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PŘESTAVBA ŠKOLY JE ZA NÁMI.
JEŠTĚ FINIŠUJEME V DRUŽINĚ

o základní uměleckou školu
V uplynulých měsících měli občané Nehvizd
a blízkých okolních obcí možnost vyjádřit svůj názor
na zřízení základní umělecké školy v Nehvizdech.
nebo mohli také poslat své názory elektronicky. Lidé
mohli projevit zájem o zřízení hudebního, tanečního,
výtvarného a literárně dramatického oboru,
v případě hudebního oboru pak bylo možné uvést
preferovaný hudební nástroj a vyjádřit zájem
o výuku sólového či sborového zpěvu.
Shromáždili jsme všechny vaše hlasy, doručené na
úřad či do školy a vyhodnotili je. A jaký je výsledek?
Vyhodnocovali jsme celkem 82 elektronicky či papírově doručených lístků. Pro hudební obor se vyslovilo 66 zájemců, pro taneční 60, literárně dramatický
by uvítalo 41 zájemců, výtvarný 53, sólový zpěv 34
a sborový zpěv 40. Preferované hudební nástroje pak
k
llo 2, akordeon 1, saxofon 1.
V rubrice Další námět či postřeh se rovněž objevily
zajímavé názory – sice vždy po jednom, ale to jejich
hodnotu nesnižuje. Obyvatelé Nehvizd by uvítali
výuku hudby pro dospělé, minimum teoretické
přípravy a více výuky vlastní hry, pokud by nebyla
zřízena základní umělecká škola, tak odpovídající
zájmové kroužky při základní škole, stejně tak by
občané uvítali organizovaný trénink ve skateparku
a kroužek práce se dřevem pro „šikovné ruce“.
Vox populi,vox dei. Děkujeme všem za názor.
Výsledek ankety je cenným podkladem pro naše
kterou před nás život v Nehvizdech staví. Na
stránkách Kurýra vás budeme o vývoji situace kolem
zamýšleného zřízení „ZUŠky“
dále informovat.

Kolaudací skončila 2,5 roku trvající přístavba nehvizdské školy

dovali 21. července. Kolaudovalo se 6 učeben,
jedna odborná učebna, sociální zázemí a chodbyla dokončena 2,5 roku trvající výstavba naší
školy. Nyní je celková kapacita této školy 484

Foto: M. Kvasničková

disponujeme počtem učeben pro 614 žáků ve
24 třídách.
Ale to pořád ještě není vše. Nyní ještě přestavujeme bývalé sklady a garáže na školní zařízení
cílové kapacity 714 žáků. Při poklesu žáků
bude tato budova sloužit pro potřeby družiny

Jsme velice rádi, že se nám podařilo tuto školu

škole bude líbit a dařit.

obcí mají důstojné prostory pro výuku.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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Kolaudovalo se šest učeben, jedna odborná učebna, sociální zázemí a chodba s únikovým
schodištěm
Foto: V. Nekolný
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ŠKOLA PO ŠKOLE...
Koncem června popřál školník Pepa dětem hezké

příměstském táboře, který již tradičně probíhal
začátkem července.
Tábor měl letos dvě nosná témata. Tím prvním
bylo „DIVADLO“, a jak už název napovídá, tak na
konci týdne si děti odnesly své vlastní divadlo
i s loutkami. Vstupním materiálem jim byla lepenková krabice, pár drátků a polotovarů na loutky,
vlny, kousky látky atd. a výstupem byla nádherně
ke správnému divadlu patří. Včetně šikovných
ručiček, které umí ovládat marionety. A šikovné
ruce se ukázaly být potřebné nejen ke zmiňované
Balakrylem (což kromě nás a dětí ocenili jistě i
rodiče) či při vyrábění nábytku do divadla.
Druhý tábor se vztahoval ke Karlu IV. a děti
si mohly vyzkoušet, jak náročná je příprava
středověké helmy a brnění a jak ještě náročnější
minut při závěrečném turnaji. Po vzoru Karla
IV. děti „zakládaly města a kostely“ – alespoň na
skle ve formě gotického okna, nasazovaly si na

