MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

V PODATELNĚ LZE
PLATIT TAKÉ
BEZHOTOVOSTNĚ

Do podatelny úřadu městyse jsme pořídili
platební terminál pro bezhotovostní platby,
proto od 1. listopadu 2018 můžete platit
kartou.
Bezhotovostně tak můžete uhradit např.
poplatek za svoz komunálního odpadu, za
psa, legalizaci nebo vidimaci, ale i za ostatní služby poskytované přes CzechPoint.
Nadále však zůstává i možnost platit
v hotovosti.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Dne 1. 11. 2018 se uskutečnila ustavující
schůze nových zastupitelů. Na programu
zasedání bylo složení slibu zastupitelů a potom už se přistoupilo k programu zasedání.
Schválen byl jeden místostarosta neuvolněný (Josef Kolář), uvolněný starosta (Vladimír Nekolný), volba starosty a místostarosty
byla aklamací (veřejně).
Dále se zvolila pětičlenná rada městyse.
Tři členové byli zvoleni z řad zastupitelů
a dalšími členy jsou ze zákona o obcích
starosta a místostarosta.
Zvolen byl tříčlenný finanční a kontrolní
výbor. Po skončení zasedání zastupitelstva
projednala nově zvolená rada počet komisí
na volební období 2018–2022.
Městys bude mít celkem 4 komise, a to
následující:
- Komisi finanční a bezpečnostní
- Komisi školská, kultury a sportu
- Komisi stavební a životního prostředí
- Komisi dopravy a služeb.
Pro přehlednost je obsazení orgánů obce,
zastupitelstva a komisí rady uvedeno v přiložené tabulce. Jmenné seznamy členů všech

komisí uvedeme v příštím vydání.
Všechny informace o nových zastupitelích
najdete také na www.nehvizdy.cz.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

OSLAVU „NEHVIZDSKÁ DÝNĚ“ ZPESTŘILY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD I OHŇOSTROJ
Jaký byl letošní již 8. ročník? Tradičně se
konal lampionový průvod i ohňostroj.
Změny se však dotkly programu v sokolovně. Chtěli jsme zamezit frontám, a tak
první organizační změnou bylo zrušení
kartiček, které dříve děti dostávaly při
vstupu. Děti si tak mohly zasoutěžit
i několikrát. Soutěže navíc byly zaměřeny
skutečně tematicky, tedy na dýně a duchy.
Přibylo několik výtvarných dílniček.
Zcela novým prvkem byly soutěže o ceny.
Pro děti byla soutěž o nejhezčí masku, pro
rodiny o nejhezčí dýni a pro dospělé v pojídání pavouků.
Budeme rádi za zpětnou vazbu od vás,
protože pro vás akce připravujeme.
Letos jste si mohli všimnout, že na stanovištích bylo hodně dobrovolníků z řad
dětí z 5–8. tříd. Děkujeme jim za úžasnou
práci, stejně jako všem ostatním dobrovolníkům z mateřské školy, základní školy,
školské komise a Dětského centra Dráček.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Richard Sedlický

NEHVIZDSKÝ BĚH
JIŽ POŠESTÉ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
LIPOVÉ ALEJE REPUBLIKY
Alej byla vysázena na jaře místními obyvateli.
Pamětní kámen byl však „odhalen“ ve dnech
blížících se oslav stého výročí založení republiky. Hlavními aktéry této akce byli žáci nehvizdské základní školy s jejich učiteli. Děti zazpívaly
hymnu a národní píseň Ach, synku, synku.
Ředitel školy pronesl zajímavá slova z historie.

