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CO SE DĚJE VE STARÉ ŠKOLE? PO REKONSTRUKCI
SE DO NÍ PŘESUNE KNIHOVNA I DĚTSKÁ SKUPINA
Budovu staré školy v centru Nehvizd na podzim postihla havárie
vodovodu. Budova po rekonstrukci bude i nadále využívána ke školnímu a předškolnímu vzdělávání. Přesune se do ní knihovna, nová
dětská skupina, kroužky Dětského centra Dráček a do budoucna se
do ní vrátí i mladší školní děti – tříd je potřeba stále více.
Když jsme koncem listopadu, konkrétně 25. 11. 2015, zjistili, že ve
druhém nadzemním podlaží staré školy praskl vodovod a zaplavil
část patra a přízemí, ihned jsme tuto událost oznámili pojišťovně
(naštěstí na tuto škodní událost je budova pojištěna). Po vyklizení nábytku a vysušení nateklé vody jsme pozvali odborné firmy
k posouzení vzniklých škod, jejich odstranění a ochrany stropní
konstrukce nad prvním nadzemním podlažím, která je celodřevěná se zásypy.
Byly vypracovány odborné posudky a návrh opravy těchto stropů.
Jen pro představu, do školy, která se od září nevyužívala, touto
havárií nateklo do budovy 36 m³ vody. Proto i v přízemí musely
být vybourány betonové podlahy, protože byly bez izolací a voda
pod tyto podlahy zatekla a promočila základy a zdivo, které je
z pískovce.
Dle odborných posudků jsme museli také otlouct některé omítky,
aby mohlo toto zdivo vysychat. Po posouzení celé budovy jsme
přistoupili k rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů
a úpravě topení. Dále zpracováváme dokumentaci pro žádost o
zateplení budovy, aby byla provedena celková rekonstrukce této
školy, a od září 2016 jsme ji mohli využívat pro dětskou skupinu,
kroužky DC Dráček a pro přemístění knihovny.
Zbylé prostory školy připravíme do budoucna pro žáky prvního stupně, protože i tuto kapacitu školy budeme potřebovat pro
výuku.
Rekonstrukci školy v tomto rozsahu jsme v letošním roce neměli
v plánu. Při výstavbě tělocvičny a ostatních investic v obci budeme
muset řešit finanční krytí části této rekonstrukce,
kterou nepokryje plnění pojišťovny
a případně dotace na zateplení.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Na horní fotografii je vidět spodní místnost školy, která je poškozená
protečenou vodou z horního patra. Aby zdivo mohlo vyschnout, musela se odstranit veškerá omítka (dole). Foto: Archiv městyse Nehvizdy
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Všechny aktivity vedoucí v Nehvizdech k rozvoji
školství, péče o děti, zájmového vzdělávání, podpory sportovních aktivit, péče o seniory a společenský
život mne utvrzují v tom, že místní samospráva
funguje velmi efektivně. Motto o „místě, kde se
nejen bydlí, ale i žije“, tedy není jen prázdná fráze.
Podrobnosti na straně 9...
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

FERDA MRAVENEC SKVĚLE
ROZPROUDIL DĚTSKÝ KARNEVAL
O letošní karneval v sokolovně se postaral Ferda s kamarádem Broukem Pytlíkem a krásnou Beruškou. Společně
s dětmi si zatancovali a užili si spoustu zábavy.
Dětem se nejvíce líbila překážková dráha a bitva
novinovými koulemi. Ze 100 krásných masek jsme na
závěr vyhodnotili deset nejhezčích a odměnili všechny
zúčastněné hlasitě znějícími trubkami, takže na konci
karnevalu už bylo slyšet jen hromadné troubení. Děkuji
všem za pomoc při přípravě a úklidu sálu.
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Ze stovky krásných masek bylo nakonec vyhodnoceno deset
těch opravdu nejlepších.
		Foto: Eva Luňáková a Alena Nekolná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

