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AUTOBUSY: TÉMA, KTERÉ
VÁS ZAJÍMÁ
Autobusové spojení zejména linky 398 využívá řada obyvatel Nehvizd pro
cestu do zaměstnání, do školy, za nákupy či kulturou nebo zábavou. Protože evidujeme hlasy poukazující na nízký počet spojů nebo jejich přeplněnost, obrátili jsme se na Regionálního organizátora PID neboli ROPID
s několika otázkami. Odpovědi poskytl Martin Jareš, vedoucí odboru plánování ROPID.

JAK SI PŘEDSTAVUJETE
NAVÝŠENÍ AUTOBUSŮ
Úřad městyse se tématem autobusové obslužnosti zabývá prakticky neustále. Zásadním
momentem byla jednání na přelomu roku
2010 a 2011, kdy reálně hrozilo zredukování
počtu spojů linky 398! Jen soustředěným úsilím Nehvizd, ostatních měst, obcí a ROPIDu
se podařilo docílit zachování počtu spojů,
pravda, za cenu doplatku obcí na tuto dopravu. Přestože se počet obyvatel s trvalým pobytem v Nehvizdech nyní meziročně snížil, i nadále zůstává počet spojů linky 398 zachován.
Důkazem o snaze zlepšit situaci je například
také článek v únorovém vydání Kurýra, který přinesl informaci o jednáních směřujících
na zavedení linky číslo 344 do Nehvizd.
Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že pokud budeme uvažovat o navýšení počtu spojů
do Nehvizd, budeme také muset hledat způsob, jak tento nadstandard uhradit, což bude
v důsledku znamenat vyšší výdaje městyse.
Aby bylo možné vůbec zahájit jednání o navýšení počtu spojů s ROPID, je nutné znát jasnou společenskou objednávku.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

ANKETNÍ OTÁZKA
Ve kterém čase byste preferovali přidání autobusového spojení z Černého Mostu do Nehvizd
a zpět?
1) v rozmezí 8:30–16:00
2) v rozmezí 17:00–23:00
Navrhněte také přibližný čas spoje.
Na základě odpovědí bude připraven podklad
pro jednání s ROPID.
Obracíme se na všechny spoluobčany, aby v termínu do konce března zaslali na adresu financni@nehvizdy.cz nebo osobně doručili na úřad
městyse reakci na anketní otázku. Otázku najdete také na webu městyse www.nehvizdy.cz.

Ropid vidí možnosti posílení spojů ve špičkách přidáním kloubového autobusu

Můžete přiblížit charakter linky číslo 398 a podle
čeho jsou určovány počty spojů linky či jak se stanoví naplněnost autobusů?
Linka 398 je páteřní linkou celé oblasti. Navazují
na ni v přestupních bodech další linky a provoz všech
linek je vzájemně provázán garantovanými přestupy
v pravidelných intervalech. Počet spojů vychází z původních jízdních řádů linek před plnohodnotným
integrováním v roce 2003 a k tomu navíc spojů, které si obce v rámci PID přiobjednaly. Dle standardů
kvality je obsaditelnost standardního vozu 60 cestujících, z toho je 45 sedících, a u kloubového vozu pak
90 cestujících, z toho je 55 sedících.
Jak je linka 398 vytížena?
Situaci pravidelně sledujeme. Na základě informací z provozu a požadavků cestujících i obcí došlo
od září 2011 u vybraných spojů k záměně typu vozidla ze standardního na kloubové. Takovéto řešení
bylo zvoleno z provozních a ekonomických důvodů. Dopravce má dosud k dispozici jeden kloubový
vůz, který ale s ohledem na oběhy vozidel nemůže
W W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: Mirka Kvasničková

zajistit provoz všech nejvytíženějších spojů. Dodávám, že v rámci PID existují i vytíženější linky, například v oblasti Brandýsa nad Labem nebo Mníšku
pod Brdy.
Podle ohlasů od spoluobčanů se zdá, že problematické jsou intervaly spojů pro podvečerní návrat
do Nehvizd. Plánujete nějaká opatření ke zlepšení
situace?
Nejkratší špičkový interval linky 398 odpoledne je
30 minut a v tomto intervalu linka vyjíždí z Černého
Mostu ještě kolem 18. hodiny. S ohledem na ohlasy
cestujících se ukazuje problém v prodloužení tohoto intervalu již v období 18:00 – 19:00, respektive
v délce intervalu v rozmezí 18:00 – 20:30. To je zatím řešeno nasazením kloubového vozu i na spoj
v 19:38. V současnosti prověřujeme možnosti, jak
posílit provoz linky 398 v případě, že v budoucnosti
bude mít dopravce k dispozici druhý kloubový vůz.
Tím bychom chtěli mimo jiné zajistit dostatečnou
kapacitu na spoji v 18:08 z Černého Mostu.
pokračování na straně 2
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FOTOREPORTÁŽ: Únorové akce se vydařily,
pletení ze slámy bude mít dokonce pokračování
Vítali jsme občánky
Devět nových Nehvizďátek jsme přivítali 11. února na radnici. (Další
fota a jména miminek najdete na www.nehvizdy.cz.) Díky obětavé přípravě učitelek mateřské školy tentokrát miminka vítali ti nejmenší, což
bylo nesmírně dojemné a navíc bylo na miminkách vidět, že je jejich jen
o něco starší kamarádi zaujali, ta větší batolátka na nich doslova visela
očima. (pep)
fota: Martina Venená

Rádi uvidíme
u
i babičky
dědečky a další přía děde
buzné, kteří chtějí být
buzné
příštího slavnostního
u pří
okamžiku přítomni.
okam
Pokud se vám naroPoku
dilo děťátko a chcete,
abychom je na radniaby
ci ppřivítali, neváhejte
nám to sdělit, stačí
napsat na mestys@
na
nehvizdy.cz. Krásné
ne
fotky z únorovéfo
ho vítání najdete
nna www.nehvizdy.
ccz nebo na stránkkách fotografky
Martiny Venené.
M
(pep)

Pletení ze slámy
v Dráčku
Díky umu paní Mimrové a péči
éči
šéfky Dráčku Jitky Záhrobské bylo
ylo
18. února v prostorách Dětského
kého
centra Dráček plno – ale tentokrát
okrát
nepřišly děti, ale jejich maminky,
y, tety
a babičky. Výtvarná dílna pletení
ení ze
slámy se skutečně povedla a dámy
ámy si
užily kreativní odpoledne. (pep))
Milé dámy, protožee paní Mimrové zbylo
zbyllo
hodně slámy, kterou jsme nesta
nestačily
ačily uplésti (vzhledem
m k tomu, že
byla již jednou namočená,
namočená musí se zpracovat),
zpracovat) nabízíme
nabízím vám možnost hodinového
posezení a dopletení všeho, o coo budete mít zájem
zájem. Hodina je zdarma a bude se konat 24.
řezna
24 bbřezna
2012 od 17 hodin. Pouze pro účastnice prvního kurzu!
Jitka Záhrobská

Na hezkou pohádku přišlo málo dětí. Škoda.
S únorovou pohádkou přijelo pražské divadlo Neklid. Děti se vydaly 12. února společně s herci napříč
třemi světadíly cestou plnou pohádek a písniček. Jen je velká škoda, že na nedělní pohádku přišlo jen
tř
kkolem šedesáti návštěvníků, kapacita hlediště v sokolovně by přitom zvládla i trojnásobek. Vstupné
je dobrovolné, takže vám nedělní pohádky díru do napjatých rozpočtů neudělají, stačí se jen s dětmi
foto: Mirka Kvasničková
vvypravit a přijít. Další pohádku chystáme na duben. (pep)

Autobusy: Téma, které vás zajímá

dokončení ze strany 1
Mohl byste popsat podmínky případného zavedení
dalšího spoje na lince 398?
Při zavádění nových spojů je nutno brát na zřetel, že
spoje musí být finančně kryté a dopravce musí být
schopen spoje zajistit s ohledem na efektivní oběhy
vozidel a bez narušení provozu na jiných linkách.
Nárůst kilometrů ve vnějších tarifních pásmech
hradí buď obce, nebo sdružení obcí Poděbradska.
V současné době nelze s ohledem na nejasnou situaci
v autobusové dopravě ve Středočeském kraji uvažovat o navýšení základní dopravní obslužnosti. Jeden

2

pár spojů měsíčně z Prahy do Nehvizd by si vyžádal
nárůst platby Nehvizd o cca 7 250 korun měsíčně.
Pokud by byl spoj veden až do Mochova, vyžádal
by si nárůst platby celkem pro Nehvizdy a Mochov
cca 13 500 korun měsíčně. Podmínky platí pro standardní vůz a je v něm již zahrnuta platba hl. m. Prahy
na jeho území, tj. úseku Černý Most – Sychrov.

