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„DOKÁZALI BYCHOM
AKCI ZOPAKOVAT
I DNES,“ ŘÍKALI PARAŠUTISTÉ
Málokterý den v roce se vydaří tak, jako se vydařil dětský den. Díky bohatému programu, který korunovaly seskoky parašutistů Armády ČR, ale i vystavená vojenská technika – pandur, kajman, historická vozidla z války –
a také soutěže pro malé i velké, odcházel snad každý domů s dobrou náladou.

ATLETICKÉ
ZÁVODĚNÍ
U sokolovny se ve čtvrtek 17. 5. postupně sešlo skoro 40 závodníků. Na začátek nechybělo
zahřátí úvodní hrou a řádné protažení, abychom předešli úrazům. Pak už mohl začít boj
o medaile. Celkem si všichni vyzkoušeli osm
atletických disciplín, za něž dostávali na jednotlivých stanovištích body. Měřili jsme rychlosti běhů, vzdálenosti hodů a skoků. Všichni
si za svoji snahu a bojovnost zasloužili malou
odměnu, ale jen ty nejlepší výkony byly ohodnoceny medailemi a diplomem. O tom, že se
děti bavily, svědčí i fakt, že nám do oddílu
přibyli noví atleti. Všem gratuluji k výkonům
a děkuji také za pomoc při pořádání.
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Ano, vidíte správně, parašutista se těsně po seskoku dobře baví, směje se a děti i dospělí tleskají. Snad se i vojákům v Nehvizdech
líbilo, my jim můžeme vyjádřit jen hluboký obdiv a dík!
foto: Martina Venená, Foto Emotion

foto: Eva Luňáková

Vítězové dle kategorií
4-5 let - 1. Dostálová Lucie, 2. Venera Daniel,
3. Šlahůnková Sabina
6-7 let - 1. Kubík Jan, 2. Počepická Viola,
3. Nedvěd Matyáš
8-9 let - 1. Jetel Ondřej, 2. Dostálová Markéta,
3. Poppelová Lucie
10-12 let - 1.Vojtíšek Ondřej, 2. Prajer Martin,
3. Fraitag Ondřej

Letošní dětský den byl v Nehvizdech trochu netradiční. Jako všechny obce, jichž se kroky rotmistrů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka nějak dotýkají
(a v Nehvizdech jejich seskokem vlastně operace
Anthropoid v prosinci 1941 začala), jsme se snažili
jejich hrdinství připomenout. Loni v zimě vzpomínkovou, pietní akcí, letos v červnu na dětském
dni s veterány II. světové války, z nichž do Nehvizd
zavítal především brigádní generál Alexander Beer,
a Armádou České republiky. Na celé akci se podílely desítky lidí – téměř všichni zastupitelé, členové
TJ Sokol Nehvizdy i AFK Nehvizdy, dobrovolníci,
kteří pomáhali se soutěžemi pro děti, naše děti,
které chodí do oddílů v sokolovně, a jejich trenéři,
nadšenci, kteří přivezli do Nehvizd starou vojenskou techniku, a v neposlední řadě i nehvizdské
restaurace U Kraftů, Drástů i Bar High, které připravily nejen speciální dětské menu, ale i soutěže
a atrakce pro děti. Na řadu fotografií z celé akce
se můžete podívat na stranách 2 a 3, nebo zamiřte
na web městyse, případně do nehvizdské skupiny
na Facebooku.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Nejprve vzpomínka, pak radost dětí
Dopoledne bylo v nehvizdské sokolovně věnováno
zajímavé přednášce Davida Eisnera z Městského muzea v Čelákovicích. Ještě před tím přítomné krátce
přivítal starosta Městyse Nehvizdy Vladimír Nekolný, brigádní generál Bohuslav Dvořák a brigádní generál Alexander Beer a v neposlední řadě i Miloš Ryčl
z TJ Sokol Nehvizdy. V sokolovně proběhla výstava
dobových zbraní, výstava ANLET Někomu život,
někomu smrt, promítal se film a dobové fotografie.
Na víceúčelovém hřišti u sokolovny byly předvedeny
sokolské skladby připravované na všesokolský slet
2012 a ukázka z cvičení dětských oddílů TJ Nehvizdy. Od 11 hodin se pak program přesunul do areálu
AFK Nehvizdy, kde byla k vidění vojenská technika
veteránů, i ta současná Armády ČR. V 11.30 a ve 14
hodin na hřiště seskočili na počest obou rotmistrů
parašutisté a přistál vrtulník. Všichni si vojenskou
techniku včetně vrtulníku mohli osobně vyzkoušet.
Stejně zajímavé bylo ale i předvedení výcviku vojenských psů a modelů letadel, které přivezli nadšenci
pokračování na straně 3
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FOTOREPORTÁŽ: Vzpomínka na dětský

den s armádou a veterány
Dětský den zahájila přednáška ředitele Městského muzea v Čelákovicích Davida
Eisnera, která i dětem přiblížila, co vlastně přinesla operace Anthropoid, která před
70 lety začala seskokem parašutistů v Nehvizdech.
Foto:
Mirka Kvasničková 1,3,6,7
Bohuslav Bubník - 2
Richard Sedlický - 4,5
Martina Venená - 8
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TJ Sokol Nehvizdyy
připravil na víceúčelovém hřištii
hodinový program, v němž se střídalaa
vystoupení cvičenců se skladbami na letošní všesokolský slet a nehvizdských dětí,
které navštěvují v sokolovně sportovní kroužky.

Armáda ČR, díky tomu, že akci podpořil i ministr obrany,
přivezla do Nehvizd pandur a kajman,
kajman nadšenci pak
starou vojenskou techniku.
te

6

7
8

2

M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

U
Ukázkám
z výcviku vojenských psů přihlížely
ddesítky dětí i dospělých, pobavil je i doprovodný
n komentář ředitele školy Luboše Rýdla, který
po
p celý den akci s megafonem u úst skvěle moderoval.
de

Foto:
Mirka Kvasničková - 10
Richard Sedlický - 13
Mrtina Venená - 9,11
Radim Janoušek - 12
Kristýna Hladká - 14

Neskutečný zájem měly
děti o prohlídku vojenské
helikoptéry. Všem dobrovolníkům, kteří se starali
o bezpečnost na hřišti,
ppatří dík také, protože nášš
ddětský den nezakalila žád-nná nehoda, všichni byli plníí
ppochopení a ukázněni.
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dokončení ze strany 1

„DOKÁZALI BYCHOM AKCI ZOPAKOVAT I DNES,“ ŘÍKALI PARAŠUTISTÉ
z Tyršova domu. „Ano, podobnou akci, jako byl Anthropoid, bychom dokázali realizovat i dnes,“ řekl
brigádní generál Dvořák, který v Nehvizdech zastupoval Ministerstvo obrany.

