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TELEVIZE NATOČILA REPORTÁŽ O MOBILNÍ
APLIKACI ANTHROPOID V NEHVIZDECH
Česká televize odvysílala dne 1. 7. 2017
v hlavní zpravodajské relaci Události
reportáž o mobilní aplikaci/geolokační hře
Anthropoid v Nehvizdech. Mediální, stejně
jako hráčský zájem o nehvizdskou aplikaci,
nás velmi těší, protože se potvrzuje, že
i v dnešní době má smysl připomínat si
historické momenty zásadního významu.
Natáčení dne 29. 6. se odehrálo sice za nepříznivých povětrnostních podmínek, ale
o to hřejivější pocit jsme měli z profesionality štábu v čele s reportérem Karlem Rožánkem, a tak jsme zvládli vše, co bylo pro
natočení dostatečného televizního materiálu
potřeba.
Velký dík patří jednateli společnosti zhotovitele Geofun Vítu Pechancovi za výklad při
natáčení a řediteli ZŠ Nehvizdy Luboši Rýdlovi, který kromě osobní účasti zajistil i na
sklonku školního roku přítomnost několika
žáků, jejichž reakce demonstrovaly vzkaz
pro další hráče z řad mládeže. „Geolokační hru chceme zahrnout do vzdělávacího
programu našich žáků, protože je to velmi
dobrá příležitost, jak hravou a neotřelou
formou vzbudit v dětech zájem o historii,
kterou psala i jejich obec. Mobilní aplikace
děti dobře znají a rády je používají,“ doplňuje ředitel Rýdlo.
„Byl bych rád, aby si hru přes prázdniny
zahrálo co nejvíce našich dětí, které by se
také podělily o zážitky a případně návrhy na
zlepšení. Proto jsem se rozhodl v září drobně odměnit 10 nejrychlejších hráčů, kteří
zanechají na webu Geofunu své hodnocení,“
dodává starosta Vladimír Nekolný.

Jak hrát hru Antropoid Nehvizdy?

V návaznosti na tiskovou zprávu Geofunu
k aplikaci uveřejněnou v červnovém Kurýru
opakujeme důležité odkazy pro hráče:
• webová prezentace hry: https://www.geofun.cz/anthropoid-v-nehvizdech/,
• rychlý odkaz pro stažení hry v chytrém
telefonu: http://qr.geofun.cz/326.
Buďte jako Gabčík a Kubiš, zahrajte si hru
co nejdříve, abyste si udělali vlastní názor
na tento počin! Můžeme se pochlubit tím,
že naše geolokační hra získala záštitu
1. místopředsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Mgr. Radka Vondráčka.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
Reportáž si můžete pustit na tomto odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
domaci/2169382-hrdinstvi-parasutistu-co-zlikvidovali-heydricha-pripomina-mobilni-hra.

Nejlepší je začít s úplně nabitým mobilem se systémem Android nebo iOS.
Hru GEOFUN – výletní hry je lepší
nainstalovat do mobilu doma přes
wifi. Po instalaci je třeba zaregistrovat
hráčský účet nebo facebookový účet
a stáhnout aktualizace hry. Na některých mobilech se nevytvoří ikona
GeoFun na displeji a je nutné aplikaci
spouštět přes obchod Play. Po spuštění hry je potřeba v menu kliknout na
Geosrandy a vybrat hru Anthropoid
V Nehvizdech a spustit ji. Pak je třeba
vzít do kapsy powerbanku, sportovní obuv a vyrazit před obecní úřad.
Průvodce hrou se sám spustí ve chvíli,
kdy GPS čip v mobilu informuje
aplikaci, že stojíte u památníku před
úřadem městyse. Průvodce posílá
hráče na různá místa v Nehvizdech
a na nich vyzývá hráče k plnění
úkolů, jako jsou kvízy, fotografování
a natáčení videa, běh nebo rychlá
chůze. Na některých mobilech není
možné kvůli hardwarovým omezením dílčí úkol dokončit a je nutné jej
přeskočit. Hodinová hra zkonzumuje
asi polovinu kapacity baterie běžného
mobilu.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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že máme vše ve vzorném
pořádku, z čehož jsme měli
radost.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ŠKOLNÍ ROK JSME ZAKONČILI
SPORTOVNĚ. A TO DOSLOVA
Školní rok jsme letos zakončili v ryze sportovním
duchu. Ve středu 28. 6. se v tělocvičně, na hřišti
AFK a na víceúčelovém hřišti TJ Sokol uskutečnil
školní sportovní den. Věkově smíšená družstva,
pojmenovaná po významných československých
osobnostech sportu, se pod vedením nejstarších
žáků školy pohybovala mezi jednotlivými sportovišti a soutěžila v řadě sportovních disciplín.
O den později jsme si rozdělili medaile a diplomy
pro nejúspěšnější sportovce a ocenili úspěšné
žáky druhého až sedmého ročníku.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRVŇÁKŮM
V pátek 30. 6. jsme se za přítomnosti starosty Nehvizd pana Vladimíra Nekolného a předsedkyně
školské komise paní Jitky Záhrobské sešli s rodiči
prvňáčků, abychom naše nejmenší žáčky ocenili
knihou a poděkovali jim a paním učitelkám za
úspěšné zvládnutí letošního školního roku.
Ještě jednou požehnané léto všem a v září na
shledanou!
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Fota: David Janků, Iva Prekschlová, Josef Kolár

