotogalerii. Těšíme se na další ročníky!

Posázavská stezka – to byl cíl našeho prvního turistického výletu, který
mohly využít celé rodiny nebo děti od 6 let bez rodičů, za symbolickou
cenu. Společně autobusem s námi cestovali i dva čtyřnozí kamarádi. Na cestě děti plnily drobné úkoly a všichni jsme si užili přírodu v celé její podzimní
kráse. Na konci nechyběl diplom za ušlých 12 km a malá odměna.
-jz-

Eva Luňáková
atletikanehvizdy@seznam.cz

Běžcům počasí přálo.		

Foto: Lukáš Nedvěd

		

Foto: Jitka Záhrobská

ŠLAPETO 2015
V sobotu 10. 10. se konalo na víceúčelovém
hřišti Za Valem Šlapeto.
I přes větrné, skoro zimní počasí dorazilo
přes 50 malých závodníků. Každý si mohl
zkusit slalom, znalost značek nebo také to,
zda zvládne nafouknout pomocí pumpičky
balónek. Všichni si za svoji snahu zasloužili
sladkou odměnu a malý dárek.
Eva Luňáková
		

Foto: Alena Nekolná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SLAMĚNÝ BETLÉM VZNIKL DÍKY PRÁCI LIDÍ STŘÍPKY
Z KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
ZE STAVEBNÍ

KOMISE

Dopravní značení v bytové zóně Canaba
Společnost Canaba osazuje v současné době
v bytové zóně nové dopravní značení. Vše se
děje dle schválené projektové dokumentace,
ale předpokládáme, že v některých ulicích
bude po konzultaci s Policií ČR dopravní
značení a osazení zpomalovacích prahů ještě
upraveno, nebo doplněno.
Chips Praha zastavil výrobu
Na základě rozhodnutí stavebního úřadu
zastavila do doby odstranění nedostatků a
vydání řádného kolaudačního rozhodnutí
společnost Chips Praha, s. r. o., ve své provozovně výrobu předsmažené zeleniny. Majitel
provozu požádal stavební úřad o vydání dodatečného stavebního povolení. Městys Nehvizdy projednává v současné době s dotčenými
úřady statní správy, za jakých podmínek může
být uvedený provoz kolaudován.
Některé napadené smrky musí být pokáceny

				
V sobotu 24. 10. 2015 se sešlo pár nadšenců z naší
komise (J. Záhrobská, R. Dudlová, E. Luňáková, Z.
Pecková), které přišli podpořit i dva zastupitelé (T.
Adamec, K. Záhrobský a P. Podstawka).
Setkali se u velkého balíku slámy a svařených
konstrukcí (díky Pavlu Svatošovi) nad úkolem
postavit slaměný Betlém v životní velikosti. Ačkoliv nikdo z nás neměl s touto činností zkušenosti,
pustili jsme se do díla.

Foto: Jitka Záhrobská

A výsledek? Ten můžete posoudit sami na zahájení
Adventu dne 28. 11. 2015 v sokolovně a od neděle
29. 11. 2015 v podloubí kostela. Protože jsme si
u toho užili spoustu legrace, příští podzim bychom
rádi s pomocí všech, kteří budou mít zájem i z řad
veřejnosti pustili do rozšíření stáda zvířátek a třeba
i dalších postav. Co třeba Tři králové?
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Advent za dveřmi
Níže uvádíme termíny našich školáků, kteří si pro Vás v předvánočním čase připravili svá vystoupení.
1. A –
1. B –
1. C –
1. D –
2. A –
2. B –
2. C –
3. A –
3. B –
4. A –
4. B –
5. –
6. –

17. 12.
17. 12.
16. 12.
17. 12.
17. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
15. 12.
14. 12.
15. 12.
17. 12.
14. 12.

