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Pár slov od ředitele závodu Tomáše Vojtka.
Foto: Mirka Kvasničková
Když mi starosta Nehvizd Vladimír Nekolný
poprvé ukázal školní tělocvičnu a její prostory a přesvědčoval mě, abych v městysi
trénoval atletiku, hned jsem si řekl, že tady
se bude nejen skvěle trénovat, ale mohl by
se tu zorganizovat i nějaký závod.
Ze začátku jsem měl plán udělat jednu či
dvě disciplíny a doplnit je několika zahraničními atlety. Nakonec se to trochu rozjelo,
což přivádělo starostu k mírnému šílenství
a mítink se stal srovnatelný s těmi zavedenými po Evropě. Ale za pomoci Středočeského kraje, městyse, základní školy a dalších
sponzorů se vše podařilo.
Všem bych chtěl tímto moc poděkovat
a věřím, že se nám podaří za pomoci sponzorů zorganizovat tento mítink i příští rok.
Speciální díky patří panu Jiřímu Jónovi,
kterého jsem požádal o pomoc při doplnění startovní listiny. Listinu nejenže skvěle
doplnil, ale zastával i mnoho dalších funkcí
pro správný chod a organizaci závodu. Soutěž nebyla pouze jednodenní. Byla jakýmsi
vyvrcholením, velkým finále předchozích
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tří kol v dětském trojboji. Dohromady to
činí přes 250 běhů na 60 metrů, 2500 skoků
a stejný počet hodů raketkou.
Na mezinárodním mítinku se představili
sportovci ze tří kontinentů a osmnácti národností. Kvůli několika zraněním na poslední chvíli a špatnému počasí, které ovlivnilo
letový řád jsme nemohli přivítat závodníky
ze čtyř kontinentů a dalších národností.
Na akci zavítaly i hvězdy let minulých,
jmenovitě Tomáš Dvořák, současný šéftrenér
Českého atletického svazu, Roman Šebrle,
Zuzana Hlavoňová a další. Z jiného sportovního odvětví si cestu sem našly tenistky Lucie
Hradecká a Petra Kvitová. Všichni zúčastnění
závodníci si velice pochvalovali organizaci
celé akce. Slova světového šampiona Gaisaha
nebo chorvatského výškaře Alana Melona
či brazilské sprinterky nás velice potěšila. Ti
navštívili desítky mezinárodních mítinků,
ale tento řadí mezi ty nejlepší. Všichni byli
moc rádi, že jsme je pozvali a že pozvání
přijali. Nejen skokani, ale i koulaři si velice
pochvalovali skvělou atmosféru, kterou jim
diváci udělali. Ke každému závodníkovi
jsme se snažili přistupovat individuálně od
doby, kdy přistál až po jeho odlet. O největší
překvapení a show se postaral Enaroho Ituah
z Nigérie, který si v dálce vytvořil nový osobní rekord a ihned po závodě se ptal, kdy zde
uspořádáme další akci.
Vložený závod hendikepovaných sportovců
se stal jedním z nejsilnějších momentů nejen
pro fanoušky, ale i pro samotné vrcholové
závodníky. V závodě nešlo vůbec o čas, ale
o to ukázat, že i lidé s hendikepem se mohu
plnohodnotně účastnit sportovního klání.
Samotná organizace mítinku se nám povedla. Časový harmonogrm byl s několika-

minutovým zpožděním dodržen. Přesto si
uvědomujeme délku a náročnost programu
a na příští ročník již plánujeme změny, které
mítink zdokonalí. Jednou z hlavních změn
bude přesun ze všedního dne na víkend,
souběžně probíhající disciplíny a doprovodný program.

Podívat se přijely i tenistky Petra Kvitová
(na snímku) a Lucie Hradecká.
Foto: Jiří Kottas, 2018
Jsme velice hrdi, že se Nehvizdy zapsaly
do světové atletiky nejen díky skvělým
výkonům atletů, kteří momentálně okupují
přední místa nejen českých, ale i světových
tabulek. Věříme, že si Nehvizdy najdou své
místo mezi hvězdami, stejně jako všichni
účastnící se závodníci.
Tomáš Vojtek
mestys@nehvizdy.cz
ředitel závodu a trenér mládeže
Pokračování série článků o atletickém
mítinku najdete na stranách 2–5.
Další informace také na www.nehvizdy.cz
a na http://www.hvezdyvnehvizdech.cz/.

JAK VOLILY NEHVIZDY PREZIDENTA
Číslo
Kandidát			1. kolo			2. kolo
				Hlasy
%		Hlasy
1.
Topolánek Mirek		72
5,25		X
2.
Horáček Michal		
186
13,58		
X
3.
Fischer Pavel		149
10,88		X
4.
Hynek Jiří		25
1,82		X
5.
Hannig Petr		7
0,51		X
6.
Kulhánek Vratislav		7
V 0,51		X
7.
Zeman Miloš		
341
24,90		
510
8.
Hilšer Marek		138
10,08		X
9.
Drahoš Jiří		
444
32,43		
903
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ATLETICKÝ MÍTINK V NEHVIZDECH

HVĚZDY ROZZÁŘILY NEHVIZDY.
K VIDĚNÍ BYLA ŠPIČKOVÁ ATLETIKA

ŘEKLI O NÁS:
„Zní to jako skvělý nápad udělat kousek od Prahy
atletický mítink. Škoda, že nejsem mladší, abych si
mohl také zazávodit. Závodu přeji mnoho zdaru
a akci si užiji alespoň jako divák.“
Roman Šebrle
olympijský vítěz
„Ráda bych popřála Hvězdám v Nehvizdech
hodně hvězdných atletických zážitků, spoustu rozzářených dětských očí a aby se mítink povedl dle
představ organizátorů. Já osobně se strašně těším
na nový zážitek a doufám, že společně se mnou
budete na místě fandit našim atletům.“
Lucie Hradecká
vítězka Fed Cupu, 2x medaile z OH

