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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEHVIZDY
SE PŘEDVEDLA V NOVÝCH ŠATECH
Při své poslední návštěvě obce Nehvizdy jsem
měla možnost prohlédnout si nově dokončené
části základní školy, které byly vybudovány také
za účasti státního rozpočtu. Z venku subtilní
stavba uvnitř překvapí širokými chodbami
a prostornými třídami, kabinety, nezbytným
zázemím.
Není to zdaleka jediné překvapení, které na
návštěvníka čeká. Promyšlené netradiční řešení
školského zařízení s využitím úsporných energetických technologií se dobře snoubí s estetickým
řešením v každé části budovy. Nejen prostory
pro výuku jsou důmyslně osvětleny dostatečným přírodním zdrojem světla a tam, kde ho
není dostatek, jsou připraveny spínače umělého
světla, které šetří elektrickou energii a tím bohatě kompenzují vyšší pořizovací náklady.
Stejně je tomu s hospodařením s tepelnou energií a i v dalších oblastech hospodárnosti propracované do nejmenších detailů. Samozřejmostí je
moderní vybavení kmenových i odborných tříd.
Stručně řečeno, na každém kroku je vidět, že
zde došlo k efektivnímu a efektnímu vynaložení
veřejných prostředků státních i obecních.
Pan starosta, jehož práce a zkušeností si
nesmírně vážím, mi prohlídku nejen umožnil,
ale doprovodil odborným výkladem a hlavní
překvapení si nechal až na závěr. Když mě zavedl
do rozestavěné haly budoucí tělocvičny, údivem
mi došla slova, a to i přesto, že jsem na plánech
byla s projektem dopředu seznámena.
Na místě se mi dostalo fundovaného vysvětlení
velmi sofistikovaného technického a technologického řešení sportovního zařízení. Rozmístění
jednotlivých prostor pro plánované druhy
sportu, nezbytné zázemí, využití moderních
materiálů, které respektují požadavky pro provozování sportu na nejvyšší úrovni, a v neposlední
řadě estetické řešení, včetně výběru fasády haly,
přivedly v úžas nejen mě, ale jak jsme se mohli
přesvědčit, každého návštěvníka.
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Na každém kroku je vidět, že v Nehvizdech došlo k efektivnímu vynaložení veřejných prostředků
státních i obecních.
Foto: David Janků
A to také nebo hlavně proto, že tohoto důmyslného provedení bylo, jak je v Nehvizdech
zvykem, dosaženo za nečekaně nízkých nákladů.
„Za málo státních peněz hodně muziky“ – mohu
říci jako státní úředník, který má možnost srovnání obdobných projektů. Jako daňový poplatník
bych k tomu dodala, že způsob vedení obce Nehvizdy by mohl sloužit jako vzor pro mnohé jiné
obce nebo instituce. Jako dospělý člověk lituji, že
již nejsem školou povinná. Nešlo si nevšimnout,
že zdejší nadšený učitelský sbor v čele s panem
ředitelem, vytváří pro výuku podmínky, které
lákají rodiče a žáky ze širokého okolí.
Děkuji, že se mohu podělit o své zážitky s obča-

ny obce Nehvizdy a byla bych velmi ráda, kdyby
moje návštěva nebyla poslední. Bude, myslím,
neméně inspirativní vidět celý areál dokončený.
Ing. Jitka Doleželová
Ministerstvo financí ČR
Odbor financování územních rozpočtů
a programové financování
Fotografie z prvního dne ve škole najdete na
str. 2.
Fotografie z výstavby nové tělocvičny na str. 2.
Podrobné informace o provozních záležitostech ve škole jsme zařadili na str. 4.

VOLBY JSOU PŘEDE DVEŘMI
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční 7. a 8. října 2016.
Volební místnost bude v základní škole (na náměstí) ul. Pražská v Nehvizdech
a bude otevřena v pátek 7. 10. 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. 10. 2016
od 8 do 14 hodin.
Hlasovací lístky budou dodány do schránek nejpozději v úterý 4. 10. 2016.
Více informací najdete na str. 5
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

POPRVÉ V LAVICI - VELKÝ DEN PRO VŠECHNY
Podívejte se, jak šly 1. září děti v Nehvizdech
do školy.
Foto: Mirka Kvasničková

NOVÁ TĚLOCVIČNA ROSTE PŘED OČIMA - TĚŠTE SE!

