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BIOKORIDOR V NEHVIZDECH: ÚTOČIŠTĚ PRO
POLNÍ ZVĚŘ A PTÁKY, ODPOČINEK PRO LIDI

Biokoridor má převzít funkci biotopu - přírodě blízkého ekosystému, který bude přirozenou formou poskytovat útočiště původní polní
zvěři, ptactvu, drobnému hmyzu a rostlinným společenstvím.
Foto: Vladimír Nekolný
V polovině května proběhla kontrola ze
strany Ministerstva životního prostředí
s cílem prověřit účelnost čerpání finančních
prostředků poskytnutých v rámci dotace na
výstavbu biokoridoru.
Pracovnice ministerstva během kontroly
ověřila, že dílo bylo provedeno dle schválené dokumentace a že poskytnuté finance
byly řádně využity.
Nebyly shledány žádné vážné nedostatky
a v závěrečné zprávě byla poskytnuta do-

poručení k drobným úpravám a následné
údržbě biokoridoru. Ten má převzít funkci
biotopu - přírodě blízkého ekosystému,
který bude přirozenou formou poskytovat
útočiště původní polní zvěři, ptactvu, drobnému hmyzu a rostlinným společenstvím.
Po dobudování dešťové usazovací nádrže
budou napuštěna i jezírka a vodní tok bude
sloužit jako přírodní dočišťovací stupeň
naší čistírny odpadních vod. Tím bude
zajištěno, že do rybníka v Nehvizdkách už

Z OBSAHU
ČÍSLA

STRAVOVÁNÍ SENIORŮ
A OSTATNÍCH O PRÁZDNINÁCH

JAK ROSTOU
NEHVIZDY......................2–3

O letošních prázdninách bude stravování
zajišťovat kuchyně MŠ Nehvizdy.
Vařit se bude od 1. 7. do 26. 8. 2016. Výdej
obědů je od 11.15 hod. u výdejního místa
v mateřské škole.
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
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přiteče jen čistá voda. Do uvedené lokality
mají samozřejmě lidé volný přístup, pouze
by měli respektovat, že se pohybují ve volné
přírodě, které bude ponechán přirozený
vývoj a její údržba bude probíhat pouze
v minimální míře, tak aby nebyl narušen
vzniklý ekosystém a nebyly tak porušeny
podmínky dotace.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

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.
Jana Jírová
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
JAK SE ROZVÍJEJÍ NEHVIZDY

NEHVIZDY ROSTOU. A VZDĚLÁVÁNÍ...
Všichni, kdo „kopou“ za Nehvizdy, ať už na radnici, v místních
organizacích, škole, školce
a kroužcích nebo spolcích, chtějí,
aby se tu lidem dobře žilo, aby
tu nejen bydleli, ale také měli,
kam poslat své děti do školky,
školy a kroužků, kam si jít sami
zasportovat.
Podívejte se, jak pokračuje
výstavba nové školy, přestavba té
staré, kam se již po prázdninách
přestěhuje DC Dráček, nová
Dětská skupina i nehvizdská
knihovna, a jak roste nová
tělocvična.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Nová škola čp. 243, ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy. Dostavba posledních šesti tříd a jedné učebny se chýlí ke konci.
Zbývá už jen vybavit učebny nábytkem, projektory a tabulí, provést měření dozvuku a v červenci zkolaudovat. Třídy
budou kompletně připraveny pro žáky na školní rok 2016/2017.
Foto: Josef Kolář

Stará škola čp. 14. Pokračují práce na rekonstrukci naší staré základní školy po havárii vody. Provedly se podkladní betony s izolací a zateplením podlah. Nyní už jsou provedeny lité podlahy v celém
přízemí budovy a jsou namontovány sádrokartonové stropy. Ve třídách potom stropy s akustickými
deskami. Po vyschnutí podlah bude položena krytina a dlažba. Mezitím se vymaluje celá škola a poté
úklidí, aby v září mohla v tomto objektu začít svou činnost dětská skupina a DC Dráček.
.
Foto: Josef Kolář, Mirka Kvasničková

