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VOLBY
VE ŠKOLE JE NÁS VÍCE, ALE
V NEHVIZDECH SPOTŘEBA ENERGIE KLESÁ

Zateplení budov se vyplácí.
Vážení občané,
chtěl bych vás seznámit s provedenými opatřeními, kterými městys snížil nákladovost provozu
budov a zařízení, které má v majetku a ve správě.

-mk-
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Začneme naší základní a mateřskou školou
V ZŠ a MŠ na úhradu energií a ostatních
přímých nákladů v roce 2011 bylo uvolněno
z rozpočtu městyse 1 550 tis. Kč. Pro představu
v tomto roce byla kapacita školy 130 žáků a do
MŠ chodilo 63 dětí. Kapacita kuchyně ve školce
byla 350 obědů vydaných. Takže na jednoho žáka, který navštěvoval tato zařízení, byl
finanční náklad 8 031 Kč, což při plánovaném
navýšení kapacity školky a následně i školy by
při těchto nákladech byl neúměrně zatěžován
rozpočet městyse.
Proto jsme přistoupili k opatřením, která by tuto
nákladovost snížila. V prvé řadě jsme převedli
veškeré energie na městys a tím jsme získali i
lepší cenu těchto energií. Dále jsme rozhodli při
nástavbě MŠ přijmout opatření, která vedla ke
snížení energetické náročnosti budovy.
Uvedením moderních technologií na úsporu
energií jsme dosáhli snížení finančních nákladů.
To, co jsme použili a osvědčilo se nám při
nástavbě MŠ, jsme realizovali také na stavbě
základní školy.
Jaký byl rok 2015 a jak jsme na tom byli v roce
2011
Nyní bych vás chtěl seznámit s výsledky těchto
opatření, kterých jsme dosáhli v roce 2015.
Náklady na MŠ za plyn včetně kuchyně činily
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Foto: Mirka Kvasničková
101 289 Kč za elektřinu 218 828 Kč. Ve škole
v ulici Bedřicha Mouchy byla úhrada za plyn
77 296 Kč za elektřinu 109 700 Kč a z rozpočtu obce dostala ZŠ a MŠ na úhradu ostatních
nákladů 176 056 Kč. Celkové náklady na provoz
těchto školních zařízení v roce 2015 činily
683 169 Kč. Kapacita školy v roce 2015 byla 420
žáků, do MŠ mimo dětí v sokolovně docházelo
173 dětí a kapacita kuchyní v tomto roce byla
1 000 jídel.
Proti roku 2011 úspora přímých nákladů pro
městys v roce 2015 činila 866 831 Kč. Když
tyto náklady přepočteme na jednoho žáka,
činí finanční náklad za energie 1 152 Kč.
Další úspory jsme dosáhli zateplením a změnou
vytápění budovy úřadu městyse. Tato úspora
oproti roku 2011 činí 75 tis. Kč.
Dále chceme dosáhnout úspory energií v budově staré základní školy, která prochází rekonstrukcí. Jsme velice rádi, že se nám těchto úspor
podařilo dosáhnout.
Tyto ušetřené prostředky se využijí na úhradu energií v nové školní tělocvičně, kde je
předpokládaná nákladovost na energie 450 tis.
Kč ročně. U přestavby garáže a skladu na školní
zařízení, kde vzniknou 4 třídy, je předpoklad
spotřeby energií 92 tis. Kč. Takže celkové náklady na energie na budovy ZŠ čp. 14 a ZŠ čp. 243,
MŠ, školní tělocvičny a 4 nových tříd by neměly
přesáhnout 1,4 mil. Kč, což by bylo o 150 tisíc
méně než v roce 2011.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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PODZIMNÍ DEN V NEHVIZDECH
Namísto kolotočů se hlavní atrakcí Podzimního dětského dne v Nehvizdech v areálu AFK
Nehvizdy staly zemědělské stroje a zvířata,
které do Polabské nížiny a k zemědělcům vždy
neodmyslitelně patřily. A bylo nádherné babí
léto, takže za zemědělci přišlo na 400 dětí!
Kombajny, traktory a další stroje zemědělci
naleštili a děti si je mohly v sobotu 15. září
nejen prohlédnout, ale hlavně si do nich i sednout. A také se proběhnout v bludišti z balíků
slámy…
A když pak děti po soutěžích naložil traktorista do speciálního vozíku, který táhl traktor,
a vozil je po poli, byly děti v sedmém nebi.
Zastupitelé Jiří Glatt, Daniel Štěch a zemědělec Jiří Brodský, ml. a Lenka Glattová navíc
společně s mnoha dobrovolníky připravili pro
děti také řadu soutěží – děti poznávaly zeleninu, obilí, ale třeba také různé druhy vajíček,
zkusily si zatlouct hřebík, vykrajovaly a pekly
bramborové placky a brambory na ohni.
-pepFoto: Jana Sedlická

