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STAROSTA VERSUS FIRMA TRETTER‘S:
OTÁZKY A ODPOVĚDI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT
Starosta Nehvizd Vladimír Nekolný nemá
rád chození kolem horké kaše, situaci kolem
„brambůrkárny“ firmy Tretter‘s, kdy si desítky
obyvatel obce stěžují na obtěžující zápach, vnímá už dlouho. Aby občané znali jasný postoj
vedení obce, položil jednomu ze společníků
Michaelu Tretterovi e-mailem několik otázek.
Odpovědi Michaela Trettera i reakce starosty
na každou z nich si můžete přečíst v netradičním rozhovoru.
Obyvatelé si stále stěžují na zápach, nebo jak
vy říkáte „odér“, který se šíří z vaší provozovny.
Občané se nás ptají, co pro to děláte, aby je
zápach neobtěžoval, a kdy přestanou cítit, jak
oni říkají „smažírnu“?
Odpovědí budiž, že po instalaci filtru jsme třeba byli dotázáni panem Sedlickým, zdali vůbec
vyrábíme (?), že nic není cítit. Jak jsme navíc
zaregistrovali na Facebooku, občané si stěžují
na zápach o víkendech nebo ve večerních
hodinách např. ve 22.30 večer. Naše provozovna vyrábí od pondělí do pátku od šesti ráno
maximálně do čtyř odpoledne. Je tedy možné,
že je nám přisuzován každý usmažený řízek
v místní restauraci.
Reakce starosty:
Ano, naši občané si stěžovali i na zápach ve
večerních hodinách a víkendech a to sám
dobře víte, že provozovna vyráběla pouze
v noci. O tomto opatření jste nás informovali,
že provádíte měření pro získání dat pro výrobu
technologie filtrace. V této době si občané
stěžovali na zápach ve večerních hodinách. Zá-

Při havárii vytekla voda s obsahem oleje na
komunikaci.
Foto: Josef Kolář
pach jsme necítili pouze první dva dny provozu
po instlaci filtrů, ale nyní si stěžují na zápach
a zaznamenávají den, čas a lokalitu, kde byl
cítit. Takže dle našeho názoru filtry nefungují.
Občané nám kladou otázku, jak to bude
vypadat s ovzduším po skončení zkušebního
provozu vaší firmy.
Naše provozovna nainstalováním filtru splnila
podmínky dané nám pro zkušební provoz.
Reakce starosty:
Dle mého názoru zkušební provoz je uložen pro
odzkoušení technologie, což v tomto případě znamená, že občané nebudou obtěžováni zápachem.
Jak máte zajištěnou likvidaci odpadních vod
z provozovny, aby už nedošlo k havárii jako
28. 6. 2016, kdy znečištěná voda s obsahem
olejů vytékala na komunikaci?
Na základě nenadálé kontroly z odboru životního prostředí, která proběhla 29. 6., nebyla

žádná, jak vy zmiňujete, havárie zjištěna.
A dodávám: Odpadní vody likvidujeme přitom
ze své dobré vůle jejich odvozem. K tomu bych
se rád vyjádřil i k občasným výtkám ohledně
toho, že my neúměrně zatěžujeme místní čistírnu odpadních vod. Nechali jsme si vypracovat
expertní posudek a podle něj technologie
nehvizdské ČOV by neměla mít nejmenší
problémy s odpadem z našeho provozu.
Reakce starosty:
Otiskujeme foto pořízené místostarostou námi
zmiňované havárie, kdy vytekla voda s obsahem oleje na komunikaci.
K čemu byste se chtěl vyjádřit, nebo co byste
chtěl vzkázat našim občanům k danému
tématu?
Podnikáme v Nehvizdech, máme tu sídlo,
vyrábíme produkt, o který je zájem po celém
světě. Odvádíme daně, jejichž část jde i do
rozpočtu Nehvizd. Tedy i díky naší firmě může
radnice zlepšovat život obyvatel městyse, kdy
by se navíc náš „příspěvek“ měl v čase zvyšovat.
Chápeme, že celá záležitost trvala dlouho, ale
po celou dobu se snažíme spolupracovat. To, co
jsme slíbili, jsme i splnili.
Reakce starosty:
Jsem rád, že píšete, že chcete spolupracovat
a doufám, že to co jste slíbili, také splníte,
a svojí činností nebudete
obtěžovat občany Nehvizd.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

