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PEČUJTE O VEŘEJNÝ PROSTOR
PŘED DOMEM, OBEC VÁM PŘISPĚJE
Městys Nehvizdy vyhlašuje akci, při níž má každý majitel nemovitosti
s trvalým bydlištěm v Nehvizdech možnost požádat o příspěvek na ozelenění veřejného prostranství u svého rodinného či bytového domu – tedy
takzvané předzahrádky (nikoliv však na soukromém pozemku) nebo zálivu
mezi domy, a to až do výše 10 000 korun. Podmínkou je, že prostor nesmí
být nijak oplocen a občané se zavážou, že o pořízenou zeleň budou na veřejných plochách pečovat. Příspěvek bude určen výhradně na sazenice.
Pokud se rozhodnete o příspěvek požádat, přihlaste se na e-mailu
stavebni@nehvizdy.cz. Můžete navrhnout, jaké rostliny byste si na konkrétní ploše představovali, a po dohodě s komisí stavební a životního prostředí
(je třeba určit, zda bude vybraná zeleň pro prostor vhodná), obec zeleň
nakoupí a předá zájemci k výsadbě. Ten provede zasazení a zajistí následnou péči a zálivku. Celkový objem finančních prostředků, které takto obec
rozdělí, bude 250 000 korun. Proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve.
Akce bude ukončena po vyčerpání alokovaných finančních prostředků.
Uvědomujeme si, že řada občanů o veřejný prostor dlouhá léta pečuje, a nikdy si žádné finanční prostředky od obce nenárokovala, obec se ale rozrůstá
a my chceme, aby se zelenala ve všech částech Nehvizd, proto se městys
rozhodl pro tuto akci.
Všem, kdo se podílejí na výsadbě a údržbě veřejné zeleně, děkujeme.
Technické služby nejsou sto vše stihnout a zajišťují jen základní údržbu
veřejného prostoru.
V minulých letech městys pořádal soutěž o nejhezčí předzahrádku, zvažujeme, že ji znovu obnovíme a vítěze opět odměníme.
Text a fota: Richard Sedlický
předseda komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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Stříbrná angličtina
Asi už víte, že nehvizdská
základní škola poprvé ve
své historii v září otevře
šestou třídu s rozšířenou
výukou angličtiny. Ale
co možná nevíte, že díky
našim učitelům jazyků a
talentu našich dětí získali
v květnu v Zelenči čtyři
soutěžící ze čtvrté a páté
třídy stříbrnou medaili
v klání v anglickém jazyce
v konkurenci 14 základních škol z Prahy-východ.
Blahopřejeme a děkujeme našim žákům a jejich
učitelům!
-pepPodrobné informace o školství v Nehvizdech najdete na stránkách 7 až 10.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DEN DĚTÍ JSME OSLAVILI V BARVÁCH
V sobotu 1. června 2019 jsme se společně
s dětmi a rodiči sešli na zahradě MŠ. Den se
vydařil, přálo nám krásné počasí a úsměvy dětí
dokazovaly jejich nadšení.
Děti si na zeleném stanovišti vyzkoušely foukat
do foukačky a trefit zelené „vykulence“. Trpělivě
nesly míček na lžíci. Na stanovišti, kterému
vládla černá barva, zkoušely se zavázanýma
očima projít trasu pomocí vodicího lana. Dále
se trefovaly mincí do zavařovací sklenice, která
byla umístěná ve kbelíku s vodou. Sestavovaly
hlavolam srdce, rovnaly sirky do krabičky
a mnoho dalších aktivit.
Stanovišť bylo celkem deset a na každém děti
dostaly pastelku v barvě stanoviště. Po splnění
všech úkolů děti čekala sladká odměna a omalovánka. V průběhu akce si děti mohly nechat
namalovat na obličej duhový obrázek. Byl to
přeci „barevný svět“.
Bez koho by tato akce také nemohla vzniknout?
Bez dobrovolníků z řad pedagogů, za což jim
moc děkuji. A velký dík patří osmačkám
a deváťačkám z naší školy. Proto děkuji Adrianě
Kenderové, Barboře Hrůšové, Kristýně Homolové, Žanetě Trefilové, Tereze Řehákové a Viole
Počepické. Holky, byly jste skvělé!
A nakonec ještě něco dobrého. Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován Studiu
Oáza, kulturnímu centru pro lidi s mentálním
postižením. Děkujeme!
Text: Petra Douckova
douckova@skolanehvizdy.cz
Fota: Karel Záhrobský

KONCERT
DĚTSKÉHO
CENTRA DRÁČEK

MISTR AKORDEONU

Koncert v nehvizském kostele k 8. výročí
založení Dětského centra Dráček se uskutečnil
v pátek 24. května při příležitosti Noci kostelů.
V roli interpretů se představily především děti
z kroužku hry na klavír, ale také nehvizdský
pěvecký sbor JENTAKt.
Učitelem malých klavíristů a současně sbormistrem pěveckého sboru je Václav Jíra, který
zahrál a zazpíval své vlastní skladby vydávané
pod jeho uměleckým jménem Veny.
Atmosféra byla velmi příjemná. Držíme všem
palce!
Blahopřejeme našemu Ondrovi Chalupovi k 1. místu v celostátní soutěži základních
uměleckých škol v Plzni ve hře na akordeon.
Přejeme mnoho dalších hudebních úspěchů!
Na fotografii je Ondra se svým výborným
učitelem Romanem Zabelovem ze ZUŠ
Čelákovice.
-pepFoto: archiv rodiny Chalupových

Text a fota: Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz

Video Františka Weisse najdete na: https://
www.facebook.com/nehvizdymestys/videos/447531572703539/.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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STARÁ CESTA U SV. ANNY SE STALA POHÁDKOVOU
Pohádkovou cestou se pro sobotní
odpoledne 18. května stala stará cesta
U Sv. Anny.
Proměnu v cestu pohádkovou mělo na
svědomí Dětské centrum Dráček, které ji
zařadilo mezi další akce oslavující osm let
Dráčku v Nehvizdech.
Akci připravily zaměstnankyně Dráčku,
které se spolu se svými dětmi převlékly do
kostýmů pohádkových postav.
Děti spolu s pohádkovými postavami plnily
úkoly, mohly se také svézt na koni či na
poníkovi a nakonec dostaly také drobné
dárky.
Rodiče v rámci dobrovolného vstupného
přispěli na Tlapky Mochov. Přispěl také
sám Dráček a celkem bylo na transparentní
účet odesláno 5500 korun.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz

Fota: Alena Nekolná a Karel Záhrobský
Video Františka Weisse najdete na:
https://www.facebook.com/nehvizdymestys/
videos/428591501300143/.

