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PO PRÁZDNINÁCH ZPĚT
DO ŠKOLNÍCH LAVIC
A někteří šli úplně poprvé…
V Nehvizdech šlo úplně poprvé do školy 26 prvňáků, které přivítali nejen
jejich učitelky a ředitel školy, ale také starosta městyse. Také nová školka
v sokolovně měla 1. září premiéru.

Horoušanská
ulice opravena
Děkujeme tímto nově vytvořené Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje v čele
s ředitelem ing. Pavlem Čihákem za provedení
a financování opravy vozovky v Horoušanské.
Městys spolupracoval s KSÚS a finančně se
spolupodílel a to tím, že zajistil a financoval
odvoz odfrézovaného materiálu, upravil výškově kanalizační šachty a vpusti. Dále opravil
uzávěry přípojek a vodovodních řadů, které byly překryty původním asfaltem. Zbývá
opravit a výškově usadit kanalizační vpusť
u bývalého archivu, což proběhne během čtrnácti dnů.

Prvňáčky přivítaly jejich učitelky, ředitel školy i starosta městyse. Přejeme jim, jejich učitelům a samozřejmě i rodičům,
aby to byl nejkrásnější školní rok v jejich životě
foto: Mirka Kvasničková

Do lavic základní školy usedlo 109 žáků, z toho
26 prvňáčků, tedy nejvyšší počet žáčků za mnohá
uplynulá desetiletí. V mateřské škole nalezlo své
místo celkem 97 dětí – z nich 14 navštěvuje centrum péče o děti městyse Nehvizdy, plně financované městysem a provozované školou.

Čeká nás náročný školní rok.
Nový asfaltový koberec Horoušanské skutečně sluší!
foto: Mirka Kvasničková

Jsme rádi, že po velkém úsilí zastupitelstva se
nám podařilo, že tato oprava byla zrealizována.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Další informace o opravě silnice čtěte na straně 8.

AFK už kopou okres
První tým fotbalového klubu AFK Nehvizdy už
má za sebou úvod v okresním přeboru, do něhož
v létě postoupil z 3. třídy. Rozdíly v obou soutěžích
jsou sice patrné, nehvizdský fotbal se však zatím
pere statečně.
Fotbalistům se vydařil i vstup do soutěže, v prvním kole okresního přeboru zdolali v derby Zá-

Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávacího programu, páťáci poprvé v historii naleznou ve svém rozvrhu informatiku, čeká nás pilotní
testování žáků pátých tříd, přijímačky na víceletá
gymnázia a musíme si poradit s provozem odloučeného pracoviště školky v sokolovně.
Součástí letošního školního roku bude rovněž škola v přírodě – první až čtvrtý ročník vyjede na jaře
po Čechách, páťáci, a jejich starší kolegové, letošní
šesťáci, se vypraví do italského Cesenatica.
luží na vlastním hřišti 3:2. „Začali jsme působení
v nové soutěži a rozdíl je patrný. Jak v kvalitě hry,
tak rychlosti, fotbal je i fyzicky náročnější,“ hodnotí vstup do okresu předseda AFK Nehvizdy Jiří
Poběrežský.
Přesto si v klubu přejí pohybovat se ve středu tabulky. „To bude náš cíl,“ říká Poběrežský. Pomoci
by měly i nové posily. Na hostování přišel Petr
Dvořák, někdejší hráč Zelenče, který se však přeW W W. N E H V I Z DY. C Z

Na prahu nového školního roku chci jednak poděkovat, jednak popřát. Poděkovat pedagogickému
sboru základní a mateřské školy za vzornou přípravu školního roku, místní samosprávě v čele se
starostou městyse Vladimírem Nekolným za vytvoření podmínek pro práci mateřské a základní školy
včetně všech jejích součástí a rodičům a dětem to,
jaká atmosféra provázela zahájení nového školního
roku.
Už z minulých let je dobrou tradicí vynikající spolupráce školy a zřizovatele a je zřejmé, že tato tradice pokračuje dále. Mé přání pak směřuje ke všem,
kdo mají s naší školou cokoli společného. Přeji Vám
všem klidný, úspěšný a pohodový školní rok a věřím, že jeho bilance bude v červnu 2012 úspěšná.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Podrobnosti najdete také na stranách 3 a 8.
stěhoval do Nehvizd, další posilou je Rambousek.
Podařilo se též udržet stávající kádr a všechny hráče, kteří byli v klubu na hostování (Tomáš Müller,
Libor Vlček, Jaroslav Nepivoda).
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
Další informace z AFK najdete na straně 11 v Kalendáři akcí, na straně 4 v Aktualitách, rozpis zápasů pak na straně 9 v přehledné tabulce
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ROZHOVOR S DĚTSKOU LÉKAŘKOU MUDR. MARKÉTOU JEŽKOVOU

DĚTI A MLÁDEŽ MOHOU CHODIT K PANÍ
DOKTORCE DO ORDINACE V SOKOLOVNĚ
Rekonstrukce ordinace a čekárny, za níž patří dík Zdravotnímu centru Jirny, se podařila a 3. září mohli na Dni
otevřených dveří obyvatelé Nehvizd potkat v sokolovně dětskou paní doktorku Markétu Ježkovou, která již ve čtvrtek 8. září začala ordinovat.
možnost blíže poznat. Překvapilo mě, jaké máte vytvořené skvělé sportovní zázemí pro děti i dospělé
včetně velké a světlé tělocvičny, velmi se mi líbily
nově zrekonstruované prostory pro mateřskou školu nad ordinací a samozřejmě i samotná ordinace,
která dle mého názoru bude plně vyhovovat jak
malým pacientům a jejich rodičům tak i nám, zdravotníkům.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

MUDr. Markéta Ježková a sestřička Kateřina Těšínská v nově opravené ordinaci
v nehvizdské sokolovně

Jaké budou ordinační hodiny?
Od 8. září je ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost v Nehvizdech otevřena ve čtvrtek od 8
do 12:30 hodin. V této době se chceme především
věnovat plánovaným preventivním prohlídkám
dětí, ale samozřejmostí je ošetření akutních pacientů. V ostatní dny ošetříme malé pacienty v ordinaci
praktického lékaře pro děti a dorost v Centru zdravotní péče v Jirnech. Rozšíření ordinačních hodin
v Nehvizdech je v plánu, jednalo by se o úterý od 8
do 12:30 hodin. Vše záleží na zájmu a počtu zaregistrovaných pacientů.
Jak funguje objednávání pacientů?
Pacienti se mohou objednávat telefonicky na konkrétní datum i čas - jde spíše ale o plánovaná vyšetření,
preventivní prohlídky, očkování, dlouhodobější problémy. Zdravé děti budou objednávány od 10 do 12:30
a objednaní budou přednostně ošetřeni. Děti s akutním onemocněním ošetříme již od 8 hodin.
Jaké lékařské služby malým pacientům Zdravotní
centrum v Jirnech nabízí i tady v Nehvizdech?
V dětské ordinaci v Nehvizdech zajistíme komplexní vyšetření pacienta, včetně odběrů krve, výtěrů,
vyšetření moči, okamžitého stanovení CRP, výhledově i okamžité diagnostiky streptokokové angíny. Některá další pomocná vyšetření či vyšetření
specialistou zajistíme v CZP v Jirnech – například
ultrazvukové, rentgenové vyšetření, dětská chirur-