V malém sále se provádí příprava roštů a montáž minerální vaty a poté
bude provedeno zakrytí akustickými prvky.
Foto: Mirka Kvasničková

Namontování vzduchotechniky - na držáky se montují
akustické desky, aby se zamezilo dozvuku.
		
Foto: Mirka Kvasničková

2

V části zázemí tělocvičny a v gymnastickém sálku jsou hotové lité podlahy. 		
Foto: Mirka Kvasničková

Připravené elektrorozvody pro světla a čidla elektronického zařízení intenzity
osvětlení. Se slaboproudými rozvody je to několik desítek kilometrů kabelů.
Foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PŘESTAVBA ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pokládka podlahového topení na tepelnou izolaci před vyléváním podlah.
Foto: Mirka Kvasničková

Dokončení lité podlahy a připraveno vše na montáž sádrokartonových podhledů.
Foto: Mirka Kvasničková

INZERCE

Školní sváča přijme brigádníky do výrobny
v Nehvizdech. Pracovní doba cca na 4 hod.
denně v časných ranních hodinách.
Práce vhodná pro studentky, maminy na
mateřské a i důchodkyně.
Bližší info na skolnisvaca@seznam.cz nebo
na tel: 608 111 597 nebo 608 111 592.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

JE NÁS O STOVKU VÍCE NEŽ LONI
ANEB UŽ NÁM TO ZASE ZAČALO
Léto je minulostí a my jsme rovnýma nohama
skočili do nového školního roku. Je nás o stovku
více než loni, a to s sebou určitě ponese počáteční
zmatky. Pojďme si připomenout pár informací,
které nám všem mohou usnadnit každodenní
školní život:
Škola se pro vstup žáků otevře v 7.50, žáci mají
povinnost být ve třídě deset minut před zahájením
vyučování, tedy nejpozději v 8.00. V 8.05 se budova
školy uzavře.
Vyučování začne v 8.10 hodin, první přestávka
bude zkrácena na pět minut, ostatní přestávky pak
zůstanou beze změny. Reagujeme tak na změny
autobusových jízdních řádů.
Velmi vás, vážení rodiče, prosím o dochvilnost.
Není možné tolerovat pozdní příchody, pokud
by se opakovala situace z loňského roku, museli
bychom opět přikročit k evidování pozdních
příchodů a k dalším nepříjemným opatřením.

Stejně tak nám všem včasný příchod do školy
usnadní pohyb na parkovišti a přispěje k zajištění
bezpečnosti žáků.
Doprovázet prvňáčky do tříd bude možné pouze
prvních čtrnáct dnů v září, poté už bude možné školáky doprovodit pouze do šatny, dále už
budou pokračovat sami. Žáky vyšších ročníků lze
doprovodit pouze do šaten, vstupovat do tříd se
žáky nelze.
Na chodbách bude vždy přítomen dozor, není se
tedy třeba ničeho obávat. Stejně tak vás prosím,
abyste respektovali zákaz pohybu po budově školy
a zákaz vstupu do prostor jídelny a do učeben. Při
současném počtu žáků není možné při volném
pohybu dospělých osob po budově zajistit bezpečnost. K dispozici jsou telefony do tříd, návštěvu je
nutno ohlásit příslušnému zaměstnanci školy.
Školní družina je v provozu od 7.00 hodin, jedno
oddělení od 6.45 hodin, provoz končí v 17.00

V NEHVIZDECH POPRVÉ
OTEVŘELA DĚTSKÁ SKUPINA

hodin. Velmi prosím o včasné vyzvedávání dětí
z družiny, stejně tak prosím o dodržování pravidel
pro vyzvedávání dětí, se kterými vás seznámí paní
vychovatelky.
Vážení, přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok
2016–2017. Věřím, že ho společně dobře zvládneme.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Ředitelské volno
V souladu s ustanovením § 24 školského zákona vyhlašuji ze závažných organizačních
důvodů na dny 29. a 30. září 2016
tzv. ředitelské volno. Výuka opět začne
v pondělí 3. října

