MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZDARMA

Ročník: XIV / Číslo 04 . Vydáno v Nehvizdech

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
ve dnech 24. a 25. 5. 2019
V obci Nehvizdy máme dva volební okrsky. Okrsek č. 1
bude mít volební místnost v bývalé ZŠ, Pražská 14, Nehvizdy. Okrsek č. 2 bude mít volební místnost nově v jídelně MŠ
Nehvizdy, Na Příštipku 226 (z důvodu rekonstrukce budovy
č. p. 100 není možné využít prostory, kde byla volební
místnost dříve). Více informací pro voliče uvedeme v dalším
čísle časopisu, a nebo se můžete podívat na web městyse
Nehvizdy www.nehvizdy.cz.
Voličské průkazy
Pokud voliči nebudou volit ve svých volebních okrscích
dle místa trvalého pobytu, musí se ve volební místnosti
prokázat voličským průkazem. Při ztrátě nebo odcizení
voličského průkazu nelze vydat duplikát. Obecní úřad může
voličský průkaz vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
nejdříve 9. května 2019.
Právo volit do Evropského parlamentu – § 5 zákona
o volbách do EP má:

Ve středu 27. 4. 2019 proběhlo v zasedací místnosti městyse veřejné projednání změny č. 4 Územního plánu Nehvizdy. Jednání byl
přítomen pořizovatel územního plánu pan Bc. Jaromír Trtík, za
zpracovatele dokumentace paní Ing. arch. Daniela Binderová
a zástupci našeho městyse. Z řad veřejnosti se zasedání zúčastnili
tři občané a starosta obce Zeleneč pan Husinec. Nutno podotknout, že zájem o změnu územního plánu projevili i další občané,
ale pouze na sociálních sítích. Nabídky na osobní návštěvu
a seznámení se se změnou v předem individuálně dohodnutém
termínu nevyužil po dobu více než jednoho měsíce, kdy byla výzva
zveřejněna na úřední desce, žádný občan, ani nikdo z diskutujících. Na úvod seznámil pan Trtík s legislativou spojenou s projednáváním změny ÚP a vysvětlil postupy při projednávání připomínek a námitek k předkládanému dokumentu. Paní Binderová
seznámila přítomné se zprávou o uplatňování ÚP Nehvizdy a se
způsobem zpracování projednávané změny. Pan Sedlický poté
informoval posluchače o hlavních bodech změny ÚP, které byly
v rámci dokumentace změny č. 4 ÚP zapracovány a projednány
s dotčenými orgány státní správy. Na základě těchto informací byl
dán prostor přítomným občanům na dotazy k projednávané změně. V rámci této diskuze byly zodpovězeny a vysvětleny všechny
dotazy, i ty, které nesouvisely s projednávanou změnou. Připomínky a námitky k tomuto projednání bylo možno doručit na úřad
městyse do 3. 4. 2019. Celkem bylo doručeno jak od občanů, tak
dotčených úřadů 17 připomínek a námitek, které byly předány
pořizovateli panu Trtíkovi k vyhodnocení. Po zpracování bude se
závěry seznámeno zastupitelstvo obce, které rozhodne o případném zapracování námitek do projednávané změny č. 4 Územního
plánu Nehvizdy. O dalším průběhu budeme informovat jak na
webových stránkách, tak v Nehvizdském kurýru.
Text: Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

Občan České republiky:
- který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále)
a nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu).
Občan jiného členského státu EU, který:
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále)
a nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let,
- je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně
od 10. dubna 2019),
- nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu).
Voliči jiných členských států EU
Obecní úřad zanese do seznamu voliče jiných členských států EU, kteří nejsou ani vedeni v DODATKU stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce, ani v minulosti
nežádali o zápis do seznamu voličů ve volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v roce 2004, 2009 a 2014,
a nejpozději v neděli dne 14. dubna 2019 do 16.00 hodin
osobně požádali obecní úřad, v jehož správním obvodu jsou
přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Musí být splněna podmínka, že trvalý nebo přechodný
pobyt mají nejméně od 10. dubna 2019.
Více informací naleznete na webových stránkách městyse
www.nehvizdy.cz v sekci „Volby“.
Iva Prekschlová
prekschlova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ
V sobotu 9. března v podvečer, jsme vyjeli
malým autokarem spolu se skupinou dvaceti
nehvizdských seniorů na noční prohlídku
večerním pralesem.
Ne, nedělám si legraci, skutečně jsme navštívili
tropický deštný prales ponořený do tmy ve
skleníku Fata Morgana. V Botanické zahradě
v Praze, se tato možnost nabízí vždy pouze jednou ročně, od poloviny ledna do konce března.
Procházka džunglí, která nespí, byla skutečně
místy hlučná, žabí skřehotání uprostřed pralesa připomínalo křik ptáků a místní vlhké
a teplé klima mnohé překvapilo. V jeskyni
jsme se seznámili s tropickými rybami, s odborným výkladem jsme se prošli vietnamským pralesem a obrazně vyšplhali na vrchol
stolových hor Jižní Ameriky. Dobrodružnou

cestu kolem světa nasvícenou naším průvodcem jsme zvládli během hodiny a jako bonus
jsme ji měli zpříjemněnou právě probíhající
výstavou květů orchidejí, které nás uchvátily
svými tvary a barvami.
Příjemný zážitek z tohoto výletu se nám
snažila zkazit špatná komunikace pana řidiče
autobusu s oddělením informací skleníku, kdy
ho k parkování navigovali na horní parkoviště
botanické zahrady se špatnou dostupností
skleníku. Bloudění lesem a úvozovou cestou
před prohlídkou bylo zapomenuto a spokojeni
jsme se vrátili z pralesa opět do večerních
Nehvizd.
Text a foto: Jana Nepivodová
mestys@nehvizdy.cz