Spojitost s počtem evidovaných obyvatel a využitím
spojů spočívá v tom, že spoje vytěžují evidovaní
i neevidovaní obyvatelé, zatímco obec formou přerozdělení daní získává prostředky na úhradu spojů
pouze od těch evidovaných. Pro provoz a financování linek PID je podstatné, kolik cestujících se reálně autobusy přepraví.

Existuje nějaká spojitost s počtem obyvatel evidovaných k trvalému pobytu v Nehvizdech a počtem
spojů?

Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
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INZERCE

MAJITELÉ PŘIPRAVUJÍ PROJEKT,
JAK VYUŽÍT BUDOVU ARCHIVU
Městys Nehvizdy se na začátku loňského roku dohodl s majiteli budovy bývalého archivu na nehvizdském náměstí, že by jeho první patro mohlo v budoucnu sloužit školskému zařízení a Lenka a Luděk
Klučinovi z firmy Castanea připravili studii tohoto
projektu a čekali na vyjádření samosprávy.
„Téměř tři čtvrtě roku však čekal i městys, zda získá dotaci na rekonstrukci stávající školky. Teprve
od tohoto kroku jsme mohli odvinout další jednání
ohledně archivu,“ vysvětluje předsedkyně komise
školství kultury a sportu Petra Horáková. Obě strany věděly, že přiznání či nepřiznání dotace je pro
další vývoj rozhodující.
Rozhodnutí, že městys dotaci ve výši třiadvaceti
milionů získá, padlo – jak všichni víte – těsně před
loňskými Vánocemi. „Starosta ihned informoval
majitele archivu, že se situace změnila. Nicméně rok,
který čekali, byl již pryč,“ doplňuje Horáková. Situaci
navíc ovlivnil i fakt, že městys dostal možnost získat
pozemky, na nichž by mohla postupně vyrůst další
školní budova. Demografické odhady totiž ukazují,
že stávající budova školy na náměstí, do níž se vjede
130 dětí od první do páté třídy, za pár let již sama
stačit nebude. „A nikdo nechceme, aby některé z našich dětí musely dojíždět od první třídy do Čelákovic
nebo Horních Počernic. Řešení je proto nezbytné,“
vysvětluje starosta Vladimír Nekolný.
„Samozřejmě chápeme, že městys jako dobrý hospodář dá přednost rekonstrukci a dostavbě vlastních prostor před budovou v nájmu,“ uvádějí man-

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

Koncem roku by chtěli majitelé budovy představit novou
podobu bývalého archivu
ilustrační foto: archiv

želé Klučinovi. V lednu 2012 proto začali pro budovu bývalého archivu hledat nové využití. Probíhají
jednání, vznikají nové projekty, které již mohou
počítat s celou, nikoli omezenou plochou budovy.
„Doufáme, že koncem letošního roku budeme znát
finální podobu, abychom ji mohli představit veřejnosti,“ doplňují Klučinovi.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Záruční a pozáruční servis
horizontální žaluzie
horizontální žaluzie na plastová
a Euro okna
vertikální žaluzie
interiérové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
markýzy

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022

Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

INZERCE

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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INFORMACE Z ÚŘADU
➢ Upozorňujeme na platnost nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2012. Významná změna je ve výši placení poplatku za psa.
Od roku 2012 činí 250 Kč za prvního psa a za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka
450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3.
2012.
➢ Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč
za trvale hlášeného občana (tj. občana ČR a cizince
s trvalým pobytem na území obce), vlastníci nemo-

vitosti bez trvalého pobytu platí 500 Kč za objekt.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2012.
➢ Poplatky se platí na účet správce poplatku, a to
hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy,
Pražská 255), nebo převodem na účet 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět převodem
na účet, musíte si známku vyzvednout v podatelně. Bližší informace na tel. 326 992 523 nebo
724 191 245.

Z ÚNOROVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:

➢ Výměna poškozených popelnic
V případě, že máte poškozenou nádobu na směsný
komunální odpad – kontaktujte svozovou firmu
AVE CZ (p. Heuchel, tel. 606 685 921).
➢ Nové jízdní řády
Od 4. 3. 2012 jsou v platnosti nové jízdní řády
na autobusové linky 398 a 405. Bližší informace najdete na stránkách městysu www.nehvizdy.cz nebo
si vytištěné můžete vyzvednout v podatelně úřadu.
Miroslava Kvasničková, kvasnickova@nehvizdy.cz

ROZPIS ZÁPASŮ AFK Nehvizdy JARO 2011/2012

➢ nákup pozemku pč. 477/1 (výměra 2754 m2), nově vzniklého pozemku o vý- MUŽI „A“ OKRESNÍ PŘEBOR
měře 4278 m2 a budovy číslo popisné 243 formou započtení pohledávky 14. kolo 24. 3. So SK Záluží
za provedený úklid a odvoz materiálu ve výši 600 000 Kč vůči firmě Xaverov
15. kolo 31. 3. So AFK Nehvizdy „A“
➢ záměr na prodej části pozemku č. 548/2 o výměře cca 55 m2
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo:
16. kolo 7. 4. So Sokol Pacov „A“
➢ vypracování situační studie na budovu ZŠ v lokalitě Xaverov
17. kolo 14. 4. So AFK Nehvizdy „A“
➢ umístění vysílače firmy Czela Net na budovu č. p. 8.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
18. kolo 21. 4. So Sokol Mukařov „A“
➢ to, že ve schváleném rozpočtu městyse Nehvizdy na rok 2012 došlo na základě novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě k přesunu ob- 19. kolo 28. 4. So SK Viktoria Sobřina „A“
sahu položky 1337 na položku 1340 „Poplatek za komunální odpad“, obsah 20. kolo 5. 5. So Slavoj Velké Popovice“A“
rozpočtu se nemění
➢ zprávu komise školství, kultury a sportu včetně zprávy ředitele ZŠ, zprávu ko- 21. kolo 12. 5. So AFK Nehvizdy „A“
mise finanční a bezpečnostní, zprávu komise stavební a životního prostředí
22. kolo 19. 5. So SK Kostelec N/Č Lesy“A“
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
23. kolo 26. 5. So Stříbrná Skalice „A“

OZNÁMENÍ

24. kolo 2. 6.

VaK Zápy oznamuje občanům, že od 12. března 2012, budou prováděny
odečty stavů vodoměrů v rámci katastru obce Nehvizdy. Návštěvu domácností bude provádět jako obvykle pan Arazim. Děkujeme za spolupráci.

So AFK Nehvizdy „A“

- AFK Nehvizdy „A“

15.00

- Sokol Mochov „A“

16.30

- AFK Nehvizdy „A“

16.30

- Sokol Měšice

17.00

- AFK Nehvizdy „A“

17.00

- AFK Nehvizdy „A“

17.00

- AFK Nehvizdy „A“

17.00

- SK Úvaly „B“

17.00

- AFK Nehvizdy „A“

17.00

- AFK Nehvizdy „A“

17.00

- FK Dobřejovice „A“

17.00

25. kolo 10. 6. Ne FK Kunice „B“

- AFK Nehvizdy „A“

17.00

26. kolo 16. 6. So AFK Nehvizdy „A“

- SK Vyžlovka „A“

17.00

14. kolo 25. 3. Ne SK Záluží „B“

- AFK Nehvizdy „B“

15.00

15. kolo 1. 4.

