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CIHELNA SE MĚNÍ V LESOPARK
Pomalu se blíží okamžik, kdy se všichni budeme moci projít po novém lesoparku v Nehvizdkách. Ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy
a panem Rybářem (ten vlastní pozemky ve
spodní části Cihelny, kde v budoucnu vznikne
výstavba rodinných domů) jsme na konci
loňského roku zasadili v oblasti více než 30
stromů. Oblast jsme vyčistili, včetně prostoru
u zadního rybníka.
Na jaře byla upravena cesta, která lemuje
celou oblast, v některých místech jde o asfaltovou cestu, někde o cestu přírodní, nicméně
v oblasti bude možné jezdit jak na kolech, tak
se pohodlně procházet s kočárky. Ve spodní
části těsně pod biokoridorem byla zmulčována louka pana Buriánka, po níž se dá rovněž
dostat až do lesoparku.
Nyní sejeme trávu a také louku s luční směsí
(tu najdete v severozápadní části lesoparku).
Prosíme všechny, chceme, aby se trávníky
ujaly a děti si na nich mohly hrát, dospělí odpočívat, proto v současné době ještě minimálně měsíc do lesoparku nechoďte, a případně
jen po cestičkách. Děkujeme.
V budoucnu některé plochy zůstanou čistě
přírodní, bez pravidelné údržby, další ale
budou sekány a udržovány. Chceme, aby
lesopark působil co nejvíce autenticky, nemá
jít o okrasný park, ale přírodní destinaci i pro
odpočinek obyvatel Nehvizd.
Na horní louce s novými stromy plánujeme
nejen lavičky, ale také malý svah, po kterém
se od jara do podzimu pohodlně dostanete do
spodní části s rybníčkem a v zimě si tam děti
budou moci zasáňkovat.

Z OBSAHU
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Do lesoparku v Cihelně se dostanete cestou do
Nehvizdek podél čistírny odpadních vod
a biokoridoru, v Nehvizdkách je přístup zajištěn dvěma cestami. První začíná panelovou
cestou na kraji nehvizdského rybníku. Anebo
můžete zvolit bránu v severní části nad rybní-

kem směrem k Záluží. Tam vede asfaltka, na
níž navazuje přírodní cesta. Automobilům je
samozřejmě vjezd přísně zakázán.
Text a fota: Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz
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Na konci dubna se na třicet seniorů sešlo
v jídelně mateřské školy, aby si popovídali se starostou a zastupiteli a také si užili
vystoupení, které děti ze školky a žáci naší
základní umělecké školy připravili výhradně
pro ně.
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Odpoledne se vydařilo, což můžete vidět i na
fotografiích. A v květnu čeká na seniory výlet
lodí po Vltavě.
-pepFota: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VELIKONOČNÍ JARMARK
PROVÁZELO APRÍLOVÉ POČASÍ
Ačkoliv počasí 9. dubna bylo skutečně aprílové
a od slunečních chvilek přecházelo v déšť i vítr,
který nadnášel stánky, do areálu školy během
dne přišla řada obyvatel Nehvizd oslavit svátky
jara. Stánky s pomlázkami, keramikou, kraslicemi, sadbou, a hlavně dobrotami místních podnikatelů se ráno v 10 hodin prohýbaly zbožím
a vpodvečer na konci zely prázdnotou, zatímco
lidé si odnášeli velikonoční zákusky a výrobky
domů. Měli jsme velkou radost, že návštěvníkům jarmarku výrobky a lahůdky místních
podnikatelů chutnaly.
Nebyl by to jarmark bez vynesení paní Zimy/
Morany, a tak ani letos vystoupení žáků 5. B paní
učitelky Marty Štěchové nechybělo a udělalo
přihlížejícím radost. Jejich spolužáci z 5. A pod
vedením paní učitelky Denisy Kučerové zase
rozbalili na jarmarku stánek s vlastními výrobky,
prodali úplně vše a celý výtěžek věnovali na
pomoc Ukrajině, za to jim patří velký potlesk.
Vystoupení dětí vystřídal minikoncert nehvizdského sboru JenTakt pod vedením Vendy
Jíry a od 14 hodin pak ve velkém stanu Dětské
centrum Dráček spustilo tvořivé dílny (nejen)
pro děti a plno bylo u jednotlivých stolů s velikonočními výrobky až do 17 hodin.
Bohužel závěrečný koncert Walda Revival
provázelo opravdu mimořádně ošklivé počasí,
ale i tak si skalní oblíbené písničky Waldemara
Matušky rádi připomenuli.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům,
kteří se na přípravě Velikonočního jarmarku
podíleli. A našim hasičům patří dík za stavbu
a následné zbourání trhového městečka.
Text: Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Petra Horáková, Jitka Záhrobská