Ordinace
v sokolovně
FUNGUJE ČTYŘI DNY
V TÝDNU
foto: Mirka Kvasničková

gie, ortopedie, ORL, alergologie, endokrinologie,
dětská psychologie, stomatologie. (Podrobnosti
včetně ordinačních hodin lze zjistit na www.jirny.
com i na www.nehvizdy.cz).
Pokud rodiče potřebují například rychle poradit
po telefonu, jak se na vás mohou obrátit?
Samozřejmostí jsou telefonické konzultace během
ordinačních hodin, ve čtvrtek na pevné lince dětské ordinace v Nehvizdech (ostatní dny na lince
281 012 685 - dětská ordinace CZP Jirny).
Můžete se stručně rodičům představit?
Pocházím z Jablonce nad Nisou a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy jsem ukončila v roce 1997.
Po promoci jsem krátce pracovala v Rehabilitačním
sanatoriu dr. Šírka v Jincích a pak jsem se již věnovala výhradně dětskému lékařství. Pracovala jsem
postupně na dětském oddělení nemocnice v Městci
Králové a Brandýse nad Labem a z tohoto oboru
jsem atestovala v roce 2003. V roce 2008 mi byla
přiznána specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a od téhož roku jsem
zaměstnána v CZP Jirny jako praktický dětský lékař.
Žiji s manželem a třemi dětmi v nedalekých Úvalech.
Jak se vám líbí nově zrekonstruovaná ordinace
v Sokolovně a jak se vám líbí Nehvizdy?
Okolí Nehvizd znám částečně z cyklistických výletů, ale samotné Nehvizdy jsem dosud neměla

Pozor! Změna v kroužcích v Dětském centru Dráček
· Angličtina pro předškoláky (3 - 6 let)
se přesouvá z pondělí na středu od 17. 00 hodin.
Začínáme 21. září.
· Výtvarný atelier pro předškoláky a pro mládež
se přesouvá ze středy na pondělí v časech 15.00 –
16. 30 hodin a 16. 30 – 18. 00 hodin.
Skupiny jsou smíšené a je možnost vybrat si čas,
který vám vyhovuje.
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Začínáme 12. září.
Hlásit se můžete i do dalších kroužků, jejichž přehled najdete v srpnovém
vydání Kurýra, na www.nehvizdy.
cz, ve vývěskách, na facebooku
Nehvizd, a samozřejmě v Dětském
centru Dráček nad poštou. Neváhejte se registrovat!
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Ordinace v sokolovně, kterou si od TJ Sokol Nehvizdy dlouhodobě pronajal městys,
od září funguje už čtyři dny v týdnu. K dispozici jsou dva praktičtí lékaři a dětská paní doktorka. Zaregistrovat se může každý zájemce.

ORDINAČNÍ HODINY:
praktický lékař pro dospělé
MUDr. Alena Štěpničková
(Zdravotní centrum Jirny)
pondělí 13.00 – 15.00 hodin
pátek 8.00 – 12.30 hodin
praktický lékař pro dospělé
MUDr. Irena Losmannová
úterý 13.00 – 15.00 hodin
praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Markéta Ježková
(Zdravotní centrum Jirny)
čtvrtek 8.00 - 12,30 hodin
Zdravotní sestra
Kateřina Těšínská
Telefon: telefonní číslo uvedeme co nejdříve
na www.nehvizdy.cz
Další informace o lékařích a ordinační době
najdete na www.nehvizdy.cz a www.jirny.com.

GRATULUJEME jubilantům
V září oslaví v Nehvizdech významné životní
jubileum tito občané:
MARIE PROVAZNÍKOVÁ
ALENA PLECITÁ
MILADA MOŠNOVÁ
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

Tolik dětí v Nehvizdech nechodilo
do školy a školky DOBRÝCH
OSMDESÁT LET

Malé děti šly 1. září poprvé jak do školky v sokolovně, tak do školky u parku, v obou na ně čekaly hodné učitelky a báječná zábava
fota: Mirka Kvasničková

Dveře adaptovaných prostor nehvizdské sokolovny
se 1. září otevřely. Ve druhém patře nalezlo útočiště
20 dětí mateřské školy, ve 3. patře zahájilo provoz
centrum péče o děti městyse Nehvizdy s kapacitou
14 dětí.

Ve dvou třídách školky v sokolovně si už hrají děti,
věříme, že od 1. září 2012 jich bude zase více, to už snad
za námi bude rekonstrukce stávající školky
foto: Mirka Kvasničková

Obě pracoviště jsou pedagogicky, organizačně a provozně zajišťována Základní školou a mateřskou školou Nehvizdy, rozdíl je pouze ve způsobu financování
– centrum péče o děti je plně financováno z rozpočtu městyse. Rodiče žádnou změnu nepocítí, provoz
centra se řídí stejnými pravidly a splňuje stejná hy-

Vlk tři čuníky
nepřechytračil
Ačkoliv vládlo překrásné počasí, které lákalo k vodě,
v neděli 3. září v 15.00 hodin sedělo v sále sokolovny
na šedesát malých i velkých diváků, kteří se přišli
podívat na pohádku Tři čuníci, s níž do Nehvizd
přijelo pražské divadlo Neklid. Klasickou pohádku
o třech prasátkách, které si stavějí domečky ze slámy,
klacíků a cihel, a na které číhá zlý vlk, který si je chce
do křupava upéct a sníst, doprovodila známá melo-

gienická, stavební a požární kritéria jako běžná mateřská škola. Přejeme všem dětem, ať se jim v nových
třídách líbí a naleznou zde druhý domov.

Kapacity školy a školky
Předškolní zařízení v Nehvizdech, tedy mateřská
škola a městysem financované centrum, pojmou
celkem 97 dětí. V současné době je kapacita plně
využita a dále jednáme s rodiči o pořadí v případě
uvolnění místa. Jsem velmi rád, že rodiče odmítnutých dětí mají pro současnou situaci pochopení –
dále spolu jednáme a máme sestaveno pořadí pro
přijetí dětí v případě uvolnění místa. V základní
škole je situace malinko příznivější, z kapacity 130
žáků je obsazeno 109 míst. Dvě oddělení školní
družiny s kapacitou 45 dětí jsou obsazena plně. Tolik dětí nechodilo v Nehvizdech do školy a školky
dobrých 80 let!
Jménem zaměstnanců ZŠ a MŠ Nehvizdy děkuji
místní samosprávě a úřadu městyse, zejména pak
starostovi Vladimíru Nekolnému, předsedkyni
školské komise Petře Horákové a předsedovi stavební komise Ing. Richardu Sedlickému za možnost
navýšit kapacity MŠ Nehvizdy a přispět tak k dalšímu rozvoji školství v obci.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volný.cz
Další podrobnosti týkající se rekonstrukce budovy
sokolovny najdete na straně 8.
die Jaromíra Nohavici Tři čuníci. V hledišti vznikly
dva tábory, jeden fandil prasátkům, druhý vlkovi,
z něhož se vyklubal vychytralý „sympaťák“, který se
snažil dostat děti na svou stranu. Nakonec ale vše dopadlo, tak jak mělo, a vlk odtáhl s nepořízenou!
Divadlo Neklid uvidíte v Nehvizdech letos ještě jednou, v listopadu přiveze pohádku Nebojsa a bude to
poprvé, co se na jevišti v sokolovně objeví společně
s herci i marionety. V říjnu pak navštíví Nehvizdy
divadelní soubor Tyl z Čelákovic s klasickou pohádkou O rohaté princezně. Sledujte kalendář akcí,
abyste divadélka nepropásli.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

NOVÉ CENY
stravování, kroužků
a družiny
• Ano, zdražili jsme. Růst cen materiálu,
energií a celkový nárůst provozních nákladů nás donutily zvýšit od 1. září ceny za poskytované služby.
• polodenní stravování ve školce stojí 27 Kč
denně,
• celodenní 34 Kč denně,
• oběd v základní škole stojí 26 Kč denně,
• nově kalkulovaná cena oběda pro cizího
strávníka činí 52 Kč za den,
• nehvizdští senioři však zaplatí pouze 44 Kč
za den (rozdíl v ceně již řadu let hradí městys),
• školní družina je zpoplatněna částkou
300 Kč za měsíc,
• základní cena kroužku v základní i mateřské škole činí 500 Kč za pololetí,
• keramika pak stojí 900 Kč za pololetí,
• košíkování 1200 Kč za pololetí.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům MŠ a ZŠ, kteří se podíleli na přípravách prostor pro děti v sokolovně, ve stávající školce i ve všech třídách základní školy.
Prostředí a výzdobu provedli tak, že děti byly
nadšené.
Současně bych chtěl poděkovat řediteli základní školy za koordinaci všech příprav a dohled
nad pracemi v sokolovně a Antonínu Bendlovi, Václavu Manhartovi a Karlu Zumrovi
st., kteří smontovali nábytek a provedli různé
drobné opravy na stávajícím zařízení.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
FOOTBAG v Zelenči!
v novém školním roce 2011/2012
Jedinečná příležitost naučit se této cool hře s mnohonásobnými mistry světa!!!