STAROSTOVÉ Z OKOLNÍCH OBCÍ
SI PROHLÉDLI NOVOU ŠKOLU
Dne 25. 2. 2016 se starostové okolních obcí a zástupci MAS Střední Polabí
setkali v naší nové škole. Na této schůzce jsme se navzájem informovali
o naplněnosti škol a školek a já mohl s radostí říci, že Nehvizdy toto řeší včas
a že stíháme vybudovat a zajistit prostory pro výuku a předškolní vzdělávání.
Personální obsazení se daří zajistit díky úsilí našeho ředitele ZŠ a MŠ a koncepce našeho školství je řešena podle demografických studií a možností obce
v delším časovém horizontu. Starostové a místostarostové si potom prohlédli
naši školu. Velice obdivovali akustiku a vybavenost kuchyně a učeben.
Zvláště naše řešení této školy obdivovali místostarostové Brandýsa nad
Labem.
29. 2. navštívil naši školu starosta a představitelé města Úvaly, se starosty okolních obcí, které spádově patří k Úvalům. Také obdivovali naši školu a školku
a požádali nás o rady a pomoc při realizaci jejich záměrů o rozšíření školských
zařízení. Tento zájem, a dá se říci i ocenění naší práce, nás velice potěšily.
Myslím si, že i obyvatelé a děti městyse mohou být na naše školní a předškolní
zařízení právem hrdi.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Starostové okolních obcí a zástupci MAS Střední Polabí se setkali v naší
nové škole na konci února. 		
Foto: Olga Fábry

Z JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFORMACE
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:

Poplatek za psa
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého
dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek je
splatný jednorázově do 31. 3. 2016.

- uzavření úvěrové smlouvy na 16 milionů korun
na dobu 6 let s fixní úrokovou sazbou 0,42 %
s Českou spořitelnou, a. s., za podmínek podle
indikativní nabídky ze dne 9. 2. 2016,
- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na
pozemky p. č. 326/119 a 525/8 v k. ú. Nehvizdy za
celkovou cenu 10 000 Kč se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., kterou zastupuje
firma TEMO – TELEKOMUNIKACE, a. s.,
- jednací řády výboru kontrolního a finančního,
- znění Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě
a smlouvě o spolupráci uzavřené dne 7. 9. 2015
mezi firmou Canaba – Pozemní stavby, s. r. o.,
a městysem Nehvizdy a pověřuje starostu Dodatek
č. 1 podepsat,

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti na pozemek 326/527 v k. ú. Nehvizdy
bezúplatně,
- pojmenování tří ulic v lokalitě Canaba IV – ulice
Samkova, Gabčíkova a Kubišova.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu dalším jednáním s majiteli pozemku
p. č. 470/1 v k. ú. Nehvizdy o ceně a možném
odkupu,
- uděluje strážníkům OP Radonice souhlas s výkonem činnosti obecní policie na území městyse
Nehvizdy.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.ctz

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

Růžena PAČESOVÁ
Hana MOSTECKÁ
Eva PIKALOVÁ
Jana DVOŘÁKOVÁ
Jaromír PLÍHAL
Městys Nehvizdy přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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Poplatek za odvoz odpadu
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 2/2015)
činí 600 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj.
občana ČR a cizince s trvalým pobytem na území
obce), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje
osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65 a více let. Vlastníci nemovitosti
bez trvalého pobytu platí 1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2016.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět převodem na
účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše
číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku
vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel.
326992523 nebo 724191245.
Informace o přihlášení k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