Ne AFK Nehvizdy „B“

- SK Světice

16.30

16. kolo 8. 4.

Ne Sokol Pacov „B“

- AFK Nehvizdy „B“

16.30

MUŽI „B“ - IV. TŘÍDA ODD. B

Všichni jste srdečně zváni na

VELKÝ VELIKONOČNÍ
JARMARK
V NEHVIZDECH

17. kolo 15. 4. Ne AFK Nehvizdy „B“

- Sokol Babice

17.00

18. kolo 22. 4. Ne Sokol Senohraby“A“

- AFK Nehvizdy „B“

17.00

19. kolo 29. 4. Ne SK Viktoria Sibřina „B“

- AFK Nehvizdy „B“

17.00

20. kolo 6. 5.

- AFK Nehvizdy „B“

17.00

Ne Čechie Doubek

se sobotním
21. kolo 13. 5. Ne AFK Nehvizdy „B“
- Podlipan Příšimasy
Dnem otevřených dveří
22.
kolo
20.
5.
Ne
SK
Kostelec
N/Č
Lesy“B“
- AFK Nehvizdy „B“
v Dětském centru
23. kolo 27. 5. Ne Sokol Škvorec
- AFK Nehvizdy „B“
Dráček

KDY: 31. března
od 9.00 hodin

KDE: na náměstí
PROGRAM:
9.30 slavnostní zahájení
10.00 - 10.30 „jarní“ vystoupení dětí ze Základní školy Nehvizdy a utopení Morany a
přivítání jara
10.00 - 13.00 DOD v Dráčku: zdobení perníčků, pletení pomlázek – přineste si mašličky Na velikonočních trzích najdete: jarní sadbu, výrobky z pedigu, velikonoční perníky,
keramiku, uzeniny, medovinu, víno a ostatní.
K dispozici bude i profesionální fotografka,
která vám může přímo na akci vyfotit reportáž
vašich dětí.

Pořádají: Tomáš Adamec, Dětské centrum Dráček,
Základní škola Nehvizdy a městys Nehvizdy
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Ne AFK Nehvizdy „B“

17.00

- FK Radošovice“B“

17.00

25. kolo 10. 6. Ne SK Husinec Řež „B“

- AFK Nehvizdy „B“

17.00

26. kolo 17. 6. Ne AFK Nehvizdy „B“

SK Vyžlovka „B“

17.00

MINIKOPANÁ ODD. A

Sobota:

Pojďme přivítat jaro
společně, těšíme se
na hojnou účast!

24. kolo 3. 6.

17.00
17.00

10. kolo 8. 4.

Ne Sokol Vyšehořovice

11. kolo 14. 4. So AFK Nehvizdy
12. kolo

- AFK Nehvizdy
- FK Brandýs Boleslav „A“

FK Brandýs Boleslav“B“ - AFK Nehvizdy

14.00
9.30
HLÁŠ.

13. kolo 28. 4. So AFK Nehvizdy

- SK Zeleneč

14. kolo 6. 5.

- AFK Nehvizdy

11.00

15. kolo 12. 5. So AFK Nehvizdy

- Sokol Klecany

9.30

Ne SKK Hovorčovice

9.30

16. kolo

SK Union Čelákovice

- AFK Nehvizdy

HLÁŠ.

Občerstvení zajištěno.

17. kolo

Aero Odolena Voda

- AFK Nehvizdy

HLÁŠ.

Těšíme se na vaši účast.

18. kolo 2. 6.

W W W. N E H V I Z DY. C Z

So AFK Nehvizdy

- Sokol Šestajovice

9.30
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AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REKONSTRUKCE ŠKOLKY POKRAČOVALA I V ÚNORU
Obec získala dotaci na přístavbu školky. Generálním dodavatelem stavby se staly Technické služby
městyse Nehvizdy. Obec však musela uspořádat poptávkové řízení pro odborné stavební práce. O tom,
jak vše probíhalo, jsme si popovídali s Richardem
Sedlickým, předsedou komise stavební a životního
prostředí.

Jak poptávkové řízení vypadalo?
Technické služby organizovaly poptávková řízení
na jednotlivé subdodavatele odborných stavebních
prací v průběhu měsíce února, v každé stavební oblasti bylo osloveno tři až pět firem, které zaslaly své
nabídky.

Co bylo hlavním kritériem při
posuzování nabídek?
Hlavním kritériem byla celková výhodnost nabídky, to znamená zejména rychlost výstavby, ale také
reference, cena, zkušenosti a záruka poskytovaných
služeb.

Kdo nabídky posuzoval?
Rada městyse jmenovala pětičlennou komisi zastupitelů, která nabídky prozkoumala a na základě uvedených kritérií navrhla vhodné dodavatele. Jednatelé technických služeb posléze ve všech případech
navržené firmy schválili a rozhodli se s uvedenými
dodavateli uzavřít příslušné smlouvy o dílo. Pokud
by se někdo chtěl seznámit s výsledkem poptávkových řízení, jsou k dispozici na úřadě městyse.

Jak stavba v současnosti
pokračuje?
V únoru již stavební práce navázaly na přípravné
práce, které byly prováděny v loňském roce, další
činnosti budou pokračovat na základě schváleného
harmonogramu stavebních prací. Práce, které tam
probíhají, si vynutily částečné omezení provozu.
Děti nemohou chodit na zahradu a v budově je
vyšší hluk. Za to se omlouváme dětem i rodičům,
je to však daň za to, že školku potřebujeme stůj co
stůj rozšířit. Navíc co nejrychleji, rádi bychom totiž,
aby již od září mohlo zařízení navštěvovat zase více
dětí. Stavební komise bude stavbu dozorovat tak,
aby ovlivnění chodu školky bylo co nejmenší a aby
nedošlo ke zdržení výstavby.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI V PŘÍZEMÍ

Přináším informaci o průběhu prací na nástavbě MŠ. Po drobných přípravách začalo vyzdívání obvodového zdiva nad kuchyní. Chceme vše připravit tak, aby I. etapa zastřešování započala už 20. března
2012 a nástavbu nad kuchyní jsme tak měli pod střechou. Zároveň se provádí přípravy na vyzdívání
severní části školky (k parku), aby se tato část zastřešila v polovině měsíce dubna. Vyzdívá se schodiště
do zahrady, kde jsou již základy, a začalo se s bedněním schodů. Zatím proti plánu máme k dnešnímu
dni zpoždění s výstavbou, které vzniklo v důsledku velkých mrazů. Jsem přesvědčen, že do konce dubna tento skluz doženeme. Musím poděkovat učitelkám a zaměstnancům školky, že překonávají úskalí
a omezení, která při stavbě vznikají.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

bavení dané lokality infrastrukturou a stanovila
podmínky pro připojení na inženýrské sítě.
„Momentálně je vše ve fázi ekonomických úvah,
když dojde investor k závěru, že projekt je rentabilní, začne se jednat o konkrétních podmínkách
výstavby,“ vysvětlil Richard Sedlický, šéf komise
stavební a životního prostředí.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Více informací o zamýšleném projektu a jeho vizualizace naleznete na www.canabamb.cz/domy-s-pozemkem/nehvizdy/.