SENIOŘI SI Z LODI
VYCHUTNALI
VÝHLED NA PRAHU

Vyrazili jsme v pondělním horkém odpoledni
27. května. Se seniory jela zastupitelka Jana
Nepivodová a moje maličkost. Směr cesty vedl
na Občanskou plovárnu Vyšehrad, kde nás ve
14 hodin vyzvedla loď. Na palubě nás přivítala
obsluha lodi a nabídla nám menší občerstvení.
Z paluby jsme sledovali denní život na řece
Vltavě a historické pražské památky. Při plavbě,
která probíhala v klidném tempu, jsme měli
čas si promluvit o všedních problémech našich
seniorů. V podvečerních hodinách jsme všichni
v pořádku dorazili domů.
Text a foto: Tomáš Adamec
Thomas.ad@seznam.cz

TAKÉ ŽABIČKY Z NAŠÍ
ŠKOLKY PLULY PO VLTAVĚ
Na jaře čekalo třídu Žabiček velké překvapení
v podobě výletu. Rodiče našich holčiček pro
nás zařídili plavbu lodí po Vltavě. Děti byly od
začátku plánování nadšeny a na den D se těšily. To ráno na nás před školkou čekal autobus
a již samotná jízda do Prahy byla zážitkem.
Děti pozorovaly z okna autobusu krajinu
a provoz na silnici.
Když jsme dojeli do cíle, čekal na nás pan
Marek, který nás mile přivítal a uvedl na loď.
Ten den nám počasí nepřálo, ale nám to
nevadilo.
Loď byla krytá a opravdu velká. Posádka nás
usadila v kajutě a vyplulo se.
Zajímavá byla plavba přes zdymadla, kdy se
musela vyrovnávat hladina vody, abychom
mohli přeplout.
Pan Marek nám vše srozumitelně vysvětlil
a následně nás vzal na prohlídku venkovní
paluby lodě.
Naštěstí přestalo pršet a my jsme se kochali
krásou Prahy. Nejlepším zážitkem byla plavba
pod Karlovým mostem, kdy děti mávaly turistům a jako správní vodáci volaly: „Ahoooj!“.
Téměř po 1,5hodinové plavbě jsme zakotvili
u břehu.
Celé posádce všichni poděkovali za krásný
a výjimečný zážitek. Cestou zpět jsme byli
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Výlet na lodi byl pro Žabičky zážitek.
A nepokazilo ho ani špatné počasí.
Foto: archiv školky
příjemně unaveni. Odpoledne si děti nakreslily obrázek z výletu a těšily se, až vše budou
vyprávět rodičům.
Za celou třídu Žabiček ještě jednou děkujeme
panu Markovi!
Jana Karnetová
Květa Bezuchová
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFO Z ÚŘADU

VÝSLEDKY VOLEB
DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Z JEDNÁNÍ KVĚTNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

Volby se konaly ve dnech 24. a 25. května 2019.
Podívejte se na nehvizdskou statistiku.

Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Záměr prodat obecní pozemek p. č. 529/3 oddělený od pozemku p. č. 529/1 dle GP 1339-40/2019
o výměře 94 m² a pověřilo starostu záměr vyvěsit.
Jedná se o oddělenou část pozemku v Nehvizdkách.
2. Nákup 10 sad karimatek, dek a polštářů pro
nouzové přenocování evakuovaných osob.
3. Dodatek prodloužení splatnosti příspěvku od
firmy Aonyx, a.s., ve výši 6 mil. Kč do 31. 12. 2022
a pověřilo starostu podpisem.
4. Nákup 1500 t betonového kameniva do konstrukčních vrstev od společnosti Skanska, a. s., za
cenu 100 Kč za tunu, frakce 16/63.
5. Uvolnění částky ve výši 250 tis. Kč na ozelenění
veřejných prostranství v obytných zónách. Zeleň
bude distribuována zájemcům o výsadbu na
veřejných prostranstvích před rodinnými domy.

Počet osob zapsaných do výpisu
ze seznamu voličů celkem

2104

Počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky

712

Počet odevzdaných
úředních obálek

712

Počet platných hlasů celkem

707

Volební účast

33,84 %

INFO
Z ÚŘADU

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.
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA V NEHVIZDECH
Telefon do ordinace praktické lékařky je
326 726 413, noví pacienti se mohou registrovat přímo v ordinaci. Více informací najdete na
webu městyse: https://1url.cz/uMG9h.
POZOR! BUDE ZAVŘENO
8. 7. 2019 není úřední den – z technických
důvodů bude na úřadu městyse zavřeno.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

František ADÁMEK
Věra NEPIVODOVÁ
Miloslav KŘÍŽ
Oldřich ŠTECHER
Miloš RYČL
Věra JANEČKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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Logistiku zajistí KSaŽP ve spolupráci s technickými
službami.
6. Návrh na vybudování pumptrekové dráhy
v prostoru nad psím výběhem v ul. Do Nehvizdek.
Pumptrack je dráha pro děti i dospělé na uzavřeném
kruhu, kde se udržuje rychlost jen pumpováním
mezi boulemi a klopenými zatáčkami. Může se zde
jezdit na kole, koloběžce, bruslích atd.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
1. Žádost paní E. B. na odkup obecního pozemku p.
č. 564/3 o výměře 405 m² (ul. Toušeňská).
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední desce
webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZÁSADNÍ TÉMATA OČIMA NEHVIZDSKÝCH POLITIKŮ

ANKETA MEZI NAŠIMI ZASTUPITELI
O BUDOUCNOSTI NÁMĚSTÍ SV. VÁCLAVA

Pohled na náměstí z doby dávno minulé. Reprodukce: archiv městyse Nehvizdy

Anketní otázka:
Jak si představujete proměnu náměstí
Sv. Václava v době, až budou automobily
jezdit po obchvatu?
Tuto otázku jsem vyhodnotil jako velice
nadčasovou danému tématu. Můžeme se
však pomalu připravovat a přemýšlet, jak
bychom si všichni naše náměstí Svatého
Václava dokázali představit. Každý z nás má
určitou představu náměstí v obci, proto bych
vyhlásil veřejnou anketu pro občany, kde
bych chtěl znát názor Vás občanů, jak byste si
naše náměstí, ještě než začne reokonstrukce,
představovali. Anketa by byla zveřejněna na
webových stránkách městyse Nehvizdy, sociálních sítích a v Nehvizdském kurýru. Nebál
bych se oslovit i žáky naší Základní školy
Bedřicha Mouchy, protože tato generace
bude tuto lokalitu nejdéle využívat a žít s ní.
Po Vaší zpětné vazbě plné návrhů a nápadů
stačí vyhlásit veřejnou soutěž na studii našeho náměstí. Nejlépe vyhodnocená studie pak
získá možnost zhotovení projektu. Dokážu si
představit naše náměstí plné zeleně
a vodních prvků, kde se můžeme společně
scházet na kulturních akcích či vychutnávat
dobrou kávu nebo posedět u dobře vychlazeného piva s českou kuchyní. Držme této
myšlence pěsti.
Tomáš Adamec
TOP 09 a Nezávislí
pro Nehvizdy

