MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

ZÍSKALI
JSME DOTACE

.

ZDARMA

Ročník: XI / Číslo 04 . Vydáno v Nehvizdech

ŠKOLNÍ TELOCVIČNA
V NEHVIZDECH UŽ SE STAVÍ

Byli jsme velice úspěšní v podání žádostí na
dostavbu školy o víceúčelovou školní tělocvičnu
a přestavbu skladů na školní zařízení o 4 třídách
se zázemím.
Tyto žádosti jsme podali jak na Ministerstvo
školství, tak na Ministerstvo financí.
Naše zpracované žádosti se umístily mezi prvními a byla nám přiznána dotace od Ministerstva
financí na dostavbu školy o školní tělocvičnu ve
výši 45 procent uznatelných nákladů na kompletní stavbu, a to v částce 28,23 milionu korun
Zbylou část nákladů na tuto stavbu budeme
muset uhradit z rozpočtu a z půjčky od České
spořitelny.
A radost máme také z druhé přiznané dotace
z Ministerstva financí na přestavbu skladu na
školní zařízení o 4 třídách se zázemím ve výši
70 procent uznatelných nákladů na kompletní
přestavbu s vybavením, získali jsme 8,98 milionu korun. Zbylou část nákladů městys uhradí
z vlastních zdrojů, dle rozpočtu.
Máme velkou radost, že naše úsilí a pozornost
při zpracování žádostí o dotace slavily úspěch
a že s pomocí dotačních prostředků se nám
podaří tyto akce dovést do zdárného konce.
Vyřešíme tím prostory pro školní vzdělávání
a zároveň zde všechny sportovní oddíly
a kluby v Nehvizdech najdou
svá sportoviště.
Tak právě
tady bude
stát
v Nehvizdech nová
tělocvična.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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Foto:
Karel Luňák
Jsem velice rád, že jsme začali realizovat záměr výstavby víceúčelové školní tělocvičny.
V současnosti se provádějí zemní práce pro
základy a umisťují se patky s příčnými nosníky, na které se budou již v květnu montovat
obvodové panely se stropní konstrukcí.
Po dokončení zemních prací se musí provést
zabetonování podkladové desky a podlah,
pod nimiž už musí být veškeré rozvody
kanalizace a vody.
Na stavbu s dodavateli jak betonových
konstrukcí, tak střešního pláště je zpracován
podrobný harmonogram prací. Ten se musí
dodržet, aby v září mohli nastoupit doda-
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vatelé vnitřních technologií a vybavení této
tělocvičny.
Naším velkým přáním je, aby tato stavba byla
dokončena a otevřena pro školu i veřejnost
v prosinci letošního roku. Osobně jsem velmi rád, že se nám tento projekt, který nemá
v okolí obdoby, podaří realizovat.
O průběhu stavby budeme pravidelně informovat v ostatních vydáních časopisu
a zájemci o bližší informaci o stavbě se mohou přijít zeptat také přímo na úřad.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VELIKONOČNÍ JARMARK
JSME SI UŽILI V SOKOLOVNĚ
Již šesté pokračování tradiční akce proběhlo tentokrát v novém
kabátě. Zázemí sokolovny dovolilo uspořádat pro všechny zábavný
program po celé odpoledne.
Vystoupil nehvizdský pěvecký sbor, děti z místní základní školy a v
podvečer hudební skupina „Šoufl-šou“, která sklidila velký úspěch.
Tvořilo se ve stáncích, které připravila: mateřská škola, Klub 100,
DC Dráček, členové ze školské komise, MAS Střední Polabí a
dobrovolníci „pletaři“ pomlázek.
Všem patří velké díky za jejich práci ve volném čase. Tomáš Adamec nezklamal s občerstvením a zajištěním bohatého trhu.
K velikonoční atmosféře patřila i vynikající vůně čerstvých uzenin
z vyhlášeného řeznictví U Pixů. MAS Střední Polabí přispěla
ukázkou tradičních řemesel (včelařství a kovářství) a zapůjčením
stánků. Krásná a podařená akce!
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
V sokolovně proběhl již šestý ročník velikonočního jarmarku.
Zábavný program trval celé odpoledne. Foto: Karel Záhrobský