I V NEHVIZDECH SE LIKVIDUJE STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
A TŘÍDÍ ODPAD ZA PENÍZE
KOMISE
V uplynulé době zaznamenali pracovníci úřadu
městyse i zastupitelé zvýšený nárůst stížností na
nepořádek kolem stanovišť nádob na tříděný
odpad a jejich malou kapacitu. Jedná se zejména
o nové lokality, kam se průběžně stěhují noví
obyvatelé Nehvizd, kteří se pravděpodobně ještě
neseznámili se zaběhlým systémem v naší obci.
Městys zajišťuje v rámci celé obce systém sběru
tříděného odpadu, který se skládá ze tří různých
způsobů likvidace, které se však vzájemně
doplňují. Prvním pilířem jsou barevné sběrné
nádoby – kontejnery, které jsou v dostatečném
množství rozmístěny v celé obci. Tyto kontejnery
jsou určeny výhradně pro běžný tříděný odpad
z domácností. Druhým způsobem je likvidace
odpadu prostřednictvím sběrného dvora městyse
Nehvizdy, který je k dispozici všem občanům
Nehvizd 2x v týdnu. Ten slouží zejména pro
likvidaci velkoobjemového odpadu, který do
běžných nádob na tříděný odpad nepatří. Posledním způsobem, podle nás velice praktickým, ale
bohužel málo využívaným, jsou barevné odpadní
pytle na tříděný odpad, které jsou k prodeji v podatelně úřadu městyse za cenu 6 Kč za kus. Pytel
po naplnění příslušným odpadem nemusí občané
nikam vozit, stačí jej zavázat a ve svozový den nechat před svým domem. Pracovníci technických
služeb odpad zdarma odvezou a zlikvidují.
Z uvedených možností tedy jasně vyplývá, že po-

kud by občané využívali všech možností, které jim
obec nabízí, k přeplňování sběrných nádob
a nepořádku kolem nich by nedocházelo. Největším
nešvarem je vyhazování velkoobjemového odpadu,
například krabic od nábytku nebo televizorů, do
kontejnerů. Někteří občané odkládají navíc kartóny
ve svém původním objemu, nesnaží se je ani složit,
natož rozřezat na menší části a myslí si, že se o to
postará obec. Tento odpad z jedné domácnosti tak
zabere místo pro jiný běžný odpad z velkého množství ostatních domácností. Podobné je to i s plasty,
kdy do popelnic jsou vyhazovány odpady, které
do nich buď nepatří, nebo jsou nepřiměřeně velké,
např. polystyrenové výplně apod. Tento odpad musí
být likvidován výhradně ve sběrném dvoře, jinak
dochází k neefektivnímu využití kapacity kontejnerů, což vede k výrazné finanční zátěži obce za
likvidaci odpadů. To se samozřejmě musí odrazit ve
vyšším poplatku za svoz komunálního odpadu pro
všechny obyvatele Nehvizd.
Abychom tedy udrželi poplatky za svoz odpadu
na současné úrovni, je třeba, aby občané využívali
všech tří způsobů likvidace tříděného odpadu,
které obec nabízí.
Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

KAM S TÍM, ANEB KAM CO PATŘÍ?
Popelnice na tříděný
odpad:
běžný tříděný odpad
z domácnosti, např. obaly
od potravin, spotřebního
zboží, hraček, PET lahve,
apod. – minimalizovaný
objem.

Sběrný dvůr
městyse:
velkoobjemový tříděný i směsný
odpad, stavební suť z drobných
rekonstrukcí, kov, elektroodpad,
nebezpečný odpad, pneumatiky, aj.
Otevřeno: středa 14-17 hod.
a sobota 9.30-11.30 hod.

Plastové pytle
na tříděný odpad:
Plastové pytle na papír, plast
a tetrapack (modré, žluté
a oranžové) o objemu 150 l
za cenu 6 Kč/ks, k zakoupení
v podatelně úřadu. Svoz 2x
týdně - úterý a pátek ráno.

Kompletní informaci o likvidaci všech druhů odpadů v Nehvizdech naleznete
na našem novém webu: www.nehvizdy.cz/mestys/odpady
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Nová technika pro technické služby

Komise stavební a životního prostředí se podílela na výběru nové komunální techniky pro
TS městyse.
Na základě prezentace techniky a konzultace
s pracovníky TS byl radě městyse doporučen
ke koupi univerzální malotraktor KUBOTA
B1620 s předním i zadním nosičem, na který
se dá nasadit různé komunální nářadí. Bude
využíván zejména na čištění chodníků, úklid
sněhu, svoz odpadu a při údržbě veřejné zeleně.
Traktůrek zakoupily TS městyse Nehvizdy za
380 000 Kč bez DPH.