Přestavba skladu na školní zařízení. V tomto objektu jsou provedeny veškeré vyzdívky, nyní se instalují elektrorozvody, bude následovat montáž rozvodů
vody a kanalizace. Dojde také k výměně střešní krytiny, abychom mohli zateplit stropní konstrukce. Okna jsou namontována a provede se jejich
dozdění a zateplení ostění.
Foto: Josef Kolář, Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
JAK SE ROZVÍJEJÍ NEHVIZDY

...A SPORT BEROU HODNĚ VÁŽNĚ

Tělocvična. Celkový pohled na dokončenou montáž sendvičových panelů a stropní konstrukce
celé haly. Nyní se zateplují a začištují spáry mezi panely a bude provedeno zateplení základových
nosníků.						
Foto: Josef Kolář
Toto je pohled na pokládání střešního pláště, který je
složen z parotěsné zábrany
svařeného asfaltového
pásu. Zateplení polystyrenem o celkové tl. 24 cm,
krytinu tvoří střešní fólie
svařená a oplechování atyk.
Byly instalovány podtlakové odvody dešťové vody
ze střechy, které budou
svedeny do vsakovacích
jímek.
Foto: Josef Kolář

Nyní už provádíme podkladní betony podlah,
které budou odizolovány a zatepleny estrudovaným polystyrenem o tl. 8 cm. Na ně bude
vybetonována vrchní deska podlahy, na kterou
se bude instalovat sportovní povrch.
Foto: Josef Kolář, Mirka Kvasničková

Bylo dokončeno
vyzdívání sociálního zařízení, šaten
a zázemí tělocvičny, provedou se
rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a topení.
Budou připraveny
chráničky a kabely
pro slaboproud
a také začne instalace vzduchotechniky a vytápění.
Foto:
Josef Kolář, Mirka
Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DĚTSKÝ DEN V NEHVIZDECH

Foto: Karel Záhrobský

ATLETICKÝ VÍCEBOJ V NEHVIZDECH:
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
V úterý 31. května jsme uspořádali víceboj nejen
pro naše atlety, ale také pro širokou veřejnost.
Počasí nám naštěstí vyšlo vstříc a těsně před začátkem přestalo pršet. Naši závodníci si zasoutěžili
v běhu krátkém i dlouhém, přeskocích bokem,
skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Vítězové v jednotlivých kategoriích dostali
medaile, ale ani ostatní neodcházeli s prázdnou.
(Všechny výsledky najdete na www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz). Už teď se těšíme na všechny při
podzimním Nehvizdském běhu.
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Atleti z Nehvizd v Říčanech
Úspěšní atleti, kteří vybojovali medaile
22. května mezi 145 závodníky Jarních
atletických závodů Říčanech:
Isabela Nevrlá 3. místo,
Eliška Ludwigová 3. místo
Matěj Oberthor 2x 2. místo 2x 3. místo.
Foto: Archiv atletického oddílu
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ČERVNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- darování pozemků p. č. 326/623 (142 m²),
326/624 (20 m²), 326/625 (19 m²) a 326/626
(275 m²) a pověřilo starostu podpisem darovací
smlouvy,
- přihlášení do veřejných soutěží na privatizační
projekty č. 70024/2001 a 70023/2003 a zároveň
schválilo navrhnout cenu za oba projekty max.
do 10 mil korun (konkrétní výše nabídky bude
stanovena na zasedání rady),
- podání žádosti na Státní pozemkový úřad na
úplatný převod id. ½ pozemku p. č. 69/22 v k. ú.
Nehvizdy. Navrhovaná cena je 25 Kč/m², což činí
celkově 973 025 Kč,
- uzavření smlouvy o dílo na stavbu DUN