NA POHÁDKU PŘIŠLA STOVKA MALÝCH DIVÁKŮ
Za dětmi do nehvizdské sokolovny přijeli na konci března s originální pohádkou Šíleně nastydlá
princezna herci z divadla Černý Petr z Brandýsa
nad Labem. Jeden z protagonistů, Milan Svatuněk, je z Nehvizd, jen aby to nezapadlo :-). Herci
rozesmáli stovku malých diváků.
A nejen to, dokázali je tak vtáhnout do děje, že
děti přesně napovídaly, co by se mělo na jevišti
dít. Vše nakonec dobře dopadlo a na děti čekalo
ještě překvapení – malá diskotéka, na které si
s princeznou a dalšími postavami mohly zatančit.
Poděkování patří hercům z divadla Černý Petr,
kteří pohádku autorsky i výtvarně připravili
a v Nehvizdech již podruhé sehráli, ve zbrusu
novém obsazení. Poprvé totiž se Šíleně nastydlou
přijel Černý Petr už v roce 2011, od té doby se
publikum ale notně obměnilo :-). Tak zase příště
u pohádky v sokolovně na shledanou.
pep
Foto: Petra Horáková
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Sokolský RETRO ples ve stylu 70. a 80. let přilákal v sobotu 16. března na dvě stovky hostů.
Asi poprvé v novodobé historii plesů a zábav
v Nehvizdech byly vstupenky vyprodány už
v předprodeji. A kdo přišel, nelitoval.
Návrat do dob Sladkého mámení, knírů, kotlet, zvonových kalhot, ale i pionýrských šátků,
šusťákových souprav a bonů v ledvinkách
byl patrný hned po vchodu do sálu. Masky
a kostýmy byly bezkonkurenční, celý večer
panovala skvělá atmosféra, kterou podtrhli
kapela Kolář BANDa a DJ Hynek.
V programu nechybělo defilé masek, vyhodnocení těch nejlepších (ale nejlepší byly tentokrát všechny), speciální vystoupení členek TJ
Sokol Nehvizdy s lákavým názvem Mámení
umělkyň z venkova, bohatá tombola (všem
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sponzorům velké díky) a na závěr se předvedla skupina Aliatrix s light show. Za naprosto
fenomenální organizaci plesu, včetně skvělých
vystoupení, si zaslouží velký dík Renata Jarošová a Hana Adamusová i řada dalších členů
a příznivců TJ Sokol Nehvizdy!
Doufáme, že tradice sokolských maškarních
byla definitivně obnovena a už teď se těšíme
na další rok. Věřte, že vaše chvála je pro nás
ten nejlepší motor k uskutečnění v pořadí už
třetího Sokolského bálu.
Poznámka: Videa z bálu najdete na
facebookové stránce městyse https://www.
facebook.com/nehvizdymestys/.
pep
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ANDERSEN UŽ PRO DĚTI
NENÍ NĚKDO NEZNÁMÝ
Nehvizdská knihovna se poprvé zapojila
do 19. ročníku celonárodní akce Noc
s Andersenem. Ve spolupráci s DC Dráček
17 dětí strávilo 29. 3. 2019 odpoledne a noc
v prostorách knihovny a Dráčku. Hlavním
tématem bylo: „H. Ch. Andersen – známý
i neznámý“ a sedmdesátileté výročí nakladatelství Albatros. Kromě čtení a dramatizace
pohádek nechyběly týmové hry, soutěže,
vědomostní kvízy a noční „bojovka“.
A aby to nocí neskončilo, dostaly děti i úkol
na doma. Odnesly si prázdnou „knížku“, do
které napíší do 12. 4. 2019 vlastní povídku
či pohádku vztahující se ke „Staré škole.“
Nejlepší tři díla budou vystavena v knihovně
a odměněna.
Text: Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Jana Ryklová

TÉMA KVĚTIN ROZZÁŘILO CELOU ŠKOLU
Škola nám rozkvetla! V sobotu 30. 3. 2019
se konala vernisáž výtvarných děl žáků ZŠ
Nehvizdy.
Téma květin prozářilo celou školu. Tato
výtvarná výstava je již 3. ročníkem. Žáci
vytvořili rozmanité druhy květin z různých
materiálů. K vidění a také k vyzkoušení byla
keramická tvorba, koláže, prostorová tvorba,
malba, kresba… Děti si během vernisáže
také zasely semínko slunečnice, vystřelily si
papírovou růži ze střelnice, vyfotily se jako
květiny. O zahájení vernisáže se postarala paní
učitelka Marta Štěchová, která si s druháčky
připravila taneční vystoupení. A šlo jim to
bezvadně! Potěšující bylo vidět nadšené tváře
dětí i rodičů.
Děkujeme všem, kteří v sobotu dorazili, přestože bylo hezké počasí.
Největší dík patří našim dětem a nemalý dík
všem pedagogům, kteří se na naší květinové
výstavě podíleli.
Všichni děkujeme také našemu panu řediteli
Luboši Rýdlovi za podporu na těchto akcích.
Pohoštění připravené naší kuchyní opět jako
obvykle nezklamalo. Rodiče i děti si dobroty
pochvalovali.

Celá škola se těší na příští rok, co zase vymyslíme, vytvoříme. Těšte se i vy!
Text a foto: Petra Doucková
douckova@skolanehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZPRÁVY Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ BŘEZNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření smlouvy o bezplatné údržbě okolí
kostela sv. Václava mezi Římskokatolickou
farností Čelákovice a městysem Nehvizdy
a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu 10 let.
- Podnikatelský záměr společnosti STL Express, s. r. o., dle předloženého návrhu. Jedná se
o administrativně-logistické sídlo společnosti
v komerční zóně. Areál bude fungovat zejména
jako reprezentativní sídlo společnosti v ČR
s menším logistickým zázemím. Součástí bude
dispečerské stanoviště, které bude koordinovat
logistiku firmy v rámci celé Evropy.
- Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné dopravě v systému PID na
linku č. 655 a pověřilo starostu podpisem
dodatku. V roce 2019 došlo k nárůstu výdajů
na dopravní obslužnost u všech linek (tj. 398,
354 i 655).
- Dodatek č. 1 ke stanovám DSO. Dodatek se týká
vkladu p. č. 457/77, 457/147, 477/4, st. 282 jehož
součástí je stavba občanského vybavení č. p. 243,
ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy.