DO ŠKOLY BEZPEČNĚJI DÍKY ZÁBRADLÍ
Bezpečnostní zábradlí v blízkosti pošty na ulici
Pražská bude vyhotoveno ve stejném duchu jako
stávající ochranný prvek na křižovatce u školy. Zábradlí zvýší především bezpečnost dětí při cestě
do školy z nové zástavby.
Jak již bylo zmíněno v minulosti, stavební komise městyse Nehvizdy navrhla a schválila umístění
ochranného zábradlí do nebezpečných úseků na ulici Pražské ve směru na Mochov. Toto zábradlí bude
umístěno mimo současné těleso chodníku, čímž nedojde k jeho zúžení a zvýší se tím bezpečí chodců.
„V současné době jsou vytipovány dva kritické úseky,

foto: Vladimír Nekolný

AKTUÁLNĚ NÁSTAVBA MŠ PRO 117 DĚTÍ S TŘÍDOU

Hlásí se další novostavby
Vlastníci pozemků v lokalitě Za Tarasem, na které
bylo již před šesti lety vydáno územní rozhodnutí
pro stavbu rodinných domů, vstoupili do jednání
s potenciálním investorem – firmou Canaba. Tato
společnost má zájem v Nehvizdech postavit 56 rodinných domů.
Lokalita Za Tarasem se nalézá v jihozápadní části obce, podle společnosti Canaba by se v ní měly
nacházet trojdomy, dvojdomy a také samostatné
domky. V současné době proběhla první jednání,
na kterých obec specifikovala své požadavky na vy-

Druhé patro školky se již rýsuje

první od křižovatky Družstevní s Pražskou ke květinářství na Pražské, druhý úsek je na úrovni knihovny
a pošty na ulici Pražské. Zábradlí bude provedeno
ve stejném duchu jako již umístěná zábradlí v okolí
archivu a základní školy,“ vysvětlil Richard Sedlický,
předseda komise stavební a životního prostředí.
Toto bezpečnostní opatření by obec ráda realizovala v první polovině letošního roku, konkrétní
termín však bude závislý na dohodě se správou
a údržbou silnic.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE
Penzion neschválen
Stavební komise neschválila rekonstrukce domu
čp. 71 pod kostelem na penzion, důvodem je
nesoulad s platným územním plánem. Uvedená
lokalita je schválená jako čistě obytná.

Vysílač na poště
Stavební komise souhlasí s umístěním antén
sdružení Czela.net na budovu pošty, sdružení
poskytne zdarma připojení k internetu pro DC
Dráček a obecní knihovnu a zprovozní na náměstí webkameru.

Revitalizace parku
Komise zadala projekt na revitalizaci parku vedle školky a rekonstrukci lip v okolí kostela sv.
Václava. Navržená opatření budou provedena
v průběhu letošního roku.

Plot pro výběh psů
Stavební komise rozhodla o způsobu oplocení pro
volný výběh psů u ČOV, celý pozemek bude oplocen pletivem výšky 150 cm, budou osazena vrata
pro vjezd techniky a vysazen živý plot.
-ar-

Vážení senioři, přijďte si na radnici pro vstupenky na muzikál
Noc na Karlštejně v Karlínském divadle, 24. 3. 2012 od 15.00 hodin
Vstupenky za dotovanou cenu 250 Kč
Autobus zajištěn, doprava tam i zpět ZDARMA.
Sraz před radnicí 24. 3. ve 13.45 hodin. Těšíme se na vás.
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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TAK TROCHU JINÝ SVĚT

INTEGRACE MARKA JE VELKÝM
PŘÍNOSEM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Jsem učitelka mateřské školy a od září loňského
roku pracuji v nově zrekonstruované mateřské škole v Nehvizdech. Učím v předškolní třídě se sníženým počtem dětí, z důvodu integrace handicapovaného chlapce.
K vytvoření podmínek zdárné a smysluplné integrace bylo potřeba, kromě nutnosti menšího kolektivu, zajistit odborného asistenta pedagoga, nakoupit speciální pomůcky, hračky, nábytek a přizpůsobit provoz i denní režim potřebám chlapce. Rodiče
i děti z integrované třídy byli o všem předběžně
informováni. Většina s nadšením, někteří s menšími obavami pochopili důležitost začlenění chlapce.
Umožnit mu plnohodnotné soužití s jeho vrstevníky a akceptovat při tom jeho specifické potřeby.
Uplynulo půl roku a já mohu s uspokojením konstatovat, že integrace probíhá velmi zdařile. Je velkým
přínosem jak pro chlapce se zdravotním postižením,
tak i pro ostatní zúčastněné děti i dospělé. Za vše hovoří fakt, že Mareček se do školky velmi těší, z tváře mu vyzařuje spokojenost a nadšení. Udělal velký
pokrok v sociální a vzdělávací oblasti. Když je chlapec nemocný, ostatní děti se na něj ptají, chybí jim.
A když se pak jejich kamarád objeví ve dveřích, mají
velkou radost a vřele ho vítají. V tento okamžik mám
krásný, hřejivý pocit u srdce. Všem, kteří přispívají
k možnosti integrovat handicapovaného chlapce, ať
přímo nebo nepřímo, patří velké poděkování!
Leona Chábová, vedoucí učitelka

TAK TROCHU JINÝ SVĚT
Každý jsme jiný, originál. Díváme se na stejné věci
kolem sebe, ale v každém z nás vyvolávají jiné pocity
a myšlenky. Mám-li mluvit o světě dětí s poruchou
autistického spektra (PAS), je jejich vnímání všeho
kolem v něčem jiné než u většiny z nás. Radují se
z věcí, které nám připadají „nudné“, a děsí je to, co
my mnohdy ani nevnímáme (různé zvuky, pachy...).
Mají svůj svět a ten náš je jim neznámý. Ztrácí se
v něm, pokud jim nepodáme pomocnou ruku.
Je to podobné, jako když odcestujeme do cizí vzdálené země, která má jinou kulturu, zvyky, jazyk. Budeme tam „ztraceni“, pokud nebudeme mít „průvodce“. Porucha autistického spektra (PAS) v sobě
skrývá podobné problémy – těžkosti v chápání gest,
emocí, sociální uzavřenost, neschopnost mluvit
nebo s obtížemi. Lidé s PAS mají rádi řád a jistotu,
potřebují vědět, co je čeká.
Děkuju proto všem, kdo nám jsou nápomocni
ve vytváření bezpečného a srozumitelného prostředí, „ostrova“, kde mohou lidé s handicapem zakotvit
a cítit se přijímaní - „jako doma“.
S Marečkem pracuji již několik let a jsem moc potěšena z jeho pokroků. Ze školky je nadšený, děti
vnímá, pozoruje a je s nimi rád.
Kořínková Rút, asistentka pedagoga (pro dítě s PAS)

VYBRALA JSEM SI NA
PRAXI NEHVIZDSKOU
ŠKOLKU

V rámci své odborné praxe jsem si vybrala Mateřskou školu Nehvizdy, ve které je od září integrován
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Markovi se ve školce daří, mezi dětmi má spoustu kamarádů

autistický chlapec Marek. Toto byl důvod, proč jsem
si tuto školku vybrala. Zajímalo mě, jak ostatní děti
autistického chlapce přijmou a jak se on sám dokáže
ve třídě adaptovat. Ve třídě je kromě paní učitelky
také asistentka pedagoga, která s Markem individuálně pracuje. Chlapec komunikuje prostřednictvím
piktogramů, s jejichž pomocí si dokáže sám říct, co
v daný okamžik chce. To mi komunikaci s ním velmi usnadnilo.
Byla jsem mile překvapena, když jsem viděla a vidím, jak se ostatní děti k chlapci chovají, jak dokážou tolerovat a přijmout jeho chování a potřeby.
Mareček má ve třídě své místečko na hraní a své
hračky a děti vědí, že si jeho hračky nesmí brát a že
ho nesmí rušit při práci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu dětí předškolního věku, se domnívám, že se toho chlapec od nich
může hodně naučit. Příkladem může být svačina.
Každé z dětí si vezme svačinu a pití samo a jde si
sednout na své místo. Když Marek vidí děti sedět
a svačit, i on sám dokáže zůstat při svačině v klidu. Zároveň i děti se díky přítomnosti autistického
chlapce mohou něco důležitého naučit – přijmout
lidi s handicapem a pomáhat jim.
Eva Šmejkalová, studentka