SENIOŘI JSOU UŽ
TEĎ ZVĚDAVÍ NA
NOVOU KNIHOVNU

s firmou Vodohospodářské stavby Javorník-CZ,
s. r. o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
26229455, s cenou 9 692 956 Kč bez DPH
a pověřilo starostu smlouvu podepsat,
- název ulice Dubová v lokalitě Za Tarasem III,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-6010458/VB/002 (Nehvizdy-kNN-pro p. č. 520/1) pro ČEZ Distribuce, a. s., na
pozemek p. č. 570/1 v k. ú. Nehvizdy za 10 000
Kč,
- uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., na
pozemky 326/321 a 326/489 v k. ú. Nehvizdy za
10 000 Kč,

- studii výstavby lokality Canaba V/ 052016, kde
bude umístěno 11 rodinných domů a 4 bytové
domy,
- rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2016,
- celoroční hospodaření městyse Nehvizdy za rok
2015,
- účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Nehvizdy za rok 2015,
- zastupitelstvo městyse pověřilo Tomáše Adamce jednat s vlastníky pozemků o cyklokoncepci
městyse Nehvizdy.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

František ADÁMEK
Věra NEPIVODOVÁ
Miloslav KŘÍŽ
Oldřich ŠTECHER
Miloš RYČL
Městys Nehvizdy přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

Více než 40 seniorů se 26. května sešlo na úřadě
městyse. V příjemné atmosféře diskutovali se
zastupiteli o současných problémech. Starosta
Vladimír Nekolný informoval o novinkách
v obci, o jejím vývoji a promítal fotografie z dění
v obci.
Nejvíce seniory zajímalo, jak budou vypadat
prostory nové knihovny, která by měla sloužit
i jako místo setkávání. Předsedkyně komise školství Jitka Záhrobská zjišťovala zájem o kulturní
představení a výlety.
Seniorům se také představil strážník obecní
policie Michal Dudla, který zároveň informoval
o bezpečném chování. Hostem byla i majitelka
nového Relax Centra Nehvizdy, která představila
solnou jeskyni, o kterou se senioři velmi zajímali.
Podávání občerstvení se jako vždy velmi dobře
zhostily zaměstnankyně úřadu. Dvě hodiny
utekly rychle, a tak se diskutovalo i po skončení
programu. Těšíme se na další setkání a na podzimní výlet na Výstaviště
v Lysé nad Labem.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REKONSTRUKCE ASFALTOVÉHO STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
POVRCHU V TOUŠEŇSKÉ ULICI KOMISE
Stížnosti na zápach
ze společnosti Chips Praha
Městys Nehvizdy registruje již několik desítek
písemných stížností na zápach vycházející z provozovny firmy Chips Praha, vyrábějící smažené
zeleninové lupínky. Všechny tyto podklady
budou předány stavebnímu úřadu v rámci
hodnocení zkušebního provozu. Podle vyjádření
jednatele firmy, by se měla situace kolem zápachu
v nejbližší době výrazně zlepšit, protože již byla
upravena vzduchotechnika a nainstalovány byly
i nové biologické filtry. Situaci kolem provozovny
budeme nadále bedlivě sledovat a ověřovat, zda
došlo k avizovanému odstranění nepříjemného
zápachu.
Přípravy na opravu Toušeňské ulice trvaly skoro rok.
Již přes rok jsme se připravovali na opravu
a obnovu asfaltového povrchu v ulici Toušeňské.
Po jednání s KSÚK a Středočeským krajem byl
dohodnut model financování, který umožnil tuto
akci realizovat.
Na stavbě se bude finančně podílet jak městys
Nehvizdy, který provede osazení nových obrubníků, zpevnění krajnic a odvodnění komunikace,
tak Středočeský kraj, který zajistí odfrézování
starého povrchu a pokládku nového asfaltu od
Pražské až na konec obce.
Od nově vznikající bytové zóny pak společnost

Foto: Richard Sedlický
Canaba postaví chodník, který spojí novou obytnou zónu v bývalém Xaverově s centrem obce.
Tato rekonstrukce proběhne v červnu a červenci
a pochopitelně se neobejde bez dopravních omezení na této komunikaci. Proto žádáme všechny
řidiče, aby po dobu opravy respektovali tato
omezení, včetně dopravního značení, případně
aby zvolili okolní objízdné trasy.
Richard Sedlický
předseda komise stavební a ŽP
stavebni@nehvizdy.cz