Děti soutěžily a pískaly o sto šest
Přes dvacet lidí pod vedením Evy Luňákové z TJ
Sokol Nehvizdy a zastupitelky Jitky Záhrobské pak
odstartovalo ve 13 hodin. Soutěže měly vojenskou
tématiku a za odměnu pak děti dostaly řadu dárků.

Zřejmě nejvíc je zaujaly píšťalky, protože areálem
AFK se od 14 hodin až do skončení akce jejich zvuk
krásně nesl. Občerstvení bylo všude dost, jak v sokolovně, tak na hřišti. A díky patří i místním restauracím a baru – míchání koktejlů malých barmanů
se setkalo s velkým ohlasem i na Facebooku. „Fotit
jsme stíhali jen zpočátku, pak už jsme se jen věnovali
dětem a doplňování materiálů,“ napsal majitel baru
Radim Janoušek. Ale i u Kraftů a Drástů měli plno.
Možná, že ne vše na akci bylo dokonalé, možná ne
W W W. N E H V I Z DY. C Z

vše se povedlo stoprocentně, ale vězte, že organizátoři ji pro vás připravovali ve svém volném čase několik dlouhých týdnů a snažili se, aby se vám líbila.
Fotoreportáže tentokrát připravila nejen Martina Venená (Fotoemotion), ale i Richard Sedlický,
Mirka Kvasničková, Pavel Venera, Bohuslav Bubník, Kristýna Hladká a Radim Janoušek. I proto si
2. červen budeme moci ještě dlouho připomínat.
Petra Horáková, Mirka Kvasničková
mestys@nevhizdy.cz
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AKTUÁLNĚ: Jak pokračuje stavba školky
Montáž
ntáž předsazené prefabrikované nosné stěny směrem k sokolovně.
Na první a druhé etapě výstavby je již hotová fasáda
se zateplením.

Podlahové vytápění
ění
s tepelnou izolacíí
je nainstalováno
a odtlakováno.

Popisky připravil:
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
Fota:
Mirka Kvasničková
a Vladimír Nekolný
Podlahy se zalitím otopné soustavy byly
provedeny na obou etapách. Podařilo se je zalít se
čtrnáctidenním předstihem, takže před pokládkou
podlahových krytin nám dobře proschnou.

PŘIPRAVUJEME SMLOUVY, V AREÁLU
CHCEME VYBUDOVAT ŠKOLU
Konečně se nám podařilo dokončit záměr
minulého zastupitelstva
o získání pozemků a budov od firmy Xaverov
za změnu ÚP č. 2 a úklid
areálu drůbežárny. Nyní
se připravují smlouvy
o převodu pozemků
a budov na městys, které by se měly uzavřít
do konce června 2012.
V areálu by měla vzniknout další budova základní školy.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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foto: Mirka Kvasničková

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

MÁJOVÁ SE
VYDAŘILA

Pod májkou v květnu tančilo v sokolovně na 115
lidí, kteří se přišli pobavit na již tradiční Májovou zábavu. Hudbu obstaral Kolář Band, o výzdobu se postarali dobrovolníci z TJ Sokol. AFK
a zastupitelů a členů školské komise, májky
obstaral zastupitel Daniel Štěch. Jen by příště
mohlo přijít více lidí, dvě stovky se do sálu v sokolovně klidně vejdou . Tak uvidíme na Posvícení!
-pep-
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STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE

AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZPOMALOVACÍ SEMAFOR
BUDE STÁT JEŠTĚ LETOS
Původně plánovaný termín pro zhotovení zpomalovacího semaforu na příjezdu do obce ve směru
od Mochova musel být kvůli podané žádosti o dotaci posunut. Přestože byla žádost nakonec neúspěšná, semafor stát bude.
Městys totiž vyčlenil potřebné finanční prostředky v rozpočtu a technické služby poptaly nabídky
na semafor od několika firem, které budou v blízké

době vyhodnoceny. Potřebnou dokumentaci a stanoviska dotčených orgánů má již městys k dispozici, takže po dořešení napájení semaforu elektrickou
energií protlakem pod ulicí Pražskou již nebude nic
bránit jeho instalaci.
Richard Sedlický, Petr Mück
stavebni@nehvizdy.cz

PŘECHOD PRO CHODCE SMĚREM
NA HŘIŠTĚ AFK BUDE BEZPEČNĚJŠÍ

 V projektu CANABA byl předán konečný výkres situace Za Tarasem, který obsahuje odsouhlasených 63 RD. V současné době se projednávají podmínky věcných břemen s vlastníky pozemků, místa napojení na IS a VO. Projednávány
jsou i dvě směny pozemků mezi vlastníky, městysem a Canabou pro vybudování komunikace.
 Stavební komise projednala a odsouhlasila
uspořádání herních prvků na hřišti Za Valem
a potřebné stavební práce. Jedná se zejména
o přípravu pro IS, výstavbu přírodního schodiště
v rohu valu v ulici Vyšehořovická, vybudování
sáňkařského svahu a rozmístění sportovišť. Dále
komise navrhla umístění dětského hřiště a asfaltového oválu a seznámila se s nabídkou na asfaltérské práce na hřišti. Navrhuje, aby byla v letošním roce na výstavbu hřiště použita částka
cca 2,5 mil. Kč. Konkrétní informace přineseme
po odsouhlasení zastupitelstvem.
 Komise projednala návrh na vybudování orientačního systému v obci. Navigační cedule
budou umístěny na ulici Pražské a budou označovat komunikace napojující se na Pražskou
a dále významná místa v Nehvizdech (např.
sokolovna, hřiště AFK, pomník parašutistům,
apod.). Instalaci na lampy veřejného osvětlení provedou naše technické služby, dodavatel
cedulek vzejde z poptávkového řízení.
 Komise byla pověřena zastupitelstvem, aby
v souvislosti s navýšením kapacity MŠ zpracovala návrh na zvýšení parkovacích míst
v jejím okolí. Možné návrhy předloží komise
na příštím zastupitelstvu.
 Komise ve spolupráci s TS provádí průběžnou
kontrolu zeleně v obci, připravuje návrhy
na pěstební opatření a dosadbu vhodné zeleně (ulice Pražská, ul. Do Nehvizdek, park, atd.)