POHLED RODIČŮ
DALŠÍCH DĚTÍ VE TŘÍDĚ

Jsem maminka dvou dětí, které navštěvují místní
školku v sokolovně. Když jsme na začátku školního roku měli setkání rodičů o organizaci a chodu
školky, přišla řeč na zařazení handicapovaného dítěte. Nebyl ani jeden negativní ohlas a já sama bych
se divila, kdyby tomu tak bylo. Myslím, že je dobré
zařadit tyto děti do kolektivu zdravých dětí, neboť
oběma stranám to přinese něco pozitivního. Zdravé
děti se naučí vnímat více své okolí a respektovat sociálně slabší jedince. Naučí se pomáhat a to je hodně důležité pro celou společnost.
Moje zkušenost: Dcera má Marečka velmi ráda,
doma o něm často mluví a je smutná, když je její
W W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: archiv školka

kamarád nemocný. Již několikrát mu namalovala
obrázek pro radost.
Jitka Heršálková, maminka Magdy a Matýska

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Součástí projektu rozšíření mateřské školy je i třída
pro 15 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
Vydali jsme se touto cestou z jednoduchého důvodu – často se na nás obracejí rodiče dětí, které mají
poruchu autistického spektra či jiný handicap, potřebují individuální péči a z tohoto důvodu je obtížné pro ně najít v běžné mateřské škole místo. Péče
o tyto děti se neobejde bez asistence a důsledné individuální péče. Chceme, aby tyto děti našly místo
právě u nás, v bezprostřední blízkosti ostatních dětí
a spolu s nimi prožívaly běžné školní radosti i starosti. A nejen to - chceme těmto dětem následně
poskytnout zázemí i v základní škole. Zatím sbíráme zkušenosti z individuálních integrací a konzultujeme naše postupy s poradenskými pracovišti –
v září 2013 je budeme potřebovat.
Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy

PODĚKOVÁNÍ
„Neučme autisty žít náš život, ale vytvářejme
mosty, které nás navzájem budou spojovat...“
Jsme rodiče skoro pětiletého syna Marka, který
žije „tak trochu v jiném světě“. Od září loňského
roku chodí do předškolní třídy v nové mateřské
škole u nás v Nehvizdech a je integrovaný se svojí paní asistentkou mezi ostatní zdravé děti.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo
mu umožnili chodit mezi zdravé děti. Především
panu řediteli Rýdlovi, který se integrace nebál
a šel do toho společně s naší paní asistentkou
Rút a paní učitelkou Leonou. Děkujeme i panu
starostovi, který samotnou integraci podporoval. A v neposlední řadě děkujeme dětem z Markovy třídy, které ho berou takového, jaký je.
rodiče Marka
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

ÚSPĚCH NEHVIZDSKÝCH
ŠKOLÁKŮ NA ŘEMESLECH
POLABÍ
Stejně jako v minulém roce se žáci naší školy neztratili ve víru Řemesel Polabí. V kategorii
košíkářství získaly Kateřina Říhová 3. místo, Veronika Nedvědová 2. místo, Marie Rýdlová 1.
místo. Čestné uznání získal kroužek pletení košíků při ZŠ Nehvizdy, vedený Alenou Borovičkovou a Romanou Duškovou. V kategorii keramika uspěl na 2. místě Slávek Rydval.
V kategorii dospělých tradičně městys úspěšně reprezentovali manželé Duškovi – Antonín
Dušek v kategorii řezba a Romana Dušková v kategoriích košíkářství, krajka. Jsme moc rádi,
že pokračuje tradice nehvizdských řemeslných úspěchů!
Gratulujeme našim výtvarníkům!
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

Nehvizdští školáci i dospělí opět slavili úspěch ve výtvarné soutěži

STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Zápis do mateřinky před námi
Rok je pryč a nás opět čeká zápis do mateřinky. Letos
proběhne dvoukolově, a to díky probíhající dostavbě školky. První kolo zápisu se uskuteční ve dnech
28. a 29. března, a to vždy od 17 do 19 hodin budově
mateřské školy. V této fázi budeme disponovat kapacitou 78 míst, což je méně než v současnosti. Tento stav je způsoben tím, že dojde ke zvětšení plochy
jídelny na úkor stávající třídy. V září pak vznikne
dalších 48 míst - budou dokončeny první dvě
třídy v nástavbě mateřské školy. Od nového školního roku budeme disponovat kapacitou 126 míst

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ
DĚTÍ DO ŠKOLKY
V minulém čísle kurýra jsme zveřejnili informaci pro rodiče o předběžném přihlášení dětí
k předškolnímu vzdělávání. Na úřadě městyse byly připraveny předběžné přihlášky, které
rodiče vyplnili. Zatím bylo v tomto průzkumu
přihlášeno 83 dětí na školní rok 2012/2013.
Musím přiznat, že až tak velký zájem jsme
nečekali. Podle těchto předběžných přihlášek
musíme upravit postup nástavby školky tak,
abychom uspokojili co nejvíce zájemců.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

při využití prostor sokolovny, v září následujícího
roku pak budou dokončeny další tři třídy a kapacita vzroste o dalších 64 míst. Maximální využitelné
kapacity pro předškolní vzdělávání v našem městysi
budou v září 2013 činit 175 míst a 15 míst pro děti
s handicapem. Ve 175 místech je zahrnuto i 15 míst
v sokolovně, která jsou plně financována městysem
/Centrum péče o děti/. Aktuální je samozřejmě
září letošního roku. Celkem v obou kolech budeme moci nabídnout přibližně 60 volných míst –
přesný údaj budeme znát po uzavření všech žádostí
o odklad školní docházky.

Dráček nově součástí školy
V lednu letošního roku došlo k rozšíření okruhu
doplňkových činností školy a otevřela se tak cesta k možnosti zabezpečit provoz Dětského centra
Dráček prostřednictvím školy. Dětské centrum
vnímáme jako velmi důležitou součást společenského, kulturního a školského života Nehvizd. Budeme velmi usilovat o to, aby se Dráčku spojení se
školou vyplatilo!
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEHVIZDY
MĚSTYS NEHVIZDY
vyhlašují
v souladu se zněním § 34, odst. 2 Zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 - 1.KOLO
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání se
v 1. kole podávají ve dnech 28. a 29. 3. 2012 vždy od 17.00 do 19.00 v budově mateřské školy.
Při podávání žádostí je třeba doložit trvalé bydliště obou rodičů a dítěte v městysi Nehvizdy,
a to buď občanským průkazem nebo formou čestného prohlášení.
Termíny 2. kola zápisu k předškolnímu vzdělávání budou včas oznámeny
– uskuteční se v měsíci srpnu 2012 ve vazbě na dokončení stavebních prací v budově mateřské školy.
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Simona Beranová, zástupkyně ředitele pro MŠ

7

NEHVIZDSKÝ KURÝR

INZERCE

STŘÍPKY Z AFK

AKTUALITY Z AFK A TJ SOKOL

AFK SE TĚŠÍ NA JARO
Už v sobotu 24. března vstoupí do odvetné fáze
okresního přeboru A mužstvo AFK Nehvizdy, o den
později zahájí jaro rezerva, žáčkové v minikopané
si pak první ostrý zápas odehrají druhý dubnový
víkend. Nejvíce sledovaný bude zcela jistě první tým
AFK, který se na podzim zdatně vypořádal s rolí nováčka v okresním přeboru. V první části sezony skončil na velice pěkném šestém místě ze čtrnácti účastníků soutěže. Jaro však bude o něco těžší minimálně
v tom, že A tým AFK čeká z celkových třinácti klání
jen pět v domácím prostředí, zbytek odehrají fotbalisté na venkovních hřištích. V prvním jarním střet-

Zvýšení příspěvku

nutí nastoupí AFK na půdě sousedního Záluží (24.
3., od 15.00). Novinkou Fotbalové asociace ČR je,
že každý aktivní hráč, klubový činovník i pořadatel
musí být členem asociace a musí zaplatit členský
příspěvek. „Klub už to vyřešil, přihlášky ke vstupu
do asociace byly podány a poplatky za členství byly
zaplaceny,“ vysvětlil Jiří Poběrežský, předseda klubu
AFK Nehvizdy.
Na jaře přejeme všem oddílům hodně úspěchů!
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Přehlednou tabulku jarních zápasů najdete na str. 4.