PETICI MŮŽETE PODEPSAT I VY
Spolek Za klidný domov – Nehvizdy se na
základě podnětů občanů rozhodl vyhlásit
petici s cílem získat pomoc od zastupitelů Středočeského kraje ve věci znečistění
ovzduší zápachem.
Pro co nejdetailnější evidenci výskytu zápachu zřídil spolek stránku zaklidnydomov.
webnode.cz/formular. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány ve formě informativní
tabulky, rozlišující, zda oznámení přišlo od
jednoho či více spoluobčanů.
Z těchto dat je zjevné, kdy se zápach vyskytuje, a víme, jakou část obce obtěžuje.
Také si nemyslíme, že instalací zjevně nefungujícího filtru byly splněny podmínky zkušebního provozu, neboť „Zkušebním provo-

zem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti
provedené stavby“ (§ 124 183/2006 Sb.). Dle
územního plánu má v sídle firmy TR immo,
s. r. o., být „výroba a skladování - nerušící
výroba“, ze stížností na úřadě je zřejmé, že
Tretter´s ruší minimálně 258 osob (k 30. 6.).
Dle jednacího řádu zastupitelstva Středočeského kraje je pro petici potřeba
1000 podpisů občanů Středočeského kraje.
Aktuálně těchto máme 600, a proto žádáme
všechny, komu není lhostejné, co my a naše
děti dýcháme, aby připojili svůj podpis na
těchto kontaktních místech: Úřad městyse,
sokolovna, solná jeskyně, řeznictví, manikúra u Lenky. Petici také naleznete na stránce
zaklidnydomov.webnode.cz/petice.
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Slibu, který zazněl na zasedání zastupitelstva
z úst pana Trettera, že pokud se zápach nepodaří odstranit, najde si firma lokalitu, kde
nebude nikoho obtěžovat, nevěříme, proto
budeme doufat, že středočeské zastupitelstvo
nedovolí zamořovat obec, která toho tolik
dělá pro naše děti.
Moc děkuji všem, kdo se podílejí na sběru
podpisů, a věřím, že zbývajících 400 získáme
co nejdříve.
Petr Podstawka
předs. spolku
Za klidný domov – Nehvizdy
petr.podstawka@seznam.cz,
telefon: 733 640 113
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PŘIVÍTALI JSME 14 MALÝCH OBČÁNKŮ NEHVIZD
V prostorách úřadu městyse bylo přivítáno čtrnáct
nových občánků.
Pěkný program a přáníčka připravila již tradičně
naše mateřská škola. Místostarosta Josef Kolář,
radní Jitka Záhrobská a pracovnice úřadu popřáli
všem šťastný život v naší obci a předali všem malý
dárek.
Rodiče si mohou již nyní vyzvednout zdarma i hrneček s fotografií svého miminka jako upomínku
na tuto slavnostní chvíli.
Více fotografií najdete na webu městyse.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Zleva: Jan Brodský, Kristýna Novotná,
Viktorie Müllerová, Zuzana Bártová, David
Hildebrand, Andrián Csémi, Erik Štěrba.
Foto: Martina Root