Nejprve bych chtěl říci, že tato vize je
předčasná. Je zde mnoho jiných a aktuálnějších věcí, které je potřeba naplánovat
nebo dořešit.
Nehledě na to, že avizovaný obchvat bude
sloužit spíše jako příjezdová cesta k halám
pro kamiony či dodávky. Mnoho osobních
automobilů bude dál projíždět přes Nehvizdy a doprava poroste.
Jako jeden z příkladů uvedu plán současného vedení obce mít do roku 2025 až
5125 obyvatel.
Pokud by došlo k proměně náměstí
Sv. Václava, vidím jako prioritu spolupráci
s občany, kteří zde žijí a mají zájem se kreativně podílet na spoluvytváření veřejných
prostranství naší obce.

Radim Keith
SNK s podporou ODS
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Představu o proměně náměstí v Nehvizdech určitou mám. Nevím, jestli se však
bude líbit. V první řadě jsem pro odstranění budovy čp. 8 (bývalé pošty), která je
ve špatném stavu a na přestavbu a úpravy
by bylo potřeba vynaložit nemalé finanční
prostředky. Odstraněním této budovy by
se náměstí zvětšilo a vrátilo do původní podoby jako před několika staletími.
Zároveň by se vyřešila dopravní situace
pro ulici Slepou a mohlo by se zde vysadit
více stromů, a tím náměstí více ozelenit.
Po převedení dopravy na obchvat vznikne
další možnost úpravy tohoto prostoru,
a to přemístěním autobusové zastávky
směr Poděbrady a zúžením komunikace
by byla možnost rozšíření o další zeleň.
Určitě jakákoliv úprava prostoru náměstí
bude projednávána s veřejností. Doufám,
že se některá z těchto vizí bude realizovat.
Poslední úpravy náměstí se provedly v roce
2006.

Vladimír Nekolný
STAN – Za lepší život
v Nehvizdech
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NA JIŽNÍM VALU V CANABĚ POROSTOU
DUBY, MODŘÍNY, JABLONĚ I LÍSKY
Zahradnická firma z Dřevčic již dosázela jižní val podél Canaby od Rákosničkova hřiště
k ulici Dubová, do konce června firmě městys uložil, aby dosázela keře, které se neujaly,
30. června pak městys od firmy rekultivovanou a ozeleněnou plochu převezme.
Pro zlepšení životního prostředí v okolí
rodinných domů jsme se rozhodli, že val
osázíme nízkou i vysokou zelení a vytvoříme
zde zónu vhodnou k oddychu i budoucím
procházkám. Prosíme však občany, aby do
konce letošního roku na val nechodili, aby se
ujala čerstvě vysetá tráva i zasázené keře
a stromy. V příštím roce bude již val samozřejmě pro občany plně přístupný. O údržbu
valu a zálivku se postarají technické služby.
A co na valu poroste? 700 keřů a 81 stromů.
Najdete tam habry, duby, modříny, jeřáby,
borovice, okrasné jabloně, javory i lípy,
z keřů můžeme zmínit například meruzalky,
zlatice, lísky či ptačí zob.
Západní část valu, která vede za ulicí Dubovou,
bude dosázena na podzim 2019 a jaře 2020 keři
v podobném složení jako jižní část.
Dřevčická firma val zhotovila za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 886 482 korun bez DPH.
Text: Daniel Štěch,
komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický

UKLIĎTE STAVEBNÍ ODPAD A VÝKOPOVOU
ZEMINU Z VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Městys Nehvizdy vyzývá obyvatele obce, aby do
30. června uklidili předzahrádky a veřejná prostranství kolem domů, pokud si tam „odložili“
stavební odpad, suť nebo výkopovou zeminu ze
stavebních úprav svých pozemků.
Technické služby o prázdninách pomohou
s úpravou těchto prostranství – upraví je, aby
se dala udržovat a sekat, připraví je pro výsev
trávníku a výsadbu zeleně. Proto je úklid do 30.
června nezbytně nutný.
Pokud obyvatelé Nehvizd neprovedou do
tohoto data úklid, bude tento stav považován
za neoprávněný zábor veřejného prostranství,
který bude zpoplatněn a sankcionován obecní
policií jako přestupek. Rozhodně bude sankcionován občan, který odloží stavební odpad nebo
zeminu k nádobám na tříděný odpad.
V případě, že občan bude potřebovat využít
veřejné prostranství k dočasnému uložení
stavebního materiálu, bude mu to na základě
žádosti umožněno na dobu nezbytně nutnou
zdarma. Je však potřeba se vždy domluvit
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s komisí stavební a životního prostředí – na
e-mailu stavebni@nehvizdy.cz.
Do 30. června mohou občané odvézt stavební
odpad ze svých pozemků do sběrného dvora
zdarma. Prosíme také občany, aby v žádném
případě nevozili kameny, výkopovou zeminu
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a jiný odpad na osázené valy nebo soukromá
pole.
-rsstavebni@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický
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DOTACI NA FINÁLNÍ DOSTAVBU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY JSME DOSTALI
Městys Nehvizdy inicioval založení Dobrovolného svazku obcí (DSO) na přístavbu základní školy
v Nehvizdech. Členy svazku jsou obce: Nehvizdy,
Horoušany, Mochov a Vyšehořovice. Tento založený svazek požádal na Ministerstvu financí
o dotaci na přístavbu školy ve výši
20 milionů korun. Po doložení všech požadovaných dokumentů, nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, byla žádost zaregistrována. Žádost o dotaci byla posouzena několika
komisemi a po vyhodnocení obdržených žádostí
byla tato akce zařazena a registrována pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2019,
a to ve výši dvacet milionů.
Přidělení dotace na přístavbu školy nám umožní
navýšit kapacitu školy o dalších 250 žáků.
Toto navýšení zabezpečí pro každý ročník 4 kmenové třídy a 6 učeben. Dále bude možnost využít
budovu pro prvňáčky v takzvaném domečku
(č. p. 1000) pro využití školní družiny. Jsem rád,
že veškeré úsilí, které jsme vynaložili na přípravu
tohoto projektu a této žádosti, bylo korunováno
získáním dotace.
Vladimír Nekolný,
starosta Nehvizd a předseda DSO
dso@nehvizdy.cz
Vizualizace: ZŠ Nehvizdy

