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ZNÁME NOVÉ ZASTUPITELE
V komunálních volbách do obecního zastupitelstva, které se konaly dne 5. a 6. října 2018
v Nehvizdech, bojovaly o své uchazeče celkem
tři volební strany – Za lepší život v Nehvizdech,
TOP 09 a nezávislí pro Nehvizdy a Občanská
demokratická strana. V zastupitelstvu zasedne
znovu 15 členů, kteří budou naplňovat své
předvolební sliby a navážou na práci předchozího zastupitelstva. V tabulce níže uvádíme
jejich jména, a pokud budete chtít podrobnější
výsledky, najdete je na stránce www.volby.cz
a také na úřední desce na webu Nehvizd.
Nyní je už ale úplně jedno, kdo dostal kolik
hlasů a kdo kandidoval za kterou stranu. V zastupitelstvu bude opět pracovat 15 lidí, kteří

chtějí, aby se v Nehvizdech dobře žilo.
Je na co navazovat, protože lidé, kteří v zastupitelstvu pracovali v uplynulých volebních obdobích, udělali v mnohém pořádný kus práce.
Na politické dohadování v Nehvizdech zkrátka
není a nebude čas.
A vás prosíme, choďte nejen na akce, ale i na
zasedání zastupitelstva a vůbec vždy, když
budete chtít něco vysvětlit, na cokoliv se zeptat,
pochválit nás nebo nám třeba i vynadat. Přijďte
na radnici, máme otevřeno.
Prosím, držte nám palce!
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Volební strana č. 1
Za lepší život
v Nehvizdech

Volební strana č. 2
TOP 09 a nezávislí
pro Nehvidy

Volební strana č. 3
Občanská
demokratická strana

Zvolení členové
1. Vladimír Nekolný
2. Jitka Záhrobská
3. Josef Kolář
4. Pavel Horák
5. Jiří Poběrežský
6. Jiří Glatt
7. Richard Sedlický
8. Petra Doucková
9. Daniel Štěch
10. Jana Nepivodová
11. Eliška Myslivečková

Zvolení členové
1. Karel Záhrobský
2. Tomáš Adamec

Zvolení členové
1. Radim Keith
2. Roman Mikeš

Náhradníci
1. Antonín Bendl
2. Jana Taušová
3. Jiří Pánek
4. Petr Kopřiva
5. Veronika Kohoutová
6. Tomáš Máčal
7. Ondřej Novák
8. Radim Janoušek
9. Petra Michalská
10. Miroslav Kuchař
11. Martina Poppelová
12. Jana Ryklová
13. Martin Koblížek

Náhradníci
1. Daniel Holub
2. Jiří Vančura
3. Pavel Kovařík
4. Ondřej Podhora
5. Olga Krejčíková
6. Tomáš Vančura
7. Karol Dovičín
8. Jana Keithová
9. Lenka Urválková
10. Rostislav Kulička
11. Karolína Mikešová
12. Iva Holubová
13. Renáta Juřicová

Náhradníci
1. Vladimír Bartoš
2. David Janků
3. Eva Luňáková
4. Roman Dohnal
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Čestný občan Nehvizd Miloš Ryčl u voleb.
Foto: Mirka Kvasničková

PODĚKOVÁNÍ
VOLIČŮM
Dne 5. a 6. října 2018 se konaly volby do

zastupitelstva obce. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kdo jste přišli k volbám
a tím vyjádřili podporu jedné, druhé či
třetí straně. Ve výsledku jste si tak zvolili
své nové zastupitele. Jsem rád, že zvolení
z kandidátky Za lepší život v Nehvizdech, TOP 09 a nezávislí pro Nehvizdy
a Občanské demokratické strany chtějí
rozvoj Nehvizd a prezentovali spolupráci ve
prospěch všech občanů. Já osobně doufám,
že se i nadále nebude v zastupitelstvu a na
úřadě politikařit, ale že každý přiloží ruku
k dílu, aby se Nehvizdy dále rozvíjely. Když
budeme táhnout za jeden provaz, určitě to
bude v Nehvizdech vidět.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

POSEZENÍ SENIORŮ SE ZASTUPITELI
Dne 13. září si přišli naši senioři popovídat se zastupiteli. Během občerstvení si
prohlédli fotky z kulturních akcí
a fotky pokračující přístavby jídelny
u školy. Potom se živě diskutovalo. V tomto čísle najdete i rozpis, kde všude můžete
vyhodit tříděný odpad, což bylo i jedním
z dotazu. Klára Strnadová informovala,
že je opět otevřena knihovna pro seniory,
a to každé první pondělí v měsíci, kde se
mohou setkávat.
-mk-