Zleva: Tereza Ryklová, Klára Kovaříková,
Viktorie Rohlíčková, Daniel Kondratchik,
Vojtěch Srb, Kryštof Tomšej, Dominik
Tichopád. 		
Foto: Martina Root
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LOUČENÍ SE ŠKOLKOU MĚLO
PŘÍCHUŤ LÉTA A PRÁZDNIN
Než jsme se nadáli, je tu poslední měsíc
v tomto školním roce. A jaký byl u Medvídků? Zcela jistě ve znamení léta a pohody.
Užívali jsme si krásných dnů na školní
zahradě, na pískovišti, dováděli jsme
na prolézačkách, houpali se na houpačkách,
hráli si s míčem, chodili na Rákosníčkovo
hřiště…
V červnu jsme také oslavili náš svátek – Den
dětí. Kromě spousty soutěží jsme si vyrobili
trička a potiskli jsme je nejen motivem naší
třídy – medvídkem, ale i dalšími veselými
zvířátky. Trička se nám moc povedla a velmi
nám to v nich sluší.
Ale co by to bylo za léto bez výletu? Vždyť
léto, to je pohoda, zábava a dobrá nálada, ale
i poznávání něčeho nového... A tak jsme se
vydali na výlet do Čelákovic. Navštívili jsme
muzeum a tvrz, prošli se kolem Labe a nakrmili věčně hladové kachničky a na závěr jsme
se odměnili velikou báječnou zmrzlinou.
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K létu a prázdninám patří jednoznačně zmrzlina. Nejlepší je šmoulová.
Foto: Archiv MŠ
Přejeme Vám všem také krásné a pohodové
léto a v září zase: „Ahoj u Medvídků!“
Ivana Frajmanová
Kateřina Čmelíková
třídní učitelky MŠ Nehvizdy Medvídci
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

DLOUHOLETÝ STAROSTA TJ SOKOL NEHVIZDY
MILOŠ RYČL OSLAVIL VÝZNAMNÉ JUBILEUM
V polovině měsíce června jsme se sešli v nehvizdské sokolovně vzdát hold a popřát k životnímu
jubileu našemu dlouholetému starostovi jednoty
a čestnému občanovi Nehvizd, bratru Miloši
Ryčlovi. Tento výjimečný člověk vykonal ve svém
životě mnoho práce
pro obec i Sokol
Nehvizdy, za což
mu náleží
poděkování a
úcta.
V dlouhé
řadě
gratulantů
nechyběl
ani
starosta
obce
Vladimír
Nekolný, který
také
popřál vše
nejlepší
k devadesátým
narozeninám.
Oslavenci bylo předáno
čestné uznání a župní
medaile Sokolské župy Barákovy s poděkováním
za dosavadní činovnickou práci. Můžeme jen
závidět skvělou kondici, s kterou se dokázal bavit
až do pozdních nočních hodin.
Přeji ještě jednou vše nejlepší a hodně zdraví do
dalších let.
Josef Kolář
starosta jednoty
sokol.nehvizdy@nehvizdy.cz

INFO Z ÚŘADU
Stravování seniorů o prázdninách
O letošních prázdninách bude stravování
zajišťovat kuchyně MŠ Nehvizdy. Vaří se
od 1. 7. do 26. 8. 2016. Výdej obědů je od
11.15 hod. u výdejního místa v MŠ. Obědy
se budou platit zpětně za oba dva měsíce,
a to až v září přímo u vedoucí školní
jídelny.
K odebírání obědů se mohou přihlásit
i cizí strávníci, jídelníčky budou k dispozici
v MŠ.
Objednávky u vedoucí školní jídelny Jany
Jírové nebo na tel. 722 935 538.
Od 29. 8. do 31. 8. 2016 bude sanitace
kuchyně – nevaří se.

Setkání několika generací Sokolů. V polovině června proběhla v sokolovně oslava 90. narozenin
dlouholetého starosty jednoty Miloše Ryčla. Mezi gratulanty nechyběl ani starosta Nehvizd Vladimír Nekolný.					
Foto: Petra Horáková

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM
V měsíci červenci oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané:

Václav ŠTECHER
Josef KLUČINA
Václav VALIŠ
Ludmila PROKEŠOVÁ
Městys Nehvizdy přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Jana Jírová
ms.nehvizdy@volny.cz

Z JEDNÁNÍ ČERVNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- účetní závěrku BD Nehvizdy za rok 2015.
- poskytnutí daru ve výši 6000 Kč na vydání
knihy Anthropoid – pravdivý příběh Centru
české historie, o. p. s.
- uzavření smlouvy o postoupení práv
a převzetí povinností z územního rozhodnutí
k pozemkům p. č. 326/326, 326/489, 326/527,
326/595, 358/60, 366/42, 366/43
a 368/31 mezi ČEZ Distribuce, a. s., a měs-

tysem Nehvizdy a pověřilo starostu smlouvu
podepsat.
- rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2016.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Miroslavu Kvasničkovou obsluhou internetového bankovnictví k účtu vedeného
u České spořitelny, a. s.
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- starostu, aby vystupoval ve všech záležitostech jako zástupce obce v BD Nehvizdy.
- předsedu stavební komise povolováním
drobných staveb a staveb na ohlášení pokud
jsou v souladu s územním plánem. Stavby
komerčního charakteru a bytové zóny podléhají souhlasu zastupitelstva.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