INZERCE
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Úprava odvodňovacích pásů
v bytové zóně Canaby
Po zdlouhavých jednáních s developerem přistoupila obec k úpravě odvodňovacích pásů
a ploch veřejné zeleně v lokalitě Canaba I.
Travnaté pasy budou řádně posekány, případně
chemicky ošetřeny a bude na nich obnoven travní
porost. Vsakovací pasy budou vyčištěny, pokryty
geotextilií a zasypány kačírkem, tak aby byla
zachována jejich vsakovací a retenční schopnost.
Po dohodě s naší komisí budou upravené plochy
nabídnuty občanům pro výsadbu okrasných
rostlin a keřů.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

OHLÉDNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY:
BYL TO DOBRÝ ROK
Ačkoli je červen a léto klepe na dveře, při pohledu do kalendáře mě lehce
mrazí. Ano, ze školního roku 2015–2016 zbývá už jen maličko – ve čtvrtek
30. června si žáci vyzvednou vysvědčení a školní třídy utichnou. Vlastně ne
úplně, vždyť poběží příměstské tábory, ale sladké dva měsíce prázdnin jsou již
nadosah.
A jaký končící školní rok byl? Určitě historický – zahájili jsme jej v nové škole
a poprvé do lavic usedli šesťáci. Určitě rychlý, skoro jako by těch deset měsíců
nebylo. Možná chvílemi hektický, možná někdy složitý, ale byl dobrý a náš.
Byl takový, jakým jsme jej udělali my – žáci, rodiče, učitelé, všichni, kterých se
týkal.
Děkuji Vám za něj. Vám, kluci a holky, sedící v lavicích a poslouchající ne vždy
zajímavou učitelskou řeč. Vám, kolegyně a kolegové učitelé, vychovatelé, kuchařky a kuchaři, provozní zaměstnanci, za vzájemnou toleranci a trpělivost, za
vaši obětavou a záslužnou práci. Vám, rodiče, za důvěru, mnohdy shovívavost,
mnohdy ochotu se domluvit, za slova chvály i slova méně lichotivá.
Vám, pane starosto, zastupitelé, dámy z úřadu, chlapi z technických služeb, za
to, že to byl další rok, kdy cítíme, že škola je výkladní skříní obce. Vám všem,
kdo se díváte, jak to vedeme, a držíte nám palce.
Není vždy všechno růžové, dokonalé a optimistické. Ani my takoví nejsme.
Ale jsme tu s Vámi rádi a proto, aby naši žáci měli svou školu a své učitele rádi.
Děkuji Vám za ten rok. Stydět se za něj rozhodně nemusíme.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Základní informace o organizaci školního roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října
2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016
a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna
2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Praha-východ
stanoveny na 13. února. - 19. února. 2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14.
dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku
1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.
Podrobné údaje o organizaci nadcházejícího školního roku
naleznete na www.skolanehvizdy.cz

KVĚTEN VE SLUNÍČKÁCH: KONEČNĚ JSME DOVÁDĚLI VENKU
Naše třída se na tento nejkrásnější měsíc jara velice
těšila. Děti pozorovaly kytičky, včelky, motýlky
a další broučky. Měly radost, že se už nemusí tolik
oblékat. Konečně si mohly tvořit na pískovišti
a dovádět na školní zahradě. Květen je také spojený
se Svátkem maminek, pro které si děti vyrobily
dárečky, přáníčka a naučily se básničku, při které
nejedné mamince ukápla slzička. Četli jsme si také
knížku na pokračování. Děti každý den netrpělivě
poslouchaly osudy šnečka Palmáce, který přišel o
svůj domeček. Nakonec vše dobře dopadlo
a radost byla veliká. Slavnostně jsme přivítali nové
občánky do života písničkami a recitací básniček.
V okolí školky jsme obdivovali rozkvetlé stromy,
keře a vnímali jejich krásu a vůni.
Třídní učitelky
Hana Horálková a Věra Lopatářová
ms.nehvizdy@volny.cz

Naše třída se na květen, na nejkrásnější měsíc jara, velice těšila.

