MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

.

ZDARMA

Ročník: XII / Číslo 10 . Vydáno v Nehvizdech

SENIOŘI SI UŽILI CHCEME ROZŠÍŘIT DĚTSKOU
ČAS RŮŽÍ
SKUPINU. ŽÁDÁME O DOTACI
V neděli 1. října se členové školské komise vypravili s nehvizdskými seniory na muzikál Čas
růží. A protože autobus výpravu dovezl do
Prahy hodnou chvíli před začátkem divadla,
zůstal příjemný čas na posezení u kávy
a zákusku. Někteří senioři využili divadelní
kavárnu a někteří navštívili nedalekou pasáž
Světozor, kde prý mají zákusky jako z pohádky. V divadle pak dobře naladěni očekávali
začátek představení, který zprvu sledovali se
smíšenými pocity.
Po zaznění prvních známých písní však diváci
roztáli a příběh s nejslavnějšími hity Karla
Gotta nabíral na síle. Zpěváci byli výteční
a srovnatelně dobří s českým slavíkem.
Domů pak seniory opět dovezl pohodlný autobus a doprovod nejvíce potěšilo, když z úst
seniorů zazněla slova chvály.
Již teď přemýšlíme, kam vyrazíme příště.
Jana Nepivodová a Zdeňka Pecková
skolska@nehvizdy.cz
Poděkování
Jménem všech seniorů, kteří navštívili
muzikál, bych chtěla velice poděkovat
za výběr a organizaci představení. Všem
se nám to moc líbilo a budeme se těšit
na další akci. Bylo to příjemně strávené
odpoledne.
Hana Mostecká
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V Nehvizdech chceme umožnit, aby nejmladší děti, které se nedostanou do mateřské
školy, byly přijaty do dětské skupiny za stejných podmínek jako ve školce.
Foto: archiv městyse
Po roční zkušenosti, reakcích veřejnosti
a velkém zájmu o zápis do dětské skupiny
na tento školní rok, kdy jsme museli odmítnout 26 žadatelů, se zastupitelé naší obce
rozhodli na vytvoření další dětské skupiny.
Pokud se nám podaří získat dotaci na nový
projekt, začne dětská skupina fungovat od
září 2018 pro dalších 12 dětí. Zázemí najde
v sokolovně, nad třídou mateřské školy
(oddělení Berušek).
Dětská skupina pod Základní školou
Nehvizdy má za sebou první rok provozu.
Kontroly z příslušných úřadů a Ministerstva
práce a sociálních věcí shledaly naši činnost
na výbornou.
Pro nás je důležitější kladné hodnocení
od rodičů, a především působení na ty
nejdůležitější, a to na „naše“ děti. Jsme pro
ně mostem mezi rodičovskou náručí a mateřskou školou. Tento most překonávají díky
péči v téměř rodinném prostředí bez újmy
na jejich krásné duši.
Jaké jsou hlavní výhody dětské skupiny?
Zákonné normy garantují rodičům kvalitní
péči, která spočívá v závazných hygienických normách na vybavení a provoz,
v kvalifikovaných vychovatelkách a hlavně
v menším počtu dětí na dvě pracovnice
(maximálně 12 dětí).
Zákon navíc umožňuje variabilitu provozu
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a reakci na poptávku v místě působení.
Ve skupině mohou být děti od jednoho
roku až do zahájení školní docházky. Proto
v některých obcích slouží jako alternativa
školky.
V Nehvizdech chceme umožnit, aby nejmladší děti, které se nedostanou do mateřské školy, byly přijaty do dětské skupiny za
stejných podmínek jako ve školce. Tedy za
stejných cenových podmínek!
Jedná se především o dvouleté, případně
tříleté děti. Chceme umožnit péči více individualizovanou, dostupnou, rodinnou
a pečující, ale maximálně kvalitní s důrazem na vzdělávání, skvělé prostředí
a kvalifikované učitelky.
Držte nám palce při získání dotace. Výsledek budeme znát na konci tohoto roku.
Za podání žádosti a administraci projektu
moc děkuji paní Roušarové z MAS Střední
Polabí.
Musím také poděkovat všem kolegyním –
Ivetě Doležalové, Haně Adamusové, Jitce
Černé a Janě Ryklové za to, že svou práci
vykonávají svědomitě, srdcem a s láskou.
Bez nich by se nepodařilo dokázat
to, na co jsou Nehvizdy právem
pyšné.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DRACI ZASE LÍTALI
V pátek 22. září 2017 jsme se opět sešli na hřišti AFK Nehvizdy a měli jsme radost, že
konečně začalo foukat, což umožnilo, že spousta draků se vzneslo. Děti z toho měly
radost, dospělí se tím dobře pobavili a draci létali ostošest a to bylo to hlavní. Možnost
občerstvení byla v místní klubovně AFK, což děti hojně využívaly nebo si opékaly
buřty nad ohněm. Pořádání této akce místní školou je jednou z prvních, která je po
zahájení školního roku. Další jako je dýně, advent atd. budou následovat a všichni se
na tyto akce budeme těšit.
Alena Nekolná
nekolna@nehvizdy.cz
Foto: David Janků

