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POŠTA V NEHVIZDECH ZŮSTANE. JEDNÁME
S NOVÝM PROVOZOVATELEM POŠTY PARTNER
V několika předchozích letech Česká pošta
usilovala o nalezení partnera, který by byl
ochoten provozovat Poštu Partner v naší obci
a sejmout tak ze sebe povinnost tento úřad
sama provozovat, protože Nehvizdy jsou již
tak velké, že zrušit poštu prostě nelze. Pokud
by však Česká pošta partnera nenalezla, mohla by omezit služby a provozní dobu. To jsme
rozhodně nechtěli a nechceme!
Vedení městyse se po vyhodnocení situace
v okolních obcích, kde jsou poštovní služby
poskytovány jako vedlejší činnost v obchodech a jejich kvalita není podle našeho názoru
dostačující, rozhodlo jít cestou podpory
projektu Pošta Partner otevřením pobočky
v budově obecního úřadu. Tímto krokem se

INFORMACE REDAKČNÍ
RADY ČASOPISU:
NOVÉ TERMÍNY UZÁVĚREK

nám v minulém roce podařilo zachovat
poštovní služby pro naše spoluobčany a po
dohodě s novou provozovatelkou dokonce
rozšířit provozní dobu. Samozřejmě víme,
že ve špičkách není čekací doba ideální, ale
z částky, kterou Česká pošta platí partnerům
za provozování Pošty Partner, je personální
posílení složité, ne-li nereálné.
Před několika týdny jsme se dozvěděli o zamýšleném ukončení činnosti současné provozovatelky Pošty Partner. Proto jsme započali
jednání se zástupci České pošty, kteří nám vše
potvrdili a přislíbili řešení nastalé situace.
Počátkem srpna jsme pak jednání o novém
provozovateli zintenzivnili, což vyústilo ve
společné jednání se zástupci České pošty

a hlavně v seznámení se s novými zájemci
o provozování Pošty Partner v Nehvizdech.
Tento pohovor o představách a záměrech zúčastněných vedl k přípravě nájemní smlouvy
mezi novým provozovatelem a obcí. Věříme,
že vše je na nejlepší cestě k dohodě a stávající
služby budou od roku 2020 nejen zachovány,
ale i rozšířeny třeba přizpůsobením provozní
doby potřebám občanů nebo doplňkovým
prodejem a službami. Městys stejně jako
současné provozovatelce i novým partnerům
samozřejmě odpustí nájem.
Josef Kolář
místostarosta městysu
mistostarosta@nehvizdy.cz

OBECNÍ RESTAURACE
MÁ NOVÉHO HOSPODSKÉHO

Aby vám chodil do schránek Kurýr
v první polovině měsíce, stanovili jsme
nový termín uzávěrek pro vaše příspěvky i inzerci na 15. den v měsíci – váš
příspěvek bude otištěn v následujícím
vydání Nehvizdského Kurýra. Pokud
tedy pošlete příspěvek či inzerát například 15. října, vyjde v Kurýru v listopadovém vydání.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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Budovu, v níž je dnes obecní restaurace, městys
koupil loni a po výběrovém řízení již pronajal novému provozovateli. Ne vše však šlo podle představ
obce, a proto jsme po jednání s provozovatelem
a po rozhodnutí zastupitelstva po vzájemné dohodě ukončili nájemní smlouvu a vypsali nový záměr
na pronájem.
Jistě jste si všimli, že hospůdka má již dnes nový
vývěsní štít a mnozí z vás jistě zaregistrovali, že
jsme jako nového nájemce vybrali Michala Schwägerla, jehož znáte jako provozovatele Hospůdky
Na Hřišti v areálu AFK Nehvizdy. Přejeme mu
mnoho zdaru v provozování restaurace na náměstí
s novým názvem Restaurace Na Nové a věříme,
že všichni získáme místo pro klidné posezení se
sousedy s chutným a bohatým pohoštěním.
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Při koupi budovy, v níž je obecní hospůdka, ale nešlo jen o provozování restaurace. Jde o dlouhodobý
projekt, protože nad samotnou hospodou je sál,
který by v budoucnu mohl sloužit pro nejednu kulturní akci, potřebám naší základní umělecké školy
a dalším událostem. Rekonstrukci máme v plánu,
ale protože se letos zastupitelé rozhodli zakoupit
i sousední budovu na náměstí, dostaly možnosti
využití obou budov nový rozměr a budeme nyní
jednat o využití obou budov. Spojením těchto dvou
projektů se totiž naskýtají zcela nové možnosti
využití této části náměstí
a přilehlých pozemků ve prospěch veřejnosti.
Text a foto: Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

