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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ TĚLOCVIČNU POSTAVÍME,
TŘEBA I NA VLASTNÍ NÁKLADY
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce Nehvizdy oslavily 500. výročí
povýšení obce na městys. Součástí oslav bylo
i otevření přístavby druhé etapy základní školy
a druhého stupně ZŠ. Většina z vás se této akce
zúčastnila a městys důstojně prezentoval svou
historii instalovanou výstavou. Také se nám podařilo dokončit některé akce dlouhodobějšího
charakteru, které byly podporované z dotací,
a to obnovu staré polní cesty u sv. Anny, dokončení části biokoridoru a úpravu ČOV (navýšení
kapacity). Dále jsme se snažili udržovat obecní
majetek a zlepšovat životní prostředí. Ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy, ZŠ
a MŠ, DC Dráček a Klubem 100 jsme spoluorganizovali různé kulturní a sportovní akce.
Osobně jsem rád, že tyto akce se v Nehvizdech
stávají tradicí a jsou navštěvovány.
Vždy s končícím rokem se zamýšlíme, co nám
ten uplynulý přinesl a čeho jsme dosáhli a co
jsme splnili. Přichází čas hodnocení, jak úspěchů, tak nedokončených plánů. Nesmíme také
zapomenout na ty, kteří nás v uplynulém roce
opustili, ale zanechali po sobě v městysi část ze
své práce. V roce 2016 nás čeká plno nových
úkolů a výzev tak, abychom dokázali splnit
naše sliby z volebního programu.
Do nového roku 2016 Vám zaměstnanci
a zastupitelé přejí hodně štěstí, zdraví a osobní
pohody a těší se na další spolupráci. Já osobně
Vám přeji hezké a klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok. Budeme
se těšit, co nového nám ten
nadcházející rok přinese.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Z OBSAHU
ČÍSLA

Zastupitelstvo městyse na listopadovém zasedání
učinilo důležité a závažné rozhodnutí k vývoji
sportovních a volnočasových aktivit dětí
a občanů.
Po delších přípravných pracích na projektu
víceúčelové tělocvičny a zajištění územního
a stavebního rozhodnutí zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu tohoto zařízení v roce 2016 a dále
schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
financí.
V případě, že bychom s dotací neuspěli, zastupitelstvo odsouhlasilo, že tuto investiční akci bude
hradit z rezerv a rozpočtu na rok 2016. Stavba
by byla rozdělena do několika etap tak, aby na
přelomu roku 2016 a 2017 už část tělocvičny
mohla sloužit žákům základní školy a i sportovním oddílům.
Jistě víte, že v Nehvizdech je aktivních plno spor-

tovních oddílů a ty potřebují pro starší žáky
a dorostence větší tělocvičnu, aby se mohli účastnit okresních a krajských soutěží.
Městys Nehvizdy tyto aktivity poslední léta plně
podporuje.
Výstavbou víceúčelové tělocvičny chce dosáhnout
toho, aby děti i nadále sportovaly spolu s rodiči
a všichni využívali aktivně tělocvičnu k trávení
volného času a tím posilovali sounáležitost s místem bydliště.
Zároveň městys tuto aktivitu řadí mezi klíčová
opatření prevence sociálně deviantních a patologických jevů dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že
tato akce se nám v roce 2016
podaří.
Vladimír Nekolný
starosta@nehivzdy.cz

Český svaz bojovníků za svobodu
SDRUŽENÍ ZAHRANIČNÍCH VOJÁKŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
SDRUŽENÍ DOMÁCÍHO ODBOJE A PARTYZÁNŮ
SDRUŽENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ
v součinnosti
s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, městysem Nehvizdy
a dalšími odbojovými a vlasteneckými spolky ČR
Vás zvou k účasti na

VZPOMÍNKOVÉM SHROMÁŽDĚNÍ
při příležitosti 74. výročí seskoku paraskupiny ANTHROPOID
na území protektoratu Čechy a Morava,
které se koná v pondělí dne 28. prosince 2015 od 10.00 hod.
u pomníku v Nehvizdech (za dálnicí)
PROGRAM:

POZVÁNKA K ZÁPISŮM
DO ŠKOLY........................8

- Příjezd delegací k památníku paraskupiny Anthropoid
u městyse Nehvizdy
9.30 – 9.55 hod.
- Řazení delegací za věnci a květinovými dary
10.00 – 10.10 hod. - Položení věnců a květinových darů k památníku
paraskupiny Anthropoid
10.10 – 10.35 hod. - Proslovy zástupců jednotlivých delegací (představitelé MO ČR,
GŠ AČR, městyse Nehvizdy a zúčastněných spolků)
10.35 – 10.40 hod. - Večerka a minuta ticha za oběti II. stanného práva v r. 1942
10.41 hod.
- Ukončení vzpomínkového shromáždění.

PŘIJĎTE SE NALADIT
NA VÁNOCE........................9

Seniorům nabízíme odvoz k pomníku osobními auty.
Nástup bude u úřadu městyse na parkovišti. Odjezd v 9.15 hodin.