Na startu letošního 6. ročníku Nehvizdského
běhu se sešlo nebývalé množství závodníků.
Milým zpestřením byla návštěva Tomáše Staňka (držitele českého rekordu ve vrhu koulí).
Mirka Kvasničková
Foto: David Janků
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Nejhezčí na této akci byla spontánnost několika
žáků, kteří přinesli z vlastního popudu vlajku
České republiky. Na dětech bylo vidět, že si celý
akt užily a braly jej vážně.
Text a foto: Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

PRVNÍ ZÁPAS NA NOVÉM HŘIŠTI S „UMĚLKOU“
ZAHÁJILO VYSAZENÍ PAMÁTNÉ LÍPY
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa v prostoru budoucího
sportovního areálu vysadily děti památnou lípu, ke které bude umístěna pamětní deska. Podařilo se nám dokončit fotbalové hřiště s umělým povrchem,
které jsme při této příležitosti 100. výročí také otevřeli. První historické utkání na tomto povrchu se uskutečnilo ve 13 hodin slavnostním výkopem nestora propagace sportu v Nehvizdech p. Milošem Ryčlem. Potom se již utkala
mužstva mlaldších a starších žáků Nehvizd s mužstvem kandidátů voleb do
zastupitelstva „Za lepší život v Nehvizdech“. Děti si zápas velmi uživaly, nedá
se tak říci o kandidátech. Hlavně, že všichni toto utkání ve zdraví přežili
a konečný výsledek byl 2:0 pro žáky. Proti kandidátům potom nastoupili
trenéři žáků, kterým se ve velmi krátkém čase podařilo také skórovat. Na
hřišti bylo klubem AFK Nehvizdy připraveno dobré pohoštění pro všechny
hráče i fanoušky. Vítězové i poražení dostali překrásný dort ve tvaru míče, na
kterém si děti velmi pochutnaly. Tato akce byla zdařilá a hodně jsme se při
tom všichni pobavili.
Vladimír Nekolný
starosta@nekolny.cz
Foto: Mirka Kvasničková

NEHVIZDSKÁ
DRAKIÁDA
SE POVEDLA
Letošní pouštění draků si užily děti i dospělí.
A nikomu nevadilo, že ten den parádně
foukalo.
-mkFoto: Alena Nekolná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z LISTOPADOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse na svém ustavujícím
zasedání zvolilo orgány obce, zastupitelstva a rady
městyse, vše najdete v přehledné tabulce na první
straně.
Dále zastupitelstvo městyse schválilo:
- v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši
1690 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení do 31. 12. 2018.
V případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastní.
- v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že poskytne při souběhu výkonu několika funkcí odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 30 412 Kč za měsíc. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty, tj. od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018.
- v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce člena
rady ve výši 6758 Kč za měsíc. Odměna v této
výši bude poskytována ode dne 1. 11. 2018
do 31. 12. 2018.
- v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce (i)
předsedy výboru zastupitelstva městyse ve výši
3379 Kč za měsíc a (ii) člena výboru ve výši 2816
Kč za měsíc. Odměna v této výši bude poskytována ode dne 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018.
- v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce (i)
předsedy komise zastupitelstva městyse ve výši
3379 Kč za měsíc a (ii) člena komise ve výši 2816

Kč za měsíc. Odměna v této výši bude poskytována ode dne 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018.
- na základě doporučení hodnotící komise
výsledek zadávacího řízení na výběr dodavatele
podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce ČOV
Nehvizdy, technologické zařízení“ a výběr dodavatele firmu Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., IČ 26229455, Benátky 17, Veselí nad
Moravou za nabídnutou cenu 18 795 999 Kč bez
DPH.
- na základě doporučení hodnotící komise
výsledek zadávacího řízení na výběr dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu „Zkapacitnění
vodojemu Nehvizdy“
a výběr dodavatele firmu RENEX, s. r. o., IČ
27241556, Veleslavínská 48/39, Praha 6 za nabídnutou cenu 5 681 761 Kč bez DPH
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- rozpočtové opatření č. 4/2018 k rozpočtu městyse Nehvizdy na rok 2018.
- uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy
o spolupráci mezi městysem Nehvizdy
a společností CANABA – Pozemní stavby, s. r. o.,
pro lokalitu Canaba VI. a pověřilo starostu jejím
podpisem.
- Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací o jejich vzájemných právech
a povinnostech – lokalita CANABA V, mezi
městysem Nehvizdy a společností CANABA –
Pozemní stavby, s. r. o., na dobu neurčitou
a pověřilo starostu podpisem dohody.
- Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací o jejich vzájemných právech
a povinnostech – lokalita CANABA VI, mezi
městysem Nehvizdy a společností CANABA
– Pozemní stavby, s.r . o., na dobu neurčitou a
pověřuje starostu podpisem dohody.
Jedná se o dohodu, která řeší napojení na vodovod a kanalizaci v majetku obce. Po dokončení