Foto: Archiv MŠ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Kdo vlastně ty Včeličky jsou? Je to třída pilných
dětiček, které nikdy nezahálí. Připravují se intenzivně na vstup do základní školy. Třídu navštěvují
převážně děti s odkladem školní docházky a děti,
které doposud nechodily do žádného kolektivu
předškolního zařízení.
V rámci příprav na vstup do první třídy probíhá
po celý rok předškolní kroužek. Děti si formou
„hry na školu“ osvojují dovednosti (kompetence)
potřebné pro vstup do základní školy. Každý
předškoláček má svoje učebnice nazvané „Chytrý
předškolák“ a „Šikovný předškolák“.
Také jsme přihlášeni do projektu „Medvídek
Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“. Jedná
se o profesionální vzdělávání v mateřské škole.
Tento projekt je koncipován v souladu se současným pojetím předškolní přípravy v Rámcovém
vzdělávacím programu.
Hlavní gestorkou projektu je odbornice na předškolní vzdělávání Eva Opravilová. Přes určitou
didaktickou náročnost projekt neztrácí hravou
formu a možnost samostatného, spontánního
a tvořivého přístupu dítěte. Kromě práce ve
školce, děti jednou týdně dostávají domácí úkoly.
Za výkon jsou odměněny razítkem a slovní
pochvalou. Tímto postupem si děti nenásilnou
formou zvykají na školní povinnosti.
V pololetí rozdáváme malé „Vysvědčení“. Sledujeme a zaznamenáváme individuální pokroky
dětí. Dbáme na správné logopedické dovednosti.
Rodiče se aktivně podílí na přípravě dítěte pro
školu a společně se těšíme z výsledků našich

Foto: Archiv MŠ

PILNÉ VČELIČKY: HRAJEME SI
NA ŠKOLU, ABY NÁS PAK BAVILA

předškoláčků. V naší třídě Včeliček již třetím rokem probíhá výuka anglického jazyka s rodilým
mluvčím. Na konci školního roku pořádáme
velkou slavnost „LOUČENÍ SE ŠKOLKOU“.
Zorganizujeme dětem dopolední výlet plný
zážitků a odpoledne se slavnostně rozloučíme
s předškoláky. Děti obdrží šerpu, pamětní list
a knížku na památku. Této akce se zúčastňují
rodiče i sourozenci.
A jak probíhá ve Včeličkách jaro? Samozřejmě aktivně, protože pilné Včelky nezahálí, jsou zvídavé
a chtějí se naučit spoustu nových věcí. Probouzející příroda je pro nás velkým zážitkem. Každý
den si přečteme něco nového, vyprávíme si nad

obrázky v knihách a encyklopediích. Využíváme
kvalitní didaktické pomůcky. Každý týden se
naučíme novou písničku, básničku nebo taneček.
S využitím různých technik a materiálů vyrábíme
a malujeme jarní kytičky, rozkvetlé stromy, zvířátka apod. Pozorujeme a zkoumáme klíčící semínka, pučící větvičky, rodící se mláďata. Příroda
nás láká na jarní vycházky a sportování. Aktivně
a rádi navštěvujeme blízké Rákosníčkovo hřiště.
Užíváme si při tom spoustu legrace a zábavy.
L. Chábová, V. Messaoudi
třídní učitelky Včeliček
ms.nehvizdy@volny.cz