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ
V DRÁČKU
Kdo z nás by nechtěl mít doma krásnou velikonoční výzdobu, zvlášť vlastnoručně vyrobenou? Dráček navázal na úspěšný tvořivý kurz
adventních věnců. Opět byl výběr z dekorace
na stůl nebo věnec na dveře. Alena Nekolná
svůj koníček a um předává dětem i dospělým. Vznikla spousta krásných, originálních
výrobků. Můžete se těšit na další pokračování,
tentokrát floristické tvoření živých květů.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Archiv DC Dráček
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

AMATÉRSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Čtvrtý ročník amatérského turnaje ve stolním
tenise v nehvizdské sokolovně navštívilo
12. března dvacet osm hrajících a nespočet
přihlížejících příznivců tohoto sportu.
Čtyři děti bojovaly o umístění ve skupině
každý s každým, pro menší počet hráčů hned
třikrát a po součtu všech tabulek vzniklo toto
pořadí. Na prvním místě se umístila Pavlína
Rochowanská, druhé místo obsadila Natálie
Sixtová, třetí skončila Martina Matějková a na
čtvrtém místě jako správný gentleman skončil
Adam Šulák.
Dalších 24 hráčů, včetně pěti příslušnic něžného pohlaví, bylo rozlosováno do čtyř skupin
každý s každým, které byly klíčem k nasazení
do dvojitého pavouku, kde jedna prohra ještě
neznamenala vyřazení z turnaje.
Z žen si nejlépe vedla a na 1. místě se umístila
Tereza Kašparová, na 2. místě Hana Hrbková
a na 3. místě loňská vítězka Ludmila Macková.
Mezi muži se po roce na stupínek nejvyšší
opět vrátil Petr Počepický, 2. místo obsadil Ondřej Liehm a na 3. místě skončil Jiří
Ulbrich.
Na závěr bych chtěl poděkovat firmě NESPREKOL, s. r. o., za výrobu ocelových konstrukcí na zábrany, Tomášovi Adamcovi za
zajištění občerstvení a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci
celého turnaje.
Děkuji všem zúčastněným a těším se na
shledání možná i dříve než za rok na další
„pingpongové“ akci.
Arnošt Macko
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Nahoře společné foto všech účastníků turnaje a dole vždy první tři z jednotlivých kategorií mezi dětmi vyhrála Pavlína Rochowanská před Natálií Sixtovou a Martinou Matějkovou.
V mužích byli na stupních vítězů zlatý Petr Počepický, stříbrný Ondřej Liehm a bronzový Jiří
Ulbrich. 		
					
Foto: Lukáš Macko

SENIOŘI
VYRAZILI
DO DIVADLA
Dne 5. 3. jsme vyrazili s našimi seniory
na divadelní komedii slavného britského herce
a dramatika Hay Fever, kterou uvádí naše oblíbené Divadlo na Fidlovačce pod názvem ,,AŽ
NAPRŠÍ A USCHNE‘‘. Hlavní roli ztvárnila
herečka Eliška Balzerová.
Zájem o výlet za kulturou byl opět vysoký zúčastnilo se ho 45 lidí.
Celá divadelní výprava proběhla pod dohledem starosty V. Nekolného a zastupitelů
J. Nepivodové a T. Adamce.
Text: Tomáš Adamec
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Vladimír Nekolný
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ BŘEZNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy zrušilo usnesení č. 7/15/2016 ze dne 28. 1. 2016
o poskytnutí půjčky ve výši 239 700 Kč na dva
roky firmě Logla, s. r. o., na nákup bagru.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- podání žádosti o dotaci ve výši 40 % na
zateplení a výměnu oken ZŠ Nehvizdy, čp. 14,
v 19. výzvě SFŽP,
- záměr směnit pozemky p. č. 366/2, 366/3,
326/312, 370/2 a 368/32 o celkové výměře
7 069 m² s doplatkem 500 Kč/m² a pověřilo
starostu záměr vyvěsit,
- záměr směnit části pozemku p. č. 457/53
označené jako část h) a část f) za část pozemku p. č. 457/54, označenou jako část b), část
pozemku p. č. 457/57, označenou jako část e),
za část pozemku p. č. 457/56, označenou jako
část d) a za část pozemku p. č. 457/55, označenou jako část c), a to bez doplatku, a pověřilo
starostu záměr vyvěsit,
- záměr darovat pozemky p. č. 326/623 o výměře
142 m², p. č. 326/624 o výměře 20 m², p. č.
326/625 o výměře 19 m² a p. č. 326/626 o výměře 275 m² oddělené od pozemku p. č. 326/326
firmě CANABA – Pozemní stavby, s. r. o.,
- vypracování protipovodňového plánu za
32 600 Kč bez DPH,