INFORMACE Z ÚŘADU
MĚSTYSE NEHVIZDY
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:
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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 (v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání občánků).
Na základě odevzdané přihlášky zašle
následně ÚM rodičům dítěte pozvánku.
Vítání je určeno pro děti starší 6 týdnů
a s trvalým pobytem v Nehvizdech nebo
Nehvízdkách.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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výstavby budou nově vybudovaný vodovod
a kanalizace převedeny do vlastnictví městyse.
- přenechání bytové jednotky č. 30B v č. p. 319 do
podnájmu pro pana O. T. a jeho dceru L. T. a dále
vyslovilo souhlas s přihlášením jejich trvalého
bydliště (nájemce P. T. a M. T.). Zastupitelstvo
pověřilo starostu souhlas a prohlášení podepsat.
- přenechání bytové jednotky č. 5 v č. p. 318 do
podnájmu pro paní M. K. a pana G. R. (nájemce
T. M.) a pověřilo starostu souhlas podepsat.
- ZM vyslovilo souhlas s přihlášením trvalého
bydliště pana T. M., na adrese Pražská 321, byt č.
54 A (nájemce M. M.)
a pověřilo starostu prohlášení podepsat.
- uzavření bezúplatné směnné smlouvy mezi
městysem Nehvizdy a panem E. S. Nehvizdy na
směnu pozemku ve výlučném vlastnictví městyse
Nehvizdy p. č. 525/15 odděleného 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. a pověřilo starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
- pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského
parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Věra SVATOŠOVÁ
Hana KVASNIČKOVÁ
Emilie VOBĚRKOVÁ
Božena DUŠKOVÁ

Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let. 		
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝSLEDKY MĚSTYSEM
VYHLÁŠENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
V průběhu léta připravil městys Nehvizdy
spolu s odbornými firmami dvě výběrová
řízení na investiční akce, které se budou
v obci v nejbližší době realizovat. Jedná se
o významné posílení obecní infrastruktury
v oblasti zásobování vodou a čištění splaškových odpadních vod z obce. Obě výběrová řízení byla organizována najatými
odborníky na veřejné zakázky a byla řádně
zveřejněna a prezentována jak na úřední
desce, tak na veřejném profilu zadavatele
městyse Nehvizdy.
První výběrové řízení bylo zpracováno
jako podlimitní veřejná zakázka na „Rekonstrukci ČOV Nehvizdy – technologické zařízení“ s cílem zvýšit kapacitu naší
čističky odpadních vod. Jedná se zejména
o rozšíření technologie a posílení čistícího
výkonu ČOV s minimálními stavebními
úpravami. Do výběrového řízení se přihlásily celkem čtyři firmy a všechny splnily
zadání i kvalifikační požadavky. Vítězem se
stala společnost Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ, s.r.o., z Veselí nad Moravou
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
18 795 999 Kč bez DPH.
Druhé výběrové řízení bylo zadáno jako
veřejná zakázka malého rozsahu na „Zkapacitnění vodojemu Nehvizdy“ s cílem
provést generální opravu vodojemu

a kapacitně navýšit dodávky pitné vody do
Nehvizd. Do tohoto výběrového řízení se
přihlásilo celkem pět společností. Všechny
opět splnily zadání i kvalifikační požadavky. Vítězem tendru se stala pražská firma
RENEX, s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 5 681 760,72 Kč bez DPH.
Výsledky výběrových řízení a výběr navržených dodavatelů schválili zastupitelé na

své ustavují schůzi dne 1. 11. 2018. Současně pověřili starostu obce podpisem smluv
o dílo s vítězi veřejných zakázek.
Text a foto:
Richard Sedlický
předseda Komise
stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