Déšť nám zhatil plány,
o nic ale nepřijdete
Scooter freestyle závody byly zrušeny
na základě rozhodnutí rozhodčích společnosti Gizmania z důvodu vytrvalého
deště. Na mokrém povrchu se závody
nesmí konat. Další zrušenou akcí byl
turistický výlet z Berouna na Karlštejn,
který se zrušil z důvodu malého počtu
přihlášených účastníků. Obě akce plánujeme uskutečnit na jaře roku 2017.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

SENIOŘI SI VYRAZILI
NA VÝLET DO LYSÉ

INFORMACE
Z ÚŘADU

Naši senioři vyrazili na výlet do Lysé nad Labem,
kde se konala výstava „Podzimní zemědělec“. Počasí sice moc nepřálo, několik seniorů se odhlásilo
z důvodu podzimní virózy, ale i tak byla účast veliká. Odjíždělo se dopoledne od úřadu. Na výstavišti
se všichni rozprchli na místa a ke stánkům, které
je nejvíce zajímaly. Domů si odvezli krásné úlovky,
a to i v podobě živých zvířat. Výlet byl zakončen
obědem v restauraci U Drástů, kde všem chutnalo.
Věříme, že se akce líbila a budeme se těšit na další
setkání s našimi milými seniory.

Výměny vodoměrů
Společnost Vodovody a kanalizace Zápy, s. r. o.,
oznamuje občanům Nehvizd, že ve vybraných
částech obce se vyměňují měřiče vodoměrů,
a to z důvodu vypršení doby jejich platnosti.
Výměnou vodoměrů byl pověřen Josef Mošna.
Prosíme všechny o součinnost.
Vak Zápy
info@vak-zapy.cz

Jiří Glatt a Alena Nekolná
mestys@nehvizdy.cz

Rozchod před výstavištěm.
Foto: Alena Nekolná

Z JEDNÁNÍ ZÁŘIJOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření směnné smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a společností AONYX, a. s., na směnu
pozemků p. č. 326/312, orná půda, o výměře
4103 m², p. č. 366/2, orná půda, o výměře 188
m², p. č. 366/3, orná půda, o výměře 1584 m²,
p. č. 368/32, orná půda, o výměře 378 m² a pozemku p. č. 370/2, orná půda, o výměře 816 m²
za pozemky p. č. 326/256, orná půda, o výměře
3838 m², p. č. 326/260, orná půda, o výměře
1891 m², p. č. 326/261, orná půda, o výměře
1031 m² a p. č. 326/431, orná půda, o výměře
510 m² v k. ú. Nehvizdy s doplatkem ve výši
3 534 500 Kč ve třech splátkách (1 mil. po podpisu smlouvy, 500 tis. do 31. 12. 2016, zbytek do
30. 6. 2017) a pověřilo starostu a místostarostu
jejím podpisem.
- Zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníku k firmě Schiedel ze SFDI.
- V souladu s OZV č. 4/2012 kratší noční klid
pro Po-posvícenskou zábavu, a to 16. 10. 2016
od 2 do 6 hod., a pro Nehvizdský Advent 26. 11.