Od 17.30 v kostele
Od 18.30 v kostele
Od 17.30 v kostele
Od 18.00 v sokolovně
Od 18.00 v sokolovně
Od 18.30 v kostele
Od 17.30 třída ZŠ (jídelna)
Od 17.30 třída ZŠ (jídelna)
Od 17.30 v kostele
Od 18.00 v sokolovně
Od 18.30 v kostele
Od 18.00 v sokolovně
Od 18.00 v sokolovně

V letošním roce jsme zaznamenali významné hnědnutí a usychání zejména stříbrných
smrků. Na vině je napadení mšicí smrkovou,
které spolu se suchým počasím a nedostatkem vláhy způsobilo doslova kalamitu. Ta
se nevyhnula ani Nehvizdům. Po konzultaci
s odborníky přistoupily TS u méně napadených stromů k chemickému ošetření. U
stromů s vyšším napadením než 50 % nám
bylo doporučeno využít doby vegetačního
klidu, tyto stromy vykácet a nahradit novou
vhodnější výsadbou.

Srdečně zveme na všechna vystoupení nejen rodiče a prarodiče, ale všechny, kteří se chtějí v předvánočním shonu na chvilku zatavit a strávit příjemné chvíle. K organizaci a provozu škol ve vánočním
a novoročním období budeme informovat v prosincovém vydání Kurýra.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ŘÍJNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření kupní smlouvy mezi městysem Nehvizdy a paní R. C. a mezi městysem Nehvizdy
a paní R. K. na odkup podílů 4/108 z pozemku p.
č. 326/307 v k. ú. Nehvizdy za cenu 100 Kč/m².
- Účast na MAP rozvoje vzdělávání a na jeho
tvorbě bude spolupracovat s jeho zpracovatelem,
kterým je pro území celého ORP Město Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav.
- Opravu sochy sv. Jana Nepomuckého z rozpočtu
obce.
- Strategický plán rozvoje městyse Nehvizdy na
roky 2015–2018.
- Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2015.

Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu:
- Vyjednáním podmínek smlouvy o spolupráci
s obcemi a organizacemi ohledně využívání
plánované tělocvičny.
- Zadáním poptávky na vypracování projektu na
vodovod a kanalizaci do Nehvizdek za účelem
podání žádosti o dotaci se SFŽP ČR.
- Podáním žádostí o převod pozemků ve vlastnictví MF, PF a ÚZSVM (p. č. 457/2 a p. č. 69/22).
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

INZERCE
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INFORMACE
Z ÚŘADU
Nové jízdní řády
Nový jízdní řád platný od 5. 11. 2015 na linku
398 a ostatní, které jsou aktualizované jsou k nahlédnutí na webu Nehvizd. Tištěné si je můžete
vyzvednout v podatelně úřadu.
Ztráty a nálezy
V měsíci říjnu poctivý nálezce donesl do podatelny úřadu nalezené pravděpodobně dětské
dioptrické brýle, které našel v ul. Mochovské.
Podrobnější informace podáme na ÚM Nehvizdy.
Karty na sběrný dvůr
V návaznosti na článek v minulých číslech
časopisu upozorňujeme na nutnost vyzvednutí
si karty na sběrný dvůr. Karta je vydávána na
každé číslo popisné nebo bytovou jednotku. Bez
karty, nebude možné odpad na dvoře odevzdat.
Více informací na http://www.nehvizdy.cz/
mestysozv.htm
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

5

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
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NEHVIZDŠTÍ DŮCHODCI SI UŽILI VÝSTAVU ZEMĚDĚLEC

Naši senioři si nenechali ujít výlet na výstavu „Zemědělec“ do Lysé nad Labem. Po
náročném dopoledni je čekal výborný oběd v Restauraci U Drástů..
					Foto: Jitka Záhrobská

V DC DRÁČEK:
VYHODNOCENÍ SBĚRU KAŠTANŮ

PŘIJĎTE
DO VOLNÉ HERNY
DO DRÁČKU

Vsadím se, že v okolí Nehvizd nenajdete
žádné kaštany a žaludy ležet na zemi.
Vždyť se v letošní soutěži (čtvrtý ročník)
podařilo nasbírat neuvěřitelných 542 kg
těchto plodů.
Ceny do soutěže věnovala společnost
Nekolný, s. r. o., Dětské centrum Dráček
a nehvizdští myslivci zastoupeni panem
Štěchem a Brodským.
O ceny však šlo až v druhé řadě. Nejdůležitější je to, že lesní zvířata budou mít v zimě
dost potravy.