„Předně bych chtěl poděkovat za pozvání a příjemně strávený večer v prostředí vaší „tělocvičny“,
kde se odehrálo první klání „Hvězd v Nehvizdech“.
Nečekal bych, že po roce od slavnostního otevření
nebývalého sportovního stánku se v něm uskuteční atletické závody, které budou mít takovou
kvalitu a přitáhnou takové množství diváků. Chtěl
Do Nehvizd přijel závodit i zkušený výškař Jaroslav Bába. Foto: Jiří Kottas, 2018
bych Vám a všem, kteří se na 1. ročníku podíleli,
pogratulovat a poděkovat, kdy věřím, že to byl
hned první pokus na výšce 220 centimetrů
a bral při svém letošním premiérovém startu dostatečný impuls a dočkáme se v příštím roce
druhé místo. Jeho přemožitelem se stal Ukra- pokračování a založení tradice, které se budou
v budoucnu účastnit další jména atletů, hodna
jinec Viktor Lonskyj, jehož vítězný výkon
názvu závodu samotného.“
měl hodnotu 223 centimetrů. Tuto dvojici
Tomáš Dvořák
doprovodil na stupně vítězů třetí Matúš
šéftrenér Českého atletického svazu
Bubeník ze Slovenska (217).
a trojnásobný mistr světa v desetiboji
Celý program pak vyvrcholil v koulařském
V městysu Nehvizdy kousek od Prahy byla
sektoru.
Tam
předvedl
nejdelší
pokus
Němec
ve čtvrtek 18. ledna k vidění špičková atletiPatrick Müller, jehož náčiní dolétlo na 19.82 „Vážení sportovní přátelé, mrzí mě, že jsem vás
ka. Postarali se o ni naši reprezentanti
nemohl přijet osobně podpořit na mítink Hvězdy
metru a druhého Řeka Kiriakose Zótose
i zajímaví zahraniční hosté.
(19.21m) za sebou nechal o více než šedesát v Nehvizdech, ale právě dnes 18. 1. nás čeká jeden
Hlavní program zahájila dálka mužů, kde ve
z nejdůležitějších aktů před zimními olympijskými
centimetrů. Nejlepším českým závodníkem
startovní listině figuroval i český rekordman
Radek Juška. Loňský vítěz univerziády a fina- byl Ladislav Prášil, který zaznamenal nejlépe hrami v Pchjongčchangu, a to nominační plénum
na Pražském hradě. A tak bych vám aspoň takto na
lista mistrovství světa se teprve před necelým 19.02 m. Svou formu po návratu ze soudálku rád popřál krásné sportovní zápolení
středění a před nadcházejícím mezistátním
týdnem vrátil ze soustředění na Tenerife,
a řadu skvělých zážitků. Mítinku, který propojuje
utkáním
testoval
i
vícebojař
Adam
Sebastian
a proto byly Nehvizdy jeho letošním prvHelcelet a s výkonem 14.84 m na úvod sezó- profesionální atletiku s tou pro děti a mládež, přeji
ním halovým startem. Přestože skákal ze
dobrou budoucnost. Těším se, že se uvidíme něny může být poměrně spokojen.
zkráceného rozběhu, dokázal zdatně svým
kdy příště. Držte českému týmu palce na zimních
Petr Jelínek
soupeřům konkurovat. Jeho nejdelší pokus
olympijských hrách.“
Český
atletický
svaz
z páté série měřil 758 centimetrů a stačil
Jiří Kejval
na třetí místo. Dále skočili pouze druhý
předseda Českého olympijského výboru
Nigerijec Ituah Thomas Enahoro, který dolétl
na 778 centimetrů a vítěz závodu Vladyslav
„Ve čtvrtek 18. ledna 2018 jsem se jako startér zúMazur, jenž triumfoval v kvalitním výkonu
častnil mezinárodních atletických závodů ve školní
786 centimetrů. Jediný centimetr za Juškou
tělocvičně městysu Nehvizdy. Akce měla název
zaostal druhý český zástupce Milan Pírek,
Hvězdy v Nehvizdech a ten název nelhal. Celá akce
který zaznamenal 757 centimetrů.
byla perfektně zajištěna po všech stránkách, sporNásledovala výška žen, kde byla největtovní, společenské a organizační. Konferenciérem
ší favoritkou juniorská mistryně Evropy
závodů byl Štěpán Škorpil. Nejvíce jsem záviděl
Michaela Hrubá, a ta papírové předpoklanehvizdským dětem, kterých bylo všude plno, tu
dy naprosto suverénně potvrdila, když se
možnost být v kontaktu s takovými atletickými
dokázala úspěšně přenést přes hodnotu 188
esy. Přítomny byly i legendy světového desetiboje
centimetrů, čímž o tři centimetry vylepšila
Tomáš Dvořák a Roman Šeberle. Mezi diváky byly
své letošní české halové maximum. Poté se
i tenistky Petra Kvitová a Lucie Hradecká. Mezi
pokoušela o zdolání 191 centimetrů. Zatím
dalšími diváky byla i Denisa Rosolová a spousta jiovšem na této výšce úspěšná nebyla. Druhou
ných bývalých reprezentantů. Velký dík za tuto akci
příčku obsadila Nikola Strachová za 182 cenpatří především Tomáši Vojtkovi řediteli závodů
timetrů a třetí byla Slovenka Táňa Dunajská
a trenérovi, který se stará o děti z Nehvizd,
s výkonem 179 centimetrů.
a starostovi Nehvizd Vladimíru Nekolnému.“
Středočeský kraj podpořil atletickou
Lídr českých výškařských tabulek se měnil
Jaroslav Ryneš
akci dotací 100 tisíc korun.
v soutěži mužů a stal se jím dle očekávání JaTJ Spartak Čelákovice
Foto: Jiří Kottas, 2018
roslav Bába. Zkušený matador parádně trefil
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ATLETICKÝ MÍTINK V NEHVIZDECH

NEHVIZDSKÉ ATLETICKÉ NEBE SI UŽILI I ŠKOLÁCI

Při tréninku závodníků se automaticky přidaly i školní děti. Foto: Kateřina Nedvědová
V polovině ledna se atletické nebe v Nehvizdech hvězdami opravdu rozzářilo. Ne
najednou, ale pěkně pomalu, jak to má na
obloze být. První hvězdy vyšly už ráno, kdy
v tělocvičně začaly závody žáků obou stupňů
základních škol.
Zakousli se do sebe závodníci z Nehvizd,
Brna, Čelákovic, Říčan a Jiren, a to ve velmi
hojném počtu. Atmosféra byla skvělá, roztleskávači vlk a zajíc vytvořili skutečný kotel,
který vyburcoval závodníky k maximálním
výkonům. Velmi přátelskou a sportovní atmosféru vytvořili spolužáci závodníků – i jim
tedy patří velký dík.
Soutěžilo se v atletickém trojboji – skok z místa, sprint na 60 metrů a hod tzv. „raketkou“.
Pro celkové umístění závodníků byl rozhodující součet pořadí, v případě shody umístění
rozhodoval lepší dosažený čas ve sprintu. Pro
závodníky bylo velmi motivující nejen špičkové prostředí haly, ale i velmi kvalitní konkurence a možná i fakt, že odměny nečekaly
pouze na medailisty, ale že drobná pozornost
byla připravena pro každého účastníka.

Závodníci na prvních třech místech obdrželi
medaile a věcné ceny od sponzorů, nejlepší
sportovci za oba stupně škol si pak převzali
ocenění v ředitelně školy.
A jak celá soutěž probíhala? Závodníci se
mezi sebou měřili ve čtyřech věkových kategoriích. 2. a 3., 4. a 5., 6. a 7.,
8. a 9. ročník, každá kategorie rozdělena na
chlapce a dívky. Nehvizdské atletky se navíc
musely vyrovnat s faktem, že zatím nemáme
devítku a osmička je víceméně klukovská,
takže v nejstarší kategorii dívek závodily
Magda Heršálková a Lucka Urbanová ze 6.
ročníku a Lenka Faltusová ze 7. ročníku.
Holky se neztratily, bily se jak lvice a získaly
krásná umístění. Domácí borci se opravdu
předvedli v tom nejlepším světle. První místa
mezi chlapci získali Robin Saleh, Jakub Chodl
a Jakub Šafler, druhá Matěj Oberthor, Šimon
Svatuněk s Jakubem Truhlářem a Matyáš
Nedvěd, bronz ozdobil Davida Luňáka, Jana
Cibulku a Davida Horejše.
Zářily i dívky: Zlaté Eliška Truhlářová, Kristýna Vopařilová a Eliška Zimmermannová,

stříbrné Natálie A. Tlusťáková, Nikoleta Lar,
a Kristýna Venerová, bronzové Eliška Stejskalová, Veronika Havlíčková a Lucie Urbanová.
Ocenění pro nejlepšího sportovce si za
1. stupeň odnesl Marek Zimmermann, za
2. pak Magdaléna Heršálková.
Co dodat… No poděkovat přeci. Závodníkům – medailovým i nemedailovým za velmi
hodnotné sportovní výkony, divákům za
sportovní a přátelskou atmosféru, duchovnímu otci mítinku Tomáši Vojtkovi za nápad
a organizaci, Kateřině Nedvědové a Martině
Poppelové za neúnavnou organizaci, Verče
a Lucce Nedvědovým za pomoc, kolegům za
suplování, sponzorům za dary, městysi za zázemí… Určitě na někoho zapomenu, ale díky.
Díky všem, kdo se jakkoli zasloužili o to, aby
malé hvězdy posvítily na cestu do Nehvizd
hvězdám velkým, které se po české hymně
rozzářily v tentýž den úderem čtvrté hodiny
odpolední
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