SOUTĚŽENÍM A HROU
K TENISOVÝM DOVEDNOSTEM

Zimní příprava minitenistů a babytenistů TJ Sokol
je ve své druhé části. Děti se učí v sokolovně nejen
tenisové základy, ale i všestranné pohybové dovednosti. Žíněnky, overbally, mety, bedýnky na stepaerobic, koordinační žebříky, míče a kužely jsou pro
rozvoj malých tenistů výbornými pomůckami.
Časté střídání různých cvičení udržuje pozornost
těch nejmenších, nácviky navádějí ke správné
technice tenisových úderů, pro pokročilejší se již
dostává do popředí také postupné získávání jistoty
při tenisových úderech. Hry a soutěžení týmů nebo
jednotlivců baví a je vhodné pro všechny kategorie.
Je skvělé vidět koordinační a tenisové pokroky.
Komu před pár měsíci nešlo chytit míč, běhat pozadu, zpracovat míč nebo ho odehrát raketou, může
se pochlubit obrovským zlepšením. Děti mohou
své pokroky předvést rodičům na ukázkových hodinách. Poslední proběhla ve všech kategoriích

v lednu a přišli se podívat snad všichni. Nejbližší
další akce, kde tenisté ukážou své dovednosti rodičům, bude míčový sedmiboj „O míčového krále“
24. března v sokolovně.
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz

Jedná se o hostování
V současné době řeší AFK u týmu dospělých organizační věci před začátky soutěží, dolaďují se
také možnosti hostování hráčů do A mužstva.

Compass do začátku soutěže
Reklama pro největšího sponzora AFK Nehvizdy firmu Compass, která bude zavěšena za brankami, bude dořešena do začátku soutěže.

Úspěch žáčků
Malí fotbalisté Nehvizd zaznamenali úspěch
na turnaji v Praze v Riegrových sadech, kde skončili z osmi účastníků na čtvrtém místě.
-ar-

GRATULUJEME jubilantům
V březnu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané:
EVA PIKALOVÁ
JANA DVOŘÁKOVÁ
VLASTA KŘÍŽOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné
zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

Koordinační cvičení je součástí tenisového tréninku
foto: Petr Kopřiva

INZERCE
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První březnovou sobotu proběhla valná hromada, na níž bylo odsouhlaseno zvýšení oddílových členských příspěvků a snížení počtu
brigádnických hodin pro rok 2012.

W W W. N E H V I Z DY. C Z

Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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ROZHOVOR

KVŮLI OBČANŮM „NEOBČANŮM“ ZTRÁCÍME
PŘES DVA A PŮL MILIONU KORUN ROČNĚ
Obecní rozpočet chudne kvůli nepřihlášeným občanům. Za každého
trvale registrovaného obyvatele
totiž Nehvizdy získají příspěvek
od státu, který v opačném případě
v pokladně chybí. Starosta městyse
Vladimír Nekolný se rozhodl s tímto problémem bojovat.

PROBLÉM V ČÍSLECH
6 400 Tolik korun ročně činí celkový příspěvek od státu na každého trvale přihlášeného
občana v Nehvizdech.
0 - Tolik korun činí příspěvek od státu za nepřihlášeného občana.

Proč je důležité, aby se občané přihlásili natrvalo?
V naší obci poskytujeme občanům řadu služeb.
Například se dotuje doprava, aby nebyla omezená,
pořádají se kulturní akce, rozšiřuje se školka, aby
mohla být většina dětí umístěna. Obec dále financuje provoz sběrného dvora a dotuje svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení, údržbu komunikací, úklid v zimě, údržbu zeleně, využívání školních
a předškolních zařízení, využívání školních hřišť,
provoz obecní policie a tak dále. A to vše něco stojí
a musí se to hradit z rozpočtu obce.

Přináší problém nepřihlášených občanů další potíže?
Ano, přináší to problémy například při řešení dopravní obslužnosti. Při plánování autobusové dopravy se totiž přihlíží ke statistickým údajům přihlášených občanů. To znamená, že nasazení autobusů vychází z čísel, která jsou nižší, než je skutečný
stav obyvatel v Nehvizdech.

Dobrá, jak to souvisí s trvalým bydlištěm v městysi?
Na občany přihlášené k trvalému pobytu dostává
obec z krajského rozpočtu finanční prostředky, přibližně 6 400 korun ročně na přihlášeného obyvatele. Na nepřihlášené občany nedostaneme nic. Občané, kteří zde trvale bydlí a nejsou zde přihlášení,
a nebo své nemovitosti pronajali a jejich nájemníci
nejsou přihlášeni, ovšem požadují veškeré služby
jako občané trvale přihlášení. Navíc chtějí umístit
své děti do předškolních a školních zařízení.

Kolik lidí je nyní přihlášených?
K 1. lednu 2012 bylo v Nehvizdech přihlášeno 1890
občanů k trvalému pobytu a 234 cizinců je přihlášeno k dlouhodobému pobytu. Rekreačních objektů máme nahlášených 68. Tyto rekreační objekty,
v nichž většinou nemá majitel trvalé bydliště, jsou
pronajímány a většina nájemníků není vůbec přihlášena. Z rekreačního objektu se platí 500 korun
na objekt na svoz komunálního odpadu. Příspěvek
od státu na rekreanty ale nedostáváme.

Což je problém, že?
Samozřejmě. Na jedno dítě ve školce je náklad asi
8 000 korun ročně. I když jsou v obci děti přihlášené, nestačí to pokrýt náklady spojené se vzděláváním těchto dětí. Kdyby byli přihlášení i rodiče,
náklady na vzdělávání jejich dětí by se uhradily
z výše zmíněného státního příspěvku, který by se
na ně vztahoval.

Čeho se problém nepřihlášených ještě dotýká?
Dalším problémem je svoz komunálního odpadu
a přidělování popelnic. Svoz komunálního odpadu
váhově neodpovídá počtu trvale přihlášených občanů a nádoby, které se vydaly, také převyšují počtem
průměr v jiných obcích, takže firma AVE nám nebude tyto popelnice už zdarma poskytovat. Od začátku
roku si proto musí občané odpadové nádoby kupovat.

Když tedy rodiče dětí nejsou přihlášení, a přesto
jejich dítě tato zařízení navštěvuje, z čeho dotujete
jeho umístění ve školce?
Musí se to financovat z příspěvků, které dostáváme
na trvale hlášené občany. Tímto vlastně trvale přihlášení doplácejí na nepřihlášené.

Jde jen o popelnice?
Ne, problém je širší. Úřad městyse vybere na svoz
komunálního odpadu na občana trvale přihlášeného
500 korun a AVE musí zaplatit 510 plus ještě odvozy
ze sběrného dvora. Takže i svoz odpadu obec dotuje
částkou hodně převyšující 250 000 korun ročně.