KVĚTEN U VČELIČEK ANEB VČELIČKY V AKCI
A kdo vlastně Včeličky jsou? Je to třída pilných
dětiček, které nikdy nezahálí. Připravují se
intenzivně na vstup do první třídy. Navštěvují
ji převážně děti s odkladem školní docházky
a děti, které nechodily do žádného kolektivu
předškolního zařízení. V rámci příprav na vstup
do první třídy probíhá po celý rok předškolní
kroužek. Děti si formou „Hry na školu“ osvojují
dovednosti (kompetence) potřebné pro vstup
do základní školy. Využíváme pracovní sešity
Zrakové vnímání, Sluchové vnímání a Pozornost
od vydavatelství RAABE. Sledujeme a zaznamenáváme individuální pokroky dětí. Aktivně
spolupracujeme s rodiči a společně se těšíme
z výsledků našich dětí.
Měsíc květen u nás probíhal ve znamení jarních
aktivit. Vydali jsme se na besedu do místní
knihovny. Paní knihovnice nás poučila, jak se
chovat v knihovně a ke knížkám. Přečetla nám
úryvek příběhu medvídka Pú a dovolila nám
půjčit si knížky k prohlédnutí. V knihovně se
nám moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.
Často jsme chodili na vycházky po okolí
Nehvizd. Pečlivě jsme pozorovali jarní květiny,
rozkvetlé keře a stromy. Ve třídě jsme si společně
četli a vyprávěli o jarní přírodě. Sázeli jsme
semínka a pozorovali, jak roste travička, ve váze
raší pupeny zlatice. Také jsme tvořili jarní květiny z netradičních materiálů, například tulipány,
sedmikrásky, šeříky.
V měsíci květnu jsme nezapomněli na naše maminky a vyrobili jsme jim srdíčka ze samotvrd-

noucí hmoty. S velkými díky jsme srdíčka
i s básničkou předali maminkám.
Jelikož je jaro symbolem zvířátek a mláďátek,
vydali jme se na návštěvu Zoologické zahrady
v Chlebech. Zde nás čekal vzdělávací program.
Dověděli jsme se zajímavé informace o zvířecích
kabátcích, proč má každý živočich jiný. Sáhli
jsme si na srst králíka, na peří páva, na bodlinky
ježka, na kůži agamy aj. Ti nejodvážnější z nás si
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pochovali i hada. Náš výlet byl naučný, ale
i sportovně aktivní díky multifunkčnímu hřišti,
které je v areálu zoo.
Byl to velmi krásný měsíc plný zážitků, dobrodružství a her.
Text a foto: L. Chábová a V. Messaoudi,		
třídní učitelky Včeliček
ms.nehvizdy@volny.cz

7

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN V NEHVIZDECH
K zápisu do obou dětských skupin v Nehvizdech se dostavilo téměř 60 zájemců. Přijaly
jsme 24 dětí na stálou docházku a 6 dětí do
tzv. „náhradnické“ docházky, které budou
navštěvovat DS nepravidelně jako zástup za
nepřítomné děti ve stálé docházce.
Obě dětské skupiny budou složeny z dětí
tříletých.
Dětské skupiny fungují dle zákona jako
plnohodnotná vzdělávací instituce pro děti
do zahájení povinné školní docházky. Tomu
je také přizpůsoben vzdělávací program. Ve
spoustě menších obcí fungují jako plnohodnotná náhrada mateřských škol.
Letos jsme zařadily do plánu výuku angličtiny s profesionální lektorkou, dále cvičení
s fyzioterapeutkou a jednou týdně Montessori
pedagogiku.
Vzhledem k zákonné povinnosti v počtu 12
dětí na 2 učitelky je umožněn individuální
přístup pro maximální rozvoj dítěte ve všech
oblastech.

Díky dotaci z EU a podpoře vedení městyse
Nehvizdy je částka za docházku na minimální
úrovni oproti skupinám v blízkém okolí.
Vzhledem k velkému zájmu umístění dvouletých dětí na nepravidelnou docházku budeme

V NAŠÍ ZUŠ
FITBALET
PŘIBUDE
NOVÝ SPORT
35 NOVÝCH ŽÁKŮ PRO DOSPĚLÉ
Na Základní uměleckou školu Nehvizdy se
konaly v květnu talentové zkoušky pro rok
2019/20. O umělecké vzdělávání mělo zájem
76 uchazečů a škola přijala celkem
35 žáků rozprostřených do všech oborů.
Rozpis přijatých žáků: hudební obor 20 žáků,
taneční obor 6 žáků, literárně-dramatický
obor 3 žáci, výtvarný obor 6 žáků. Tím byla
nově navýšená kapacita vyčerpána.
Rádi bychom poděkovali všem uchazečům za
jejich absolvování přijímacích zkoušek. Nepřijatí uchazeči jsou automaticky zařazeni jako
náhradníci, pokud se kapacitní limit z obvyklých příčin během nástupu žáků do školy
2. 9. 2019 změní.
Upozornění pro žáky hudebního oboru, aby si
nezapomněli při nástupu do školy zapsat výuku hudební nauky, která je nedílnou součástí
studia v hudebním oboru. Právě do hudební nauky chystáme v rámci grantů MŠMT
zakoupit elektronické tablety pro zajímavější
práci a podpořit větší zájem o hudební teorii.
Vše je v jednání a věříme, že v naší ZUŠ se
stane teorie zajímavým předmětem.
Vzhledem k našemu končícímu prvnímu
školnímu roku bychom rádi poděkovali rodičům, kteří mají velký podíl na úspěchu svých
dětí. Bez rodičovské pomoci by nebyl výsledek
takový, jaký je. Vnímáme toto odhodlání se
svým dětem pečlivě věnovat a podporovat je
v souvislém studiu.
Aleš Háva
ředitel@zusnehvizdy.cz
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Pod záštitou ZUŠ Nehvizdy otevíráme od září
nové zájmové lekce pro dospělé – začátečníky
FITBALET.
Veškeré informace obdržíte u lektorky Barbory Kaplanové na e-mailu:
barbora.kaplanova@zusnehvizdy.cz.
-ah-

Pozor na včasné přihlášení,
účast je kapacitně omezena.