- oslovení firmy Linhart, spol. s r. o., na vypracování studie na využití pozemku za AFK pro
sportoviště,
- uzavření smlouvy o služebnosti pro společnost ČEZ Distribuce na pozemky p. č.
110/227, 110/228, 110/234, 193/26 a 200/144
za 10 000 Kč,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti pro společnost CANABA – Pozemní stavby, s. r. o., na pozemky p. č.
326/326, 326/489 a 366/42 bezúplatně,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti pro společnost RWE Gas
Net, s. r. o., a RWE Distribuční služby, s. r. o.,
na pozemek p. č. 457/80 v katastrálním území
Nehvizdy za 10 000 Kč,
- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
pro společnost ELDATA pražská, s. r. o., na
pozemky p. č. 200/121, 200/127 a 540/2 v katastrálním území Nehvizdy za 10 000 Kč,
- rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2016.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Více na
www.nehvizdy.cz/sprava/uredni-deska

POZVÁNKA
Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 16. 4. 2016 akci
„Jarní úklid obce“, kterého se mohou zúčastnit i dobrovolníci z řad
občanů. Sraz v 8.30 hod. na parkovišti před úřadem.

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

Miloš BULÍŘ			
Božena LEŽALOVÁ		
Miroslava SOKOLOVSKÁ
Jarmila CHOCHOLOVÁ		
Eva NIČOVÁ

František ČERVINKA
Bohuslav PLECITÝ
Věra NOVÁKOVÁ
Věra LEDECKÁ

Městys Nehvizdy přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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INFORMACE
Z ÚŘADU
Upozornění pro občany – poplatek
za psa a likvidaci odpadu
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. 2016.
K uvedenému datu nebylo uhrazeno 16 %
z poplatků za odpady a 9 % z poplatků za psy.
Upozorňujeme proto všechny, kterých se toto
sdělení týká, že městys přistoupí k vymáhání
v souladu s platným daňovým řádem.
Poplatky se platí na účet správce poplatku,
a to hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse
Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na
účet č. 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.
Pro informaci ještě uvádíme výši poplatků:
POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2016.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 2/2015)
činí 600 Kč za trvale hlášeného občana na rok
(tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem
na území obce), úleva z poplatku ve výši 100
Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou
v příslušném kalendářním roce věku 65 a více
let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu
platí 1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2016.
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

Nabídka volných pracovních míst
Na našem webu nově naleznete nabídku
volných pracovních míst v okolí Nehvizd. Nabídka je denně aktualizována.
Více najdete na http://www.nehvizdy.cz/
mestys/udalosti-v-mestysu/aktuality/nabidky-prace-v-okoli-obce-260cs.html.
-mk-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK TO BUDE S AUTOBUSOVOU STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
ZASTÁVKOU U CANABY
KOMISE
V souvislosti s rozrůstáním naší obce zaznamenali zastupitelé městyse v poslední době
zvýšený zájem o téma autobusové zastávky
v lokalitě Za Tarasem - nové výstavby společnosti Canaby. Možností výstavby se zabývala
jak stavební komise, tak zastupitelstvo obce
již v souvislosti s výstavbou druhé etapy, která
je v současné době dokončována, a výstavbu
zastávky podpořilo.
Vzhledem k tomu, že Canaba bude v letošním
roce realizovat stavbu ještě třetí etapy, v této
lokalitě již poslední, bude záležitost nové
zastávky řešena až po jejím dokončení.
Poslední etapa bude probíhat během následujících dvou let a výstavba má navázat
na současnou zástavbu. Ve třetí etapě je na
západním okraji lokality plánována výstavba
dvou řad RD a nové ulice s napojením na
ulici Pražskou, čímž dojde k posunutí hranice
intravilánu obce.
V rámci této výstavby budou investorem
vykoupeny i pozemky na kterých by bylo