Starosta vyzývá ty, kteří v Nehvizdech nemají trvalé
bydliště, aby to přehodnotili
foto: Mirka Kvasničková

8 000 Takové jsou zhruba roční náklady
obce na umístění jednoho dítěte v předškolním a školním zařízení. Školu však navštěvují
i děti nepřihlášených rodičů, za něž obec nedostává od státu nic.
1 890 Tolik občanů je v Nehvizdech přihlášeno k trvalému pobytu.
234 Tolik cizinců je v Nehvizdech přihlášeno
k dlouhodobému pobytu.
400+ Takový je odhad obce na počet nepřihlášených občanů.
2 500 000 Zhruba o tolik korun ročně přijdou Nehvizdy tím, že si někteří obyvatelé
obce nechtějí v městysi nahlásit trvalé bydliště.
500 Tolik korun zaplatí ročně trvale přihlášený občan za svoz komunálního odpadu, nepřihlášený občan však nemusí platit nic.
250 000 Takovouto částkou dotuje obec
ročně svoz komunálního odpadu, problém
způsobují i občané „neobčané“, kteří za svoz
nemusejí platit příspěvek.
-ar-

Nepřihlášený občan za svoz odpadu neplatí?
Od nepřihlášeného občana nemůžeme ze zákona
tyto poplatky vybírat. Tímto apeluju na nepřihlášené občany, aby alespoň dobrovolně, když už na ně
nechodí žádné příspěvky od státu, přišli na úřad
městyse zaplatit tento poplatek 500 korun na svoz
komunálního odpadu.
Kolik je v Nehvizdech nepřihlášených občanů?
Podle našich předpokladů je to přes 400 občanů,
což když přepočítáme na příspěvky od státu, přibylo by v rozpočtu městyse ročně přes dva a půl milionu korun! Těmto občanům „neobčanům“ se přitom
poskytují veškeré služby.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

FLORBALOVÁ TYGŘATA „KOUSALA“ V ČELÁKOVICÍCH!
Po necelém roce našeho společného trénování jsme se ostatními trenéry rozhodli, že je třeba
„naše florbalové šelmičky“ konfrontovat s jinými
dětmi, a tak jsme přijali pozvání předpřípravky
čelákovické Orky na vzájemné měření sil. Hrálo se
11. února v čelákovické sokolovně - na hřišti, které
je poloviční než naše, a na branky, které naopak byly
skoro dvakrát větší než ty naše. To hrálo do karet
našim dětem. Všechny zaslouží obrovskou pochvalu za předvedenou hru a nasazení.
Chceme poděkovat všem rodičům, kteří s námi byli
a fandili. Velice silně musel působit náš společný
pokřik.
Hynek Ondráček, Tomáš Kalina, Dan Bartončík
a Dan Saleh - trenéři Tygříků

Jednotlivá utkání skončila takto:
Orka Čelákovice - Tygříci TJ Sokol Nehvizdy 0:8
(branky: Filip Vlček 5, Vanessa Keprtová, Jirka Malý
a Zdeněk Čmelík 1)
Orka Čelákovice - Tygříci TJ Sokol Nehvizdy 0:10
(Vanessa Keprtová a Jirka Malý 3, Filip Vlček a Slávek Rydval 2)
Orka Čelákovice - Tygříci TJ Sokol Nehvizdy 3:7
(Slávek Rydval 3, Jirka Malý 2, Vanessa Keprtová 2)
Orka Čelákovice - Tygříci TJ Sokol Nehvizdy 0:8
(Filip Vlček 3, Slávek Rydval 2, Kristina Venerová,
Vanessa Keprtová a Bára Vrabcová 1)
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Florbaloví tygříci

foto: Hynek Ondráček
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VIZÁŽ
KURZY
MASÁŽE
KOSMETIKA
O kráse bylo napsáno již mnoho, až by se zdálo, že je téma vyþerpané.
To je omyl. Krása je nekoneþný pĜíbČh, budeme se jím zabývat stále,
neboĢ je jednou z mnoha ženských tužeb. Muži ji obdivují, básníci
opČvují a my kosmetiþky se o ní staráme. ýas zastavit nelze, ale proþ
trochu neošidit matku pĜírodu ? V mládí k nám byla štČdrá,
s pĜibývajícími roky jí to splácíme i s úroky. Jestliže si u ní nechcete
nadČlat dluhy, zaþnČte o sebe peþovat. Ne kvĤli partnerovi, dČtem nebo
kamarádkám, kterým se chcete vyrovnat, ale jen kvĤli sobČ. ZmČna
zevnČjšku zaþíná v hlavČ. VyžeĖte z ní všechny komplexy a
pochybnosti, které otupují vaše sebevČdomí. Krása je ve vás. Možná ji
nevidíte, protože nechcete. Zdá se vám, že nevypadáte jako ta, která na
vás vzhlíží z nablýskaných þasopisĤ? Nenechte si vnutit iluze o
dokonalosti, která není. Chybou je se snažit být nČkým, kým nejsme.
Možná nemáte nekoneþnČ dlouhé nohy a vosí pas, ale myslíte, že tím by
byl váš život šĢastnČjší? PĤvab není jen otázku penČz.
MASÁŽE

LÍýENÍ

-KLASICKÁ
-ýOKOLÁDOVÁ
-MEDOVÁ

OŠETěENÍ PLETI
OŠETěENÍ TċLA
PEELING
BAHENNÍ ZÁBALY
RAŠELINOVÉ ZÁBALY

-DENNÍ
-VEýERNÍ
- SVATEBNÍ

KURZY LÍýENÍ A SPOLEýENSKÉ ETIKETY, STYLISTIKA
SWAROVSKI ŠPERK NA ZUB
Nejmenším k dispozici dČtský koutek, pro koþárky venkovní terasa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUPÓN NA DÁREK ZDARMA - AKCE DO KONCE DUBNA 2012
KOSMETIKA 490,MEDOVÁ MASÁŽ 490,ýOKOLÁDOVÁ MASÁŽ 490,SWAROWSKI ŠPERK NA ZUB 490,-

Objednávky na tel: 607 863 748
Email: kosmetikanehvizdy@seznam.cz
U Studánky 285, Nehvizdy


Ù

Vážené a milé dámy,
od 2. 4. 2012 vás opČt ráda pĜivítám ve svém
kosmetickém salonu Veronika.
Nabízím širokou nabídku služeb:
• celkové kosmetické ošetĜení pleti
• barvení Ĝas a oboþí
• depilace teplým voskem
• denní, veþerní a spoleþenské líþení
• péþe o ruce
Provozní doba:
PondČlí - þtvrtek
od 18,30 – 21,30 h.
Vinohradská 325
Nehvizdy
Tel: 605 415 537
TČším se na Vás
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Všichni

jste srdeþnČ zváni do novČ otevĜeného kosmetického salonu „Tajemství krásy“
Nabízíme Vám:

• SOLARIUM – horizontální
• KOSMETIKA Remy Laure
• PEDIKÚRA Gehwol
• MANIKÚRA Akril/Gel
• MASÁŽE rĤzné druhy
• PÉýE O TċLO zábaly, peeling
• PRODEJ KOSMETIKY Remy Laure
PO – PÁ 9 – 21 hod.
SO – NE 9 – 19 hod.

Tel: 773 912 277

Volejte hned!

Email: tajemstvikrasy@seznam.cz
Adresa: Nehvizdy, U Studánky,
ul. Pražská 694, 1.patro

OKNA SLEZÁK s.r.o.
dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře
dále žaluzie, sítě proti hmyzu
a parapety
ZAMĚŘENÍ ZDARMA

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
na adrese: V Zahrádkách 100,
Čelákovice – Záluží
Tel.: 777163533
e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY BŘEZNA DO POLOVINY DUBNA
24. BŘEZNA V HUDEBNÍM DIVADLE V KARLÍNĚ, SRAZ VE 13.45 HODIN U RADNICE
SENIOŘI JEDOU NA MUZIKÁL
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Stejně jako loni i letos pro vás komise školství, kultury a sportu městyse Nehvizdy připravila zájezd
do Hudebního divadla v Karlíně, tentokrát na muzikál Noc na Karlštejně. Opět vás zastupitelé Jana
Nepivodová a Tomáš Adamec doprovodí na představení i zpět, pojedete od radnice zdarma pohodlným autokarem a vstupné je i letos výrazně dotované. Představení začíná v 15 hodin, předpokládaný
příjezd do Nehvizd do 20 hodin.
Až do 18. března jsou vstupenky blokované pro
naše seniory, od 19. března – zbudou-li – si je může
za stejnou cenu zakoupit každý další zájemce.
Cena: 250 korun, pořádá: městys
24. BŘEZNA OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK, SLEPÁ 8
VÝROBA ORIGINÁLNÍ VELIKONOČNÍ
DEKORACE METODOU PATCHWORK
Jde o kurz pro dospělé. V ceně je materiál, výrobek
si odnesete domů. Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Vstupné 220 korun/osoba
Pořádá Dětské centrum Dráček
31. BŘEZNA NA NÁMĚSTÍ NEHVIZD,
U NEHVIZDSKÉHO RYBNÍKA
A V DRÁČKU, OD 9 HODIN
VELKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
INZERCE