2

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE O ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI
VYBRANÝCH AGEND MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení občané,
Rada města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
rozhodla dne 4. 5. 2017 usnesením č. 3.3
o přemístění činnosti vybraných agend městského úřadu z Prahy do Brandýsa nad Labem – Staré
Boleslavi. K opuštění prostor v Orebitské ulici
dojde nejpozději ke dni 31. 12. 2017, v Biskupské
ulici v Praze bude nadále využíváno pouze jedno
patro budovy. Současně s tím dojde k přemístění
činnosti agend dle následujícího popisu:
- Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství – plánované přemístění z Orebitské ulice do
Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28.
- Odbor životního prostředí – plánované přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem,
objektu Ivana Olbrachta 59.
- Odbor obecní živnostenský úřad – plánované
přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa nad
Labem, objektu Ivana Olbrachta 59.
- Odbor vnitřní správy, agenda osobních dokladů
a cestovních pasů – plánované přemístění z Biskupské ulice do Brandýsa nad Labem, objektu

Ivana Olbrachta 59.
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
SPOD – plánované přemístění části oddělení
z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem,
objektu Ivana Olbrachta 59 a části oddělení do
Biskupské ulice.
- Odbor stavebního úřadu, územního plánování
a památkové péče, úsek územního plánování
a památkové péče – plánované přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, budovy
úřadu na Masarykově náměstí.
Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy
MěÚ vykonávány v rozsahu cca 10–12 pracovníků Odboru sociálních věcí (OSPOD + sociální
kurátor + výdej karet ZTP), 1x referentka Odboru
dopravy zajišťující agendu řidičských průkazů,
a 1x pracovnice podatelny.
Zdroj: Město Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Oznámení o uzavření Oddělení
dopravně správních agend,
úseku EVIDENCE ŘIDIČŮ
v Praze od 31. 7. 2017
do 11. 8. 2017
V době od 31. 7. 2017 do 11. 8.
2017 bude z technických důvodů
uzavřeno oddělení dopravně
správních agend, úsek EVIDENCE ŘIDIČŮ na pracovišti
v Biskupské ulici 7 v Praze.
Náhradní provoz:
Veškerou agendu bude zajišťovat
pracoviště ve Staré Boleslavi,
Mariánské náměstí 28.
Oddělení dopravně správních
agend – pracoviště Stará Boleslav
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00,
polední přestávka 12:00 – 12:30
úterý, čtvrtek 8:00 – 15:00,
polední přestávka 12:00 – 12:30
Oznámení o uzavření Oddělení
dopravně správních agend,
úseku EVIDENCE VOZIDEL
v Praze od 21. 8. 2017
do 8. 9. 2017
V době od 21. 8. 2017 do 8. 9.
2017 bude z technických důvodů
uzavřeno Oddělení dopravně
správních agend, úsek EVIDENCE VOZIDEL na pracovišti
v Biskupské ulici 7 v Praze.
Náhradní provoz:
Veškerou agendu bude zajišťovat
pracoviště ve Staré Boleslavi,
Mariánské náměstí 28.
Oddělení dopravně správních
agend – pracoviště Stará Boleslav
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00,
polední přestávka 12:00 – 12:30
úterý, čtvrtek 8:00 – 15:00,
polední přestávka 12:00 – 12:30
Zdroj: Městský úřad Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: +420 603 567 587
Mirka Kvasnickova
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ČERVNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- vypracování projektové dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na vybudování
vodovodního řadu.
Informace starosty – vodovod, probíral se tlak
a spotřeba vody, kdy byl nahlášen nízký tlak
vody od občanů. Následně byl vybudován
provizorní propoj vodovodu a tím se částečně
situace zlepšila. Dále musíme vypracovat a co
nejrychleji řešit zkapacitnění vodovodního
řadu a rekonstrukci čerpadel vodojemu, a to
tak, abychom mohli zažádat o dotace.
- odeslat požadavek na firmu VaK Zápy,
s. r. o., v tom smyslu, aby do doby vyřešení
situace s nízkým tlakem vody v Nehvizdech zastavila vydávání souhlasů k připojování nových
žadatelů na vodovod a kanalizaci.
- vypracování projektové dokumentace na
sportovní areál u AFK Nehvizdy dle předloženého návrhu (viz příloha č. 1 zápisu).
Zastupitelé byli seznámeni s novou grafickou
studií rozvržení prostoru nového sportoviště
u AFK. Předem se k této studii vyjádřili členové AFK, kteří také byli na prohlídce podobného sportovního stadionu na Strahově (bývalý
stadion Přátelství). K této studii se kromě
předsedy AFK vyjádřil i ředitel školy, že toto
sportoviště je potřeba pro základní školu i pro
ostatní sportovní oddíly, aby starší žáci měli
kde sportovat.
- trojsměnu pozemků v k. ú. Nehvizdy mezi R.
K. p. č.467/3 (oddělení části pozemku)
o výměře 8 075 m² za sousední pozemek
p. J. a J. G. p. č. 466 o výměře 8 078 m² a směnu
tohoto pozemku za pozemek městyse p. č.
256 o výměře 8 319 m² s doplatkem městyse
200 000 Kč pro p. R. K..
Na minulém zasedání zastupitelstva byl starosta pověřen jednáním s paní R. K. o směně části
pozemku přilehlého ke stávajícímu pozemku
u AFK, a to kvůli rozšíření sportoviště. Z jednání vyplynulo, že směna bude možná, ale