OZNÁMENÍ O REVIZI
KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu
jeho odstranění. Předmětem revize katastru jsou zejména
hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh
pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob
využití stavby. Podle potřeby se dále revidují i hranice
katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy
a pomístní jména a další. Zaměstnanci KÚ provedou revizi
v k. ú. Nehvizdy od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019. Přítomnost
vlastníka při revizi není v mnoha případech nezbytně
nutná, je často žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při
osobním jednání s katastrálním úřadem může uvedené
nesoulady a způsob jejich odstranění konkrétně projednat
a informovat se o možnostech nápravy. Pokud vlastník není
revizi přítomen, vyzve katastrální úřad vlastníka písemně
k předložení příslušných listin dokladujících změnu. Pokud
se zjištěný nesoulad nepodaří odstranit do ukončení revize,
bude informace o nesouladu zveřejněna na internetových
stránkách ČÚZK prostřednictvím aplikace Nahlížení do
katastru nemovitostí. Změny údajů o druhu pozemků jsou
okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti,
u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností,
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující
po roce, v němž tyto změny nastaly.
Zdroj: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PODZIMNÍ SLOVO
ŘEDITELE NAŠÍ ŠKOLY
Milí přátelé,
rovnýma nohama jsme skočili do opravdu
podzimního času. Školní dny plynou díkybohu
klidně a spokojeně, nemusíme řešit nic, co by
se vymykalo běžnému provozu školy – a jsme
za to moc rádi. Brzy začneme užívat další prostory v mezipatře školy, intenzivně pracujeme
na projektu dostavby budovy školy, účastníme
se olympiád a soutěží, chystáme se na pedagogické rady, které ukážou, jakže si naši žáci stojí
v prvním čtvrtletí letošního školního roku, ve
spolupráci s městysem a TJ Sokol pořádáme juniorský NBA basketbalový turnaj – podívejte se na
naše stránky, kde najdete přímý link na stránky
juniorské NBA, je to zajímavé.
Radost nám dělají naši žáci i mimo školu. Diplomy a poháry nás zásobují naši florbalisté a florbalistky, a to od těch nejmenších, stříbrnou šerpu

si přivezl z Mezinárodních akordeonových dnů
Ondřej Chalupa, je opravdu z čeho se radovat.
Máme za sebou říjnovou Drakiádu, myslím, že
se povedla, sešlo se nás opravdu dost a dokonce
foukal vítr. Mé poděkování patří i těm, kteří se
zasloužili o důstojný průběh setkání, kterým jsme
si připomněli vznik Československé republiky.
Velkou radost mi udělala vlajka, kterou zcela
spontánně naši žáci rozvinuli.
Sečteno a podtrženo, myslím, že je důvod k radosti. Ze všedních dnů, ze schopnosti se domluvit, z ranních setkání ve škole i před ní, z vyřešených problémů a z chuti čelit těm, které přijdou.
My všichni, kdo tu jsme, chodíme do školy. Ne
do práce, ale do školy. Nevím jak Vy, ale já v tom
cítím velký rozdíl.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

NEHVIZDSKÉ HVĚZDIČKY
ZAZÁŘILY V ŘÍČANECH

Ukončení atletické sezóny 2018 se nám povedlo na výbornou. Do Říčan se sjelo více něž 20
atletických oddílů a ten náš se ve velké konkurenci i aktuálních mistrů ČR neztratil. Závodilo
se ve sprinterském trojboji. V kategorii elévů se
umístila Kamila Veličková na 3. místě, ve stejné
kategorii chlapců elévů nás reprezentoval Jan
Tlusťák, který si odvezl 6. místo. V kategorii
starších děvčat jsme se zásluhou Elišky Truhlářové dlouho pohybovali na bedně, ale zranění
na startu poslední disciplíny Elišku srazilo na
nepopulární brambory. Zde velký klobouk
dolů, jelikož Eliška navzdory zranění závod
dokončila a bojovala do posledních metrů.
V téže kategorii, která byla opravdu nabitá,
jsme obsadili ještě 9. místo díky Elišce Ludwigové. V kategorii mladšího dorostu jsme si
připsali zlatý zářez díky Veronice Havlíčkové,
která se ujala vedení hned v první disciplíně
a to už nikomu nepřenechala. Navíc závodila
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s hendikepem, jelikož jediná neměla tretry, které nechala odpočívat doma v botníku. Výborně
si počínala také na 7. místě Natálie Arven
Tlusťáková. Ve stejné kategorii chlapců jsme si
dovezli další brambory na večeři zásluhou Jakuba Žižky, který byl o pouhý jeden bod čtvrtý.
Mezi starším dorostem nás skvěle reprezentovala Amélie Nevrlá. Navzdory únavě ze
soustředění obsadila 2. místo, a to když
závěrečnou nepříjemnou trať 300 metrů
běžela vůbec poprvé, a tak úplně neodhadla
své tempo. Nejvíce bych chtěl vyzdvihnout týmový výkon. Každý, kdo zrovna nezávodil, tak
automaticky fandil ostatním. Dokonce i naši
marodi, kteří nemohli vinou zranění závodit,
tak přijeli své kamarády podpořit. V atletice
závodím sice sám za sebe, ale bez dobré party
to sám nikam nedotáhnu.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz
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PODZIM
V MATEŘSKÉ
ŠKOLE