WWW.NEHVIZDY.CZ

1

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN V NEHVIZDECH
Již tradičně se hlavní atrakcí Podzimního dětského dne v Nehvizdech na poli u areálu AFK
Nehvizdy staly zemědělské stroje a zvířata,
které do Polabské nížiny a k zemědělcům vždy
patřily. A bylo nádherné babí léto, po poli
s desítkami atrakcí, včetně těch pro dospělé,
prošlo přes 1000 lidí.
Kombajny, traktory a další stroje zemědělci
naleštili a děti si je mohly nejen prohlédnout,
ale hlavně si na ně vylézt.
A také se proběhnout v bludišti z balíků slámy… A nebo si zahrát lidský fotbal, zaskákat
na trampolínách, dospělí si mohli zařádit
v buginách…
Ano, již se stalo tradicí, že měli zemědělci
připraveny atrakce také pro větší děti a pro
rodiče. Nechyběly gatery (i ty menší pro děti),
ale také lukostřelba. Vše zkušeně moderoval
ředitel školy Luboš Rýdlo, který přivítal i kolonu motorkářků z neziskové organizace MDA
Ride, kterou Nehvizdy podporují.
A také historická vojenská auta. Zdatně mu
v moderaci letos poprvé pomáhal také ředitel
Základní umělecké školy Aleš Háva.
Zastupitelé Jiří Glatt, Daniel Štěch a zemědělec Jiří Brodský, ml., a Lenka Glattová navíc
společně s mnoha dobrovolníky ze školské
komise, TJ Sokol Nehvizdy a dalších spolků
připravili pro děti také řadu soutěží – děti
poznávaly zeleninu, obilí, ale třeba také různé
druhy vajíček, zkusily si zatlouct hřebík.
A když pak děti po soutěžích naložil traktorista
do speciálního vozíku, který táhl traktor, a vozil je
po poli, ozývalo se mezi rodiči, že je to takové nehvizdské: No, konečně jste je zase někam vyvezli...
-pepFoto: Richard Sedlický

NEHVIZDSKÁ SOKOLOVNA ZAŽILA POPRVÉ NOC SOKOLOVEN

I letos se uskutečnil 21. 9. 2018 4. ročník celorepublikového dne s historií a architekturou
Sokola – den se sokoly v sokolovnách. Poprvé
se zapojil i TJ Sokol Nehvizdy. Program byl
různorodý: návštěvníci viděli naše děti a jejich
skladbu Noty, se kterou se předvedly i na XI.
Všesokolském sletu v Praze.
Všichni, kdo přišli, se dozvěděli o historii
a současnosti nehvizdského sokola, která byla
obohacena povídáním s pamětníkem, čestným
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starostou Sokola Nehvizdy, bratrem Milošem
Ryčlem. Uskutečnila se zajímavá komentovaná
prohlídka prostor sokolovny z úst současného
starosty, bratra Josefa Koláře, kdy se veřejnost
dostala do prostor sokolovny, o kterých ani
nevěděla.
Děti i rodiče si mohli vyzkoušet zacvičit si na
nářadí či s náčiním. Za vyplnění dotazníku se
rozdávaly dárky...
S oddílem cvičení dětí jsme v sokolovně přenoco-
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vali. Celý večer jsme hráli míčové hry, zasoutěžili
si, v noci děti čekala stezka odvahy a na dobrou
noc si poslechly sportovní pohádky. Všichni to
zvládli na jedničku a dětem se Noc sokoloven
moc líbila. Takže se uvidíme opět za rok.
Renáta Jarošová
oddíl cvičení dětí
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Foto: Renáta Jarošová, Eva Luňáková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

COERVER COACHING PŘIJEL DO NEHVIZD.
MALÍ FOTBALISTÉ ZAŽILI ŠPIČKOVÝ TRÉNINK
Wiel Coerver byl dobrý psycholog a věděl, že
malé děti nejlépe naučíme novým dovednostem nenápadně. Ne formou příkazů a zákazů,
nýbrž prostřednictvím výzev a hravého
soutěžení!
Coerver trenéři jsou (mimo jiné) velmi zkušení
a schopní „baviči“, kteří jsou školeni k tomu,
aby malé fotbalisty a fotbalistky nadchnuli pro
fotbal a rozvinuli jejich potenciál. Wiel Coerver
totiž věřil, že každé malé dítě má šanci – pod
vedením vzdělaného trenéra, který má znalosti
a vhodný přístup k dětem – stát se kvalitním,
ne-li špičkovým hráčem.
Jednoduše řešeno, dle Coervera je třeba
kluky a holky ve věku 5 až 12 let neustále
držet „na balonu“, učit je perfektní a rychlé
provádění kliček a klamavých pohybů s cílem
„vložit do jejich DNA“ sebevědomí plynoucí
z dokonalé práce s míčem a vlastním tělem.
A to vše atraktivní a zábavnou formou, která
hráče motivuje k tomu, aby na sobě soustavně
pracoval.
Pro naše trenéry metoda není úplně neznámá.
Tým našich mladších žáků podle „kérvru“ trénuje již čtvrtým rokem a naším cílem je tuto
účinnou metodu prostřednictvím školení našich trenérů plnohodnotně rozsévat do všech
kategorií tak, aby každý z našich 126 malých
borců dostal šanci stát se novým Poborským
nebo Daridou...
Vzhledem k tomu, že náš sportovní areál
nabírá téměř profesionálních parametrů, které
již teď, před dokončením, budí zvědavost
okolních obcí, Prahu nevyjímaje, je odborná připravenost našich trenérů nezbytnou
součástí budování nové, a věříme, že velmi
úspěšné, etapy nehvizdského fotbalu, který
budou tvořit vaše děti.