JARNÍ VÝLET DO SKANZENU S NAŠIMI SENIORY
Dne 31. 3. jsme si dali sraz v 9.00 hodin před
úřadem Nehvizdy a v počtu 22 účastníků jsme
vyrazili autobusem do nedalekého skanzenu
v Přerově nad Labem. Zde nás uvítala paní
průvodkyně, která nás provedla tradiční
zvykoslovnou výstavou „JARO NA VSI“. V interiérech všech chalup jsme mohli vidět scény
ze života našich předků, předvádějící všechny
staré krajové zvyky a obyčeje spojené s jarem
a Velikonocemi.
Druhá část výletu bylo pozvání na oběd do
známé restaurace Hájenka v Kersku. Zde si naši
senioři mohli vybrat z tradičního menu
a dozvědět se zajímavosti z natáčení známého filmu Slavnosti sněženek. Potom jsme se
všichni vrátili zpět domů se slovy, že jsme si to
všichni po dvou letech pořádně užili!
Jana Nepivodová a Tomáš Adamec
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Jana Nepivodová
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MAŠKARNÍ BÁL NA TÉMA
115 LET NEHVIZDSKÉHO SOKOLA
Již potřetí jsme pro vás přichystali 19. března
Sokolský maškarní bál. Od plánů k realizaci
uplynuly dlouhé dva roky. Ne že by to byl záměr, prostě to tak vyšlo. A díky zdržení jsme se
dostali k významnému jubileu. V letošním roce
na podzim oslavíme 115 let od založení sokola
v Nehvizdech. Je to pro nás velká událost
a zaslouží si náležitou pozornost. Proto téma
letošního bálu se nabídlo tak nějak samo: „115
let nehvizdského sokola“.
Vaše účast byla veliká, mile nás překvapila.
Přišli jste v maskách i bez. K vidění byly masky
sportovní, hravé, barevné, ztvárňující konkrétní osobnosti či zcela smyšlené, fantastické. Bylo
velmi obtížné z takové pestré plejády vybrat
deset nejlepších. Jak se to porotě podařilo,
můžete zhodnotit na fotografiích.
Na začátku bálu nás roztančily v nápaditých
kostýmech žákyně 4. ročníku naší základní
umělecké školy pod vedením Diany Gaálové.
Jejich podání Smetanovy polky Našim děvám,
či valčíku od Eugena Duga bylo fantastické.
Vše vygradovalo charlestonem Golden Nugget
za bouřlivých ovací sálu.
Nebylo to jediné vystoupení večera. Před losováním tomboly nás navštívil tým nehvizdských
„akvabel“ se svým vystoupením „Z modré
hlubiny”, které se taktéž zdařilo a přispělo
k uvolněné a povznesené náladě. Mimochodem, šlo o jediný smíšený „akvabelí“ tým v naší
republice, který má bazén plný písku… (video
si můžete pustit na facebookové stránce TJ
Sokol Nehvizdy).
Jsme moc rádi, že jste našli čas a přišli jste
se poveselit. Že jste s námi svým vstupným
přispěli dvěma ukrajinským rodinám, které

nalezly azyl v našem městysy, a tím alespoň
částečně pomohli překonat těžkosti v jejich
nelehkém údělu. Děkujeme vám za to.

NOVÉ PRVKY NA DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ JSOU OBJEDNÁNY
Dětská hřiště v Lentilkách a u sv. Anny si již
vysloveně říkaly o větší úpravy. Proto byly
vybrány dvě firmy, které na obě hřiště dodají
nové certifikované herní prvky.
Chybět nebudou oblíbené věže se skluzavkami, nové houpačky pro menší i větší děti,
barevné kolotoče a skákadla. Samozřejmě, že
nebudou chybět ani pískoviště. Tentokrát jsme
zvolili prvky z pozinkovaného kovu ve veselém barevném provedení, které hodně vydrží
a dají se dobře udržovat.
Doplníme také nový prvek k Rákosníčkovu
hřišti, na travnatou plochu přibude menší
lezecká stěna s prolézačkami.
Prvky jsme již vybrali a u firem objednali,
pokud vše půjde podle plánu, budou moci děti
nové skluzavky a houpačky a prolézačky na
hřištích vyzkoušet už v červnu.
Kromě rekonstrukce dětských hřišť nás čeká
ještě úprava hřiště ve skateparku, za tréninko-

vou tenisovou stěnou vznikne multifunkční
hřiště pro míčové hry.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
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Renáta Jarošová a Hanka Adamusová
cvicenickonehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv TJ Sokol Nehvizdy

