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OBCHVAT: BEZ NĚJ TO PROSTĚ NEPŮJDE!

Každé ráno v pracovních dnech projede v Nehvizdech až 1100 aut.
Bezpečí a klid, o to v Nehvizdech stojíme
především. Obchvat, o němž se hovoří řadu
let, začíná být jediným možným řešením,
jak snížit dopravu v Nehvizdech na únosné
minimum, a pro naše děti, ale také seniory
a vůbec všechny obyvatele městyse zvýšit
bezpečnost.
Úkol vybudovat obchvat kolem městyse má
prioritu, protože narůstající doprava v důsledku zrušení zpoplatnění úseku dálnice
z Černého Mostu k Jirenskému výjezdu velice zhoršila dopravní situaci v Nehvizdech.
V ranních a odpoledních hodinách se zvýšil
provoz osobních automobilů o 20 procent.
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Při posledním sčítání automobilů mezi 7. a 8.
hodinou nám vyšlo neuvěřitelné číslo – 1100
osobních a nákladních aut.
Ne, není to snadný úkol, ale jsem přesvědčen,
že obchvat kolem Nehvizd bude, stejně jako tu
stojí velká školka, ještě větší škola či tělocvična, kterou hned tak někde neuvidíte...
Na prvním zasedání zastupitelstva v letošním
roce si proto zastupitelé dali jako prioritní úkol pracovat na přípravě vybudování
obchvatu Nehvizd. Co vše se pro to musí
udělat?
1. Změnit územní plán
V prvé řadě zastupitelé odsouhlasili provedení změny územního plánu č. 4, a to kvůli
trase komunikace obchvatu, protože to, co je
v současné době v územním plánu zaneseno jako veřejně prospěšná stavba obchvatu
s nájezdem na D11, nelze podle ŘSD ČR
realizovat. Byla proto oslovena firma, která
spolupracuje s ŘSD, aby zhotovila projektovou dokumentaci na tuto objízdnou trasu
v podrobnosti studie s vyjádřením dotčených
orgánů (ČEZ a ŘSD). Toto zpracování studie
zastupitelstvo na svém zasedání schválilo.
2. Odkoupit a směnit pozemky
V plánované trase obchvatu se nachází 48
pozemků, přes které povede komunikace.
S některými majiteli dotčených pozemků
se již tato záležitost obchvatu a následného
odkupu projednávala. Chtěl bych poděkovat
všem, kdo v této trase pozemky vlastní za
konstruktivní přístup k řešení této objízdné
trasy. Obec musí být vlastníkem pozemků
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Foto: Vladimír Nekolný
pod touto komunikací, aby mohla zhotovit
projekt a zažádat o stavební povolení dle
nového ÚP.
3. Jednat s krajem a získat podporu
Nyní náš čekají jednání na Krajském úřadě
Středočeského kraje, kde jsem se již v této
záležitosti objednal u náměstka dopravy, aby
tato objízdná trasa byla v souladu s krajskou
koncepcí Středočeského kraje. V letošním
roce bychom chtěli mít odkoupeny a směněny
pozemky pod plánovanou trasou obchvatu,
abychom se mohli v roce 2018 ucházet
o částečnou dotaci na tuto objízdnou trasu.
Na této objízdné trase budeme spolupracovat
s firmou Aonyx, která provádí výstavbu v jihozápadní části komerční zóny - tam
i část této objízdné trasy lze vybudovat dle
stávajícího ÚP.
V projektech, které jsou rozpracovány a na
které máme finanční prostředky, se i nadále
bude pokračovat (dokončení školy, hřiště u
AFK a další). Rádi bychom však projekt objízdné trasy začali realizovat co nejdříve, aby
se provoz v Nehvizdech zklidnil a zvýšila se
i celková bezpečnost.
O problémech s dopravou v Nehvizdech pojednává i reportáž České televize. Podívejte
se na ni na adrese http://www.ceskatelevize.
cz/ct24/ekonomika/2026014-cas-na-vymenu-dalnicnich-znamek-se-krati-nektere-cerpaci-stanice-mely-posledni-dny.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MYSLIVECKÝ BÁL POŠESTÉ...
A ZASE O NĚCO LEPŠÍ!
První myslivecký bál, který se konal roku
2012, začínal poněkud nesměle hledat své
příznivce v kalendáři akcí, a tak se
z počátku přicházelo pobavit do velkého
sálu sokolovny okolo 140 hostů. Letos při
šestém pokračování se potvrdilo, že bál
si již získal své tradiční příznivce a jeho
návštěvnost se pohybuje na samé hranici
možností současné sokolovny, když se přišlo
pobavit 220 lidí.
Hned po skončení jsme se zamýšleli nad
vylepšením dalšího ročníku od zvětšení
prostor pro pohyb hostů až po kýžené zlepšení akustických poměrů sálu.
Co se však táhne jak zlatá nit od počátku
obnovení mysliveckých bálů, je jednak neutuchající touha po získání lístků do soutěže
o ceny, které byly prodány během několika
minut, a za druhé to nejhlavnější - ochota
našich myslivců v čele s pány Brodským
a Štěchem, kteří každoročně darují hlavní
ceny do tomboly, za což jim patří velké
poděkování. Školská komise použije výtěžek
celé akce k nákupu herních prvků na dětské
hřiště.
Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz

Takhle to v sále sokolovny vypadalo těsně předtím, než všechno vypuklo. Nakonec na Myslivecký bál přišlo přes dvě stovky lidí.
		
Foto: Karel Záhrobský

SENIOŘI SI ZANOTOVALI
HAŠLERKY SPOLEČNĚ
S PETREM RYCHLÝM

POHLED
NA OBCHVAT
OČIMA ŠKOLY

S našimi seniory jsme se 16. ledna vypravili na další
z výletů, tentokrát nás autobus zavezl za kulturou až na
pražské Vinohrady do Vinohradského divadla,
a to na představení Hašler.
Hru na písně Karla Hašlera napsal Pavel Kohout, režie
byla v rukou Tomáše Tőpfera. Nejen to, že Divadlo na Vinohradech je jedno z nejdůstojnějších pražských divadel,
ale i hra sama navodila atmosféru k prožití příjemného,
a doufám i na dlouhou dobu nezapomenutelného večera.
Výkon Petra Rychlého
v hlavní roli byl úžasný, a Hašlerovy písničky si mnozí
zazpívali s ním. Také výkony ostatních herců si zasloužily
vřelý potlesk.
Celá kulturní akce se konala v příjemné atmosféře, včetně
cesty najatým autobusem. Jen paní ZIMA se nám při
návratu připomněla příjezdem do čerstvě zasněžených
Nehvizd.
Doprovodu se tentokrát ujaly členky školské komise Jana
Nepivodová, Jitka Záhrobská a Zdena Pecková.

Každý z nás má své priority a každý se pochopitelně snaží ukousnout co
největší sousto z rozpočtového či chceme-li investičního koláče. Ale jsou
investice, které musí dostat zelenou v zájmu všech a v zájmu veřejném.
Zamýšlený nehvizdský obchvat takovou investicí dle mého názoru určitě
je. Uvážíme-li, že v příštím školním roce bude počet našich žáků atakovat
pětistovku, uvážíme-li rozložení sídelních lokalit v Nehvizdech, uvážíme-li
geografii našeho městyse, dopravu směrem do Prahy, osvobození dálnice
od mýta a všechny další faktory, je nasnadě, že zklidnění dopravy v Nehvizdech není nadstavbou, ale základem a nutností občanské vybavenosti
Nehvizd.
Bezpečí a klid by měly být – a doufám, že i jsou – atributy života v Nehvizdech. Realizace obchvatu by dle mého názoru přispěla ne-li k absolutní
eliminaci, tak jistě k významnému snížení rizik, spojených s dopravou
v Nehvizdech a s historicky danými místními dopravními podmínkami.
Pokud by realizace obchvatu znamenala zpomalení tempa rozvoje školy
(což nepředpokládáme), jsme připraveni se s touto situací vyrovnat
a vznik obchvatu našeho městyse plně podpořit. Držíme
naší obci a samosprávě v čele s naším panem starostou
všechny palce (a že jich je, pokud dobře počítám, 2660).