- Výsledek poptávkového řízení na zakázku
„Vegetační úpravy valu – Nehvizdy“ a uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou Realizace
zeleně Dřevčice, s. r. o.,, Dřevčice 125, 250 01
Brandýs nad Labem, IČ: 02452901 za nabídnutou
cenu 886 482 Kč bez DPH. Jedná se o vegetační
val, souběžný s dálnicí u nové zástavby Canaba.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Starostu jednáním s advokátní kanceláří KVB,
s. r. o., za účelem přípravy právní obrany ÚM
Nehvizdy, zastupitelstva i jednotlivých zastupitelů proti nedůvodnému a obtěžujícímu konání
stěžovatele bytem Nehvizdy.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
- zprávu finančního výboru č. 2/2019
o provedené kontrole. Finanční výbor kontroloval vyúčtování dotací přidělených z rozpočtu
městyse v roce 2018.
Více informací z jednání najdete na úřední
desce https://1url.cz/KMV0N
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

INFO
Z ÚŘADU
POPLATKY ZA LIKVIDACI
ODPADU A ZA PSA
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odvoz komunálního
odpadu a poplatek za psa, aby tak učinili
co nejdříve.
Splatnost poplatků byla ke dni 31. 3. 2019.
K uvedenému datu bylo uhrazeno 96 procent z poplatků za odpady a 95 procent
z poplatků za psy.
Upozorňujeme proto všechny, kterých
se toto sdělení týká, že městys přistoupí
k vymáhání nedoplatků v souladu s platným daňovým řádem. Těm, kteří neuhradí
poplatky za likvidaci odpadu, bude zablokována karta na sběrný dvůr a nebudou si
moci vyzvednout nádoby na bioodpad.
Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově, nebo bezhotovostně v pokladně
(tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet
5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět
převodem na účet, uveďte do variabilního
symbolu:
1340 a vaše číslo popisné
při platbě za odpad,
1341 a vaše číslo popisné
při platbě za psa.
Po zaplacení poplatku si známku
vyzvednete v podatelně.
Bližší informace na tel. 326992523 nebo
724191245.
Více na:
http://www.nehvizdy.cz/mestys/odpady/.
INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ
K TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově
zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní
smlouvy s návrhem na vklad do katastru
nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je
zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA
V NEHVIZDECH
Telefon do ordinace praktické lékařky je 326726413, noví pacienti se
mohou registrovat přímo v ordinaci.
Došlo k malé změně v ordinačních
hodinách, která byla zveřejněna
v minulém vydání časopisu, a to
v úterý odpoledne, kdy se ordinuje
až od 12:30 hodin do 16:00 hodin.
Více informací najdete na webu
městyse: https://1url.cz/uMG9h.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZPRÁVY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STAVBA AUTOBUSOVÉ
TOČNY BYLA ZAHÁJENA

Na výjezdu z Nehvizd na pravé straně ulice
Pražské ve směru na Mochov byla zahájena
výstavba točny autobusů, která by měla výrazně přispět ke zlepšení obslužnosti našeho městyse hromadnou dopravou. Budoucí
točna také umožní zavedení již avizované
autobusové linky na nádraží ve Mstěticích
s napojením na příměstské vlakové spoje.
Součástí výstavby točny jsou dva vjezdy,
autobusové zastávky a zázemí pro řidiče.
Bohužel se tato stavba neobejde bez odstranění některých stromů podél komunikace, ke kterému je samozřejmě vydán
příslušný souhlas. Kácení stromů se však
obec snaží omezit na minimum a zachovat

tak co nejvíce vzrostlé zeleně. Stromy, které
musí ustoupit výstavbě, budou nahrazeny významnější výsadbou v okolí nových
autobusových zastávek.
Investorem této akce je společnost Canaba
a provizorní točna by měla být dokončena
v květnu letošního roku. Poté bude zažádáno o převedení stávajících autobusových
linek na toto obratiště a současně mohou
být zřízeny linky nové.

STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
KOMISE
Chodník k Lidlu – žádost o st. povolení
Začátkem března byla doručena na speciální dopravní stavební úřad žádost o vydání
stavebního povolení na výstavbu chodníku
k Lidlu a čtyř nových autobusových zastávek
na ulici Pražské. Výstavba by měla být zahájena ještě v letošním roce, financování stavby
pokryjí až z 80 % příspěvky firem z komerční
zóny.
Výdej biopopelnic a tříděný odpad
Za období od 15. 3. do 5. 4. 2019 bylo vydáno
celkem 522 nádob na bioodpad, z toho 336
bionádob o objemu 120 l a 186 ks bionádob
o objemu 240 litrů. Případné přebytky
bioodpadu je možno ukládat do kontejneru
na sběrném dvoře. Připomínáme, že na úřadě
městyse jsou stále k dispozici pytle na tříděný
odpad – na plasty, papír a tetrapak.
Elektromobil pro technické služby

Text a foto: Richard Sedlický
předseda komise
stavební a živ. prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
V březnu byl dodán našim technickým službám objednaný elektromobil. Vozidlo bylo
financováno prostřednictvím dotace z MŽP
s příspěvkem 600 000 Kč. Po přihlášení
a pojištění vozidla byl elektromobil okamžitě
nasazen do plného provozu. Za 10 dnů používání již najezdil plných 340 „ekologických“
kilometrů.

DĚKUJEME, ŽE JSTE
UKLÍZELI NEHVIZDY
Jménem komise stavební a životního prostředí
a celého městyse Nehvizdy bych chtěl velmi
poděkovat všem, kdo se podíleli na jarních úklidech naší obce. Osobně jsem se účastnil sobotní
akce 27. 3. a musím říci, že to bylo příjemně strávené dopoledne s lidmi, kteří se nebojí špinavé
práce a není jim jedno, jak to v našem nejbližším
okolí vypadá. Akce se zúčastnilo na 35 zejména
mladých rodin s dětmi, za což jsem osobně velice rád. Uklizeny byly ulice Pražská, Toušeňská,
Horoušanská, Ke Hřbitovu, část Do Nehvizdek,
U Sv. Anny, prostor podél dálnice,
u skateparku, kolem kostela, park u školky
a park před firmou Compass.
Odpad se sbíral do pytlů, které odvezl pan Vlček
z technických služeb do sběrného dvora.
Celkem jsme sebrali zhruba 40 pytlů odpadu
a dvě plné multikáry bioodpadu a dalšího
objemného nepořádku.
S další skupinou dobrovolníků, která připravila
úklid na sobotu 6. 4. 2019 jsme se podělili
o zkušenosti a místa, která ještě potřebovala
v naší obci uklidit. Ještě jednou díky všem!!!