V BALETNÍM SÁLE
JSOU INSTALOVÁNA
NOVÁ ZRCADLA
Novinkou v Nehvizdech jsou nainstalovaná
nová zrcadla do gymnastického sálu, a to zejména pro komplexní výuku klasického tance
v ZUŠ Nehvizdy a také pro další zájmové
kroužky.
-ah-
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v DC Dráček hledat možnosti k uspokojení
poptávky.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE, KTERÉ DÍK ZA KONČÍCÍ
BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT ŠKOLNÍ ROK
Letošní školní rok pomalu končí. Nevím
jak Vy, ale já tomu skoro odmítám uvěřit.
Co tedy červen přinesl a přinese?
Základní škola:
Ve středu 12. června se od 18.00 hodin
uskutečnily informační třídní schůzky pro
rodiče budoucích prvňáčků a šesťáků, o
týden později, tedy ve středu 19. 6., jsme
se opět od 18.00 setkali s rodiči části
prvňáčků.
Šestky budou v příštím školním roce čtyři,
z toho jedna s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Sportovní třídu v příštím školním roce pro
nízký zájem neotvíráme, nicméně ti, kteří
se účastnili talentových zkoušek
a své sportovní nadání prokázali, jsou
spolu v jedné třídě a výuka tělesné výchovy
zde bude sportovněji zaměřena.
Rozdělování prvňáčků a šesťáků do tříd
bylo skutečný oříšek. Moc děkuji kolegyním, které pracovaly s mnoha požadavky
rodičů na umístění jejich ratolestí a dokázaly s touto záplavou informací pracovat
a nárokům vyhovět.
Zatím nechci přistoupit k praxi, kdy škola
nepřipustí jakékoli debaty, ředitel rozhodne v rámci své kompetence sám, nebo roz-

hodne los. Chci se dohodnout a vyhovět,
ale…, dál bych to nechal být, pro letošek
máme vyřešeno. Zaplaťbůh.
V pondělí 24. 6. se za přítomnosti starosty
městyse pana Vladimíra Nekolného
a dalších významných hostů rozloučíme
s prvními deváťáky v historii nehvizdského
školství.
Rodiče jsou srdečně zváni. Bude to komorní a myslím, že i trochu smutné.
V pátek 28. 6. paní učitelky a páni učitelé
třídní rozdají svým malým i velkým žákům
vysvědčení, k prvňáčkům do tříd mohou
přijít rodiče a podívat se na tu slávu.
Pak už se rozejdeme na prázdniny, abychom nový školní rok zahájili v pondělí
2. září v 8.00 hodin prvním zvoněním.
O prázdninách však škola zahálet nebude –
budou probíhat příměstské tábory
a sportovní soustředění, takže se budeme určitě okolo školy a ve škole potkávat
i v létě. Pokud budete potřebovat školu
navštívit, zavolejte řediteli či zástupkyním ředitele nebo pošlete e-mail, určitě se
domluvíme.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Vážení rodiče, moji milí kolegové, děti a žáci,
vážení zastupitelé, vážený pane starosto, dovolte
mi, abych vám všem ze srdce poděkoval za školní rok 2019–2020, který se nezadržitelně blíží ke
svému konci. Děkuji za slova chvály i kritiku, za
každodenní potkávání se, za vyřešené problémy,
za to, že jsme společnými silami táhli školní
káru, a hlavně – těšili se z prospěchu
a úspěchů našich dětí a žáků. Letos to mnohdy
nebylo jednoduché, ale když se ohlédnu, asi je
to dobře. Jsme u konce, a pokud je konec dobrý,
bylo to dobré všechno. Za mě určitě. Vždyť i pod
stromečkem najdeme dárky, které jsme si tak
úplně nepřáli, a nakonec z nich máme radost už
jen proto, abychom nezarmoutili naše blízké…
Tak i to méně dobré beru jako dar.
Letos je pro mě konec školního roku trochu
smutný. Odejdou nám deváťáci, první v historii
Nehvizd, a navíc deváťáci, kteří byli moc fajn.
Tak snad předají žezlo elity ústavu dobře svým
mladším kolegům…
Je mi ctí řídit naši školu a velmi si vážím spolupráce s Vámi všemi. Přeji Vám požehnané
a klidné léto a těším se s Vámi v pondělí 2. září
2019 v 8.00 hodin na první zvonění školního
roku 2019–2020.
Váš Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Základní informace o organizaci
školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne
ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu
30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince
2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Praha-východ stanoveny na 2. března – 8. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020,
pátek 10. dubna a pondělí 13. dubna 2020 jsou státními
svátky.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020
do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.
Podrobné údaje o organizaci nadcházejícího školního roku
naleznete na www.skolanehvizdy.cz.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDŠTÍ TYGŘI SI ZE ŠVÉDSKÉHO
FALUNU ODVEZLI BRONZ
Po roce se naši florbaloví „tygři“ opět vydali
pod dohledem trenéra Dana Saleha na dlouhou pouť do kolébky florbalu, do Švédska.
Na turnaji Jalas Floorball Cup ve Falunu
účinkují podruhé a tentokráte měli samé
severské soupeře - tři ze Švédska a jednoho
z Norska.
První soutěžní den ve čtvrtek, odehráli po
dlouhé cestě autobusem svůj zápas navečer
a remizovali s domácími IBF Falun 3:3, což
je krásný výsledek. Druhý zápas odehráli
v pátek s AIK Stockholm. Sice prohráli 1:5,
ale kluci bojovali a i přes prohru zaslouží
pochvalu.
V sobotu hráli další dva zápasy a oba vyhráli!!! První s norským St. Croix 5:3 a druhý se
švédským Västerhaninge IBK 7:3!!! Už tehdy
kluci věděli, že by je medaile neměla minout.
Po nedělní prohře 1:13 se švédskými Samu-

lesdals IF tak mohlo Danovo družstvo slavit
krásné třetí místo!!! SKVÉLÁ REPREZENTACE NAŠEHO FLORBALU A MĚSTYSU
NEHVIZDY!!! Jsme na celé družstvo náležitě
pyšní a už nyní se těšíme na příští rok, kdy

plánujeme větší výpravu než letos.
Hynek Ondráček
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Fota: Michal Velička