INFORMACE
Z ÚŘADU
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
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s oddělením části pozemku o výměře 8 075 m²
s doplatkem 200 000 Kč.
- uzavření nájemní smlouvy mezi BD Nehvizdy, městysem a panem A. B., nar. 9. 3. 1988, na
nemovitost bytového domu č. p. 322, byt č. 68b,
ul. Mochovská na p. č. st. 432 v k. ú. Nehvizdy,
zapsané na LV 796 a pověřuje starostu smlouvu
podepsat.
- intenzifikaci ČOV (přidáním nové membrány) za cenu 1 250 000 Kč, kterou provedou TS
Městyse Nehvizdy, s. r. o.
Dle propočtů o množství odebírané vody
a s množstvím vypouštěné vody na ČOV nám
vyšlo, že je v obci cca 600 osob nepřihlášených
k trvalému pobytu, čímž počet obyvatel žijících
v Nehvizdech je 3500, se školou a školkou
a s navýšením spotřeby vody i vypouštěním
odpadních vod firem (Čeroz, Olymptoy, Herding, Lidl, Compass atd.) je naše ČOV skoro
kapacitně vytížena. Je potřeba přidat nové
moduly do čistírny, aby se vytvořila rezerva
kapacity ČOV.
- zpracování poptávkového řízení na LED
osvětlení veřejného osvětlení v ul. Vinohradská, Jirenská, Na Příštipku a Úzká.
- vrácení automatů na kávu od firmy Cafeomega, s. r. o., ke dni 30. 6. 2017 s tím, že od září
budeme jednat o jejich novém dodání.
- uzavření smlouvy o dílo s firmou GEOFUN,
s. r. o., na vytvoření geolokační hry na cenu
35 000 Kč bez DPH s tím, že na úhradě dodaného díla se bude podílet i ZŠ a MŠ Nehvizdy
ve výši 5785 Kč bez DPH.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-6021078/VB/2 Nehvizdy – kNN- mezi městysem Nehvizdy a ČEZ
Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 482/135
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřilo starostu smlouvu podepsat.
- Strategický plán rozvoje městyse Nehvizdy
na období od 2017–2020 dle předloženého

návrhu.
- navýšení celkové kapacity školní družiny, která je součástí Základní školy a mateřské školy
Nehvizdy, IČ 75030365, z 240 na 340 žáků/
účastníků s účinností od 1. 9. 2017.
Zastupitelstvo městyse zvolilo:
- v souladu s § 64 zákona 6/2002 Sb. do funkce
přísedícího Okresního soudu Praha – východ
p. Mgr. Petra Mücka, nar. 1. 9. 1978, trvale
bytem Za Humny 464, Nehvizdy.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
- nabídku p. M. R., nar. 23. 12. 1943, bytem Přívorská 43, 180 00 Praha 8, ke koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku
parc. č. st. 193 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 934 m², jehož součástí je stavba
– budova č. p. 7 – objekt k bydlení, v obci
Nehvizdy, část obce Nehvízdky, k. ú. Nehvizdy,
a to za kupní cenu, jejíž výše nepřesáhne částku
450 000 Kč; a (ii) pověřuje starostu městyse
k jednání o nabídce pana M. R. a k přípravě
kupní smlouvy ke koupi shora popsaného
spoluvlastnického podílu městysem tak, aby
o koupi spoluvlastnického podílu mohlo být
rozhodnuto na následujícím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- stavební komisi zpracováním projektové dokumentace a přípravou podání žádosti o dotaci
OPŽP na výsadbu liniové zeleně (Canaba),
okolo Rákosníčkova hřiště a u kontejnerových
stání.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete v elektronické podobě na webu městyse Nehvizdy
na úřední desce nebo na vývěsní desce před
úřadem.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Václav ŠTECHER
František SEIBT
Ludmila PROKEŠOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NEHVIZDY RECYKLACÍ ULEVILY
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