JAKÝ BYL ADVENT
V SOKOLOVNĚ...................2

9.30 hod.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ADVENT SE VYDAŘIL.
POPRVÉ BYL V SOKOLOVNĚ

Vystoupení
našich nejmenších a
školních dětí
sklidilo velký úspěch.

K ochutnání byla
zabijačková
polévka,
jitrnice, ale
i tlačenka
a řízky.
Děkujeme
tímto všem
sponzorům
letošního
adventu.

Nově a poprvé na adventu se nám představil
místní sbor.

O doprovodný program pro děti se postarala skupina „Sněhulákoviny“.
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Vstupné „něco sladkého z domácí trouby“
rychle mizelo, nezbyl ani drobeček.

O večerní zábavu se postarala skupina Houmr beat a ti,
kdo zůstali, neprohloupili, protože si skvěle zatančili.

WWW.NEHVIZDY.CZ

Popisky a fota: R. Sedlický
a Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MIKULÁŠ OPĚT NADĚLOVAL...
...A ČERTI ZŮSTALI V PEKLE
Mnoho básniček a písniček si vyslechl
Mikuláš, který dorazil opět po roce do
nehvizdské sokolovny. Na 180 dětí si za
ním přišlo pro malou odměnu v podobě
ovocných vitamínů.
Nechybělo ani peklo, do kterého se beze
strachu letos vydala většina dětí. Kdo
měl zájem, mohl si vytvořit různorodé
vánoční dekorace z papíru, korálků, vlny
či alobalu.
Děkuji moc všem, kdo se na akci podíleli.
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Fota: Eva Luňáková
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ULICE PRAŽSKÁ OPRAVENA... STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
A CO SE BUDE DÍT DÁL?
KOMISE
Nová zeleň v Canabě
V lokalitě Canaba II byla zahájena výsadba vzrostlých stromů. Jejich rozmístění je
v souladu s projektovou dokumentací, která
zohledňovala nejen prostorové možnosti, ale
zejména uložení podzemních inženýrských
sítí. Vybrány byly vhodné odrůdy městských
stromů s vysokým kmenem a menšími
korunami. Připravených je celkem 36 listnáčů
a jejich druhy budou opět jako v předešlé
lokalitě korespondovat s názvy ulic.

Opravy komunikací komplikovaly v posledních týdnech život občanů Nehvizd.
			
				
Foto: Archiv městyse
V uplynulém měsíci jsme prožili mnohé komplikace i trápení způsobené opravami komunikací,
jak v naší obci, tak v jejím bezprostředním okolí.
Mnohým z vás přicházely na mysl různé otázky,
proč to tak musí být, či zda se to nedá udělat jinde
a jindy.
Zastupitelé městyse i redakce NK obdržela několik dotazů na toto téma, a proto jsme vyzpovídali
předsedu komise stavební a životního prostředí
městyse Nehvizdy Richarda Sedlického, aby nám
nejčastější dotazy zodpověděl:
NK : Proč byly komunikace opravovány až v listopadu a prosinci, a nebude mít tudíž nepříznivé
počasí vliv na kvalitu těchto oprav?
RS: Ze sdělovacích prostředků víme, jak se
stát snažil do konce roku vyčerpat prostředky
z evropských fondů i ušetřené peníze z údržby
komunikací. Na středočeském úřadě tomu
nebylo jinak. Přidělené finanční prostředky bylo
potřeba také vyčerpat do konce roku. Výběrová
řízení a veřejné zakázky na zhotovitele oprav však
posunuly termíny prací až na listopad, na kvalitě
díla by se to prý nemělo projevit. Dle oslovených
zhotovitelů je důležité, aby při pracích neklesaly
teploty pod bod mrazu, vlhkost prý nevadí.
NK : Proč se v Nehvizdech opravoval pouze tento
úsek? Komunikace před odbočkou do ulice Za
Humny je přece také ve špatném stavu.
RS: Zadavatelem i investorem všech prací byl
Krajský úřad, protože ulice Pražská je v majetku
Středočeského kraje. Městys Nehvizdy neměl
žádnou možnost do tohoto výběru zasáhnout
ani jej ovlivnit. Informace o opravě komunikace
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v Nehvizdech jsme obdrželi v říjnu, kdy již byl
opravovaný úsek zadán do výběrového řízení
na zhotovitele. Nezbylo tedy než rozsah opravy
akceptovat. Přesto se nám podařilo, avšak za
přispění vlastních finančních prostředků, opravit
alespoň rozbitou komunikaci před Enapem.
V příštím roce podáme žádost o opravu navazujících úseků hlavní silnice na již opravené,
abychom měli Pražskou zrekonstruovanou od
začátku až do konce obce.
NK : Kdy se budou v Nehvizdech opravovat i jiné
komunikace, které jsou ve špatném stavu ?
RS: Investorem oprav silnic je vždy vlastník
komunikace, v našem případě rozlišujeme místní
komunikace, kde je investorem náš městys, a
komunikace krajské, kde opravy platí Středočeský kraj nebo Krajská správa a údržba komunikací. Na správce krajských komunikací budeme
směřovat v příštím roce požadavky na dokončení
oprav na Pražské a opravu ulice Toušeňské.
Místní komunikace bychom rádi opravovali postupně a za přispění některého z dotačních titulů.
Vzhledem k současné prioritě dokončit výstavbu
základní školy a tělocvičny je tento druh financování jedinou možností, jak provést rozsáhlejší
opravy místních komunikací.
NK: Děkujeme za rozhovor a věříme, že jsme
odpověděli alespoň na část dotazů našich čtenářů.
Případné další otázky můžete směřovat přímo na
komisi stavební a ŽP.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