KARATE TORA OPĚT NA ŠUMAVĚ
Každý rok jezdí náš klub Karate Tora na týdenní pobyt na
Šumavu a každý rok řešíme stejné dilema, jde o soustředění či
tábor? Posilování nohou jsme řešili dlouhými pěšími výlety po
šumavských kopcích. Vrchy Churáňov i Javorník nám k tomu
poskytly skvělou příležitost. V aquaparku v Sušici nám odpor
vody pomohl při tréninku úderů. Jinak to byl týden plný her
a radosti. Navázali jsme na loňskou výuku znalostí a dovedností nezbytných pro přežití v různých kritických situacích.
Naučili jsme se uvázat dračí smyčku a další metody zjištění
světových stran v přírodě. Věnovali jsme se i umění a jak jinak
než japonskému. Na fotografii si můžete prohlédnout jednu
z japonských minizahrad, které mladí karatisté vytvořili. Byl
to skvělý týden.
Text a fota: Karel Záhrobský

TVOŘIVÝ TÁBOR SE ZAMĚŘIL
NA ŘEMESLNOU VÝROBU
V druhém červencovém týdnu proběhl již tradičně tvořivý tábor zaměřený na řemeslnou tvorbu.
Děti si vyzkoušely plstění, drátkování, korálkování, ubrouskovou metodu a malování na sklo.
Samy si upekly housky, vyzkoušely si vypalování
do dřeva, vyzdobily si krabičku na kapesníčky.
Příjemným zpestřením byl výlet do svíčkárny
a čokoládovny RODAS Šestajovice.
Text a fota: Alena Danielová
danielova@skolanehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

V NEHVIZDECH SE NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI LÉTALO VZDUCHEM
O víkendu 27. a 28. července se konal v areálu
AFK Nehvizdy první ročník akce Czech
Cheer Summer za přítomnosti cheerleaders
z různých koutů naší republiky, ale i ze sousedního Polska. Akce byla velmi vydařená
a podpořena Českým národním týmem
v cheerleadingu.
Děkujeme všem, kdo se přišel podívat
a podpořit sportovce. Atmosféru cheer víkendu si můžete připomenout ve fotogalerii.

Text: Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv AFK Nehvizdy

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:
DRÁČEK MÁ ZA SEBOU PESTRÉ
VÝPRAVY ZA
PRÁZDNINY A JEŠTĚ PESTŘEJŠÍ
PROGRAM MÁ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK DOBRODRUŽSTVÍM

Dva příměstské tábory, jeden klasický letní tábor. Čtyři týdny jsme se staraly o naše nejmenší
v dětských skupinách. Snažily jsme se, aby
program byl jiný a zajímavější než ve školním
roce a samozřejmě i trochu volnější a pohodovější. V září čeká 30 našich nejmenších nástup
do „velké školky“. Snažily jsme se, aby byly co
nejvíce připravené, a našim největším přáním je,
aby se vracely do Dráčku ať už na kroužky nebo
tábory, jak to dělá většina „našich“ bývalých dětí.
Na nový školní rok přivítáme nové děti, které
čeká kromě klasického výchovně-vzdělávacího
programu, například pravidelná výuka angličtiny, cvičení jógy, cvičení s fyzioterapeutkou
a první stupínek Montessori učení.
Kromě dětských skupin máme širokou škálu
ostatních aktivit. Stačí se podívat na webové
stránky, kde najdete náš pravidelný program
a postupně i ostatní nepravidelné činnosti