Rozšíření otvírací doby sběrného dvora
V období od 1. 4. do 30. 11. můžete využít
služby sběrného dvora i odpoledne v sobotu.
Otvírací doba sběrného dvora je ve středu
14.00 – 17.00 hodin a v sobotu
od 9.30 – 11.30 a 13.30 – 16.00 hodin.
Hledáme výpomoc na sběrném dvoře
Pracovní agenda: Kontrola oprávněnosti
vstupu na SD, kontrola odpadů a organizace odpadového hospodářství, úklid
dvora. Časová náročnost: Středa 14.00
– 17.00 hodin, sobota 9.30 – 11.30 hodin
a 13.30 – 16.00 hodin, cca 10 hod. týdně
v období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019,
v případě zájmu je možné i rozšíření
pracovní doby. Pracovní poměr formou
brigády, zkráceného úvazku, nebo DPP.
Vhodné pro fyzicky zdatné studenty,
případně aktivní seniory, nástup možný
ihned. Zájemci se mohou přihlásit
v úředních hodinách na podatelně Úřadu
městyse Nehvizdy, nebo e-mailem na:
technickesluzby@nehvizdy.cz

Text a foto: Richard Sedlický
předseda komise
stavební a živ. prostředí
stavební@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DUBEN,
UŽ TAM NEBUDEM

Základní umělecké škola Nehvizdy
vyhlašuje termín zápisu a přijímacích talentových zkoušek

Je to tak – tahle parafráze předznamenává začátek nejhezčího období
školního roku, tedy jaro a příchod léta. Možná trochu předbíhám, ale
první cestovatelé už vyjeli na své cesty za poznáním a dobrodružstvím
na vícedenní výlety. Je to marné, běh času nezastavíme, do prázdnin
zbývají ani ne tři měsíce. Na bilancování je ještě brzy, ale snad drobné
poohlédnutí – máme za sebou lyžák, zájezd do Polska s návštěvou
Osvětimi, divadla, matematické a další předmětové olympiády a soutěže, atletické mítinky a před sebou zájezdy, klasifikaci, zájezd do Anglie,
do Itálie k moři, písemky, přijímačky, zápisy, odklady, věci příjemné
a jistě občas nějakou tu překážku. Z událostí posledních dnů nesmíme
zapomenout na vernisáž výtvarných děl Rozkvetlá škola – můj dík za
krásné sobotní odpoledne míří dětem, kolegům, kuchyni a všem, kdo
přišli. Bylo moc fajn se s Vámi už potřetí ve stejném čase potkat.
Vstupme tedy společně do poslední čtvrti letošního školního roku a
zkusme si dát jarní předsevzetí: Že si letos školní jaro užijeme – děti,
žáci, rodiče, kantoři, že si své problémy vyříkáme, že si k sobě najdeme
cestu, budeme si přát jen to dobré, budeme se respektovat a najdeme
si čas na přemýšlení o významu slov úcta, vděk, upřímnost… Myslíte,
že je to neskromné přání? Možná ano, jak pro koho. Je to ale nutné,
chceme-li sami před sebou obstát. Moc nám to všem přeju.

Veškeré informace obdržíte na našich webových stránek
www.zusnehvizdy.cz. K účasti je potřeba předem vyplnit el. přihlášku: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k384.

Události v ZUŠ Nehvizdy

Přání k přijímačkám
Za všechny své kolegy a za sebe přeji všem našim žákům, kteří
se chystají k přijímacím zkouškám na střední školy, úspěch
a takový výsledek, jaký si oni sami přejí. V květnu Vám budeme moc držet palce.

V posledním týdnu krásného březnového měsíce jsme uskutečnili
dalších několik představení našich žáků. Koncerty byly opět propojeny napříč předměty i obory. V počátku týdne hodili „buly” naši
nejmenší z PHV společně s oddělením populárního zpěvu.
Klavíristé měli druhý den připraveno vícero drobných skladbiček,
a proto si vystačili sami na celé vystoupení.
Ve středu se propojil dramatický obor, flétny a kytary a vznikl tak
příjemně komponovaný program s recitací. Přišla na řadu i společná
hra fléten a kytar. Z důvodu onemocnění žáků vystoupili i pedagogové předmětů. Na flétnu si zahrál Josef Pospíšil a zarecitoval Lukáš
Klíma.
Umělecký týden zakončil výtvarný obor svou galerií a výstavou.
Opět byly vystaveny krásné malby a kresby v naší malé podkrovní
galerii a ještě navíc žáci ozdobili chodby školy svými aktuálními velikonočními výtvory. Poprvé také žáci veřejně představili své umění
z předmětu keramika-socha, která je nyní stálou expozicí v průchozím prostoru třetího podlaží školy.
Nadstavbou těchto vystoupení je audio-video sestřih, který můžete
shlédnout na naší webové prezentaci v jednotlivých sekcích Události
https://www.zusnehvizdy.cz/udalosti/.

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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Přijměte pozvání na zápis a přijímací talentové zkoušky
do ZUŠ Nehvizdy. Zkoušky se uskuteční v týdnu 20. 5. – 23. 5. 2019.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZPRÁVY Z RADNICE

VENKOVNÍ CVIČENÍ
A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

S příchodem jara započaly úpravy, opravy i nové
budování. Popis novinek začněme od západu
Nehvizd, tedy prostorem u staré cesty U Svaté
Anny. V minulém roce zde byly v blízkosti
dětského hřiště instalovány prvky pro cvičení dospělých, takzvaný workout. Nyní jsme přistoupili
ke zvelebení tohoto prostoru. Jednak zde budou
instalovány dvě nové lavičky, přičemž jedna bude
k posezení rodičů přímo na dětském hřišti
a druhá pak vně hřiště. Na školské komisi jsme se
shodli na tom, že hřiště by mělo být celé oploceno. Je to praktické a hygienické, a to především ve
vztahu k neposlušným chovatelům psů, kteří své
mazlíčky pustí ze staré cesty i na dětské hřiště.
Posuneme-li se po cyklostezce do severní části
k oblasti nad psím výběhem, tak dojdeme k místu, které bude připraveno k vyžití starších děti
a dospělých. Jednak jsme objednali opět jeden
workoutový prvek, který v průběhu jara naše
technické služby nainstalují (viz obrázek),
a dále zde bude oplocena travnatá plocha pro
malý fotbálek. Vně této oplocené plochy bude
pruh pískoviště vhodný například pro pétanque
a při západní straně plotu také boule pro BMX
kola. Nově zde již brzy najdete také betonový stůl
pro ping pong.
Když už zmiňuji workout, tak doplňuji informaci,
že první prvky pro cvičení dospělých byly před
lety instalovány ve východní části Nehvizd,