Začátek podzimu byl pro nás všechny velmi
shovívavý, neboť teplé počasí nám dovolilo hrát
si v mateřské škole hodně venku a užívat si tepla a sluníčka. Jediné, co nám dalo jasně najevo,
že podzim skutečně přichází, bylo pestrobarevné zbarvení listů na stromech. Několikrát
jsme byli na procházce po okolí a hledali jsme
nejkrásnější listy, abychom je pak využili při
výtvarném a hravém tvoření.
Každoročně si při podzimních radovánkách
nemůžeme odpustit činnosti, které děti baví,
a hlavně, na které se opravdu těší. Takže jsme
na zahradě shrabovali listí a uklízeli chodníky
pomocí košťat a hrabiček. Dětem vůbec nevadilo, že vítr jejich hromádky zase rozfoukal,
protože alespoň ve své činnosti mohly znovu
pokračovat. A pokud zrovna neuklízíme naši
zahradu, tak si samozřejmě hrajeme. V tomto
období není nic zábavnějšího než stavět domečky z přírodnin pro všechny víly, skřítky
a různé malé broučky. Kluci stavěli hlavně
z klacíků, drobných kamínků a šišek. Zato holčičky spíše zaujalo listí, kytičky, mech a kaštany.
A aby i naše třída měla podzimní náladu, vyzdobili jsme si ji papírovými draky a halloweenskými strašidýlky. Také jsme vydlabali velkou
dýni Jasmínku, která nám na chodbě krásně
svítí. Naučili jsme se několik podzimních písniček a básniček, neboť neodmyslitelně patří do
naší každodenní činnosti. A kdo by si myslel,
že jsme neměli čas upéct oblíbený štrůdl – ten
by se velmi mýlil. Dokonce jsme ze zbylých
jablíček zkusili usušit křížaly. Pro některé děti
to bylo první ochutnání a o to větší překvapení,
že jablíčka chutnají mnohem sladčeji, než když
jsme je krájeli.
A to máme před sebou ještě podzimní výlety
a určitě dojde i na pouštění draka. Ve třídě
Motýlků se tedy máme na co těšit.
Text a foto: Leona Kašičková
a Šárka Horáková
ms.nehvizdy@volny.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z TJ SOKOL NEHVIZDY

HVĚZDY V NEHVIZDECH:
DRUHÝ ROČNÍK SE BLÍŽÍ
Jak říká titulek, druhý ročník atletického
mítinku se pomalu blíží... A my pro Vás opět
chystáme to nejlepší, co může česká atletika
nabídnout, obohacené o vynikající zahraniční
závodníky. Na přelomu ledna a února 2019 se
tak stejně jako při prvním ročníku do Nehvizd
sjedou nejlepší mladí atleti, kteří se do závodu
probojují skrze již probíhající kvalifikace. Opět
proběhne i závod hendikepovaných a vrchol