FOTOSTŘÍPKY Z NEHVIZD
Nejsou v Nehvizdech jen velké stavby, je spousta
takových, které také potěší
naše obyvatele, vylepší současnou funkčnost
a současně zkrášlí naší obec.
Zde přinášíme několik příkladů…
Fotostranu připravil
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

Ukázka, jak mohou vypadat zelené pásy kolem komunikací, když se jich ujmou občané, kterým není
lhostejno, jak vypadá okolí jejich domu.

Rozšíření a rekonstrukci ulice Toušeňské uvítají
zajisté všichni.

Květinová nástavba zlepšila vzhled staré studny
a současně ji výrazně zviditelnila.
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Výstavba nových tenisových kurtů vedle hřiště
AFK, kterou financuje Sokol Nehvizdy.

Nové oplocení dětského hřiště u sv. Anny
v Nehvizdech.

Konečná úprava vsakovacích pasů v Canabě, i zde je možno zasadit
nějakou suchomilnou zeleň.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

FOTBALISTÉ SE UTKALI
O POHÁR MĚSTYSE NEHVIZDY
Poslední červnový víkend patřil na fotbalovém
hřišti již 8. ročníku turnaje v malé kopané, který
pořádají fotbalisté AFK pod záštitou městyse.
Letošního ročníku se zúčastnilo 16 týmů, které
si během sobotního programu osmičlenných
skupin připravovaly co nejlepší pozici pro nedělní
vyřazovací část.
Ze silnější skupiny A se do semifinále probojovaly 3 týmy a vzešel z ní i celkový vítěz. Potřetí za
sebou zvítězil tým Scorpion-elektro.com, jehož
hráči opět obdrželi z rukou starosty Vladimíra
Nekolného putovní pohár.
Poraženým finalistou se stal tým Submarino
Amarillo, bronz vybojovali hráči mužstva Mambo, z jehož řad vzešel i nejlepší střelec turnaje
Michal Rohlíček. Nejlepším brankářem se stal Jan
Müller ze Submarino Amarillo. Pohár útěchy,
o který hrají mužstva vyřazená v osmifinále,
získal tým FT PEDF Praha.
I přes extrémní sobotní počasí se turnaj vydařil,
všechny týmy si zahrály slušnou porci zápasů

Finalisté. Vlevo vítězný tým celého turnaje Scorpion-elektro.com, který získal pohár městyse Nehvizdy již potřetí za sebou. Vpravo poražení finalisté Submarino Amarillo.
Foto: Ondřej Strnad
a příchozí diváci se bavili pěknými fotbalovými
momenty.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří v horkém
počasí pomáhali s přípravou a nasazovali svou
(místy dost spálenou) kůži.
Letošní ročník nás obohatil o další zkušenosti

a věřím, že ročník devátý bude zase o něco lepší
jak z naší organizátorské strany, tak ze strany
fotbalové.
Ondřej Strnad
afknehvizdy@seznam.cz