Kontrola Staré cesty dopadla úspěšně
V druhé polovině února proběhla ohlášená
kontrola účelnosti čerpání dotace na „Obnovu
Staré cesty u Sv. Anny“. Kontrolu prováděli
pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR za aktivní účasti naší komise. Kontroloři
shledali, že podmínky a doporučení pro realizaci obnovy cesty a opatření stanovené
v odborném posudku AOPK ČR byly dodrženy. Drobné nedostatky, zapříčiněné zejména
extrémně suchým létem a v některých případech i vandaly, budou odstraněny v jarních
měsících.
S ohledem na zjištěné skutečnosti doporučila
AOPK ČR schválit závěrečné vyhodnocení této
akce. V letošním roce ještě doplníme do přední
části lavičky a podél cesty umístíme další přírodniny, kmeny a kameny.
-rsstavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOLO NEHVIZDY

ÚSPĚCHY TENISTŮ Z NEHVIZD ÚNOR BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

TENISTŮM ZAČÍNAJÍ
SOUTĚŽE
DRUŽSTEV

Mladší žactvo (10–12let), Head Tour Vestecká
sportovní 27.-29. 2.2016 –
Dvouhra dívky: 3. Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy).

Ve středočeské krajské soutěži máme letos osm
družstev. Velice rychle se nám plní všechny
věkové kategorie a jsme moc rádi, že se nám
daří přivést hráče až do dorostu. Pro nás je to
potvrzením, že jdeme správnou cestou.
Kromě tradičních družstev minitenistů (6–7
let), babytenistů (8–9let) a mladšího žactva
(10–12 let) máme také družstvo staršího žactva
(13–14 let) a dospělých, ve kterém budou poprvé v historii reprezentovat oddíl naši dorostenci
(15–18 let)!
V květnu nám začínají krajské soutěže družstev,
ve kterých budou startovat družstva TO Sokol
Nehvizdy – mladší žactvo, starší žactvo, dospělí,
minitenis A, B, babytenis A, B, C. V minulých
letech jsme byli velmi úspěšní. V kategorii minitenis (6–7 let) jsme v loňském roce byli nejlepší
z 30 družstev ve Středočeském kraji. Družstvo
minitenisu TO Sokol Nehvizdy „A“ získalo 1.
místo ve Středočeském kraji a 4. místo na Mistrovství ČR 2015. Dařilo se nám i ve starších
kategoriích, babytenisté (8–9 let) bojovali do
posledních zápasů o postup do krajského čtvrtfinále a mladší žactvo při své premiéře vyhrálo
polovinu zápasů. V soutěžích družstev jde však
především o to reprezentovat oddíl a získat
zkušenosti se soutěžními zápasy.
A s tím vstupujeme do krajských soutěží
i v letošním roce.
Aktuální výsledky družstev budou na našem
webu www.tenisnehvizdy.cz.

Minitenis (6–7let), TO Sokol Nehvizdy
21. 2. 2016 – hlavní soutěž smíšená:
Postup ze skupiny do hlavní soutěže Matěj Fraitag (TO Sokol Nehvizdy).
Soutěž útěchy: 3. Marek Zimmermann a Alice
Ludvíková (oba TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let), TO Sokol Nehvizdy
20. 2. 2016 – hlavní soutěž smíšená:
2. Tomáš Lorenz (TO Sokol Nehvizdy).
Postup ze skupiny do hlavní soutěže Alexandr Gučkov, Jakub Kapusta a Karolína Dobružská (všichni TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (10–12let), TŠ Lucie Hradecké
20.-21. 2. 2016 –
Čtyřhra dívky: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) - Magdaléna Smékalová (TK Hlinsko).
Babytenis (8–9let), Řevnická sportovní
6. 2. 2016 – hlavní soutěž smíšená:
3. Alexandr Gučkov (TO Sokol Nehvizdy).
Termíny nejbližších zimních celostátních turnajů
a krajských přeborů pořádaných TO Sokol Nehvizdy:
16.–18. 4. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR, kategorie mladší žactvo 8–9 let, od 12:00 (kurty Nehvizdy
a kurty JH SPORT-TENIS Čelákovice)
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Tomáš Lorenz (TO Sokol Nehvizdy – vpravo)
zvítězil 20. 2. 2016 na celostátním turnaji
8–9l et Nehvizdský pohár v hale v Horních
Počernicích v pěti utkáních v řadě a došel až
do finále, kde podlehl Janu Šidlíkovi (TC Eso
Praha – vlevo), kterého předtím ve skupině
porazil.
Foto: Ivana Frajmanová