a akce. Pro maminky na rodičovské „nedovolené“ máme volnou hernu, angličtinu pro děti
s rodiči, cvičení s fyzioterapeutkou s dětmi
u sebe, cvičení dětí s rodiči. Tradičně nabízíme
odpolední kroužky pro školní děti a nezapomínáme ani na dospělé a seniory. Ti mohou využít
cvičení, jógu, ale třeba i učení na kytaru či klavír.
Všechny informace najdete na webu:
www.dcdracek.cz.
Uvítám všechny, kteří by se rádi zapojili do
aktivit Dráčku, ať už se zájmem o hlídání
dětí nebo jako lektor(ka) zájmového kroužku
nebo kurzu – pro děti, ale i dospělé. Hledáme
pozitivní lidi s chutí do práce. Zavolejte na tel.
606 113 664.
Text: Jitka Záhrobská a tým Dráčku
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Hana Adamusová
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Tradičně ve třetím červencovém týdnu vyrazila
parta dětí z nehvizdské školy za dobrodružstvím,
které pro ty, kteří se umí dívat, číhá za každým
rohem. Inspirací pro letošní tábor byly zvyky
indiánů. Bubnovali jsme na indiánské bubny,
vyráběli totemy, amulety, lapače snů a indiánské
čelenky, které místo peří zdobily barevné kolíčky
za ulovené Hvozdíky – Bobříky. Dobrodružství se
dá nejlépe zažít na výletech – vypravili jsme se do
Kerska na minigolf, do Hradištka na koníky, do
Botanicusu za starými obyčeji, do klánovického
lesa a na koupaliště jen tak pro zábavu. Páteční
slavnostní oheň nám bohužel zmařil déšť. Alespoň se máme na co těšit příště! Moc děkujeme
všem účastníkům – byli jste super!

Text: Klára Příplatová, Lucie Halačková,
Marie Rýdlová a Petr Halačka
priplatova@skolanehvzdy.cz
Foto: Klára Příplatová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

STAVÍME NOVÉ ZASTÁVKY
V LOKALITĚ ZA TARASEM

INFO
Z ÚŘADU
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
OBČANŮM E-MAILEM
Městys má na svých webových stránkách
zřízenou službu „Zasílání informací e-mailem“.
Najdete ji v levém horním rohu stránek. Pokud
chcete zasílat aktuality, kulturní akce a vložené
informace na úřední desku, pak stačí jen napsat
svůj e-mail a opsat ověřovací kód, udělit souhlas
se zpracováním osobních údajů a čekat na první
zprávy.

Možná jste si všimli, že v lokalitě Za Tarasem již
staví naše technické služby autobusovou zastávku
Dubová, následovat bude zastávka Lipová. Stavebně
by měly být obě zastávky dokončeny do konce
letošního roku. Příští rok pak vzniknou další dvě
zastávky u Lidlu.

Názvy zastávek Dubová a Lipová jsou zatím
pracovní, pokud byste měli nápad, jak zastávky
pojmenovat, napište na e-mail stavebni@nehvizdy.cz
a zastupitelstvo pak návrhy posoudí.
Text a fota: Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

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

Jaroslava KŮŽELOVÁ
Věra DUŠKOVÁ

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.
INFORMACE PRO RODIČE
Z POSLEDNÍHO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Upomínkové hrnečky s fotkou miminka si můžete vyzvednout v podatelně úřadu.

Městys přeje jubilantům pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková,
kvasnickova@nehvizdy.cz