SENIOŘI VYRAZILI NA ZEMĚDĚLSKOU VÝSTAVU
Ve čtvrtek 5. října se nenechala odradit deštivým
počasím pětadvacítka nehvizdských seniorů a vyrazila společně autobusem směr Lysá nad Labem
na výstavu Zemědělec 2017.
Většina seniorů jezdí na tuto výstavu každoročně,
takže se na výstavišti dobře vyzná, nicméně přítomnost zastupitelů Jitky Záhrobské, Jiřího Glatta
a Aleny Nekolné z nehvizdské radnice seniorům
umožnila v autobuse probrat poslední dění
a chystané akce v obci. Nejvíce zastupitele potěšila
velká chvála na nedávné muzikálové představení.
A co jsme vezli autobusem zpátky? Květiny, jídlo,
dobré pití i živého králíka.
Výlet byl zakončen obědem v restauraci U Drástů. Jídlo bylo jako vždy velmi dobré
a konečně byl čas i na přátelské
sousedské popovídání.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Alena Nekolná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČEKAJÍ NÁS ZMĚNY V LIKVIDACI BIODPADU
V roce 2010 zavedla obec v Nehvizdech
kontejnery na ukládání trávy, listí a ostatního
bioodpadu, které zpočátku zdárně plnily svoji
funkci. Obec uzavřela smlouvu se zemědělci na
využití tohoto odpadu a úspěšně se dařilo vracet
biologický materiál zpět do přírody. S postupem
času se však v kontejnerech začal objevovat
i další odpad, jako papíry, igelitové pytle, sklo
a nezřídka i nábytek a další komunální odpad.
Za tohoto stavu již nebyla obec schopna předávat odpad k dalšímu zpracování, pracovníci
technických služeb museli kontejnery přebírat a třídit a různé druhy odpadu likvidovat
samostatně, čímž se celý systém stal neefektivní
a nefunkční.
Vzhledem ke zpřísnění podmínek v odpadovém
hospodářství již nemají obce možnost likvidovat
takovýto směsný odpad tradičním způsobem.
Takže díky několika nezodpovědným občanům,
kteří nedodržují pravidla, bude (musí být) tento
způsob likvidace bioodpadu nahrazen systémem
jiným.
Po konzultacích se společností AVE, která
zajišťuje v Nehvizdech svoz komunálního
odpadu, nám byl doporučen způsob likvidace
prostřednictvím sběrných nádob na bioodpad,
který již úspěšně funguje v řadě okolních obcí.
O této možnosti jsme občany informovali již
v NK č.3/2017 na jaře letošního roku. Jedná se
o čtrnáctidenní svoz speciálních kontejnerů
určených pouze na bioodpad, který je zajišťován
v období od dubna do listopadu. Občané, kteří
nebudou likvidovat odpad prostřednictvím
vlastních kompostérů, mohou využít této služby,
při které uzavřou individuální smlouvu se
svozovou firmou. Abychom ověřili funkčnost
této služby, rozhodli jsme se využít nabídky spo-