HASIČI TRÉNUJÍ NA SVÉ PRVNÍ ZÁVODY
A TĚŠÍ SE NA NOVÉ ČLENY
Starosta hasičů Honza Poppel rozhodl jasně –
letos se musíme zúčastnit aspoň jedné soutěže
v požárním sportu. Už několikrát jsme se tedy
vydali do Vyšehořovic a na tamní louce za dozoru
místních a čelákovických hasičů pilně trénovali
požární útok (děkujeme nejen za cenné rady, ale
i za zapůjčení výbavy). Vzhledem k tomu,
že většina z nás se takovéto soutěže nikdy předtím
nezúčastnila, byly (a stále ještě jsou) začátky
opravdu nelehké. A hlavně, pro některé z nás
opravdu velmi, velmi mokré. Samozřejmě už ale
vidíme určitá zlepšení a doufáme, že někdy v září
či říjnu (přesný termín dáme vědět např. na naší
stránce na Facebooku) vyrazíme na některou ze
soutěží v okolních vesnicích. Budeme rádi, když
nás pak přijedete coby fanoušci podpořit. Třeba
se vám to zalíbí natolik, že na další soutěž
už pojedete s námi.
Ovšem nejen přípravami na soutěže trávíme svůj
čas. Kupříkladu ve čtvrtém červnovém týdnu,
kdy teploty na teploměrech atakovaly rekordní
hodnoty, jsme se s naší „Máňou“ vydali do nové
zástavby „Canaba“ a na starou cestu pořádně zalít
všechny nově vysázené stromy. A že jich tam je!
A poslední věc – ještě jednou bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám během branného dne na sebe zanechali kontakt. Někdy po
prázdninách – přesné datum ještě dáme vědět –
bychom rádi uspořádali informační schůzku, kde
bychom s vámi rádi probrali možnosti organizace
hasičského kroužku pro naše nehvizdské děti.
Michal Velička
sdh-nehvizdy@seznam.cz

Hasičský vůz Máňa zachraňoval na konci června v období sucha nově vysazené stromy. A dobrovolní hasiči z Nehvizd trénují na své první závody.			
Foto: Michal Velička
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

MĚSTYS KUPUJE POZEMKY V BÝVALÉ
CIHELNĚ, CHCE VÍCE ZELENĚ PRO OBČANY
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo účast
naší obce ve veřejné soutěži Ministerstva
financí na podání nejvhodnější nabídky
k uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit
ministerstvo financí.
Nabídku jsme podali na dva projekty, a to
na podíl poloviny pozemku p. č. 69/9 a 82
v k. ú. Nehvizdy za cenu 425 tisíc korun.
Druhá nabídka byla na polovinu nemovitého majetku p. č. st. 193, 196 a 197, p. č.
69/4, 83 a 609 s objekty v k. ú. Nehvizdy za
cenu 5 420 tisíc korun. Obě naše nabídky
byly úspěšné a od Ministerstva financí
jsme obdrželi oznámení o přijetí nejvhodnějších nabídek.
Tyto pozemky se městys rozhodl koupit,

aby se rozšířila veřejná zeleň navazující
na biokoridor, a to v souladu s územním
plánem. Jsou to pozemky v bývalém s. p.
Cihelna Nehvízdky a nyní budeme jednat
s majiteli druhé poloviny o rozdělení těchto
pozemků, abychom je mohli upravit a zpřístupnit veřejnosti.
Budeme zpracovávat projekt ozelenění
s přístupovými pěšinami a rozšířením biokoridoru, abychom mohli zažádat
o případnou dotaci. Jsme přesvědčeni,
že rozšíření nehvizdské zeleně o několik
hektarů zpříjemní občanům život a vznikne
další lokalita na procházky.
Na fotce je část odkupovaného pozemku bývalé
cihelny, ve které je i rybník. Foto: I. Prekschslová

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Ve čtvrtek 30. června si přišli žáci čtyř prvních tříd převzít
vysvědčení na prostranství školy. Slavnostnímu předávání vysvědčení a odměn přihlíželi rodiče prvňáčků. Na závěr školního
roku přijel středočeský hejtman Miloš Petera, aby se podíval,
jak se dětem dařilo v nové škole, ve které pokládal základní kámen. Hejtman s ředitelem školy a učitelkami za účasti starosty
a předsedkyně školské komise předávali vysvědčení a dárky
prvňáčkům. Hejtman pak ještě ocenil dva nejlepší žáky z každé
třídy, které vybrali třídní učitelé. Ocenění žáci dostali volné
vstupenky do akvaparku Aquapalace v Čestlicích. Tato malá
slavnost s předáváním vysvědčení byla důstojným a slavnostním ukončením přelomového školního roku v historii Nehvizd.
Zároveň bych chtěl poděkovat řediteli, zástupcům ředitele,
učitelkám a všem pracovníkům školy za jejich práci.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Na závěr školního roku se do Nehvizd přijel podívat i středočeský
hejtman Miloš Petera.
Foto: M. Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOL NEHVIZDY