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V NEHVIZDECH
Vedení obce si je plně vědomo, že kromě základního školství je
potřeba i vzdělávání mimoškolní. Nabídka v Nehvizdech je bez
pochybností nadstandardní a pro širokou věkovou skupinu. Všechny
organizace spolu navíc skvěle spolupracují.
Organizace nabízející volnočasové aktivity:
DC Dráček - zájmové kroužky již od 3 měsíců, ale i pro dospělé.
Výtvarné dílny, přednášky, volná herna pro rodiče s dětmi.
www.dcdracek.cz.
Mateřská škola a základní škola Nehvizdy mají velmi pestrou nabídku zájmových kroužků.
www.msnehvizdy.cz, www.skolanehvizdy.cz.
Klub 100 nabízí trávení volného času v otevřeném klubu pro děti
a mládež od 10 do 18 let.
www.klubnehvizdy.cz.

Nehvizdy se díky otevření dětské skupiny zařadily mezi obce, které se
snaží ulehčit rodičům návrat do zaměstnání po narození potomka.
				
Foto: Jitka Záhrobská
Vzhledem k prázdninovému stavebnímu ruchu ve „staré“ škole na
náměstí, jsme ani nevěřily, že se „to“ stihne. A podařilo se. První školní
den jsme přivítaly 12 dětí do naší dětské skupiny.
Nehvizdy se tím zařadily mezi pár obcí, které ulehčí návrat rodičům,
kteří mají zájem se vrátit do zaměstnání již ve dvou letech věku dítěte.
Prostory jsou velké, nově vybavené a splňují přísné hygienické požadavky. První den po předání dětí za chvíli neukápla ani slzička. O děti se
staráme s láskou a ony nám to vrací…
Iveta Doležalová,
Hana Adamusová
a Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
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TJ Sokol Nehvizdy – velmi široká nabídka sportovních oddílů.
www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz.
AFK Nehvizdy: fotbal pro všechny.
www.afknehvizdy.cz.
SDH – Sdružení dobrovolných hasičů. Zatím pro dospělé, ale chystá
se kroužek i pro děti. www.nehvizdy.cz/organizace-a-sluzby/spolky-sdruzeni/sdh-nehvizdy.
-jz-

Děkujeme
Děkujeme nadaci Život dětem za finanční podporu pro asistenty pedagoga. Již druhý rok nás tato nadace, zastoupená paní Annou Strnadovou,
významně podporuje v oblasti péče o žáky s potřebou asistenta pedagoga.
Výše podpory pro školní rok 2016–2017 činí 200 000 korun.
-lr-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

PŘIJĎTE KE KRAJSKÝM
VOLBÁM
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se
uskuteční 7. a 8. října 2016.
Právo volit do zastupitelstva kraje:
- má státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let,
- je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje (dále jen
„volič“).
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva kraje
však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva):
- který je ve výkonu trestu odnětí svobody,
- který je omezen ve svéprávnosti k výkonu
volebního práva,
- jehož osobní svoboda byla omezena
z důvodu ochrany zdraví lidu (tzn. pobyt na
infekčním oddělení, dále jen “karanténa“).
Ve volbách do zastupitelstva kraje nevolí cizí
státní příslušníci, právo volit má pouze státní
občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené!