možno novou zastávku realizovat. Zastávka
bude projektována jako součást komplexního
dopravního řešení vjezdu do obce, její výstavba není ovšem závislá jen na přání občanů
nebo městyse, ale podléhá schválení vlastníkem komunikace, kterým je Středočeský kraj,
správcem komunikace, Policií ČR, a v neposlední řadě ROPIDem, organizátorem pražské
integrované dopravy.
Tato jednání může obec zahájit, až budou
připraveny pozemky a zpracována příslušná
technická dokumentace. To však nezávisí
pouze na obci, ale i na společnosti Canaba
a majitelích dotčených pozemků.
Věřme, že se tato úskalí podaří překonat
a nová zastávka autobusu bude.
Richard Sedlický
Předseda komise
stavební a životního prostředí
stavební@nehvizdy.cz

Park a zeleň před úřadem projdou úpravou
V souvislosti s nedávnou rekonstrukcí střechy
a fasády úřadu v Nehvizdech zadala komise
studii úpravy okolí úřadu. Cílem je revitalizovat vysokou i nízkou zeleň a rozšířit parkovací
místa v okolí úřadu. Součástí úprav bude
i prodloužení veřejného osvětlení až k hasičské zbrojnici. Prostorové řešení je již připraveno, spolu s odborníky ještě dopracováváme
výběr vhodné zeleně.
Úklid obce a jarní úpravy zeleně
Členové komise provádějí ve spolupráci s pracovníky technických služeb kontrolu zeleně
po zimním období a průběžně zajišťují úklid
obce. Dochází zejména k odstraňování
poškozených a uschlých rostlin a keřů, prořezu
stromů i k odstraňování nevhodně umístěných keřů na hranicích křižovatek, které brání
rozhledu a bezpečnosti provozu.
Úprava hřiště u Sv. Anny
Na základě žádosti školské komise
navrhla naše komise úpravy dětského hřiště
u Sv. Anny. U tohoto hřiště bude prodlouženo
oplocení až ke Staré cestě, dojde k odstranění
uschlých keřů a dosadbě nových. Do léta doplní pracovníci technických služeb i lavičky
a další mobiliář.
-rs-

INZERCE

WWW.NEHVIZDY.CZ

5

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ŠKOLNÍ
OKÉNKO

JARO V NÁS... ALE ZATÍM NE KOLEM NÁS

Foto: M. Hubáčková
Jsme zvyklí být trpěliví. A také se většinou
smiřujeme s tím, že nás opět minulo, zimě
ustoupilo a ta později předá vládu rovnou
létu. Je to škoda. Jaro dává energii, krásu,
sebevědomí a lásku. Jaro dává naději
a nový život.
I malé děti cítí v jaru sílu. Jsou plné očekávání. Vždyť doma jim slibují dny plné
her venku, skotačení na hřištích, výlety na
čemkoli, co má kolečka. Děti jsou už celé
netrpělivé, až se zase přiblíží přírodě, rozeběhnou se, pohrají si v písku, poválejí
v trávě.
Také v mateřské škole se všechno točí kolem jara. Děti poznávají jarní květinky, učí
se zvířecím mláďatům, všechno jen hraje
veselými barvami.