TURISTICKÁ SOUTĚŽ: ZA PĚKNÝMI VÝLETY
NECESTUJTE DESÍTKY KILOMETRŮ
Turistická sezóna se kvapem blíží a možná už plánujete výlety do dalekých
krajů. Než své plány definitivně uzavřete, máme pro vás místní nabídku.
Možná vás překvapí, jak je lákavá.
Naše okolí je plné turisticky atraktivních míst. Víte, ve kterém městě
možná sídlili upíři? A kam jezdily
tisíce návštěvníků z Prahy za víkendovým koupáním? Kde se Marie Terezie
seznámila se svým chotěm? Nemusíte cestovat
desítky kilometrů za netradičním zážitkem, stačí
nasednout na kolo nebo obout pevné boty a máte
o program postaráno.
Abychom vám plánování výletů usnadnili a ukázali vám, kam všude stojí za to se podívat, máme
pro vás turistickou soutěž. Po okolí vás provede
nezranitelný Fext, bájná postava, která byla dobře

známá právě v našich končinách.
Vytipovali jsme pro vás nejzajímavější
místa, kde na vás bude čekat razítko do
hracího archu. Jakmile nasbíráte stanovený počet, můžete si vyzvednout
odměnu. Pro pilné sběratele jsme
připravili také hodnotnější ceny.
Soutěž poběží celou prázdninovou
sezonu. Na své výlety tak budete mít
hromadu času. Zajímají vás podrobnější
informace? K soutěži běží webové stránky polabsketoulky.cz, které se věnují cestovnímu ruchu
v našem regionu. Tohle léto se zkrátka nudit
nebudete. Svůj hrací arch si můžete vyzvednout
v cukrárně Borůvka nebo na obecním úřadě.
Za MAS Střední Polabí
Tomáš Adamec
skolska@nehvizdy.cz

Prázdninová fotosoutěž startuje!
DC Dráček a Klub 100 pořádají prázdninovou fotosoutěž na téma „Nehvizdy“ .
Soutěží se o netradiční, zážitkové ceny!!!
Více info na webu DC Dráček i Klubu 100 nebo městyse Nehvizdy.
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Turistická sezóna je tady! Je třeba začít plánovat výlety. A nemusí to vždy být do
dalekých krajů.
Foto: Olg Fabry
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOL NEHVIZDY A AFK NEHVIZDY

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
Našim družstvům minitenisu (6–7let) a babytenisu (8–9let) se v letošních
krajských soutěžích daří a patříme opět mezi nejsilnější.
Naši minitenisté i babytenisté jsou na čele skupin středočeské krajské soutěže
družstev!

Fotografie z mistrovských utkání našich družstev najdete na našem webu
www.tenisnehvizdy.cz.
Petr Kopřiva, vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
petr.kopriva@centrum.cz

Průběžná pořadí družstev po polovině odehraných kol:
Kategorie MINITENIS (6–7 let) – naše skupina:

Kategorie BABYTENIS (8–9 let) – naše skupina:

Kategorie BABYTENIS (8–9 let) – naše skupina:

1. TO Sokol Nehvizdy A
2. Tenis club Úvaly
3. TK Pacov
4. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
5. TO Sokol Nehvizdy B
6. Spartak Vlašim
7. TK Radošovice

1. TO Sokol Nehvizdy A
2. Sportovní centrum Linhart
3. Slavoj Český Brod A
4. TJ LTC Poděbrady
5. TK Benátky nad Jizerou B
6. TK Benátky nad Jizerou C
7. Tenis Brandýs nad Labem
8. TO Sokol Nehvizdy C

1. Sokol Říčany A
2. TK Radošovice A
3. TO Sokol Nehvizdy B
4. Sokol Říčany B
5. Tenis club Úvaly
6. TK Oáza Říčany
7. TK Pacov A
8. TK Radošovice B

Družstvo mladšího žactva TO Sokol Nehvizdy při mistrovském
utkání v Mladé Boleslavi. Zleva: Š. Svatuněk, K. Venerová,
J. Sixta, A. Kocianová.
Foto: Milan Svatuněk

Minitenistovi Šimonu Vališovi (TO Sokol Nehvizdy) se dařilo na turnaji
v Praze na Meteoru 5. 6. 2016. V silné konkurenci vybojoval postup
ze skupiny do hlavní soutěže. Gratulujeme!
Foto: Eva Batalová