a to v blízkosti skateparku. Na ostatních veřejně
dostupných hřištích byla koncem zimy provedena
údržba, která spočívala především v doplnění
kačírku do dopadových ploch, a vyměněny byly
také v některých případech úchyty pohyblivých
prvků. Neplánovaná větší údržba proběhla na
dětském hřišti v „Lentilkách“, které bylo v zimě
poničeno vandaly. Na duben byla objednána
pravidelná roční odborná revize prvků na všech
hřištích v obci.
Závěrem, bych rád zmínil práci na zahradách
naší ZŠ a MŠ, tedy záležitost za ploty školských
zařízení, kterou většina obyvatel svým zrakem
nezaznamená. V první řadě bude v průběhu jara
upravena zahrada v místě, jemuž se říká
„Za Domečkem“, tedy prostor za nízkou budovou
školy, kterou máte po pravé straně při příjezdu ke
sportovní hale, kde jsou první třídy a odpoledne
také část školní družiny. Zde budou instalovány
herní prvky v hodnotě přibližně 100 tisíc Kč.
Řešíme také zahradu mateřské školy, kde je v létě
velký problém s prašností. V rozpočtu máme na
úpravu této zahrady 430 tisíc Kč. Oslovili jsme
v této záležitosti odbornou firmu a čekáme na
návrh řešení.
Text: Karel Záhrobský
předseda komise školství, kultury a sportu
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Richard Sedlický

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

Zdenka FIALOVÁ
Alena SLANCOVÁ
Miroslava SOKOLOVSKÁ
Jarmila CHOCHOLOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a
spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

DRÁČEK SLAVÍ OSMÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Prvního května uplyne osm let od založení
dětského centra v Nehvizdech. Původně
„mateřské centrum“ se během let přeměnilo
na multifunkční a multigenerační centrum
volného času. Obě jeho zakladatelky Jitka
a Iveta dodnes vnímají centrum jako srdeční
záležitost a díky tomu je Dráček tím, čím je.
Žádná komerční neosobní továrna vydělávající
peníze, ale místo, kde je dobře dětem
i dospělým.
Náplň centra a jeho služby by zabraly příliš
mnoho místa, stačí se podívat na naše webové
stránky. Ale představte si, že brány „Staré
školy“ se otevírají v 7,15 hodin a uzavírají ve
21 hodin a každý víkend je zaplněn oslavami
nebo různými akcemi. Během prázdnin bude

Dráček „spát“ pouze 14 dní. I když i v těchto
dnech se bude uklízet, čistit, připravovat.
Dovolte mi poděkovat všem mým kolegyním
a kolegům, kteří v Dráčku pracují, našim
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přátelům a příbuzným, kteří nám v naší činnosti
nezištně pomáhají, městysu Nehvizdy a na závěr
řediteli ZŠ a MŠ Nehvizdy za jeho dlouholetou
podporu.
Pane řediteli, nikdy nezapomenu na větu, kterou
jste po roce působení při převzetí Dráčku pronesl: „Žádná naše součást nebude Popelkou.“
A slovo jste jako vždy dodržel.
V rámci oslav vás srdečně zveme v sobotu
18. 5. 2019 na Pohádkovou cestu a v pátek
24. 5. na koncert nehvizdského sboru JENTAKt,
dětí z kroužku hry na klavír a lektora, sbormistra Václava Jíry, který představí písně ze svého
debutového alba.
Text: Jitka Záhrobská
Foto: Veronika Kohoutová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

I DRUHÁ DĚTSKÁ SKUPINA
V NEHVIZDECH ZÍSKALA DOTACI
Nehvizdy byly před třemi roky jednou z prvních
obcí, která otevřela registrovanou dětskou skupinu, na kterou se jí navíc podařilo získat dotaci
z evropských fondů. A jak to v Nehvizdech bývá,
její kapacita brzy přestala stačit. Proto jsme v
září loňského roku otevřeli „skupinku“ druhou,
ale bohužel bez dotační podpory. V úsilí získání
dotace jsme však nepolevili a úspěch se dostavil.
Od 1. 4. se rodičům výrazně zlevňuje docházkovné a navíc získáme peníze i na zkrášlení
dvorku herními prvky. Také vznikne pracovní
místo pro zkrácený úvazek.
A víte co dětská skupina obnáší? Péči o děti
od dvou do čtyř let za přísných hygienických
podmínek, s kvalifikovaným personálem,
striktně daným plánem výchovy a zajišťující
individuální přístup (2 učiteky na maximálně
12 dětí). Umožňují rodičům návrat do práce, ale
především poskytují dětem přechod z mateřské
náruče do kolektivu vrstevníků a jejich celkový
rozvoj. Vedení městyse Nehvizdy poskytuje naprosto nadstandardní prostory a podmínky pro
zdejší obyvatele v této oblasti a za to jim patří
velké poděkování.
Jitka Záhrobská

Dětské skupiny při výchovné činnosti „Doprava a bezpečnost“. Foto: Jitka Záhrobská