Současné kontejnery na trávu a listí budou v průběhu příštího roku z celé obce postupně
staženy. Foto: Richard Sedlický
lečnosti AVE na pilotní projekt, který bychom
chtěli vyzkoušet v některé z nových bytových lokalit v obci. V rámci tohoto projektu by svozová
firma poskytla občanům zdarma na tři měsíce
sběrné nádoby a zdarma zajišťovala i jejich svoz.
Na základě těchto zkušeností by se občané mohli
rozhodnout, jaký způsob likvidace bioodpadu
zvolí, zda pomocí svážených kontejnerů, nebo
vlastním kompostováním, protože současné
kontejnery na trávu a listí budou v průběhu příš-
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tího roku z celé obce postupně staženy. Možné
způsoby likvidace bioodpadu budou zastupitelé
ještě konzultovat s odborníky a se závěry opět
seznámí občany prostřednictvím některého
z dalších čísel Nehvizdského kurýra.
Richard Sedlický
Předseda komise
stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse na svém 35. zasedání
schválilo:
– Směnu pozemku p. č. 467/5 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 8 075 m² ve vlastnictví paní R. K. za
pozemek městyse p. č. 466 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 8 078 m² s doplatkem ve výši 200 000
Kč pro paní R. K. a pověřuje starostu tuto
směnnou smlouvu podepsat.
Jedná se o pozemek na plánované rozšíření
sportovního areálu u AFK.
– Záměr směnit ideální 1/2 pozemku p. č. 83
o výměře 442 m2 za ideální ½ pozemku p. č.
609 o výměře 2 497 m2, za ideální ½ pozemku
p. č. st. p. 196 o výměře 326 m2 a ideální ½
pozemku p. č. st. p. 197 o výměře 233 m2
a pověřuje starostu záměr vyvěsit.
Dokončení směn pozemků v bývalé cihelně
Nehvizdky, aby se narovnaly majetko-právní
vztahy k těmto pozemkům.
– Uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 95
v k. ú. Nehvizdy o výměře 903 m2 mezi městysem a paní T. J. za dohodnutou cenu 27 090 Kč
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Tento pozemek městys kupuje pro budoucí
směnu za pozemek pod plánovaným obchvatem.
– Postupné snižování sedmimetrového valu
oddělujícího komerční zónu od RD v ulici
Dubová od ulice Pražská směrem k dálnici až
do výše 4,5–5,0 m.
– Zrušení usnesení č. 4/33/2017 ze dne 7. 8.
2017.
– Uzavření kupní smlouvy na odkup ideální ½
pozemků v k. ú. Nehvizdy p. č. 181, 200/171,
200/187, 222, 231/2, 243/1, 300, 303 a 334 za
celkovou cenu 1,55 mil. Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Tyto odkoupené pozemky budou směněny za
pozemky pod obchvatem a pro veřejnou zeleň.
– Záměr na prodej pozemku p. č. st. 97 o
výměře 6 m2 za 100 Kč/m2, celkově za cenu 600
Kč a pověřuje starostu záměr vyvěsit.
Jedná se o část pozemku městyse, na kterém
stojí budova soukromého vlastníka.
– Záměr na prodej pozemku p. č. 525/14
o výměře 30 m2 za 100 Kč/m2, celkově za cenu
3000 Kč a pověřuje starostu záměr vyvěsit.
Jedná s o část pozemku zahrady, kde dochází
k narovnání vlastnických vztahů.
– Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu
ze dne 31. 8. 2015 mezi městysem a AFK Nehvizdy, z. s., o umožnění podnájmu klubovny
za účelem občerstvení a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
– Záměr pořádání mezinárodního atletického
mítinku ve školní tělocvičně v lednu 2018.
– Podání žádosti o dotaci na MPSV o pokračování dětské skupiny v Nehvizdech.
– Podání žádosti o dotaci na MPSV na zřízení
2. dětské skupiny v Nehvizdech.
Mirka Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci říjnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum
narození tito občané:

Jiří MANHART
Libuše HOLÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PRVNÍ ÚČAST NEHVIZDSKÝCH HASIČŮ
NA OKRESNÍ SOUTĚŽI V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Devátého září se vedle fotbalového hřiště
konal podzimní dětský den, na kterém již tradičně s přípravou pomáháme i my, nehvizdští
hasiči. Letos tomu nebylo jinak, ráno jsme
pomohli postavit stany, ale pak jsme museli
rychle zmizet. Proč? Na tento den připadl
termín okrskové soutěže v požárním sportu
a my jsme se, poprvé po obnovení činnosti
místního sboru, na soutěž přihlásili.
Počasí vyšlo nádherně a to bylo dobře, přece
jen se část družstva po startu koupe v kádi
plné studené vody. Ale malinko předbíhám.
Byli jsme opravdu hodně natěšení, takže jsme
do Šestajovic přijeli jako úplně první. Aspoň
jsme si tak mohli pořádně prohlédnout místo
konání soutěže a provést základní zaměření
rozběhu požárního útoku.
Naše družstvo v aktuálním složení spadá
v rámci soutěží do kategorie starších, takže
jsme na své dva starty museli čekat až do
druhé poloviny celého klání. Měli jsme tak
i čas odkoukat nějaké detaily pro chystání
základny od ostatních družstev.
Možná jen pro jistotu uvedu, o co vlastně
v požárním útoku jde – družstvo si na základně o velikosti 2x2 m musí nachystat veškeré
vybavení: přenosnou požární stříkačku, savice a sací koš a (v našem případě „starších“)
celkem 6 hadic s proudnicemi a rozdělovačem. Úkolem je pak v co nejkratším čase
nasát vodu do stříkačky, spojit a roztáhnout
veškeré hadice, jejichž prostřednictvím se
voda dopraví k dvojici terčů. Ty se pak musí
naplnit určitým množstvím vody, což zastaví
čas. Vítěz je určen jednoduše – vyhrává ten
nejrychlejší. Zní to jednoduše, ale byli jsme
před samotným startem nervózní z toho,
jak to všechno dopadne. Náš cíl byl jasný –
úspěšně dokončit oba pokusy.
No a jak jsme dopadli?
Oba pokusy byly platné, za což jsme byli samozřejmě rádi. V rámci hodnocení okrskové
soutěže jsme se umístili na „bramborovém“

V rámci hodnocení okrskové soutěže jsme se umístili na „bramborovém“ 4. místě, jen dvě
vteřiny od umístění na „bedně“. Foto: archiv SDH
4. místě, jen dvě vteřiny od umístění na „bedně“ a v celkovém hodnocení pak na 6. místě.
Na první účast na soutěži to není špatné.
S reprezentací obce, předvedenými výkony
i s dosaženými výsledky tak můžeme být
spokojení. Navíc jsme plní nadšení do dalších
tréninků a soutěží. Díky nabytým zkušenostem
už také víme, co je třeba udělat, abychom byli
příště rychlejší.
V současné době nám však ubývá aktivních
členů. Abychom mohli v rámci okrsku i obce
dále působit alespoň stejně jako dosud, potřebujeme nutně posílit naši členskou základnu.
Jen tak se budeme moci zlepšovat, zastupovat

na závodech, případně třeba vytvořit i ženské
družstvo.
Proto vyzýváme všechny případné zájemce,
aby se ozvali a přišli se mezi nás podívat! Jsme
připraveni zodpovědět veškeré případné dotazy, vysvětlíme, jak fungujeme, a pak se můžete
rozhodnout, jestli do toho půjdete s námi. Tak
co, kdo se k nám přidá?
Zájemci, pište na e-mail sdh-nehvizdy@
seznam.cz, případně nás kontaktujte na naší
stránce www.facebook.com/sdhnehvizdy.
Michal Velička
SHD Nehvizdy