Výrobna Chips Praha připravuje nápravu
Na místním šetření svolaném na základě žádosti investora o dodatečné stavební povolení
byly dohodnuty podmínky, které musí investor splnit, aby mohla být v objektu povolena
výroba do zkušebního provozu. Investor se zavázal, že bude do vzduchotechniky instalovat
účinné pachové filtry a zajistí, aby vypouštěné
odpadní vody splňovaly podmínky kanalizačního řádu obce. Ve zkušebním provozu, který
může trvat až 12 měsíců, se pak ověří všechna
přijatá opatření a dojde k novému posouzení
celého provozu.
V ul. Družstevní bylo zkolaudováno 21 RD
V ulici Družstevní zkolaudovala firma Silver
development, s.r.o., celkem 21 rodinných
domů. Obci budou předány komunikace, vodovodní a kanalizační sítě a veřejné osvětlení.
Součástí projektu bylo i vybudování parkoviště v Družstevní ulici s kapacitou 10 parkovacích míst. V současné době jsou dokončovány
terénní úpravy okolí domů. Noví obyvatelé se
budou stěhovat již v průběhu
tohoto měsíce.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

Pohyb psů v obci
a úklid psích exkrementů
Vážení majitelé psů všech plemen.
Při venčení svých miláčků v naší obci
respektujte, prosím, vyhlášku našeho
městyse. Jedná se zejména o pohyb
psů na veřejných prostranstvích, kdy
psi musí být na vodítku, a úklid psích
exkrementů, k čemuž slouží papírové pytlíky instalované v celé obci na
odpadkových koších. Vzhledem k tomu,
že se v naší obci pohybuje na veřejných
prostranstvích velké množství dětí, jsou
tato opatření důležitá, jak z důvodů bezpečnosti, tak hygieny. Zjištěná závažná
porušení vyhlášky budou řešena obecní
policií v rámci přestupkového řízení.
			
-rs-

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ ÚŘADU
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LISTOPADOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Rozdělení stanovišť autobusů č. 398 a 354 na
Černém mostě a nezastavování autobusu č. 398
u logistického centra Jirny okolo 7. a 19. hodiny.
- Podání žádosti na projekt „Dostavba školy se
čtyřmi třídami pro 1. stupeň“ na MŠMT.
- Podání žádosti na projekt „Dostavba školy pro
1. stupeň (celkem 4 třídy) se zázemím a tělocvičnou“ při 60% účasti obce na MŠMT.
- Podání žádosti na projekt „Dostavba školy pro
1. až 9. ročník s tělocvičnou“ při 60% spoluúčasti
obce na MF.
- Výstavbu školní tělocvičny i v případě nepřiznání
dotace dle předloženého předpokládaného financování (viz. příloha č. 1 zápisu).
- Uzavření smlouvy mezi městysem Nehvizdy
a ČEZ Distribuce, a. s. , o zřízení služebnosti
IV – 12-6017397/VB/1 na pozemek p. č. 527/1
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč.

INFORMACE
Z ÚŘADU

- Vyvěšení záměru na směnu pozemků p. č. 516/2,
524, 517, část pozemku p. č. 513 a část pozemku
520/3.
- Vypracování darovací smlouvy na pozemek p. č.
365/19, který darují městysu Nehvizdy manželé P.
a V. Š.
- Vypracování darovací smlouvy na pozemek p. č.
363/9, který daruje městysu Nehvizdy pan J. B.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- stavební komisi k jednání s firmou DAHA ohledně stížností na hlučnost jejich provozu.

Nové jízdní řády
Nové jízdní řády na autobusové linky jsou
umístěny na webu Nehvizd. Tištěné si je můžete
vyzvednout v podatelně úřadu.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
- usnesení rady č. 9/13/2015 ve věci motivačního
opatření pro přihlašování k trvalému pobytu.

Odstávka pracovišť občanských průkazů a pasů
Ve dnech 24. – 31. 12. 2015 bude z důvodu aplikace
změn některých zákonů, týkajících se výdeje výše
uvedených dokladů, možné požádat pouze o tzv.
„blesk pasy“, s platností ½ roku, nebo o tzv. „blesk
občanské průkazy“ s platností 1 měsíc. Krátkodobé
„rychlé“ občanské průkazy budou vydávány pouze
v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo
zneužití. Oba tyto krátkodobé doklady bude vydávat pouze pracoviště v Biskupské 7, Praha 1.
Více informací na
http://www.nehvizdy.cz/mestysozv.htm.