DEN S BASKETBALEM V NEHVIZDECH
V neděli 26. května se u nás v Nehvizdech
konal první turnaj Nehvizdských vlčat pod
hlavičkou České basketbalové federace Den s basketbalem.
Turnaje se zúčastnily tři týmy - naše Nehvizdská vlčata, BK Brandýs nad Labem
a Tygři Praha.
Sami jsme si tak mohli vyzkoušet, co obnáší
pořadatelství takového turnaje. Sehnali jsme
plno dobrovolníků mezi rodiči i v basketbalovém oddílu.
Do organizace turnaje se zapojil i náš soused, mezinárodní rozhodčí Pavel Volejník,
který celý turnaj odpískal.
I když jsme ani jednou nezvítězili, získali
v neděli naši nejmenší baskeťáci spoustu
cenných zkušeností. Až tady jsme viděli
jejich neskutečnou bojovnost a odhodlanost
zvítězit za jakékoliv herní situace.
Součástí turnaje byly i dovednostní soutěže,
všichni hráči nakonec obdrželi medaile
a sladkou odměnu. Snažili jsme se vytvořit
příjemné prostředí pro naše malé hráče
i jejich fanoušky a myslím, že se nám to
podařilo – atmosféra nehvizdského Dne
s basketbalem byla úžasná bez ohledu na to,
kdo zvítězil.
Chtěl bych opravdu velmi poděkovat našim
nejmenším baskeťákům za jejich příkladnou
bojovnost. Dále pak všem dobrovolníkům,
trenérům, rodičům, babičkám a dědečkům
za přípravu turnaje. Ten, kdo se přišel podívat, se rozhodně nenudil a užil si to s námi.
Text: Petr Gomola
pgomola@gmail.com
Fota: Richard Sedlický
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ATLETICKÉ NEBE: DUKLA? SLAVIE? NE!
ZAPAMATUJTE SI NEHVIZDY!
Třídenní klání ve Zlíně patřilo Mistrovství
České republiky ve vícebojích všech kategorií.
Našemu mladému klubu se hned při první
účasti na velké finálové akci pro vícebojaře
podařilo odvézt si medaili.
Na start žactva bylo pozváno 24 nejlepších
atletek, které se zaměřují na královskou disciplínu. Nehvizdy měly jako jediný klub hned
dvojí zastoupení díky Amélii Nevrlé a Leontýně Dupalové. Při slavnostním představování,
kdy holky poprvé zabírala živě kamera, měli
i zkušení komentátoři problém s příslušností,
protože jsme nový klub a většinou je to dokola
Slavie, Dukla, Vítkovice a podobně. Moderátoři se ale rychle naučili naši příslušnost,
jelikož zásluhou Amélie si odvážíme bronzovou medaili. Týna obsadila 15. místo. Blýskla
se především na překážkách, kde obsadila
v novém osobním rekordu 2. místo a potvrdila roli jedné z nejlepších překážkářek Česka.
V juniorské kategorii jsme si dělali naděje na
další placku. Bohužel kotník Lucie Nedvědové nevydržel a Lucie musela ze soutěže
odstoupit. Její dvojče Veronika, která si vylepšila hned pět osobních rekordů, ji ale dobře
zastoupila a obsadila v extra silné konkurenci
(kde hned tři vícebojařky splnily limity na
MS) 8. místo.
Gratulace všem za postup a dokončení královské disciplíny v Baťově výhni, která po celé tři
dny soubojů panovala.

Kolín: krajské mistrovství
Další víceboj, tentokrát krajské mistrovství,
a s prázdnou domů nejedeme. Zásluhou Amélie Nevrlé, která vylepšila svůj výkon z předchozích závodů. 2. místo se počítá, konkurence velká, jelikož hned pět holek z našeho kraje
se seřadilo na čele celonárodních tabulek.
Leontýna Dupalová obsadila 5. místo.
Zde bych se dovolil pozastavit, protože co se
odehrálo na první disciplíně běhu přes překážky, vyrazilo dech všem na stadiónu. Řekl
bych to asi takhle: Týna sundala v cíli tretry
a soupeřky teprve doběhly do cíle. Její čas
9,76 se dostává velice vysoko v historických

maximech této disciplíny. Dále nás reprezentovali Dominika Grábnerová, Veronika
Havlíčková a Patrik Suk. Jejich čas ještě přijde,
jelikož jsou nejmladší ve svých kategoriích.
Újezd: zlato pro Truhlářovy
Tradiční běžecký závod vyzněl pro rodinu
Truhlářovu. Zde není moc co dodat. Eliška
i Kuba běželi, jak měli, měli na to a v cíli
zvedali zlatý pohár nad hlavu. Ještě jsme měli
zastoupení v Kristýně Vopařilové –
12. místo.

Štafetový pohár
Smolné, ale skvělé druhé místo v kraji na
Štafetovém poháru 2019. Smolné z důvodu,
že nám vítězství, a tím postup na celostátní
kolo, utekl o 2 vteřiny. První dva týmy dle
slov samotné světové rekordmanky Jarmily
Kratochvílové doslova letěly a všechny ostatní
školy v kraji nechaly daleko za zády. Z výhry
se nakonec raduje ZŠ Na Výsluní v čase, se
kterým jsou horcí favoriti na titul mistrů ČR.
Škoda naší, pro mě zlaté party, možná kdybychom měli v deštivém počasí tretry jako náš
největší soupeř, tak se radujeme my. I tak jsme
školám s několikanásobně větší základnou
ukázali svou sílu. Děti ihned po vyhlášení
chodily se slovy: „Příště budeme trénovat
ještě více.“, což mě jako trenéra velice těší.
Na úspěchu našeho týmu se podíleli Eliška
Truhlářová, Isabela Nevrlá, Alice Ludvíková,
Kamila Veličková, Ondřej Sejkora, MarekZimmermann, Jaroslav Svoboda, Jan Jánošík,
Nikol Tydlačková, Natálie Arwen Tlusťáková,
Eliška Stejskalová, Šárka Svatuňková, Nela
Mrázová, Jakub Fukala, Jakub Žižka, Jakub
Truhlář, Lukáš Krákora, Jakub Cibulka.