LYŽAŘSKÝ KURZ ZOCELIL DĚTI I KOLEKTIV
V pátek 8. března se parta sedmáků, doplněná
o spolužáky z pátých a vyšších tříd, vypravila do
osvědčeného penzionu Javoří mlýn. Nehvizdy se loučily zalité sluncem, Velká Úpa vítala
hustou oblačností. Portášky byly vzaty ztečí. Na
nohou lyžařské boty, ramena obtěžkána lyžemi,
v rukách hůlky. Lyžaři začátečníci k prvnímu
mohutnému stromu, pokročilejší dál a výš. Než
se lyžaři rozdělili do družstev, zvládli úplní začátečníci své první krůčky na lyžích. Vystoupat,
sestoupat, otočit se, pluh, jízdu šikmo svahem
a hlavně – umět se zvednout. Nádavkem si ke
konci dne vyzkoušeli jízdu vlekem, provizorně
vytvořeným ze zkušenějších spolužáků.
První dny se počasí kabonilo, sněhopršelo a do
toho foukal vítr. Zato od neděle to byla sněhová
paráda. Každý den připadlo od 10 do 15 cm
čerstvého sněhu. Sjezdovky byly příjemné, pády
nebolely a styl každého lyžaře se den ode dne
zlepšoval. Jezdilo se pravidelně skibusem do
Pece, ale po pondělním nočním vichru, kdy tam
vypadla elektřina, jsme zůstali na Portáškách
a Sagasserových boudách.
Úterý bylo ve znamení procházky. K obědu jsme
nafasovali balíček s domácím hamburgerem
a plni dojmů z přednášky horského záchranáře,
předchozího večera, jsme se (po nahlášení naší
trasy horské službě) vydali na cestu. Vzali jsme
to zadem kolem chaty do kopce s cílem dojít
na Pražskou boudu a odtud přes Pec zase zpět.
Po třech hodinách a třech kopcích jsme došli,
někteří dolezli, jiní dohekali na nejvyšší bod
naší trasy – Pražskou boudu. Děti dostaly velké
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igelitové tašky a volnou ruku. Najednou jim
chození do kopce přestalo vadit… Obdiv patří
Zuzce, Nikče a Magdě, které si s paní učitelkou
Klaudovou nahoře ještě stihly zaběhnout okruh
na běžkách. Cesta dolů sjezdovkou po igelitových taškách jistě patří k nezapomenutelným
zážitkům nejen dětí, ale hlavně nás pedagogů…
Osm dní uteklo jako voda, proběhly tematické
snídaně, večery plné zábavy, závody, soutěže
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jednotlivců i družstev. Jedinou nepříjemností
bylo… pár puchýřů z nových bot.
Děti i dospělí zjistili, že jsou skvělá parta, že se
mohou bavit úplně s každým, že ne každý se
chová stejně jako ve škole a že se dá vydržet dva
dny bez mobilu!
Text a foto: Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
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SERIÁL ZÁVODŮ DĚTÍ, KTERÉ JSME
POŘÁDALI, SPLNIL OČEKÁVÁNÍ
V halové sezóně, která nám atletům trvá cca tři 3 měsíce, jsme
kromě mnoha výjezdů na závody uspořádali šest dětských mítinků na domácí půdě. Převážně se závodilo v bězích na 60 m, 60 m
přes překážky, ve výšce a dálce. Více nám hala nedovolí, ale i tak
byly startovní listiny plné.
Troufnu si říci, že pro žactvo nikdo v ČR více akcí neuspořádal.
Naši atleti, a nejen naši, tak měli možnost se neustále zlepšovat a teď v již zmiňovaných disciplínách okupují přední příčky
nejen krajských, ale i celorepublikových tabulek. Nebudu nikoho
jmenovat, protože těch jmen je hodně a nerad bych na někoho
zapomněl. Všem děkuji za uvedení našeho oddílu do světa atletiky. Neusnout na vavřínech, příprava na léto začíná a vyvrcholí v
červnu letní olympiádou dětí a mládeže.
Text a foto: Tomáš Vojtek
www.hvezdyvnehvizdech.cz
S odstupem několika týdnů můžeme mítink 2019 hrdě uzavřít
a říct si: Natřeli jsme to statisícovým městům v Evropě. Nic z toho
by se nepovedlo nebýt podpory
městyse Nehvizdy a lidí, kteří se
neúnavně a ochotně na pomoci
podíleli. Další díky patří ZŠ a MŠ
Nehvizdy, kde mi bylo umožněno
neustále vyjíždět ze školy a domlouvat sportovce a sponzory,
bez kterých by to nešlo.

Omluva redakce časopisu
Dodatečně se omlouváme za špatné otištění loga firmy ALUTEC KK.
Díky všem, kteří si udělali čas a na akci se přišli podívat. Za rok na viděnou.
Tomáš Vojtek, www.hvezdyvnehvizdech.cz

OSMÁCI BYLI NA VÝLETĚ V KRAKOVĚ
Koncem března nastala ta dlouho očekávaná
akce. Osmáci a deváťáci se už přes půl roku
těšili na výlet zařizovaný panem učitelem Pártlem. Dvoudenní zájezd do bývalého polského
hlavního města Krakova a do vyhlazovacího
tábora Osvětim.
Vyráželo se v časných ranních hodinách,
před polednem jsme byli na místě a započala
prohlídka města s panem průvodcem. Kopec
Kosciuszki, ze kterého máte Krakov jako na
dlani, přilehlé muzeum s voskovými figurínami, židovská čtvrť Kazimierz plná synagog,
hřbitovů a muzeí, vše obtáčející řeka Visla,
univerzitní část města, hlavní náměstí Rynek
Glowny. Na rozchod se žáci odebrali poučeni
panem průvodcem o zapeklitostech slovní
zásoby místního slovanského jazyka, tak moc
podobného češtině, a vybaveni základními
frázemi. Někteří (skoro všichni) spojení češtiny
a polštiny kvalitně vyšperkovali.
Druhého dne byla na programu dopolední prohlídka královského hradu Wawel s katedrálou,
do jejíž zvonice se stoupalo po čím dál užším
dřevěném schodišti, někde žebříku, a prolézalo
se různě mezi trámy. Odměnou byl obrovský
mnohatunový zvon Zikmund. Kdo si sáhne na
jeho srdce, tomu se splní přání.

Odpoledne patřilo Osvětimi a nedaleké Březince. Na prohlídku se šlo ve dvou skupinách,
každá s jednou paní průvodkyní. Sluchátka
na uších, přijímací zařízení zavěšené na krku.
Svět za ostnatým drátem, budovy, ulice, vězení
ve vězení, expozice, fotografie mluvící za vše,
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málo místa, hodně lidí, spalovací komory.
Určité věci překračují rámec představivosti. Je
potřeba vidět, nechat působit, uvědomit si…
Pochopit to nelze.
Text a foto: Kateřina Nedvědová
nedvedova@skolanehvizdy.cz
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COERVER COACHING OPĚT V NEHVIZDECH
Pravidelní čtenáři našich fotbalových sloupků v Nehvizdském kurýru si určitě budou
pamatovat, že na začátku loňského října
jsme zorganizovali pro naše malé borce na
hřišti AFK Nehvizdy vzorový trénink „létajících“ trenérů z české pobočky celosvětově
rozšířeného holandského tréninkového
programu.
Během poslední březnové soboty se dostali
ke slovu i naši fotbaloví trenéři mládeže
v rámci úvodního školení Coerver Intro.
V návaznosti na vedením AFK schválenou
strategii rozvoje moderních tréninkových
metod, kterou stanovili šéftrenéři mládeže Jan Jelínek a Eva Jenčíková se počítá
s pravidelným vzděláváním členů trenérského týmu AFK. Stabilizovaný tým trenérů
s profesními licencemi FAČR se bude
pravidelně vzdělávat a bude rozšiřovat své
obzory. Cílem je zdokonalovat styl výuky –
tedy komunikaci vůči dětem, a sestavovat
náplň tréninkových jednotek na základech
moderních poznatků a z nejlepších tréninkových škol.
Vzhledem k tomu, že s „kérvrem“ spolupracují na oficiální úrovni takové kluby
jako Slavia Praha, Viktoria Plzeň nebo Ajax
Amsterdam, považujeme tuto cestu za ideální způsob, jak našim trenérům umožnit
seznámení s moderními metodami tréninku
a našim malým talentům poskytnout perfektní servis a prostor pro jejich sportovní
růst a konkurenceschopnost. Navíc AFK
s českým coerverem spolupracuje na výuce
trenérů již 4. rokem a proběhlé školení na
našem hřišti bylo tedy jen dalším logickým
krokem v rozvoji spolupráce.
Co je Coerver Coaching? Jedná se o dokonale promyšlený systém postupné souvislé
výuky fotbalových dovedností a rozvoje fyzických schopností malých fotbalistů, kterému život vdechl před 31 lety jeho duchovní
otec, holandský trenér Wiel Coerver.
Metodika programu vychází z dlouholetého
detailního pozorování unikátních dovedností světových top talentů (Pelé, Maradona, Cruyff, Zico, Beckenbauer), které převádí do stovek cvičení zaměřených na jemnou
individuální práci s míčem, kreativní řešení