3. místo: MŠ třída Berušky
p. uč. Dostálové a Nebesařové – 96 kg

Všichni rodiče a prarodiče mají možnost nás
navštívit ve volné herně každé úterý a čtvrtek
od 8.30 do 12.00 hodin bez předchozí registrace.
Děti se tu naučí, jak vycházet s ostatními
vrstevníky v kolektivu, rodiče se vzájemně
seznámí a dozvědí se zajímavé informace.
Na rozdíl od komerčních zařízení a velkých
anonymních heren se snažíme o příjemnou
atmosféru a pohodové soužití. Nechybí nám smysl
pro humor a nadhled nad denními starostmi.
Můžete se podle svých možností i zapojit
do dění v Dráčku i v našem městečku.

Výherci v kategorii jednotlivců:

V současné době hledáme lektora(ku) aerobicu
a turistického kroužku.

Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
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Výherci v kategorii kolektivů:
1. místo: družina 1. B a 1. C
paní učitelky Ptáčkové –

203 kg

2. místo: třída 2. B
paní učitelky Chalupové – 196 kg

1. místo: Tornovi – 		
2. místo: Green Tomáš –
3. místo: Šlahůnkovi –

49 kg
16 kg
11 kg

WWW.NEHVIZDY.CZ

Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁJEZD DO ANGLIE OČIMA ŠESŤÁKŮ
Byli jsme rádi a také velmi překvapeni, že nás vybrali
z celé 6. třídy, abychom se zúčastnili poznávacího
zájezdu do Anglie. Čekala na nás nejen dobrodružná
cesta, ale také kurz angličtiny, poznávání památek
a ubytování v anglických rodinách.
Všechno začalo v úterý 29. září, kdy jsme vyrazili
asi s hodinovým zpožděním od naší základní
školy. Rozloučit se s námi přišel i pan ředitel.
Naše paní učitelka Nedvědová s námi bohužel jet
nemohla, protože si před zájezdem zlomila nohu.
Místo ní s námi jela paní učitelka Kučerová a
pan učitel Nosek. Cesta byla dlouhá a poměrně
únavná už proto, že jsme strávili hodně času
v zácpě v Německu. Přejeli jsme Belgii a odtud
jsme pokračovali do Francie, kde jsme se v noci
nalodili na trajekt do Anglie.
Londýn z ptačí perspektivy
V brzkých ranních hodinách jsme přistáli
u anglického břehu. Byli jsme rádi, že jsme zase na
pevné zemi, protože na trajektu některým z nás bylo
hodně špatně. A hned na nás čekal bohatý program.
Průvodce nás vzal k Big Benu. Pak jsme navštívili 4D
kino, kde jsme viděli speciální záběry z London Eye, a
pak pokračovali na projížďku na obřím kole. Bylo to
opravdu super. Viděli jsme ze shora všechny důležité
stavby Londýna. Po páté hodině jsme měli sraz s rodinami, které si nás odvezly k sobě domů. My jsme
bydleli u Chantal a Oscara. Měli dvě děti. Každý den
jsme si povídali se Chantal v autě a pak dostali doma
večeři a pomalu se nachystali ke spánku. Před spaním
jsme si povídali o zážitcích z celého dne.
Druhý den jsme po snídani vyrazili na další památky. Odpoledne nás čekaly první hodiny intenzivního
kurzu angličtiny s Pauline. Byli jsme překvapení, že
jsme jí moc nerozuměli. Po čtyřech hodinách kurzu
už to s naší angličtinou bylo mnohem lepší. Pak nás
odvezli zase na smluvené místo, kde si nás vyzvedly
rodiny a odvezly domů. K večeři jsme měli hamburger a jako každý den i dezert.
Každou nohou na jiné polokouli
Další den nás čekala cesta do námořnického