I MAŠKARNÍ BÁL
PRO DĚTI SE VYDAŘIL

Ještě, než vypuklo večerní veselí pro dospělé,
sešly se na karnevalu odpoledne děti.
Sokolovna se rychle zaplnila a díky moderátorkám z DC Dráček a skvělému DJ Tomáši
Nekolovi si děti odpoledne užily. Cukrovou vatu
měly zadarmo, ale i na dalším občerstvení od T.
Adamce si děti pochutnaly. Ty nejhezčí masky
si odnesly sladké odměny, které upekla Slávka
Janků. Díky patří žákům tanečního oddělení
naší ZUŠ Nehvizdy, kteří kamarádům zatančili.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
Fota: Aleš Háva
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Z JEDNÁNÍ BŘEZNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Zpracování projektové dokumentace včetně
výběrového řízení pro I. a II. etapu výstavby
nové MŠ včetně kuchyně. Projekt na III. etapu
bude zpracován později na základě výsledku
demografické studie.
- Dokončení projektové dokumentace na „Zázemí pro sportovce“ dle předložené vizualizace
za 569 tis. Kč bez DPH, odsouhlaseno RM dne
27. 10. 2021.
- Uzavření smlouvy na bezúplatný převod
pozemků p. č. 564/4 a 564/11 v k. ú. Nehvizdy
mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městysem Nehvizdy a pověřilo
starostu jejím podpisem.
- Uzavření kupní smlouvy mezi městysem
a společností CANABA – Pozemní stavby,
s. r. o., na pozemky parc. č. 200/306, 200/374,
200/421, 200/422, 200/423 v k. ú. Nehvizdy, dále
pak veřejné osvětlení, vodovod a splaškovou
kanalizaci, obslužné komunikace vč. chodníků
pro pěší v lokalitě Canaba VI za celkovou cenu
121 tis. Kč vč. DPH a pověřilo starostu jejím
podpisem a zapracování schválené smlouvy do
rozpočtu městyse 2022.
- Uzavření kupní smlouvy mezi městysem
Nehvizdy a společností ČEPRO, a.s. na nákup
pěnového hasícího automobilu PHAS 32 na
podvozku TATRA 815 za 271 tis. Kč. bez DPH
a pověřilo starostu jejím podpisem a zapracování schválené smlouvy do rozpočtu městyse 2022.
- Vyčlenění částky 100 tis. Kč pro případné
proplacení dokladů za nákup zboží či služeb
fyzických osob, tj. uprchlých Ukrajinců, kteří
v současné době žijí v Nehvizdech.
- Úpravy a nové herní prvky na dětská hřiště

v souladu s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu na rok 2022.
- Navýšení celkové kapacity základní školy, IZO
102 438 102, jejíž činnost vykonává Základní
škola a mateřská škola Nehvizdy z počtu 900 na
1000 žáků s účinností od 1. 5. 2022. Navýšení
kapacity je možné díky prostorovým podmínkám školy a je realizováno v souladu s ustanovením §7 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních
v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace.
- Zřízení dvou přípravných tříd základní školy
ve školním roce 2022-2023 s účinností od 1. 9.
2022 při dodržení maximální kapacity 19 dětí na
1 třídu. Přípravné třídy mají k dispozici samostatný objekt – třídy se zázemím – v areálu školy.
- Navýšení celkové kapacity mateřské školy,
IZO 150 013 132 z počtu 197 dětí na 212 dětí
s účinností od 1. 6. 2022. Navýšení kapacity mateřské školy je umožněno dispozičními úpravami prostor školy a je schváleno KHS Středočeského kraje, odbor hygieny dětí a mladistvých.
- Rozpočtové opatření č. 2/2022.
- Poskytnutí individuální dotace žadateli MDA
RIDE z. s. ve výši 50 tis. Kč k zajištění charitativní akce na podporu lidí trpících svalovou
dystrofií a znění veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí uvedené dotace a pověřilo starostu
jejím podpisem.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední
desce webu Nehvizd.