Z JEDNÁNÍ ČERVENCOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Uzavření kupní smlouvy mezi městysem Nehvizdy a T. A. na pozemek parc. č. 529/3
v k. ú. Nehvizdy o výměře 94 m², který vznikl oddělením od pozemku p. č. 529/1
v k. ú. Nehvizdy dle GP č. 1339-40/2019 za nabídnutou cenu 47 000 Kč a pověřilo starostu
jejím podpisem. Jedná se o pozemek v Nehvizdkách.
2. Uzavření kupní smlouvy mezi městysem Nehvizdy a spoluvlastníky nemovitosti
v Nehvizdech č. p. 10 paní S. D., V. G. a Z. O. za částku 14 mil. korun, která bude uhrazena
ve dvou splátkách (10 mil. korun v roce 2019 a do konce května 2020 zbylé 4 mil. korun)
a pověřilo starostu jejím podpisem. Jedná se o nemovitost na náměstí v Nehvizdech.
3. Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu č. 4/2019.
4. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6013557/VB/01 –
Nehvizdy, kNN č. k. 110/250 pro ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 110/20 a 110/168
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
5. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6000094/9 – Záluží
– kVN, kTS, kNN obnova obce I. etapa pro ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 527/1
a 527/2 v k. ú. Nehvizdy za 5000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
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
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY
Tak začínáme…
Milí přátelé, letošní léto je minulostí. Snad jste si
odpočali a prožili jej tak, jak jste si představovali.
Je tu září a s ním nový školní rok 2019–2020. Ten
letopočet mě pravda trochu děsí, jako malý kluk
jsem si vůbec neuměl představit rok 2000…
Přes prázdniny jsme se zase trochu změnili. Dvě
třídy 5. ročníku naleznou své zázemí v nové dostavbě školy, prvňáčkové se zabydlí v „domečku“
a zbytek žáků v nové budově.
Ani v té jsme nezaháleli – v prvním patře vznikla
jedna menší třída a zázemí pro učitele, takže
žádné zákoutí prvního patra školy neunikne
bystrému učitelskému oku. Stěny zdobí nové geografické malby, škola je vymydlená a připravená
na deset měsíců čilého ruchu.
Stravování zůstává beze změny – prvňáčkové se
najedí v mateřince stejně jako v uplynulých letech,

ostatní si budou pochutnávat v hlavní budově.
Organizace školní družiny se nezmění – prvňáčkové v domečku ve svých třídách, vyšší ročníky
v hlavní budově. Počet oddělení upřesníme
v průběhu září, stále platí, že družina je primár-

Základní informace o organizaci školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019–2020 začalo ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 2. září 2019, v naší škole poprvé zazvonilo
v 8.00 hodin.
Kroužky začínají od pondělí 30. září, přihlášky budou k dispozici nejpozději od poloviny září.
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

ČEKÁ NAS
CVIČENÍ S HASIČI

V průběhu měsíce září proběhne opakovaně cvičná evakuace školy, v úterý
24. září pak nácvik evakuace s účastí složek Integrovaného záchranného
systému (IZS). Tento den bude simulována skutečná situace: požár školy
a zakouření chodeb včetně únikových cest, následný výjezd složek IZS,
evakuace školy, případné poskytnutí první pomoci a podobně.
Vozidla IZS (hasiči, záchranná služba, Policie ČR) budou používat výstražných znamení jako při skutečném požáru. Prosíme, neděste se, hořet
nebude, nikdo se nepopálí, ale naučit se to musíme.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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ně určena pro žáky 1. – 4. ročníku, žáci vyšších
ročníků budou do školní družiny zařazeni pouze
v případě dostatečné kapacity.
Stejně jako v loňském školním roce poběží i
„čekací třída“ pro dojíždějící žáky, která ale nenahrazuje činnost školní družiny.
Hlavní novinkou, kterou budeme uvádět do života, jsou elektronické třídní knihy a elektronická
žákovská knížka, prosím tedy o trochu shovívavosti. Společnými silami se nám to jistě povede.
Přátelé, jsme na startu. Startovní čára je rovná
a startujeme všichni stejně. Přeji nám klidný
běh, fair play a v červnovém cíli všem místo „na
bedně“ s medailí na krku.
S úctou
Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: Archiv ZŠ Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z TJ SOKOL NEHVIZDY

TŘETÍ MÍSTO NA TENNIS EUROPE VE SLOVINSKU
Našim tenistům a tenistkám se na turnajích
jednotlivců podařily během části letních prázdnin
nádherné úspěchy. Na mezinárodním turnaji
Tennis Europe do 14 let v Portoroži ve Slovinsku
se Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) v konkurenci 64 hráček ve dvouhře probojovala mezi
nejlepších osm a posunula se na mezinárodním
žebříčku! Ve čtyřhře spolu s deblovou partnerkou Hannah Rosenkranz (AUT) vybojovaly
v Portoroži dokonce celkové 3. místo! V katerorii
starší žactvo se dařilo na celostátních turnajích
v České republice Karolíně Koubové (TO Sokol
Nehvizdy), která získala 1. místo ve čtyřhře
s Klárou Lakomou (LTC Slovan Kladno) ve Zruči
nad Sázavou a 3. místo rovněž ve čtyřhře v Liberci
tentokrát s Eliškou Dolejší (TK Olymp Praha).
V kategorii mladšího žactva do 12 let se skvělý
úspěch v podobě 3. místa ve čtyřhře podařil na
turnaji ve Frýdlantu Šimonu Vališovi (TO Sokol
Nehvizdy). Z mladších žákyň zažívá krásné
tenisové léto Kateřina Koubová (TO Sokol Nehvizdy), které se podařilo rovněž ve čtyřhře získat
všechny medailové pozice – 1. místo v Kolíně, 2.
místo v Mladé Boleslavi a 3. místo ve Zruči nad
Sázavou! Držíme všem našim hráčům palce na
dalších turnajích po prázdninách!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MEZINÁRODNÍ TURNAJE:

Tennis Europe Junior U14, TE Marina SR
Open, Slovinsko, 8. –14. 7. 2019,
DVOUHRA DÍVKY 64 hráček: hlavní soutěž
postup mezi 16 - N. Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) – D. Podhajecka (POL) 2:6, 6:3, 6:3.
Kopřivová (CZE) – Eva Segato (ITA) 6:3, 6:2.
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž –
3. místo – N. Kopřivová + H. Rosenkranz
(AUT) – C. Sorro (ITA) + S. Zappoli (ITA) 3:6,
6:2, 10:8.
Kopřivová (CZE) + Rosenkranz (AUT) –
M. Dejanovic (AUS) + E. Ivanov (NZL) 6:4, 6:2.

CELOSTÁTNÍ TURNAJE ČR:

Starší žactvo B (do 14 let), Pohár starosty TJ
Sokol Šumperk, Šumperk, 1. – 4. 8. 2019,
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – postup
mezi 8 (6:1, 6:0), (6:2, 6:4) – N. Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy).

Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) se na
mezinárodním turnaji Tennis Europe do
14 let ve Slovinsku 8. – 14. 7. 2019 probojovala
v konkurenci 64 hráček mezi nejlepších 8.
Ve čtyřhře společně s deblovou partnerkou
Hannah Rosenkranz získaly celkové 3. místo!
Foto: Petr Kopřiva

DRUŽSTVO MLADŠÍHO ŽACTVA
NA 2. MÍSTĚ V KRAJSKÉ SOUTĚŽI
Našim tenisovým družstvům se skvěle dařilo
v letošních soutěžích družstev. V květnu
a červnu opět každý víkend probíhala mistrovská utkání po celém Středočeském kraji a naše
družstva sehrála přes 40 soutěžních utkání.
V pěti věkových kategoriích nás reprezentovalo
přes 40 hráčů. Skvělý výsledek se po loňském
postupu podařil ve vyšší soutěži našemu družstvu mladšího žactva A. Ze sedmi mistrovských
utkání dokázal náš tým zvítězit šestkrát!
A k prvnímu místu a postupu do nejvyšší krajské třídy nám chyběl jeden jediný vyhraný míč
v tie-breaku rozhodující čtyřhry. Výborně hrálo
naše družstvo dorost/dospělí, které v krajské
soutěži v kategorii dospělých vyhrálo čtyřikrát
ze sedmi utkání. Družstvo staršího žactva sehrálo velmi vyrovnané zápasy vybojovalo čtvrté
místo z osmi týmů. V nejmladších kategoriích
odehrálo krajskou soutěž vynikajícím způsobem
družstvo minitenistů. Pro minitenisty bylo nejdůležitější zahrát si za družstvo soutěžní zápasy
a získat zkušenosti. Přesto se minitenistům
výborně dařilo i výsledkově a družstvo zvítězilo
pětkrát ze šesti mistrovských utkání! Příští
sezónu se nám spousta hráčů posune do starších
věkových kategorií a moc se na další sezónu
družstev těšíme!