soubojů 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 a na všeobecnou pohybovou flexibilitu.
Během cvičení se velmi dbá na „paralelní“
zapojování většiny smyslů. Hráč se
v tréninku dostává pod časoprostorový tlak,
během kterého musí (během perfektní práce
s balonem) trenérům reagovat na zrakové
a sluchové podněty. Hráčům se nabízí –
díky inovativnímu využívání tradičních
tréninkových pomůcek – několik možností
pro řešení daných situací, což v každém
okamžiku rozvíjí jejich kreativní myšlení.
Třinácti až čtrnáctiletý coerver hráč by po
6–7letém „výcviku“ měl být schopen (s míčem přilepeným na noze) intuitivně
a kreativně řešit souboje a situace
v „bleskovém čase na minimálním prostoru“.
Roman Váňa, profesionální Coerver školitel, a Tomáš Klečka, ředitel české pobočky,
shodně prosazují zásadní myšlenku, kterou
popularizuje po celém světě šéf programu
Coerver Coaching, Alf Galustian:
„...Ne nadarmo se věku od 5 do 12 let říká
zlatý věk učení. Dítě je v této fázi fyzického

a mentálního růstu dokonalým příjemcem
naší metody. A netýká se to jen „talentů od
boha“! Coerver je určen každému, kdo má
chuť...“ V tomto období je nezbytné malé
hráče neustále držet „na balonu“, učit je
dokonalé a rychlé provádění kliček a klamavých pohybů a nabízet svobodnou volbu
řešení herních situací s cílem „vložit do
jejich DNA“ sebevědomí plynoucí z dokonalé práce s míčem a vlastním tělem. Vše výše
zmíněné by měl Coerver trenér podávat
svým svěřencům atraktivní a zábavnou
formou, která je motivuje k poctivé a soustavné práci.
Chtěli bychom tímto poděkovat i Hospůdce
na hřišti, která poskytla našim devíti trenérům a jejich sedmi kolegům z okolních měst
a obcí (Mladá Boleslav, Slaný, Radonice)
dokonalé zázemí pro uspořádání profesionálního školení.
Jan Jelínek,
šéftrenér mládeže
AFK Nehvizdy z. s.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE MĚL REKORDNÍ
V sobotu 23. března 2019 se v Nehvizdech
konal již 7. ročník místního turnaje ve
stolním tenise.
Přestože příjemně jarní počasí lákalo na
procházku nebo výlet, sešel se v nehvizdské
sokolovně rekordní počet účastníků – celkem 36 hráčů, z toho pět v kategorii dětí,
pět žen a 31 mužů! Systém turnaje zůstal
stejný jako v předchozím roce, kdy po odehrání vzájemných utkání v osmi základních
skupinách byli hráči nasazeni do dvojitého
pavouka.
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V kategorii dětí si s nástrahami našeho
turnaje nejlépe poradil Jakub Sixta.
Na druhém místě skončila Pavlína Rochowanská a třetí se umístila další dívka – Martina Matějková.
V ženách nejlépe uspěla Pavla Doležalová,
druhá Iveta Jankovská a třetí Vlasta Marfincová.
Ve zdaleka nejhojněji obsazené kategorii
mužů vyhrál Jiří Pelant, který ve finálovém
zápase oplatil druhému v pořadí Milanu
Kubicovi porážku z předchozího průběhu
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NEHVIZDSKÝ TENIS MÁ PŘEBORNÍKA
V březnu se našim tenistům na celostátních
turnajích opět dařilo. Navíc celou zimní
sezónu završil úspěch Dominika Bílka (TO
Sokol Nehvizdy) na Halovém přeboru Středočeského kraje v Rakovníku v podobě 1.
místa a postupu na Mistrovství ČR kategorie
do 9 let. Počet vyhraných celostátních turnajů nehvizdskými hráči rozšířila v kategorii
dorost 1. místem ve čtyřhře Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) a v kategorii mladší
žactvo 1. místem ve čtyřhře Kateřina Koubová (TO Sokol Nehvizdy). V končící zimní
sezóně nám přineslo radost zlepšování všech
našich mladých hráčů. Těšíme se na letní
sezónu a blížící se soutěže družstev!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) je na 1. místě ve Středočeském kraji. Současně postoupil za
Středočeský kraj na Mistrovství České republiky. Foto: Tomáš Bílek

VÝSLEDKY NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH ČR:
Dorost C (do 18 let)
TJ LTC Poděbrady, 2.–4. 3. 2019
ČTYŘHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Nela Šílová (TJ Slovan Moravská
Třebová).
Mladší žactvo C (do 12 let)
Sportovní Centrum Linhart,
Linhart Cup, 8.–11. 3. 2019
DVOUHRA CHLAPCI:
Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA CHLAPCI: Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy) + Vojta Minx (LTC
Houštka).
Mladší žactvo C (do 12 let)
TJ Sokol Vysočany ,
Vysočanský pohár, 9.–11. 3. 2019
DVOUHRA DÍVKY:
Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. kolo (2:6, 1:6)
Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy)
+ Tereza Palečková (TK Sparta Praha).

Mladší žactvo C (do 12 let)
TK Čelákovice, 9.–11. 3. 2019
DVOUHRA CHLAPCI:
Kapusta (TO Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA CHLAPCI:
3. Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy)
+ Tomáš Vedral (TENIS Klánovice).

Mladší žactvo C (do 12 let)
Sokol Králův Dvůr, 15.–17. 3. 2019
DVOUHRA DÍVKY:
3. Kateřina Koubová (TO Sokol Nehvizdy).