VOLBY 2017: MÁME DVA OKRSKY
Letošní volby do Poslanecké sněmovny,
které se uskuteční dne 20. října 2017
od 14 do 22 hodin a 21. října 2017 od 8 do
14 hodin budou těmi prvními, ve kterých
budeme v Nehvizdech volit ve dvou okrscích.
Nově tedy přibude jedna volební místnost,
která bude na adrese Pražská 100 (Klub 100,
vedle úřadu). Na obálkách, ve kterých vám
budou doručovány volební lístky, najdete
i číslo okrsku, ve kterém budete volit.
Mirka Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST – NEHVIZDY,
UL. PRAŽSKÁ 14 – BUDOVA ZŠ SPADAJÍ TYTO ULICE:
Barikádní, Do Nehvizdek, Družstevní, Horoušanská (kromě čp. 29, 53), Mochovská,
Na Zámku, Nová, Pionýrů, Podolí, Pražská
(čp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 32, 33, 34, 35,
37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 67,
69, 70, 72, 90, 106, 110, 122, 123, 124, 125,
129, 130, 131, 159, 160, 161, 162, 244, 255,
279, 290, 291, 320, 321, 328, 445, 559, 564,
696, 700, 782), Slepá, Toušeňská, U Hřiště,
U Studánky, Úvalská, Vyšehořovická, Za
Humny a celé Nehvizdky.
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OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST – NEHVIZDY,
UL. PRAŽSKÁ 100 – KLUB 100 SPADAJÍ TYTO ULICE:
Akátová, Bedřicha Mouchy, Dubová, Gabčíkova, Habrová, Horoušanská (jen čp.
29 a 53), Jabloňová, Jasanová, Javorová,
Jirenská, Kaštanová, Krátká, Kubišova, Lipová, Na Příštipku, Na Vodoteči,
Ořechová, Pražská (čp. 15, 16, 64, 65, 88,
89, 94, 96, 97, 98, 115, 116, 117, 121, 153,
177, 202, 220, 225, 266, 274, 275, 278, 280,
471, 475 a 703), Samkova, Třešňová, U
Hřbitova, U Parku, U Sokolovny, Úzká,
Vinohradská.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

MINITENISTÉ JSOU PÁTÍ V REPUBLICE!
Naše družstvo TO Sokol Nehvizdy vyhrálo
celou Středočeskou krajskou soutěž a jako
nejlepší družstvo v kraji v roce 2017 reprezentovalo Středočeský kraj na Mistrovství
republiky družstev. Letní sezónu jsme na něm
uzavřeli skvělým úspěchem v podobě 5. místa
v České republice!
Mistrovství se konalo 28. 9. 2017 na dvorcích
TK Sparta Praha. Z každého kraje startovalo vítězné družstvo: TO Sokol Nehvizdy
(Středočeský kraj), TK AGROFERT Prostějov
(Jihomoravský kraj), TK Sparta (Pražský
kraj), LTK Liberec (Severočeský kraj), TK
Škoda Plzeň (Západočeský kraj), Tenis Vsetín
(Severomoravský kraj), TK Hlinsko (Východočeský kraj) a TK Pelhřimov (Jihočeský
kraj). Jeden jediný prohraný zápas se Spartou
3:5 nás stál možnost hrát o titul mistra ČR!
Zápas byl vyrovnaný a kromě Prostějova jsme
byli jediné družstvo, které mohlo Spartu vyřadit. Přestože se hrálo na tvrdém povrchu, se
kterým naši hráči neměli zkušenosti, byli jsme
velice blízko, škoda. Všechny ostatní zápasy
jsme vyhráli, zvítězili jsme nad Pelhřimovem
i Vsetínem. Musím zdůraznit, že je to výborný
úspěch mezi velkými kluby a hlavně naše
družstvo jako tým bylo skutečně vynikající
a to platilo i v přípravném období. Moc děkuji
trenérům, zástupci kapitána, sparingpartnerům z řad našich starších hráčů a skvělým
rodičům po celé období i všem ostatním, kteří
jste nás při zápasech podporovali a jezdili
pomáhat a fandit! Velké úspěchy jsou vždy
spojené s obětavostí. Moc si takových společných sportovních okamžiků vážím.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
Jsme na 5. místě v České republice! Na
fotce nahoře zleva stojí zástupce kapitána Tomáš Bílek, Alice Ludvíková, Šimon
Kabrhel, Dominik Bílek, Josef Kovář,
Michal Hnízdil, David Luňák, kapitán
Petr Kopřiva; vpředu zleva sparingpartneři Šimon Vališ a Nikola Kopřivová; se
starostou Nehvizd Vladimírem Nekolným. Fota: Karel Luňák. Eva Ludvíková