KOLIK TO VŠECHNO STÁLO? A STÁLO TO ZA TO?
Nejdříve odpovím na otázku, proč se
v Nehvizdech pořádal mezinárodní atletický
mítink, protože ji považuji za důležitější, než
kolik to všechno stálo. Celou dobu, co jsem
starostou, se snažíme vytvořit co nejlepší
podmínky ke sportování a přimět co největší
počet dětí k pohybu, když mnohé z nich tráví
velkou část volného času sezením u počítače.
A pomalu se mi začíná zdát, že děti žijí ve
virtuálním světě počítačových her, kde je
vše možné, každý zde vše dokáže zdolat, odstranit a vyhrát. V reálném životě je to úplně
jinak, bez námahy a úsilí nelze dosáhnout
úspěchu a vítězství.
Sportování je jedna z možností, jak trénováním nabýt jistotu pohybu a dokázat odhadnout své možnosti. Sportování umožní také
prožít pocity z vítězství, prohry a překonání
sama sebe. Dále je tu možnost naučit se žít
v kolektivu, získávat nové přátele a respektovat soupeře. Nechceme ze všech dětí
vychovávat vrcholové sportovce, ale jak již
bylo mnohokrát řečeno: „Ve zdravém těle,
zdravý duch“.

A jak co nejlépe přimět děti ke sportování
a ty, které již sportují, v jejich úsilí podpořit?
No přece tím, že jim umožníme, aby mohly
vidět naše nejlepší závodníky, prožít atmosféru závodu, setkat se s řadou osobností českého
sportu, a to vše v jejich školní tělocvičně, kde
sami sportují nebo mají možnost sportovat spolu s rodiči. Považoval bych za veliký
úspěch našeho snažení, kdyby se většina
našich dětí věnovala zdravému pohybu.
Teď k otázce, kolik to stálo. Na jednání
zastupitelstva byl představen záměr tohoto
mezinárodního atletického mítinku, který
zastupitelé městyse podpořili. Také se projednávalo finanční zabezpečení celé akce. Na
základě předloženého plánovaného rozpočtu
mítinku zastupitelstvo odsouhlasilo finanční
příspěvek městyse na zajištění akce ve výši
100 tisíc korun. Celkové výdaje na akci byly
ve výši 560 tisíc korun. Dále obec požádala
o dotaci na tento mítink Středočeský kraj ve
výši 100 tisíc korun, tato dotace byla radou
Středočeského kraje odsouhlasena. Další
finanční zajištění se hradilo od mnoha spon-
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zorů, zde bych chtěl vyzvednout ty hlavní
sponzory, a to DNA Central Europe, s. r. o.,
METAL-PS, spol. s r. o., Compass CZ, s. r.
o., BRagro, s. r. o., zvláštní poděkování patří
hotelu LONY, který zajistil pro zahraniční
účastníky ubytování a stravu.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i ZŠ
a MŠ Nehvizdy za pomoc při spolupořádání
a všem dalším sponzorům i ostatním pořadatelům. Myslím, že akce byla velice úspěšná
a důstojně odstartovala letošní rok v městysu
Nehvizdy.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ATLETICKÝ MÍTINK V NEHVIZDECH

NEHVIZDY SE PŘIŘADILY K DŮSTOJNÝM
POŘADATELŮM HALOVÝCH ATLETICKÝCH MÍTINKŮ

Vítěz soutěže koulařů Patrick Müller. 				
Považuji se za věrného služebníka královny
sportu – atletiky – a tak jsem jí rád posloužil, když jsem byl organizátorem nového
českého halového mítinku v Nehvizdech
žádán o pomoc při naplnění startovní
listiny zahraničními atlety.
Zadaný úkol z Nehvizd v říjnu minulého
roku se zdál snadný. Rozpočet umožňoval
sehnat celkem 10–12 atletů do čtyř disciplín mítinku. Rozpočet však během konce
roku díky zájmu a podpoře řady místních
sponzorů úspěšně narostl až do výše
částky, která umožňovala pozvat 25–30
zahraničních atletů slušné mezinárodní
výkonnosti.
Termín nového mítinku byl stanoven na
počátek halové závodní sezóny a zdaleka
ne všem osloveným atletům vyhovoval.
Mnozí špičkoví atleti (např. polský koulař
Bukowiecki, italští výškaři nebo finští
skokani do dálky atd.) byli v termínu
mítinku ještě v plné tréninkové přípravě na
zahraničních soustředěních.
Nakonec do Nehvizd přijelo celkem 28
atletů a atletek z 18 zemí a skutečně zde na
mítinku startovali.
Výkonnostně letos mítinku dominovali
Vladyslav Mazur z Ukrajiny, který v dálce
skočil 786 cm, jeho krajan Viktor Lonskyj
ve výšce se 223 cm a také mladí koulaři: vítěz Patrick Müller z německého Neunbrandenburgu si v Nehvizdech vylepšil osobní
rekord o více než půl metru až na 19,82 m
a o dva dny později na mítinku v Německu dokonce překonal hranici 20 metrů.
Slovinec Zupančič zaostal v Nehvizdech
za osobním rekordem jen dva cm. Dlou-
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Foto: Jiří Kottas, 2018

hé vrhy v těsné blízkosti svého osobního
maxima předvedl i Řek Zótos.
Ve sprintu na 60 m mohli diváci vidět na
pár sekund v akci Brazilku De Lis a Portugalce Antunese.
Největším šoumenem mítinku byl bezesporu mladý nigerijský vícebojař Ituah Enahoro žijící v Německu. Ituah v nehvizdské
dálkařské soutěži 2x zlepšil svůj osobní
rekord až na 778 cm a ze svých dlouhých
skoků se dokázal patřičně radovat. Ituah se
moc těší, že mítink v Nehvizdech se bude

Tvrdé souboje probíhaly i v dálkařském sektoru.

WWW.NEHVIZDY.CZ

konat i napřesrok a že bude pozván. Ale
nejen jemu se mítink líbil, velice přátelskou atmosférou a bezprostředním kontaktem s obecenstvem byli nadšeni všichni
zahraniční atleti. S úžasem oceňovali
školní tělocvičnu základní školy a podporu
městyse s pouhými 3000 obyvateli.
Zvláště pak koulaři obdivovali perfektně
připravený sektor pro jejich soutěž. Všichni si také pochvalovali zázemí soutěže, pohostinnost pořadatelů v hale a ubytování se
stravováním v hotelu Lony, kde si šoumen
Ituah den po soutěži vyzkoušel i wellness.
Vesměs všichni letos pozvaní atleti by se
rádi do Nehvizd vrátili; pořadatel samozřejmě musí s odstupem jednoho roku
zvážit kvalitu zajímajících se atletů
a bezpochyby místo náboru do startovky se
příště bude jednat o výběr z mnoha zájemců. Letošní účastníci si totiž jistě nenechají
pro sebe objev nového mítinku s velmi
dobrými podmínkami pro pěkné výsledky
a v dobrém slova smyslu o Nehvizdech
v růžových barvách promluví. A tak řada
dalších zahraničních atletů bude příští rok
hledat na mapě, kde vlastně ty Nehvizdy
jsou.
Nehvizdy se hned napoprvé důstojně
přiřadily k tradičním pořadatelům českých
halových atletických mítinků konaných
v Jablonci, Otrokovicích, Hustopečích atd.
Nehvizdy se nemohou srovnávat jen s halovým mítinkem Czech Indoor Gala
v Ostravě, kde je regulérní atletická dráha
200 metrů a nepoměrně silnější finanční
zajištění akce.
Jiří Jón
manažer mítinku,
bývalý trenér mládeže a reprezentace

Foto: Jiří Kottas, 2018

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ATLETICKÝ MÍTINK V NEHVIZDECH

VÝSLEDKY Z MEZINÁRODNÍHO
ATLETICKÉHO MÍTINKU V NEHVIZDECH
60 M –MUŽI
Jméno		
1. D. Antunes
2. M. Pírek
3. V. Netymach
4. M. Kadlec

SKOK VYSOKÝ – MUŽI
Ročník
920101
870716
951024
940811

Oddíl/Stát		
Portugalsko		
VSK Univerzita Brno
AC Pardubice		
Atletika Jižní Město z. s.