A ty nejmenší dětičky, ty si ani jaro z předešlého roku nepamatují. Udiveně naslouchají
učitelkám a očekávají zázraky.
Děti jsou jaro samy, jsou to také mláďata
plná nevinnosti a krásy. Jsou otevřené
novým poznatkům, vše přijímají s pokorou
a optimismem.
A my dospělí bychom jim měli být těmi
nejlepšími průvodci, nezklamat jejich důvěru, kouzla tvořit a nechat v nich působit
a zrát.
Práce učitelky je v tomto ohledu jedinečná
a křehká. Pracujeme s dušemi dětí, které
jsou čisté a tvárné. Je na nás, abychom tyto
duše naplnily krásnem. Abychom my učitelky v dětech rozvíjely empatii, lásku
k tradicím, ke kultuře a dobré morálce.

Také Velikonoce jsou pro naši mateřinku
jedním z nejkrásnějších období. Mají pro
děti mnohostranný význam.
Učíme se veselým básničkám, můžeme vyrábět nepřeberné množství výrobků, těšíme
se na pomlázku, ale nezapomínáme dětem
připomínat hlubší význam a původ těchto
svátků. Předáváme jim informace, které
i ty maličké děti vstřebávají, každým dnem
po trošce ukládají a už je nikdy nezapomenou...
Budeme si vzájemně přát letošní jaro plné
vůně, slunce a porozumění.
Markéta Hubáčková
ms.nehvizdy@volny.cz

DRŽTE PALCE ŠESŤÁKŮM, AŤ USPĚJÍ
NA MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ
Uplynulý měsíc byl – jak jinak – bohatý
na události. Naše škola uspěla s grantovou
žádostí Blue Sky Involve a získala částku
2500 dolarů na podporu dobrovolné aktivity. Po dohodě ve školské komisi použijeme
získané prostředky na budování naučných
přírodovědných zastávek v Nehvizdech,
konkrétně na výrobu a osazení informačních panelů.
Garantem akce je paní učitelka Celie Korittová, znalá všech broučků a jiných potvor
a probouzející v našich žácích lásku k rybenkám a škvorům.
Śesťáci díky urputnému snažení postoupili
do okresního kola matematické olympiády
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a hájí barvy Nehvizd na čelákovickém gymnáziu. Držíme tedy palce Lucce Krejčové,
Terce Patajové a Štěpovi Krákorovi. Ukažte,
co Nehvizďáci umí!
Dál běží výběrová řízení na pozice vyučujících pro první i druhý stupeň školy.
Opravdu se snažíme vybrat a získat co
nejlepší posily do našeho týmu. Inzerujeme
na webu i v periodikách, uchazeči se nám
hlásí, pohovory běží… uvidíme.
Letos poprvé se o letních prázdninách
nezavřou brány školní jídelny, ale budeme vařit pro seniory a další cizí strávníky
i v průběhu letních prázdnin, stejně tak
zajistí naše kuchyně stravování pro děti

WWW.NEHVIZDY.CZ

a žáky účastnící se letních příměstyských
táborů.
A zlatý hřeb nakonec: v jídelně konečně
přistál salátový bar. Budeme ho sice chvilku
splácet, ale stojí to za to.
Zelenina bude žákům podávána minimálně
dvakrát týdně, v dostatečném množství
se zálivkou, dresingem, tak, jak se dosud
osvědčilo. Ceny zeleniny nejsou sice nejpříznivější, ale vhodné a dostupné řešení se
dá vymyslet. Tak nám, naši milí, držte palce
jako vždy.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ NA TURNAJÍCH
Mladší žactvo (10-12 let), ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. 19.–21. 3. 2016:
DVOUHRA DÍVKY: 3.Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) - Nicol
Gregůrková (TK 2000 Luhačovice)
Babytenis (8-9 let), Slavoj Český Brod 19. 3. 2016:
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ: 3. Lucie Dostálová (TO Sokol Nehvizdy)
Mladší žactvo (10-12 let), SK Satalice 12.–14. 3. 2016:
DVOUHRA DÍVKY: 3.Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) - Barbora Michálková (TK Olymp Praha), 3. Eliška Zimmermannová (TO
Sokol Nehvizdy) - Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč nad Sázavou)
Minitenis (6-7 let), Halový přebor Středočeského kraje 5. 3. 2016:
CHLAPCI: 3. Matěj Fraitag (TO Sokol Nehvizdy).
DÍVKY: 2. Alice Ludvíková, 3. Nikola Tydlačková (obě TO Sokol
Nehvizdy)
Termíny nejbližších letních celostátních turnajů a přeborů pořádaných TO Sokol Nehvizdy:
23.–24. 4. 2016 Oblastní přebor Praha-východ, pořádáním pověřen
TO Sokol Nehvizdy, kategorie mladší žactvo 8–9 let, od 8:30 (kurty
Nehvizdy a kurty JH SPORT-TENIS Čelákovice)
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Nahoře: Jarní údržbové práce na kurtech u sokolovny.
Vlevo dole: Alice Ludvíková (vpravo) vybojovala stříbro
a Nikola Tydlačková (druhá zleva) bronz na Halovém přeboru
Středočeského kraje v minitenisu (dívky 6–7 let).
Vpravo dole: Na Halovém přeboru Středočeského kraje
v minitenisu vybojoval v chlapecké kategorii bronz také Matěj
Fraitag (na fotce s ostatními medailisty druhý zprava).
				Foto: Ivana Frajmanová