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

TIGERS TJ SOKOL NEHVIZDY PŘIJÍMÁ NOVÉ
FLORBALISTY DO KATEGORIE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Chceš se připojit do florbalové party našich
Tygrů, začít s nimi teď trénovat a od příští
sezóny s nimi jezdit na turnaje?
Narodil ses v letech 2005–2006?
Umíš běhat a nevadí ti kontakt se soupeřem?
Pak hledáme právě tebe!

Nehvizdští Tygři –
zleva: David Šafr,
Tomáš Jursa, Zdeněk
Čmelík, Jan Dunda,
Jakub Macháček,
Ondřej Červený
(branka), Patrik
Šmída, Richard Záhrobský. Na turnaji
chyběli členové týmu
Vladimír Pádivý,
Denis Pardo, Alex
Pardo a Filip Vlček.
Trenéři: Tomáš Kalina, Daniel Bartončík.
		
Foto: D. Bartončík

V případě zájmu kontaktuj vedoucího
florbalového oddílu, Hynka Ondráčka:
hynek@ondraczech.com

Adéla Venerová,
adela.venerova@seznam.cz
trenérka florbalového oddílu
Tigers TJ Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ, JARO 2016
III. TŘÍDA, MUŽI
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

26. 3.		
Jiskra Kojetice		
2. 4.		
AFK Nehvizdy		10. 4.		
Šestajovice 		
16. 4.		
AFK Nehvizdy		23. 4.		
Líbeznice „A“		
30. 4.		
AFK Nehvizdy		
7. 5.		
Slavoj Veleň		
14. 5.		
AFK Nehvizdy		
21. 5.		
Brandýs „B“		
28. 5.		
SK Zeleneč “B“		
4. 6.		
AFK Nehvizdy		
11. 6.		Předboj			18. 6.		
AFK Nehvizdy		-

AFK Nehvizdy		
15.00 hodin
Měšice			16.30 hodin
AFK Nehvizdy		
16.30 hodin
Škvorec			17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
SKK Hovorčovice		
17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Brázdim			
17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Radonice „B“		
17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Větrušice			17.00 hodin

IV. TŘÍDA, MUŽI „B“
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

27. 3.		
Sokol Sluhy		
3. 4.		
AFK Nehvizdy		10. 4.		Mratín			17. 4.		
AFK Nehvizdy		
24. 4.		
Líbeznice „B“		
1. 5.		
AFK Nehvizdy		8. 5.		
SK Záluží			
11. 5.		
AFK Nehvizdy		21. 5.		
Sokol Mochov		
29. 5.		
Husinec Řež		
5. 6.		
AFK Nehvizdy		12. 6.		
SK Bášť			
19. 6.		
AFK Nehvizdy		
-

AFK Nehvizdy		
15.00 hodin
Přišímasy			16.30 hodin
AFK Nehvizdy		
16.30 hodin
Škvorec „B“		
17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Sluštice			17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Toušeň			17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Veltěž			17.00 hodin
AFK Nehvizdy		
17.00 hodin
Vodochody		
17.00 hodin

26. 3.		
29. 8.		
9. 4.		
17. 4.		
23. 4.		
1. 5.		
7. 5.		
11. 5.		
14. 5.		
21. 5./22. 5.
28. 5.		
1. 6.		
14. 11.		
11. 6.		
18. 6.		