2016 od 2 do 6 hod.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi městysem
Nehvizdy a Středočeským krajem, zastoupeným
KSÚS č. 16/767/MH/SCH/BS na pozemek
564/1 v k. ú. Nehvizdy za 3850 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
- Podnikatelský záměr firmy GTL, spol. s r. o., na
umístění areálu v komerční zóně Nehvizdy
a pověřuje stavební komisi vyjádřením k územnímu řízení.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu, aby zajistil zpracování projektu na
využití prostor v nástavbě ZŠ nad původní
administrativní budovou č. 243 k vydání stavebního povolení.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete na webu
městyse Nehvizdy na úřední desce.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Přihlášení k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
-mk-

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

Vladimíra BÍMOVÁ
Libuše HOLÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

KNIHOVNA BYLA
PŘEMÍSTĚNA
Informujeme občany, že místní knihovna byla
s platností od 14. 10. 2016 přemístěna do Základní
školy, ul. Pražská č. 14. Otevírací doba je do 31.
12. 2016 vždy v pátek od 15 do 17,30 hodin a od
1. 1. 2017 to bude ve čtvrtek od 16,30 do 19 hodin.
Poplatky: Dospělí 80 Kč, děti, studenti a důchodci
50 Kč. E-mail do knihovny: knihovna.nehvizdy@
seznam.cz
Text a foto: -mk-
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NEHVIZDSKÝ BĚH: VYHRÁLI VLASTNĚ VŠICHNI
V neděli 25. 9. 2016 jsme na fotbalovém hřišti
uspořádali Nehvizdský běh. Tentokrát jsme
závodili už v dopoledních hodinách a užívali jsme
si krásného počasí. Délka jednotlivých tratí byla od
100 metrů až do 3 kilometrů a věk 61 závodníků
byl v rozmezí ročníků 2014 až 1963.
Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a gratulujeme k nádherným sportovním
výkonům. Na stránkách sokola (http://www.
tjsokolnehvizdy.estranky.cz) si můžete prohlédnout výsledkovou listinu a fotogalerii. Těšíme se
na další ročníky!
Eva Luňáková
atletikanehvizdy@seznam.cz
Foto: Karel Záhrobský

A DRACI NAD MĚSTYSEM
KONEČNĚ ZASE LÉTALI...
Po loňské přestávce vynucené nepříznivým
počasím jsme se v pátek 23. září sešli na hřišti AFK
Nehvizdy při tradiční školní drakiádě.
Letošní ročník se opravdu vydařil. Krásné počasí
i trocha větru a hlavně dobrá nálada. Bylo nás
kolem dvou stovek a velmi dobře jsme se bavili.
Někdo si zalétal, někdo proběhl, někdo si pochutnával na dobrotách – rozcházeli jsme se nakonec až

kolem osmé večer a loučili se jen neradi.
Děkuji tedy všem, kdo přišli, klukům z AFK
Nehvizdy, hlavně Tomášovi Mullerovi, městysi
Nehvizdy za dodané občerstvení a všem za pěkné
páteční odpoledne.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: David Janků

Podzimní prázdniny
Milí školáci,
nezapomeňte, že ve středu 26. 10.
a ve čtvrtek 27. 10. jsou v základní škole
podzimní prázdniny. 28.10. je státní
svátek, výuka začne opět v pondělí 31.10.
A nezapomeňte 30.10. na změnu času,
přispíme si!
-lr-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PRO NEJMENŠÍ VE ŠKOLCE MAJÍ UČITELKY
PŘIPRAVENÝ PROGRAM I SVOU NÁRUČ
Letní radovánky jsou neúprosně pryč a děti
se vrací znovu do školních lavic anebo do tříd
mateřské školy.
Pro některé děti je návrat do školky radostnou událostí, kdy se dočkají svých kamarádů,
známé paní učitelky a prostředí, které je jim
vlastní.
Některé děti přestupují do jiné třídy, ale přesto
většinu tváří poznávají.
Ovšem pak je tu skupina dětí, pro které je
všechno tak neznámé, nové.
Jsou to naši nejmenší noví svěřenci, malé
tříleté děti, skoro ještě batolátka, která mnohdy
poprvé opustila přítomnost svých nejbližších,
aby poznávala svět.
Jejich první dny v mateřince mohou být plné
nadšení, ale také obav a strachu z nejistoty.
Paní učitelky z naší školky se snaží každému
malému ustrašenému tvorečkovi nabídnout

alespoň na chvíli svou náruč, povzbudit ho ke
hře, najít pro něj hračky, které ho rozveselí.
A především připravit si pro svou nově vzniklou skupinu dětí takový program, který zaujme
každou věkovou skupinu, motivuje děti ke spolupráci, učí je prosadit se, vyjádřit svůj vlastní
názor, ale také respektovat ostatní a naslouchat
novým kamarádům.
Děti čeká celoroční program plný nového
vzdělávání, veselého hraní a poznávání sama
sebe.
Dětem z mateřské školy, ale také dětem ze
základní školy přejeme, aby byl nový školní rok
úspěšný, pestrý a plný porozumění.