STŘÍPKY Z KOMISE
STAVEBNÍ

Loni občané naší obce odevzdali k recyklaci
2850 kg elektrozařízení tj. 94 televizí, 14
monitorů a 810 kg drobného elektra.
Vyplývá to z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL. Tím jsme
uspořili 33,80 MWh elektřiny, 1724,67 litrů
ropy, 158,03 m³ vody a 1,50 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,30 tuny CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 33,11 tuny. Zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu el.
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispějí k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Oprava ulice Náchodská
v Horních Počernicích

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

POZITIVNÍ ZMĚNY PŘI UDĚLOVÁNÍ
PODPORY NA ENERGETICKÉ
ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH IROP
Možnosti pro podporu bytových domů
v Integrovaném regionálním operačním
programu se nyní rozšiřují. Podporu je
totiž možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak i na výměnu
zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde v platnost
revizí Specifických pravidel pro žadatele
a příjemce.
Zásadní změny se týkají nových možností
získání podpory v následujících případech
– výběr:
1/ výměna starého plynového kotle za plynový kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel
výměnou za staré plynové kotle, kotle na
tuhá fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
3/ podpory změny vytápění plynem nebo
elektřinou za elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;
4/ snížení požadavků na tepelně-technické

parametry bytového domu při instalaci některé technologie bez současného zateplení
bytového domu.
Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP
„Energetické úspory v bytových domech II“
předloženo celkem 660 žádostí o podporu.
Objem administrovaných žádostí o podporu
představuje 3,57 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří
příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 IROP „Energetické
úspory v bytových domech II“ (web: http://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Tema/Zateplovani) byla vyhlášena
v červenci 2016 a žádosti o podporu budou
přijímány do konce listopadu 2017.
Hana Anýžová
Hana.Anyzova@mmr.cz
Redakčně kráceno.

Začátkem července zahájila Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK), rekonstrukci části Náchodské ulice v Horních
Počernicích. Jedná se o dvě stavby, kdy první
je v úseku od sjezdů z Pražského okruhu po
křížení s ulicí Stoliňská a druhá je v křižovatce
s ulicí Bystrá.
Jedná se o souvislou údržbu komunikace, kdy
bude kompletně opraven asfaltový svršek
a obnoveno dopravní značení. Opravy se neobejdou bez dopravních opatření.
Dopravní omezení v ulici Náchodská u sjezdů
z Pražského okruhu po křížení s ulicí Stoliňská
si vyžádalo úplnou uzavírku komunikace pro
automobilovou dopravu. Průjezd MHD bude
zajištěn kyvadlovým provozem. Ostatní vozidla
musí tento úsek objíždět po objízdné trase,
která je vedena po komunikaci Ve Žlíbku a D10
- Pražský okruh. Práce na rekonstrukci křížení
Náchodské s ulicí Bystrá si vyžádaly částečné
omezení provozu. Termín ukončení obou
staveb je plánovaný do 1. srpna 2017.
Zdroj: TSK Praha
Oprava propustku na komunikaci
č. 2455, Záluží – Čelákovice

V uplynulých dnech byla dokončena oprava
propustku před železničním přejezdem
v Čelákovicích v ulici Masarykovana mezi
Zálužím a Čelákovicemi. Průjezd byl zatím
umožněn pouze vozidlům do 3 t. Jakmile
provede KSÚK zátěžové testy propustku
a osadí nové dopravní značení, bude umožněn průjezd i hmotnějším vozidlům. Současně bude zrušena objízdná trasa pro nákladní
vozidla přes Nehvizdy a v naší obci začne
platit opět omezení pro nákladní dopravu
nad 12 t.
Text a foto: Richard Sedlický
Předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DĚTI ZE ŠKOLKY
MILUJÍ VŮNI
KNÍŽEK

I pro nejmenší děti v našem nehvizdském
školství nastal čas loučení. V červnu děti
poprvé prožily společný výlet školním
autobusem do zooparku v Radonicích.
Poslední týden jsme podnikli ještě cestu
do Čelákovic a nechyběla ani návštěva nehvizdské mateřské školy, do které všechny
„naše“ děti v září zamíří. První rok s dětmi, které do nástupu do skupiny znaly jen
jednu náruč, byl pro nás tři učitelky velmi
emotivní a plný poznání a zkušeností. Po
prázdninovém provozu nás od 1. 9. čeká
nových 14 dětí, na které se těšíme. Pro
ty, které se do dětské skupiny nedostaly,
nabízíme alespoň alternativní možnost –
hlídání v miniškolce v DC Dráček. Obě
skupiny budou propojeny nejen personálně, ale i programově. Více se dozvíte na
webu DC Dráček.