TŘI TURNAJE FLORBALOVÝCH NEHVIZDSKÝCH TYGŘAT, TYGRŮ A TYGŘIC 21. ŘÍJNA V NAŠÍ HALE!
Rodino, kamarádi, paní učitelky a páni učitelé, přijďte nás povzbudit na náš první domácí turnaj v nové sezóně, pro některé
z nás to bude vůbec první turnaj v životě. Ukážeme Vám, na čem
tvrdě pracujeme ve svém volném čase a čím se bavíme. Přijďte
nám fandit, budeme to potřebovat! Zaručujeme zábavu i napětí,
dáme totiž do toho se svými trenéry úplně všechno!
Vaše florbalové tygří družstvo

6

PŘÍPRAVKA		

9.00 – 12.00

(roč. 2009 a výše)

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

12.00 – 18.00

(roč. 2005 – 2006)

MLADŠÍ ŽÁCI 		
12.30 – 18.00
(roč. 2005 – 2006
			
a budou za nás hrát i vybraní mladší 		
			elévové)
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

MLADŠÍ ŽÁCI AFK NEHVIZDY VSTOUPILI
DO DALŠÍ ETAPY FOTBALOVÉHO ŽIVOTA
Náš talentovaný tým mladších žáků, který
v současnosti stojí na 15 borcích ročníků
2006–2008, vstoupil v září do úplně nové
etapy svého fotbalového života.
Kluci začali hrát tolik očekávaný systém
7+1 na polovinu klasického fotbalového
hřiště s posuzováním offsidů.
Na tento krok jsme se připravovali již od
zimy, informovali jsme vás mimo jiné na
stránkách Kurýra o naší účasti na jarních
silně obsazených mezinárodních turnajích.
Začátek podzimní sezóny proběhl již tradičně na srpnovém soustředění v Kořenově
v Jizerských horách, během kterého kluci
absolvovali náročný pětidenní program
složený z čtyřfázových tréninků a tří přátelských zápasů.
O mužstvo se staral realizační tým čtyř
trenérů (děkujeme za pomoc Danu Salehovi
a Petru Nešpůrkovi) a šesti ošetřovatelek
a náhradních maminek (děkujeme tetě
Zdeničce a Barušce a kamarádkám Emičce,
Klárce, Anetce a Adriance!)
Dva zápasy si náš tým střihl proti starším
žákům Rugby Slavia Praha, jeden zápas
proti starším žákům TJ Desná.
Vzhledem k pokročilé individuální vyspělosti našich hráčů, které již 3. sezonu
vedeme metodou Coerver Coaching, se do
týmového herního projevu začínají prosazovat trenéry i rodiči trpělivě očekávané prvky
rychlé kombinace a týmového herního
přemýšlení.
Kluci prostě ušli obrovský kus cesty a začíná
být radost se dívat na jejich hru, do které
začínají promítat naučené „zidanovky“,
„cruyffovky“ a další parádičky, které obdivují na svých fotbalových vzorech.
Z prvních tří zápasů okresního přeboru
právě zahájené sezóny jsme si zatím odnesli
dvě výhry a jednu prohru.
My trenéři víme, že první tři soupeři nás
svými kvalitami příliš neprověřili. To nejtěžší nás teprve čeká, ale jak jsme zmínili
výše, hra našeho týmu se zlepšuje s každým
tréninkem, a to je náš cíl.

taktiky, gymnastice, atletice a psychologickému tréninku.
Kdo ze čtenářů Kurýra si myslí, že má doma
nebo ve svém okolí šikovného fotbalistu
ve věku 10 až 11 let, nechť se nám přihlásí
na pravidelných trénincích na hřišti AFK
v pondělí, úterý nebo čtvrtek mezi 16.30–
18.00.
Naše parta má velké srdce a každého pracovitého a nadšeného fotbalistu vezme mezi
sebe!
Sledovat nás můžete zde:
https://www.facebook.com/bilybaletNehvizdy/
Výsledky zápasů nás začnou zajímat, až o ně
opravdu půjde, a na to má naše parta ještě
minimálně tři roky času, během kterých
se budeme nadále věnovat zdokonalování
individuálních dovedností, rozvoji týmové
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Trenéři týmu mladších žáků
Honza Jelínek, Standa Hladík,
Honza Borovička
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ŠKOLNÍ OKÉNKO