Foto: Mirka Kvasničková

Kuřátka.

Markéta Hubáčková
třídní učitelka Kuřátek
Ms.nehvizdy@volny.cz

VÍTĚZ LETNÍ FOTOSOUTĚŽE

DC Dráček a Klub 100 vyhlásily na prázdniny letní kreativní fotosoutěž na téma „Nehvizdy“. Ačkoliv ceny byly lákavé – zážitkové,
přihlásili se jen 2 soutěžící. První cenu – lezeckou ochutnávku ve
sportovním centru získala rodina Šlahůnkova. Gratulujeme.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

PŘIJMEME UKLÍZEČKU
Základní škola a mateřská škola Nehvizdy přijme pro pracoviště na
adrese Bedřicha Mouchy 243 (nová šola) uklízečku na plný úvazek
pro úklid přízemních prostor školy. Platové zařazní dle nařízení vlády
546/2006 Sb., v platném znění. Podmínkou přijetí je bezúhonnost,
příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav. Možnost trvalého
pracovního poměru. Osobní pohovor podmínkou. Preferujeme
uchazeče s trvalým pobytem v Nehvizdech.
Nabídky se životopisy zasílejte e-mailem na kancelar@skolanehvizdy.
cz, případně volejte na 326 992 532. Předpokládaný nástup 1. 11.
2016.
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
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DC DRÁČEK: PŘESTĚHOVALI
JSME SE DO NOVÝCH PROSTOR
Dětské centrum Dráček se na konci září již
celé přestěhovalo do nových prostor – do
budovy školy na náměstí. Přidalo se tak
k dětské skupině, která v přízemí budovy
funguje již od 1. září. Dráček získal dvě místnosti v prvním patře, které jsou využívány od
ranních až do večerních hodin a často
i o víkendech.
Nově zařízená herna funguje v pondělí
a středy dopoledne pro hlídání dětí od
18 měsíců a v úterý a čtvrtky dopoledne
pro rodiče s dětmi. V odpoledním čase se
konají v herně i ve druhé místnosti, která je
vybavena pro sport a tanec, zájmové kroužky.
V tomto školním roce Dráček nabízí 17
kroužků! Jen dospělí si mohou vybrat ze tří
druhů jógy v různých časech – dopolední
i večerní a s hlídáním dětí.
Největší novinkou je výuka hraní na klavír
pro děti. K tomuto účelu městys Nehvizdy
zakoupil velmi kvalitní hudební nástroj. Za
velkou podporu zájmového vzdělání a podporu pro rodiče s dětmi si vedení městyse
zaslouží velké díky.
Na závěr „malá“ soutěž – odhadněte, kolik
dětí a dospělých navštíví zájmové kroužky
v jednom týdnu? Odpovědi můžete psát na
detskecentrumdracek@seznam.cz. Odpověď
a malou statistiku najdete v příštím čísle NK.
Nejbližší tři „odhadci“ získají slevový kupon
na akce pořádané DC Dráček.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Nové prostory a spokojené děti.

Foto: Jitka Záhrobská

CÍL PETICE NAPLNĚN - PROBLÉM TRVÁ.
POKRAČUJEME V BOJI ZA ČISTÉ OVZDUŠÍ
Na zasedání zastupitelů Středočeského kraje
19. září tohoto roku se našemu spolku Za
klidný domov – Nehvizdy podařilo vystoupit
a seznámit zastupitele s naším problémem
s firmou TR immo neboli Chips Praha neboli
Tretter´s Chips.
Rád bych touto cestou poděkoval všem petentům a hlavně členkám petičního výboru, které
si sběr podpisů vzaly za své.
Ačkoliv do cílové mety (1000 podpisů) jich
ještě pár chybí, díky intervenci obce, starosty
a spřáteleného spolku Permanent z Nymburku jsme měli možnost požádat kraj o pomoc
již nyní.
Bohužel musím konstatovat, že jsme se nemýlili v odhadu reálných možností zastupitelů
kraje, ale jejich podpora v uplatňování našeho
práva na neznečištěné ovzduší zápachem byla
zřejmá.