hlavu korunovační korunu a vyráběly hbitého oře,
šperky či malované šátky. A hlavně – díky nabytým
informacím se v závěru tábora cítily jako králové
a znalci tohoto našeho velikána.
Schválně. Věděli byste, jakou barvu měl mít kůň,
na kterém Karel IV. objížděl své království? Víte,
zda si tento český panovník pochutnával na rajčatech, veverkách či rýži? A víte, proč měl Karel IV.
vychýlenou hlavu na jednu stranu? Pokud ne,
tak si stejně jako my můžete zajet na krásnou
výstavu do Národního technického muzea
– Civitas Carolina. A pokud chcete ještě víc, jeďte
po stopách Karla IV. naživo. Aneb – jak nás
potěšila jedna z maminek na závěr: „Tak děkujeme,
paní učitelko, v neděli jedeme na Karlštejn, protože
ho náš Vojta chce vidět v reálu.“
či ve „škole po škole“ zase příští léto.
PS: A velké dík posíláme také kuchařkám do škol-

Alena Danielová,
Jitka Chalupová,
Pavlína Krajíčková
danielova@skolanehvizdy.cz

Začátkem července v Nehvizdech probíhal tradiční výtvarný příměstský tábor. Dvěma hlavními nosnými tématy bylo divadlo a Karel IV.
Foto: Alena Danielová, Pavlína Krajíčková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PRÁZDNINY JSOU ZA PŮLKOU
A MY UŽ MYSLÍME NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
zkolaudovali nové prostory školy. Žáci zde naleznou zázemí nejen ve kme-

Základní informace o organizaci školního roku 2016/2017

i prozatímní zázemí pro vyučující.

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základ-

dělí 22. 8.
novinka – první hodina začne o pět minut později než ve školním roce
uplynulém, a to čistě z důvodů dopravních. Je samozřejmé, že rodiče mohou
své prvňáčky doprovodit do tříd a zůstat s nimi po celý první školní den.
Prvního září se žáci ve škole zdrží přibližně 45 minut, od pátku 2. 9. již
učíme podle rozvrhu a poběží i školní družina a školní stravování.
zici první školní den u třídních učitelů. Platby stravného a „družinovného“
ve vrátnici školy do rukou vedoucí školní jídelny paní Jírové.

na 13. února. – 19. února 2017.

2017.
Podrobné údaje o organizaci nadcházejícího školního roku naleznete
na www.skolanehvizdy.cz

první září.

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

6UGHþnČ zveme na tradiþní

KDY: SOBOTA

17. 9. 2016

KDE: V AREÁLU SKATEPARKU NEHVIZDY

REGISTRACE PŘEDEM (do 10. 9.) e-mailem na: scooterday2016nehvizdy@atlas.cz

Kategorie:
do 8. let (včetně) – miniskatepark
do 10. let
HELMY POVINNÉ
do 15 let
15 - 18 let (master)
Startovné: 50 Kč/diváci ZDARMA

!

13 - 17 hod.

Rozhodčí, exhibiční jízda,

Vstupné dobrovolné

ceny vítězům od

Kde: 9XOLFL8+ĢELWRYD EXGHX]DYĢHQDSURDXWRPRELO\ QDSDUNRYLåWL
X$).DQD6WDUpFHVWď

Časový rozpis:
12,30-13,45 hod - registrace na místě (potvrzení e-mailů, neregistrovaní
pouze na doplnění stavu do 20 jezdců v každé kategorii)
14,00 - 15,30 hod - kvalifikace (jedna jízda 45 vteřin)
15,30 – 16,45 hod - finále (5 jezdců z každé kategorie - 2 jízdy - 45
vteřin)
17,00 hod - vyhlášení, ceny, ukončení
V průběhu akce bude probíhat taneční vystoupení streetdance tanečního studia Dances 4 You.