VAŠKEM KLOUDOU A HONZOU WEBEREM
Footbag neboli také Hakisak je mladým sportem, ve kterém se snažíte
udržet malý míček co nejdéle ve vzduchu za pomoci všech částí svého
těla. Po celém světě ho hraje ať už rekreačně nebo na profesionální
úrovni tisíce zapálených sportovců. V tomto kurzu se naučíte jak základní
kopy, tak i pokročilé triky a techniky a veškeré možné druhy
footbagových her. Pro začátek vám stačí jen kvalitní sportovní obuv a
odhodlání naučit se něco nového.

PRO KOHO: kluky i holky od 11 let
KDY: každé pondělí od 15:00 do 16:00
KDE: tělocvična U Rybníka, Zeleneč
CENA: 1900 CZK/pololetí

Přihlášky a více informací na info@hobbyk.cz

www.hobbyk.cz

Pěkně za sebou, tři čuníci jdou, zpívala si vesele prasátka,
než je ovšem začal otravovat protivný vlk…
foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z TJ SOKOL NEHVIZDY A AFK NEHVIZDY

Župní tenisový turnaj ve čtyřhře vyhráli Růžička a Neumann

Pohár přeborníků zůstal v Nehvizdech. Blahopřejeme!

V sobotu 27. srpna se konal župní sokolský tenisový
turnaj čtyřher. Celodenní klání odehrálo osm dvojic, které ve větrném počasí svedlo líté boje nejdříve v základních skupinách a poté, podle umístění,
v play-off zápasech o celkové pořadí.

fota: Marcus Sawo

Pohár přeborníků Župy Barákovy získala dvojice
z Nehvizd Jan Růžička a Jan Neuman, když ve finále porazili výsledkem 6:4, 6:3 dvojici Pavel Říha
a Jaroslav Petrtýl. Celkově se turnaj velice vydařil,
a díky místnímu tenisovému oddílu měl i vysokou

Přijďte si zacvičit a zatancovat
do kroužku Poupata
Tento rok bych ráda kroužek Poupata v TJ Sokol
Nehvizdy pojala více tanečně pro obě věkové skupiny, budeme se připravovat na taneční soutěž, která
se bude konat na jaře příštího roku. Kromě cvičení s třásněmi, na gymnastických balonech, stepech
a nacvičování na soutěž čeká mladší děti příprava
na Sokolský slet.
Se staršími děvčaty společně vymyslíme novou sestavu, se kterou se vydáme také na soutěž. Cvičit budeme na stepech, a když budeme mít čas a chuť, tak
si zacvičíme s třásněmi a ostatním nářadím, které
nám sokolovna nabízí.

Přijďte třeba jen na zkoušku, a když se vám bude
s námi líbit, zůstanete do příštích prázdnin .
Cvičíme v sokolovně vždy v úterý:
děti ve věku 6 – 10 let: od 16.30 do 17. 30 hodin,
děvčata nad 10 let: od 17.30 do 18.30 hodin.
Zápis nových členů bude během měsíce září vždy
na příslušné hodině.
Informace získáte také na telefonním čísle
603 477 369.
Na nové členy se těší Silvie Vilímová a Poupata
sokol.nehvizdy@seznam.cz

cím oddílu bude starosta městyse Nehvizdy Vladimír Nekolný, na něhož můžete směřovat všechny
dotazy, týkající se tohoto nového oddílu. Kontakty
najdete na webových stránkách městyse.
Hynek Ondráček
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Nové zprávičky z ﬂorbalové školičky
Jsou za námi prázdniny a tak se opět vrhneme s dětmi do učení florbalu. Některé děti se s námi rozloučily, ale drtivá většina zůstala a opět se budeme vídat
každé pondělí v sokolovně. Během již zmíněných
prázdnin jsme zvládli s dětmi dvě povedené akce.

Florbalového kempíku na konci prázdnin se zúčastnilo
dvanáct dětí
Foto: Hynek Ondráček
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NOVINKY
Z AFK
Začalo i béčko a žáčkové
Kromě A týmu už začali své zápasy hrát i hráči
B mužstva, druhý zářijový týden odstartovala
i soutěž žáčků v minikopané.

Provoz klubovny svépomocí
Přes prázdniny řešil klub provozní záležitosti a fungování klubovny, kde došlo ke změně.
Od 1. září je její provoz zajištěn opět svépomocí.

Duel staré gardy
Na posvícení (1. října) se od 13.30 uskuteční
zápas starých gard Nehvizd a Vyšehořovic,
poté se od 16.00 odehraje soutěžní duel mezi
naším A týmem a Sibřina.

TJ Sokol zakládá atletický oddíl,
povede ho starosta městyse
TJ Sokol Nehvizdy pořádá nábor do nového oddílu atletiky. Tréninky budou probíhat dvakrát týdně,
a to v úterý a ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.
Trénovat se bude jak na sportovištích v Nehvizdech,
tak jsou plánovány i tréninky na stadionu v nedalekých Čelákovicích. Přihlašovací setkání pro děti
od 6 let se konají v týdnu od 19. do 23. září. Vedou-

sportovní úroveň. Nakonec zbývá jen poblahopřát vítězům a hlavně poděkovat organizátorům,
za skvěle odvedenou práci.
Hynek Ondráček, s přispěním Jana Růžičky
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Nejdříve jsme navštívili největší klubový florbalový turnaj světa Czech Open 2011, kde jsme viděli
mimo jiné zápasy našich domácích nejlepších týmů
s družstvy ze Švédska a Švýcarska.
Konec léta pak jednoznačně patřil třídennímu Florbalovému kempíku, kterého se zúčastnilo 12 dětí.
Od rána do odpoledne jsme trénovali, hráli florbal
a i další zajímavé sportovní hry. Ačkoliv si úmorná
vedra vyžádala zkrácení o hodinu denně, děti byly
statečné a trénink je vysloveně bavil. Již nyní můžeme
říci, že příští rok se sejdeme v obdobném čase opět.
Hynek Ondráček
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Všechny podstatné informace, novinky a důležitá sdělení se rodiče dozvědí na www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz v rubrice Tygrici-florbal
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Přeložení utkání
Právě kvůli posvícení byly přesunuty utkání
A týmu (sobota) i B týmu (neděle) ze Sibřina do Nehvizd, původně se totiž mělo hrát
na hřišti soupeře. V Sibřině se oba duely uskuteční až na jaře.

Nová nástěnka
Informace o AFK můžete najít na webu afknehvizdy.cz nebo na dvou nástěnkách v obci.
Kromě té na náměstí u zastávky přibyla nová
přímo u hřiště.
Tabulku zápasů AFK najdete na straně 9.
-arNÁBOR DĚTÍ 5-9 LET NA TENIS (MINITENIS)
pořádá T.J. Sokol Nehvizdy
Schůzka rodičů a dětí, zápis,
odborné poradenství s výběrem rakety
v úterý 27.9. 2011 18.00 - 19.00
velký sál sokolovny v Nehvizdech
Informace
Petr Kopřiva - kvalifikovaný trenér tenisu
tel.: 724 424 971, e-mail: petr.kopriva@centrum.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
ŽIVOT V MĚSTYSI

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM DĚTSKÝM DNEM
Děkujeme
j
všem,, kdo k zábavě přispěli!