OSMÁCI NA VÝSTAVĚ
NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Na konci minulého školního roku nám na
„Genesis“ nezbyly síly ani čas. Chuť navštívit výstavu významného dokumentárního
fotografa Sebastiãa Salgada ale s prázdninami nezmizela, právě naopak. Čas na
zhlédnutí cyklu černobílých fotografií, který
tento brazilský fotoreportér – nositel více
než 50 mezinárodních ocenění – věnoval
tématu ochrany volně žijících zvířat, divoké
přírodě a domorodému obyvatelstvu, se
však během léta zkrátil na minimum. A tak
jsme bez většího váhání v prvním týdnu
výuky vyrazili na Pražský hrad. Výprava
za nejenom uměleckým zážitkem byla
naplánována na celý den. Čekala nás totiž
ještě pěší túra s komentovanou obhlídkou
vybraných pražských památek.
Třída „fungovala“ jako dobře namazaný
(navíc usměvavý) stroj, za což jsme jí samozřejmě vděční. S desátou hodinou dopolední jsme se postavili u vstupu do Královských zahrad Pražského hradu do fronty na
bezpečnostní osobní prohlídku.
V ní jsme s humorem a povinnými adolescentními hláškami obstáli a mohli konečně
vyrazit do Belvederu na Salgada. Kdo chtěl
a našel v sobě potřebný duševní klid, slunečné počasí babího léta tomu i přálo,
byl velkoformátovými obrazy arktických
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a pouštních pustin, tropických pralesů stále
ještě kypících životem, mořských i suchozemských divokých zvířat a v neposlední
řadě i starobylých komunit, které i v dnešní
době žijí podle rodových tradic svých předků, jistě uchvácen.
Po výstavě jsme přes areál Pražského hradu,
kde zrovna probíhalo polední střídání
Hradní stráže, vyrazili na Pohořelec do
Petřínských sadů, kolem Strahovského
kláštera jsme pokračovali do Nerudovy
ulice a zastavili se před kostelem sv. Mi-
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kuláše na Malé Straně. Zde už žáky zjevně
opouštěly duševní i fyzické síly; někteří
svoji pozornost místo poutavého výkladu
kolegyně Nedvědové věnovali kontejnerům
na tříděný odpad, jiní zaseklému víčku na
láhvi s pitím, zvědavým asijským turistům
nebo objímání spolužáků. Nebylo pochyb,
nadešel čas přestávky. Zdravý elán výpravě
vrátila návštěva „nezdravého“ fastfoodu v
Mostecké ulici.
Přes Karlův most jsme se pak poklidnou
chůzí dostali ke Klementinu, proklouzli
jsme na Mariánské náměstí, přesunuli jsme
se na náměstí Staroměstské, do Celetné
ulice a pod Prašnou bránou jsme výpravu
neoficiálně ukončili. Až zde některým
„rozevlátějším“ žákům došlo, že doma
budou z procházky historickou Prahou vypracovávat referáty a ve škole velké barevné
tablo, ale na dobré náladě to nikomu nijak
zvlášť neubralo – to zkrátka ke škole patří.
Do Nehvizd jsme dorazili kolem páté
odpolední – živí, zdraví a příjemně utahaní.
Bude-li příležitost, určitě za poznáním do
terénu vyrazíme zase. Byl to po všech stránkách moc prima den.
Text a foto: Lukáš Urban
zs.nehvizdy@volny.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ŠKOLNÍ OKÉNKO

BRANNÝ DEN SE POVEDL,
I KDYŽ MU MOC NEPŘÁLO POČASÍ
Na konci září, tedy 26. 9., proběhl na druhém stupni základní školy branný den.
I přes nepřízeň počasí si tuto podařenou
akci žáci užili. Získané vědomosti a zkušenosti zajisté uplatní nejen při psaní slohu.
Foto: archiv ZŠ