Tradiční velikonoční výrobky, občerstvení, opět
pletení pomlázek před Dráčkem, tentokrát dopoledne! (přineste si mašličky), třeba přijede i kolotoč.
A o náladu se postará především kulturní program
dětí ze základní školy. K dispozici bude i profesionální fotografka, která vám může přímo na akci
vyfotit reportáž vašich dětí.
Pořádá Tomáš Adamec, ve spolupráci s Dráčkem,
městysem a ZŠ Nehvizdy.
31. BŘEZNA V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
OD 9 DO 12 HODIN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří v Dráčku je součástí velikonočního jarmarku. Na programu je zdobení perníčků pro nejmenší. Přijďte si prohlédnout naše
prostory, prodejnu hraček i zdravé výživy. Budete
mít možnost prohlédnout si práci některých zdejších obyvatel a jejich nabídky vůči svým sousedům
(šití, výroba šperků apod.). Pokud vy sami máte zájem představit svou dovednost nebo činnost, kterou
nabízíte zdejším obyvatelům, kontaktujte Jitku Záhrobskou, detskecentrumdracek@seznam.cz
Vstup zdarma, pořádá Dětské centrum Dráček
2. DUBNA OD 9.00 HODIN V DRÁČKU
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S NEJMENŠÍMI
I naše nejmenší děti si mohou připravit výzdobu
na Velikonoce. V rámci pravidelného dopoledního
programu si každé dítě vyrobí svou velikonoční dekoraci, kterou si odnese domů.
Vstupné: 45 korun, pořádá Dětské centrum Dráček

5. DUBNA OD 9.00 HODIN V DRÁČKU
VELIKONOČNÍ POHÁDKA S NADÍLKOU
V rámci pravidelného dopoledního programu zahrajeme pohádku pro nejmenší s velikonoční tematikou s překvapením. Přijďte, ať se děti pobaví
a naladí na svátky jara!
Vstupné: 45 korun, pořádá Dětské centrum Dráček
5. DUBNA OD 10.00 HODIN VE ŽLUTÉ
ŠKOLCE, NA PŘÍŠTIPKU 226
POHÁDKA KNIHA PRAVĚKU
Pokud se chtějí rodiče s předškoláčky, kteří nenavštěvují mateřskou školu, přijít podívat na pohádku, jsou ve školce vítáni. Děti tak uvidí, jak to
ve školce vypadá, poznají své budoucí kamarády
i paní učitelky a pobaví se. Pohádky ve školce jsou
vhodné pro děti od čtyř let.
Vstupné: 50 korun/osoba, doprovod rodiče je nezbytný. Pořádá: MŠ Nehvizdy
OD 14. DUBNA V SOKOLOVNĚ
OD 16.15 DO 18 HODIN
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
S Kurýrem vám přišel do schránek i plakát s přihláškou na taneční lekce, které se konají po tři dubnové víkendy. Neváhejte s příhláškou, kurzy vede
taneční mistr Miroslav brožovský z Taneční školy
Astra Praha. Na karnevalu jste měli možnost vidět
předtanční jeho syna s partnerkou. Pro rodiče malých dětí je v případě zájmu zajištěno hlídání v Dětském centru Dráček.
Cena: 1600 korun/pár
přihlášky na michal.urvalek@astra-praha.cz
nebo na tel.: 776 883 349
Pořádají Taneční škola Astra Praha s TJ Sokol
Nehvizdy a městysem
Petra Horáková, skolska@nehvizdy
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PĜijme na HPP
• Úþetní
• Recepþní
• Pokojskou
INFO na tel. 602 253 245
Email: lony@lony.cz

KANCELÁěE K PRONÁJMU
NEHVIZDY
nabízíme k dlouhodobému pronájmu dvČ prostorné kanceláĜe s kuchyĖkou a vlastním
sociálním zaĜízením, parkování v objektu, kamerový systém,
ToušeĖská ulice 698, Nehvizdy, kontaktní osoba L. Serbus tel. 602827199
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

ZUMBA V NEHVIZDECH JEDE
„Chtěla bych roztančit celé
Nehvizdy,“ říká Pavla Caltová, instruktorka aerobiku
a zumby, která od února vede
v nehvizdské sokolovně lekce zumby pro děti od 4 let
a zumby pro dospělé.
Caltová je cvičitelkou již 15
let a 10 let se intenzivně věnuje cvičení dětí. O tom, že
zde máme opravdu kvalitní
instruktorku, svědčí nejen úspěchy jejích svěřenkyň, které se v minulosti několikrát umístily na medailových pozicích ve významných celorepublikových soutěžích, ale hlavně hojná účast dětí i dospělých, kteří si na její lekce přicházejí zacvičit
jen tak pro radost. Zumby pro dospělé se účastní široké věkové spektrum cvičících
– od 8 do 55 let, a přestože venku ještě mrzne, atmosféra v tělocvičně je doslova
prázdninová a naše svaly přitom dostanou pořádně zabrat.
Dětská zumba je citlivě rozdělena na několik částí, mezi kterými si děti oddychnou při krátkých pohybových hrách a rozhodně se ani chvilku nenudí. Instruktorka je nadšená šikovností všech cvičících a v případě zájmu bude ráda cvičit častěji,
zorganizuje víkendové kurzy nebo dokonce dovolenou se zumbou.
Simona Mikešová, skolska@nehvizdy.cz

MÁŠ SRDCE? DARUJ KREV!
Darovat krev je snazší, než si myslíte. Pokud jste dovršili osmnácti let, vážíte
více než 50 kg a váš zdravotní stav je dobrý, pak stačí kdykoli prostě jen přijít
na transfúzní oddělení a udělat dobrý skutek, který Vás bude dlouho hřát u srdce.
Pokud máte zájem o více informací, pište na be.st72@seznam.cz
nebo volejte na 724 133 927

Pod záštitou městyse Nehvizdy

PŘEHLED aktivit

Strážníci v únoru odsloužili v Nehvizdech 29 denních a 12 nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku.
V únoru řešili policisté v Nehvizdech celkem 60 skutků (7 trestných činů
a 53 přestupků v dopravě vyřešených blokově). Policisté vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hodin.

STŘÍPKY z akce
Obecní policie
Dne 2. 2. 2012 v 15.23 hod. přijala hlídka OP Šestajovice telefonické oznámení, že se u čerpací stanice EurOil v Nehvizdech nalézá zaběhlý pes rasy
zlatý retrívr. Jelikož se hlídka v tomto čase nacházela v obci, neprodleně
se na místo dostavila a psa odchytila. Šetřením se na místě podařilo zjistit,
komu pes patří. V 15.40 hod byl pes navrácen zpět majitelce.
Policie ČR
V Nehvizdech, v ulici U Hřiště, v rozmezí 00.30 hod. a 8.00 hod. dne 23. 1.
2012 neznámý lupič a vandal vypáčil vchodové dveře rodinného domu,
když majitelé spali, a uvnitř odcizil finanční hotovost a další věci, čímž
způsobil škodu za 20 000 Kč. Jakékoliv informace relevantní k tomuto případu oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

Kontakty:
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: phoocelak@mvcr.cz

INZERCE

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MÎSTÎ
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OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
PŘÍPADNÉ INFO A REZERVACE
NA TEL.: 604 791 142
Ostatní dny v týdnu
je možnost rezervace
na privátní akce, oslavy,
párty.
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

COCKTAILY
A DRINKY,
ITALSKÁ KÁVA,
DEZERTY, SUSHI,
PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY,
doutníky, VÍNA...

OTEVüENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY
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Nehvizdský kurýr Vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524. Evidenční číslo: MK ČR E 16599. Uzávěrka čísla: 12. 3. 2012. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky.
Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u příspěvku uvedeno jinak. Sazba: M.S.A. production, s. r. o. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci
(nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, e-mail petra_horakova@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz , telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.