MINITENISTÉ POSTUPUJÍ
ČTVRTÝ ROK PO SOBĚ
DO KRAJSKÉHO FINÁLE
Naše družstva minitenisu (6–7 let) a babytenisu
(8–9 let) zopakovala výborná umístění
v čele skupin a jednoznačně potvrdila dlouhodobě výbornou úroveň nehvizdského tenisu.
Premiéru měla letos družstva staršího žactva
a dorostu. Blíží se etapa, ve které úspěchy
mini a babytenisu postupně překlopíme také
do žákovských kategorií. Nezanedbatelným
úspěchem je i velký zájem mladých tenistů hrát
mistrovská utkání za tenisový oddíl TO Sokol
Nehvizdy. Každé odehrané utkání má pro hráče
obrovský přínos.
Skvělého úspěchu dosáhli naši minitenisté
TO Sokol Nehvizdy A (M. Fraitag, Š. Vališ, N.
Uhrová, S. Filipec, M. Zimmermann), kteří
postupují opět do krajského čtvrtfinále!
Během prázdnin se budeme připravovat na
utkání proti SK Kladno o postup do finále,
které se uskuteční na konci srpna. Potvrzením
dlouhodobě dobré práce s dětmi je fakt, že od
roku 2013 jsme v žádném krajském čtvrtfinále
nechyběli!
Fotografie z mistrovských utkání našich
družstev najdete na našem webu
www.tenisnehvizdy.cz.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY
NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
Mladší žactvo (10–12 let),
SK Satalice, 1.–2. 7. 2016 –
DVOUHRA DÍVKY: 2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy)
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) – Karolína
Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.)

Družstvo minitenisu TO Sokol Nehvizdy A
slaví postup do krajského čtvrtfinále!
Zleva: M. Zimmermann, Š. Vališ, M. Fraitag,
N. Uhrová, S. Filipec, vedoucí oddílu a trenér
P. Kopřiva.
Foto: M. Zimmermannová

Babytenis (8–9 let),
TO Sokol Nehvizdy 1. 7. 2016 –
hlavní soutěž smíšená: 2. Tomáš Lorenz (TO
Sokol Nehvizdy), 3. Jakub Kapusta (TO Sokol
Nehvizdy)
Postup ze skupiny do hlavní soutěže Lucie
Dostálová (TO Sokol Nehvizdy)
Minitenis (6–7 let),
TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3. 7. 2016 –
hlavní soutěž smíšená: 3. Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy)
Minitenis (6–7 let),
SK Satalice 9. 7. 2016 – hlavní soutěž smíšená:
3. Marek Zimmermann (TO Sokol Nehvizdy)

Babytenistům se dařilo na celostátním turnaji
1. 7. 2016 v Nehvizdech.
Zleva: 2. místo T. Lorenz (TO Sokol Nehvizdy),
1. místo B. Slavíková (Spartak Vlašim), 3. místo
J. Kapusta (TO Sokol Nehvizdy) a M. Červenka (LTK Teplice), 5. místo L. Dostálová (TO
Sokol Nehvizdy).
Foto: I. Perná

ODDÍL KARATE UKONČIL ŠKOLNÍ ROK ÚSPĚŠNĚ
Úspěšnost celoročního úsilí prověřil zkušební
komisař Pavel Beneš při zkouškách na stupeň
technické vyspělosti, tzv. „páskování“. Zkoušky
se konaly v červnu a vzhledem k tomu, že se
udělovaly také pásky „tmavších“ barev, byly
opravdu náročné.
Nakonec komisař udělil stupeň technické
vyspělosti dvaceti dětem a sedmi dospělým.
Jako trenéři dětí máme velkou radost, že z třinácti dětí, které s námi před třemi lety obnovily
činnost oddílu pro děti, jich vydrželo deset
a jejich kimona nyní zdobí oranžové pásky.
Poslední trénink po zkouškách děti změřily síly
v oddílové soutěži „Kata“ ve třech kategoriích,
která byla přístupná i pro rodiny.
V létě nás čeká týdenní soustředění na Šumavě
a od září opět pravidelné tréninky v sokolovně.
Jitka a Karel Záhrobští
http://karate-nehvizdy.webnode.cz/

Nehvizdský oddíl karate.			

Foto: Petr Doležal

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 8. 7. 2016. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. 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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