foto: Richard Sedlický

Není tajemstvím, že přechod pro chodce přes ulici
Pražskou do ulice U Hřbitova není situován úplně
ideálně. Jeho vyústění totiž nesměřuje na chodník,
ale do vozovky ulice U Hřbitova. Zejména s ohledem na akce pořádané na hřišti a plány obce na rekonstrukci části budovy v areálu bývalé drůbežárny
na školní třídy, a tedy větší pohyb chodců, navrhla
komise stavební a životního prostředí ve spolupráci
s komisí finanční a bezpečnostní přesun přechodu

na druhou stranu křižovatky, kde bude zároveň
v parku dobudován podél vozovky chodník. Tímto opatřením bude překročení Pražské zcela plynulé a bezpečnější. Při plánované opravě vozovky
Pražské ulice, kterou bude provádět správce komunikace, již tedy nebude stávající přechod obnoven
a kousek od něj vznikne nový.
Richard Sedlický, Petr Mück
stavebni@nehvizdy.cz

 Na základě rozhodnutí rady městyse řeší stavební komise spolu s komisí finanční a bezpečnostní odstranění nelegálně umístěných
pomníčků na Pražské ulici u vjezdu do ulice
Za Humny. Po vyjádření správce komunikace
požádáme dopravně správní orgán o vydání rozhodnutí na odstranění těchto pomníčků. Tato
skutečnost bude projednána i s pozůstalými.
Richard Sedlický, stavebni@nehvizdy.cz

CVIČENÍ S DĚTMI V DRÁČKU POKRAČUJE
Podívejte se, jak v DC Dráček
cvičí rodiče s dětmi od 3 měsíců do tří let. „Za lekci rodiče
zaplatí 65 korun a pokračovat
budeme i v září,“ říká vedoucí centra Jitka Záhrobská.
Více informací získáte v DC
Dráček nebo na www.nehvizdy.
cz, odkaz Dráček.
Upozorňujeme
také,
že DC Dráček je přes
prázdniny zavřené. Stále se ale můžete u Jitky Záhrobské
hlásit na příměstský tábor pro děti
od tří do šesti let, a to v novém termínu
od 20. do 24. srpna.
-pep-

fota: Jitka Záhrobská

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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INFORMACE Z ÚŘADU,
KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT
Výměna poškozených popelnic

 V případě, že máte POŠKOZENOU PLASTOVOU NÁDOBU NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD – kontaktujte svozovou firmu AVE CZ
p. Heuchel, tel. 606 685 921, který s vámi dořeší
výměnu.
 Pokud máte POŠKOZENOU KOVOVOU NÁDOBU NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
– musíte si na své náklady pořídit nádobu novou, tyto již svozová firma nevyměňuje.

Vítání občánků

 Oznamujeme rodičům, kteří byli na posledním
vítání občánků, že si mohou v podatelně úřadu
vyzvednout připravené hrníčky.
 Dále žádáme rodiče dětí s trvalým pobytem
v Nehvizdech, kterým se narodí děti, že je mohou nahlásit k vítání občánků na úřadu městyse. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu bydliště) zašlete mailem
na mestys@nehvizdy.cz nebo nahlaste osobně
v podatelně úřadu. Miroslava Kvasničková,
kvasnickova@nehvizdy.cz.

Tříděný odpad – kam s ním?

 Sběrný dvůr pod úřadem městyse
Otevřeno:
středa od 14 do 17 hod.
sobota od 9,30 do 11,30 hod.
Na sběrný dvůr můžete vytřídit – plasty, sklo,
papír, tetra-pack, objemný odpad, kovy a nebezpečný odpad.
Plasty, sklo a papír je možné uložit i do kontejnerů, které jsou v ul. U Parku, Horoušanské,
ul. Družstevní, ul. Do Nehvizdek (restaurace
U Paši), ul. Pražské – nová zástavba a u dětského hřiště Lentilky.
Trávu, listí a měkké části biologicky rozložitelného odpadu je možné ukládat do kontejnerů, které jsou umístěny v ul. Družstevní, ul.
Na Zámku a ul. U Hřbitova.

Dřevní hmotu ze zahrádek ukládejte na plochu
v ul. Do Nehvizdek u čistírny odpadních vod.
Bližší informace najdete na www.nehvizdy.cz/
odpady.

Zastupitelstvo městyse schválilo:

 koupi budovy č. p. 243 zemědělská stavba, postavené na parcele parc. č. KN st. 282, budovy
bez čp. a če., zemědělská stavba, stojící na parcele parc. č. KN st. 303, pozemku parc. č. KN
st.282 o výměře 314 m², zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. KN st. 303 o výměře 141
m², zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.
č. KN 477/1 o výměře 540 m², ostatní plocha,
zeleň, který vznikl rozdělením původního pozemku geometrickým plánem č. 916-13/2012
a pozemku parc. č. KN 477/4 o výměře 4285 m2,
ostatní plocha, zeleň, který vznikl rozdělením
a sloučením pozemků dle geometrického plánu
č. 916-13/2012
 záměr na rozšíření sokolovny a poskytnutí finančních prostředků za předpokladu, že způsob
financování a kompenzací bude odsouhlasen
auditorem
 vybudování studny na pozemku pč. 469 v k. ú.
Nehvizdy, který je ve vlastnictví obce
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Pozor na sprejery!
Po delší odmlce zase řádili sprejeři. Poškodili
fasádu na sokolovně a halu firmy. Prosíme občany, aby si všímali dění v obci a případné vandaly
nahlásili, protože příště může být pomalován
a zničen jejich majetek. Proti těmto jevům musíme bojovat společně.