Ve čtvrtek 4. října se na hřišti AFK Nehvizdy
odehrála velmi zajímavá akce, důležitá především pro kvalitativní růst našeho mládežnického fotbalu! Náš AFK ve spolupráci s českým
oficiálním zastoupením Coerver Coaching
připravil ukázkový trénink této světově proslulé tréninkové metody...
Jak jsme Vás již informovali v našich pravidelných příspěvcích v Kurýru, náš trenérský
tým soustavně pracuje na svém profesním
odborném vzdělávání. Cílem šéftrenéra naší
mládeže je stabilní tým trenérů s oficiálními
licencemi FAČR, který bude schopen naší
obrovské hráčské základně 126 dětí, kterou
nám již dnes závidí i pražské kluby, poskytnout perfektní servis pro co nejlepší (nejen)
sportovní růst.
Na naše hřiště přijel profesionální tým pěti
mládežnických trenérů tréninkového programu Coerver Coaching, aby našim prckům
i jejich rodičům ukázal v rámci své Road
Show, jak trénuje mládež ve špičkových klubech v zahraničí a nyní také v České republice, například v klubech jako jsou Slavia Praha,
Viktoria Plzeň nebo Baník Ostrava.
Metoda vychází z poznatků holandského
trenéra Wiela Coervera, který v 80. letech minulého století vyvinul unikátní metodu učení
individuálních fotbalových dovedností.
Na základě svého dlouholetého detailního
pozorování unikátních dovedností světových
top talentů (Pelé, Maradona, Cruyff, Zico,
Beckenbauer) pečlivě zdokonaloval metody,
které v podstatě pracují se sérií individuálních
dovednostních cvičení – tzv. Ball Mastery.
Jejich postupným učením se hráčům dostává
více dovedností v práci s balonem a s tím
souvisejícího nárůstu sebevědomí v osobních
soubojích. Nedílnou součástí programu je
však především zábava, hravost a zdravé
soutěžení.

Text a fota: Eva Jenčíková
afknehvizdy@seznam.cz

VÝLET SE SENIORY DO LITOMĚŘIC
Jedno z několika přání našich seniorů bylo
podívat se v letošním roce na oblíbenou
výstavu Zahrada Čech, která vždy probíhá na
podzim v Litoměřicích. Vyrazili jsme tedy
17. 9. v ranních hodinách v počtu 42 účastníků, které doprovázel zastupitel, člen školské
komise Tomáš Adamec, který dohlížel, aby se
stejný počet vrátil v pořádku zpět domů.
Výstaviště nás přivítalo se zahradní technikou, prodejem květin a ovocných stromů.
Každý si přišel na své a odvezl si domů
nějakou tu maličkost na zahrádku. Cestu
zpět jsme si zkrátili povídáním, kde jsme
ještě nebyli a kam bychom se mohli podívat.
Věřte, že nápadů je celá řada, ale nechte se
překvapit.
Tomáš Adamec
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY MAJÍ ELEKTROMOBIL
S prací našich technických služeb se setkáváme v obci téměř na
každém kroku. Naši pracovníci zajišťují úklid a údržbu obce,
svoz tříděného odpadu, opravy a údržbu mobiliáře, dětských
hřišť a zelených ploch v obci. Ve správě mají veřejné osvětlení
a jeho údržbu a ve spolupráci s externími firmami zajišťují
i výstavbu veřejných staveb v obci.
Pro zajištění všech těchto činností je potřeba vybavit naše pracovníky i vhodnou technikou. Vedle sekaček, traktůrků
a malého zametáku jsme se rozhodli tento strojní park rozšířit.
Pomohl nám v tom i nový dotační titul Státního fondu životního prostředí, u kterého jsme v rámci akce Ekologická údržba
městyse Nehvizdy uspěli s žádostí o dotaci.
Rozhodnutím fondu č. 08271821 byla našim technickým službám přiznána dotace na nákup elektrického multifunkčního
vozu ve výši 600 000 korun. Na dodavatele vozidla byla vypsána
veřejná zakázka malého rozsahu, ve které zvítězila společnost
Mikeš-CZ s nabídkovou cenou 935 800 korun bez DPH.
Rada městyse potvrdila výběr dodavatele a technika již byla
objednána u dodavatele. Novým přírůstkem do vozového parku
bude nákladní užitkový komunální elektromobil ALKE ATX
340EH N1. Jedná se o čistě elektrické užitkové vozidlo s nulovými emisemi, nízkou hladinou hluku a vysokým pracovním
výkonem. Dojezd přes 100 kilometrů je pro Nehvizdy více než
dostatečný a nabíjení je zajištěno z běžné třífázové zásuvky.
Vzhledem k uzavřené a vytápěné dvoumístné kabině bude mož-

Elektrické nákladní vozidlo ALKE ATX. Foto: www. mikes-cz.eu
no vozidlo využít pro přepravu materiálu a údržbu obce
i v zimním období.
Richard Sedlický		
TS městyse Nehvizdy
technickesluzby@nehvizdy.cz

NÁPISY NA CHODNÍCÍCH POZOR AUTA
SE OSVĚDČILY. CHYSTÁME DALŠÍ
rychlosti a zákazu předjíždění až na konec
bytové zóny k cyklostezce.
Zvažujeme také rozšíření upozorňujících
nápisů na chodnících „POZOR AUTA“,
které jsme testovali na nebezpečných
a nepřehledných místech. Toto opatření se
setkalo s kladným přijetím zejména rodičů
dětí, které navštěvují naši základní školu,
a podle odborníků zvyšuje pozornost před
problémovými místy.
Všechny tyto činnosti zajišťují pro obec
Technické služby městyse Nehvizdy.