Nehvizdy jsou olympijské!
V letošním roce se pořádají letní olympijské
hry dětí a mládeže a my máme v nominaci
naši atletku. Amélie Nevrlá se přes tvrdý klíč
dokázala nominovat a představí se hned ve
třech disciplínách. Každý kraj na start může
postavit jen osm atletek nebo atletů napříč
všemi disciplínami. Bohužel nominace i přes
dominanci na překážkách nemá Leontýna
Dupalová, která je jako první náhradnice. Zde
jsem jako trenér a jeden z vedoucích výpravy
hodně rozezlen, ale klíč je dán jasně. Věřím,
že na další olympiádě se podmínky nominace
změní, aby byly ve prospěch atletiky a těch
nejlepších. Oběma holkám velká gratulace
za uvedení nového nehvizdského klubu do
špičky české atletiky.

Text a fota: Tomáš Vojtek
sokol.nehvizdy@seznam.cz
www.hvezdyvnehvizdech.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

NEHVIZDŠTÍ TENISTÉ ZVÍTĚZILI
NAD MLADOU BOLESLAVÍ 9:0!
V květnu a červnu hrají naši tenisté středočeské krajské soutěže družstev. A výborně se
daří družstvu mladšího žactva TO Sokol Nehvizdy A, které po loňském postupu do vyšší
soutěže je i nyní po polovině soutěže mezi
třemi nejlepšími družstvy.
Z našich nejmladších hráčů – minitenistů
(6–7 let) vznikl skvěle fungující tým, který
v následujících zápasech čeká hra o postup do
čtvrtfinále Středočeského kraje.
Na celostátních i mezinárodních turnajích
jednotlivců se navíc našim hráčů v silné
konkurenci dlouhodobě daří nejen herně, ale
také výsledkově.
Text a foto: Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
Naši minitenisté, kteří v květnu rozdrtili Mladou Boleslav. Zleva: zástupce
kapitána Filip Lukáš, Jan Lukáš, Mikuláš
Hrstka, Julie Ursacherová, Jana Doubravová, Michaela Kolářová a kapitán Pavel
Doubrava. Foto: Kateřina Lukášová

MEZINÁRODNÍ TURNAJE:
Tennis Europe Junior U14, Category 2, Grawe
Open Maribor, Slovinsko, 5. 5.–11. 5. 2019
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž postup mezi
32 - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Lija
Mumlek (SLO) 6:2, 6:4. Kopřivová (CZE) – Irina
Wenger (SUI) 6:7, 0:6.
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž - Nikola
Kopřivová + Nina Schwarzenberger (AUT) – Neja
Hadziselimovič (SLO) + Nala Kovačič (SLO) 6:2,
3:6, 3:10.
CELOSTÁTNÍ TURNAJE ČR:
Dorost – Okresní přebor Praha východ,
20.–22. 4. 2019:
DVOUHRA DÍVKY: 1. kolo (4:6, 2:6) – Alexandra
Kociánová (TO Sokol Nehvizdy).
Starší žactvo A (do 14 let) – Nike Trophy 2019
– TK AGROFERT Prostějov, 7.–11. 4. 2019:
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup do 16
(6:3, 6:3), (6:3, 6:3), (6:4, 3:6, 2:6) – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: postup do 8 (6:4, 6:0), (7:6,
1:6, 1:0), (6:7, 2:6) – Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) + Nela Šílová (TJ Slovan Moravská
Třebová).
Starší žactvo A (do 14 let) – SK Véska,
20.–24. 5. 2019:
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup do
32 - Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: postup do 16 – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Nela Šílová (TJ Slovan
Moravská Třebová).
Starší žactvo (do 14 let) – Oblastní přebor
Středočeský kraj, Neratovice, 1.–3. 6. 2019:
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DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup do
16 – Karolína Koubová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. Karolína Koubová (TO
Sokol Nehvizdy) + Markéta Hašlová (TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav).
Mladší žactvo C (do 12 let) – Okresní přebor
Praha východ, 20.–22. 4. 2019:
DVOUHRA CHLAPCI: (6:3, 6:0), (5:7, 2:6) – 3.Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).

STOLNÍ TENISTÉ
POSTOUPILI
DO 2.TŘÍDY

Mladší žactvo C (do 12 let) – Okresní přebor
Praha východ, 20.–22. 4. 2019:
DVOUHRA DÍVKY: 1. kolo – Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy), 1. kolo – Nikola Tydlačková
(TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo C (do 12 let) – Slavoj Žiželice – Oblastní přebor Středočeský kraj, 18.–20. 5. 2019:
DVOUHRA CHLAPCI: 1. kolo (4:6, 6:7) – Jakub
Kapusta (TO Sokol Nehvizdy), postup do 32
(7:6, 6:4), (1:6, 0:6) – Šimon Vališ (TO Sokol
Nehvizdy).
ČTYŘHRA CHLAPCI: 2. kolo (6:7, 4:6) Jakub
Kapusta + Šimon Vališ (oba TO Sokol Nehvizdy)
Mladší žactvo C (do 12 let) – TŠ Lucie Hradecké –
O pohár Lucie Hradecké, 1.–3. 6. 2019:
DVOUHRA CHLAPCI: 1. kolo – Šimon Vališ (TO
Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let) – TO Sokol Nehvizdy –
Nehvizdský pohár – 1. 5. 2019 – 20 hráčů.
Útěcha: postup do semifinále – Jana Doubravová
a Michaela Kolářová (obě TO Sokol Nehvizdy).
Z našich nejmladších hráčů se dále zúčastnili: Jan
Lukáš, Mikuláš Hrstka, Julie Ursacherová, Viktorie
Vojtová (všichni TO Sokol Nehvizdy).
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Oddílu stolních tenistů TJ Sokol Nehvizdy se
podařilo v letošním roce postavit týmy A a B.
Oby týmy hrály třetí třídu okresního přeboru.
Tým A prohrál v sezóně jen dvě utkání
a zaslouženě postoupil do druhé třídy.
Týmu ve složení Jankovská Iveta, Počepický
Petr, Liehm Ondřej, Cimbůrek Martin, Macko
Arnošt a Horák Jan budeme v následující
sezóně přát, aby se ve vyšší soutěži minimálně
udrželi.
Pavel Horák
sokol.nehvizdy@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
SPORT V NEHVIZDECH