Oznámení

 Rada městyse Nehvizdy stanovila usnesením
č. 3/19/2012 ze dne 12. 4. 2012, že s účinností
od 13. 4. 2012 se pro veřejnost ruší v pátek úřední hodiny na Úřadě městyse Nehvizdy. Platnost
rozhodnutí je do odvolání.
Úřední hodiny v ostatní dny zůstávají nezměněny, tedy:
Pondělí 8 - 12, 13 - 17
Úterý 8 - 12, 13 - 16
Středa 8 - 12, 13 - 17
Čtvrtek 8 - 12, 13 - 16
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

OBĚDY PRO SENIORY
O PRÁZDNINÁCH
Stravování seniorů o prázdninách je zajištěno
v restauraci U Drástů na náměstí, a to od 1. 7.
2012 do 2. poloviny srpna. Přesné datum, kdy
bude vařit školní jídelna, bude včas oznámeno.
Jídelníček bude vyvěšen ve vývěsce u úřadu
městyse. Obědy se budou vyzvedávat od 10.30
do 11 hodin, tj. v době, kdy je v restauraci nejmenší provoz. Cena oběda bude 60 Kč, doplatek
uhradí městys. Objednávky i placení obědů se
bude provádět opět v podatelně úřadu městyse.
Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Z KVĚTNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse:
Ověřuje podle odůvodnění změny č. 2 ÚP městyse
Nehvizdy zpracovaného pořizovatelem, změnu č. 2
územního plánu městyse Nehvizdy

UPOZORŇUJEME

 záměr směny pozemků s J. K.; záměr na směnu
pozemků bude zveřejněn na úřední desce
 záměr na uzavření směnné smlouvy na pozemky pč. 370/6, 365/21 a 551/6 ve vlastnictví obce
za pozemky pč. 326/492, 326/490 a 326/490,
všechny v k. ú. Nehvizdy; záměr na směnu pozemků bude zveřejněn na úřední desce
 vydat souhlasné stanovisko investorovi stavby
k vydání stavebního povolení pro objekt pizzerie na pozemku p. č. 92/21 v k.ú. Nehvizdy

Zastupitelstvo městyse pověřilo:

 starostu podpisem smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene pro kanalizaci
a veřejné osvětlení v lokalitě Za Tarasem bezúplatně a pro připojení plynu smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s RWE
za 500 Kč
 STK vypracováním návrhu úsporné verze vybavení víceúčelového hřiště a souhlasí s přípravou chrániček pro vodovod a el. energii
 STK vypracováním návrhu na rozšíření kapacity parkovacích míst u MŠ
Více na www.e-deska.cz/nehvizdy/
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

foto:

Na hřiště dáme kamery!
Správce dětského hřiště v Lentilkách Jiří Homolka upozornil, že z hřiště odklízel neuvěřitelné množství cigaretových nedopalků, přitom je
v pravidlech užívání hřiště jasně napsáno, že se
tam nesmí v žádném případě kouřit. I předsedkyně školské komise Petra Horáková před několika týdny v podvečer upozorňovala skupinu
dospělých, aby na lavičkách na hřišti nekouřili. A nedávno neznámý vandal zničil na témže
hřišti dětský stoleček, který pak opravil pan To-

foto: Mirka Kvasničková

mšů. Upozorňujeme, že již vybíráme kamerový
systém, který bude na dětské hřiště co nejdříve
instalován. Prosíme také občany, aby nevhodné
chování na dětském hřišti oznámili vždy správci, případně rovnou obecní policii.

CHVÁLÍME
Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kdo se podíleli na přípravě dětského dne. Není možné je
vyjmenovat, protože by na to stránky Kurýra
nestačily. Chceme jen říct, jak moc si dobrovolné práce pro obec a naše děti vážíme! Víme, že
to není samozřejmost.
Vladimír Nekolný, Petra Horáková
mestys@nehvizdy.cz

PETICE ZA ZÁCHRANU
BRANDÝSKÉ NEMOCNICE
Sekretariát Nemocnice Brandýs nad Labem zaslal
na městys očíslované petiční archy na záchranu
brandýské nemocnice. Kdo bude mít zájem tuto petici podepsat, archy jsou uloženy v podatelně úřadu
městyse.
-mk-

POZOR!
V ČERVNU ODEČTY VODY
VaK Zápy oznamuje občanům, že od druhé poloviny června 2012 budou prováděny odečty stavů
vodoměrů v rámci katastru obce Nehvizdy. Odečty
bude provádět jako obvykle pan Arazim. Děkujeme
za spolupráci. Více informací na www.nehvizdy.cz.

M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL, DC DRÁČEK A AFK NEHVIZDY

DOPRAVIL DO NEHVIZD BRONZ HOKEJISTŮ Z MS,
TEĎ POVEDE RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Především díky jeho energii a umění organizovat se
mohly nehvizdské děti nedávno vyfotit s bronzovou
medailí, kterou letos přivezli z mistrovství světa čeští hokejisté. A také vyzkoušet jejich opravdové dresy
(fotky vidíte dole na této straně). David Janoušek
tvrdí, že to pro děti udělal rád. V Nehvizdech bydlí
tři roky a od září povede společně s ředitelem školy
Lubošem Rýdlem a dalšími myslivci rybářský a myslivecký kroužek v DC Dráček.
Proč jste se rozhodl vést v Nehvizdech rybářský
kroužek pro děti a co od něj mohou děti a jejich
rodiče očekávat?
Do svých 21 let jsem byl vedoucím oddílu v Junáku
a následující tři roky jsem spolupořádal soukromé
dětské tábory, kde jsem působil jako sportovní vedoucí. Kvůli pracovnímu vytížení jsem však činnost
s dětmi přestal zvládat. Dnes, když už mám více
času a nepředpokládám, že mi kroužek zabere hodiny volna, bych rád začal předávat další generaci
vztah k přírodě, kterou dokáže člověk už jen svou
přítomností rušit víc, než si dovedete představit.
Kroužek doufám nebude jen o rybářství, ale i o myslivosti, do které děti zasvětí pan Luboš Rýdlo a další
nehvizdští myslivci. Navíc rád dětem i rodičům předám zkušenosti z let skautingu, jež se s rybolovem,
myslivostí a pobytem v lese či u vody doplňují. Dál
už bude záležet na každém dítěti, zda bude chtít pokračovat cestou rybáře, a nebo myslivce.
Jak se z člověka stane sportovní rybář? Kdy propadne této vášni?
Když mi bylo asi 6 let, vzal mě jednoho dne můj
soused, který byl v té době i vůdce junáckého oddílu, k rybníku. Sosna (to byla jeho přezdívka) mi
tenkrát půjčil rybářské náčiní a ukázal základy rybolovu. S první ulovenou rybou a bojem, který jsem