Tak jako v minulém volebním období
předpokládáme, že i nové zastupitelstvo
bude mít bezpečnost v obci za jednu ze
svých hlavních priorit. V nejbližší době
plánujeme opravu nejvíce poškozených
místních komunikací spolu s opravou
křižovatky Pražské s Horoušanskou u staré
školy.
Dále chceme do konce roku na krajských
komunikacích obnovit vodorovné dopravní
značení, zejména v oblasti přechodů pro
chodce, a doplnit zvýrazněné dopravní
značení. Na ulici Toušeňské nainstalujeme
osvětlení nového přechodu pro chodce,
obnovíme optickou brzdu před křižovatkou s Pražskou a posuneme zónu snížené

Richard Sedlický
TS Městyse Nehvizdy
technickesluzby@nehvizdy.cz

UMĚLÁ TRÁVA NA NOVÉM HŘIŠTI SE JIŽ RÝSUJE
Dne 2. 10. 2018 začala pokládka umělého trávníku na novém
hřišti u AFK. Na konci října, 27. 10. 2018, bude od 13 hodin
slavnostně zasazena vzrostlá lípa ke 100. výročí vzniku Československa. Lípa bude zasazena v prostoru sportovního areálu.
Otevřeme také nové fotbalové hřiště s umělou trávou a slavnostní
výkop provede čestný občan Nehvizd Miloš Ryčl.
Do prvního zápasu nastoupí kandidáti za Lepší život v Nehvizdech proti starším žákům Nehvizd. Občerstvení pro všechny
zajišťuje AFK.
.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Vladimír Nekolný
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

SPORTOVKA JELA DO JESENÍKŮ
NA ADAPTAČNÍ KURZ
Přijeli jsme kolem půl sedmé večer. Tak veliký
hotel nikdo z nás nečekal – tříhvězdičkový hotel
Kamzík. Měli jsme čtyřfázové tréninky. Vždycky
ráno jsme chodili plavat, před obědem a po obědě
jsme měli tréninky venku a po večeři jsme měli
trénink v hale. Taky jsme se ale museli učit. A to
vždycky po večeři. Nejlepší bylo to, že tam byla i
vířivka.
…V sedm ráno jsme se začali rozplavávat, a když
jsme byli všichni rozplavaní, rozdělili jsme se do
čtyřech týmů. Všechny týmy proti sobě soutěžily
a byla to moc velká zábava. Po bazénu jsme se
všichni převlékli do něčeho suchého a utíkali na
snídani. Snídaně byla každý den stejná, ale byl
velký výběr…
…K obědu jsme měli polévku a každý den jiné
jídlo. Po odpoledním klidu jsme zase museli jít
makat ven. Venku jsme běhali, posilovali a dělali
výpady. Po úspěšném tréninku na nás čekala
výborná večeře. Na večeři jsme si mohli vybrat ze
tří jídel…
…Celý týden jsme na sobě makali, abychom měli
velké břišáky…
…Bazén, běhání, švihadlo, posilování a ve čtvrtek

túra na Praděd. Pokoje se mi docela líbily, spali
jsme po čtyřech. Zpáteční cesta byla stejná, jako
když jsme jeli na Kamzík. Ale zdála se mně
mnohem kratší.
I když jsem byl hodně unavený a bolely mě všechny svaly, kurz se mi líbil.
Soustředění v Jeseníkách mě bavilo. Trénovali
jsme v bazénu, v tělocvičně i venku v přírodě.
Poslouchali jsme trenéra Tomáše jako hodinky.
Udělali jsme si výlet na horu Praděd. V hotelu
Kamzík, kde jsme bydleli, dobře vařili. Bylo to
tam moc prima.

Soustředění bylo super, byla super vířivka, bazén
a hotel.
Hezké pokoje na soustředění. Krásný výhled na
Praděd.
O své zážitky se s námi podělili: Bryx Daniel, Dupalová Leontýna, Grábnerová Dominika, Tlusťáková
Natálie Arwen, Vopařilová Kristýna, Truhlářová
Eliška, Veličková Kamila
Fota: Tomáš Vojtek