TENISTÉ MAJÍ ROZLOSOVÁNU JARNÍ SEZÓNU
Kategorie mladší žactvo, starší žactvo a dospělí (zde budou
poprvé v historii reprezentovat oddíl naši dorostenci) jsou již
Českým tenisovým svazem rozlosovány. Kategorie minitenis
a babytenis rozlosování teprve čeká.
Kategorie MLADŠÍ ŽACTVO (10–12 let) – naše skupina:
1. kolo 1. 5. TENISCENTRUM Kosmonosy – TO Sokol Nehvizdy
2. kolo 8. 5. TO Sokol Nehvizdy – TJ LTC Poděbrady B
3. kolo 22. 5. Slavoj Český Brod C – TO Sokol Nehvizdy
4. kolo 29. 5. TO Sokol Nehvizdy – LTC Mladá Boleslav B
5. kolo 12. 6. Tenisový klub Benátky n./Jiz. – TO Sokol Nehvizdy
6. kolo 19. 6. TO Sokol Nehvizdy – TO SK Mělník B
7. kolo 26. 6. TO Sokol Nehvizdy – LTC Bakov n./Jiz.
Kategorie STARŠÍ ŽACTVO (13-14let) – naše skupina:
1. kolo 30. 4. Sokol Říčany - TO Sokol Nehvizdy
2. kolo 7. 5. TO Sokol Nehvizdy – TK Pacov
3. kolo 21. 5. TK Čáslav - TO Sokol Nehvizdy
4. kolo 28. 5. TO Sokol Nehvizdy – Sokol Stránčice

5. kolo 11. 6. TO Sokol Nehvizdy - TJ Jiskra Zruč n./Sáz. B
6. kolo 18. 6. TK Radošovice B - TO Sokol Nehvizdy
7. kolo 25. 6. TO Sokol Nehvizdy – Tsport Votice
Kategorie DOSPĚLÍ (od 15 let) – naše skupina:
1. kolo 30. 4. TO Sokol Nehvizdy – TJ TK Neratovice
2. kolo 7. 5. Sokol Otradovice – TO Sokol Nehvizdy
3. kolo 21. 5. TO Sokol Nehvizdy – TO SK Mělník C
4. kolo 28. 5. LTC Houštka B – TO Sokol Nehvizdy
5. kolo 11. 6. TJ Slavia Radonice – TO Sokol Nehvizdy
6. kolo 18. 6. TO Sokol Nehvizdy – WILSON Tenis Centrum
7. kolo 25. 6. Spartak Průhonice B – TO Sokol Nehvizdy
Termíny a rozlosování pro družstva minitenis A, B a babytenis A,
B, C budou zveřejněny v příštím čísle. Aktuální výsledky družstev
budou na našem webu www.tenisnehvizdy.cz.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