Výkon
06.91
06.94
06.98
07.05

Ročník
010324
990503
990203

Družstvo			
A. C. Sparta Praha
TJ Dukla Praha 		
TJ Sokol Hradec Králové

Výkon
07.03
07.20
07.25

60 M – JUNIOŘI
Jméno		
1. J. Pechar
2. A. Šufliarský
3. D. Ryba

60 M – DOROSTENCI
Jméno		
1. V. Kašák
2. V. Vopařil
3. M. Michalík

Ročník
010309
030302
021229

Oddíl/Stát		
Atletika Jižní Město
TJ Slavoj Český Brod
TJ Slavoj Český Brod

Výkon
07.33
07.83
07.86

Ročník
950101
010826
021016

Oddíl/Stát		
Brazílie			
Atletika Stará Boleslav
Atletika Jižní Město

Výkon
07.61
08.51
08.52

60 M – ŽENY
Jméno		
1. De Liz Tamaris
2. V. Nedvědová
3. V. R. Keprtová

60 M – DOROSTENKY
Jméno		
1. B. Křížová
2. T. Staňková
3. E. Šíchová
4. N. Melicharová

Ročník
050629
021208
040623
020920

Oddíl/Stát		
A. C. Sparta Praha		
Atletika Stará Boleslav
Atletika Stará Boleslav
Atletika Stará Boleslav

Výkon
08.46
08.79
08.91
08.98

Oddíl/Stát		
Atl. klub Olomouc.
Polsko			
VSK Univerzita Brno

Výkon
08.02
08.37
08.55

Jméno		
1. V. Lonskyj
2. J. Bába		
3. M. Bubeník
4. S. Siverio
4. M. Edwards
4. A. Melon
7. K. Lumi

Ročník
951026
840901
891114
900710
880801
911024
850403

Oddíl/Stát		
Ukrajina			
TJ Dukla Praha		
VSK Univerzita Brno
Španělsko		
Velká Británie		
Chorvatsko		
Estonsko			

Výkon
2.23
2.20
2.17
2.14
2.14
2.14
2.10

SKOK VYSOKÝ – ŽENY
Jméno		
1. M. Hrubá
2. N. Strachová
3. T. Dunajská
4. P. Dosi
5. C. Fleischer
6. L. Pejchalová
7. E. Klučinová
8. B. Stichling
9. D. Majerová

Ročník
980221
940512
920724
010331
961025
981115
880413
000304
971027

Oddíl/Stát		
Výkon
Univ. sportovní klub Praha 1.88
PSK Olymp Praha		
1.82
Slovensko		
1.79
Řecko			1.79
Norsko			
1.75
Univ. sportovní klub Praha 1.75
Univ. sportovní klub Praha 1.75
Německo		
1.75
AK Škoda Plzeň		
1.70

SKOK DALEKÝ – MUŽI
Jméno		
1. V. Mazur
2. I. T. Enahoro
3. R. Juška
4. T. Barry
5. M. Pírek
6. I. Gaisah
7. R. Abramovski
8. D. K. Agyare

Ročník
961121
971215
930308
970602
870716
830719
950223
870611

Oddíl/Stát		
Ukrajina			
Nigérie			
PSK Olymp Praha		
Španělsko		
VSK Univerzita Brno
Nizozemí		
Polsko			
Ghana			

Výkon
7.86
7.78
7.58
7.58
7.57
7.48
7.23
NM

60 M PŘEKÁŽEK – MUŽI
Jméno		
Ročník
1. M. Pokorný
880921
2. R. Abramovski 950223
3. A. Hromčík
090306

60 M PŘEKÁŽEK – JUNIOŘI
Jméno		
1. D. Ryba
2. A. Šufliarský

Ročník Oddíl/Stát		
990203 TJ Sokol Hradec Králové
990503 TJ Dukla Praha		

Výkon
07.98
08.19

60 M PŘEKÁŽEK – DOROSTENCI
Jméno		
1. J. Pechar

Ročník Oddíl/Stát		
010324 A. C. Sparta Praha		

Výkon
07.93

VRH KOULÍ 7,2 KG – MUŽI
Jméno		
Ročník
1. P. Müller
960204
2. K. Zótos
960117
3. L. Prášil
900516
4. B. Župančič
950405
5. R. Kownatke
850324
6. M. Novák
921004
7. J. Milán
831202
8. A. Noguera
930311
9. J. Heil		970419
10. A. S. Helcelet 911026
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Oddíl/Stát		
Výkon
Německo		
19.82
Řecko			
19.21
TJ Dukla Praha		
19.02
Slovinsko		
18.91
Polsko			
18.44
Atletický klub Olomouc
18.19
Španělsko		
18.04
Španělsko		
17.95
Estonsko			17.05
PSK Olymp Praha		
14.84
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MYSLIVECKÝ BÁL:
SKVOSTNÉ CENY A PLNÝ PARKET

Na myslivecký bál se letos přišlo pobavit 170
lidí. Letošní novinkou bylo předtančení pražské
taneční školy, jejíž tanečníci předvedli kromě
standardních i latinskoamerické tance. V tombole se prodalo na 1000 lístků a ceny stály opět
za to – zvěřina, kam se podíváš, a k tomu dobré
láhve i něco sladkého na zub.
Myslivecký bál se letos proměnil v ples.
Přispěla k tomu nejen výzdoba sálů, krásné

šaty dam a obleky pánů, ale také kapela, která
hrála především standardní a latinskoamerické
rytmy, které až nad ránem proložila diskotékou. Plesovou atmosféru ještě umocnila ukázka
profesionálního provedení jednotlivých tanců.
Asi nejlepší odměnou pro pořadatele bylo, že se
společně skvěle a až do rána bavili starší
i mladí, lidé z původní i nové zástavby. A všem
bylo dohromady dobře.

Děkujeme našim sponzorům, především
myslivcům z Nehvizd Přemyslu Brodskému
a Danielu Štěchovi, díky nimž byla tombola
opět prvotřídní. A také členům školské komise
a dalším dobrovolníkům, kteří proměnili
tělocvičnu v sokolovně v plesový sál a starali se
o to, aby lidé mohli nerušeně plesat.
J. Záhrobská, skolska@nehvizdy.cz
Foto: M. Kvasničková, J. Záhrobská

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

Božena LEDECKÁ
Růžena ČERVINKOVÁ
Pavel ŠTĚCH
Ludmila GOLOLOBOVÁ
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

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
NAŠEHO MĚSTYSE
V prostorách úřadu městyse bylo 20. ledna
přivítáno dvacet nových občánků Nehvizd.
S pěkným programem vystoupily děti
z mateřské školy a miminkům předaly
přáníčka. Starosta Vladimír Nekolný
a radní Jitka Záhrobská popřáli dětem
šťastný život v naší obci a předali všem
malý dárek.
Koncem února si rodiče mohou vyzved-

nout v podatelně úřadu zdarma hrneček
s fotografií svého miminka jako upomínku
na tuto slavnostní chvíli.
Více fotografií najdete na webu městyse ve
fotogalerii a na http://fotoemotion.cz/.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Foto: Martina Root

Zleva Anna Arazimová, Tamara Pavlíčková, Sára Švarcová, Matyáš
Hőck, Alena Sychrovská.