NA ATLETICKÉM ČTYŘBOJI V BOLESLAVI
ZÍSKALY NEHVIZDY DRUHÉ MÍSTO

Sešli jsme se před školou. Na závody se těšili
za chlapce Jakub Macháček, Jakub Šafler,
David Horejš, Ondra Červený a Patrik Adamec. Za dívky poté Eliška Zimmermannová,
Lenka Faltusová a Týna Dupalová. Dívčí
družstvo nebylo z důvodu nachlazení kompletní, proto dívky nakonec závodily pouze
za jednotlivce.
Autobusem jsme vyrazili do Staré Boleslavi.
Na místě jsme se převlékli a rozběhali. Po
dvou kolečkách jsme se protáhli. Před začátkem první disciplíny přišly na řadu krátké
sprinty.
Šedesátka se povedla, v žádném běhu jsme
nebyli poslední. Poté následovala koule
a hod míčkem. Na kouli bylo mnoho lidí,
nejdál kouli z naší dvojice poslal Jakub Šafler,
Jakub Macháček o metr a půl méně. Ani
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jeden z naší dvojice nepřešlápl. Nejdelší hod
v této disciplíně, necelých dvanáct metrů,
si připsala škola Jungmannova Brandýs nad
Labem.
Hod míčkem také nedopadl vůbec špatně,
David Horejš se se svými 49 metry neztratil
i přesto, že jeden kluk z Jungmannky hodil
překvapivých 75 metrů!
Jako třetí disciplína byl skok do výšky, kde
se naše dvojice Jakubů umístila velmi dobře.
Jakub Šafler skončil třetí a Jakub Macháček
pátý.
Ve skoku do dálky jsme byli jedni z nejlepších. Nejlépe se zadařilo Davidu Horejšovi,
skočil 495 centimetrů, nejdelší skok v soutěži
vůbec přitom měřil 553 centimetrů, takže to
vůbec nebylo špatné.
Běh na tisíc metrů byl vyčerpávající, ale
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zdolali jsme ho! Nejrychlejší časy měli David
Horejš a Patrik Adamec a to 3 minuty a 27
sekund!
Už čekáme, až nám přijde náš trenér Tomáš
Vojtek říct výsledky, a pojedeme domů, ale
najednou vidíme, jak něco drží v ruce,
a vypadalo to jako pohár. My si říkali: „To
bude pro někoho jiného.“ Ale nebylo! Bylo to
pro nás. Ani nevíte, jakou jsme měli jako tým
radost. Skončili jsme druzí a holky sedmé!
Úžasné výkony jsme předvedli všichni a už se
těšíme na další ročník.
Základní Škola Nehvizdy ukázala svou sílu,
vybojovali jsme si parádní druhé místo mezi
školami se sportovní tradicí. Bezvadný den!
Jakub Macháček
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: archiv ZŠ Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NOVINKY ZE ŠKOLY: ADAPTAČNÍ KURZY,
BRONZ Z TENISU I KONEC FRONT NA OBĚDECH
Školní čas plyne závratným tempem. Máme
za sebou zářijové adaptační kurzy šestých ročníků –
podle mě se vyvedly, slyšel jsem jen pozitivní ohlasy.
Sportovci, ať týmoví, či individuální, přivezli první
poháry a medaile. Rád bych vyzdvihl úspěch našeho
čtvrťáka Šimona Vališe, který ze světového tenisového finále v chorvatském Umagu přivezl ve své
kategorii hráčů do 9 let krásnou bronzovou medaili.
Máme dokončenu a předánu přístavbu školní jídel-

ny, fronty na obědech jsou rázem minulostí. K tomu
přispělo i posílení personálu kuchyně na dobu
provozní špičky, opravdu bylo třeba urychlit příjem
a zpracování použitého nádobí. Přeci jen se tu
stravuje téměř 500 strávníků.
Čtvrté ročníky se připravují na celostátní podzimní
certifikované testování znalostí cizího jazyka, organizované Českou školní inspekcí, před dokončením
je výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý školní

rok, zkrátka dny jsou nabité událostmi.
Je nám tu dobře. Je pěkné se ráno ve škole
a před školou potkávat, zdravit se, je fajn řešit každodenní starosti, je dobré být tu spolu. A nezapomeňte:
v pondělí 29. 10 a v úterý 30. 10. se neučí, jsou
podzimní prázdniny. Sejdeme se až ve středu 31. 10.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: Archiv Šimona Vališe

DĚTSKÉ SKUPINY VYRAZILY
NA VÝLET. V DRÁČKU JSME
TVOŘILI PÍSKOVÉ MANDALY
Obě dětské skupiny mají za sebou první měsíc provozu. Protože děti jsou naprosto úžasné, mohli jsme si dovolit uspořádat první výlet. Jeli jsme autobusem
do svíčkárny v Šestajovicích. Zde jsme se zúčastnili výrobní dílny a prohlédli si
venkovní výběhy zvířat. Pro děti to byl velký zážitek. Vždyť to byl první „školkový“ výlet.
V Dráčku jsme uspořádali první nedělní „Babinec“. Na programu bylo tvoření
mandal z písku. Workshop byl pro děti i dospělé. Příští měsíc budeme tvořit
„lapač“ snů. Kroužky v dětském centru již také zahájily svůj provoz naplno.
Budova staré školy naproti kostelu „žije“ od rána do večera. Ráno je chodba plná
kočárků maminek navštěvujících hernu, dopoledne dají o sobě vědět obě dětské
skupiny a odpoledne „jedou“ kroužky a Základní umělecká škola. Okolo 19.
a 20. hodiny se ještě cvičí jóga a dům utichá jen na několik hodin.
Atmosféra v budově je naprosto úchvatná.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Jiřina Jenčková, Jitka Záhrobská
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ZÁŘIJOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- záměr směny pozemku ve výlučném vlastnictví městyse Nehvizdy p. č. 525/15 oddělený
od pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 19 m², dle GP 1289-63/2018, za pozemek p. č. 8/6 v k. ú. Nehvizdy oddělený od
pozemku p. č. 8/1 v k. ú. Nehvizdy o výměře
29 m² ve výlučném vlastnictví pana E. S.
Jedná se o pozemky v ulici Podolí, kde dojde
k narovnání vlastnických vztahů mezi městysem a fyzickou osobou.
- záměr směny pozemků ve výlučném vlastnictví městyse Nehvizdy p. č. 816, 817, 1127
a 1126/2 v k. ú. Kounice za pozemky p. č.
200/196 (5 145 m²), p. č 212/3 (1 886 m²), p. č.
212/2 (1 466 m²) v k. ú. Nehvizdy ve výluč-