V MCDONALD‘S CUPU SE MLADÍ
NEHVIZDŠTÍ FOTBALISTÉ NEZTRATILI
Žáci základní školy v Nehvizdech se zúčastnili 19.
května okresního kola McDonald‘s Cupu, turnaje
v malé kopané. Pod vedením paní učitelky Markéty Filipové a v doprovodu Kateřiny Trafinové
sehráli na městském fotbalovém stadionu v Čelákovicích 7 zápasů.
V kategorii mladších žáků získali 5. místo a v kategorii starších žáků získali 10. místo.
Naši žáci reprezentovali se ctí a pevně věříme,
že radost ze hry jim vydrží do dalších let.
Popřejme jim hodně chuti do hry a mnoho
nových příležitostí, kde budou moci prokázat
své kvality.
Poděkování patří i rodičům žáků – panu Salehovi
a panu Mikuleckému, kteří nehvizdský fotbalový
tým doprovodili a byli nápomocni nejen radou,
ale poskytli našim hráčům dokonalý trenérský
servis.
Markéta Filipová,
Kateřina Trafinová
zs.nehvizdy@volny.cz

Turnaj
o pohár starosty
Ve dnech 25. a 26. června pořádá
AFK Nehvizdy na fotbalovém
hřišti již tradiční turnaj v malé
kopané o pohár starosty našeho
městysu. Letošní rok bude pořádán již VIII. ročník. Předpokládáme účast 15–20 týmů.
Začátek turnaje je v sobotu
v 8.00 hodin. Přijďte se podívat
na fotbalové zápolení mladších
i starších fotbalistů.
Jiří Poběrežský
poberezsky@seznam.cz

Foto: Archiv základní školy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE

10

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

NOVINKY Z KOMISE
Naše komise na svém pravidelném setkání
zhodnotila již proběhlé akce a zároveň
naplánovala nové do konce září.
Mezi větší akce, náročnější na organizaci, patří Podzimní dětský den a Scooter
day. Budeme rádi, pokud se při pořádání
akcí zapojí i dobrovolníci z řad veřejnosti. Zájemci nám mohou napsat na e-mail
skolska@nehvizdy.cz.
Komise se intenzivně věnuje také nové
naučné stezce, na jejíž přípravě spolupracuje především se Základní školou Nehvizdy
v čele s ředitelem Lubošem Rýdlem a učitelkou Célií Korittovou. Z komise životního
prostředí nám pomáhá zastupitel Jiří Glatt
a spolupracujeme také s muzeem Říčany,
zastoupeným paní Adélou Venerovou.
Dalším bodem programu jsou pravidelné
zprávy z jednotlivých organizací v Nehvizdech: MŠ a ZŠ, DC Dráček, Klub 100, TJ
Sokol, AFK. Tyto zprávy prezentujeme
s cílem posílení spolupráce a komunity.
Jak jsou na tom dětská hřiště
Hlavním bodem programu byl stav
dětských hřišť po provedené roční revizi.
Drobné opravy již zahájily technické služby,
ale největším problémem bylo neschválení
velké klouzačky na hřišti v sokolovně
a současný stav hřiště v majetku společnosti Uniga. Doufáme, že se nám podaří

pořídit nový herní prvek na vytíženém
a velmi využívaném hřišti ve středu obce.
Hřiště Pod květinou není v majetku obce
a podle smlouvy o pronájmu bude fungovat
do konce roku 2016. V současné době je hřiště upraveno a je na něj zajištěn přístup. Od
nového roku 2017 budeme řešit v součinnosti s veřejností a spolkem „Za klidný domov“
možné varianty vzniku nové zóny pro děti.
Jelikož se návrhy od občanů z lokality Na
Zámku liší, budeme přihlížet k většinovému
názoru. Někteří stojí o vybudování dětského
hřiště a jiní o výstavbu univerzálního sportoviště (oplocené hřiště na sportování). Velmi apeluji na všechny občany Nehvizd, aby
své návrhy zasílali prostřednictvím ankety
spolku: http://zaklidnydomov.webnode.cz/
hriste/ nebo e-mailem na skolska@nehvizdy.
cz. Prosím o uvedení jména a čísla domu.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Výzva
Spolek „Za klidný domov“ v Nehvizdech
vyzývá občany k informování o výskytu
zápachu v Nehvizdech.
Více na: http://zaklidnydomov.webnode.
cz/zapach/.