Během dubna navštívily nehvizdskou
knihovnu postupně všechny třídy mateřské školy.
Většina dětí byla v knihovně úplně poprvé, takže nejprve jsme si povídali o tom,
k čemu knihovna slouží, jak se v ní chovat, jak se chovat ke knížkám, jaké knížky
děti mají doma, kdy a s kým si čtou
a jaký je vlastně rozdíl mezi knihovnou
a knihkupectvím.
Připravila jsem si pro děti obrázky pohádkových postaviček a děti hádaly jejich
jména. Poradily si úplně se všemi! Mezi
obrázky byl i obrázek pejska a kočičky,
a tak jsme si přečetli pohádku Jak pejsek
s kočičkou vařili dort.
Děti také vařily, dávaly do hrnce všechno
tak, jako pejsek s kočičkou, a střídaly se
v míchání.
A když byl dort hotový a pohádka dočtená, vyrobily si děti záložku do knížky. Těm menším jsme já a paní učitelky
pomohly, aby všechny děti měly záložku
hotovou.
S třídou přeškoláků jsme si povídali
o slušném a neslušném chování, například
o tom, jak se chovat v divadle, v kině,
autobusu...
K tématu máme v knihovně knížky pro
děti od Ladislava Špačka, z jedné jsme si
přečetli kapitolu a ještě i poslechli kousek
z CD.
A nakonec si děti prohlížely knížky, které
jsou v knihovně k zapůjčení.
Doufám, že se dětem čas strávený
v knihovně líbil, že se na podzim uvidíme znovu a návštěvy v knihovně budou
pravidelné.

Jitka Záhrobská,
Iveta Doležalová, Hana Adamusová
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Jitka Záhrobská (z návštěvy v MŠ
– jeden společný kruh – přijetí nových
kamarádů)

Poděkování
Městys Nehvizdy děkuje paní
Petře Janské, její rodině a svolaným dobrovolníkům za její
spontánní a nezištnou aktivitu –
úpravu dětského hřiště Lentilky.
Moc si toho vážíme.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Petra Janská
(hřiště před úpravou a po ní)

Klára Strnadová
knihovna.nehvizdy@seznam.cz

POSLEDNÍ MĚSÍC ŠKOLNÍHO ROKU VE TŘÍDĚ BERUŠEK
A je tu poslední měsíc v tomto školním
roce... Rok utekl jako voda a byl to rok plný
zážitků a překvapení. Už se všichni těšíme
na pořádné léto a blížící se prázdniny, které
se již hlásí krásným počasím.
Díky teplému počasí trávíme velkou část
dne venku. Na hřišti u sokolovny jsme si
zazávodili na běžecké dráze, na travnaté
ploše si zahráli fotbal. Novou kladinu jsme
využili k procvičení rovnováhy a pořádně si
zařádili na nových lanových prolézačkách.
Na školní zahradě jsme společně s kamarády ze „žluté školky“ oslavili „náš den“ - Mezinárodní den dětí. Byl to den plný soutěží,
zábavy a my jsme si ho pořádně užili.
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Také jsme se vypravili na naučnou stezku
v Nehvizdech, kde jsme se dověděli mnoho
nového a zajímavého o rostlinách, stromech, keřích a zvířatech. Byl to moc hezký
den, jen nás trochu víc bolely nožičky.
Ke konci června jsme se rozloučili s našimi
milými „školáky“ a popřáli jim šťastný
vstup do nové etapy života.
Všem přejeme krásné a pohodové léto
a v září zase ahoj ve školce!
Třídní učitelky Berušek
Anna Dostálová
Andrea Nebesařová
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUAITY Z AFK NEHVIZDY

DEVÁTÝ ROČNÍK TURNAJE O POHÁR
STAROSTY MĚSTYSE ZNÁ VÍTĚZE
V sobotu 24. června se odehrál v pořadí již
9. ročník nehvizdského turnaje O pohár
starosty městyse Nehvizdy v malé kopané.
Zvítězil tým Torpedo Barrandov z Prahy.
Čtrnáct přihlášených týmů bylo nejdříve
rozděleno po sedmi týmech do dvou skupin,
ve kterých svedl každý s každým souboj. Po
odehrání skupin se ihned přešlo na vyřazovací
část. Po třech minulých ročnících, které měly
stejného vítěze, usedl na trůn tým Torpedo
Barrandov, se kterým vypadl tým Nehvizd ve
čtvrtfinále na penalty.
Příští ročník bude jubilejní, a proto doufáme,
že se vydaří ještě lépe než ten letošní. Především pak doufáme, že nám stoupne počet
účastníků a že putovní pohár, který vítězi
zůstává vždy do dalšího turnaje, konečně
vyhraje některý z domácích týmů!