ném vlastnictví Římskokatolické církve.
Jedná se o směnu pozemků pro budoucí
obchvat Nehvizd.
- uzavření darovací smlouvy mezi firmou
Nekolný, s. r. o., a městysem Nehvizdy na
darování pozemku p. č. 200/215 o výměře 239
m² v k. ú. Nehvizdy a pověřilo starostu jejím
podpisem s tím, že vše bude provedeno až po
změně kultury v KN z kultury orná na ostatní
plocha.
Darování pozemku vyplývá z podepsané
smlouvy budoucí a pozemek se nachází v ul.
Úvalská.
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností INTERCONNECT,
s. r. o., se sídlem: K Jezírku 109, Křenice, IČ:

JAK JSME HOSPODAŘILI
NA MĚSTSKÉM ÚŘADU

25704826 a městysem Nehvizdy k pozemkům
v části obce Za Tarasem I-III, vše v k. ú. Nehvizdy za souhrnnou částku 30 000 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem. Jedná se
o podzemní vedení komunikační sítě.
- souhlas s budoucím bezúplatným nabytím
části zastavěného pozemku chodníkem p. č.
555 k. ú. Nehvizdy. Velikost v budoucnosti
darovaného pozemku pod chodníkem na
parcele č. 555 bude cca 1440 m², což bude
upřesněno až po dokončení stavby a vypracování GP. Jedná se o část pozemku budoucího
chodníku směr Lidl.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
NAŠIM
JUBILANTŮM

V měsíci říjnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození
tito občané:

Marie MACHOVÁ
Libuše HOLÁ
Jiří HLINSKÝ
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 ÚŘADU

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
OD 1. 7. 2018 NEMÁ ZMĚNA TRVALÉHO
BYDLIŠTĚ VLIV NA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Při změně trvalého bydliště platila povinnost
tuto změnu hlásit na úřadě, který následně
vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost
je již od 1. 7. 2018 minulostí. Od července se
budou vydávat doklady, které údaj o místě
trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i
na majitele dříve vydaných, ale stále platných
řidičských průkazů.
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.
INFORMACE PRO RODIČE
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Nehvizdy informuje rodiče/zákonné
zástupce dítěte, že se rodiče na vítání občánků
musí přihlásit, a to v souladu s ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání
občánků doručte osobně na podatelnu Úřadu
městyse Nehvizdy, popř. zašlete na adresu:
Úřad městyse Nehvizdy
Pražská 255
250 81 Nehvizdy.
Bližší informace získáte na tel. číslech:
+420 724 191 245 nebo +420 326 992 523.
Přihlášku je možné získat v tištěné podobě
v podatelně ÚM nebo si ji můžete stáhnout
z webových stránek Nehvizd (respektive
v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání
občánků). Na základě odevzdané přihlášky
zašle následně úřad městyse rodičům dítěte
pozvánku. Vítání je určeno pro děti starší
6 týdnů a s trvalým pobytem v Nehvizdech
nebo Nehvizdkách.
DORUČOVACÍ SCHRÁNKY
U DOMŮ
Žádáme občany, aby si překontrolovali své

doručovací schránky, zda jsou dostatečně
viditelné pro doručování zásilek (v některých
případech jsou zarostlé zelení apod.).
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Informace nejen
pro naše seniory
Pokud potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření, do nemocnice nebo
lázeňského zařízení, dotazy
a objednání této služby můžete
vyřídit na tel. 728 230 8/31 (J. Vrbka).
Vážení senioři, pokud budete mít
jakékoliv dotazy a nebudete si vědět
rady, kde sehnat instalatéra, topenáře, kominíka apod. volejte na Úřad
městyse Nehvizdy, kde vám rádi
poradíme.
-mk-