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsících dubnu a květnu oslavili
v městysi Nehvizdy významné životní
jubileum narození tito občané:

Zdeňka VOTHOVÁ
Marie JANDOVÁ
Ludmila HLINSKÁ
Bohuslav PLECITÝ
Hana LACHENDROVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Jarmila CHOCHOLOVÁ
Eva NIČOVÁ
Marie ŠTRYNKOVÁ
Ladislav PEŠEK
Danuše SALAČOVÁ
Božena KALINOVÁ
Vlasta UHROVÁ
Miloslava BUDKOVÁ
Antonín BRABEC
Markéta VALIŠOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a zejména hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz

-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

JSME VÍTALI OBČÁNKY
INFO Z ÚŘADU OPĚT
V sobotu 26. března jsme přivítali další malé
Nehvizdy, poprvé nám zazpívali Orfíci pod

ODPADY

Za školní tělocvičnou ul. Kubišova je
opět přistaven kontejner na trávu.
Svozový plán bioodpadu je umístěn na
webu https://www.nehvizdy.cz/mestys/
odpady/, najdete zde i další informace
o odpadech.

občánky Nehvizd. Atmosféru z Vítání si můžete připomenout na fotografiích Martiny Root.
Za krásné vystoupení děkujeme dětem ze ZUŠ

vedením Andrey Hávové.
-pepskolska@nehvizdy.cz

Otvírací doba úřadu
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Otvírací doba sběrného dvora
Středa: 13:00 - 17:00
Sobota: 8:30 - 12:00
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz
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Noví občánci Nehvizd: Viktorie Vilma Vyjídák, Helena Žoltáková, Matyáš Bělohorec, Sebastián Mikš, Daniel Okrouhlický, Zackariah Barry, Vojtěch Konečný, Albert Rak, Václav Ducháč,
Adriana Chroustová, Erik Veselý, Ondřej Zeman, Ella Petrilák
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE STAVEBNÍ

STŘÍPKY Z KOMISE STAVEBNÍ
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nové stromy
v ulicích
V ulici Úvalská na východní straně Nehvizd byly do zálivů u rodinných domů
zasazeny javory babyka. Podobně budou
osázeny i všechny další budoucí ulice v poslední etapě Canaby.

Uklidili jsme stezku u sv. Anny
Jednou za rok zveme občany Nehvizd,
abychom společně uklidili obec. Letos se nás
sešlo 12 a vydali jsme se na úklid stezky
u sv. Anny. Počasí nám 23. dubna přálo a na
závěr jsme si opekli nad ohýnkem i špekáčky.

Ulici Pionýrů
čeká oprava
V ulici Pionýrů začne před prázdninami
oprava nezpevněné komunikace. Bude
položen nový asfalt, obrubníky a vytvořena
parkovací místa. Včas dáme vědět obyvatelům ulice, aby svá auta na potřebnou dobu
přeparkovali.
Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz

PŘECHOD
K PEKÁRNĚ
JIŽ BRZY
Městysu se podařila získat již veškerá potřebná povolení a během května chceme začít
budovat přechod k obchodnímu centru
s pekárnou a lékárnou.
Společně s přechodem budou zadlážděny
propoje mezi chodníky a parkovištěm.
Přechod k pekárně bude osvětlen, aby byl
bezpečný i ve večerních hodinách.
Nově také začneme s výstavbou přechodu
a části chodníku směrem k Lidlu.
Zastávky u Lidlu stále plánujeme, ale jsou
ještě předmětem jednání s firmou Lidl, která
se na jejich pořízení významně finančně
podílí.
Věříme, že se nám po covidové pauze, kdy se
většina projektů pozdržela, podaří zastávky
zbudovat co nejdříve.
Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz

CENTRUM DRÁČEK JE V NEHVIZDECH JIŽ 11 LET

Prvním záměrem vzniku původně „mateřského centra“ bylo začlenění nových obyvatel
do nového prostředí, což se úspěšně dařilo,
když se v centru seznamovali noví obyvatelé
nejen mezi sebou, ale i se starousedlíky. Nikdo
nezůstal osamocen. Dále jsme chtěli, aby se děti
měly kde potkávat a učit se prvním společným
aktivitám. Vznikla tak miniškolka a později
dětské skupiny. Nezapomínali jsme však ani

na starší děti a dospělé, a tak časem přibyly
zájmové kroužky a cvičení. Vždy jsme se
snažili reagovat na potřeby občanů. Podařilo se
nám v průběhu času zapojit spoustu maminek
během rodičovské dovolené do pracovního
procesu. Jak šel čas se můžete podívat do
fotogalerie na náš web www.dcdracek.cz. Jsme
i na Facebooku. V současnosti fungujeme jako
centrum volného času a navštěvuje nás týdně

Praktický lékař Praha-východ, s.r.o.
Moderní ordinace v Nehvizdech registruje nové pacienty.
Prevence, kurativa, očkování, odběry, CRP, EKG, TK Holter,
Quickův test. Závodní péče.
Ordinační hodiny viz www.lekarnehvizdy.cz

Adresa: Nehvizdy, ul. Úvalská 1133
Tel. 775 693 851
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250–300 lidiček nejrůznějšího věku v nejrůznějších aktivitách. Pokud se obci podaří zajistit
nové a větší prostory, rádi bychom své aktivity
mnohonásobně rozšířili.
Naše 11. výročí jsme oslavili Dnem otevřených
dveří, který proběhl 23. 4. 2022.
Text a foto: Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