Mladší žactvo C (do 12 let)
TO Sokol Nehvizdy,
Sport Advantage Cup, 30. 3.–1. 4. 2019
DVOUHRA DÍVKY:
Kateřina Koubová (TO Sokol Nehvizdy),
postup do 16 Nikola Tydlačková (TO
Sokol Nehvizdy), 1. kolo Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy), 1. kolo Dominika
Grábnerová (TO Sokol Nehvizdy).

Babytenis (8–9 let),
Rakovník, Halový oblastní přeboř
Středočeského kraje, 17. 3.2019
DVOUHRA CHLAPCI: 1. Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy) a postup na MČR.
Babytenis (8–9 let),
TO Sokol Nehvizdy,
Sport Advantage Cup, 23. 3. 2019
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ: 1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy), 2. Alice
Ludvíková (TO Sokol Nehvizdy), 3. Iva
Smíšková (TO Sokol Nehvizdy) a Jakub
Trhlík (TO Sokol Nehvizdy). Účast našich
hráčů v základní části: David Luňák,
Martin Vodák, Lukáš Buchar (všichni TO
Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
SK Hamr , Hamerský minitenisový
okruh, 17. 3. 2019
Jana Doubravová (TO Sokol Nehvizdy),
Michaela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
ved. tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

ÚČAST
turnaje. Na bronzové pozici skončil Zbyněk
Drábek.
Kromě tradičních pohárů byly pro všechny
medailisty připraveny také drobné věcné
ceny.
Poděkování za bezproblémový průběh
turnaje patří všem zúčastněným a za oddíl
stolního tenisu se těšíme na další setkání
u zelených stolů.
Text a foto: Martin Cimbůrek
TJ Sokol Nehvizdy
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PODPOŘTE ÚTULEK PRO KOČIČÍ MAZLÍČKY
Existuje mnoho útulků. Jeden, který se soustředí na kočičí mazlíčky, ale máme nedaleko
Nehvizd.
Když jsem poprvé navštívil se svou rodinou
domek v Mochově, uvítali nás jen dva psi. Nic
nenasvědčovalo tomu, že vás v prvním patře
přivítá několik desítek upřených kočičích očí.
S úsměvem a dobrou náladou nás přivítala paní Edita Pešková, která útulek Tlapky
Mochov provozuje. Později, když se vracíte
do tohoto království všech koček, poznáte,
že pozitivní nálada u paní stále zůstává. Tam,
kde by někdo propadal panice, je zde bráno
pozitivně a hlavně s láskou.
I když má útulek skoro stále stop stav, paní
Edita ochotně zajede do nejbližších lokalit
pro opuštěné a nechtěné kočky, nebo si je
převezme přímo doma. Stará se i o ty naše,
nehvizdské.
Kastrační program
Máte-li doma kočku a není zrovna pro chov,
je dobré nechat ji vykastrovat. Nejen, že je
to pro zdraví koček, ale i pro omezení počtu
koťat, aby se po vesnicích a městech netoulala
opuštěná tlupa hladových malých šelem.
I Tlapky Mochov jsou evidovány v kastračním
programu. Pokud máte kočku, ale nemůže-
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te si dovolit z finančního hlediska kastraci,
útulek ve vaší lokalitě by vám mohl pomoci.
Samozřejmě se dozvíte více i na internetu.
Například na stránce www.kastruj.cz. Paní
Pešková se svým útulkem tuto akci podporuje
a samozřejmě i doporučuje. Letos již bylo
kastrováno celkem 48 koček, ale další čekají.
Neváhejte ji kontaktovat o více informací.
Adopce
Tlapky Mochov (www.tlapkymochov.cz) je
jedinečný útulek. Snaží se nepoužívat klece
a kotce. Nedávno také zrenovoval „herní
místnost“ pro kočky. Po dohodě je můžete
navštívit s úmyslem osvojení zvířete a samozřejmě, jako třeba my, i přispět finančně nebo
materiálně. Útulek totiž žije víceméně z vlastních prostředků. Moje rodina několik koček
za těch pár let, co útulek známe, adoptovala,
nesčetně si jich už přijela pomazlit, ale také
vždy ráda pomůže peněžně.
Pokud si najdete cestu k Mochovu a budete
chtít nějakého domácího mazlíčka, třeba vám
padne do oka jedno z několika koťat. Nebo
i dvě.
Radim Keith
dopravni@nehvizdy.cz
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Takhle vypadá správná „herní místnost“ pro
kočky. Foto: Radim Keith
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ
RUBRIKA V MĚSÍCI BŘEZNU
Ve středu 6. 3. strážník společně s policisty Čelákovic hlídali v Nehvizdech celou
noc. Při této hlídce zastavili VW Passat,
ve kterém našli nejrůznější omamné látky:
amfetamin, metamfetamin a cannabis. Dále
v autě bylo 40 g sušeného konopí. Řidič
odmítl odběr krve, a proto mu policisté
zadrželi řidičský průkaz.
Ve čtvrtek 7. 3. v rámci dopravně–bezpečnostní akce pro děti přistavila obecní policie Radonice na AFK druhý vůz s majáky.
Děti si se zájmem auto důkladně prohlédly.
Ve čtvrtek 14. 3. strážník společně s policisty hlídali přes noc v oblasti Canaby.
Zkontrolovali nemálo aut a lidí. Uložili čtyři
pokuty. V 01:47 strážník uviděl v ulici B.
Mouchy zaparkované vozidlo, které mělo
rozsvícena parkovací světla. Strážník se pokusil majitele telefonicky kontaktovat, pak

odeslal SMS. Ve 3:05 řidič auto zhasnul.
V pondělí 18. 3. odpoledne občan strážníkovi oznámil, že v ulici Do Nehvízdek hoří
kontejner. Strážník dorazil na místo, zjistil
pachatele a případ předal policii.
Ve středu 27. 3. ráno strážníkovi občan
oznámil, že jej v obci nebezpečně předjelo
bílé Audi A5. Občan ohlásil, že auto odbočilo do ulice Horoušanská. Strážník vůz zastavil, u řidiče byl pozitivní test na omamné
látky, a proto strážník předal případ policii.
V pátek 29. 3. večer při společné hlídce
s policisty strážník zastavil devítimístnou
dodávku, ve které sedělo 11 lidí. Přestupek
byl předán policii, která řidiči
uložila pokutu.
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: 8. 4. 2019 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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