Hlasování probíhá ve volebním okrsku,
v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
Ve volbách do zastupitelstev krajů lze volit na
voličský průkaz; voliči, který nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na
jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu Středočeského kraje. Volič musí být přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu Středočeského kraje.
Hlasovací lístky budou dodány do schránek
nejpozději v úterý 4. 10. 2016. Volební místnost bude opět v základní škole, Pražská 14
(na náměstí) a bude otevřena v pátek 7. 10.
2016 od 14 do 22 hod, v sobotu 8. 10. 2016
od 8 do 14 hodin.
Iva Prekschlová
prekschlova@nehvizdy.cz

Z JEDNÁNÍ SRPNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření kupní smlouvy mezi městysem
a společností Canaba – Pozemní stavby, s. r.
o., na odkup pozemků p. č. 326/300, 326/306,
326/311, 326/592, 326/684, 326/327 a 326/324
v k. ú. Nehvizdy za 30 000 Kč a pověřilo starostu
a místostarostu jejím podpisem.
- Uzavření smlouvy o služebnosti mezi městysem Nehvizdy a E. S. k pozemku p. č. 480/4
v k. ú. Nehvizdy.
- Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu 2016.
- Podnikatelský záměr na výstavbu Komerčního
parku Nehvizdy (před firmou Čeroz) s podmínkou, že v lokalitě výstavby vybuduje investor
autobusovou zastávku ve směru na Prahu.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-6019727/VB/16 (Nehvizdy – kVN, TS, kNN pro p. č. 326/600) mezi
městysem Nehvizdy a ČEZ Distribuce, a. s., na
pozemek p. č. 326/489 v k. ú. Nehvizdy
za 10 000 Kč.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-6018666/VB/1 (Nehvi-

zdy – kNN pro p. č. 326/593 a 326/594) mezi
městysem Nehvizdy a ČEZ Distribuce, a. s.,
na pozemek p. č. 326/493 v k. ú. Nehvizdy
za 10 000 Kč.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti mezi městysem Nehvizdy a Českomoravská distribuce s. r. o. na pozemek
p. č. 457/77 v k. ú. Nehvizdy za 5 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Starostu, aby zajistil zařazení projednání petice
na zasedání zastupitelstva Středočeského kraje
(zápach z provozovny Tretter´s).
Zastupitelstvo městyse souhlasilo:
- S představenou studií bytové výstavby v lokalitě U Studánky III za podmínky dopracování
studie širších vztahů, tzn. stanovení celkové
kapacity vodovodní a kanalizační sítě a ČOV
pro celou lokalitu a vybudování točny autobusů.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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INFORMACE
Z ÚŘADU
Výměny vodoměrů
Společnost Vodovody a kanalizace Zápy, s. r. o.,
oznamuje občanům Nehvizd, že ve vybraných
částech obce se vyměňují měřiče vodoměrů, a
to z důvodu vypršení doby jejich platnosti. Výměnou vodoměrů byl pověřen p. Josef Mošna.
Prosíme všechny o součinnost.
Vak Zápy, s. r. o.
info@vak-zapy.cz

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

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

Věra DUŠKOVÁ
Alena PLECITÁ
Emílie SKOŘEPOVÁ
Hana VOBĚRKOVÁ
Ivana KRAJÍČKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BUĎME DOBRÝMI
SOUSEDY
Název článku od firmy Tretter´s uveřejněný
v minulém čísle časopisu vyjadřuje to, co
bychom si přáli i my občané Nehvizd. Firma,
která přijde jako nová do obce, by měla brát
ohledy na obyvatele městyse Nehvizdy a udělat vše pro to, aby byla dobrým sousedem.
Pokud v tomto článku (inzerátu) firma
Tretter´s píše, že odvádí milionové daně,
nevidíme problém, aby investovala do kvalitního filtrovacího zařízení, které by úplně
zamezilo šíření zápachu z výroby lupínků,
a o to méně odvedla milionů na daních.
Dnes, kdy píši tento článek, což je 2. 9. 2016
v 9 hodin, je tento zápach cítit ve východní
části Nehvizd. Stížnosti občanů na tento odér
jsou oprávněné a my žádáme firmu Tretter´s,
aby se chovala skutečně jako dobrý soused.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