Zleva: Kristýna Malá, Andrea Nováková, Tomáš Krafek, Liliana
Mikušová, Přemysl Macura

Zleva: Rozálie Okrouhlická, Emma Kuličkková, Kateřina Agnes
Vlková, Viliam Háva, Jakub Gurega

Zleva: Josefína Nováková, Julie Troblová, Ellisa Králová, Kristian Režnar, Kristýna Rulíčková
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LEDNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo:
- uzavření kupní smlouvy mezi společností
Agro Mouřenín, s.r.o., a městysem Nehvizdy na
koupi spoluvlastnického podílu id. 1/6 nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 573 pro
kat. území Nehvizdy, a to pozemků označených
parcelními čísly 181, 200/171, 200/187, 222,
231/2, 243/1, 300, 303 a 334 v k. ú. Nehvizdy
za dohodnutou cenu 628 360 Kč a pověřilo
starostu smlouvu podepsat.
Tyto pozemky městys kupuje, protože část je
pod plánovaným obchvatem a budoucí cestou
k Nové skále.
- uzavření nájemní smlouvy mezi paní M. S.
a městysem Nehvizdy na pronájem nebytových
prostor v č. p. 255 o výměře 32 m² pro provozování pošty Partner s platností od 1. 6. 2018
a pověřilo starostu jejím podpisem.
Tato smlouva byla uzavřena po jednání
s Českou poštou, s. p., protože městys nechtěl,
aby provoz byl omezen, naopak požadujeme
rozšíření provozní doby.
- záměr směnit pozemek p. č. 327 v k. ú.
Nehvizdy o výměře 16 732 m² za pozemky p.
č. 200/311 (oddělený od p. č. 200/1) o výměře
9617 m², p. č. a pozemek p. č. 92/59 o výměře
454 m² (celková výměra 10 071 m²) a pověřilo
starostu záměr vyvěsit.
Tyto pozemky směňujeme kvůli vybudování
obchvatu.
- záměr směnit pozemek p. č. 95 v k. ú. Nehvizdy o výměře 903 m² za pozemky p. č. 109/40
(oddělený od p. č. 109/1) o výměře 318 m², p. č.
94/2 (oddělený od p. č. 94) o výměře 414 m²
a pozemek p. č. 109/39 (oddělený od p. č.
109/1) o výměře 432 m² (celková výměra 1 164
m²) a pověřilo starostu záměr vyvěsit.
Tyto pozemky se směňují pro vybudování
kruhového objezdu na křižovatce Záluží a Vyšehořovice a pro nájezd na budoucí obchvat.
- uspořádání atletického mítinku i v roce 2019.
- vybudování jednoho hrobového místa na
místním hřbitově, které bude sloužit jako
obecní hrob.
- Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schvaluje

v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, poskytnutí peněžitého daru starostovi
Vladimíru Nekolnému ve výši 125 000 Kč.
Dar se poskytuje jako ocenění za efektivní využívání dotačních titulů při realizaci
rozvojových projektů obce, podpořených
z operačních programů v kombinaci s účinným snižováním nákladů v rámci jednotlivých
projektů a za aktivní přístup k naplňování cílů
rozvojové strategie obce, zejména při výstavbě
nové tělocvičny a projednávání trasy silničního
obchvatu Nehvizd.
- V souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si
zastupitelstvo městyse Nehvizdy vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy
o výpůjčce, která má být uzavřena mezi městysem Nehvizdy, coby půjčitelem, a příspěvkovou
organizací Základní škola a Mateřská škola
Nehvizdy, IČO: 750 30 365, se sídlem Pražská
14, 250 81 Nehvizdy, coby vypůjčitelem,
a jejímž předmětem má být bezplatná výpůjčka
pozemků ve výlučném vlastnictví městyse parc.
č. 457/77, parc. č. 477/2 a parc. č. 477/4, to vše
v k. ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, ve prospěch
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nehvizdy.
- Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městysem
Nehvizdy, coby půjčitelem, a příspěvkovou
organizací Základní škola a Mateřská škola
Nehvizdy, IČO: 750 30 365, se sídlem Pražská
14, 250 81 Nehvizdy, coby vypůjčitelem, jejímž
předmětem je bezplatná výpůjčka pozemků ve
výlučném vlastnictví městyse parc. č. 457/77,
parc. č. 477/2 a parc. č. 477/4, to vše v k. ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, ve prospěch příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Nehvizdy. Úplné znění smlouvy o výpůjčce je
přílohou tohoto usnesení.
Tato výpůjčka pozemku pro základní školu
v Nehvizdech je na vybudování školní zahrady,
na kterou základní škola požádá o dotaci.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení služebnosti na uložení inženýrské sítě
na stavbu „Vodovodní propoj východ“ na po-

zemek p. č. 564/1 v k. ú. Nehvizdy za 2100 Kč
mezi městysem a KSÚS Středočeského kraje,
p. o., a pověřilo starostu smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy potvrdilo:
- PaedDr. Luboše Rýdla, v souladu s ustanoveními §166, odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, v platném znění, od 1. 1. 2018
ředitelem Základní školy a mateřské školy
Nehvizdy, IČ 75030365, na funkční období
šesti let.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy odsouhlasilo:
- aby se od školního roku 2018/19 zřídila
ve škole třída s rozšířenou výukou tělesné
výchovy.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy stanovilo:
- v souladu s ustanoveními § 72 - § 74 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 2. října 2017
svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v částkách dle podkladového
materiálu. Pro uvolněné členy zastupitelstva je
odměna za výkon funkce nároková. Odměna
bude poskytována od 1. ledna 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy doporučilo:
- stavební komisi, aby trvala na splnění podmínek plánovací smlouvy mezi městysem
a společností Silver Development ze dne
2. 3. 2015, a do té doby nepodepisovala protokol o převzetí.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