Jana Nepivodová
skolska@nehvizdy.cz

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LEDNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFO
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- pořízení změny č. 4 územního plánu
Nehvizd. Pořizovatelem bude Úřad územního plánování Městského úřadu Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav a určeným
zastupitelem k jednání za městys Nehvizdy je Richard Sedlický.
- zpracování projektové dokumentace
v podrobnosti studie na převedení kamionové dopravy mimo městys Nehvizdy
společností FORVIA CZ, s. r. o., za cenu
33 880 Kč vč. DPH.
- uzavření kupní smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a paní M. K. na pozemek p. č.
470/1 v k. ú. Nehvizdy o celkové výměře
10 907 m² za cenu 100 000 Kč.
- přeložku VN na ul. Pražská na p. č.
326/527 a na p. č. 326/260 v k. ú. Nehvizdy pro firmu AONYX, a. s.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek je
splatný jednorázově do 31. 3. 2017.

- rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu 2016.
- v souladu s přílohou s platností od 1. 1.
2017 odměnu pro člena rady městyse
a zastupitele městyse.
- OZV č. 1/2017, o stanovení podmínek
pro pořádání a průběh sportovních a kulturních podniků a o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
Dále zastupitelstvo městyse zvolilo nového člena rady městyse Mgr. Pavla Horáka,
s účinností od 27. 1. 2017.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete
v elektronické podobě na webu městyse
Nehvizdy na úřední desce nebo na vývěsní
desce před úřadem.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

NOVÝM RADNÍM
SE STAL PAVEL HORÁK

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu (Obecně závazná vyhláška
č. 5/2012) činí 600 Kč za trvale hlášeného
občana na rok (tj. občana ČR a cizince
s trvalým pobytem nebo přechodným
pobytem na území obce na dobu delší než
90 dnů), 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. 2017.
Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse
Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na
účet 5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet, uveďte
do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo
popisné. Po zaplacení poplatku si známku
vyzvednete v podatelně. Bližší informace
na tel. 326992523 nebo 724191245.
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

Zastupitelstvo na svém lednovém zasedání
rozhodlo, že novým radním pro gesci bezpečnostní i finanční je zastupitel Pavel Horák.
Pětačtyřicetiletý Pavel Horák je zastupitelem
od podzimu roku 2014. Od roku 2014 je
rovněž jednatelem TJ Sokol Nehvizdy, kde
vede oddíl stolního tenisu. V Nehvizdech se
stará o rozvoj webů, dlouhodobě se podílí na
organizaci a zajištění mnohých sportovních
a kulturních akcí.
V civilním životě pracuje jako IT specialista
v bance, je ženatý, má dvě dospělé děti a devítiletého westíka.
„Chci se zaměřit na zavedení úsekového měření automobilového provozu v Nehvizdech
a na zajištění větší bezpečnosti v obci. Podílet
se tedy budu také na projektu obchvatu Nehvizd,“ říká Pavel Horák.

V dalších měsících by chtěl ve spolupráci
s obecním strážníkem a Policií České republiky a samozřejmě komisí školskou a místní
školou a školkou připravit sérii odpoledních
a víkendových akcí pro děti od 3 do 12 let
zaměřenou hravou formou na bezpečnost
nejen na silnici.
Spolupracovat hodlá samozřejmě s kolegyněmi a kolegy z komisí stavební i školské,
obecním strážníkem, hasiči a Policií České
republiky, dále pak se školou a místními organizacemi a spolky. Je přesvědčen, že všechny
aktivity, které vedou k rozvoji obce, na sebe
úzce navazují.
Kontaktovat můžete Pavla Horáka na mailu
financni@nehvizdy.cz, případně na telefonním čísle 777 157 839.
-red-
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GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci únoru oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Božena LEDECKÁ
Ladislav POLÁK
Růžena ČERVINKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍHO SVOZU BIOODPADU
Svozová firma AVE nabízí občanům doplňkovou službu, a to svoz biologicky rozložitelných
odpadů z domácností. Biologicky rozložitelný
odpad ze zahrad a domácností bude shromažďován do speciálně upravených nádob
a pravidelně v období od dubna do konce
listopadu odvážen ke kompostování. Četnost
vývozu nádob je plánována v čtrnáctidenních
intervalech (celkem 18 svozů).
Co patří do této nádoby?
Listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky
ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
z vajec
Co do nádoby naopak nepatří?
Zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá
zvířata, uhelný popel, smetky z ulice a jiné
biologicky nerozložitelné odpady
Nabídka svozu bioodpadu je limitována minimálním počtem svážených nádob (120 l nebo
240 l či jejich kombinace), a to 100 ks. Služba je
koncipována jako individuální smluvní vztah
mezi občanem a svozovou firmou. Pro občany,
kteří neuzavřou se svozovou firmou smlouvu na
svoz bioodpadu, bude obec zajišťovat i nadále
svoz odpadu pomocí stávajících velkoobjemových kontejnerů. Pro zjištění zájmu o uvedenou
službu, prosím vyplňte anketní lístek a zašlete jej
na adresu: nekolna@nehvizdy.cz, nebo jej předejte
do podatelny.