OZNÁMENÍ
Z
TJ SOKOL NEHVIZDY

TIGERS SOKOL NEHVIZDY KONČÍ
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SEZÓNU V HISTORII ODDÍLU
Během dubna naši malí i větší florbalisté
odehrají své poslední ligové zápasy. A jak
si malý nehvizdský oddíl tuto sezónu vedl
v konkurenci velkých florbalových oddílů
z Prahy a Středních Čech?
TYGŘI (mladší žáci): Kluci letos soutěžili
ve skupině 17 klubů. I když v této skupině
bojujeme s menším počtem hráčů, kluci
vždy v zápasech ukazují svoji bojovnost
a touhu po výhře. S 15 výhrami a 17 prohrami jsou ke konci sezóny na hezkém
10. místě tabulky.
TYGŘÍCI (přípravka):
Nejmenší kluci přišli poprvé o podporu starších holek. A vyrovnali se s tím
parádně. V početně nejsilnější skupině 42
středočeských a pražských klubů se postupně probojovali do 3. výkonnostního koše ze
7 a před posledním turnajem drží
9. místo v celkové tabulce s 14 výhrami
a 6 prohrami!
TYGŘICE (elévky): Dívčí družstvo začínalo v nejnižším výkonnostním koši jako nováček soutěže. Holky soutěžily ve skupině
14 klubů. Před svým posledním turnajem
jsou holky usazené v nejvyšším výkonnostním koši a s 20 výhrami a 10 prohrami jsou
v celkové statistice na 2. místě!
Tygřice, Tygři, Tygříci, děkujeme vám za
parádní zážitky, děláte nám obrovskou
radost a jsme na Vás pyšní! Děkujeme také
všem rodičům. Za fandění, podporu
a hlavně za společné sdílení radostí i smutků hráčů. Protože výsledky a góly jsou fajn,
ale nejsou v dětském týmovém sportu to
nejdůležitější.
Za všechny trenéry
Adéla Venerová
sokol.nehvizdy@seznam.cz
INZERCE
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Kluci si na posledním turnaji vyzkoušeli i samostatné nájezdy po remíze.…Foto: P.Venera

NEHVIZDSKÝ KURÝR

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
23. 4. 2016, sobota
Turistický výlet Mšeno - „Kokořínsko“
Celodenní výlet (9–17hodin) pro celou rodinu společně autobusem
nebo pro děti školou povinných bez rodičů. Začátek a konec výletu na
náměstí ve Mšeně, pěší okruh je cca 11 km. Cesta vede lesem
s kopcovitým terénem, mezi skalami, nevhodné pro kočárky. Cestou
soutěže a na konci odměny pro děti. Vychovaní pejsci vítáni. Více na
www.dcdracek.cz.
30. 4. 2016 od 10 do 13 hodin
Branný den
Pořádá SDH Nehvizdy pro děti a dospělé na hřišti AFK Nehvizdy.
Připraveny budou různé soutěže (hod granátem na cíl, střelba ze
vzduchovky, vázání uzlů, překážková dráha) a bude i ukázka hasičské
techniky. Pro zájemce budou připraveny přihlášky do sboru.
30. 4. 2016 od 18.30 hodin
Pálení čarodějnic
Koná se na fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno, Pro děti špekáčky
zdarma. Masky vítány. Ohně zapálíme v 19.00 hodin.
5. 5. 2016 od 9 hodin
Vaříme pro děti od 1 roku
DC Dráček pořádá kurz, na kterém se dozvíte správné složení jídelníčku a nevhodné potraviny pro děti po prvním roce. Doba trvání
kurzu je 1,5 hodiny + diskuze. Cena kurzu je 150 Kč/osoba, 50 Kč za
vstup dítěte do herny po dobu kurzu. Přihlášky zasílejte na detskecentrumdracek@seznam.cz.
Zaujalo nás u sousedů
1. 5. 2016
Pohádková neděle
v kulturním domě Jirny Pohádka „Sůl nad zlato“. Hrají herci DAP
Praha. Vstupné 70 Kč. Rezervace vstupenek na www.4muzy.cz.
Podrobné informace najdete na plakátech ve vývěskách v obci a na
webu Nehvizd
http://www.nehvizdy.cz/mestys/udalosti-v-mestysu/kam-za-kulturou/.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 6. 4. 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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