NEHVIZDY POSTAVÍ NOVOU ORDINACI
Městys Nehvizdy se každým rokem rozrůstá
všemi směry a snaží se, aby nové domy a nové
obyvatele doprovázela také infrastruktura – výkonnou čistírnou odpadních vod počínaje, přes
rozvoj školního kampusu až po odpočinkové
trasy a možnosti pro vyžití dětí i dospělých. Co
se však úplně nedaří, je zlepšování dostupnosti zdravotní péče v obci. V oblasti zubního
lékařství se v roce minulém otevřela ordinace
paní doktorky Krejčové u školy v ulici Bedřicha
Mouchy. V oboru praktického lékařství pro
dospělé, děti a dorost však rozsah péče zatím
stagnoval.
Nedá se říct, že radnice zaspala, ale na tomto
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poli jsou jednání složitější, a to v návaznosti
na vyjednávání s jednotlivými pojišťovnami.
Mnohokrát byla lékařům nabízena ze strany
městyse podpora do začátků, ale otevření nové
ordinace se nezdařilo.
Ke změně došlo až v letošním roce po jednání
s Centrem zdravotní péče Jirny, které nově zřídilo v sokolovně ordinační hodiny praktického
lékařství pro dospělé ve středu a v pátek od
8.00 do 12.30, respektive do 15.00 hodin. Dále
se podařilo navýšit počet ordinačních hodin
pro děti a dorost v úterý od 8.00 hodin do
15.00 hodin, ve čtvrtek do 12:.00 hodin.
Ordinační hodiny máme v úmyslu samozřejmě
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rozšiřovat, ale omezujícím prvkem je zatím
nižší zájem pacientů a prostory ordinace.
Z druhého zmiňovaného důvodu rada městyse
a následně i zastupitelstvo městyse odsouhlasily
záměr výstavby nové ordinace na rohu ulic
Pražská a U Parku. Bylo zadáno vypracování
stavební dokumentace v přízemí s ordinacemi
lékařů a v patře s přípravou na podkrovní bytové jednotky. Věříme, že tento záměr se podaří
co nejdříve uskutečnit, a tím se zvedne úroveň
zdravotní péče v obci.
Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYSAĎME LIPOVOU ALEJ
INFORMACE
KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY Z ÚŘADU
Stromů máme v Nehvizdech málo a vzhledem
k letošnímu výročí, založení Československé
republiky jsme se rozhodli oslavit toto jubileum vysazením aleje republiky. Lípa je český
národní strom, který se dožívá stovek let. Dnes
vysazené lípy budou poskytovat radost a užitek
nejen nám, ale i našim potomkům
a budou důstojnou připomínkou české
státnosti. Lipovou alej, čítající čtyřicet tři lip
vysadíme podél nové cyklostezky, a to
v severní části Nehvizd od ulice Toušeňská
k ulici Na zámku. Protože se jedná o oslavu,
budeme rádi, když nám s výsadbou pomůžete
a společně uděláme naše Nehvizdy hezčími.
Vítáni budou všichni včetně dětí.
Věřím, že vás nová alej potěší a v budoucnu budete moci vzpomínat, kterou lípu jste
vysadili právě vy. Z organizačních důvodů případné zájemce prosíme, aby nás kontaktovali
na úřadu městyse, či na e-mailu: stavebni@
nehvizdy.cz. O termínu výsadby vás budeme včas informovat. Předpokládaný termín

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka
450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do
31. 3. 2018.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

výsadby je v druhé polovině března. Lípy a vše
potřebné zajistíme. Těšíme se na vás.
Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz

Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu (Obecně závazná vyhláška
č. 3/2017) činí 600 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým
pobytem nebo přechodným pobytem na území
obce na dobu delší než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které
dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku
65 a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého
pobytu platí 850 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2018.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet
5226201/0100. V případě, že budete platbu
provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo 724191245.
Více na http://www.nehvizdy.cz/mestys/odpady/
Informace o přihlášení
k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému
pobytu NELZE na základě kupní smlouvy
s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je zápis do KN
zcela dokončen. Děkujeme za pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

V ZÁŘÍ ROZJEDEME
NOVOU SPORTOVNÍ TŘÍDU
Úspěchy našich žáků v řadě sportovních soutěží,
skvělé zázemí pro tělesnou výchovu a sport,
fungující sportovní oddíly v Nehvizdech, záměr
nového stadionu a v neposlední řadě i úspěch
a ohlas atletického hvězdného mítinku nás vedou
k přesvědčení, že dlouhodobá úvaha o zřízení
druhostupňové sportovní třídy je zcela na místě.
Budeme mít základní uměleckou školu a myslíme
si, že sportovní zaměření jedné třídy ve všech ročnících druhého stupně základní má svůj smysl.
Jak na to chceme jít?
Záměr otevření jedné sportovní třídy počínaje
šestým ročníkem od školního roku 2018–2019
schválilo jednomyslně zastupitelstvo na svém
zasedání ve čtvrtek 25. ledna 2018. Ve školním
roce 2021–2022 bychom tak mohli mít v každém
ročníku jednu sportovní třídu.
V této třídě bude naplňován specifický učební
plán – dojde k navýšení počtu hodin tělesné
výchovy tak, aby bylo možné se v rámci školní
výuky věnovat nejen „klasické“ tělesné výchově,
ale aby byly rozvíjeny základy co největšího počtu
sportů a činností, především atletiky, gymnastiky
a sportovních her. Kromě vyučujících tělesné výchovy využijeme odborného potenciálu trenérů,
s nimiž chceme na tvorbě učebních jednotek spo-

lupracovat. Předpokládáme, že zájem o sportovní
třídu projeví nejen žáci, kteří se výkonnostně
a aktivně sportu věnují mimo školu, ale i ti, kteří
nejsou přímo závodníky, ale tělesná výchova
a sport je pro ně motivací, výzvou či koníčkem.
V žádném případě však sportovní třída nebude
„zašívárnou“ pro ty, kteří mají prospěchové problémy a rychleji běží, než počítají rovnici…
Zařazení žáka do sportovní třídy budou předcházet jarní talentové zkoušky, které prověří
všestrannost a zdatnost zájemců - především
běh, skok, hod, základní gymnastické a míčové
dovednosti. Při přípravě velmi úzce spolupracujeme s FZŠ Chodovická, kde mají sportovní třídy
dlouholetou tradici.
Zahájení výuky ve sportovní třídě – příští rok
v šestém ročníku – věnujeme patřičné úsilí, veřejnost – zejména rodičovskou – budeme pravidelně
informovat. Věříme, že se nám záměr podaří,
o sportovní třídu bude zájem, bude z koho vybírat a že jednoho dne budou absolventi sportovní
nehvizdské devítky výbornými sportovci.
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

Zápis žáků do 1. ročníku
pro školní rok 2018–2019
Zápis budoucích prvňáčků bude probíhat
od pondělí 9. dubna do středy 11. dubna,
náhradní termín pak ve středu 25. dubna
2018. V průběhu měsíce února budou na
webu školy www.skolanehvizdy.cz zveřejněny všechny podrobnosti k zápisu a bude
spuštěn elektronický rezervační systém.
Podrobnosti rovněž přineseme v březnovém vydání Kurýra.
-lr-

Blahopřejeme!
Gratulujeme Kamile Veličkové, Dominice
Grábnerové, Veronice Cimbůrkové, Alžbětě
Pádivé, Denise Šeclové, Elišce Truhlářové,
Elišce Ludwigové, Lucii Dostálové, Nele
Koubkové a Adéle Gomolové ke skvělému
úspěchu ve florbalovém ČEPS Cupu.
Naše hráčky, doprovázené paní učitelkou Monikou Němcovou, získaly skvělé
třetí místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a nehvizdského sportu!

CO NOVÉHO SE DĚJE V KNIHOVNĚ?

V průběhu návstěvy si s dětmi povídáme
o knihách, o tom, co rády čtou nebo by si chtěly
přečíst. Děti si mohou prohlédnout knížky, číst si,
vyluštit křížovku, spojovačky, vyrobit záložku do
knížky. Doufám, že se děti budou do knihovny
rády vracet.
Od ledna probíhá každou středu od 14.00 hodin
v knihovně klub seniorů. Odpoledne je bez programu, senioři si mohou nerušeně povídat u kávy
nebo čaje. Zájem je zatím proměnlivý, ale věříme,
že si senioři na tuto možnost zvyknou a budou
knihovnu pro setkávání využívat.
Text a foto: Klára Strnadová
Knihovna.nehvizdy@seznam.cz

Kromě nových knih? Mimochodem těch jsme
v roce 2017 koupili nebo dostali 377. Také máme
spoustu nových návštěvníků knihovny, už jich je
více než 120 a těším se, že budou příbývat další
a další.
Největší novinkou je zakoupení nového počítače
a knihovního systému Verbis, díky kterému
máme přesný přehled o tom, kolik knih máme
a jaké tituly jsou k zapůjčení.
V roce 2017 začaly knihovnu navštěvovat
jednotlivé třídy družiny, chodí i letos a domluvili
jsme se na pravidelných návštěvách, které budou
probíhat celý rok. Děti si mohou odnést přihlášku
do knihovny a poté se s rodiči přijít zaregistrovat.