Během letošního turnaje došlo za přítomnosti
starosty pana Vladimíra Nekolného k předání
finanční podpory ve výši 100 000 korun na
nákup sportovní ortézy pro kamaráda, hráče
a člena AFK Nehvizdy Damiána Slavíka.
Pracovní úraz mu způsobil amputaci části
nohy a během krátké doby nastavil jiné životní priority, které bude muset Damián řešit.
Fotbalový klub chce poděkovat všem, kteří se
podíleli na tomto krásném příspěvku. Nejen
městysu Nehvizdy, ale též AFK Nehvizdy,
spoluhráčům a přátelům.
Věříme, že příspěvek pomůže Damiánovi
v této nelehké situaci vrátit se zpět do běžného
života.
Text a foto: Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz

PŘÍPRAVKA AFK NEHVIZDY: MOTTEM JE TÝMOVÁ HRA
Přiblížil se konec fotbalového roku, a tak
bychom rádi připomněli pár zajímavých
událostí, které jsme absolvovali.
MINI-STAR
Závěrečný turnaj 10. 6. 2017 v Běchovicích,
kde se utkala všechna družstva této soutěže
a na osmi hřištích bojovala o poslední
medaile v této kategorii. Nefíci z Nehvizd
vstupovali do turnaje ve zlaté skupině jako
favorité. Bojovnost a předvedená hra dělala
trenérům radost, bohužel připravené malé
rozměry hřišť byly pro nás nepříznivé a naše
snaha o kombinovanou hru byla ze strany
soupeřů často zmařena pouze střelami z větší
dálky. Kluci a holky nakonec vybojovali po
jedné výhře a jedné remíze krásné, ale neoblíbené 4. místo. Odměnou jim bylo vytvoření
krásného a nejlépe ohodnoceného fanklubu
rodičů.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka zakončila svoji soutěž na
půdě Louňovic a závěrečný turnaj Okresního
fotbalového svazu skupiny E. Za slunečného
počasí a s bojovností v nohách kluci do turnaje vlítli výborně. Jejich týmová hra
a krásné kombinace na jeden dotek byly ceněné potlesky od přihlížejících diváků. Byla
škoda jen prvního zápasu, který po krásném
úvodním rozehrání a vedení 4:1 jsme tento
výsledek neudrželi a prohráli nakonec 8:6.
Další zápasy jsme jeli už na vítězné vlně
a konečné pořadí nás dostalo na 2. místo turnaje. Po vyhlášení umístění a individuálních
cen byl vyhodnocen nejužitečnějším hráčem
týmu Honza VLČEK.
Do poslední chvíle to bylo i pro trenéry překvapením, ale Nefíci z Nehvizd obsadili
v konečném pořadí ve skupině E výborné

2. místo s celkovým počtem 64 bodů. Do této
kategorie zasáhlo během soutěže plno hráčů,
tak je nebudu všechny jmenovat, ale poděkování patři i klukům ze starší přípravky, kteří
kamarádům chodili pomoci.
KOUNICE
Závěrem celého našeho fotbalového ročníku
byl turnaj starosty v nedalekých Kounicích.
Zhodnocení celého turnaje ve stručnosti.
Bez ztráty jediného bodu si kluci nakonec ve
finále poradili s domácím celkem Kounic 5:2
a mohli se radovat z nejvyšší příčky ve své
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skupině a odvézt si domů zlaté medaile.
Závěrem bych chtěla za trenéry podotknout
náš cíl. Týmová hra. Ukázkou je to, že jsme
nikde na turnaji nezískali ocenění „nejlepšího střelce“, my máme vždy střelců několik.
Během turnajů je vždy jen minimum kluků,
kteří nedají branku - a to je náš úspěch.
Přejeme vám krásné prázdniny a na další
úspěchy se budeme těšit v září.
Eva Jenčíková
David Stejskal
Petr Dvořák
Foto: Janošík Miroslav
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

MINITENISTÉ OPĚT SLAVÍ POSTUP ÚSPĚCHY TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH
DO KRAJSKÉHO ČTVRTFINÁLE
TURNAJÍCH
Nehvizdským tenistům se velmi dobře daří
také na celostátních turnajích jednotlivců.
Skvělým úspěchem je 1. místo Dominika
Bílka (TO Sokol Nehvizdy) na turnaji na
TK Sparta!
Mladší žactvo (10–12 let),
Slavoj Český Brod 1.–3. 7. 2017
DVOUHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy), 2. Šarlota Pávková
(HTK Třebíč), 3. Veronika Truksová (TK
Benátky n. Jiz.) a Natálie Bláhová (Slavoj
Český Brod).
Babytenis (8–9 let),
Frýdlant v Čechách 25. 6. 2017
Hlavní soutěž smíšená: Postup ze skupiny
do hlavní soutěže: Šimon Vališ (TO Sokol
Nehvizdy).