9ďGRPRVWQtDSR]QiYDFtVRXWďçH]H]HPďGďOVNpREODVWL
RGPďQRXEXGHRSďWMt]GD]DWUDNWRUHPDPDOpSĢHNYDSHQt
9\VWDYHQ\EXGRXUĪ]Qp]HPďGďOVNpVWURMHD]YtĢDWD
YĀHWQďNUPHQtNR]LĀHNGďWLVLY\]NRXåtSRGRMLWNUiYX
9KRGÅ.UiOLĀtKRS´
9EXGHXNi]NDRUE\
2EĀHUVWYHQtEXGHRSďW]GDUPDYSRGREďRULJLQiOQtKR
SHĀHQpKREDQiQXVSROHYRXDåOHKDĀNRXDGDOåtODKĪGN\

Pořadatel: Městys Nehvizdy, kontaktní osoba: Jitka Záhrobská (tel. 606 113 664). V případě deště se akce
nekoná.

Na místě bude zajištěno občerstvení a prodej
triček či freestylových doplňků.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S NOVÝM KROUŽKEM
měly v dětství jejich rodiče a vzhledem k tomu, že 6–10 let je ve sportu
zlatý věk učení, potřebují tyto děti co největší péči. A my jsme se

SC Xaverov
s ČOVOU
ŠKOLOU ABC

všechny děti, protože sport má blahodárné účinky na každého.

Protože nás ale sport naučil nevzdávat se, rozhodli jsme se vést kroužek ještě před výukou od sedmi hodin ráno a reakce paní ředitelek
a pánů ředitelů byly až nečekaně příznivé.
„To je skvělý nápad, máte mou maximální podporu,“ reagoval ředitel

žek
ých a tř

pro ž

komplexního sportovního kroužku a všude naši myšlenku podpořili.
To byl pro nás impuls, že jsme se vydali správnou cestou.
Narazili jsme pouze na jeden problém na tělocvičny, které jsou prak-

ZAČNI DEN SPORTEM

s
KDY:

ý 6:50–7:50, zač

KDE: hřiště AFK Nehvizdy
CENA:

začneme v

řesně

S SEBOU:

č

umě

jaký vliv má ranní sportování na děti.
Zkuste si to někdy i vy, milí dospěláci, jít si před prací ráno někdy
zaběhat, zahrát tenis, zalézt na horolezeckou stěnu, zkrátka rozpohybovat tělo činností, která je vám příjemná, uvidíte, že celý den pro vás
bude daleko příznivější.
Nejedná se jen o kroužek, ale o celý projekt, který je spojen:
- se zdravou výživou,
- s možností dát šanci ke sportování i těm méně sportovně nadaným,
- s možností dát šanci talentovaným v pokračování ve sportovním
klubu dle příslušné specializace,
- s pořádáním turnajů mezi školami, kde kroužek probíhá.
Monika Dixová
trenérka SC Xaverov Horní Počernice a Míčové školy ABC
info@micovaskolaabc.cz

č

čky,

Ň KROUŽKU: rozvoj pohybový
čový
se nauč
ě bě
š
ů
č
fotbal, házenou, basketbal, vybíjenou, ballrobik, tenis a další....

ěti

SMYSL KROUŽKU:
-

ývoje

-

ěla i ducha
ž

-

ě
zvýš

ůči stresu

-

zvýš

života

-

rozvoj intelektový

-

Pro př

šku kontaktujte:

č
školy ABC (UEFA Grassroots C
licence), tel: 607 805 911, Matěj Mihok
č
školy ABC (FAČR licence
C), tel: 722 041 503, E-mail: info@micovaskolaabc.cz
www.micovaskolaabc.cz, www.scxaverov.estranky.cz/clanky/mladsipripravka-2008/

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V DC DRÁČEK OD ZÁŘÍ 2016
Hlídání dětí

Pondělí, středa od 8 do 12 hodin
Hlídání dětí na jednu až čtyři hodiny pro všechny, kteří potřebují zařídit potřebné záležitosti. Vhodné
i pro zvykání dětí bez rodičů. Pro děti od 18 měsíců do 4 let. Individuální péče, profesionální přístup,
rodinné prostředí.
Program: Výtvarné, hudební činnosti, volná hra, pobyt venku. Rozvoj hrubé i jemné motoriky, sociální
dovednosti.
Cena: 60 Kč/hod., sourozenec 40 Kč/hod. Registrace je nutná předem.