Celá výprava u dvou typických londýnských symbolů – u poštovní schránky a telefonní
budky. 					
Foto: Archiv Základní školy Nehvizdy
muzea, jízda metrem, což byl velký zážitek stejně
jako návštěva velkého obchoďáku M&M. Bylo to
tam strašně drahé, takže jsme se spíš dívali, než
nakupovali. Po cestě jsme také viděli typický červený
autobus. Bylo zvláštní, jak Angličané řídí na druhé
straně než my.
Odpoledne jsme strávili zase na kurzu, kde jsme
si hodně s Pauline povídali, opakovali jsme, hráli
jsme hry v angličtině a tak. Po kurzu jsme zase odjeli
domů a strávili tam poslední večer a noc.
Ráno jsme se rozloučili a jeli do Greenwiche, kde
je nultý poledník. V jednu chvíli jste na východní
polokouli a za chvilku na západní. Odtud jsme viděli
i Queen´s House a mrakodrap Okurku (Cucumber).
Celou dobu jsme měli krásné počasí
a nemuseli jsme vytáhnout pláštěnky ani deštníky.
Pak jsme se jeli podívat na Tower Bridge. Je to
nejznámější most v Londýně. Celý jsme ho prošli,

podívali se proskleným otvorem z výšky dolů
na vodu a viděli jsme dokonce, jak se celý most
zvedá, což se děje maximálně dvakrát třikrát za
den. Tam jsme si nakoupili suvenýry. Odtud jsme
jeli metrem k Tescu, kde jsme se také na chvíli
zastavili. Pak jsme vyrazili k autobusu a směrem
k trajektu. Na trajektu jsme byli kolem desáté
večer. Tentokrát jsme si tu cestu víc užili.
Druhý den odpoledne jsme dorazili šťastně
domů, kde na nás čekali naši rodiče. Cesta byla
super a moc jsme si to tam všichni užili. Díky
paní učitelce Kučerové a panu učiteli Noskovi
jsme se toho hodně po cestě i o Londýně dozvěděli. Rádi znovu pojedeme, když to škola zařídí.
Ondra Čapek a Štěpán Krákora
Základní škola Nehvizdy

PODZIMNÍ POZDRAV OD TŘÍDY BERUŠEK
Začátek nového školního roku uběhl velmi
rychle, jsme všichni kamarádi a do naší
školičky chodíme s úsměvem, který nám
vydrží celý den.
Ani jsme se nenadáli a už tu máme podzim.
V říjnu jsme s dětmi probírali základní
témata týkající se právě tohoto období.
Nejprve jsme se naučili všechna roční
období, jako pomůcka nám posloužila
písnička “ Jaro, léto, podzim, zima”. A pak
jsme písničkou vyprovodili vlaštovky do
teplých krajin. A naučili se pohybovou hru
“Ježek”.
Jednoho slunečného říjnového dopoledne
jsme navštívili farmu pana Brodského.
Pro zvířátka jsme ve třídě nasušili zbytky pečiva, které jsme přinesli s sebou. Dětem se na
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farmě moc líbilo a rády na naši “farmářskou
výpravu” vzpomínají.
Již třetím rokem se účastníme soutěže,
kterou vyhlásilo Dětské centrum Dráček, ve
sběru kaštanů a lesních plodů. Ve třídě jsme
kaštany využívali i při ranních hrách, dále
k upevňování matematických dovedností,
na výrobu podzimní dekorace, ale také i při
cvičení. Vůbec nám nevadí, když v soutěži
nezvítězíme, budeme mít dobrý pocit, že
zvířátka v zimě nebudou mít hlad.

Foto: Anna Navrátilová
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Anna Dostálová,
Andrea Nebesařová
třídní učitelky Berušek
ms.nehvizdy@volny.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL

NOVINKY
FLORBALISTÉ
NA ÚVODNÍCH TURNAJÍCH Z FOTBALU
ELÉVKY:
17. 10. 2015. Před právě probíhající sezónou jsme se
s trenérským vedením našeho oddílu rozhodovali,
jestli postavíme poprvé v historii samostatné družstvo
holek a první turnaj, který naše holky elévky absolvovaly tady u nás v Nehvizdech, nám dal za pravdu,
že jsme udělali dobře. Našich devět bojovnic nám
udělalo velikou radost.