6

Navržené usnesení zastupitelé přijali v drtivé
většině (55 PRO a 3 se zdrželi):
„Z.s.k. dává podnět Krajskému úřadu Středočeského kraje, aby poskytl maximální pomoc
při řešení situace v městysi Nehvizdy
z hlediska ochrany ovzduší.“
Okamžitě jsme vstoupili v jednání s odborem
životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje a konzultovali další postup.
Firmě byl stavebním úřadem prodloužen
zkušební provoz do 31. 12. 2016 s tím, že
v průběhu měsíce října bude ještě dolaďovat
vzduchotechniku.
Prosím tedy všechny, kterým není lhostejné,
co dýchají naše děti a my, aby nám pomohli
a hlásili výskyt zápachu.
Nejen pro případné vyvracení tvrzení firmy,
že již má vše v pořádku a již nezapáchá, ale
hlavně proto, aby bylo zřejmé, v jakých ter-
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mínech zapáchá nejvíce. Což je důležité pro
případné měření a vyhodnocení dopadů na
naše zdraví.
Na stránkách spolku zaklidnydomov.webnode.cz můžete nejen evidovat výskyt zápachu,
ale také si stáhnout petiční arch či stenografický záznam zasedání zastupitelstva Středočeského kraje.
Jsem optimista a stále věřím, že zdravý
rozum zvítězí. Tvářit se, že firma realizuje
nerušící výrobu (jak ukládá územní plán),
když je na ni takové množství stížností,
opravdu nelze.
Petr Podstawka
předseda spolku Za klidný domov – Nehvizdy
zaklidnydomov.webnode.cz
zaklidnydomov@email.cz
733 640 113

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

POZOR! POZOR! PO NEHVIZDECH
BĚHÁ STÁLE VÍCE TYGRŮ
Florbalový oddíl TJ Sokol Nehvizdy vykročil se
svými dětskými družstvy do své páté soutěžní
sezóny – letos historicky poprvé hned se čtyřmi
družstvy. V loňském roce úspěšné Tygřice se
letos budou zocelovat v chlapeckých družstvech.
Za Nehvizdy budou tedy tento rok bojovat:
• Tygříci – přípravka (ročníky 2008–2009)
• Tigers – elévové (ročníky 2006–2007)
• White Tigers – elévové (ročníky 2006–2007)
• Tigers – mladší žáci (ročníky 2004–2005)
První zkouškou byl hned po prázdninách velký
turnaj v pardubické TIPSPORT Areně, JUNIOR
SOKOL CUP 2016, kam jsme přihlásili družstva
elévů a mladších žáků. Byl to křest ohněm
a konfrontace s oddíly z celé republiky. I když
se konečná umístění zdaleka neblížila stupňům
vítězů, děti si turnaj moc užily, včetně hromadného přespání s ostatními družstvy v pardubické
sokolovně.
Hned další víkend 24. září začala sezóna
mladším žákům, kteří ji na Jižním Městě zahájili
naprosto bravurně. Po jedné prohře
a třech výhrách obsadili v prvním koši po
porovnání skóre ve vzájemné tabulce a rovnosti
bodů s prvními dvěma družstvy třetí místo. Je
to velký úspěch vzhledem k tomu, že družstvo je
složeno téměř z poloviny z dívek, které přešly do
vyšší věkové kategorie.
Elévové TIGERS hráli svůj turnaj v Uhříněvsi.
Dostali se až do finále, kde si prožili obrovské
napětí při nájezdech, které rozhodly po vyrovnaném skóre o jejich celkové výhře
a postupu do vyššího koše. Toto družstvo také
letos postoupilo mezi starší děti.
WHITE TIGERS hráli v Mladé Boleslavi
a taktéž nezklamali. Po dvou výhrách ve skupině
a prohře ve finále s ACEMA SPARTA Praha
grey skončili na krásném druhém místě.
A naši nejmenší Tygříci? Osm z deseti bojovníků bylo na svém prvním turnaji v životě. Své
starší spoluhráče věru nezahanbili a soupeřům
podlehli až ve finále. Slaví tedy také druhé místo
ve svém koši.
Budeme moc rádi, když úsilí našich malých
i větších florbalistů a florbalistek podpoříte na
našich domácích turnajích. Na první z nich Vás
zveme 23. října do naší sokolovny, kde úžasnou
domácí atmosféru zažijí naši nejmenší.
Hynek Ondráček, hynek@ondraczech.com
sekretář Tigers TJ Sokol Nehvizdy
Adéla Venerová, adela.venerova@seznam.cz
trenérka Tigers TJ Sokol Nehvizdy
INZERCE