Jak to viděli samotní žáci
... Vůbec jsem netušila, že střílení na cíl
může být taková zábava. Dokonce i utíkání v plynových maskách byl zážitek!...
U nějakých stanovišť, kde jsme spíše
stáli nebo čekali, tak to mi byla obzvlášť
velká zima. Naštěstí naši fajn učitelé se
o nás moc pěkně postarali a dali nám
dobroučký, teplý čaj!...
…Krásně připravená stanoviště jsou jedním z plusů. Stejně jako skvělé výklady
lektorů… sebeobrana, první pomoc,
evakuace, střelba ze zbraní
a chemické látky. Minusů nebylo mnoho. Ovšem počasí moc nepřálo, byla
zima a dokonce potom začalo pršet.
Kvůli tomu se na stanovišti sebeobrany
v posledních hodinách špatně dařilo,
protože se tam plazilo po zemi a bylo
to rozbahněné… Za mě povedená akce.
Rozhodně dávám palec nahoru a doufám, že si to všichni užili.
… Další stanoviště bylo o sebeobraně
a bylo to hustý, protože si vybral mě
a taky mě pak zmlátil. Nejvíc bolelo,
když mě kopnul kolenem do břicha. To
byla ještě sranda a bavilo mě to
a samozřejmě přiučilo, ale pak mi bylo
líto mého kamaráda, kterého nějakým
způsobem hodil na zem a klečel na
něm… Další stanoviště bylo o záchraně
a musel jsem 2 minuty oživovat plastového panáka. Třetí bylo o evakuaci a to
bylo super. Vzal jsem si podle mě nejdůležitější věc, a to byl mobil. Byla tam
sranda, celkově jsme se hodně smáli…
(žáci 7. ročníku Adéla Máslová, Mikuláš
Klepetko, Matyáš Nedvěd)
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

SETKÁNÍ TŘEŤÁKŮ SE STAROSTOU
Děti chodily na úřad s připravenými dotazy. Jeden z nich pro ukázku zveřejňujeme.
Byl jsem překvapen, o co všechno se děti
zajímaly a na co se ptaly. Velice je zajímala
historie a vznik Nehvizd. Ptaly se, proč
máme ve znaku dvě věže a bránu a některé
otázky byly i úsměvné a pobavil jsem se
při nich. Třeba se ptaly, jestli jsem viděl
seskočit parašutisty nebo jestli jsem pomáhal při stavbě kostela. Musím ale uznat, že
děti mají hodně znalostí o svém bydlišti,
protože tu byly i ty z okolních obcí (tj. dojíždějící). Byl jsem strašně rád, že děti jsou
komunikativní a nebály se zeptat. Je radost
s nimi strávit čas a myslím, že pro všechny
to bylo příjemné setkání.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Alena Nekolná

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 2. 9. 2017 strážník ve skateparku uviděl
dvě děti na čtyřkolce. Strážník otci dětí
vysvětlil, že skatepark opravdu není určen
motorovým vozidlům. Muž naložil čtyřkolku i děti a s omluvou odjel.
Večer oznámil pumpař, že po načerpání nafty odjel osobní vůz bez zaplacení.
Strážníkovi bylo vozidlo povědomé a nalezl
je v Nehvizdech. Po dotazu strážníka si
řidič uvědomil, že zapomněl zaplatit, a odjel
chybu napravit.
Dne 8. 9. 2017 strážník společně s policií
kontroloval projíždějící vozidla. Při akci si
strážník povšiml, že žena, která si vyzvedla
dítě ze školy, se poněkud motá. Poté, co se
pokusila odjet od školy autem, ji strážník
zastavil a nechal dýchnout do detektoru

alkoholu. Řidička nadýchala více než jedno
a půl promile alkoholu.
Dne 15. 9. 2017 občané ohlásili, že u nových
hal někdo bagruje. Strážník na místě opravdu zastihl řidiče bagru, který se domníval,
že má ve stavebním povolení možnost
bagrovat 24 hodin denně a dodržování nočního klidu se na něj nevztahuje. Strážník jej
vyvedl z omylu a nechal ho zaplatit pokutu.
Dne 18. 9. 2017 zavolala strážníka žena, že
se jejímu manželovi, který řídil auto, udělalo špatně. Strážník řidiči přivolal lékařskou
pomoc a auto odvezl ženě domů,
protože sama neměla řidičský
průkaz.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz
Policie ČR
Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 10. 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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