TIGERS NEHVIZDY
Holky si nasadily laťku opravdu hodně vysoko a nejen
výsledky, ale i předvedenou hrou ukázaly všem, že se
s nimi musí, i když jsou nováček soutěže, počítat.
PŘIPRAVKA:
Naše družstvo odjíždělo ke svému zahajovacímu tur-

naji poprvé zcela bez dívčího elementu, tak jsme byli
sami zvědavi, jak to klukům půjde. Kluci vyhráli jasně
svůj první turnaj, zopakovali úspěch holek a postoupili do vyššího výkonnostního koše. Ve své podstatě je
to „zkušené družstvo“, jelikož všichni již minulý rok
Nehvizdy reprezentovali a nyní jen zúročují to, co se
naučili od starších kolegů.

Turnaj Škvorec - 1. místo
sestava: Saleh Robin, Nešpůrek Daniel,
Truhlář Jakub, Krákora Lukáš, Havlíček
Lukáš, Morrone Jan, Nehrya Ivan, Fukala Jakub, Dvořák Dominik, Traški Max, Zimmermann Marek, Vlček Jan.
nejlepší střelec: Krákora Lukáš 10 gólů

MLADŠÍ ŽÁCI:
Kluci zaslouží poděkování za bojovnost, nasazení,
pěkné akce a neposlední dík patří rodičům za jejich
podporu!

Turnaj Nehvizdy - 4. místo
sestava: Saleh Robin, Nešpůrek Daniel,
Truhlář Jakub, Krákora Lukáš, Havlíček
Lukáš, Morrone Jan, Nehrya Ivan, Fukala
Jakub, Dvořák Dominik, Traški Max, Vlček
Jan, Zimmermann Marek
nejlepší střelec: Krákora Lukáš 10gólů

Hynek Ondráček,
hynek@ondraczech.com
sekretář florbalového oddílu Tigers TJ Sokol Nehvizdy

TENISOVÝ TURNAJ RODINNÝCH
DVOJIC MĚL REKORDNÍ ÚČAST

Turnaj Tuklaty: 1. místo
sestava: Hladík Tomáš, Truhlář Jakub, Krákora Lukáš, Dubský Honza, Havlíček Lukáš,
Dubská Věra, Fukala Jakub, Traški Max,
Morrone Jan
střelci branek: Truhlář Jakub 5 gólů, Krákora Lukáš 5 gólů, Dubský Honza 5 gólů,
Morrone Jan 1 gól, Fukala Jakub 1 gól
Turnaj Čelákovice: 1. místo
sestava: Hladík Tomáš, Truhlář Jakub,
Krákora Lukáš, Dubský Honza, Havlíček
Lukáš, Dubská Věra, Fukala Jakub, Traški
Max, Morrone Jan, Zimmerman Marek,
Nehrya Ivan,
nejlepší střelec: Krákora Lukáš 12 gólů
Na poslední turnaj do Říčan jsme bohužel
z důvodu prázdnin v Nehvizdech a zvýšené
nemocnosti neodcestovali, a to nás stálo
25 branek z kontumačních proher, jinak by
byla naše obrana nejlepší.

Rodinné dvojice kategorie starší žactvo a
dorost na večerním vyhlášení výsledků.
Zleva: stříbrní M. Dundová - Z. Dunda,
vítězná dvojice F. Grábner – M. Grábner,
bronzoví D. Jacik – M. Jacik. 		
Foto: Ivana Frajmanová

Rodinné dvojice kategorie mladší žactvo
na večerním vyhlášení výsledků. Zleva:
stříbrní K. Venerová – P. Venera, vítězná
dvojice M. Veber – J. Veber, bronzoví P.
Rochowanská – R. Rochowanská.
Foto: Ivana Frajmanová