Družstvo TO Sokol Nehvizdy A (kategorie
6–7 let) postupuje z 1. místa mezi nejlepších osm týmů ve Středočeském kraji! Zleva stojící: Alice Ludvíková, Dominik Bílek,
zleva sedící: David Luňák, Šimon Kabrhel.
Foto: Tomáš Bílek
Ve Středočeské krajské soutěži družstev
se našim týmům minitenisu, babytenisu,
mladšího žactva, staršího žactva a dorostu/
dospělých dařilo. Výborného výsledku dosáhlo družstvo mladšího žactva (10–12 let)
TO Sokol Nehvizdy A, které obsadilo
2. místo ve skupině těsně za družstvem
Mladé Boleslavi. Družstvo minitenisu B
vybojovalo 3. místo ve skupině. Vynikající úspěch se povedl družstvu minitenisu
(6–7 let) TO Sokol Nehvizdy A (T. Bílek,
A. Ludvíková, D. Luňák, Š. Kabrhel), které

Družstvo TO Sokol Nehvizdy B (kategorie
6–7 let) vybojovalo 3. místo v základní
skupině Středočeské krajské soutěže!
Zleva: Barbora Blažková, Vivien Parillová,
Iva Smíšková.
Foto: Stanislava Parillová
vyhrálo všechna utkání základní části a postupuje z 1. místa do krajského čtvrtfinále!
Během prázdnin se budeme připravovat na
utkání proti Lokomotivě Beroun o postup
do finále, které se uskuteční 26. 8. 2017.
Potvrzením dlouhodobě dobré práce
s dětmi je také to, že od roku 2013 jsme
v žádném krajském čtvrtfinále nechyběli!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Minitenis (6–7 let),
Tenis Akademie Bálek 18. 6. 2017
Hlavní soutěž smíšená: 1. Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
TK Sparta 13. 5. 2017, Sparta Minitenis Tour,
Hlavní soutěž smíšená: 1. Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
TO Sokol Nehvizdy 8. 5. 2017
Hlavní soutěž smíšená: 1. Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
Finalista útěchy: David Luňák (TO Sokol
Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

VOLEJBALOVÝ ODDÍL SOKOLA NEHVIZDY V AKCI
V sobotu 13. 5. 2017 jsme v počtu devíti
hráčů a hráček vyrazili do Litoměřic na
amatérský volejbalový turnaj „Volejbal pro
hospic“. Jednalo se o naše první veřejné klání, tak jsme byli napjatí, zda a jak obstojíme.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů – kromě
nás byly všechny týmy ze severních Čech,
takže my Středočeši, jsme působili poněkud
exoticky. Exoticky však naštěstí nepůsobila
naše hra. Z osmi týmů jsme postoupili mezi
čtyři nejlepší, kde si to znovu rozdal každý
s každým. Po dlouhých a únavných soubojích jsme skončili na čtvrtém místě.
Naše účast splnila všechna očekávání – zjistili jsme, že naše hra je konkurenceschopná,
podpořili jsme dobrou věc (výtěžek turnaje
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byl věnován litoměřickému hospicu), užili
jsme si skvělou sportovní atmosféru, nalezli
jsme motivaci pro další trénink, protože
nejpozději na podzim se chystáme na další
turnajové klání a dosáhli jsme rovněž toho,
že i v Litoměřicích už všichni vědí, kde jsou
Nehvizdy!
Eva Ludvíková, eva@ludvikova.cz
oddíl volejbalu TJ Sokol Nehvizdy
Volejbalový oddíl TJ Sokol Nehvizdy
se na amatérském volejbalovém turnaji
13. 5. 2017 v Litoměřicích probojoval na
4. místo. Foto: Archiv TJ Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