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Plaťte daně přes SIPO
Finanční správa nabízí možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Přihlášení
k placení této daně na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Více informací na
úřední desce nebo v podatelně.

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Václav ČERVENÝ
Jaroslava TRMALOVÁ
Josef SVOJTEK
Jiřina HIRŠLOVÁ
Stanislav KVASNIČKA
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

6

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

RADA SCHVÁLILA DAR PRO NOVÉHO OBČANA JAKO
MOTIVACI PRO TRVALÝ POBYT. ALE JEN DO KONCE ROKU
Nehvizdy se kvůli vysoké migraci nových obyvatel
v posledních letech potýkají se situací, kdy ne
všichni nově příchozí jsou také přihlášeni k trvalému pobytu. Tento zdánlivý detail má významné
dopady na příjmy městyse dle rozpočtového
určení. Obce totiž od státu dostávají prostředky
na správu svých záležitostí podle počtu obyvatel
hlášených k trvalému pobytu.
O nově schváleném prosincovém motivačním
opatření jsme hovořili se starostou městyse.
P. Mück: Jak jsou na tom Nehvizdy s počtem občanů
přihlášených k trvalému pobytu?
V. Nekolný: Oficiálně mají Nehvizdy okolo 2400
obyvatel hlášených k trvalému pobytu. Dlouhodobě sledujeme podle různých ukazatelů, jako je
nátok na čistírnu odpadních vod nebo objem svozu domovního odpadu, že oficiální počet obyvatel
zdaleka neodpovídá tomu reálnému. Nebojím se
odhadnout, že hovoříme až o 400 osobách, které
v Nehvizdech bydlí, ale nejsou jejich občany ve
smyslu zákona o evidenci obyvatel. V minulosti
jsme na tento nepříjemný fenomén opakovaně
v Kurýru upozorňovali. Své mandatorní náklady
totiž městys musí hradit pravidelně, ale příjmy
rozpočtu tomu neodpovídají.

P. Mück: Kromě informování obyvatel v Kurýru
o nutnosti přihlásit se k trvalému pobytu už ale zastupitelstvo schválilo i motivační opatření pro rodiče
dětí navštěvujících nehvizdskou MŠ.
V. Nekolný: Ano, od září platí pro úhradu
takzvaného školkovného nové pravidlo týkající
se trvalého pobytu rodičů, díky kterému mohou
rodiče v případě, že jsou oba přihlášeni k trvalému
pobytu, ušetřit za jedno dítě navštěvující MŠ až
7 000 korun ročně. V současné době vyhodnocujeme úspěšnost tohoto opatření.
P. Mück: Na kterou cílovou skupinu je zaměřeno
nově schválené motivační opatření, tedy dar novému občanovi?
V. Nekolný: V rámci rady jsme zvažovali mnoho
návrhů, které postupně v diskusi krystalizovaly.
Inspiraci jsme hledali také u jiných měst a obcí.
Faktem je, že Český statistický úřad pracuje ve své
evidenci s počtem osob žijících v obci podle údajů
o trvalém pobytu ke konci příslušného kalendářního
roku. Rozpočtové příjmy obcí jsou přitom upraveny
až s ročním zpožděním, proto jsme chtěli připravit
motivační opatření pro tento rok. Přestože existují
důvody, kvůli kterým se obyvatelé k trvalému pobytu v Nehvizdech nepřihlásí, existuje stejně tak skupi-

na osob, které dosud tento krok neučinily, například
kvůli souvisejícímu vyřizování dokladů. Právě na
tyto osoby cílíme a rada schválila dar ve výši 1000
korun pro každého občana, který se do konce roku
2015 k trvalému pobytu v Nehvizdech přihlásí.
P. Mück: Co tedy obnáší přihlášení k trvalému
pobytu konkrétně?
V. Nekolný: Pro přihlášení je nutné dostavit se osobně na úřad s platným občanským průkazem, kupní
nebo nájemní smlouvou k nemovitosti v Nehvizdech určené k obývání a vyplnit přihlašovací lístek.
Dar ve výši 1000 korun bude vyplacen pracovnicí
úřadu na základě podpisu darovací smlouvy. Při jakýchkoliv pochybnostech platí, že dar je nenárokový,
tedy je na posouzení pracovnic úřadu, zda dotyčný
disponuje všemi potřebnými doklady a podklady.
Zatím nepředpokládáme, že bychom toto opatření
zopakovali i do budoucna, přece jen si myslíme, že
je morálním závazkem každého obyvatele Nehvizd,
aby byl také jejich občanem.
P. Mück: Děkuji za rozhovor.
Petr Mück,
financni@nehvizdy.cz

VÁNOCE V KOSTELE
SV. VÁCLAVA
V NEHVIZDECH
24. 12. 2015 od 23.00 - PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
25. 12. 2015 od 11.00 - VÁNOČNÍ BOŽÍ HOD
27. 12. 2015 11.00 - SV. RODINY – svátek sv. Jana
1. 1. 2016 od 11.00 - MŠE NA NOVÝ ROK
3. 1. 2016 od 11.00 - VÁNOČNÍ NEDĚLE
10. 1. 2016 od 11.00 - KŘEST PÁNĚ
konec vánoční doby
P. Mikuláš Uličný
bohos@centrum.cz