Dětská družstva florbalového oddílu TJ Sokol Nehvizdy vstoupila již do své páté soutěžní
sezóny.
Foto: Archiv florbalového odílu

SOKOL NEHVIZDY ZÍSKAL GRANT
V průběhu letošního léta byl ze Středočeského kraje
vyhlášen grant na podporu sportovních aktivit dětí
a mládeže. Žadatelé si mohli podat žádost o dotaci
na činnosti související s těmito aktivitami nebo na
nákup drobného materiálového vybavení. Sepsání
žádosti se chopila sestra Kateřina Nedvědová, která
vede atletický oddíl. Žádost pod názvem Všestranná
mládež se týkala nákupu sportovních pomůcek
a náčiní na zlepšování skokanských dovedností.
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Částka žádosti byla na 160 000 Kč s 50% spolufinancováním. Koncem září Středočeský kraj zveřejnil výsledky a TJ Sokol Nehvizdy byl jedním z úspěšných
žadatelů. Pro zajímavost, neschválených žádostí bylo
230 a schválených 95 za 4 716 704 Kč. Velké díky Kateřině Nedvědové za perfektní sepsání žádosti a Olze
Fábry z MAS Střední Polabí za konzultaci k žádosti.
Tomáš Adamec
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z AFK NEHVIZDY
AKTUALITY

MINIPŘÍPRAVKA FOTBALISTŮ
UŽ MÁ DVĚ ZLATA
Nejmladší hrající kategorie ve fotbale je přihlášena na turnaj MINI-STAR. Stejný systém
turnajů se po podzimním zakončení rozdělí dle
umístění do finálových skupin. Chlapci ročníků
2010 a dívky ročníku 2009 mají za sebou dva
turnaje. A na obou obsadili nejvyšší zlatou
příčku.
Na těchto dvou turnajích bylo sehráno celkem
10 zápasů a my jsme skončili pouze s jednou prohrou a jednou remízou. Za tyto krásné
výsledky patří poděkování: Zimmermann
Marek, Ludwigová Eliška, Stejskalová Eliška,
Jenčík Jakub, Moldříková Julie, Tydláčková
Nikola, Rachač Teodor, Voleman Josef, Janošík
Jan, Bartoš Přemysl, Al-Mudhafar Sami.
Kluci i holky krásně bojují a reprezentují barvy
AFK Nehvizdy a za to patří poděkování
i trenérům.
Eva Jenčíková, trenérka
Evik.jencikova@seznam.cz

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SE V KONKURENCI
TAKÉ NEZTRATILA
Podzimním počasím začala v plném proudu i fotbalová sezóna. Pro letošní rok máme
přihlášené v přípravce dvě kategorie. V okresní
fotbalové soutěži Praze-východ jsme odehráli
tři turnaje s celkovou bilancí - 3. místo
v Čelákovicích, 6. místo v Úvalech a 4. místo
v Radonicích.
Během těchto třech turnajů jsme odehráli
celkem 15 zápasů. Na úspěších těchto turnajů se podíleli malí hráči: Dvořák Dominik,
Nehrya Ivan, Vlček Jan, Filipec Samuel, Saleh
Robin, Dubská Věra, Havlíček Lukáš, Traški
Max, Zimmermann Marek.
Eva Jenčíková, trenérka
Evik.jencikova@seznam.cz

Fotbalovým přípravkám AFK Nehvizdy se letos daří.