OMEZENÍ
NÁKLADNÍ
DOPRAVY

PŘEDÁNÍ INFRASTRUKTURY
VE II. ETAPĚ VÝSTAVBY CANABA
Začátkem září jsme zahájili jednání s developerem o převzetí komunikací, veřejných ploch
a infrastruktury v lokalitě Za Tarasem –
dokončené výstavby druhé etapy společnosti
Canaba.
Stavební komise zmapovala celou lokalitu
a předala developerovi seznam závad a nedodělků, které je potřeba před předáním obci
odstranit.
Mimo jiné je vlastnictví komunikací a veřejných ploch městysem v mnoha případech
hlavní podmínkou pro vyřízení a schvalování
hypoték pro žadatele.
V této souvislosti také vyzýváme občany,
aby provedli úklid zelených pásů před svými
pozemky. V mnoha případech jsou plochy
použity na odkládání stavebního materiálu
a kamenů, nebo výkopků zeminy z vlastních
pozemků. Tyto plochy bychom rádi do konce
letošního roku upravili
a oseli trávou, tak aby se daly snadněji udržovat. Současně budou mít občané možnost
tento prostor po dohodě s obcí osázet vlastní
zelení a přispět tak k celkovému zkrášlení
lokality.
Text a foto:
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

Konečně jsme se dočkali a nákladní tranzitní
doprava přes Nehvizdy bude omezena. Během
měsíce září budou správou a údržbou komunikací
na silnici II/611 instalovány nové dopravní značky
zakazující průjezd přes Nehvizdy nákladním automobilům o celkové hmotnosti vyšší než 12 tun.
Značky budou osazeny jak ve směru od Mochova,
tak od Prahy i od Horoušan. Dopravní obsluze
a místním firmám bude vjezd do obce samozřejmě povolen. Věříme, že toto opatření přispěje
ke zklidnění dopravy a snížení prašnosti v obci.
Kontrolu tranzitní dopravy budou provádět obecní
i státní policisté.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Sháníme hodnou starší paní ideálně z Nehvizd na pomoc v domácnosti.
Jedná se hlavně o úklid domu
(1 x týdně) a o občasné hlídání
dětí (2 a 8 let) přes den.
Prosím, ozvěte se na telefon
724 694 850.
Odměna dohodou.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z TJ SOKOL NEHVIZDY
AKTUALITY

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH
TENISTŮ NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
Minitenis (6–7 let),
TK Pernštýn Pardubice, 3. 9. 2016 –
Hlavní soutěž smíšená: 2. Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TO Sokol Nehvizdy, 3. 9. 2016 –
Hlavní soutěž smíšená: 3. Alexandr Gučkov (TO
Sokol Nehvizdy),
postup ze skupiny do hlavní soutěže: Jakub
Kapusta (TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
TO Sokol Nehvizdy, 31. 8. 2016 –
Hlavní soutěž smíšená: 2. Marek Zimmermann (TO Sokol Nehvizdy),
postup ze skupiny do hlavní soutěže: Šimon
Vališ (TO Sokol Nehvizdy).
Útěcha: 2. Anna Kovařčíková (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (10–12 let),
TK Doksy, 2.–4. 9. 2016 –
Dvouhra DÍVKY: 3. N. Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy).
Čtyřhra DÍVKY: 1. N. Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) – J. Líbalová (TK Sparta Praha).
Mladší žactvo (10–12 let),
SK Satalice 27.–29. 8. 2016 –
Dvouhra DÍVKY: 3. Eliška Zimmermannová
(TO Sokol Nehvizdy).
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Naše družstvo minitenistů TO Sokol Nehvizdy A zvítězilo ve čtvrtfinále nad SK Kladno a
postupuje opět do krajského finále! Zleva: Matěj Fraitag, Samuel Filipec, Nela Uhrová, Marek
Zimmermann, Šimon Vališ. Gratulujeme!
		
Foto: Petr Kopřiva
Čtyřhra DÍVKY: 2. N. Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) – J. Adamcová (TJ Jiskra Havlíčkův
Brod).
Mladší žactvo (10–12 let),
TJ Kralupy, 20.–22. 8. 2016 –
Dvouhra DÍVKY: 3. Eliška Zimmermannová
(TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (10–12 let),
TK Oáza Říčany, 20.–22. 8. 2016 –
Čtyřhra DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) – Jolana Líbalová (TK Sparta Praha).