Cena služby/celá sezóna – 18 svozů
Objem nádoby (l) Cena s DPH (Kč)
120		483
240		840
770		2484

Prodej sběrných nádob
Objem nádoby (l) Cena s DPH (Kč)
120		968
240		1150
770		6776

Pronájmy nádob/celá sezóna*
Objem nádoby (l) Cena s DPH (Kč)
120		254
240		303
770		958
*po čtyřech letech přechází nádoba automaticky do majetku občana
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

BYLI JSME NA VÝSTAVĚ
CZECH PRESS PHOTO 2016
Prezident Masaryk údajně kdysi prohlásil: „Kolik
řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ S jistou nepokorou si troufám tvrdit, že tím jistě neměl na mysli
pouze znalost národních jazyků. Každý z nás
přece žije v horizontu vlastní řeči - jak mluvíme, tak i myslíme, vnímáme a prožíváme. Čím
bohatší slovník máme, tím barvitější je náš osobní
mikrosvět. A naopak. Čím omezenější slovní
zásobou disponujeme, v o to plošším životě se
pohybujeme. Pro co nemáme zvláštní slovo (pojem, termín), to se nám rozplývá v obecnějších
kategoriích… Až se to třeba rozplyne zcela bez
povšimnutí a rozpoznání v rutině všedního dne.
Řeč je zkrátka rozhodující předpoklad našeho
života.
Proto má hluboký smysl kultivovat vlastní jazyk
a učit se těm cizím - jazykům druhých národů,
vědeckých oborů, profesí, komunit a třeba i životních partnerů. Jedná se totiž o klíč k jejich světům
a vzájemnému porozumění.
I svět fotografie má vlastní řeč
Fotografie dokáže říkat to, na co slova nestačí,
resp. umí naše slova zdůrazňovat a doplňovat.
Dokáže zastavit čas, archivovat pomíjivé okamžiky, ve kterých bývá nejednou ukryta tzv. podstata
věci, vyzdvihovat symboly a umožňuje divákům
s odstupem času i místa o svém obsahu přemýšlet
v nových souvislostech. Fotografie je otevřeným
oknem do světa a jeho atraktivním zprostředkovatelem. „Stačí“ se chtít koukat, umět naslouchat.
S vědomím výše uvedeného a toho, že hlavními
cíli výuky předmětu „Výchova k občanství“ je
rozšiřování horizontů života dětí, prohlubování
jejich citlivosti na život, pěstování umění se
v hektickém světě plném vzruchů zastavit
a trpělivě ptát, případně odrazování od povrchního mihotání se dobou, jsme vyrazili s žáky 6. B
a žáky 7. třídy na konci ledna na 22. ročník výstavy Czech Press Photo (CPP). Měli jsme tak možnost zhlédnout v prostorách Staroměstské radnice
v Praze 460 oceněných a vybraných fotografií
a videí od 100 českých i slovenských autorů.
Smutná i pozitivní témata
„K nejsilnějším tématům letošního ročníku patří
nejenom utečenecká krize, ale třeba i válka v Sýrii,
protesty proti návštěvě čínského prezidenta, Paříž
po loňském teroristickém útoku či rušení dolů
v severních Čechách. Oproti minulým ročníkům
jsme však dali tentokrát větší prostor pozitivněji
laděným snímkům, protože život není jen o
dramatických či jinak vyhrocených událostech.
Nechybí proto ani snímek našeho olympijského
hrdiny Lukáše Krpálka, série fotografií ze zájezdu
Divadla Járy Cimrmana, trio zpěvaček Sestry Ježkovy, které žijí jen swingem, či úchvatné fotografie
naší i exotické přírody,“ popisovala na webu CPP
expozici Veronika Souralová, ředitelka výstavy
a soutěže.
A co na výstavu říkali naši žáci? Tak třeba Dominika Krále ze 7. třídy nejvíce zaujaly fotografie
imigrantů a válečných konfliktů: „Jsou smutné
a poučné. Je na nich vidět, co se ve světě děje špatného.“ Dominikova spolužačka Lucie Krejčová