DC DRÁČEK: PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY A DĚTSKÁ SKUPINA

A co nás čeká od září?
Stěhování do budovy školy Pražská 14
a vznik dětské skupiny. V přízemí bude
zázemí pro dětskou skupinu včetně využití
oplocené zahrady. V 1. patře bude herna
i místnost pro zájmové kroužky. Nezapomínáme ani na jednorázové hlídání malých
dětí, semináře, poradny, výtvarné dílny atd.
Pravidelný program a nabídku zájmových

kroužků budeme tvořit během
prázdnin a informace budou zveřejněny na webu: www.dcdracek.
cz. Na vybavení nové herny nám
přispěl městys Nehvizdy, kterému
děkujeme za celkovou podporu naší
činnosti.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

Informace o výsledku zápisu
do dětské skupiny Nehvizdy
Celkem bylo podáno 20 přihlášek.
Přijato bylo 12 dětí od 1. září. Další
děti budou přijímány během roku,
a to po uvolnění míst (přijaté děti do
obecní MŠ, které dovrší 3 let věku).
Budeme doplňovat kapacitu po celý
rok a přijímat i náhradníky na občasnou docházku za odhlášené děti.
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Poslední volná herna v tomto roce
bude v úterý 29. 6. 2016. Bude to rozloučení se starými prostory a zároveň
oslava 5letého výročí založení našeho
centra. Poděkováním za vaši přízeň
bude pro tento den VSTUP ZDARMA
a děti si odnesou malý dárek.
Poslední Miniškolka bude v pátek
1. 7. 2016. Rozloučení jsme uspořádali v solné jeskyni.
O prázdninách pořádáme dva příměstyské tábory, které jsou plně obsazené, a čeká nás stěhování do nových prostor.
Postupně nám končí naše zájmové kroužky,
které v tomto pololetí navštěvovalo přibližně 160 dětí i dospělých! Děkuji lektorům
za jejich skvělou práci a také sponzorovi
kroužku vaření, restauraci U Drástů.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

LÉTO MÁ BÝT POHODOVÉ, DBEJME
PROTO NA BEZPEČÍ NAŠICH DĚTÍ!
O prázdninách najíždíme na jiný režim, než
jsme zvyklí po zbývající rok. Opouštíme zajeté
mechanismy, cestujeme, posíláme děti na tábor,
běhat venku. Stejně jako po celý rok bychom
ale měli dbát na bezpečí našich dětí. Poučit
je, jak se mají chovat, pokud se dostanou do
úzkých, co dělat, když se ztratí.
Riziko, že se dítě ztratí, vzrůstá právě o prázdninách především u těch mladších. Ztratit se
nám náš potomek může vlastně kdekoli. Naše
děti by měly znát celé své jméno, adresu, telefonní číslo a umět telefonovat.

Aby děti svůj volný čas využily bezpečně a ve
zdraví, je hlavně na nás rodičích, abychom
svým ratolestem připomínali pravidla, jak se
mají chovat nejen v přírodě, ale i doma. A to
hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Klíče od domu by neměly nosit viditelně, ale
skrytě pod oděvem!
Velkou letní nástrahou je koupání na neznámých místech řek a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme
její hloubku, a přeceňování plaveckých schop-

ností je pravidelnou příčinou prázdninových
tragédií.
Dítě na kole by mělo znát základy pravidel
silničního provozu (dítě do 10 let nesmí bez
doprovodu dospělých na silnici), mít vybavené
kolo a cyklistickou přilbu. Co se týká dítěte
jako chodce, není správné, že pospíchající rodiče téměř vlečou přes silnici své dítě, které se
brání slovy: ale mami, vždyť máme červenou.
Michal Dudla
straznik@nehvizdy.cz
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