Otevírací doba DC Dráček o svátcích
Dráček pro vás zůstane otevřen do středy 23. 12.
2015 a otevře se v pondělí 4. 1. 2016. Pokud potřebujete využít adventní čas na nákupy, nabízíme
do Vánoc jednorázové hlídání pro děti od 2 let
v pondělí, středu a pátek kdykoliv v době od 8.00
do 13.00 hodin. Poslední volná herna v tomto
roce bude 22. 12. 2015, kdy budeme zpívat koledy,
hrát divadlo o Ježíškovi a tvořit.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

UŽ V LEDNU ČEKAJÍ ŠKOLU ZÁPISY PRVŇÁČKŮ
Než se nadějeme, je tu leden a s ním i zápisy
budoucích prvňáčků. Naše škola vyhlašuje
zápisy na dny pondělí 18. ledna až středu 20.
ledna 2016 vždy od 15.00 hodin v budově školy.
Náhradní termín zápisu je pak stanoven na
středu 10. února 2016, opět od 15.00 hodin.
Očekáváme velký počet budoucích prvňáčků,
proto jsme přistoupili ke stejnému řešení jako
v loňském roce. V naší mateřské škole připravuje
paní kolegyně S. Beranová časový rozvrh zápisu
tak, aby na každého bylo dostatek času
a naši budoucí školáci se svými rodiči nemuseli
zbytečně dlouho čekat. Prosíme tedy rodiče, aby
kontaktovali paní Simonu Beranovou na telefonu
604 105 011 a zapsali své dítě do rozvrhu zápisu.
V lednu budou prostřednictvím mateřské školy
rodičům opět rozeslány zvací dopisy k zápisu – v tuto chvíli však není potřeba nic víc než
s dítětem k zápisu přijít a dohodnout se, zda

školáček nastoupí , nebo zda budou rodiče požadovat odklad. V mateřské škole budou rovněž
připraveny dotazníky pro rodiče budoucích
prvňáčků – ty je možné si vyplnit doma a ušetřit
tak čas během zápisu.
Škola nevydává rozhodnutí o přijetí žáků,
zveřejní se pouze seznam přijatých žáků, a to
tak, že každé z dětí obdrží své číslo a zveřejněn
bude právě číselný přehled. Písemný doklad se
vydává pouze v případě udělení odkladu školní
docházky o jeden rok.
Milí předškoláci, vážení rodiče, hlavně si užijte
nadcházející vánoční svátky, vstupte úspěšně do
nového roku a na školu začněte maličko myslet
až v lednu. Ničeho se nebojte, přijďte, společně
všechno zvládneme.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ROZLOUČENÍ
S PODZIMEM
VE ŠKOLCE
Podzim nás pomalu opouští, blíží se zima.
V mateřské škole jsme si podzim užili plnými
doušky. Při tematických vycházkách jsme sledovali
měnící se barvu přírody, ptáky na polích, nasbírali
jsme krásné podzimní listy a plody.
Z kaštanů, žaludů, ořechů, brambor nebo jablíček
jsme si vyrobili podzimní skřítky a zvířátka, pomocí
darů přírody jsme si vyzdobili třídu.
Velkou radost jsme prožili při vaření dýňové polévky. Dýni jsme si sami vydlabali, vystřídali jsme se
u krájení dýní nebo míchání polévky.
Kaštany jsme využili také při zdravodním cvičení.
Písničky a básničky nám připomněly, která zvířátka
se ukládají k zimnímu spánku, kteří ptáci odlétají do
teplých krajin. Zahráli jsme si hry na ježka nebo na
krtka. Ve školce se nikdy nenudíme. Už se těšíme na
blížící se zimu.
Alice Dadáková,
učitelka ve třídě Žabičky
ms.nehvizdy@volny.cz

Polévka se opravdu vydařila, všichni jsme si
pochutnali.
Foto: Alice Dadáková
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Vánoční a novoroční přání
Vážení a milí přátelé, děti i dospělí, prožijte
požehnané vánoční svátky a vstupte úspěšně
a šťastně do nového roku 2016. Dovolte mi,
abych Vám za vše poděkoval. Zvládli jsme
toho spolu letos opravdu hodně a Vám všem
patří velký dík. Nemohu všechny jmenovat, ale
děkuji všem od nejmenšího špunta v mateřince
po největšího šesťáka, svým skvělým kolegům,
zastupitelstvu, starostovi, všem, pro koho jsou
Nehvizdy a nehvizdská škola srdeční záležitost.
Teď už jen trochu klidu, naplněná přání, zdraví
a pohodu a pevné vykročení do nového roku.
Váš
Luboš Rýdlo