Staroměstské náměstí bylo v ranním mrazu „jenom“ naše.

Velký malý fotograf.
		

Foto: Lukáš Urban

do vyprávění o výletě pro změnu napsala: „Byly
tam fotografie moderní, zvířat, různých osobností. Bylo jich tam opravdu hodně. Celá galerie měla
dvě patra. Nejvíce se mi líbily fotografie zvířat.
Na konci jsme šli hlasovat a já dala hlas fotografii
´Mezi fjordy´ se stádem koní…“ Osobitý vkus
a umělecké cítění přikovaly Veroniku Lobečovou před jiný snímek: „Nic mne nezaujalo tak
jako obraz, na kterém se nacházelo pět zhruba
17letých kluků s koly ve společenském obleku.
Fotografie se jmenovala ´Čekání na akci´. Fotografie se mi zdála z prostředí přístavu, a zdálo se,
že každou chvíli začne pršet. Fotografii jsem po
celou dobu nadšeně sledovala... Když jsme odcházeli, musela jsem si tu fotografii aspoň vyfotit,
abych měla památku a mohla se na ni koukat,
kdykoliv se mi zamane.“
Bylo to super!
To Mikuláš Klepetko z 6. B zaměřil svoji pozornost jinam: „… Nejvíce se mi líbila fotografie od
Petra Topiče, která se jmenuje ´Pod dohledem´.
Na ní má čínský prezident dohlížet na podepisování smlouvy Milošem Zemanem, jenže místo
toho se dívá na zadek ohýbající se asistentnky
…“ Stejná fotografie se vryla do paměti i Anežce
Kastlové (6. B): „Kromě přírodních fotek tam
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Foto: Lukáš Urban

Ondra Červený dokáže své pocity vyjádřit
přesvědčivou grimasou.
Foto: Jiří Malý
byly i portréty osobností a snímky zajímavých
událostí, například jak čínský prezident kouká kolegyni na zadek a Miloš Zeman u toho podezíravě
sleduje nějaký zlatý předmět…“ Matyáš Novák
volil k popisu svých dojmů ještě peprnější jazyk:
„Nejvíce se mi na výstavě Czech Press Photo líbily
fotografie lidí, o kterých se mluví v televizi, třeba
toho s tou křivou hubou.“ Zato Adriana Kenderová volila salónní dikci a perspektivu vznešených
výšin: „… Výstava byla nádherná, určitě bych na
ni zavítala znovu... Každá fotografie měla svůj důvod, proč by se nad ní měl někdo zamyslet.“ No
a usměvavý pábitel 7. třídy Ondra Červený
uzavřel své ´dobrodružné pražské vyprávění´
zvoláním: „Bylo to naprosto super.“
A jaký pocit si z výletu za nejenom uměleckým
zážitkem odnesl pedagogický doprovod? Stejných
a celých 42 dětí, se kterými jsme se v mrazivém
ránu sešli v Nehvizdech na autobusové zastávce,
jsme také po poledni s úsměvy na jejich tvářích
a určitě i náměty k přemýšlení vrátili do školních
lavic. A to je, myslím, to hlavní! Více se o exkurzi
můžete dočíst nikoliv na tn.cz, ale na webu školy.
Lukáš Urban, Kateřina Nedvědová,
FOTO: Lukáš Urban, Jiří Malý
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