V závěru letní tenisové sezóny jsme s trenéry
tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
pořádali tradiční tenisový turnaj rodinných
dvojic na kurtech a víceúčelovém hřišti
v areálu TJ Sokol. Tento turnaj je mezi našimi tenisty velmi oblíbený, což se nám letos
opět potvrdilo. Vzhledem k rekordnímu
počtu 84 přihlášených účastníků, byl letošní
turnaj dvoudenní v termínu 3.- 4.10.2015.
Výborná sportovní atmosféra, krásné počasí
a napínavé zápasy i soutěže. Rodinné dvojice
(dítě + rodič či jiný rodinný příslušník)
hrály ve věkových kategoriích. Nejmladší
kategorie přípravka soutěžila v tenisových
dovednostech. Dosažené výsledky každé
dvojice (dítě + rodič) se sčítaly, motivace
získat body nebo uhrát co nejlepší výsledek
byla dvojnásobná. Věková kategorie minite-

nis hrála turnaj v minitenisu, kde si zahrály
proti sobě na minikurtech vždy první set
děti a druhý set rodiče. Ve všech ostatních
kategoriích - babytenis - mladší žactvo
- starší žactvo - dorost odehrály rodinné
dvojice turnaje čtyřher. Největší radost na
těchto turnajích mám nejen z velkého počtu
hráčů, ale také z výborné tenisové atmosféry,
vzájemného povzbuzování a sportovních
výkonů. Zápasy jsou rok od roku zajímavější
také ve starších věkových kategoriích až po
dorost, do kterých děti přecházejí. Kromě
toho, že se výrazně zlepšují děti, je vidět, že
tenis baví stále více a více rodičů.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
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Do jarní části se vzdáváme elitní skupiny
pro možnosti zapojit mladší děti z Nefíků
ročníku 2008.
Od listopadu jsme zahájili zimní období
v hale, kde z důvodu velikého počtu dětí
a málo časových prostor v sokolovně kombinujeme s prostory tělocvičny v Mochově.
Nyní v nejmladších skupinách Nefiků je
evidováno celkem 49 dětí ze 4 věkových
kategorií od 2008–2011.
Jiří Poběrežský
poberezsky@seznam.cz

Foto: Jiří Poběrežský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
Z
KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

DOBROVOLNÍ HASIČI OPRAVUJÍ ZBROJNICI
A CHYSTÁJÍ NÁBOR DĚTÍ
Na srpnové oslavě 500. výročí povýšení Nehvizd
na městys už návštěvníci viděli vozidlo Škoda 706
Trambus, hasiči přezdívané Máňa, a mohli pohovořit se zástupci dobrovolných hasičů.
V neděli 8. 11. jsme se setkali v opravené klubovně
hasičů se starostou SDH Nehvizdy Janem Poppelem a místostarostkou Monikou Pačesovou,
abychom zrekapitulovali dosavadní úsilí a probrali
nejbližší záměry nehvizdských hasičů.
P. Mück: Při přípravě Máni na srpnové výročí jste
zvládli i základní zdravotnický kurz první pomoci.
Kdo vám s tímto pomáhal?
J. Poppel: Navázali jsme spolupráci s kolegy ze
SDH Čelákovice, díky které jsme kromě základního proškolení našich členů získali i mnoho užitečných a praktických rad pro samotný chod sboru
a aktuálně zařídili i ve spolupráci se starostou
městyse technickou kontrolu pro naši Máňu.
P. Mück: Jak jste na tom se zázemím pro činnost
členů a čemu dalšímu jste se od srpna věnovali
a co se chystá?
J. Poppel: Naši členové několik víkendů prováděli
v převzatých prostorech v budově úřadu přípravu
na rekonstrukci, kterou dokončily technické služby
městyse, takže od začátku října máme již zrenovovanou klubovnu k dispozici a pořádáme v ní
pravidelné schůze. Touto cestou děkuji starostovi
městyse Vladimíru Nekolnému a pracovníkům
technických služeb za jejich úsilí a součinnost,
která nám velmi pomohla.
V zimním období musíme opravit a doplnit
výstroj a technické vybavení tak, abychom se
mohli od jara zapojit plnohodnotně do soutěží
hasičského sportu.
Účastníme se také pravidelných okrskových
schůzí, kde zjišťujeme užitečné informace využitelné pro naši činnost. Tyto aktivity jsou nezbytné