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

UŽ ZÍTRA: VÁNOČNÍ
KONCERT V KOSTELE

DĚTI V DRUŽINĚ
ČTOU, A DÍKY TOMU
CHODÍ DO KNIHOVNY

Už zítra…
Už zítra bude Štědrý den, už zítra se dětské oči
rozzáří u vánočního stromečku, už zítra skončí
těšení veliké jak sedm moří, už zítra přijde Ježíšek.
O den dříve – 23. prosince 2016 – se v 18.00
rozezní nehvizdský kostel sv. Václava tóny písní
a hudebních skladeb, které vykouzlí nádhernou
vánoční atmosféru. Tu, která je na našich vánočních koncertech obvyklá.
Srdečně Vás tedy zveme. Přijďme se zastavit
v předvánočním shonu a kromě svých příbytků
uklidit i ve svých srdcích. Koncertem nás bude
letos naposledy provázet Petra Kruntorádová
a my se můžeme těšit na řadu krásných vystoupení. Kromě nehvizdského pěveckého sboru,
vedeného Lenkou Noskovou, vystoupí Václav
Jíra, Marie a Anna Rýdlovy, svým uměním nás
potěší i hudebníčci ze základní školy – a hvězdou
koncertu bude stejně jako v minulých letech
operní pěvkyně Mgr. Ladislava Štastná, členka
opery Národního divadla, doprovázená Viktorií
Kraf Hanžlíkovou.
Spolu s Vámi se těšíme. Těšíme se na nejkrásnější
svátky roku, těšíme se na klid, pohodu a vzájemnost, těšíme se na společně prožitou adventní
chvíli, tu, která nás přenese ze dnů všedních
rovnou do Štědrého dne a požehnaných Vánoc.
Luboš Rýdlo, Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Od letošního září běží v naší družině projekt
Moje oblíbená knížka. Všichni si uvědomujeme, jak je četba důležitá pro rozvoj
fantazie, myšlení, slovní zásoby, vyhledávání
informací, osobnostního rozvoje – a přesto
zůstáváme knihám hodně dlužni.
Náš projekt se neomezuje jen na čtení v družině a na to, že se děti každý týden navzájem
seznamují s přinesenými knihami, ať už
dětskou beletrií nebo s oblíbenými encyklopediemi či knihami odbornými.
S „družinkou“ také pravidelně navštěvujeme
místní knihovnu a za vydatné pomoci paní
knihovnice se seznamujeme nejen s knihovním fondem, ale i s chodem samotné
knihovny.
Za velký přínos našeho projektu považujeme
především to, že se nám daří budovat pozitivní vztah k četbě a knihám a že jsme rozšířili řady návštěvníků nehvizdské knihovny
o deset nových čtenářů.
Děkuji tedy svým družinovým čtenářům
ze 3. A a 3. B za perfektní průběh projektu,
paní knihovnici za pomoc a trpělivost a přeji
všem krásné Vánoce a především hodně
knih od Ježíška.
Kateřina Trafinová
trafinovka@gmail.com

ŠESŤÁCI SI ZKUSILI, JAKÉ TO JE UDĚLAT NĚCO VLASTNÍMA RUKAMA
Pozor na
prsty! Šesťáci
si při návštěvě
dílny vyráběli
šperky a hrací
kostky ze
dřeva.

Foto:
Archiv ZŠ
Dne 12. a 13. 11. 2015 šla naše šestá třída do
staré budovy školy vyrábět ze dřeva šperky.
V přízemí, v bývalé družině, byly na stolech
vrtáky, brusky, pilky, svěráky.
První den jsme vyrobili prstýnky. Nejprve
jsme do dřeva vyvrtali díru, potom uřízli
čtvereček. Nikdo si neuřízl prst!
Zato, když jsme na brusce opracovávali
strany prstýnku, všichni jsme si zároveň obrousili nehty, někdo i s bříškem prstu. Potom
jsme šli brousit ručně. Pořád jsme chodili
za pánem, co to tam vedl, jestli už můžeme

voskovat. Většinou nás vracel, abychom ještě
brousili, ale nakonec jsme všichni prstýnek
navoskovali. Jako další jsme si mohli vyrobit
svůj vlastní šperk.
Druhý den jsme vyráběli hrací kostku. To
bylo ještě těžší než prstýnek. Výroba nám
trvala čtyři hodiny. Nejprve jsme si hrany
kostky nakreslili na dřevo a uřízli jsme si
krychli. Potom jsme si znovu zopakovali
manikúru. Vyvrtali jsme do kostky dírky.
Nejhorší bylo jejich tmelení. Pak jsme trpělivě brousili a brousili a voskovali.

WWW.NEHVIZDY.CZ

Výrobky se všem povedly, práce nás moc bavila, oba dny jsme si báječně užili. Děkujeme
za dílny panu učiteli Noskovi, paní učitelce
Nedvědové a paní učitelce Korittové. Hlavně
panu Ondřeji Suchanovi za trpělivost. Doufáme, že si dílny brzy zopakujeme. Moc rádi
si zase něco vyrobíme.
Lucie Krejčová
Kristýna Vatrala
Tereza Řeháková,
žákyně 6. třídy ZŠ Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
Z
KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit

Strážníci v listopadu odsloužili v Nehvizdech
dohromady 43 denních a nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména
na dodržování veřejného pořádku a prevenci
kriminality.
V listopadu řešili policisté v Nehvizdech celkem 20 skutků (3 trestné činy a 17 přestupků
v dopravě blokově). Policisté dále vykonávali
ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod.