David Janoušek povede v DC Dráček rybářský kroužek, sám je zkušeným rybářem.

s ní musel svést, se ve mně probudila láska k vodě
a osádce v ní. Možná to byl začátek mé závislosti,
která nadále pokračuje aktivní spoluprací s Českým
rybářským svazem, pro který vykonávám post rybářské stráže pro revír Labe 411 050, 411 165 a Jizery 1-411 024.
Dopravil jste k dětem z městyse trofeje hokejistů
z MS 2012, za což vám byli malí i velcí velmi vděční. Jak se vám to podařilo?
V tomto případě je třeba poděkovat hlavně lidem
z Českého svazu ledního hokeje, kteří vřele podporují rozvoj mládeže. Tím, že se dlouho pohybuji
v oblasti vrcholového sportu, jsem jen využil dobrého kontaktu, a stal se tak pouhým zprostředkovatelem mezi organizací a radostí v očích malých fandů.

foto: archiv Davida Janouška

Jak dlouho vlastně v městysi žijete a proč jste si
Nehvizdy vybral pro svůj život?
Žiju v Nehvizdech necelé tři roky. Po dohodě s mojí
přítelkyní Šárkou byl městys tím nejlepším místem
v Polabí, které je na půl cesty mezi městem a přírodou.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

INZERCE

DĚTI SI SÁHLY
NA TROFEJE HOKEJISTŮ
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

fota: Mirka Kvasničková

Nehvizdské děti (ale i mnozí tatínkové a maminky
) se v květnu měly možnost vyfotit s medailemi
a dresy našich bronzových hokejistů z letošního
mistrovství světa. Trofeje do Nehvizd přivezl David
Janoušek a akci uspořádalo DC Dráček společně

s městysem v parku před dětským centrem. Fotografie jasně dokazují, že se děti skvěle bavily. Některé „hokejkovaly“ ještě v postýlkách. Více fotografií můžete vidět na www. nehvizdy.cz.
-pepW W W. N E H V I Z DY. C Z

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
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NEHVIZDSKÝ KURÝR

STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

ŠKOLNÍ OKÉNKO

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
BOHUŽEL POMALU KLEPE NA DVEŘE
o vydávání kladných rozhodnutí – přesně tak, jak
jsme doposud prezentovali.
V měsíci červnu se mohou páťáci ještě těšit na školu
v přírodě s rafty, koly a turistikou, nižší ročníky mají
svou výpravu do Doks již za sebou. Čeká nás ještě
závěrečný výlet, sportovní den a rozloučení s páťáky,
které nám umožnil AFK Nehvizdy. Fotbalisté nám
poskytli své prostory a ještě sponzorsky zajistili pro
naše páťáky občerstvení. Pánové, děkujeme.
Přejme si tedy klidný závěr školního roku, požehnané léto a těšme se na zahájení školního roku
2012 − 2013.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Mateřinka svůj provoz ukončí v pátek 22. 6. Školka
v sokolovně pojede do pátku 13. 7. Školní jídelna
nechá vychladnout kotle dne 29. června a poté se
odmlčí až do zahájení provozu po kolaudaci nástavby. Školáci základní školy se s vysvědčeními rozeběhnou domů po první vyučovací hodině v pátek
29. června. Ten den už budou bez oběda, jako každoročně poslední školní den nepojede ani školní
družina. Pokud by však rodiče měli problém s hlídáním družinových dětí, lze se individuálně s vychovatelkami ŠD domluvit.
Rodiče dětí, které budou přijímány ve druhém přijímacím řízení do školky, budou v létě SMSkami,
prostřednictvím webu a plakátků včas informováni

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY
Konec školního roku je vždy příležitostí k zamyšlení a poděkování. Dovolím si tedy poděkovat za úspěšný
průběh školního roku, který přinesl nejen začátek další etapy rozvoje nehvizdského školství, ale i spoustu
příjemných obyčejných chvil. A komu děkovat? Vám, našim žákům, za příjemné chvíle, strávené s Vámi
ve škole. Vám, rodiče, za Vaši spolupráci s námi. Vám, paní zastupitelky, páni zastupitelé za podporu
školy, žáků, kantorů i zaměstnanců, Vám, Petro Horáková a Vladimíre Nekolný, za to, že si uvědomujete
důležitost existence kvalitního obecního školství a že jste nám kdykoli k dispozici, a Vám všem, kteří
jste našimi přáteli a podporovateli - víme, že je Vás hodně. Nesmím zapomenout ani na dámy z úřadu,
nehvizdské Sokoly a fotbalisty, stejně tak i na naše technické služby– díky i Vám.
Děkuji svým kolegyním v mateřské i základní škole – nejen pedagogům, ale i provozním zaměstnancům
– za perfektně odváděnou práci a zejména za to, že v našem sboru panují velmi dobré kolegiální vztahy.
V dnešní době to není vůbec samozřejmé.
Užijte si klidné a požehnané léto, odpočiňte si a věřte, že tu zase v září budeme v plné síle, abychom
zvládli dny a měsíce příštího školního roku.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

Majitel ztracených peněz,
které nalezla a odevzdala Denisa Poláková, se
o své peníze přihlásil a byly mu předány. Poctivou nálezkyni ve škole navštívil starosta Vladimír Nekolný, poděkoval jí a předal dárek. Deniso, ještě jednou díky.

foto: archiv ZŠ Nehvizdy

Děkujeme za pomoc
Ondrovi Fraitagovi, Aničce Ptáčkové, Filipu Kučerovi a Janě Říhové. V pátek 1. 6. jste nám moc
pomohli s přípravou dětského dne. K poděkování se připojuje i předsedkyně školské komise
Petra Horáková.