Foto: Monika
Pačesová
s ohledem na dlouhotrvající diskontinuitu činnosti
dobrovolných hasičů v Nehvizdech v nedávném
období. Těší nás, že kolegové hasiči kvitují obnovení hasičské tradice v Nehvizdech v rámci okrsku č.
8. Připomínám, že Sbor dobrovolných hasičů Nehvizdy byl založen v r. 1883 a je třetím nejstarším
sborem v oblasti Praha-východ. Pro Nehvizďáky
bychom v budoucnu rádi uspořádali branný den
s hasiči a jednou možná také hasičský bál.
P. Mück: Tak rychlé zapojení se do soutěží hasičského sportu je rozhodně ambiciózní plán, týká se
dospělých i dětí?
M. Pačesová: Ano, kromě dospělých budeme usilovat i o zapojení nehvizdských dětí a mládeže, protože
máme na co navazovat. Vzhledem k dřívějším
aktivitám a úspěchům nehvizdských dobrovolných
hasičů bychom se chtěli prezentovat v hasičském
sportu co nejdříve, takže první velký nábor dětí
i dospělých chceme spustit už v březnu 2016.

Jelikož je nutné pro práci s dětmi disponovat vyškolenými členy, v počátcích budou SDH Nehvizdy
vypomáhat kolegové z čelákovického hasičského
sboru. Někteří naši hasiči pak potřebné školení
absolvují v průběhu roku 2016.
P. Mück: Osobně mě všechny dosavadní úspěchy
nehvizdských hasičů velmi těší a přeji jim mnoho
elánu do dalšího snažení.
J. Poppel: Děkuji a dodávám, že srdečně zveme
všechny případné zájemce o členství v SDH Nehvizdy na valnou hromadu, která se bude konat 23. 1.
2016 v klubovně AFK Nehvizdy. I před touto akcí
se na nás samozřejmě mohou zájemci o členství
obracet s dotazy prostřednictvím e-mailových
adres: jan.popp@seznam.cz
a RomanecekP@seznam.cz .
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit

Strážníci v říjnu odsloužili v Nehvizdech
dohromady 40 denních a nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména
na dodržování veřejného pořádku a prevenci kriminality.
V říjnu řešili policisté v Nehvizdech celkem
66 skutků (3 trestné činy a převážně blokově
63 přestupků v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč
hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod.
Obecní policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591,
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720, E-mail: po.oop.
celakovice@pcr.cz

10

Nábor
Staň se policistou/policistkou

Nábor do řad Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje přijímá do služebního poměru nové
uchazeče. Zájem je o uchazeče muže/ženy,
kteří žijí ve Středočeském kraji a kteří vnímají
práci policisty jako celoživotní poslání. Bližší
informace a kontakty na pracoviště náboru
nových policistů: Mgr. Věra Hurdová, telefon
974861750, e-mail stcoppv@mvcr.cz, mobil
724210547.

Střípky z akce
Policie ČR

Na ulici Pražská, v rozmezí od 6. 10. do 9. 10.
2015 poškodil neznámý vloudil a poberta zámek vchodových dveří garáže a uvnitř odcizil
jízdní kolo, čímž způsobil majiteli škodu ve
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výši 5 500 korun.
Na parkovišti prodejny LIDL dne 19. 10.
2015 kolem 18.40 hodin se neznámý zlosyn
a kradák vloupal do dvou zde zaparkovaných
motorových vozidel a odcizil notebook a tašku
s osobními věcmi, čímž majitelům způsobil
škodu ve výši cca 78 000 korun.
Na ul. Kaštanová v rozmezí od 20 hodin dne
22. 10. 2015 do 6.30 hodin dne 23. 10. 2015
poškodil neznámý vandal a bídák nezjištěným předmětem kapotu motorového vozidla
tovární značky Škoda Octavia zaparkovaného
před domem, čímž majiteli způsobil škodu ve
výši 25 000 korun.
Jakékoliv informace relevantní k těmto případům oznamte prosím Obvodnímu oddělení
PČR Čelákovice.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Zimní slevy už nyní?