VYSTOUPENÍ HERCŮ
A TANEČNÍKŮ ZUŠ

ČERNÁ NEBO BÍLÁ?
Co nám přinese 19. 6. 2022 spektrum
barev mezi černou a bílou?!
Odpověď dostanete jen tehdy, když se přijdete podívat. Na akci Open Air Nehvizdy
vystoupí žáci, hosté, umělci, moderátoři,
pedagogové a nebudou chybět ani barevné
pochutiny a barevná barmanská show.
Velkolepé barevné klání.
V 16:00 hodin zahájíme akci GALERIÍ
výtvarných umělců a v 17:00 hodin začne
barevný koncert.
www.zusnehvizdy.cz/black-or-white/

Sponzoři akce:
MAP II pro Brandýsko
FELIX PRAHA, s.r.o.
VIAPOWER,
HUMIDIRECT s.r.o.
MERIDA
AB PARTY TENT s.r.o.
Nekolný s.r.o.
Pizzerie Color de Vita
Partneři akce:
Městys Nehvizdy
TJ Sokol Nehvizdy

FLÉTNISTÉ A JEJICH DVĚ TŘETÍ
MÍSTA V KRAJSKÉM KOLE

Srdečně Vás zveme na další vystoupení
našich tanečníků a herců podpořený sborovými písněmi pěveckého sboru HUNAMAPO.
Uslyšíte další skvělé nové skladby pod
vedením paní učitelky Magdy Pospíšilové.
Naši žáci literárně-dramatického oboru
si na toto vystoupení s panem učitelem
Lukášem Klímou připravili více jak tyto
2 inscenace – AMAZONKY a WESTERNOVKA.
Na co se můžete velmi těšit jsou taneční
vystoupení s krásnými a novými kostýmy
od paní učitelky MgA. Diany Gaálové.
Tentokrát se pustila se svými tanečnicemi
do krásných děl velkých autorů jako je
např. P. I. Čajkovskij a jeho část z Labutího
jezera.
Těšíme se na Vás.

V pondělí 04. dubna 2022 naši žáci pod
vedením pedagoga Tomáše Johancsíka opět
zabodovali. Tentokrát zatím v nejvyšším
KRAJSKÉM kole základních uměleckých
škol ve hře na dechové nástroje vybojovali
dvě 3. místa. A to Jarešová Ema – 3. místo
(I. kategorie) a Luňáková Daniela –
3. místo (II. kategorie). Za přípravu na
soutěž patří velké díky našemu panu učiteli
Tomáši Johancsíkovi.
Děkujeme rovněž našemu skvělému korepetitorovi Ondřeji Bernovskému, který
vedl žáky interpretačně na korepeticích.
Více na: www.zusnehvizdy.cz/fletniste-v-krajskem-kole/

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy

Pražská 14, 250 81 NEHVIZDY
Mateřská škola: Na Příštipku 226 a Na příštipku 135

Pražská 14, 250 81 NEHVIZDY
Mateřská škola: Na Příštipku 226 a Na příštipku 135

згідно із законом Lex Ukraine

Vyhlašují

dle zákona Lex Ukrajina

« СПЕЦІАЛЬНA »РЕЄСТРАЦІЯ Дітей в садок Негвізди

„ZVLÁŠTNÍ“ ZÁPIS děttí do Mateřs
ské školy Nehvizdy
a
do příípravných třííd přii ZŠ Nehvizdy

до підготовчих класів початкової школи
Негвiзди на 2022-2023 навчальний рік (початок 1.9.2022)
КОЛИ: 2 червня 2022 року з 16:00 до 17:00

pro školní rok 2022-2023 (nástup 1.9.2022)
KDY: 2. 6. 2022

ДЕ: дитячий садок Негвiзди, Na Přištipku 226

16 – 17 hodin

ДО ПРИНЯTЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ МАЄ БУТИ:

KDE: Mateřská škola Nehvizdy, Na Příštipku 226
K ZÁPISU PŘINESTE:
• doklad totožnosti dítěte (pas + rodný list) a totožnosti zákonného zástupce (pas)
• doklad o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR
• doložení místa pobytu dítěte (nájemní smlouvu)

•

документ, що посвідчує особу дитини (паспорт + свідоцтво про народження) та
особу законного представника (паспорт)

•

підтвердження візи для перебування більше 90 днів з метою перебування в Чехії,

•

підтвердження місця проживання дитини (договір оренди)

У ЗАПИСУ:

U ZÁPISU
• vyplníte a podepíšete přihlášku
• zkontrolujeme doklady
• dostanete formulář pro českého lékaře

•

заповнити та підписати заяву

•

ми перевіримо документи

•

Ви отримаєте бланк для чеського лікаря

Кожна дитина яка досягає 5-річного віку повинна відвідувати дитячий садок або підготовчу
групу до школи.