CHCEME, ABY VZPOMÍNKY NA MATEŘINKU
PATŘILY K TĚM NEJHEZČÍM
Vstupujeme do druhého pololetí, a tak je čas
na malé ohlédnutí.
Začátek školního roku byl pro naše nejmenší
tím prvním důležitým krokem z jejich rodin
do velkého světa „školství“ a musíme uznat, že
všichni ho zvládli na jedničku. Je to tím, že
v rámci svých tříd přirozenou formou navazujeme nová přátelství. Toto věkové období bývá
označováno jako věk hry. Proto veškeré činnosti a aktivity realizujeme formou hry, kterou
provází spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost,
fantazie, opakování a přijetí role. Směřujeme
k naplňování modelu předškolní výchovy
a vzdělávání orientovanému osobnostně – na
dítě. Rodiče sami mohou posoudit výsledky
snažení svých ratolestí ve školce. Ta je plná
výtvorů a děl našich dětí, ale i pohodové
atmosféry.
Široký výběr zájmových kroužků pořádaných
naší školkou přináší dětem určitý „nadstandard“ ve vzdělávání, zpestřují život dětí v mateřince, avšak dbáme, aby nenarušovaly chod
výchovně vzdělávací činnosti.
Naším cílem je, aby vzpomínky na mateřinku,
jako prvního stupínku dlouhého putování

školním systémem, byly pro děti i jejich rodiče
pozitivní. My všichni si pro děti přejeme ideál
šťastného dětství. Dětství jako zdroje, ze kterého budou čerpat po celý další život.
Simona Heindlová
zástupkyně ředitele pro MŠ
ms.nehvizdy@volny.cz

ÚNOROVÉ AKCE:
ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE
28. 2. 2017 od 9.30 do 11.00 hodin
Seminář o stravování malých dětí
Pořádá DC Dráček. Vstupné 170 Kč.
Hlídání dětí zajištěno (30 Kč).
4. 3. 2017 sobota, od 15.00 hodin
Dětský karneval
Místo konání sokolovna Nehvizdy.
Vstupné dobrovolné.
11. 3. 2017, sobota
Turnaj ve stolním tenise
Místo konání sokolovna Nehvizdy.
26. 3. 2017, neděle, od 15.00 do 17.00 hodin
Velký nehvizdskýbazar dětských
a sportovních potřeb a oblečení
Pořádá DC Dráček, Pražská 14.
Zájemci o prodej kontaktujte DC Dráček.
Výtěžek bude věnován na pomoc zvířatům
v nouzi.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Poznámka: podrobnější informace najdete na
webech městyse Nehvizdy a pořádajících organizací.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ V NEHVIZDECH
V prostorách úřadu městyse bylo
21. ledna přivítáno jedenáct nových občánků. S pěkným programem vystoupily
děti z mateřské školy ze třídy Motýlků.
Místostarosta Josef Kolář a radní Jitka Záhrobská popřáli dětem šťastný život v naší
obci a předali všem malý dárek.
Koncem února si rodiče mohou vyzvednout zdarma hrneček s fotografií svého
miminka jako upomínku na tuto slavnostní chvíli. Více fotografií najdete na webu
městyse ve fotogalerii.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Na fotorafii nahoře pózují zleva:
Zdeněk Plavnický, Wanda Júlia
Křížová, Antonín Homola, Jakub
Krátký a David Janeček.
Na spodní fotografii sedí: Amálie
Nováková, Rozárie Hápová, Tomáš
Dul, Amálie Hejlová, Klaudie Vraná, Ela Nepivodová.
Foto: Martina Root

INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z TJ SOKOL NEHVIZDY
AKTUALITY