Příměstyský tábor
proběhne v termínu 16.–20. června, denně
od 8.00 do 16.00 hodin se stravováním v restau-

foto: archiv ZŠ Nehvizdy

MINITENISTÉ ZAKONČILI SOUTĚŽ
DRUŽSTEV VÝHROU!
Radošovicemi B. Získané zkušenosti ze zápasů využijí minitenisté ještě letos na turnajích jednotlivců
a za rok opět v soutěžích družstev, na které nám
dozraje i spousta dalších hráčů z oddílu minitenisu
a babytenisu. Nejdůležitější je, že děti soutěž družstev bavila a chodily a jezdily na zápasy rády. Rodiče
našich hráčů i ostatní naši příznivci vytvořili dětem
vždy výbornou sportovní atmosféru.
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz

Minitenisté TO Sokol Nehvizdy hráli letos v květnu a červnu poprvé soutěž družstev Českého tenisového svazu v kategorii minitenis (do 7 let).
Přestože soupeři byli zkušenější, většinou měli
věkovou i výškovou převahu, dokázali jsme sehrát
spoustu pěkných a také napínavých zápasů s týmy
Jiskra Zruč n./Sáz., TK Neridé, TK Radošovice A,
TK Radošovice B, TK Pacov. Letošní soutěž družstev jsme zakončili v posledním utkání výhrou nad
INZERCE
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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
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Volejte hned!

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

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

raci U Drástů. V současné době je jedno volné
místo, lze kontaktovat paní učitelky Krajíčkovou
a Douckovou na tel. 326 992 532 nebo ředitele
školy na 603 726 127 a přihlásit se.

foto: archiv ZŠ Nehvizdy

Schůzka rodičů budoucích
prvňáčků
se uskuteční ve středu 20. 6. od 18.00 hodin
v budově školy.

Školní rok v základní škole
bude ukončen v pátek 29. 6. po první vyučovací hodině. Žáci odejdou domů po vydání
vysvědčení, školní družina i školní jídelna jsou
již tento den mimo provoz. Pokud by rodiče
družinových dětí měli s hlídáním dětí problém,
je možné se individuálně domluvit s vychovatelkami ŠD. Nový školní rok bude v ZŠ zahájen
3. září, učitelé jsou ve škole přítomni v posledním srpnovém týdnu. Organizace školního roku
2012-2013 je k dispozici na webových stránkách
školy v sekci „úřední deska“.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
NA TÉMA BEZPEČNOST PODRUHÉ
I letos pokračovala tradice setkání s veřejností na téma bezpečnost. Vpodvečer 28. 5. se tak na nehvizdském úřadě setkali představitelé obce, zástupce Obecní policie Šestajovice, PČR Čelákovice a ředitel ZŠ Nehvizdy se spoluobčany.

foto: Mirka Kvasničková

Následující řádky nemají a nemohou mít ambici
nahradit účast na akci ani přiblížit detailně vyhodnocení bezpečnostního dotazníku. Na to je
dosud příliš brzy, stejně jako na závěry ohledně
případných opatření v oblasti bezpečnosti. Odlišností od setkání v minulém roce byl právě zmíněný
dotazník. Nakonec se sešlo přesně 50 kusů, které
občané zasílali buď na e-mail, nebo odevzdávali
na úřadě. Zároveň jsme požádali PČR, aby připravila jasná čísla ze statistiky trestné činnosti v Nehvizdech a okolních obcích. Jedině porovnáním údajů
z dotazníků a statistik je možné přibližně určit, jak
si Nehvizdy s bezpečností stojí. V debatách na sociálních sítích se totiž objevuje příliš mnoho subjektivních vlivů, které nemohou mít odpovídající
vypovídací hodnotu.

Ale popořádku. Po zahájení a úvodní části setkání
provedl předseda komise finanční a bezpečnostní
stručné shrnutí odpovědí z dotazníkového šetření.
Většina respondentů se cítí v Nehvizdech bezpečně, za největší problém označilo 31 osob dopravní
bezpečnost, dále 30 osob krádeže aut a stejně tak 30
osob krádeže a vloupání v domech. Nejvíce osob,
konkrétně 26, vidí možnost zlepšení práce PČR
ve větším počtu kontrol v dopravě, 30 osob by rádo
vidělo strážníky na pochůzkách v ulicích. Přestože
47 osob zná a sleduje nehvizdskou bezpečnostní
rubriku, pouze 21 jich uvedlo, že má v mobilním
telefonu uložen kontakt na obecní policii.
Následně hovořil ředitel ZŠ Dr. Luboš Rýdlo o tom,
že vnímá citelnou změnu společenského klimatu
a odklon od dřívějších autorit. Nicméně ZŠ se snaží
tyto skutečnosti při vzdělávání dětí ovlivňovat. Vyzdvihl preventivní program školy i spolupráci s OP
Šestajovice a PČR Čelákovice, například při pořádání různých akcí.
Nadporučík Michal Gecko přiblížil činnost čelákovického policejního oddělení, zmínil důležitost
pocitu bezpečí u obyvatel a témata pro spolupráci
s obcí, jako je dopravní agenda či koordinační dohoda o spolupráci. Zmínil také připravované osazení kamerového systému v Zelenči a statistiky trestné
činnosti v Nehvizdech za rok 2011 a 5 měsíců letošního roku. Viz tabulka níže.
Strážník Lubomír Vojteček informoval o organizaci služeb obecní policie a působení ve směru
k Nehvizdům, které označil za klidnější obec z hle-

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

PŘEHLED aktivit
Strážníci v květnu odsloužili v Nehvizdech dohromady 44 denních a nočních směn. Hlídková
činnost byla zaměřena zejména na dodržování
veřejného pořádku.
V květnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 88
skutků (6 trestných činů a blokově 82 přestupků
v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu cca 150 hod.

STŘÍPKY z akce
Policie ČR
 Na Pražské ulici dne 22. 5. 2012 v době
od 01.30 hod. do 07.00 hod. poškodil neznámý chmaták a vandal nezjištěným předmětem dvě okna prodejny potravin, čímž způsobil škodu ve výši 20.000 korun.
 Na parkovišti před restaurací na ul. Pražská
dne 18. 5. 2012 v době od 11.30 hod. do 12.30
hod. rozbil neznámý poberta a vandal sklo
u zadních pravých dveří motorového vozidla, vnikl dovnitř a zde odcizil tašku s věcmi,
čímž způsobil škodu ve výši 13.000 korun.