14 let

ANO... ALE JEN U NÁS !

s Vámi

vše

A++

Česká okna přímo od výrobce

České dveře

Podlahy

plastová, dřevěná, hliníková

dodáváme značky

(prodloužená záruka na proﬁl INOUTIC 72 měsíců)

SAPELI, CAG

vinylové, laminátové,
dřevěné, PVC

Navštivte naší vzorkovnu

Ve Žlíbku 14 (roh Náchodské)
Praha 9 – Horní Počernice

volejte pro okna
739 478 121

dveře a podlahy
733 130 561

Výhodné balíčky

pro Vaše rekonstrukce a novostavby
volejte:

734 333 025

e-mail

praha@rokacentrum.cz

web

www.rokacentrum.cz

%
PRODEJ

MONTÁŽ

SERVIS

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V listopadu oslaví v Nehvizdech významné jubileum narození tito občané:

Věra SVATOŠOVÁ
Hana KVASNIČKOVÁ
Alena BENEŠOVÁ
Josef ŠTOLA
Emílie VOBĚRKOVÁ
Zdeněk REISINGER
Božena DUŠKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

11

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE - AKCE DO PŮLKY PROSINCE
21. 11. 2015, sobota 16.00 –18.00 hodin
Výroba adventních věnců
Workshop na výrobu adventních věnců podle
vlastních představ. Věnec na dveře či na stůl. Velký
výběr dekorací různých stylů, včetně přírodních. Děti
vítány. Registrace předem do 15. 11. 2015, napsat
preferované barevné ladění. Kapacita omezena.
Lektorka: Alena Nekolná, floristika je jejím velkým
koníčkem a její výtvory si našly své obdivovatele.
Cena 250 Kč / věnec. Pořádá dětské centrum Dráček.
22. 11. 2015, neděle 16.00 –18.00 hodin
„Babinec“ u kávy
Workshop na výrobu kávové dekorace na stůl, která
provoní váš domov. Velmi jednoduchý výrobek, který
zvládne opravdu každý. Kromě výrobku si odnesete
hlavně dobrou náladu. Poslední odpočinek u kafíčka
před vypuknutím příprav na den D. Dámy přijďte si
podrbat, mužům vstup zakázán. Pro děti připravena
výroba kávových srdíček – dekorace na stromeček.
Lektorka: Pavla Šlahůnková, kávu připraví Jitka
Záhrobská (Cappuccino, Latte, „Vídeň“ a „Alžír“).
Dobroty ke kávě nejsou povinné, ale vítány.

Cena 100 Kč/ osobu. Pořádá DC Dráček.
Registrace předem.
28. 11. 2015, sobota od 15.00 hodin
Zahájení Adventu 2015 v Nehvizdech
Tradiční akce, tentokrát v sokolovně. Můžete se těšit
na vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, prodej výrobků našich
dětí, adventních věnců a ostatní vánoční dekorace.
Děti si vyrobí ozdoby zevčelího vosku na ozdobení
stromečku, který společně slavnostně rozsvítíme.
Pro děti je připraven bohatý program „Sněhulákoviny“ a nepřijdou ani o psaní dopisů Ježíškovi, které
zašleme „balónkovou“ poštou. Během celé akce
konzumace výrobků ze zabíjačky a na závěr dne
zábava. Vstupné – opět něco sladkého z domácí
trouby. Dobrovolné vstupné bude použito pro nadaci
Život dětem, o. p. s.
3. 12. 2015, čtvrtek 8.30 –12.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ V DRÁČKU
Jediný a moc hodný čert bude vystupovat v divadélku s pohádkou „Čertík Bertík“, společně přivoláme
opravdového Mikuláše s nadílkou pro naše nejmenší.

Vyrobíme si masky a zazpíváme písničky o čertech
a Mikuláši. Pořádá DC Dráček, možná registrace
předem, bez registrace vstup do naplnění kapacity.
Cena 50 Kč.
4. 12. 2015, pátek 16.30 –18.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V SOKOLOVNĚ
Čeká na vás Mikuláš s malým dárkem, oddělené
peklo s čerty. Děti se mohou vyrobit vánoční dekorace. Vstupné dobrovolné.
17. 12. 2015, čtvrtek 14.00 hodin
Předvánoční posezení se seniory
Zveme naše seniory do mateřské školy, kde bude připravený program s vystoupením našich nejmenších.
Bude pro vás připraveno občerstvení a malý dárek.
Můžete diskutovat se svými zastupiteli o věcech, které
vás zajímají, a problémech, které vás trápí.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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