POKUD SE CHCETE BAVIT A SPORTOVAT,
TAK ZKUSTE NEHVIZDSKÝ SOKOL
Otevřením nové tělocvičny v Nehvizdech se naskýtá
možnost rozvoje sportovních aktivit v naší jednotě,
chybět nebude oddíl basketbalu, ženského florbalu
nebo badmintonu. V novém roce otevíráme a připravujeme celou řadu nových oddílů, které budou
k dispozici všem stávajícím i novým členům T. J.
Sokol Nehvizdy. Poplatky za členství (550 korun za
rok) i sportování (dle typu oddílů většinou několik
stokorun za rok) jsou mírné, sportovní vyžití k nezaplacení! Přidejte se.
Pokud máte rádi košíkovou, vězte, že chystáme založení oddílu basketbalu. Proto vyzýváme všechny
příznivce tohoto sportu, přihlaste se na sokol.nehvizdy@seznam.cz nebo na mailu petr@gomola.cz, kde
vám bližší informace poskytne Petr Gomola.
Dalším rodícím se oddílem je florbal – ženy pod
vedením Adély Venerové. Uvažujeme také o oddíle
badmintonu pro dospělé. A přivítáme
i další nápady a návrhy na sportovní vyžití.
Další dobrou zprávou zapříčiněnou otevřením
nové tělocvičny je zahájení náboru dětských oddílů
atletiky, florbalu, tenisu a karate. Pro dospělé máme
tři nově dokončené tenisové kurty
a tak se může rozrůstat počet členů oddílu tenisu dospělí. Výhodou sportování v naší jednotě je
stabilní kádr kvalitních trenérů a sportovní vyžití za
nízkých nákladů. Další informace o našich oddílech
v Nehvizdech naleznete na nových internetových
stránkách www.sokolnehvizdy.cz.
Josef Kolář
starosta T. J. Sokol Nehvizdy
sokol.nehvizdy@seznam.cz

CHCETE SI ZASPORTOVAT V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ NEBO
V SOKOLOVNĚ? REZERVUJTE SI ON-LINE HODINU
Rezervační systém pronájmu sportovišť v nové
školní tělocvičně již funguje, stačí se registrovat
a minimálně den předem si objednat hodiny
na ricochet, squash nebo ping-pong. Podobně
funguje i rezervační systém pro badminton či
tenis v sokolovně.
Ještě před koncem ledna jsme spustili nový
rezervační systém pro sportovní vyžití dospělých i dětí v odpoledních a večerních hodinách
v nové školní tělocvičně.
Na adrese http://www.supersaas.cz/schedule/
Rezervace_hala_Nehvizdy/Hala_Nehvizdy
se můžete registrovat a zamluvit si od 16 do
21 hodin po celý týden hodiny pro richocet,
squash či stolní tenis.
Pronájem kurtu na ricochet a squash stojí 150
korun za hodinu (100 korun pro členy sokola
a AFK). Padesátikorunu navíc zaplatíte, budete-li chtít zapůjčení sady na hraní (2 rakety +
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míček). Za hodinu stolního tenisu dáte padesátikorunu (20 korun pro členy sokola a AFK).
A když si připlatíte další desetikorunu, půjčí
vám správce míček a dvě pálky.
Použití šaten a sprch je samozřejmě v ceně.
Děti a mládež do osmnácti let navíc i v odpoledních hodinách sportují zcela zdarma. A děti
budou moci využívat stolní tenis bez nutnosti
využití rezervačního systému.
Rezervace je z technických důvodů možno
vyznačit nejpozději 24 hodin předem. Vstup
na kurty je povolen pouze v sálové obuvi se
světlou podrážkou. Na to budeme klást velký
důraz!
Rezervujte si čas i v sokolovně
Podobně funguje také rezervační systém
v sokolovně, kde si nově můžete na pondělky
rezervovat až hodinu a půl týdně pro badmin-
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ton či tenis. Hrát se dá ve velkém sále na dvou
kurtech, badminton je v pohodě, ale u tenisu si
uvědomte, že jde o rekreační hru ne na plném
prostoru velkého sálu, ale na jeho polovině. Cena je stejná: 160 korun za hodinu za
badminton i tenis pro všechny, členy i nečleny
tělocvičné jednoty.
Podrobnosti k rezervacím najdete na http://
www.supersaas.cz/schedule/Sokol_Nehvizdy/
Sokolovna_Nehvizdy.
Vězte však, že hráč může předem rezervovat
1,5 hodiny týdně. Rezervační systém je otevírán každé pondělí na následující týden.
Podobně jako ve školní tělocvičně je nutné také
v sokolovně sportovat výhradně v sálové obuvi.
Pavel Horák
sokol.nehvizdy@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
Naši tenisté jsou k vidění každý víkend na zimních celostátních turnajích – v druhé polovině
ledna dosáhli naši hráči Marek Zimmermann,
David Luňák, Dominik Bílek, Nikola Kopřivová, Eliška Zimmermannová na medailové
pozice!
Mladší žactvo (10–12 let),
Lob SA Bohnice, 14.-15. 1. 2017
DVOUHRA DÍVKY:
1. Barbora Karbanová (LTC Litvínov),
2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy),
3. Adéla Sittová (SK Aritma Praha) a Karolína
Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.).
ČTYŘHRA DÍVKY:
2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) - Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč
n. Sáz.).