Starší žactvo B (do 14 let),
TK Rapid Liberec, 5. – 8. 7. 2019,
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. místo (4:6, 6:0, 10:4) –
K. Koubová (TO Sokol Nehvizdy) + E. Dolejší
(TK Olymp Praha).
Starší žactvo B (do 14 let),
Lob Bohnice, Praha, 27. – 30. 7. 2019,
ČTYŘHRA DÍVKY: postup mezi 8 dvojic (6:3,
6:2), (6:3, 2:6, 1:0) – K. Koubová (TO Sokol Nehvizdy) + V. Vachková (LTC Mladá Boleslav).
Starší žactvo C (do 14 let),
Zruč nad Sázavou, 20. – 22. 7. 2019,
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. místo (6:2, 6:0), (6:1,
6:1) – K. Koubová (TO Sokol Nehvizdy) +
K. Lakomá (LTC Slovan Kladno).
Mladší žactvo C (do 12let), Dial Telecom
Cup, Frýdlant v Čechách, 20. – 22. 7. 2019,
ČTYŘHRA CHLAPCI: 3. místo (7:5, 6:2) –
Š. Vališ (TO S. Nehvizdy) + J. Spěvák (TK Kadaň).
Mladší žactvo B (do 12 let), SKM Zruč nad
Sázavou Tennisline, 25. – 28. 7. 2019,
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. místo (6:4, 7:5) –
K. Koubová (TO Sokol Nehvizdy) + V. Hartigová (Slavoj Žiželice).

Naše družstvo mladšího žactva A uzavřelo
skvělou sezónu ve středočeské krajské soutěži
23. 6. 2019 vítězstvím nad Kolínem 9:0.
Nominovaní hráči na toto utkání – zleva: Jakub
Kapusta, Šimon Vališ dole, Karolína Dobružská, Dominika Grábnerová, Daniel Novák.
Foto: Iveta Perná
Petr Kopřiva
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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Mladší žactvo C (do 12 let), PTA Wilson Cup,
TK PTA Kolín, 20. – 23. 7. 2019,
DVOUHRA DÍVKY: 2. místo (6:0, 6:0),
(6:0, 6:0), (6:4, 6:2) – K. Koubová (TO Sokol
Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. místo (4:6, 6:2, 10:6),
(6:2, 6:2), (5:7, 7:5, 10:3) – K. Koubová (TO
Sokol Nehvizdy) + Š. Menšíková (TJ Jiskra
Zruč n. Sáz.).
Mladší žactvo C (do 12 let), LTC Mladá
Boleslav, 13. – 15. 7. 2019,
DVOUHRA DÍVKY – postup mezi 8 (6:0, 6:1),
(6:1, 6:3) – K. Koubová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. místo (1:6, 7:6, 1:0), (6:4,
6:4) – K. Koubová (TO Sokol Nehvizdy) +
Š. Menšíková (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.).
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ANKETA

ANKETA MEZI NAŠIMI ZASTUPITELI:
ODPOČINKOVÉ ZÓNY V NAŠÍ OBCI
Co byste si v budoucnu
představovali v lokalitě
Nová skála – ať už jde
o výsadbu zeleně, nebo
aktivity pro oddech
celých rodin?
Lokalita Nová skála.
Foto: Mirka Kvasničková
Projekt Nová skála má už od začátku jasně
danou podobu. To jsme už odsouhlasili
v předešlém volebním období, kde jsme
také pamatovali na založení fondu, z kterého pak bude financovaná výsadba zeleně.
Tato částka se pohybuje v řádech miliónů
korun, která bude zaplacena z výnosu
skládkovného.
Představu o výsadbě zeleně bych nechal
na odbornících, kteří mají s tímto typem
projektu zkušenosti. V prvé řadě musíme
z Nehvizd vybudovat bezpečnou cestu, tak
aby se s ní počítalo při vybudování budoucího obchvatu městyse. Dále už se jenom
můžeme nechat unášet nápady.
Naše představa je vytvoření naučné stezky,
která by byla vybudována z přírodního
podloží (myslím, že asfaltu už máme
všichni kolem sebe dost) s dostatečným
počtem oddychových míst, která mohou
být vybavena herním prvkem pro děti
či dospělé. Cílem této naučné stezky by
pro nás byly nedaleké Horoušany. Tomu
všemu by na vrcholu kopce klidně slušela
vyhlídková věž do okolí. Nedávno jsem se
byl na místě podívat a musím říct, že nás
čeká dost práce.