2

1

6
3

1. Harleyaři ze sdružení MDA Ride, které pomáhá dětem se svalovou dystrofií, přijeli na dětský den s patnácti krásnými stroji.
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2. Asociace dobrovolných záchranářů ČR předváděla dětem, jak se zachraňují lidské životy, učila, jak by mohly pomoci i ony, kdyby se
do podobné situace dostaly.
3. Skupina služební kynologie PČR OŘ Mělník
předvedla, jak psi mohou policistům pomoci
zadržet pachatele a co všechno takový cvičený
pes dovede.
4. Traktor zastupitele Jiřího Glatta byl v obležení
dětí.
5. Dětské soutěže, které připravilo Dětské centrum Dráček v zadní části hřiště, byly i pro ty
úplně nejmenší, na všechny děti čekalo lízátko,
náramek, vlaječka a malé pitíčko.
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6. Také o trampolínu, kterou zapůjčil starosta
Vladimír Nekolný, byl velký zájem.
7. V 15,00 hodin proletěl nad hřištěm vojenský
vrtulník z letiště Kbely a předvedl několik akrobatických prvků.
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8. Nechyběly ani segwaye, paintball, opékání
buřtů, malé kozičky a kolotoče. Za zapůjčení
výstroje na paintball děkujeme Karlu Luňákovi
a Lukáši Nedvědovi.
Vše se nám ale na tuto stranu nevešlo, další fotografie najdete na www.nehvizdy.cz
Popisky připravila Petra Horáková
Fotila: Jana Sedlická
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INZERCE

NEHVIZDSKÝ KURÝR

TIPY NA VÝLETY
do okolí Nehvizd

Tentokrát na hrady
a zámky
Ještě než se uzavřou brány našich krásných
hradů a zámků na zimní odpočinek, doporučujeme navštívit v blízkém okolí:

REPORTÁŽE, AKTUALITY

O vlajce se stále diskutuje
Nehvizdy svou vlajku zatím nemají. Zastupitelstvo městyse se na její podobě na zářijovém zasedání neshodlo a o novém symbolu obce se rozhodne zřejmě až na dalším zasedání. Do té doby mohou obyvatelé obce stále
na www.nehvizdy.cz vyjadřovat v anketě své preference.

Hrad Kokořín
www.hrad-kokorin.cz
Nádherný hrad nacházející se uprostřed
lesů nedaleko Mělníka. Stejně jako Bezděz a
Houska, i Kokořín je opředen řadou tajemných bájí a pověstí.
Praktické informace:
Otevírací doba: 9.00 – 16.00 hodin
Vstupné: do 6 let zdarma, do 15 let 30 Kč, studenti, senioři a ZTP 40 Kč, dospělí 70 Kč

Hrad Houska
www.hradhouska.cz
Hrad je opředen mnoha tajemnými mýty, zaujme pověst o průrvě do pekla a o odsouzenci,
který do ní byl spuštěn.
Praktické informace:
Otevírací doba: září: út-ne 10.00 – 17.00 hodin, říjen so-ne 10.00 – 17.00 hodin
Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč, rodinné
vstupné 210 Kč
Zajímavost: Do hradu mohou na prohlídku
i pejsci!

Zámek Loučeň
www.zamekloucen.cz
Romantický zámek, jehož komnatami vás neprovede obyčejný průvodce, ale kostýmovaný
komorník, případně samotná kněžna. Určitě
si nenecháte ujít ani labyrintárium v zámeckém parku. Soubor deseti zcela rozličných zahradních labyrintů a bludišť je velkou atrakcí.
Praktické informace:
Otevírací doba: 10.00 – 17.00 hodin
Vstupné: do 12 let zdarma, studenti, senioři
a ZTP 50 Kč, dospělí 90 Kč.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Kalendář akcí v Nehvizdech najdete tentokrát
na straně 11.

Městys žije volbou vlajky již od srpna. Tehdy padl
na zastupitelstvu obce návrh, aby měly Nehvizdy
vedle obecního znaku také vlajku. Byly vyhotoveny
dva návrhy, lidé dostali možnost hlasovat na obecních webových stránkách, své preference vyjadřovali také na facebooku Nehvizd, mohli se zastavit
i osobně na úřad.
Představitelé obce by názor občanů znali rádi,
jde totiž o důležitý symbol, se kterým se budou
obyvatelé Nehvizd identifikovat. Je potřeba si
také uvědomit, že jakmile se vlajka jednou odsouhlasí a schválí ji i předsedkyně poslanecké
sněmovny, již těžko ji v budoucnu bude někdo
měnit.
Proto přišel starosta obce Vladimír Nekolný na zářijové zastupitelstvo s tím, aby se celá věc neuspěchala. „Na webu probíhá hlasování obyvatel městyse, proto navrhuji, abychom hlasování o vlajce
o měsíc odložili,“ přál si.
Zastupitelstvo však nakonec o vlajce hlasovalo.
Obě varianty, které vycházejí z historických barev a byly navrženy po konzultacích s čelákovickým muzeem, ale mají své zastánce. Pro podobu
se dvěma pruhy hlasovalo na začátku září sedm
z přítomných čtrnácti zastupitelů, což na řádné
odsouhlasení nestačilo.
Zastupitelům nepomohli ani občané Nehvizd. I ti
jsou totiž, zdá se, rozděleni na dva tábory. „Když
si mám vybrat mezi těmihle dvěma, tak hlasuji pro
variantu se dvěma pruhy, ale myslím, že by se dal
vymyslet i lepší,“ napsala například jedna hlasující

Další symbol zvýší hrdost
Zastupitelstvo městyse se již v srpnu rozhodlo, že
ke znaku obce přibude i vlajka. Umožňuje to Zákon
o obcích a jeho paragraf 34a. Nehvizdy by rády získaly další symbol, s nímž se jejich obyvatelé mohou
identifikovat.
Zákon o obcích hovoří takto: „Obce mohou mít
znak a vlajku obce. Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou
užívat znak a vlajku. Jiné subjekty mohou užívat
znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky
obce není nutný její souhlas.“ Nehvizdy této možnosti rády využijí.
Jakmile se na konečné podobě zastupitelé dohodnou, starosta obce požádá předsedkyni Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Miroslavu Němcovou
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o udělení znaku i vlajky (z praktických důvodů bude městys žádat o oba symboly najednou).
„Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která
nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak
nebo vlajku obce udělit, nebo také změnit,“ praví
zmíněný zákon o obcích.
Znak už Nehvizdy užívají dlouho, není však oficiálně schválený, nově si přiberou i vlaku. „Určitě je
dobré, když jsou obyvatelé městyse hrdí na místo,
které reprezentují. Například pokud jde o sportovce,“ vysvětluje své stanovisko Vladimír Nekolný,
starosta Nehvizd, který s nápadem přibrat si ke znaku vlajku přišel.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

na nehvizdském facebooku. „Mě se zase líbí ta se
třemi,“ reagoval zase jiný.
Na facebooku lidé diskutovali, osobně však na úřad
nepřišel vyjádřit názor nikdo. Hlasování v anketě
na nehvizdském webu bylo v celku vyrovnané (34
hlasů pro variantu se třemi pruhy, 49 pro variantu
se dvěma pruhy). Celkový počet 84 hlasujících však
byl nízký a anketa tak neměla potřebnou vypovídající hodnotu.
„Museli jsme hlasování odložit, pokusíme se o vlajce rozhodnout na dalším zasedání v říjnu. Doufáme, že se k tématu obyvatelé obce vyjádří ještě více
a že nám s výběrem pomohou,“ řekl starosta obce
Vladimír Nekolný.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
INZERCE

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY
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

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

JAK SE ZE VSI NEHVIZDY
STAL MĚSTYS
Městys. Trochu zvláštní slovo a některým se moc nelíbí, často neznáme ani
jeho přesný význam. Někdo se s ním seznámil až před pěti lety, kdy byl
Nehvizdům tento status vrácen. Obec je přitom městysem již od roku 1515.