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V NEHVIZDECH
ULOŽIŠTĚ DŘEVA
ul. Do Nehvizdek (nad čistírnou odpadních vod).
ODĚVY, OBUV, TEXTIL
ul. Bedřicha Mouchy (u ZŠ), Do Nehvizdek (pod restaurací), Družstevní (u parku), u sběrného dvora ul. Pražská.
TETRAPACK
ul. Bedřicha Mouchy (u ZŠ), u sběrného dvora ul. Pražská.
KONTEJNER NA TRÁVU
ul. Bedřicha Mouchy (u parku), ul. Na Vodoteči (kontejnerové stání u Rákosníčkova hřiště), Do Nehvizdek (volné uložiště bez kontejneru u úložiště dřeva nad ČOV).
PLASTY
ul. Horoušanská (za bývalým archivem), u dětského hřiště Lentilky, ul. Pražská u bytových domů, Do Nehvizdek (pod restaurací a na
konci bytové zástavby), Družstevní (u parku), Vyšehořovická, U Hřbitova, Lipová, Jasanová, Dubová, Gabčíkova, Bedřicha Mouchy
(u ZŠ).
PAPÍR
ul. Horoušanská (za bývalým archivem), Pražská, u dětského hřiště Lentilky, Do Nehvizdek (pod restaurací a na konci bytové zástavby), Družstevní (u parku), Vyšehořovická, Lipová, Jasanová, Dubová, Gabčíkova, Bedřicha Mouchy u ZŠ.
SKLO
ul. Horoušanská, Pražská, Do Nehvizdek (pod restaurací), Družstevní (u parku), Dubová, Na Vodoteči (u Rákosníčkova hřiště).
NÁDOBY NA POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ A TUK
ul. Bedřicha Mouchy (u ZŠ), Do Nehvizdek u restaurace, ul. Na Vodoteči u Rákosníčkova hřiště a u dětského hřiště Lentilky. Nádoby
jsou o objemu 240 l, použitý olej vhazujte v uzavíratelných plastových lahvích (PET).
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NAŠI TENISTÉ REPREZENTOVALI
ČESKOU REPUBLIKU

Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy – vlevo) s deblovou partnerkou Paris Renaudet Sorbet (FRA – vpravo) dosáhla vynikajícího
úspěchu na turnaji Tennis Europe v Koperu ve Slovinsku. V konkurenci 59 hráček na International Junior Tennis Championship ve
dvouhře postoupila Nikola mezi 16 a ve čtyřhře Kopřivová(CZE)-Sorbet(FRA) postoupily do semifinále. Foto: Petr Kopřiva
Kromě ohromného úspěchu v podobě zájmu dětí
a mládeže o tréninky u nás se nám daří dosahovat
skvělých výsledků nejen na celostátní úrovni. Ve
Slovinsku a v Chorvatsku se našemu týmu na
mezinárodních turnajích dařilo skvěle. Nikola
Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) po předchozím
vynikajícím postupu do finále ve čtyřhře na Tennis
Europe U12 v Regensburgu v konkurenci 58 hráček
navázala ve slovinském Koperu 9.–16. 9. postupem
do čtvrtfinále ve dvouhře a celkovým 3. místem
ve čtyřhře s deblovou partnerkou Paris Renaudet
Sorbet (Francie).
Ve stejném termínu o kousek vedle v Chorvatsku
v Umagu hrál Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy)
celosvětový Champions Bowl U9, kterého se zúčastnilo 220 hráčů z 27 zemí! Šimon ve své věkové kategorii mezi 33 hráči vybojoval 3. místo v consolation.
Porazil postupně Němce, Itala, Slovince a čtyřhru si
zahrál s Oliverem Jaglesem (Velká Británie). Jsou to
nejen skvělé výsledky a nezapomenutelné zážitky,
ale i cenné zkušenosti. Oba naši hráči reprezentovali
Českou republiku, Nikola Kopřivová jako členka
Českého národního týmu na Tennis Europe do 12
let ve Slovinsku a Šimon Vališ jako člen Českého
národního týmu v kategorii do 9 let v Chorvatsku.
Dalším našim hráčům se výborně dařilo na celostátních turnajích v České republice. Nejen v září, ale
během celé sezóny se dařilo našim mladším žákům
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Šimonu Svatuňkovi, Tomáši Lorenzovi a Jakubu
Kapustovi. Na celostátních turnajích do 9 let se v září
dařilo také Daniele Kolářové a Nikole Tydlačkové,
které již postupně připravujeme na přechod mezi
mladší žákyně. Velmi pěkně na turnajích zahrála
o rok mladší Iva Smíšková.
Na přechod do mladších žáků letos připravujeme
větší množství hráčů, kteří již mají turnajové zkušenosti, proto se společně s nimi těšíme na soutěže
družstev. Závěrem stručné shrnutí letní sezóny.
Dosáhli jsme skvělých úspěchů v České republice i
na mezinárodních turnajích v Evropě. Podařily se
nám výborné výsledky proti tenistům z klubů, které
mají mnohdy krásné tenisové areály a zázemí na
přípravu, a my se v letní přípravě často potýkáme
s větrem a zázemí zatím nemáme žádné, je to o to
větší a skutečně neuvěřitelný úspěch. Uvědomujeme
si, že tento hendikep máme, zejména pro hráče,
které tenis baví, jdou do žactva a chtěli by na něm
trávit více času, i pro jejich rodiče. Nyní nám začíná
nová zimní sezóna, na kterou se již připravujeme
v nafukovací tenisové hale. Moc se na další zimní
sezónu těšíme!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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MEZINÁRODNÍ
TURNAJE
Tennis Europe Junior U12 – category 3,
Koper, Slovinsko, 9.–15. 9. 2018
DVOUHRA DÍVKY:
hlavní soutěž – postup do 16 Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA DÍVKY:
hlavní soutěž –
3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Paris Renaudet Sorbet (Francie)
Champions Bowl Final Tournament
(220 hráčů z 27 zemí) – category U9,
Umag, Chorvatsko, 9.–16. 9. 2018
DVOUHRA CHLAPCI:
hlavní soutěž chlapci – 3. místo skupina,
consolation (18) – 3. Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA CHLAPCI:
category U10 – 17.–26. Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy) + Oliver Jagles (Velká
Británie)