Foto: Eva Jenčíková

VELKÝ ÚSPĚCH V MOTORISTICKÉM
ZÁVODNÍM TÝMU Z NEHVIZD
Závodní tým Nehvizd zaznamenal velký
úspěch v závodě Mistrovství České republiky, když o víkendu 24. a 25. září v Sosnové
u České Lípy dojel po velkých bojích na
2. místě v kategorii STREET.
Teprve šestnáctiletý Jan Reisinger ml. na
těchto závodech dokázal v sobotní kvalifikaci
zajet 75 bodů ze 100 a umístil se na čtvrtém místě. Tím měl připravenou výbornou
výchozí pozici do nedělních vyřazovacích
bojů, tzv. batle.
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V nedělních vyřazovacích jízdách se postupně prokousával přes své soupeře. Nejprve se
přes dva německé závodníky probojoval do
semifinále. V semifinále samotném dostal
nejtěžšího soupeře celého závodu, kterého
s trochou štěstí porazil.
Honza se tak dostal do finále, ale tam bohužel udělal dvě chyby. Ale vzhledem k tomu,
že skončil na 2. místě v tomto závodě, tak
jsme odjížděli ze Sosnové spokojení s velkým
pohárem.
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V příští sezóně 2017 přestupujeme do kategorie PRO, což je nejvyšší možná kategorie
v tomto motosportu. Touto cestou bychom
chtěli oslovit některé firmy z Nehvizd, zda by
neměly zájem pro rok 2017 jít jako partneři
s naším závodním týmem. Nabízíme volné
reklamní plochy na našem závodním voze,
který jste mohli naživo vidět na podzimním
zemědělském dni, ale také v televizi na ČT4
SPORT.
Jan Reisinger st.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

SKVĚLÝ ÚSPĚCH MINITENISTŮ V SOUTĚŽI DRUŽSTEV JSME DRUZÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Naše družstvo tři roky po sobě ve finále – to je
dlouhodobě velmi cenný úspěch.
Postoupili jsme opět mezi čtyři nejlepší družstva ve Středočeském kraji a letos jsme získali
2. místo!
Skvělý úspěch v silné konkurenci všech středočeských klubů. Děkuji moc všem, kteří nás
podporujete.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Jsme na 2. místě ve Středočeském kraji!
Zleva: Petr Kopřiva (vedoucí oddílu
a trenér), Nela Uhrová, Marek Zimmermann, Matěj Fraitag, Šimon Vališ,
Samuel Filipec a Josef Fraitag (kapitán).
Foto: Eva Batalová

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH V ČR
Mladší žactvo (10–12 let),
Lob S. A. Bohnice 28. 9.–1. 10. 2016
ČTYŘHRA DÍVKY:
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Jolana Líbalová
(TK Sparta Praha)
Mladší žactvo (10–12 let),
Sokol Horní Počernice 24.–26. 9. 2016
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol
Nehvizdy) – Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.)
Mladší žactvo (10–12 let),
TK Benátky n. Jiz. 17.–18. 9. 2016
DVOUHRA DÍVKY: 3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol
Nehvizdy)
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol
Nehvizdy) – Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.)
Mladší žactvo (10–12 let),
TO Sokol Nehvizdy 10.–11. 9. 2016
DVOUHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy), 2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy),
3. Kristina Venerová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Jolana Líbalová (TK Sparta Praha), 3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) – Karolína Koubová (TJ Jiskra
Zruč n. Sáz.)
-pk-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit

Střípky z dění

V září řešili policisté v Nehvizdech celkem
51 skutků (1 trestný čin a 50 přestupků
v dopravě blokově). S hlídkou OP Radonice
prováděli policisté v Nehvizdech společné
namátkové kontroly v dopravě zaměřené na
BESIP. Policisté dále vykonávali ve spádové
oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu cca 150 hod.

Policie ČR
Dne 11. 9. 2016 byl hlídkou PČR kontrolován řidič motorového vozidla tovární značky Mercedes, který se pohyboval na silnici
č. II/611mezi Mochovem a Nehvizdy.
Řidiči bylo dechovou zkouškou zjištěno téměř 3 promile alkoholu, takže mu následně
bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu dle § 274/1 TZ ohrožení pod
vlivem návykové látky. Policie řeší věc
s hazardérem a ignorantem jako trestný čin
ve zrychleném řízení.