 Na ulici Vyšehořovické v rozmezí 17. 5. 2012
od 17.00 hod. a 18. 5. 2012 do 07.15 hod., rozbil neznámý škodič a chmaták okno u zaparkovaného motorového vozidla, vnikl dovnitř
a zde odcizil airbag z volantu, čímž způsobil
škodu ve výši 21.000 korun.
 Dne 8. 5. 2012 v 00.30 hod. byl při silniční
kontrole zjištěn řidič motorového vozidla,
který před jízdou užil drogy, čímž se dopustil
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Věc je dále šetřena ve zkráceném
přípravném řízení a případ nezodpovědného
hazardéra bude odevzdán k soudu s návrhem
na potrestání.
Jakékoliv informace relevantní k těmto případům 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
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Rok 2011
Obec
Nehvizdy
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Rok 2012 (do konce května)
Obec
Nehvizdy

Pozn.: Ze srovnání trestné činnosti za rok 2011 s jinými obcemi vyplývá, že Nehvizdy rozhodně nejsou
enklávou bující kriminality.
diska dohledu nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Zmínil také zakoupení radaru, který
strážníci od konce dubna v obcích zkouší, a možnost cyklohlídek.
V poslední části setkání předseda komise finanční
a bezpečnostní informoval o Programu prevence
kriminality MVČR, ze kterého je možné financovat investiční i neinvestiční projekty s tím, že obec
má zájem posoudit možnosti jeho využití. O konkrétních krocích, ať už to budou opatření v pasivní
bezpečnosti, nebo programech pro mládež, bude
rozhodovat zastupitelstvo.
Diskuze s občany se dotkla témat nevhodného umístění přechodu pro chodce, chování místních při jízdě
v obytné zóně či kamerového systému v Zelenči.
Přestože účast spoluobčanů na setkání byla celkově
nízká, vnímám pořádání podobných akcí jako nezbytné a užitečné. O konečných závěrech a postupu obce v dané oblasti budeme spoluobčany včas
informovat.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

NOVÁ VYHLÁŠKA
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU
STANOVÍ POVINNOST
PRAVIDELNÉ SEČE ZELENĚ
A DEFINUJE POZEMEK PRO
VOLNÝ POHYB PSŮ
Dnem 13. 6. 2012 vstoupila v platnost novelizovaná
vyhláška o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v městysi Nehvizdy č. 4/2012. Podstatnou změnou oproti minulému stavu je zavedení
povinnosti seče na plochách s charakterem veřejné
zeleně bez ohledu na vlastnictví pozemku. Minimem
je tak posečení zeleně dle výše uvedeného v termínech do 15. 6. a do konce srpna. Zároveň se ukládá
vlastníkovi povinnost odklidit nebo zužitkovat posečenou trávu do 5 dnů. K tomuto kroku přistoupila
obec z podnětu občanů s cílem dosažení jednotného
rázu vzhledu obce. Tato úprava je nezávislá na úpravě zákona o rostlinolékařské péči, který stanoví obecnou povinnost zabraňovat šíření plevelných rostlin
z vlastního pozemku. Pozemek pro volný pohyb psů
je graficky znázorněn v příloze č. 3 vyhlášky a jeho
určení se stává uveřejněním ve vyhlášce oficiální.
Na rozdíl od ostatních se na tomto veřejném pozemku mohou psi pohybovat bez vodítka.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
4

Tradiční sýry
ze Slovenska

BRYNDZA • MÁSLO • ŽINČICE
OŠTĚPKY • PARENICE • KORBÁČKY
100% OVČÍ BIO JOGURTY • OVČÍ SÝRY
a mnoho dalšího…

Vynikající domácí KLOBÁSY
a ORAVSKÁ SLANINA
jak jinak než ze Slovenska…

KAŽDÝ PÁTEK
OD 6.30 DO 11.00 h
V NEHVIZDECH U BUS ZASTÁVKY
(vedle pojízdného pekařství KOLLINGER)

Hledáme paní na prodej sýrů a uzenin u našeho stánku
a později v kamenném obchodě v Nehvizdech.
Pro bližší info volejte: 731 503 400
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INZERCE

NEHVIZDSKÝ KURÝR

Internet 8/8 Mbit
737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

190 Kc

737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

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

Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZAJÍMAVOSTI

AKCE V NEHVIZDECH

OD POLOVINY ČERVNA DO POLOVINY ČERVENCE
18. ČERVNA OD 18 HODIN VE ŠKOLE,
PRAŽSKÁ 14
VERNISÁŽ „JSME TU SPOLU RÁDI“ V 1. A
Prvňáčkové vystaví svá výtvarná díla. Pořádá výtvarná dílna „Áčko“, kterou představují žáci třídy
1. A pod odbornou supervizí paní učitelky Petry Douckové. Hudba a velmi jemné občerstvení.
Přijďte si všichni zpříjemnit letní podvečer!
Pořádá ZŠ Nehvizdy.
20. ČERVNA V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
KURZ CVIČENÍ PRO DĚTI S RODIČI
Od 3 měsíců do 3 let - 3 věkové skupiny. Pozor:
pokračujeme i v září! Více na letácích ve vývěskách
nebo na www.nehvizdy.cz, odkaz Dráček.
Cena 65 Kč/lekce. Pořádá DC Dráček.

24. ČERVNA OD 17 HODIN V KOSTELE SV.
VÁCLAVA
KONCERT: SVATOJÁNSKÉ ZPÍVÁNÍ
Vážení senioři a samozřejmě všichni, kdo jste si oblíbili úžasný zpěv operní pěvkyně Ladislavy Šťastné,
členky Opery Národního divadla, a její studentky
Petry Kruntorádové na vánočních koncertech,
přijďte se pokochat krásnými áriemi do nehvizdského kostela. Nenechte si ujít tuto jedinečnou kulturní příležitost v neopakovatelném prostředí. Opera do Nehvizd každý den nejezdí! Zazní například
Dvořákova Zajatá, Měsíčku, na nebi, Bachovo Ave
Maria, Handelova Lascia ch‘io pianga či Mozartova
Touha po jaru.
Vstupné dobrovolné. Pořádají: Městys Nehvizdy,
Farnost Čelákovice a Vydavatelství Propolis.

23. ČERVNA OD 17 DO 20 HODIN V DC
DRÁČEK, SLEPÁ 8
PŘEDPORODNÍ SETKÁNÍ S PORODNÍ ASISTENTKOU
Nenechte se zaskočit „velkým dnem“. Kurz vedený
zkušenou porodní asistentkou a laktační poradkyní
vás připraví na nezbytné věci, které se týkají odjezdu do porodnice, samotného porodu, šestinedělí
a kojení. Bude vyhrazen čas i na vaše dotazy.
Rezervace u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz. Vstupné 200Kč za osobu.
Manželský pár 150 Kč/osoba. Pořádá DC Dráček.