WWW.NEHVIZDY.CZ

Mladší žactvo (10–12 let),
TO Sokol Nehvizdy, 2.–4. 8. 2016 –
Dvouhra DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy).
Čtyřhra DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) - Jana Kareisová (LTK Liberec).
Babytenis (8–9 let),
TC VŠ Praha 30. 7. 2016 –
Hlavní soutěž smíšená: 3. Alexandr Gučkov (TO
Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

MEMORIÁL JANA BENEŠE
VYHRÁLY NEHVIZDY

ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE
17. 9. 2016, sobota 10–12 hodin: Šlapeto.
Místo konání: skatepark Nehvizdy.
17. 9. 2016, sobota od 12.30 hodin registrace a
od 14.00 závody: Scooter freestyle day.
Místo konání: skatepark Nehvizdy.
23. 9. 2016, pátek 16 hodin: Drakiáda. Místo
konání fotbalové hřiště.
24. 9. 2016, sobota 9 hodin: Výlet Beroun-Karlštejn. Odjezd autobusem v 9 hodin od pošty.
25. 9. 2016, neděle 10 hodin: Nehvizdský běh.
Místo konání: fotbalové hřiště.
6. 10. 2016, čtvrtek 10 –13 hodin. Výlet pro
seniory na výstavu „Zemědělec 2016“ do Lysé
nad Labem, oběd. Odjezd autobusem
v 10 hodin od úřadu.

Uctění památky u hrobu Jana Beneše.
Dne 20. 8. 2016 pořádal AFK Nehvizdy tradiční
již 38. ročník turnaje v kopané Jana Beneše.
Vzpomínku na kamaráda Jana, který tragicky
zemřel před 40 lety, uctila rodina spolu s hráči
a fanoušky. Při této příležitosti proběhlo
i vzpomenutí na Antonína Lopatáře, který pro
kopanou v naší obci obětoval velký kus svého
života.
Památka kamarádů byla uctěna položením
kytic na hroby a minutou ticha během výkopu před prvním zápasem.

Foto: Archiv AFK
Turnaje se účastnila mužstva AFK Nehvizdy,
Sokol Mochov, SK Šestajovice a obhájce loňského roku SK Jizera Předměřice n. Jizerou.
Letošní ročník se nesl v duchu velmi slušného
zápolení.
Turnaj vyhrálo mužstvo AFK Nehvizdy
a převzalo z rukou starosty Vladimíra Nekolného pohár. Celá akce byla důstojnou vzpomínkou
na zesnulé kamarády.
Jiří Poběrežský
poberezsky@seznam.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

8. 10. 2016, sobota 14 hodin: Vítání občánků.
Místo konání: úřad Nehvizdy.
15. 10. 2016, sobota. Posvícení. Odpoledne pouť
a trhy. Od 20 hodin zábava. Místo: sokolovna.
Více na vývěskách nebo na stránce
www.nehvizdy.cz
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ NA LETNÍ PRÁZDNINY
VZPOMÍNKA

LÉTO SI NA KURTECH V NEHVIZDECH
UŽILA TAKÉ PADESÁTKA TENISTŮ
O dvoudenní letní tenisový tábor v Nehvizdech
byl tradičně velký zájem, po oba dny 29. a 30.
srpna si tenisové a kondiční tréninky užívalo 49
mladých tenistů.
Více fotek na www.tenisnehvizdy.cz.
-pkINZERCE

O dvoudenní letní tenisový tábor byl opravdu velký zájem.
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Foto: Petr Kopřiva

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
VZPOMÍNKA NA LETNÍ PRÁZDNINY

MALÍ FOTBALISTÉ SI NA SOUSTŘEDĚNÍ
POTĚŽKALI I POHÁR Z MISTROVSTVÍ EVROPY

V polovině prázdnin začal na hřišti AFK Nehvizdy
již 2. příměstský fotbalový tábor. Za slunečného
počasí od pondělí do pátku nás čekal velmi bohatý
program od fotbalu přes táborové soutěže individuálních činností.
Děti si vyzkoušely hod oštěpem, překážkový běh,

střelbu na koš, skok do dálky, ale i nohejbal zabavil
děti při každé volné chvilce. Děti měly možnost
se vyfotit s krásným pohárem, který nám přinesl
ukázat jeden z trenérů dětí – získal ho jako hráč
týmu na Mistrovství Evropy U21 v malé kopané v
červenci letošního roku.