Do mateřské školy nebo do přípravné třídy musí nastoupit každé dítě, které k 1. 9.
školního roku dosáhne 5 let věku.
V případě dotazů volejte Mgr. Alice Dadáková, tel: 777 568 727, zástupkyně ředitele pro
MŠ nebo Mgr. Petra Bártová, tel 773 929 597, zástupkyně ředitele pro přípravné třídy
Lékař pro děti v Nehvizdech: MUDr. Anna Ďurianová, tel. 318 666 686, adresa:
Nehvizdy, ul. Úvalská č. 1133. Nutno přinést očkovací průkaz, může být v ukrajinském
jazyce.

У разі виникнення питань телефонуйте Мgr. Алiса Дадакова, тел.: 777 568727, заступник
директора або Мgг. Петра Бартова, тел. 773 929 597, заступник директора з підготовчих
занять
Лікар для дітей у Негвiздах: МУДр. Анна Дюрянова, тел.318 666 686, адреса: м. Негвiзди,
вул. Увальська № 1133. Необхідно мати при собі карту щеплень, вона може бути
Украïнською.

Telefon / fax 777 568 727
www.msnehvizdy.cz
IČO 75 03 03 65
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Bank. spojení 428465319/0800

Telefon / fax 777 568 727

e-mail:reditel@skolkanehvizdy.cz
Obch. rejstřík Městský soud Praha, oddíl Pr, vložka 123

www.msnehvizdy.cz
IČO 75 03 03 65
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Bank. spojení 428465319/0800

e-mail:reditel@skolkanehvizdy.cz
Obch. rejstřík Městský soud Praha, oddíl Pr, vložka 123

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

EXKURZE VE FIRMĚ BECHSTEIN
Ve středu 13.4.2022 se naši žáci zúčastnili
pořádané exkurze do výrobní továrny firmy Bechstein v Hradci Králové. Kapacita
byla s ohledem na bezpečnostní podmínky
Bechsteinu omezena, takže zájemci okamžitě zaplnili všech 20 nabízených míst.
C. Bechstein Europe nám nabídl možnost
absolvování komentované prohlídky výrobního závodu klavírů a pianin v Hradci
Králové včetně prohlídky firemního Pianocentra s kompletní prezentací nástrojů W.
Hoffmann a odborným poradenstvím.
Produkce klavírů a pianin nám umožnila
nahlédnout do úžasného světa moderních výrobních postupů zrodu nástrojů s
těsnou provázaností rukodělné výroby a
nasazením CNC strojů. Jedná se o tradiční
klavírnické řemeslo nejvyšší úrovně.
Nejdříve jsme zavítali do haly, kde se klavíry “repasují”, tzn. že ze starého, jakkoliv
poničeného nástroje dokáží mistři klavírníci vytvořit nástroj jako nový se zachováním celé své historie a dobovosti klavíru.
Hlavní exkurze probíhala v několika navazujících halách. Od základu výroby klavíru
až k distribuci do celého světa.
Celou exkurzi jsme zakončili minikoncertíkem našich klavíristů, kteří se moc
těšili, až si vyzkouší přenádherné nástroje.
Ten hlavní klavír, který na cca 15 minut
rozezněl prodejní halu byl označený jako
W. Hoffmann P 206 v hodnotě 1 milion
korun českých.
Děkujeme panu Tomáši Možnému z obchodního oddělení Bechsteinu, který nás
závodem provedl a ujal se komentované

prohlídky a panu Vladimíru Profousovi,
který nám celou exkurzi dojednal a také
zajistil.
Celý článek společně s fotodokumentací
a záznamem z minikoncertíku můžete
vidět na našem webu: www.zusnehvizdy.cz/
exkurze-ve-firme-bechstein/
nebo si poslechnout minikoncertík našich
pianistů pod tímto QR kódem:

ORFÍCI NA VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ

ŽALUZIE – MICHAL

V sobotu dne 26. března 2022 naši nejmenší Orfíci zahájili slavnostní ceremoniál
„Vítání občánků“ zde v Nehvizdech.
Pro nově narozené Nehvizďáčky připravili
Orfíci s paní učitelkou Andreou Hávovou
speciální repertoár.
Písnička „Miminko“
Básnička „Maminka“
Ukolébavka „Posviť malá hvězdičko“
Vy si můžete jejich minikoncertík poslechnou na školním kanále Youtube – zde:

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis

- Horizontální žaluzie
- Horizontální žaluzie na
plastová a Euro okna
- Vertikální žaluzie
- Interiérové rolety
- Sítě proti hmyzu
- Látkové rolety do střešních
oken Velux a Fakro

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)

604 612 022
www.zaluziemichal.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA DO DÍLNY V MOCHOVĚ.
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY.