Obecní policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591,
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720, E-mail: po.oop.
celakovice@pcr.cz

Nábor
Nábor „Staň se policistou“
je stále aktuální

Nábor do řad Policie České republiky - Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje přijímá
do služebního poměru nové uchazeče. Zájem
je o uchazeče muže/ženy, kteří žijí ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako
celoživotní poslání. Bližší informace a kontakty
na pracoviště náboru nových policistů: Mgr. Věra
Hurdová, telefon 974861750, email stcoppv@
mvcr.cz, mobil 724210547.

Střípky z akce
Policie ČR

Na parkovišti v lokalitě Za Tarasem dne 3. 11.
2015 kolem 16.30 hodin otevřel neznámý škodič
a chmaták nezjištěným způsobem motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia a odcizil z něj
kabelku s peněženkou a doklady, čímž způsobil
škodu ve výši 7000 korun.
Na parkovišti prodejny Lidl dne 3. 11. 2015 kolem 17.00 hodin rozbil neznámý vandal a kradák
INZERCE

NEHVIZDSKÁ
MĚŘÍCÍ BÁZE
BYLA V ČTV
Reportáž o nehvizdské měřicí bázi mohli diváci
České televize magazínu Z metropole shlédnout
ve 12 hodin dne 5. prosince.
Kromě historiků hovořil v reportáži také starosta
městyse Vladimír Nekolný, mimo jiné o úspěšné
spolupráci se Středočeským krajem, který v následujícím období projedná převod pozemku pod
bází na městys za účelem její rekonstrukce do
původní podoby.
Reportáž je přístupná v archivu ČT.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdská měřicí báze v plné své kráse.
		
Foto: Archiv městyse
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pravé zadní okno motorového vozidla tovární
značky Audi a odcizil věci v celkové hodnotě
220 000 korun.
Na parkovišti prodejny Lidl dne 12. 11. 2015
kolem 18.00 hodin rozbil neznámý zloduch a poberta okno motorového vozidla tovární značky
Škoda Rapid a odcizil tašku s notebookem, čímž
způsobil škodu ve výši 40 000 korun.
Informace relevantní k těmto případům oznamte
prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.

Městys Nehvizdy

Dne 31. 12. 2015 ukončí Obecní policie Šestajovice své působení v městysi Nehvizdy, a to
s ohledem na uplynutí roční výpovědní lhůty příslušné veřejnoprávní smlouvy. Za téměř pětiletou
spolupráci děkujeme. Městys aktivně jedná s obcí
Radonice o spolupráci při poskytnutí služeb
obecní policie. Formát spolupráce by měl lépe
odpovídat potřebám našeho městyse.
O výsledcích jednání budeme
občany informovat.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE - AKCE DO KONCE LEDNA
17. 12. 2015, čtvrtek 14.00 hodin
Předvánoční posezení se seniory
Zveme naše seniory do mateřské školy, kde bude připravený program s vystoupením našich nejmenších.
Bude pro vás připraveno občerstvení a malý dárek.
Můžete diskutovat se svými zastupiteli o věcech,
které vás zajímají a problémech, které vás trápí.
Pořádá: Městys Nehvizdy a mateřská škola.
21. - 23. 12. 2015,
pondělí – středa (9.00-17.00 hodin, do vyprodání)
Prodej kaprů ve dvoře Klubu 100
Ulice Pražská, č.p. 100, vedle úřadu městyse. Kompletní úprava kaprů na místě. Občerstvení zajištěno
(svařené víno, uzenina z udírny).
Zajišťuje: Tomáš Adamec.
23. 12. 2015, středa 18.00 – 19.00 hodin
Nehvizdský vánoční koncert v kostele sv. Václava
Pořádá městys Nehvizdy a ZŠ Nehvizdy.
28. 12. 2015, pondělí 10.00 –10.40 hodin
Vzpomínkové shromáždění při příležitosti
74. výročí seskoku paraskupiny Antropoid
Akce se koná u památníku seskoku. Pro seniory
bude zajištěn odvoz osobními auty v 9.30 od úřadu
městyse.
13. 1. 2016, středa 19.00 – 20.00 hodin
Předprodej vstupenek na Myslivecký bál
Místo konání: Sokolovna.

Už se dělo. Na fotce vidíte, jak jsme v DC Dráček tvořili adventní věnce, atmosféra byla úžasná.
Foto: Karel Záhrobský
16. 1. 2016, sobota od 20.00 hodin
Myslivecký bál v sokolovně
Tradiční zábava s bohatou tombolou nejen o zvěřinu.
Hraje kapela Radime Keitha. Letos poprvé zajištěno
hlídání dětí s přespáním v mateřské škole!
Pořádá: Městys Nehvizdy, TJ Sokol a AFK.
23. 1. 2016, sobota 14.00 hodin
Vítání občánků
Slavnostní akt v zasedací místnosti úřadu městyse pro
zvané a jejich rodiny doprovázený vystoupením dětí
z MŠ.
Pořádá: Městys Nehvizdy.