Oranžové tečky
na chodnících
V průběhu ledna ČEZ začal
zaměřovat elektrické rozvody
ve staré části Nehvizd. Oranžovou barvou byla vytyčena trasa
podzemního vedení a geometři
toto vedení zaměřují pro potřeby
digitalizace elektrické sítě v obci.
-dš-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z AFK A TJ SOKOL NEHVIZDY

DĚNÍ NAD ZELENÝMI
STOLY. PŘIDAT SE
MŮŽETE I VY
Ti z vás, kteří čtou Nehvizdský kurýr pravidelně, jistě vědí, že
místní oddíl stolního tenisu pravidelně pořádá turnaj pro veřejnost. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy turnaj připadne
na sobotu 24. března.
Při této příležitosti, určitě stojí za připomenutí, že stolní tenis
v Nehvizdech má svoji tradici. V letech 1978–1984 Nehvizdy
dokonce hrály okresní soutěže, ve kterých se umisťovaly na
předních pozicích! Hráči jako např. Skuhravý, Červenka, Prokeš, Baláž, Bidermann, Adámek, Ledecký, Volfík a Malina svými
body přispěli k tomu, že Nehvizdy celkem 4x skončily v soutěžích do 4. místa.
Za oddíl stolního tenisu jsme rádi, že se na tradici podařilo
navázat a i díky podpoře místního Sokola se v sezóně 2018/2018
družstvo TJ Sokol Nehvizdy opět přihlásilo do okresní soutěže.
V tuto chvíli, kdy je odehrána již více než polovina soutěžních
zápasů, se naše družstvo v konkurenci dalších 11 týmů drží
zhruba uprostřed tabulky. V některých zápasech jsme bohužel
zaplatili nováčkovskou daň (neznalost soupeřů a jejich domácího prostředí), jindy byl soupeř prostě nad naše síly. Celkově se
ale dá říci, že nás soutěžení nad zelenými stoly „chytlo“, a už teď
přemýšlíme, co v budoucnu udělat jinak a lépe.
Na závěr ještě jedno připomenutí pro pingpongové nadšence: Kdo má chuť si přijít pravidelně zahrát, rádi ho přivítáme
každou středu od 19.00 hodin a v sobotu od 18.00 hodin, a to
v místní sokolovně.
Oddíl stolního tenisu
Martin Cimbůrek
sokol.nehvizdy@seznam.cz

VÍTĚZŮM BLAHOPŘÁLA I ANETA LANGEROVÁ
V letošním roce jsme se díky početné základně dětí ve věku 9 až 10 let rozhodli přihlásit naše družstvo elévů do ligové soutěže
v systému 5+1. Kluci tedy od září trénují pod
hlavním vedením trenéra Daniela Saleha
„velký“ florbal v systému, který hrají i dospělí
hráči. Samozřejmě na menším hřišti.
Protože kluci jsou v této soutěži Středočeského kraje a Prahy nováčky, začali v záři v posledním výkonnostním koši. Během podzimu
se díky své urputnosti a nadšení probojovali
až do 2. nejvyššího koše.
Na svém prvním domácím turnaji si
14. ledna hru vyzkoušelo i pět nováčků, kteří
se s florbalkou kamarádí teprve od září. Naši
elévové zvítězili a poblahopřála jim i Aneta
Langerová. Věříme, že klukům jejich nadšení
pro florbal vydrží!
Adéla Venerová
florbalový oddíl
TJ Sokol Tigers Nehvizdy
adela.venerova@seznam.cz
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Naši elévové zvítězili na svém prvním domácím turnaji v této sezóně. Foto: Pavel Venera
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KARATE TORA NEHVIZDY: CO CHYSTÁME
O prvním únorovém víkendu jsme absolvovali
seminář v Praze s japonským mistrem Hideo
Ochim, který patří mezi největší japonské mistry v JKA a je šéfem naší asociace pro Evropu.
V březnu nás čeká dvoudenní seminář s mistrem Pavlem Benešem, který přijal pozvání do
Nehvizd. Není to pro něj neznámé prostředí,
protože právě zde oddíl karate zakládal a my
trenéři k němu dodnes jezdíme každý týden
cvičit.
V březnu nás dále čeká pražský pohár, který
bude zároveň nominací na krajský pohár
v Neratovicích.
V červnu se prověří získané roční dovednosti
dětí (a zároveň se prověří trenérská dovednost), a to při „páskování“ vybraných dětí.
Školní rok v červnu zakončíme již druhým
ročníkem soutěže TORA CUP – soutěže se
zúčastňují i děti z jiných oddílů.
V létě vyjedeme zocelit děti na týdenní soustředění na Šumavu.
Naším cílem je být průvodcem dětí na jejich
dlouhé cestě karate-do, předávat myšlenky
mistrů tohoto bojového umění, které jsou
důležité i pro běžný život mimo dojo (tělocvičnu). Proto se nesoustředíme jen na tréninky,

ale snažíme se o další doprovodné akce, které již
nyní plánujeme.
Karate TORA Nehvizdy má v současné době 45
žáků v rozdělení do úrovní přípravka, junior
a oddíl v TJ Sokol. Členové klubu se pravidelně

zúčastňují seminářů a soutěží.
Jitka a Karel Záhrobští,
trenéři Karate TORA Nehvizdy
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Iva Kučíková

NEHVIZDSKÝ TENIS JE DÁL ÚSPĚŠNÝ.
A TO I NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI
Tenistům TO Sokol Nehvizdy se na celostátních
turnajích daří vyhrávat! Probojovat se na turnaji
jednotlivců do dalšího kola nebo dokonce do
semifinále či finále je vždy obrovský úspěch, za
kterým je spousta práce a tréninku. Pro naše
tenisty o to větší, jelikož většina soupeřů, přes
které je potřeba přejít, je z klubů z velkých měst.
Výborných úspěchů v posledním měsíci dosáhli
Šimon Svatuněk, Šimon Vališ, Dominik Bílek,
Tomáš Lorenz, Daniel Novák, Nikola Kopřivová,
Melánie Studničková, Daniela Kolářová a Nikola
Tydlačková. Na turnajích velmi pěkně zahráli
také Jakub Kapusta, Matěj Fraitag, David Luňák,
Adéla Gomolová a Anna Kovařčíková. V lednu
bohužel velké množství našich hráčů trápily nemoci. Všem našim tenistům a tenistkám přejeme
hodně dobrých zápasů a ať se daří!