TEL.: 607 773 557

Nově otevřená STK stanice
Brandýs nad Labem

Měsíc vydání: ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2021

Karla Lípy 1678
(Areál bývalé Auto Panoko, Auto Kelly)
Pondělí – Pátek

7:00 – 17:00

květen 2018
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

11. 6. 2022 od 10:00 hod.
PRAHA z 8%.#85-¦0/ö56ª
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ a ČIPOVÁNÍ
KOMBINOVANÉ OČKOVÁNÍ (VZTEKLINA+INFEKČNÍ
NEMOCI) PRODEJ ANTIPARAZITÁRNÍCH OBOJKŮ
A PIPET PRO PSY A KOČKY PRODEJ ODČERVOVACÍCH
TABLET PRO PSY A KOČKY
se uskuteční
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neděle 29. 5. 2022
v době od 16,00 do 17,00 hodin
na parkovišti u úřadu městyse Nehvizdy
Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní (při očkování lze koupit
nový). Očkování psů proti vzteklině je 1x ročně dle platných právních předpisů
povinné, očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.

očkování proti vzteklině – 150 Kč
vzteklina + infekční nemoci – 380 Kč
odčervovací tablety – 50 Kč/ks
čipování (zák. povinnost od 1. 1. 2020) – 500 Kč/ks
Pořádá HomeVet- Veterinář až k Vám domů
MVDr. Marta Koudelková, Nové Jirny
www.homevet.cz, 777 469 530
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TENISOVÉ KEMPY
TK ČELÁKOVICE 2022

Pořádáme tenisové kempy pro hráče všech věkových
kategorií, kteří mají zájem o zlepšení své tenisové hry
o prázdninách.
Místo
TK Čelákovice, U Kapličky 1705, Čelákovice
Program
Výuka tenisu (technická, taktická výuka
+ zápasy), kondiční příprava
Čas
Po - Pá od 9:00 do 16:00

TE RM ÍN Y
KEM P 1:
KEM P 2:
KEM P 3:
KEM P 4:

11. –15 . 7. 202 2
25. –29 . 7. 202 2
1.–5 . 8. 202 2
15. –19 . 8. 202 2

Cena
3.700,- Kč / 1 osobu (740Kč den)
Kempy probíhají pod dohledem trenérů s platnou kvalifikací ČTS.
Pro více informací nás kontaktujte:
Email: lubossoukup@seznam.cz; TEL: 777 341 070 Luboš Soukup

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

POHÁR ROZHLASU V HOUŠTCE:
JSME VE FINÁLE, DÍKY!
Už 53. ročník školního atletického závodu
s názvem Pohár rozhlasu hostil Zátopkův
okruh v Houštce.
Naše škola do bojů vyslala hned všechny možné tedy čtyři týmy – mladší žáky,
mladší žákyně, starší žáky a starší žákyně.
Každou kategorii tvoří až 10 atletů, kteří
sbírají body, nikoli umístění, které dají
celkový součet pro celý tým.
Na poslední chvíli jsme bohužel dostali
několik omluvenek, ale i tak se nám závod
fakt povedl! Výkony našich se tak líbily
i soupeřům, že nám sami od sebe začali
fandit.
Mladší holky závod ovládly, a kromě zlata
berou také postup do dalších bojů, které
proběhnout 25.5. v Kolíně.
Mladší hoši berou čtvrté místo.
Starší kluci velice překvapivé druhé místo.
Zlato a postup byl blizoučko.
Starší holky přidaly o doslova parník další
zlato a doprovodí mladší holky do krajského finále.
Výhra v našem okrese je vždy velice ceněná
a značí, že tým má velkou sílu. Pravidelně
je náš okres jeden z nejsilnějších v celé
České republice a vozí medaile i z nejvyšší
soutěže. Svědčí o tom i fakt, že jsme za sebou nechali několik sportovních škol.
Za pomoc s organizací a tréninkem velké
díky kolegům a učitelům/trenérům/tělocvikářům Jánu Čadovi, Lukáši Altovi
a Pártlovi.
Do Kolína pozveme i našeho pana ředitele,
který na nás dohlížel z domova a věříme,
že mu jako tým budeme dělat radost i nadále a osobně. Proto mu neposílejte za 14
dnů tolik emailů, aby mohl odcestovat.
Tomáš Vojtek,
trenér atletického oddílu

Týmy:
Mladší hoši – David Luňák, Marek
Zimmermann, Jaroslav Svoboda, Robin
Saleh, Max Traški, Adam Lancmann, Jan
Janošík, Adam Petřík a Martin Šotola.
Starší hoši – Kuba Truhlář, Kuba Žižka,
Kuba Chodl, Nikolas Kuneš, Jiří Lancmann, Tomáš Vančura, Šimon Svatuněk
a Jan Hladký.