29. ČERVNA OD 18 HODIN VÍCEÚČELOVÉM
HŘIŠTI U SOKOLOVNY
ROZLOUČENÍ FLORBALISTŮ SE ŠKOLOU
A SEZÓNOU
Na tento den plánuje oddíl florbalistů se skupinou
elévů velký zápas na venkovním hřišti (při nepříznivém počasí se přesuneme do sálu v sokolovně).
Po skončení zápasu pak na grilu zavoní klobásky
– abychom se s dětmi a jejich rodiči rozloučili se
sezonou i školním rokem. Vítáni jsou samozřejmě
všichni!
Pořádá Florbalový oddíl Tygříci TJ Sokol Nehvizdy

23. ČERVNA OD 9 HODIN NA HŘIŠTI AFK
NEHVIZDY
NEHVIZDSKÝ TURNAJ V KOPANÉ J. BENEŠE
Přijďte fandit na již tradiční fotbalový turnaj, který
organizují fotbalisté AFK Nehvizdy. Občerstvení
zajištěno, dobrá nálada také.
Vstupné dobrovolné. Pořádá AFK Nehvizdy.

30. ČERVNA OD 9 HODIN NA HŘIŠTI AFK
NEHVIZDY
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Přijďte fandit! Občerstvení zajištěno, dobrá nálada
také.
Vstupné dobrovolné. Pořádá AFK Nehvizdy.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU V NEHVIZDECH
Přihlaste se do 10. července do soutěže o nejhezčí předzahrádku nebo upravený pozemek před domem,
o který se staráte. Buď osobně na úřadě, nebo e-mailem zahrada@mestys.cz. Nahlaste prosíme vaše jméno,
telefonní číslo (e-mail) a číslo popisné, aby porota věděla, kterou předzahrádku hodnotit. Ti, kteří předzahrádku nemají, se mohou do soutěže přihlásit i s vlastní zahradou, je-li dobře viditelná z veřejného místa.
Hodnotit bude porota složena ze zahradníků, floristů a zástupců městyse. A první cena – známka na popelnice pro celý dům (byt) pro rok 2013 zdarma! Potěší i ceny za druhé a třetí místo. Ceny (vždy 1. – 3
místo) budeme vyhlašovat ve třech lokalitách: původní zástavbě, Lentilkách a v lokalitě Na Zámku (Uniga), a to na konci letošních prázdnin. Těšíme se na soutěžící!
Pořádá městys

TIPY NA VÝLETY
Vydejte se na zámky v okolí!
Pro rodiny s dětmi nabízím tentokrát výlet
na hrady a zámky východně od Nehvizd, přibližně hodinu autem. Vzhledem k programům, které
návštěvníky čekají, doporučuji výlet prodloužit
na dva dny a přespat v nedalekém městě Jičíně.
 Na zámku Staré Hrady provede děti pohádkovým světem Archibald I., nejvyšší pohádkový čaroděj. V dalších prohlídkových
okruzích provázejí jiné pohádkové bytosti.
Pohádkové sklepení a půda je to pravé pro
zvědavé oči našich nejmenších. Jako každý
hrad je i tento opředený několika zajímavými pověstmi.
 Na zámku Dětenice se konají krásné POHÁDKOVÉ NEDĚLE V ZÁMECKÉM
PARKU. Čeká vás veselé soutěžení plné známých pohádkových postaviček. O pamětní
medaili, diplom a dárečky se s vámi rozdělí
Bob a Bobek, Karkulka, Ježibaba, Ferda mravenec, vodník Česílko, čertík Bertík nebo
princezna se zlatou hvězdou. O občerstvení
se postará zámecká cukrárna!
 Zámek Loučeň nevynechejte rozhodně pro
jedinou restauraci, která vaří „ftipnou kaši“
a „Čápy s mákem“. Zámecký park nabízí jedinečné a unikátní labyrintárium. Zajímavostí jsou speciální dětské prohlídky, které
nabízí mj. objevování pokladů zámecké
půdy a nalezení tajných dveří.
 Ve městě Jičín si zajděte do Rumcajsovy
ševcovny. Najdete zde pravou ševcovskou
dílnu, hernu pro děti, Mančinu bylinkovou
zahrádku, Cipískovu zoo. Ani zde nechybí
občerstvení.
Podrobné informace hledejte na: www.starehrady.cz, www.jicin.cz, www.zamekloucen.cz,
www.detenice.cz.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
INZERCE

GRATULUJEME
jubilantům
V červnu oslaví v Nehvizdech významné
životní jubileum narození tito občané:
FRANTIŠEK ADÁMEK,
MARIE URBANOVÁ, MILOSLAV KŘÍŽ,
OLDŘICH ŠTECHER,
LUDMILA ZÁRUBOVÁ, MILOŠ RYČL
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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BOD ZLOMU PRO
FLORBALOVÉ TYGŘÍKY
Květen toho roku byl pro náš florbalový oddíl zásadním zlomovým bodem v historii. Stali jsme se
členy České florbalové unie a na základě této skutečnosti jsme přihlásili hned dvě naše družstva,
„PŘÍPRAVKA“ a „ELÉVOVÉ“, do soutěží ČFbU
v sezoně 2012/2013 pod názvy Tygříci TJ Sokol
Nehvizdy. Bylo zvoleno vedení oddílu v tomto složení: Hynek Ondráček – sekretář a předseda florbalového oddílu, Tomáš Kalina a Daniel Bartončík
– zmocněnci oddílu, Daniel Saleh, Adéla Venerová,
Jan Soukenka a Martin Matoušek – členové výboru
florbalového oddílu. Obrovským posunem vpřed
je nakoupení celé sady certifikovaných mantinelů,
které jsme obdrželi na konci května.
Hynek Ondráček, sokol.nehvizdy@seznam.cz

KOKTEJLY
A DRINKY
BAROVÁ JÍDLA
ITALSKÁ KÁVA
AMERICAN BAR CAFÉ
Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24

DOUTNÍKY
PRÉMIOVÉ
DISTILÁTY

KONTAKT: 604 791 142
WWW.BARHIGH.CZ

Ostatní dny v týdnu je možnost
rezervace na privátní akce, Oslavy, párty.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Nehvizdský kurýr Vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524. Evidenční číslo: MK ČR E 16599. Uzávěrka čísla: 13. 6. 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.