Starší žactvo (do 14 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 13.–15. 1. 2018

Mladší žactvo (do 12 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 27.–29. 1. 2018

Babytenis (8–9 let),
Sportcentrum Mladá Boleslav 23. 12. 2017
hlavní soutěž smíšená:
3. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy)

DVOUHRA CHLAPCI:
3. Šimon Svatuněk (TO Sokol Nehvizdy)

DVOUHRA DÍVKY:
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 20. 1. 2018
postup do hlavní soutěže
Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
Sportcentrum Linhart Poděbrady,14. 1. 2018
hlavní soutěž smíšená:
2. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy)

ČTYŘHRA CHLAPCI:
2. Daniel Novák a Jiří Lorenz (oba TO Sokol
Nehvizdy)

Babytenis (8–9 let),
TK Rapid Liberec, 16. 12. 2017
útěcha:
3. místo Daniela Kolářová
a Nikola Tydlačková (obě TO Sokol Nehvizdy)

DVOUHRA DÍVKY:
3. Melánie Studničková (TO Sokol Nehvizdy).
Postup do čtvrtfinále Adéla Gomolová, Jakub
Kapusta, Tomáš Lorenz (TO Sokol Nehvizdy)

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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Skvělý úspěch našich kluků ve čtyřhře.
Deblová dvojice zleva Daniel Novák a Tomáš
Lorenz (oba TO Sokol Nehvizdy) vybojovala
na celostátním turnaji SPORT ADVANTAGE CUP v Nehvizdech celkové 2. místo!
Foto: Jiří Lorenc
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STRÁŽNÍK V NEHVIZDECH BUDE MÍT
I ZÁCHRANÁŘSKÉ VYBAVENÍ
Strážník v Nehvizdech bude mít kromě
pořádkové výbavy i automatický externí
defibrilátor. Tento přístroj slouží
k obnovení srdeční činnosti u lidí, kteří
náhle upadnou do bezvědomí. Na rozdíl od
prehistorických defibrilátorů jsou elektrody a baterie doplněny o další funkce, které
umožňují, aby přístroj používali i lidé bez
lékařského vzdělání.
Defibrilátor obsahuje hlasového asistenta,
který zachránce vede postupem obnovení
srdeční činnosti. Přístroj na začátku akce
otestuje sám sebe. Teprve potom navede
amatérského zachránce, jak a kam nalepit
elektrody, a pak se přístroj pokusí zjistit
srdeční činnost pacienta. Pokud je to třeba,
přístroj připraví elektrický impuls a vyzve
zachránce, aby tlačítkem na přístroji vyvolal elektrický šok. Pak přístroj znovu změří
reakci pacienta, a pokud je třeba, navede
záchrance k následné srdeční masáži
a umělému dýchání.
Přístroj rytmickým pípáním udává tempo
srdeční masáže i délku nádechu u umělého dýchání. Tento cyklus je zachránce
s přístrojem schopen opakovat několikrát.

V případě, že zachránce obnoví činnost
srdce, je defibrilátor schopen zaznamenávat údaje o životních funkcích třicet minut.
Návod je velmi podrobný, zdravotníci ale i

přesto vyžadují, aby záchranáři absolvovali
k tomuto přístroji zároveň školení. Takto
vyškolené pomocníky mohou zdravotníci
zařadit do své sítě tak, aby v případě nutnosti mohl, před příjezdem lékaře u srdeční zástavy pomoci vyškolený záchranář.
Například v Nehvizdech může být strážník u pacienta dříve i o deset minut. A ty
v případě zástavy srdce mohou být velmi
důležité.
Přístroj pro policistu zakoupí a bude udržovat městys Nehvizdy. V případě zařazení
strážníka do záchranářské sítě bude o použití přístroje rozhodovat záchranná služba,
což neznamená, že by chtěl strážníkovi
v záchraně života někdo bránit.
Přístrojem jsou nejčastěji vybaveni hasiči,
policisté, strážníci a vojáci. Od roku 2015,
kdy tyto kompaktní přístroje záchranné
týmy používají, dokázali tito pomocníci
zachránit několik životů, aniž by komukoliv ublížili.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 4. 1. 2018 vyjel strážník společně
s policisty na křižovatku k Čelákovicím. Na
silnici stál neoznačený vrak dodávky. Řidič
nedaleko stojící soupravy uvedl, že vrak
sjel za jízdy z podvalníku. Strážník zdokumentoval následující přestupky: neoznačení
překážky v provozu, ohrožení bezpečnosti
provozu, neužití výstražného trojúhelníku,
nezajištění nákladu a chodce mimo obec
bez reflexních prvků.
Dne 22. 1. 2018 dopoledne se stala nehoda
tří vozidel na křižovatce ulic Gabčíkova
a Toušeňská. Nehoda se obešla bez zranění.
Dne 22. 1. 2018 odpoledne strážník zastavil
vozidlo BMW u benzínové pumpy EuroOil.
Řidička vozidla nevlastní řidičské oprávnění, a proto ji strážník převezl na služebnu
policie do Čelákovic, protože další postup
v těchto případech je v pravomoci republikových policistů.
Dne 29. 1. 2018 strážník zastavil vozidlo,
jeho řidič odmítl zkoušku na přítomnost
omamných látek. Strážník předal zjištění
přestupkové komisi. Řidič přiznal, že v průběhu dne požil marihuanu.
Dne 30. 1. 2018 si občan Nehvizd všiml
dvojice mladíků, kteří se u školy zajímali
o zaparkovaná vozidla. Když mladíci zjistili,
že si jich někdo všiml, naskočili do modré
felicie a odjeli směrem k Lidlu. Strážník
zkontroloval okolí, ale automobil nespatřil.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: po.oo.celakovice@pcr

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Informace
ze života v městysi
Nehvizdy naleznete
také na webových stránkách
www.nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

STRATEGIE, KTERÁ PŘINESE STŘEDNÍMU
POLABÍ 78 MILIONŮ, BYLA SCHVÁLENA

Do středního Polabí přišla poslední listopadový pátek opravdu výborná zpráva.
Strategie MAS – Střední Polabí byla po
třech letech velmi intenzivní práce schválena. Brzy se budou rozdělovat finanční
prostředky.
Schválená strategie znamená pro střední
Polabí 78 milionů navíc, které se v následujících letech rozdělí prostřednictvím
místních výzev.
První výzvy budou vyhlášeny už na začátku roku 2018, další budou následovat
v průběhu roku i v roce 2019. Podpořena
bude například výstavba cyklotras, rekonstrukce cyklostezek, výstavba a provoz
komunitních center, rekonstrukce škol
a školek nebo výstavba a provoz sociálních
podniků.
Další peníze půjdou do zemědělství, do
nezemědělského podnikání a na podporu
místních výrobků.
Úplně první výzva je plánovaná na únor
letošního roku a bude zaměřená zejména

na podporu příměstských táborů a školního klubu.
Každá místní akční skupina (zkráceně
MASka) působí na přesně vymezeném
území, pro které vyblokuje peníze z evropských fondů. Do regionu MAS – Střední
Polabí spadá 16 obcí, mezi nimi i Nehvizdy. Po schválení velmi podrobné strategie, čítající stovky stránek, může MASka
vypisovat vlastní výzvy, do kterých se hlásí
místní žadatelé.
„Žadatelé z 16 obcí budou soutěžit pouze
mezi sebou, ne s celou Českou republikou,
jak je tomu ve výzvách napřímo,“ vysvětluje jednu z výhod MAS její manažerka
Barbora Roušarová.
Další výhodou MASky je intenzivní podpora, kterou kancelář MAS poskytuje žadatelům. Pořádá semináře přímo v regionu,
poskytuje osobní konzultace a zajistí pro
své žadatele všechny nezbytné informace.
„Bezplatné konzultace poskytujeme přímo
v naší kanceláři, která se nachází na zámku

v Brandýse nad Labem,“ říká Barbora Roušarová. „Žádost píšou žadatelé sami, ovšem
v případě, že si nevědí rady, je nablízku
pomoc,“ dodává.
„Hodnocení projektu dělají zástupci členů
MAS, tedy místní lidé, kteří znají místní
potřeby,“ vysvětluje proces hodnocení
Barbora Roušarová. „Jsme rádi, že se nám
povedlo dotáhnout schválení strategie do
konce, a vybojovali jsme tak peníze pro
naše území. Jsou to peníze navíc, o které
by region bez místní akční skupiny přišel,“
doplňuje na závěr.
Žadatelé, kteří mají zájem o podrobnější informace z MASky, mohou už nyní
využít osobní konzultace v kanceláři MAS.
Další informace budou postupně přibývat na webu www.strednipolabi.cz. Těšit
se můžete i na informační semináře. Ve
středním Polabí bude zkrátka o něco živěji
než běžně.
Olga Fábry
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