24. 1. 2016, neděle 15.00 –16.30 hodin
Dráčkova akademie
Vystoupení dětí ze všech zájmových kroužků a nehvizdského pěveckého amatérského sboru. Prezentace
činnosti DC Dráček, možnost zápisu do kroužků na
2. pololetí a získání informací např. o miniškolce.
Akce je pro rodiče vystupujících i pro širokou veřejnost a seniory. Místo konání: Sokolovna.
Pořádá: DC Dráček.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

INZERCE

Poděkování
Děkujeme panu Jiřímu Homolkovi za správcovství dětských hřišť Lentilky a Pod Květinou.
Několik let naprosto vzorně vykonával svou
práci velmi zodpovědně. Od nového roku bude
správu hřišť v Nehvizdech zajišťovat pracovník
technických služeb. Kromě zmíněných hřišť
přibudou i Rákosníčkovo hřiště, hřiště Za
Valem (skatepark) a hřiště U sv. Anny (u AFK).
-jz-

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ NEHVIZDY A AFK NEHVIZDY

PO ÚSPĚŠNÉM LÉTĚ VSTOUPILI
TENISTÉ DO ZIMNÍ SEZÓNY
Po doposud nejúspěšnější letní sezóně, jak
výsledky družstev i jednotlivců, vzrůstající
členskou základnou a spoustou vydařených
akcí, zakončenou obrovským úspěchem,
kterým byla nejprve výhra celé středočeské krajské soutěže družstev a následně
historicky největším úspěchem nehvizdského tenisu v podobě čtvrtého místa na
Mistrovství České republiky v minitenisu
2015, vstoupili tenisté TO Sokol Nehvizdy
do další zimní sezóny 2015/2016.
V letošní zimní sezóně pořádáme celkem
šest celostátních turnajů jednotlivců v kate-

goriích 6-7 let, 8-9 let, 10-12 let a z pověření
Středočeského tenisového svazu pořádáme
Středočeský halový oblastní přebor minitenisu 6-7 let jednotlivců.
Celostátní turnaje i Středočeský přebor pořádáme v nafukovací hale JH SPORT-TENIS
v Čelákovicích a v nafukovací hale TJ Sokol
Horní Počernice.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Termíny nejbližších zimních celostátních
turnajů pořádaných TO Sokol Nehvizdy:
2.–4. 1. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR,
kategorie mladší žactvo
(hala TJ Sokol Horní Počernice)
9. 1. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR,
kategorie minitenis 6-7let
(hala JH SPORT-TENIS Čelákovice)
16.-18. 1. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR,
kategorie mladší žactvo
(hala JH SPORT-TENIS Čelákovice)

ZIMNÍ ODDÍLOVÝ TENISOVÝ TURNAJ
Náš třetí letošní oddílový turnaj TO Sokol
Nehvizdy RAKEŤÁČEK TOUR III. jsme
pořádali v sobotu 21. 11. 2015 v hale TJ
Sokol Horní Počernice a v sokolovně v Nehvizdech. Turnaj probíhal v obou areálech
současně od 8.30 do 20.30 pro celkem šest
věkových kategorií přípravka – minitenis
– babytenis – mladší žactvo – starší žactvo dorost. Velké množství dětí nám na podzim
věkově přešlo z minikurtů na velký kurt
do starší kategorie, proto většina účastníků
hrála turnaj na kurtech v hale v Horních
Počernicích. Děti z nejmladších kategorií

přípravka a minitenis odehrály turnaj na
minikurtech v sokolovně.
K naplnění všech mládežnických věkových
kategorií 10–18let byla dlouhá cesta, udržení
dětí v tomto věku u sportu je důležité a dalšímu rozvoji tenisu pro mládež se budeme
neustále věnovat.
Přeji, ať Vám a Vašim dětem přináší tenis
radost i v celém příštím roce 2016.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Kategorie babytenis (2007–2008) sehrála Nehvizdský oddílový turnaj 22. 11. 2015 v hale v Horních Počernicích. Foto: Ivana Frajmanová

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH
TENISTŮ - NA ÚVOD ZIMY
PRVNÍ MÍSTO!
Babytenis (8–9let), LTC Poděbrady
5. 12. 2015 – hlavní soutěž dívky:
1. Dominika Grábnerová (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9let), Řevnická sportovní
5. 12. 2015 – hlavní soutěž smíšená:
5. Alexandr Gučkov (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9let), Lokomotiva Praha
5. 12. 2015 – hlavní soutěž smíšená:
postup ze skupiny do hlavní soutěže Tomáš
Lorenz (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9let), TC VŠ Praha
28. 11. 2015 – hlavní soutěž smíšená: :
5. Alexandr Gučkov (TO Sokol Nehvizdy)
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
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