Obecní strážník v září odsloužil celkem
20 směn a přijal 49 oznámení, na základě
kterých řešil 22 přestupků. Hlídková činnost
byla zaměřena na dodržování dopravního
značení B4 (omezení na 12 tun), jelikož
řidiči nákladních vozidel často zneužívají
silnici č. II/611 při průjezdu Nehvizdy, aby
se vyhnuli placení mýta na dálnici. Dále se
hlídka zabývala situací v ulici Lipová, kde ze
stavby vyjížděla vozidla znečišťující vozovku.
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
E-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Obecní policie Radonice
Dne 4. 9. 2016 v čase 23:54 hodin přijal
strážník telefonické oznámení o volně pobíhajícím velkém psovi v ulici Horoušanská. Hlídka na místě zasahovala společně
s hlídkou PČR, v čase 0:28 hodin bylo přijato oznámení od obyvatelky z Jiren, která
se dozvěděla, že její pes je v Nehvizdech,
pes byl následně předán majitelce.
Dne 20. 9. 2016 v 19:23 hodin přijal strážník telefonické oznámení, že do č. p. 44

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE.
ALE HLAVNĚ PŘIJĎTE!
25. 10. 2016, 9–10 hodin:
Seminář k používání látkových plen.
Pořádá DC Dráček.

26. 11. 2016:
Zahájení Adventu v Nehvizdech (podrobnosti
najdete v příštím čísle, těšte se!)

26. 10. 2016, 9–11 hodin:
Kurz první pomoci u dětí.
Hlídání dětí zajištěno. Pořádá DC Dráček.

Můžete se těšit i na připravované workshopy
v listopadu:

30. 10. 2016:
Nehvizdská Dýně.
Od 16 hodin v sokolovně.
V 18 hodin lampionový průvod a v 18.30
ohňostroj.
20. 11. od 15 hodin:
Nedělní pohádka pro malé i velké.
Od 15 hodin v sokolovně.

19. 11. 2016 od 16–19 hodin:
Výroba adventních věnců.
V ZŠ čp. 243.
27. 11. a 4. 12. 2016:
Adventní keramické tvoření.
Určeno pro dospělé, děti s rodiči a školní děti
bez doprovodu.
Více informací na www.dcdracek.cz.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

v ulici Pražská se dobývají dvě osoby. Strážník ihned kontaktoval PČR a po příjezdu
byla provedena prohlídka neobývaného
objektu, kdy nebyla zjištěna přítomnost další
osoby.
Dne 21. 9. 2016 v čase 10:09 hodin přijal
strážník telefonické oznámení od ředitele
ZŠ, že u školy ohrožuje děti bodavý hmyz.
Na místě zjištěno hnízdo vos, načež strážník
přivolal hlídku HZS Stará Boleslav, která
hnízdo zlikvidovala.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
Městys Nehvizdy
Buďme ohleduplní k lidem kolem nás i ke
svému okolí – respektujme pravidla.
Úřad městyse eviduje několik upozornění na
nedodržování červené na semaforu
u odbočky k základní škole.
Ve skate parku je provozním řádem zakázáno
kouření a požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek, zároveň není toto
sportoviště odkladiště odpadků! Chovejme se
podle toho.

VYPEČENÁ
POHÁDKA PŘIJEDE
DO NEHVIZD
Co vznikne, když do pohádkového těsta
přidáme princeznu na vdávání, která
se vdávat nechce, zlého krále Krutoslava, který si ji chce vzít, podivínského
čaroděje Černomila, který si ji chce vzít
také, a odvážného pekaře Kubu, který si
ji chce, světe div se, také vzít?
A co když ještě k tomu vše okořeníme
loupežníky z cirkusu, ozdobíme hrstí
veselých písniček, pořádně prohněteme
a necháme péct zhruba 50 minut na
rozpáleném dračím ohni?
Přeci pěkně VYPEČENÁ POHÁDKA,
na kterou Vás zve divadlo Černý Petr
v neděli 20. 11. 2016 od 15.00 v sokolovně Nehvizdy.
Text: Michal Bojkovič
e-mail: info@divadlocernypetr.cz
http://www.divadlocernypetr.cz/

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 10. 2016. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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