Dětem moc děkuji za super výkony, děkuji také
trenérům, kteří se dětem od ranních do odpoledních hodin trpělivě věnovali.
Eva Jenčíková
evik.jencikova@seznam.cz

SOKOL NEHVIZDY
OTEVŘEL
NOVÉ KURTY
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Nehvizdy
a veřejnost se konečně dočkali otevření dlouho
očekávaných tenisových kurtů.
Letitá jednání o umístnění tohoto sportoviště
vyvrcholila letos na jaře, kdy byla vybrána
lokalita v blízkosti hřiště AFK na pozemcích ve
vlastnictví městyse Nehvizdy, a to s ohledem
na celkové využití této lokality. Zde pak výbor
sokola po výběrovém řízení zaměřeném na
ukazatele nejnižší cena a kvalita nechal za přispění městyse Nehvizdy vybudovat tři tenisové
kurty firmou Linhart, s. r. o., s novou technologií skladby podloží bez použití neekologické
škváry.
Toto sportoviště by mělo vyřešit nedostatečnou kapacitu kurtů u sokolovny a umožnit
tak lepší sportovní vyžití v naší obci. Naše
jednota tak po dostavbě kurtů může přijímat
nové členy do tenisových oddílů nebo v případě zájmu lze tenisový kurt přes webové
stránky TJ Sokol Nehvizdy a tam umístněný
rezervační systém pronajmout za cenu 150
Kč/hod. Poslední, avšak nejméně preferovanou možností je sjednání přímého pronájmu
se správcovou areálu
v sokolovně.
Josef Kolář,
starosta TJ Sokol Nehvizdy
sokol.nehvizdy@seznam.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
VZPOMÍNKA NA LETNÍ PRÁZDNINY

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ODDÍLU KARATE
Patnáct dětí z oddílu karate absolvovalo letos své
soustředění na Šumavě. Děti zažily týden plný
individuálních i týmových aktivit. Chodili jsme
po šumavských kopcích, otužovali se ve studeném horském potůčku, učili jsme se kaligrafii,
sázeli jsme bonsaje, jeli jsme lanovkou a navštívili
rozhledny.
Cvičili jsme karate, ale zkusili jsme si také něco
z kendó, tai-chi a jógy. Nejdůležitější pro nás bylo
stmelení kolektivu a vzájemné poznání dětí
i trenérů v zátěžových situacích. Myslím, že jsme
obstáli všichni.
Jitka a Karel Záhrobští,
trenéři oddílu karate děti
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Patnáct dětí z oddílu karate absolvovalo letos své soustředění na Šumavě.

Foto: Eva Luňáková

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY V DRÁČKU:
RYTÍŘSKÝ
I OLYMPIJSKÝ

Foto: Iveta Doležalová
Dětské centrum Dráček o letošních prázdninách
pořádalo dva příměstské tábory. První „rytířský“
pod taktovkou Ivety Doležalové byl pro děti zakončen skutečným pasováním na rytíře a získáním
rytířského glejtu.
Každý, kdo nás potkal v Nehvizdech v době druhého tábora, hned poznal, že žijeme olympiádou –
„opravdická“ pochodeň i vlajka byly s námi všude.
A o to, kdo je ponese, se vždy strhl velký boj. Děti
si také vyzkoušely základy bojových umění a občas
tekla i krev (naštěstí jen v podobě červené barvy).
Děkujeme školce a škole, že nám umožnily stravování ve školce – a že jídlo bylo opravdu výborné!
Také děkujeme TJ Sokol Nehvizdy za poskytnutí
zázemí sokolovny v době deště.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 9. 2015 . 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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