Nejlepší osmička na lednovém turnaji pro kategorii 6–7
let v Nehvizdech. Stříbro získal Marek Zimmermann
(třetí zleva) a bronz David Luňák (pátý zleva). A Elišce
Zimmermannové (vpravo) se dařilo na celostátním
turnaji mladších žákyň, kde skončila druhá ve dvouhře
i ve čtyřhře. Foto: P. Kopřiva, M. Zimmermannová

Babytenis (8–9 let),
TO Sokol Nehvizdy, 21. 1. 2017
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
1. Julie Jiráková (I. ČLTK Praha),
2. Matěj Červenka (LTK Teplice),
3. Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy) a Karolína Boučková (Slavoj Český Brod).

Minitenis (6–7 let),
TO Sokol Nehvizdy, 22. 1. 2017
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
1. Josef Kovář (SK Hamr Praha), 2. Marek
Zimmermann (TO Sokol Nehvizdy), 3. David
Luňák (TO Sokol Nehvizdy).

Mladší žactvo (10–12 let),
Oáza Říčany, 28.-30. 1. 2017
DVOUHRA DÍVKY:
1. Amelie Essie Drukerová (Sportcentrum
Uhříněves),
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
3. Eliška Charvátová (HTK Třebíč) a Sára
Chytilová (TK Zlín).

Minitenis (6–7 let),
LTK Cibulka, 5. 2. 2017
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NOVÁ HALA POD PLNOU PALBOU
MALÝCH I VELKÝCH FLORBALISTŮ
Sobotu 28. 1. měli všichni nehvizdští florbalisté i jejich fanoušci dlouho zatrženou ve svých
diářích. Chystal se první domácí florbalový
turnaj našich dvou družstev elévů (9–10 let)
v naší nové hale. A hned v neděli 5. 2. nastoupili na domácí palubovku naši nejmenší (8 let
a níže). Děti nám připravily úžasné zážitky
plné napětí, fandění a radosti ze společného
úsilí a spolupráce, které završily nádherným
umístěním:
Elévové Tigers
1. místo (8. koš)
Elévové White Tigers
2. místo (9. koš)
Přípravka Tygříci
1. místo (4. koš)
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen
jim, ale také všem rodičům, kteří pomohli
s přípravou v hale, dokázali obstarat pro
děti nádherné ceny a zajistili pro všechny
fanoušky parádní servis v bufetu.
Adéla Venerová
Foto: Pavel Venera

INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

OHLÉDNUTÍ PETRA
MÜCKA ZA ŠESTI
LETY V RADĚ MĚSTYSE
Být radním a předsedou Komise finanční a bezpečnostní od roku 2010 byla
velká životní zkušenost. Když zastupitelstvo městyse na svém lednovém
zasedání zvolilo po mé rezignaci Pavla Horáka novým radním, blahopřál
jsem mu a zároveň děkoval, že na svá bedra nakládá další velké břímě,
kromě toho, co už pro městys a jeho občany dělá například v TJ Sokol
Nehvizdy.
Na tomto místě chci poděkovat hlavně panu starostovi, radním, zastupitelům, řediteli ZŠ a musel bych vyjmenovat další desítky osobností, které spojily svůj život s děním v našich Nehvizdech. Moc rád jsem s vámi pracoval
a jsem si jistý, že naše interakce byla přínosná oboustranně.
Pravda, někdy více, někdy méně, ale navenek jsme vždy táhli za jeden
provaz a o to jde především. V Nehvizdech se totiž věci daří. Není třeba
všechny úspěchy vyjmenovávat a další jsou zcela jistě na obzoru. Jsem
o tom pevně přesvědčen. Přeji občanům Nehvizd, aby na nehvizdské radnici seděla vždy parta, kterou zajímá, jak se tu nejen bydlí, ale také žije!
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
INZERCE
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