Mapa z poloviny 19. Století

Z archivu městyse

Co je to městys
Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí.
V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo
uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy
(tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit
roli spádového městečka pro okolní vesnice.
Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji
zastoupeno zemědělství a sociální a profesní
rozvrstvení nebylo tak výrazné.

Kdo byl Vladislav Jagellonský

Müllerova mapa Čech z roku 1720

Kdo z vás aktivně používá slovo městys? Když někomu řeknete, že Nehvizdy jsou městysem, nezřídka se dočkáte doplňující otázky: a co to ten městys
vlastně je? Je to poněkud zvláštní slovo, nejsme
na něj možná úplně zvyklí.
Možná by bylo lepší říkat v běžné mluvě jednoduše
městečko. Každý tomu porozumí, zdrobnělá slova
navíc znějí tak nějak něžněji, mileji. Navíc vůbec
nebudeme lhát, městys totiž městečko ve skutečnosti je. Slovník spisovné češtiny vysvětluje městys
jako „obec větší než vesnice a menší než město“.
V oficiálním styku se však musí užívat výraz městys. I když zdá se, že ani obyvatelé městysů si v používání tohoto slova nijak zvlášť nelibují. I proto, že
je vlastně nové, aktivně se vrátilo do české slovní
zásoby až o roce 2006.
Právě v tomto roce totiž byla Parlamentem ČR
schválena novela zákona o obcích, která mimo jiné
obnovila statut městyse. Mohly si ho nárokovat
obce, jež před rokem 1954 městysem byly a jimž
komunistický režim v padesátých letech zrušením
tohoto statutu bez výjimek označení městys odebral. Mezi takové obce patřily i Nehvizdy.

Už v 16. století byly Nehvizdy
městečkem
Podívejme se ale o několik století zpět, do doby,
kdy Nehvizdy titul městečka obdržely. Tato možná
nejvýznamnější událost z pohledu celých dějin naší
obce se udála 31. července 1515 za vlády krále Vladislava Jagellonského. Ten vyhověl žádosti Jaroslava
ze Šelnberka a dosavadní ves povýšil na město.
V listinných dokumentech se však o Nehvizdech
nehovoří jako o městě, nýbrž o městečku, tedy městysi. Jako například v listině z roku 1524, kdy právě pán přerovského panství Jaroslav ze Šelnberka
prodává Pražanům své pozemky včetně „městečka
Nehvizd, domů, krčmy a dvorů kmetcích s platem
a s podacím kostelním.“
Koncem 16. století navíc císař Rudolf II. udělil městečku významné privilegium pořádat dva výroční trhy

Z archivu městyse

(na vlnu a kramářské zboží), tento majestát byl ovšem
v 17. století v období hrůzné třicetileté války ztracen.
Městečkem však Nehvizdy zůstaly i po těchto strašných bojích, při nichž v oblasti poklesl počet obyvatel na desetinu. Titul městečka, tedy městyse, si
Nehvizdy udržely i po další staletí, přišly o něj až
ve století dvacátém.

Status jsme získali zpět
před pěti lety
Status městyse přestal být používán komunisty
po únorovém vládním převratu (1948), zhruba
od začátku padesátých let. Od Sametové revoluce
v roce 1989 se představitelé obcí, které v minulosti
držely status městyse, snažili o jeho obnovení. Jejich několikaleté snažení však bylo úspěšné až roku
2006.
Nehvizdy svého práva na navrácení statusu využili
hned v první vlně a městysem se znovu staly 10. října
2006. Spolu s dalšími 107 obcemi. V následných měsících a letech tohoto práva využily další desítky vsí.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
S využitím publikace A. Střechy Nehvizdy a internetu.

PRO ŠKOLÁKY
Jak skloňujeme slovo městys
Při skloňování městys se nezřídka chybuje,
platí však pravidlo, že má deklinaci neživotného vzoru mužského stroj, pouze v 6. pádě
množného čísla má tvar tvrdého vzoru hrad,
tedy městysech.
singulár
plurál
1. městys
městyse
2. městyse
městysů
3. městysi
městysům
4. městys
městyse
6. městysi
městysech
7. městysem městysi
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Vladislav Jagellonský (1. března 1456 Krakov
– 13. března 1516 Budín) pocházel z Polska,
původem z litevského velknížecího rodu Jagellonců, byl králem českým (od roku 1471
jako Vladislav II.) a uherským (od roku 1490;
také Vladislav II., maďarsky II. Ulászló). Tradičně bývá hodnocen jako jeden z nejslabších
českých panovníků, neboť jeho vláda vedla
k velkému úpadku královské moci. V dynastické politice však dosáhl významného úspěchu, když byl zvolen a korunován uherským
králem, a to navzdory záměrům krakovského
dvora, kde vládl jeho otec Kazimír IV. Jagellonský. Jeho matkou byla Alžběta Habsburská, sestra Ladislava Pohrobka.

Jak to bylo a je s městysi jinde
UHRY
V Uhersku – včetně Slovenska – se takovéto
sídlo oficiálně označovalo (latinsky) oppidum
(od 14.–15. století do roku 1871; maďarsky
mezőváros – doslova "polní město").
RAKOUSKO
V Rakousku se nazývá Marktgemeinde (doslova "trhová obec"). V jiných německojazyčných oblastech se nazývá Flecken, Marktflecken, Markt a podobně.
DÁNSKO
V Dánsku se nazývalo flække, ve Švédsku köping. Francouzský historický ekvivalent je přibližně bourg, anglický borough.
POLSKO
Městyse existovaly na území historického polsko-litevského státu i před socialismem, tehdy
se používal polský pojem miasteczko (ruský výraz местечко je přibližným přepisem polského
výrazu do cyrilice), litevský miestelis, lotyšsky
miests, ukrajinsky мiстечко.
RUSKO
Velmi přibližným ekvivalentem v bývalém
SSSR byl (a v některých postsovětských zemích
dodnes je) pojem sídlo městského typu, rusky
посёлок городского типа. Kritéria pro přiznání tohoto statutu se značně lišila (a v Rusku dodnes liší). Největší co do počtu obyvatel je Paškovskij v Krasnodarském kraji se 46 000 obyvatel, nejmenší nedosahují ani stovky obyvatel.
Tato kategorie sídel (Osiedle typu miejskiego)
existovala podle sovětského vzoru i v socialistickém Polsku v letech 1954 až 1972.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RYBNÍK V NEHVIZDKÁCH

JEŠTĚ VODOROVNÉ ZNAČENÍ

a Horoušanská je jako nová

Díky Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje
se vozovka v Horoušanské dočkala nového povrchu
foto: Mirka Kvasničková

Oprava asfaltového povrchu Horoušanské ulice již
byla dokončena, nyní se po ní můžete pohodlně
projíždět. Oproti původnímu plánu byla oprava
provedena dokonce ve větším rozsahu, dodělat se
musí jen vodorovné značení.
„Bylo vyasfaltováno více, než se původně plánovalo, opraveny byly totiž i všechny vjezdy do bočních ulic, stejně jako prostor před garážemi,“
objasňuje Richard Sedlický, šéf komise stavební
a životního prostředí. Dále byly opraveny všechny

kanalizační vpusti a odstraněna kritická místa, kde
se zdržovala voda.
V průběhu podzimu ještě městys počítá s vytvořením nového vodorovného značení na komunikaci
a s bezpečnostním označením retardérů. Obec také
plánuje do konce roku opravu dalších místních komunikací.
To však záleží na množství finančních prostředků
v obecní pokladně ke konci roku. V případě nedostatku financí se na rok 2012 přesune plánovaná
realizace zpomalovacího semaforu na ulici Pražské
ze směru od Mochova, ušetřené prostředky se pak
využijí právě na opravu komunikací v obci.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík si zaslouží Václav Manhart, že
po oba horké dny, kdy se komunikace finálně
opravovala, od rána do večera trpělivě vysvětloval projíždějícím motoristům, že tudy tentokrát opravdu nemohou.