MALÍ KARATISTÉ
SI UŽILI TURNAJ
TORA CUP 2017

Asi nejvíce se líbila disciplína na tatami,
kde malí karatisté bojovali o stužku soupeře.
Foto: Karel Záhrobský
Letošní soutěž karate s názvem TORA
CUP byla ve srovnání s loňským oddílovým turnajem v mnohém jiná. Soutěž
jsme připravili nejen pro mládež s tmavšími barvami pásků, ale mysleli jsme také
na začátečníky, kteří navštěvují přípravku
na karate.
Změna spočívala dále v tom, že turnaj
nebyl pouze oddílový, ale uskutečnil se
ve spolupráci s pražským klubem Karate Kibo. Děti tak mohly změřit své síly,
rychlé reakce a protažení s dětmi z jiného
oddílu.
V jednu chvíli jsme zaslechli, jak děti
z našeho oddílu fandí voláním: „Sofinko
do toho!“ Kouzelné na tom je, že v našem
oddílu žádnou Sofinku nemáme a děti tak
bezprostředně fandily nové kamarádce
z hostujícího oddílu.
Asi nejvíce se líbila disciplína na tatami,
kde malí karatisté bojovali o stužku soupeře. Byla to skvělá a zábavná forma boje bez
jakéhokoliv úderu, ale přesto šlo o boj lítý,
do něhož děti daly celé své srdce. Bojovou
atmosféru na tatami podpořil náš mistr
a někdejší úspěšný člen reprezentace Pavel
Beneš, který dával soutěžícím pokyny v japonštině a formou vytvářející u dětí pocit
skutečné velké soutěže.
Úplný závěr turnaje patřil dětem, které již
mají přiděleny pásky. Ty nakonec soutěžily v tom, kdo nejlépe zacvičí kata (sestava
v karate).
Děkujeme všem, kdo nám pomohli na
stanovištích měřit výkony dětí. Bez nich
by turnaj v tomto rozsahu nemohl být
uskutečněn.
Jitka a Karel Záhrobští
karate.nehvizdy@seznam.cz
Foto: Karel Záhrobský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 1. 6. 2017 si spolupráci obecního
strážníka vyžádala policie, která potřebovala kvůli nehodě v ulici Toušeňská uzavřít
komunikaci v místech deponie stavebního
odpadu. Strážník zaparkoval služební auto
napříč ulicí a zapnul majáky. Méně chápavé
řidiče instruoval k návratu strážník ústně.
Jako nejvytrvalejší se ukázal řidič České
pošty, který se pokusil strážníka k průjezdu
přemluvit třikrát.
Dne 5. 6. 2017 nákladní vozidlo zbouralo
zídku na náměstí. Strážník na místě nehody zjistil jméno řidiče a zdokumentoval
poškozený majetek obce. O incidentu též
informoval starostu.
Dne 7. 6. 2017 ostraha Lidlu zadržela zloděje zboží. Strážník na místě uložil pokutu
900 korun.
Dne 19. 6. 2017 se na sjezdu z D11 stala
vážná nehoda, kdy se střetl motocykl
s nákladním autem. Při příjezdu strážníka
ležel motorkář bezvládně na zemi a řidiči se
jej snažili oživit. Strážník zjistil, že hlídka
policie vyjela k jinému úmrtí. Rychlá záchranná služba dorazila asi za dvacet minut,
ale lékař již mohl pouze konstatovat smrt.
Řidiči nákladního vozidla poskytl pomoc
policejní psycholog.
Dne 29. 6. 2017 došlo k dopravní nehodě na
křižovatce na Čelákovice. Strážník společně

Zbořená zídka. Foto: Michal Dudla
s policií zajistil místo nehody
a zprůjezdnění komunikace.
Odpoledne téhož dne za Lidlem řidička VW
nedobrzdila a narazila zezadu do dodávky
Ford. Nikdo z cestujících nebyl zraněn.
Řidiči se dohodli na vině a za přítomnosti
hlídky vyplnili a podepsali formuláře.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU: CHOVEJME SE K SOBĚ OHLEDUPLNĚ
Nedávný nečekaný noční ohňostroj,
kterým jeden spoluobčan završil oslavu narozenin, zažehl mimo jiné debatu o rušení
nočního klidu.
Noční klid je stanoven od 22 hodin do 6
hodin ráno. Výjimku z tohoto rámce může
učinit každá obec obecní vyhláškou, ve
které stanoví den v roce a dobu nočního
klidu v inkriminovaný den.
Pokud by někdo požadoval v současnosti
výjimku a chtěl u nějaké soukromé příle-

žitosti nestandardně upravit dobu nočního
klidu v obci, musí přimět zastupitelstvo
obce, aby jeho „den“ zastupitelé zahrnuli do
vyhlášky upravující rozsah nočního klidu.
Taková úprava trvá minimálně čtvrt roku
a vstřícnost zastupitelů nebude velká.
Písemná žádost o výjimku, tak jak bylo
možné před novelou zákona o přestupcích,
o který se vyhláška opírá, již není možná.
Dřívější formulace zákona byla volnější
a dávala obcím volnější ruku při rozhodo-

vání. V některých větších obcích však není
možné vyhovět všem, což vedlo k osobním
sporům a nevraživosti. „Jemu jste to povolili, ale mně ne!“
Jediný, kdo může upravit noční klid, je
tedy zastupitelstvo a jediný správný prostředek je novela obecní
vyhlášky o nočním klidu.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 8. 7. 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
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