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ KARATISTÉ
CVIČILI S JANEM STEKLÝM
V sobotu 8. 9. 2018 se v nové tělocvičně v ulici
Bedřicha Mouchy v Nehvizdech konal jednodenní
seminář karate pro děti a dospělé s Janem Steklým,
držitelem 5. DANU JKA . Máme radost z nové spolupráce s mistrem, který aktivně působí v reprezentaci České republiky, pravidelně jezdí do Japonska
a působí i jako mezinárodní rozhodčí.
Akce měla velký úspěch téměř u padesáti účastníků,
kteří k nám dorazili z různých koutů republiky.
Všichni byli nadšení z krásné nehvizdské haly, komfortního zázemí i celkové atmosféry. Jsme rádi, že se
akce tak vydařila a seminář bude mít pokračování
i v příštím roce.
Pokud jste příznivci tohoto krásného bojového
umění, přijďte si zacvičit v úterý či čtvrtek od 18:30
v nové tělocvičně.
Josef Šlahůnek
oddíl Karate dospělí
a dorost Sokol Nehvizdy
slahunekj@post.cz

KARATE TORA USPOŘÁDAL JIŽ ŠESTÝ
SEMINÁŘ KARATE V NEHVIZDECH

Klub Karate Tora Nehvizdy uspořádal
v září seminář s Pavlem Benešem. Nás
organizátory na této akci těší několik věcí.
Jsme rádi, že našim nehvizdským žákům
můžeme zprostředkovat kontakt s mistrem,
který má nám všem co nabídnout,
a cvičení s ním je pro nás všechny velkým

zážitkem. Radost nám však dělá i to, že na
seminář k nám do Nehvizd vždy přijedou
karatisté ze vzdálených klubů, tedy nejen
z blízké Prahy, ale i z Čáslavi, Dobříše
a někdy přijedou i lidé z ještě vzdálenějších
míst, jako jsou Krkonoše či jižní Čechy.
Karatisté nám pak píší, že se jim u nás
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v sokolovně na dřevěné podlaze nejen dobře cvičí, ale hodnotí dobře také celkovou
atmosféru v našem klubu a rádi se k nám
vrací.
Jitka a Karel Záhrobští
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 7. 9. 2018 strážníkovi rozzlobený občan ohlásil, že ve skateparku jezdí někdo
na motocyklu. Strážník nachytal jezdce
na skútru. Vzhledem k tomu, že nikoho
přímo neohrožoval, strážník jej poučil
a vykázal ze skateparku.
Dne 8. 9. 2018 strážník uviděl osobní
vozidlo, které jelo jednosměrnou ulicí
Bedřicha Mouchy směrem od školy k benzínové pumpě. Strážník vozidlo zastavil
a řidičku vyzval k předložení dokladů.
Řidička začala být agresivní a vulgární,
strážníka urážela a nepředložila žádný doklad. Strážník přivolal policisty a na místě
chování zdokumentovali.
Dne 10. 9. 2018 zaměstnanec technických
služeb oznámil, že u archivu bezcílně bloumá neznámý člověk. Strážník
zjistil, že muž bez domova, který obcí
jen prochází, není hledán pro trestnou
činnost. Policisté strážníkovi sdělili, že
muž je cestovatel, že byl tento rok vice než
padesátkrát lustrován po celé zemi. Muž
nepracuje, pouze cestuje a bežně chodí

i na Slovensko. Policistovi sdělil, že se živí
potravinami z kontejnerů. Na závěr se se
strážníkem rozloučil a odešel z obce.
Téhož den spatřil strážník žáky, kteří
zastavili auta na tlačítkovém semaforu, ale
přebíhali až na červenou. Strážník oba
zastavil a podle žákovských knížek zjistil
jména a třídy. Strážník předal incident k
řešení řediteli základní školy.
Dne 14. 9. 2018 strážník uviděl auto, jehož řidič měl na vozidle zapnutá světla do
mlhy. Strážník auto zastavil v ulici
U Studánky. Dechovou zkouškou strážník
zjistil, že řidič je pod vlivem alkoholu. Při
prvním měření nadýchal 0,98 promile.

Strážník na místo přivolal policisty, kteří
si věc převzali. Při druhém měření řidič
nadýchal 1,04 promile.
Dne 20. 9. 2018 oznámila Městská policie
Čelákovice strážníkovi, že na D11 má
být před sjezdem na Jirny uvázaný pes i
s pelechem. Strážník si přivolal na pomoc
policisty. Zkontrolovali úsek od Vestce
až na sjezd Jirny, ale psa nenašli. Městští
policisté zjistili, že pes je 5,1 km směrem
na Prahu, což již nespadá do pravomoci
nehvizdského strážníka.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

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

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 12. 10. 2018. 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.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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