NEJMLADŠÍ SOKOLOVÉ SE TUŽILI
CELÝ ROK: CVIČILI, BAVILI SE A VÍTĚZILI
V tomto školním roce jsme udělali všichni kus práce. V sokolovně
jsme se sešli v půlce září a začali jsme trénovat na přebor sokolské
všestrannosti.
Ten se konal v prosinci jako mikulášské zápolení. A hned po
zápolení k nám do cvičení přišel Mikuláš s čertem a andělem. Děti
si to užily a sotva přešly Vánoce, už jsme se chystali na oddílový
maškarák.
V pololetí se k nám přidali noví sokolíci a jako když foukne, už se
těšíme na prázdniny.
Abychom si to náležitě užili, rozloučili jsme se s tímto školním rokem přespáním v sokolovně. A nebylo to jen tak ledajaké přespání.
Večer jsme soutěžili a řádili na nářadí. Byla u toho velká legrace.
Ale když se setmělo, přiblížila se hodina HÁ, smích postupně utichal. Čekala nás totiž noční hra na statečného sokolíka.
Úkolem bylo projít setmělým parkem po cestě označené svíčkami,
se třemi stanovišti a jedním přízemním strašidýlkem křovitým.
Po cestě odvahy si všichni zasloužili pořádnou diskotéku. A tak
jsme tancovali skoro do rána.
V sobotu jsme se pak utkali v týmových hrách. A málem jsme ani
nestihli splnit všechny úkoly. Na závěr jsme se přetahovali s rodiči
a výsledek můžete jenom hádat.
Už se těšíme, co nás čeká od září, až se znovu potkáme. Ale prázdniny jsou prázdniny a ty si hodláme pořádně užít.
I Vám všem přejeme krásné sportovní léto.
Text a foto: Renata Jarošová
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Poděkování putuje Patrikovi, Terezce a Maggii, kteří náš Sokol Nehvizdy reprezentovali na přeboru Župy Barákovy v sokolské všestrannosti pro nejmladší
žactvo. Závody pořádal T. J. Sokol Lysá nad Labem 18. května.
Naší sokolíci se umístili:
Patrik Zajda v kategorii chlapci 2014 na 1. místě,
Terezka Gomolová v kategorii dívky 2014 na 2. místě,
Maggie Ting Lu v kategorii dívky 2014 na 3. místě.
Gratulujeme.
-jr-
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INZERCE

Poptávám úklid RD
1x týdně/cca 5 hodin
(po dohodě možno
i žehlení a sekání trávy),
místo: Nehvizdy.
Požadujeme bezúhonnost,
spolehlivost, pečlivost,
zkušenosti a reference.
Kontakt: +420 734 315 352.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pátek 3. května večer občan Nehvizd oznámil, že
po cyklostezce jede nákladní auto. Strážník řidiči
uložil pokutu 1000 korun.
V pondělí 6. května ráno strážník v ulici Pražské
zaregistroval nepojízdné auto, které blokovalo dopravu. Strážník pomohl staršímu řidiči s odvozem
automobilu do servisu.
Téhož den odpoledne občanka Nehvizd strážníkovi ohlásila, že v ulici Pražská pobíhá německý
ovčák. Strážník psa odchytil a předal majitelce.
V pátek 10. května strážník u firmy Compass
uviděl fekální vůz bez platné technické kontroly.
Strážník přivolal policisty. Ve chvíli, kdy se řidič
pokusil odjet, ho policisté zastavili a udělili mu
pokutu 2000 korun.
Téhož dne večer při společné hlídce s policisty
strážník zastavil vozidlo VW Golf, kterému nesvítilo levé brzdové světlo. Jeho řidič byl pozitivní na
canabis. Případ šetří policie.
Později v noci policistům v Čelákovicích občan
oznámil, že v Nehvizdech běhá nějaký člověk s mačetou. Dvě hlídky se sjely u kostela v Nehvizdech.
Strážníci v ulici Horoušanská spatřili muže, který
jim sdělil, že jeho družka není psychicky úplně
v pořádku. Strážníci se dostavili do místa bydliště
v ulici Vinohradská, kde stála za bránou žena, která
hlasitě nadávala. Po otevření brány žena začala
být agresivní. I vůči strážníkům. Po krátkém vyšetřování žena vzala dřevěnou násadu a ohnala se
po strážníkovi, který uhnul a na ženu použil slzný
sprej. Strážníci přivolali lékařskou pomoc, aby ženu
ošetřila. Po chvíli začala být žena znovu agresivní
a uklidnila ji až studená voda ze kbelíku. Pak se

snažila znovu odběhnout z Vinohradské ulice. Po
druhém kbelíku vody, byla ochotná odejít se svým
druhem do jejich karavanu.
V úterý 14. května ráno strážník viděl porouchané
auto v ulici Pražská. Vzhledem k tomu, že auto tvořilo překážku v provozu, strážník pomohl odtlačit
auto ke Compassu.
Ve středu 15. května řidič osobního auta ohlásil avii, ze které se za jízdy sype štěrk. Strážník
nákladní auto zastavil. Řešení přestupku postoupil
dopravní policii.
Ve čtvrtek 16. května v poledne strážník obdržel
oznámení, že v ulici U Studánky leží na chodníku
žena v bezvědomí. Strážník na místě poskytl první
pomoc a přivolal sanitku, která ženu odvezla do
nemocnice v Brandýse nad Labem.
Ve středu 22. května strážník zastavil nákladní vozidlo, které jelo ulicí Horoušankou. Autu
nesvítilo levé směrové světlo, a proto strážník auto
zkontroloval. Náklaďák neměl platnou technickou
kontrolu, měl rozbité zadní světlo, zcela opotřebované přední pneumatiky a řidič neměl malý technický průkaz. Řešení přestupků strážník postoupil
dopravním policistům.
Ve čtvrtek 30. května strážník spatřil požár auta
u kruhového objezdu. Strážník zastavil provoz.
Řidič nebyl zraněný, ale byl v šoku. Strážníkovi se
společně se zaměstnanci firmy Dušek nepodařilo
auto ručním přístrojem uhasit. Požár uhasili přivolaní hasiči. Sanitka odvezla řidiče do nemocnice.

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

FILM O ODBOJI
TRANSFER 3
PROMÍTNEME
I V NEHVIZDECH
Starosta Vladimír Nekolný se dne 29. 5. zúčastnil
premiérové projekce filmu Transfer III, který dokumentuje vznik odlitku zdi z budovy Porchester
Gate v Londýně, kde byli portrétováni všichni čs.
parašutisté vysazení za války na území protektorátu. Film mapuje také osudy obyvatel, kteří byli
parašutistům nápomocni a mnohdy zaplatili cenu
nejvyšší.
Tento velmi emotivní dokument budou moci
shlédnout také občané Nehvizd u příležitosti
připomenutí seskoku skupiny Anthropoid.
Text: Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Foto: Petr Mück

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 6. 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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