ÚSPĚCH NAŠICH
KICKBOXERŮ
NA MISTROVSTVÍ RAKOUSKA
O víkendu 2. a 3. dubna se uskutečnilo ve
Welsu mezinárodní mistrovství Rakouska
v kickboxu.
Za Kazda Gym se zúčastnili Tommy Kazda,
Markéta Brožová a Petr Kazda. Tommy
chodí trénovat do Nehvizd na trénink dětí a
Markéta na trénink dospělých.
Ve váhové kategorii 30 kg vyhrál Tommy dvě
zlaté medaile a získal pás pro mezinárodního
šampiona a v kategorii 35 kg obsadil třetí
místo.
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Markéta Brožová v kategorii 65 kg odboxovala asi svůj nejlepší turnaj! Obsadila dvakrát
první místo, a ještě přidala ve vložené kategorii bronzovou medaili.
Trenér týmu Petr Kazda vyhrál vítězný finálový zápas již po 151. v kariéře.

Text a foto: Petra Kazda
Kazda Gym

WWW.NEHVIZDY.CZ

Mladší holky – Eliška Truhlářová, Eliška
Ludwigová, Isabela Nevrlá, Lucie Hladká,
Alice Ludvíková, Sofie Dvorská, Sára
Petrová a Adriana Svatošová.
Starší holky – Leontýna Dupalová,
Dominika Grábnerová, Hana Mikulášová, Lucie Dostálová, Anna Ondráčková,
Nikoleta Lar, Elisabet Kučíková, Tereza
Maršálová, Karolína Boučková a Kristýna
Vopařilová.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ

PROHLÍDKA MOTOCYKLŮ NA PARKOVIŠTI,
NÁVŠTĚVA MOTORKÁŘŮ MDA RIDE
A VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA na Richarda
Sedlického od 13,30 hodin.

NA HŘIŠTÍCH SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY – HASIČI,
ATLETIKA, KOPANÁ – ODMĚNA ZA SPORTOVNÍ
VÝKONY

 OBČERSTENÍ ZAJIŠTĚNO

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Ve úterý 22. března odpoledne ohlásili
strážníkovi, že na zastávce U Studánky jsou
revizoři, kterým se nedaří komunikace s pasažérem. Strážník v tu dobu měřil rychlost
aut projíždějících obcí, mohl tedy k autobusu
brzy dojet. U autobusu čekal revizor, který
uvedl, že cestující v autobuse odmítá ukázat
platnou jízdenku i prokázat svou totožnost.
Strážník ženu vyzval, aby vystoupila z autobusu a prokázala totožnost. Cestující uvedla,
že u sebe nemá žádný doklad. Strážník údaje
zjistil s pomocí policistů a předal je revizorovi.
Ve čtvrtek 7.dubna dopoledne strážník zachytil auto, jehož řidič překročil rychlost v obci
o 22 kilometrů v hodině. Muž za volantem
neměl ze zdravotních důvodů řidičský průkaz. Policisté potvrdili, že muž má skutečně
zadržený řidičský průkaz. Hlášení o přestupku zaslal na dopravně správní agendu.
V úterý 12. dubna oznámil obyvatel Nehvizd,
že v ulici Horoušanská překáží autojeřáb.
Strážník zjistil majitele vozidla. Muž uvedl,
že vozidlo na chvíli v ulici zaparkoval, protože potřeboval vyprovodit potomka do školky.
V úterý 19. dubna ráno strážník zaznamenal
přestupek řidiče, který nedovoleně předjížděl
uvnitř obce. Po zastavení vozidla strážník
zjistil, že řidič má zakázáno řídit. Případ
strážník předal policistům.
Téhož dne byl strážník přivolán ke sběrnému
dvoru, kde ležel neznámý muž. Strážník zjistil mužovu totožnost a vyslechl vysvětlení,
že neznámý cestuje domů do Litvy. Strážník
muže ubezpečil, že ještě nedorazil do cíle
a pomohl mu s odchodem a orientací.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 5. 2022. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: Ing. VÁCLAV FABIÁN. 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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