Lokalita Nová skála je projekt minulého
vedení městyse a soukromého sektoru. Otázka by tedy měla směřovat hlavně na aktéry
projektu.
K výsadbě zeleně v lokalitě Nová skála, byla
vypracovaná studie (2013). V této studii je
doporučení, kde jsou přesně uvedené druhy
domácích dřevin, vysokokmenných ovocných dřevin i bobulonosných druhů keřů.
Je navrženo založení lučních porostů i vytvoření ozeleněného pásu. Takto provedená
výsadba by měla vytvořit podmínky pro život
zvěře a ptactva. Mimo jiné i pro chráněné
druhy (křeček polní a koroptev polní).
V rámci přípravy budování lokality měl být
(aranžérem J. G.) vypracován projekt celkové
podoby, kde předpokládám jsou dodržena
doporučení odborníků.
Ozelenění lokality bylo rozděleno na čtyři
etapy. Každé za cca 600 000 Kč (usnesení
č. 16/5/2015). Předpokládám tedy, že již nějaké proběhlo. Dle sdělení pana J. G. bylo již
vysazeno 400 stromů (bohužel 100 uschlo).
V této fázi se tedy nelze vyjadřovat a vrátil
bych se k této otázce (pokud bude zájem) po
dokončení poslední 4. etapy ozelenění, kdy
bude možné tuto lokalitu navštívit a udělat
si lepší představu. Vzhledem k zachování
podmínek pro život zvěře a ptactva si dokážu
představit vybudování naučné stezky o místní floře a fauně.
Konečná fáze projektu má sloužit pro možnou rekreaci obyvatel, proto bych se obrátil
na spoluobčany, aby se oni mohli vyjádřit,
jak si představují využití lokality Nová skála.
Jsem rád za novou zeleň, jako občan Nehvizd
bych ale přivítal zeleň přímo v obci nebo
alespoň v nejbližším okolí. A myslím, že by
to přivítali i spoluobčané.

Naše představa je neměnná již několik let.
Chtěli jsme nahradit přírodní útvar Skála,
který využívali naši prarodiče a rodiče. Tehdy,
před desítkami let, to byla velmi navštěvovaná
lokalita, jediné oddechové místo poblíž obce.
Samozřejmě nikdy nenahradíme přírodní jezírko, které tam bývalo. Ale věříme, že na téměř
100 tisících metrech čtverečních Nové skály
najdou místo ke hrám děti, odpočinkové místo
k vycházkám naši senioři a příjemné místo pro
oddech celé nehvizdské rodiny.
Máme výjimečnou příležitost jak do typické
bezlesé polabské krajiny, intenzivně zemědělsky využívané, zakomponovat krajinný prvek,
který celou oblast osvěží.. Již druhým rokem
jsou na Skále vysazovány listnaté a jehličnaté
stromy, například duby, buky, lípy a borovice.
Zalesnění bude trvat, tak to prostě je. Ale za tři
roky by už Skála měla veřejnosti sloužit.
Samozřejmě nepočítáme jen se stromy, keři,
plánujeme také další možnosti oddechu, jako
jsou procházky kolem mokřadů s vrbami
a rákosím, které budou ideálním stanovištěm
pro mnoho druhů ptáků a vodních živočichů.
Pro odpočinek poslouží pískovcové lavičky.
A nebo jen posezení na loukách, které tam
chceme vysít.
A po rozhovoru s majitelem většiny pozemků
Jiřím Glattem vím, že uvažuje dokonce o malé
rozhledně.
Mimochodem, právě zajíci a srnky si již na
Skálu našli cestu nyní a bohužel si pochutnávají
na čerstvě vysázených stromcích. Proto musíme novou výsadbu ochránit.
Během několika týdnů začne firma Logla
obnovovat cestu z Nehvizd ke Skále. Napojíte
se na ni v Horoušanské za mostem přes dálnici
vlevo směrem k budované Nové skále. Na
obnovené polní cestě vysadí Logla ovocné stromořadí, například švestky a třešně, které si děti
i dospělí budou moci po cestě utrhnout.

Tomáš Adamec,
TOP 09 a Nezávislí
Thomas.ad@seznam.cz

Radim Keith,
SNK s podporou ODS
radim.keith@seznam.cz

Vladimír Nekolný, STAN
– Za lepší život v Nehvizdech
starosta@nehvizdy.cz
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OZNÁMENÍ

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 8. 2019 Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail-com, 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. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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