programu obstará česká seniorská špička okořeněná závodníky ze zahraničí.
Po roce se tak můžete znovu těšit na dálku
mužů v čele s hvězdou prvního ročníku Ituahem
Enahorem z Nigérie, který si získal přízeň všech
přítomných dětí. Současně s muži budou
o skvělé výkony ve stejném sektoru usilovat
i ženy. Také výška nabídne napínavé souboje
v obou kategoriích, byť se soutěž bude muset

obejít bez českého matadora Jardy Báby, který
ukončil profesionální kariéru. Zastoupit ho jistě
budou chtít závodníci ze zahraničí. V kouli mužů
už se pomalu ale jistě rýsuje startovní pole s několika borci s osobními rekordy za dvacet metrů
a celý program opět uzavře koncert kapely.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE
Sobota 1. 12. 2018 – ZAHÁJENÍ ADVENTU na fotbalovém hřišti AFK
od 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení dětí ZŠ a ZUŠ, uskuteční se
výstava jejich výrobků a potom i dražba. Děti si budou moci vyrobit svíčky z vosku, zatancovat si nebo zazpívat s celou rodinou. Dopisy opět odveze pošťák Ježíškovi a po celou akci můžete ochutnat tradiční zabijačkové
výrobky. Dobrovolné vstupné je opět něco sladkého z domácí trouby.
Neděle 2. 12. 2018 od 10.30 hodin ve velkém sále sokolovny se uskuteční
2. Ročník SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI PRO NEJMENŠÍ s názvem
MIKULÁŠSKÉ ZÁPOLENÍ. Přihlášky posílejte do 28. 11. 2018 na mail:
cvicenickonehvizdy@seznam.cz.
Úterý 4. 12. 2018 od 16.30 do 18.00 hodin zveme na MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU do sokolovny.
Úterý 11. 12. 2018 od 14 hodin se koná setkání s našimi seniory v mateřské škole se zastupiteli, kde se můžete zeptat na cokoli. Adventní čas
zpříjemní opět svým vystoupením děti z mateřské školy.

TJ SOKOL NEHVIZDY Vás zve na 2. ročník přeboru

Sokolské všestrannosti pro nejmenší

Mikulášské zápolení

V neděli 2.

Kde:

prosince 2018 v 10:30 hodin
velký sál TJ Sokol, Na Příštipku 135, Nehvizdy

Kategorie dle ročníků: 2011–2014, startovné 30 Kč
Disciplíny: hod, skok, běh, kotoul, přeskoky a jedno překvapení
Přihlášky posílejte do 28. 11. 2018 na: CvicenickoNehvizdy@seznam.cz
Registrace závodníků: 10:00 – 10:20 hod.
Vezměte si s sebou čistou sportovní obuv do tělocvičny,
pití a dobrou náladu, drobné občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás, Renáta Jarošová a Hana Adamusová

Úterý 18. 12. 2018 od 11 hodin se koná VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ při příležitosti 77. výročí seskoku skupiny Anthropoid u pomníku
za dálnicí.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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JAK SI STOJÍ NAŠI
TENISTÉ V ŽEBŘÍČCÍCH
Na celostátní žebříček jednotlivců se dostává svými výkony na celostátních
turnajích stále více hráčů TO Sokol Nehvizdy, kteří nás výborně reprezentují na turnajích.
Celostátní žebříčky jsou v České republice od kategorie mladší žactvo až po
dospělé. Na celorepublikovém žebříčku se objevuje stále více našich dorůstajících hráčů, kteří věkově přecházejí z dětských kategorií minitenis
a babytenis a daří se jim na celostátních turnajích. Nyní nám do mladšího
žactva přechází z kategorie babytenis velmi silná skupina hráčů Daniela
Kolářová, Nikola Tydlačková, Anna Kovařčíková, Šimon Vališ, Matěj Fraitag, Samuel Filipec, Jan Schick,…, které moc rádi uvidíme na celostátním
žebříčku třeba už v příštím roce.
Do žebříčku se dostane v každé kategorii kolem 1500–2000 hráčů.
Gratulujeme všem našim hráčům, kteří se na celostátní žebříček probojovali.
Kompletní žebříčky jsou na www.cztenis.cz.