Volná herna

Úterý a čtvrtek dopoledne od 9 do 12 hodin
Cena: 50 Kč/za celé dopoledne, Druhé dítě od 6 měsíců 15 Kč. Děti do 5 měsíců zdarma. Bez registrace.

Dětská skupina

Pondělí až pátek od 7.30 do 16.30 hodin
Více informací najdete na http://www.dcdracek.cz/des.htm
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍZ KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NOVINKY

NAŠE OBEC RECYKLACÍ SPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 106
televizí, 15 monitorů a 1168,00 kilogramů
drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování
hvizdech přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili z primárních surovin Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO 2 nebo
nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové
době spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčto vání společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili
106 televizí, 15 monitorů a 1168,00 kilogramů drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 47,41 MWh elektřiny, 2364,34
litrů ropy, 203,66 m 3 vody a 1,72 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 10,36 tun CO 2 a
produkci nebezpečných odpadů o 39,92
tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má na životní prostředí nezanedbatelný pozitivní dopad.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých mo-

nitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých
pěti let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednot livých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy,cz

REKONSTRUKCE TOUŠEŇSKÉ ULICE JDE
DO FINÁLE. JEŠTĚ JE NA ŘADĚ NOVÝ CHODNÍK
volala po rekonstrukci a zejména rozšíření
části ústící na ulici Pražskou, se konečně
dočkala realizace.
pořád byly jiné priority. Když přišel kraj
to nechte na příští rok.“, neváhali jsme ani
minutu. Něco odkládat, když vám někdo
dává peníze, to není náš styl.
omezení. Nyní se již finišuje, pokládá se
konečný povrch a výsledek určitě bude stát
za to.
Je ovšem nutné přiznat, že tím to na
Toušeňské nekončí. Během podzimu musí
Canaba udělat nový chodník, aby se obybou zeleně.
Jiří Glatt
stabevni@nehvizdy.cz
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V Toušeňské ulici se nedávno pokládal asfaltový povrch
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

WWW.NEHVIZDY.CZ

7

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY A AFK NEHVIZDY

TENISTÉ ZAHÁJILI LETNÍ
TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
Letošní prázdniny mají tenisté a tenistky ve
věku 6 –15 let opět možnost strávit aktivně na
našich týdenních tenisových soustředěních

ním turnusu se zúčastnilo 29 mladých hráčů,
kteří každý den od rána trénovali ve svých věkových kategoriích tenis a kondici. Letos jsme

-

-

Samozřejmostí byl dostatek kompenzačních
cvičení a her (míčové kolektivní hry, strečink,
pěší výlety). Jak se celé výborné partě tenistů
a tenistek na soustředění dařilo nejlépe, vystihuje spousta krásných fotek ve fotogalerii na
našem webu www.tenisnehvizdy.cz. Za týden
a zdravě se stravovat. Děkuji všem trenérům za
skvělou práci a všem, kteří jste nám pomoh-

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Letní tenisové soustředění v Bedřichově I. turnus 16. 7. – 23. 7. 2016: výlet během soustředění
vedl přes Bedřichovský viklan.
Foto: Ivana Frajmanová

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY
NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH

Přijďte fandit fotbalistům!

Mladší žactvo (10–12 let),
TK Turnov 23. – 24. 7. 2016
ČTYŘHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Jana Kareisová (LTK Liberec)

Účastnit se budou mužstva:
Nehvizdy A, Předměřice – vítěz 37.
ročníku, Mochov, Šestajovice.

AFK Nehvizdy pořádá dne 20. 8.
2016 od 8.30 hodin na našem fotbalovém hřišti již tradiční 38. ročník
Nehvizdského turnaje Jana Beneše
v kopané.

Přijďte povzbudit hráče, občerstvení
zajištěno.

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Jiří Poběrežský
-

kém Turnově – získala 1. místo ve čtyřhře
Foto: Petr Kopřiva

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 8. 8. 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.
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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