ŠKOLKA V SOKOLOVNĚ
včas zkolaudována

Na fasádě sokolovny se už skví oficiální tabule nehvizdské školy a školky
foto: Mirka Kvasničková

Přebudování druhého a třetího patra sokolovny pro
potřeby školky dopadlo úspěšně, od 1. září již děti
krásné nové prostory navštěvují. „Stavební práce
byly ukončeny včas a v požadované kvalitě,“ po-

chvaloval si předseda komise stavební a životního
prostředí Richard Sedlický.
Po dokončení stavby byla vydána kladná stanoviskakrajské hygieny i hasičů, na jejichž základě stavební úřad 29. srpna vydal souhlas ke kolaudaci.
Nové prostory tak splňují veškeré předepsané hygienické a požární parametry.
V posledních srpnových dnech se finišovalo zejména s vybavením interiéru. Sestavení dovezeného
nábytku proběhlo díky technickým službám velmi
rychle, městys by jim chtěl touto cestou poděkovat.
Své poděkování si zaslouží i truhlářská firma pana
Richtera, která během tří dnů dodala zakázkový
nábytek na uskladnění lůžkovin a matrací. A v neposlední řadě patří velký dík správcové sokolovny
Pavlíně Tupečak, která zajistila úklid budovy.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Čistírna odpadních vod V TRVALÉM PROVOZU
Společnost VaK Zápy zajistila opravu provzdušňovacích hadic na nádrži Čistírny odpadních vod
Nehvizdy. Aby nemusel být provoz čistírny odstaven, opravu provedl potápěč, který hadici vyměnil. Na místním šetření při předávání do trvalého
provozu bylo konstatováno Odborem životního
prostředí Městského úřadu v Brandýse nad Labem,
že čistírna vykazuje správné hodnoty rozborů odtokové vody a na základě toho bylo rozhodnuto, že
čistírna může být ze zkušebního provozu uvedena do provozu trvalého. Byl vypracován protokol
a poté bude vystaveno rozhodnutí o uvedení čistírny do trvalého provozu.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
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Městys zadal vyhotovení rozboru povrchových vod
v nehvizdském rybníku. Spolu s tím se odebraly
vzorky vody z rybníku v Horoušanech a z Labe.
Rozbor se nechal udělat z toho důvodu, abychom
věděli v jakém stavu je rybník v Nehvizdkách a jaká
případná opatření bychom měli udělat při špatných
výsledcích. Výsledky rozborů BSK, CHSK, celkového organického uhlíku, látek rozpuštěných při
105 oC vyhovují normě v povrchových vodách. Neostatečný je podíl rozpuštěného kyslíku a nasycení
kyslíkem v procentech. Z toho důvodu je podíl dusíku zvýšený nad normu. Podle výsledků rozborů
a po poradách s odborníky, rada městyse rozhodla
o zakoupení provzdušňovadla. Po měsíci provzdušňování proběhne další rozbor vody.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

STRUČNĚ ZE STAVEBNÍ KOMISE
Hračky v komerční zóně
Bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu firmy Olymptoy v komerční zóně, jedná se
o velkoobchod s hračkami.

Reklamace na kanály
Úřad městyse přijal dvě oprávněné reklamace
na čištění kanalizačních vpustí, nedostatky byly
předány technickým službám k dořešení.

Omezení chodníku
Firma Uhlíř bude na podzim provádět posílení
elektrického příkonu v lokalitě pod zastávkou
U Studánky, proto bude částečně omezen provoz na chodníku po levé straně Pražské ulice
ve směru na Mochov.

Reklamace v Toušeňské
Stavební komise uplatňuje u zhotovitele opětovnou reklamaci asfaltového povrchu v ulici
Toušeňské.

Rozšíření objektu U Studánky
Zastupitelstvo schválilo rozšíření objektu pod
zástavkou U Studánky.
-ar-

INZERCE

Kosmetika
➢ kompletní kosmetické ošetření
➢ analýza pleti přístrojem
➢ masáž obličeje a dekoltu aj.
➢ depilace voskem nebo cukrovou pastou
➢ barvení řas a obočí
➢ odborné poradenství
➢ dárkové poukazy aj.

V novém prostředí s 15% slevou se
na Vás moc těší Zuzka Grossmanová
objednávky na novém telefonním čísle
725 977 325
Zda je v čistírně odpadních vod vše vpořádku kontroloval potápěč
foto: Mirka Kvasničková
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Vaši pleť je třeba hýčkat...
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE SRPNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
➢ podobu znaku Nehvizd
➢ odkup rybníka v Nehvizdkách za 340 000 Kč
➢ ve vztahu k obchodní společnosti TS městyse
Nehvizdy s.r.o., se sídlem Nehvizdy, Pražská 255,
PSČ 250 81, IČ 289 33 486 (dále jen „společnost“), ve které je městys Nehvizdy jediný společník:
1. zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 200 000 Kč o částku 4 648 000 Kč, a to
v části 1 700 000 Kč peněžitým vkladem jediného
společníka a v části 2 948 000 Kč nepeněžitým
vkladem jediného společníka v podobě souboru
veřejného osvětlení (hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena posudkem Ing. Jiřího Mikuly,
IČ: 11269383, Sokolovská 359, 250 88 Čelákovice,
znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu
v Praze č.j. 2 Nc 399/2011-4 ze dne 8. 6. 2011);
2. odvolání Ing. Jiřího Brodského z funkce jednatele společnosti, a jmenování Ing. Richarda
Sedlického novým jednatelem společnosti.
➢ udělení plné moci JUDr. Filipu Štípkovi, advokátovi se sídlem Pařížská 538/19, 400 01 Ústí nad
Labem, k zastoupení městyse při sepisu notářského zápisu o rozhodnutí městyse Nehvizdy,
coby jediného společníka společnosti.
➢ oddělení části z pozemku p. č. 252 o stejné výměře jako má p. č. 245 a poté jejich směnu
➢ název nové ulice v komerční zóně – Okružní
(v komerční zóně)

➢ doplnění vyhlášky č. 3/2007 vložením ustanovení k provedení zákona o rostlinolékařské péči.

Zastupitelstvo městyse vzalo
na vědomí:
➢ rezignaci Zdeňky Peckové na mandát zastupitele ke dni 3. 8. 2011 a vyslechlo slib nové zastupitelky Jitky Záhrobské
➢ zprávu starosty, komise finanční a bezpečnostní,
komise školství, kultury a sportu, komise stavební a životního prostředí.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Přerušení
dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení
dodávky elektřiny v Nehvizdech dne 22. září
v době od 7,30 do 14,30, a to v ulicích Toušeňská, U Hřbitova, U Parku, Na Vodoteči,
Krátká, Jirenská, U Sokolovny, Na Příštipku,
Pražská od Horoušanské směr Praha.
Bližší informace můžete získat na poruchové
lince 840 850 860.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Z radničního diáře
➢ Ředitel základní školy požádal o pokácení
proschlé břízy na školním dvoře, a to z důvodu
bezpečnost (padající větve). Bylo odsouhlaseno
a provedeno.
➢ Na jednání bylo zadáno Ing. Jiřímu Hlávkovi
zpracování a sjednocení nového kanalizačního
řadu.
➢ Byl odsouhlasen a zajištěn rozvoz obědů dalším
starším občanům Nehvizdy.
➢ Od 1. 9. 2011 došlo k posílení nejvytíženějších
spojů l. 398 na Prahu nasazením kloubových autobusů.
➢ Dne 8. 9. 2011 byla podepsána smlouva o odkoupení rybníku v Nehvizdkách s Terezou Jarochovou a odeslána na Katastrální úřad pro Středočeský kraj.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Zájemci o dovážku
obědů, HLASTE SE
Úřad městyse Nehvizdy zajišťuje rozvážku
obědů pro nepohyblivé občany – seniory.
Případní další zájemci o dovážení obědů si
mohou tuto službu objednat osobně na úřadě městyse nebo telefonicky na 326 992 523,
případně e-mailem na mestys@nehvizdy.cz.

ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ AFK NEHVIZDY, SEZÓNA 2011/2012 - PODZIM
MUŽI "A" OKRESNÍ PŘEBOR
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

AFK Nehvizdy "A"
Sokol Mochov "A"
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Měšice "A"
AFK Nehvizdy "A"
AFK Nehvizdy "A"
AFK Nehvizdy "A"
SK Úvaly "B"
AFK Nehvizdy "A"
AFK Nehvizdy "A"
FK Dobřejovice "A"
AFK Nehvizdy "A"
SK Vyžlovka "A"

-

SK Záluží "A"
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Pacov "A"
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Mukařov "A"
SK Viktoria Sibřina "A"
Slavoj Velké Popovice"A"
AFK Nehvizdy "A"
SK Kostelec n/Č.Lesy "A"
Stříbrná Skalice "A"
AFK Nehvizdy "A"
FK Kunice "B"
AFK Nehvizdy "A"

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

AFK Nehvizdy "B"
SK Světice
AFK Nehvizdy "B"
Sokol Babice
AFK Nehvizdy "B"
AFK Nehvizdy "B"
AFK Nehvizdy "B"
Podlipan Příšimasy
AFK Nehvizdy "B"
AFK Nehvizdy "B"
FK Radošovice "B"
AFK Nehvizdy "B"
SK Vyžlovka "B"

-

SK Záluží "B"
AFK Nehvizdy "B"
Sokol Pacov "B"
AFK Nehvizdy "B"
Sokol Senohraby "A"
SK Viktoria Sibřina "B"
Čechie Doubek
AFK Nehvizdy "B"
SK Kostelec n/Č.Lesy "B"
Sokol Škvorec
AFK Nehvizdy "B"
SK Husinec Řež "B"
AFK Nehvizdy "B"

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo

10.9.
18.9.
24.9.
2.10.
8.10.
16.10.
22.10.
29.10.
4.11.

So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
Pá

AFK Nehvizdy
FK Brandýs Boleslav"A"
AFK Nehvizdy
SK Zeleneč
AFK Nehvizdy
Sokol Klecany
AFK Nehvizdy
AFK Nehvizdy
Sokol Šestajovice

-

Sokol Vyšehořovice
AFK Nehvizdy
FK Brandýs Boleslav"B"
AFK Nehvizdy
SKK Hovorčovice
AFK Nehvizdy
SK Union Čelákovice
Aero Odolena Voda
AFK Nehvizdy

17.00 hod.
17.00 hod.
17.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.

ZMĚNA ČASU, původně 17.00 hod.

ZMĚNA, hrajeme doma

MUŽI "B" - IV. Třída odd. B
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
10.15 hod.

ZMĚNA, hrajeme doma

MINIKOPANÁ odd.A
9.30 hod.
10.15 hod.
9.30 hod.
13.30 hod.
9.30 hod.
12.00 hod.
9.30 hod.
9.30 hod.
17.00 hod.

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

Sraz 8.45hod
Sraz - doplnit, byla hlášenka
Sraz - doplnit, bylo volno
Sraz 12.30hod
Sraz 8.45hod
Sraz 10.45hod
Sraz 8.45hod
Sraz 8.45hod
Sraz 16.00hod

Hřiště

Náměstí
Hřiště
Náměstí
Hřiště
Hřiště
Náměstí
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9.10.2011
14.4.2012
14 - 17 hod.
KULTURNÍ DŮM

DECHOVKA V ČELÁKOVOCÍCH
k tanci i poslechu
■ Hledáme prostory v Nehvizdech pro
provozovnu kosmetiky, pedikúry a masáže.
Informace na tel.: 725 950 068

■ Hledám paní k 7 měsíční dcerce od ledna
2012 v Čelákovicích, po-pá cca 7,3o
-17,oo hod. na dlouhodobou spolupráci,
kristyna.r.w@seznam.cz, 603168612
■ Pedikúra – manikúra, modeláž nehtů
Po – Pá od 8 – 18 hodin
objednání na tel. 777 267 836
Nehvizdy, Pražská 255 – pod úřadem městyse

+420 724 041 443

Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY ZÁŘÍ
DO POLOVINY ŘÍJNA
16. ZÁŘÍ OD 20.00 DO 23.00 HODIN NA
ZAHRÁDCE RESTAURACE BAŠTA U PAŠI
ROCKOVÝ „OPEN AIR“ KONCERT
Živě se představí rocková kapela Globus Band http://www.globusband.cz/.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek koncertu bude předán úřadu městyse
na akce pro děti.
Pořádají provozovatelé restaurace Bašta u Paši
18. ZÁŘÍ OD 15.00 HODIN
– SRAZ U SOKOLOVNY
ŠLAPETO
Odpoledne plné cyklistických soutěží na dětských
kolech, koloběžkách, odrážedlech a trojkolkách.
Sejdeme se ve tři odpoledne u sokolovny. Pro každého účastníka malá odměna. Nutné vybavení kolo
(odrážedlo, trojkolka, koloběžka) a helma, nejlépe
i chrániče.
Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy
22. ZÁŘÍ OD 19.00 DO 21.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA NEHVIZDSKOU POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
Pořiďte si vstupenku na zábavu, která se koná 1. října, včas, můžete si tak vybrat stůl, u něhož chcete
s přáteli sedět. Předprodej se koná v přední části
sokolovny – ve vestibulu.
Cena vstupenky: Dospělí 100 Kč, senioři 50 Kč.
Pořádají městys, TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy
24. ZÁŘÍ OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Na bazárku mohou prodávat a nakupovat všichni
rodiče i budoucí maminky. Jediným poplatkem je
cena za prodejní místo ve výši 75 korun bez ohledu
na množství prodaných věcí. Prodávat se budou kromě oblečení i kočárky, autosedačky, odrážedla, boby
atd. Můžete odevzdat i věci na dobročinné účely.
Prodejci se můžou registrovat osobně v Dráčku
nebo mailem: detskecentrumdracek@seznam.cz.
Pořádá Dětské centrum Dráček
30. ZÁŘÍ OD 16.00 DO 19. 00 HODIN
NA HŘIŠTI AFK
DRAKIÁDA
Tradiční akce pro všechny nehvizdské děti. Přineste
si s sebou draka, špekáčky a drobné na občerstvení. Těšíme se, že nehvizdské nebe zaplní pestrobarevní létající dráčci, draci a jiné potvůrky. Na ohni
si opečeme špekáčky.
Pořádá Základní a mateřská škola Nehvizdy

Draci se nad Nehvizdy podívají i letos 30. září, nenechte
si to ujít
foto: Mirka Kvasničková