Pořadí nejúspěšnějších hráčů TO Sokol Nehvizdy
na celostátním žebříčku ČR za sezónu 2017/2018:
Věková kategorie 2006–2008 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ jednotlivci:
Středočeský kraj
4.		
98.		
108.		
116.		
116.		
146.		

ČR		jméno			nar.
43.		
Kopřivová Nikola		
2006
693.		
Gomolová Adéla		
2006
753.		
Studničková Melánie
2006
789.		
Dobružská Karolína
2007
789.		
Urbanová Lucie		
2006
896.		
Grábnerová Dominika
2007

klub			kategorie
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žákyně
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žákyně
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žákyně
TO Sokol Nehvizdy ml. žákyně
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žákyně
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žákyně

Věková kategorie 2006–2008 MLADŠÍ ŽÁCI jednotlivci:
Středočeský kraj
86.		
88.		
113.		
123.		
182.		
293.		
293.		
315.		
340.		
340.		

ČR		jméno			nar.
596. 		
Svatuněk Šimon		
2006
627.		
Lorenz Tomáš		
2007
734.		
Kapusta Jakub		
2008
800.		
Novák Daniel		
2007
1129.		
Švec Martin		
2006
1641.		
Cintl Jakub		
2007
1641.		
Ptáček Josef		
2006
1744.		
Sedlický David		
2008
1846.		
Gučkov Alexandr		
2007
1846.		
Schick David		
2006

klub			kategorie
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci
TO Sokol Nehvizdy		
ml. žáci

Věková kategorie do 2004 STARŠÍ ŽÁKYNĚ jednotlivci:
Středočeský kraj
11.		

ČR		jméno			nar.
132.		
Kopřivová Nikola		
2006

klub			kategorie
TO Sokol Nehvizdy		
st. žákyně

Ročníkový žebříček (nar. 2006) v kategorii STARŠÍ ŽÁKYNĚ jednotlivci:
Středočeský kraj ČR		jméno			nar.
2.		
25.		
Kopřivová Nikola		
2006
		
		
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
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TO Sokol Nehvizdy		
st. žákyně
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od 1.12 do 24. 12. 2018
od 10.00 do 18.00 hod.
v areálu Klubu 100 (vedle úřadu městyse).

V nabídce budou jedle, borovice, smrky.

Nabízím
úklid,
žehlení,
hlídání
dětí.
Bližší
informace
na telefonu
731 333 564.
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 4. 10. 2018 si všimla obyvatelka
Nehvizd, že v parku u školy se povaluje nějaký opilý muž. Strážník na místě
našel staršího muže, který upadl vlivem
alkoholu vedle lavičky a při pádu upustil
láhev alkoholu. Láhev se rozbila a muž se
pořezal na ruce. Odmítl lékařské ošetření,
odmítl i ošetření strážníkem. Strážník
odklidil střepy z láhve a nasměroval muže
k domovu.
Dne 5. 10. 2018 občan Nehvizd ohlásil
nález osmnácti použitelných nábojů do
brokovnice na křižovatce ulic Pražská
a U Hřbitova. Strážník náboje převzal
a odvezl policistům k likvidaci.
Dne 25. 10. 2018 občanka Nehvizd oznámila, že na chodníku v ulici Pražská leží opilý
muž. Strážník zjistil totžnost opilce, který
nebyl schopen ani dýchnout do přístroje.
Strážník přivolal policisty, ale vzhledem na

těsně popolední dobu, jej nebylo možné
odvézt na záchytku. Naštěstí se policistům
podařilo sehnat opilcovu manželku, která si
jej odvedla domů. Policisté provinilci uložili
pokutu 5000 korun za veřejné pohoršení.
Dne 26. 10. 2018 strážník uskutečnil
společnou kontrolu s policisty od 18.00
do 4.00 v obvodu celé obce s důrazem na
lokalitu Canaba.
Téhož dne v noci strážník zastavil vozidlo.
Jeho řidič nadýchal 1,9 promile alkoholu.
Protože při tomto množství alkoholu se
jedná o trestný čin, strážník předal případ
policistům. Šetřením policisté zjistili,
že provinilec již za předchozí přestupky
dostal vysoké pokuty
i zákaz řízení.

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 12. 111. 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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