1. ŘÍJNA OD 13.00 HODIN U SOKOLOVNY
POSVÍCENECKÝ JARMARK
Děti se mohou těšit na pouťové atrakce, perníčky
a jiné dobroty. Dále na Vás čekají stánky s medovinou, burčákem a vínem, koláči, medovými produkty, keramikou.
V ulici Na Příštipku nebudou chybět kolotoče!
Pořádají Tomáš Adamec a Olga Klimecká
1. ŘÍJNA OD 13.30 HODIN NA HŘIŠTI AFK
UTKÁNÍ STARÉ GARDY NEHVIZDY - VYŠEHOŘOVICE
Přijďte fandit staré gardě, nalaďte se na večerní
posvícenskou zábavu už odpoledne na hřišti AFK.
Občerstvení zajištěno. Od 16.00 hodin následuje
fotbalové utkání Okresního přeboru (viz rozpis
zápasů na straně 9).
Vstupné dobrovolné. Pořádá AFK Nehvizdy
1. ŘÍJNA OD 20.00 DO 02. 00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
NEHVIZDSKÁ POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Přijďte si zatančit a pobavit se s přáteli na Nehvizdskou posvícenskou zábavu. Hrát bude skupina
Kolář Band. Jídla a pití bude, co hrdlo ráčí. Prodej
vstupenek začíná už v 19.00 hodin ve vestibulu
v přední části sokolovny. Zábava začíná ve 20.00
hodin v hlavním sále. Do Nehvizd přijedou také
kolotoče pro děti, aby se přes den pobavily i ony.
Vstupné: 100 Kč, senioři 50 Kč
Pořádají městys Nehvizdy, TJ SOKOL Nehvizdy
a AFK Nehvizdy
2. ŘÍJNA OD 15.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
POSVÍCENSKÁ DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro všechny děti školou a školkou povinné. Občerstvení zajištěno. Rodiče se bavili včera, vy
si můžete zatančit dnes, tak to nepropásněte!
Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy
8. ŘÍJNA OD 14.00 HODIN NA HŘIŠTI AFK
UTKÁNÍ ŽEN VE FOTBALE
Přijďte fandit nehvizdským ženám na hřiště AFK.
Občerstvení zajištěno. Pořádá AFK Nehvizdy
8. ŘÍJNA OD 18.00 DO 20.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
BESEDA S REŽISÉREM VÍTEM OLMEREM
A HEREČKOU SIMONOU CHYTROVOU
Akce pro velké i malé obyvatele Nehvizd, především
však pro naše seniory. Do Nehvizd přijedou Vít Olmer se Simonou Chytrovou, aby promítli ukázky
z nového filmu Hledání Jana Wericha a pobesedovali s občany. V roce 1979 natočil Vít Olmer pro
slovenský pořad Račte vstúpiť s největší pravděpodobností poslední rozhovor s Janem Werichem.
Po letech se k němu v novém snímku vrací.
Vstupné dobrovolné. Pořádá městys Nehvizdy
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně aktualizuje. Plakáty na jednotlivé akce najdete
na www.nehvizdy.cz, ve vývěskách po celém městysu,
na nástěnkách ve škole i školce, a také na facebookové stránce Nehvizd.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

PŘEHLED aktivit
Strážníci v srpnu odsloužili v Nehvizdech 24
denních a 11 nočních směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování
veřejného pořádku a pravidel silničního provozu v obci.
V srpnu řešili policisté v Nehvizdech celkem
76 skutků (6 trestných činů, 70 přestupků,
z toho 67 v dopravě bylo vyřešeno blokovou
pokutou). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod.

Střípky z akce
Obecní policie: dne 26. srpna v 17.36 hodin byla hlídka OP Šestajovice přivolána
do Nehvizd s tím, že v parku v ulici Družstevní se vyskytuje nahá žena, která budí veřejné pohoršení. Hlídka ženu na místě zastihla
a vyzvala ji k prokázání totožnosti. Po lustraci osoby v policejní evidenci s negativním
výsledkem bylo s dotyčnou podezření z přestupku proti veřejnému pořádku vyřešeno
domluvou.
Policie ČR: v Nehvizdech na ulici Pražská
v 11.35 hodin dne 30. srpna byl hlídkou Policie ČR kontrolován řidič motorového vozidla Ford Tranzit. Následnou lustrací v systému bylo zjištěno, že řidič má rozhodnutím
MěÚ vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Na základě této skutečnosti bylo výtečníkovi sděleno podezření
ze spáchání trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí dle trestního zákoníku.
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

Zastupitelstvo schválilo
POZEMEK PRO VOLNÝ
VÝBĚH PSŮ
Tématem určení prostranství pro volné pobíhání psů se současné zastupitelstvo zabývalo
již delší dobu. Vhodný veřejný pozemek totiž
dosud nebyl k dispozici. Cesta k řešení celé
záležitosti se otevřela v momentě, kdy obec
směnila větší parcelu u čističky odpadních vod
v ulici Do Nehvizdek. Na zasedání dne 8. září
(podrobnosti přineseme v příštím čísle) tak
zastupitelstvo schválilo tento pozemek o rozloze 3 400 m2 pro volný výběh psů a v návaznosti na tento krok bude odpovídajícím způsobem upravena vyhláška městyse o veřejném
pořádku č. 3/2007.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZAJÍMAVOSTI

PŘIVÍTALI JSME DALŠÍCH TŘINÁCT OBČÁNKŮ

Jakub Kareš, Vanda Lebrušková, Liliana Polesná, Adéla Hejlová, Jan Elzner

INZERCE

V sobotu dne 3. září jsme přivítali další krásné nehvizdské občánky. Na radnici
přišli nejen rodiče a miminka, ale také sourozenci, prarodiče a další hosté, což
dodalo události ještě slavnostnější ráz. Chtěly bychom poděkovat za vystoupení
žákům základní školy, kteří se tohoto úkolu zhostili na jedničku, i když vzhledem k datu, měli na přípravu minimum času. Těší nás, že na další vítání občánků, které se uskuteční v říjnu, již máme nahlášených dalších devět miminek.
Miroslava Kvasničková, Petra Horáková, mestys@nehvizdy.cz
Bar High oznamuje hostům rozšíření otevírací doby o denní provoz
CAFÉ BARU ve středu a v neděli od 10 – 17 hodin. Nově u nás
naleznete dětský koutek, WIFI, CAFÉ MENU.

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

OTEVÍRACÍ DOBA:
ST: 10-17
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
NE: 10-17
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA
TEL.: 604 791 142
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...

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

Matyáš Jakubec, Martin Vodák, Matěj Manhart, Adam Manhart, Michal Vytlačil, Matyáš
Doubek, Tomáš Cimbůrek, Lída Taušová
fota: Josef Kyncl

Upozorňujeme rodiče
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.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

JAK SI PORADIT SE
STRESEM (2. DÍL)
Prvním krokem je naučit se poznat, kdy stres přichází. Mezi první varovné
signály patří napětí v krku a ramenou. Další krok je vybrat si cestu, jakou
se se stresem vypořádat. Jednou možností je se stresové situaci vyhnout.
To ale často není možné. Druhou cestou je změnit způsob, jakým na stres
reagujeme.
➢
Nelamte si hlavu s věcmi, které nemůžete ovlivnit.
➢
Připravte se, jak nejlépe umíte na okamžiky, které pro vás budou
znamenat stres (pracovní pohovor).
➢
Zkuste se dívat na změny jako na pozitivní výzvu a ne jako
na hrozbu.
➢
Pracujte na řešení konfliktů s jinými lidmi.
➢
Nebojte se popovídat o problémech s lidmi, kterým důvěřujete.
➢
Stanovujte si reálné cíle (doma i v práci).
➢
Jezte vyváženou stravu.
➢
Sportujte, meditujte.
➢
Věnujte se svým koníčkům!
Andrea Lankašová, odborná výživová poradkyně
alankasova@seznam.cz

Pozvánka na setkání seniorů
V pátek 23. září od 13.00 hodin
bude probíhat pro naše seniory
v zasedací místnosti úřadu městyse Nehvizdy

promítání fotek z akcí městyse a starých
fotograﬁí Nehvizd a Čelákovic.
Občerstvení zajištěno. Závěr setkání se vyhrazen diskusi se zastupiteli.
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