Klecany
AFK Nehvizdy/Šestajovice
Veltěž
		
AFK Nehvizdy/Šestajovice
Kunice
		
AFK Nehvizdy /Šestajovice
Jirny
		
Vyžlovka
		
			
AFK Nehvizdy/ Šestajovice
			
AFK Nehvizdy/Šestajovice
AFK Nehvizdy /Šestajovice
Kostelec u Křížku 		
			

MLADŠÍ ŽÁCI
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
29. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
30. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Středa
Sobota
So/Ne
Sobota
Středa
Sobota
Sobota
Sobota

AFK Nehvizdy/Šestajovice
Svojetice			
AFK Nehvizdy/Šestajovice
Radošovice 		
AFK Nehvizdy/Šestajovice
Příšimasy 		
AFK Nehvizdy/Šestajovice
AFK Nehvizdy /Šestajovice
AFK Nehvizdy /Šestajovice
SK Zeleneč 		
AFK Nehvizdy / Šestajovice
SKK Hovorčovice 		
Louňovice 		
AFK Nehvizdy/ Šestajovice
AFK Nehvizdy/Šestajovice

-

10.15 hodin
13.30 hodin
10.15 hodin
12.30 hodin
10.15 hodin
10.15 hodin
10.15 hodin
17.30 hodin
Volno
Hlášenka
Volno
17.30 hodin
Hlášenka
10.15.hodin
Volno

HřištěTuklaty

Turnaje Okresního fotbalového svazu Praha-východ v Nehvizdech
Mladší přípravka
16. 4. 2016 od 10:00 hod
Starší přípravka
23. 4. 2016 od 9:00 hod

JAK SI VEDE MLADŠÍ PŘÍPRAVKA AFK NEHVIZDY
Během zimní přípravy jsme sehráli dva turnaje
kategorie mladší přípravka AFK Nehvizdy.
Ročník 2009 se účastnil turnaje v Mělníce, kde
nám utekla medailová pozice o pouhý jeden bod.
Přesto jsme si odvezli ocenění nejlepší brankářky
celého turnaje, které získala Eliška Stejskalová. Do
bojů nadále zasáhl Jan Vlček, Dominik Dvořák,
Marek Zimmermann, Matěj Fraitag, Tomáš Ludwig a Eliška Ludwigová. Za bojovnost a kolektivní
spolupráci děkuji.
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Poslední víkend v únoru jel na turnaj i ročník
2010, který doplnily dívky ročníku 2009. Bojovat
jsme jeli do Kostelce nad Černými lesy.
Tento systém turnaje u této kategorie je pouze
vyhlášením celkového počtu vstřelených
branek. Celkem bylo odehráno sedm zápasů,
které v závěrečném součtu dalo našemu týmu
40 branek.
Radost pro mnohé byla první medaile z turnaje
a pro mě jako trenérku pouze jedna porážka

WWW.NEHVIZDY.CZ

z celého turnaje v základní skupině od družstva
Bohemians Praha (pozn.: v další fázi o umístnění
jsme jim to vrátili).
Turnaj odehráli: Sami Mudhafar, Marek
Zimmermann, Nikola Tydláčková, Eliška Stejskalová, Eliška Ludwigová, Honza Janošík
a Jakub Jenčík.
Eva Jenčíková (trenérka)
afknehvizdy@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
STŘÍPKY

MÁME RADOST. DO NAŠÍ ŠKOLY
CHODÍ DĚTI RÁDY A JE JICH POŘÁD VÍCE
V únoru definitivně skončily zápisy prvňáčků,
které potvrdily naše odhady – v září usedne
více než devadesát nových žáků naší školy
do lavic v celkem čtyřech třídách. Počty žáků
jsou příznivé, nepřekročí ani v jednom případě počet 24 dětí, což je optimální stav.
Ani v naší prognóze ohledně šestého ročníku
nedošlo k žádné změně – otevřeme zcela jistě
dvě třídy.
Březen je kromě jiného posledním celým měsícem před přijímačkami na víceleté gymnázium. Uskutečnila se velmi příjemná schůzka
rodičů a žáků, kteří se na přijímačky hlásí.

Poskytli jsme rodičům veškeré informace
a materiály jako obvykle, ale z celé schůzky mi
udělala největší radost jediná věc. Velmi silně
bylo možné vnímat skutečnost, že naši žáci
jdou přijímačky zkusit, a pokud to nevyjde,
zůstanou u nás. Žádný stres, nervy, nic, prostě
pohoda. Ano, jdeme to zkusit a uvidíme,
pokud ne, rádi zůstaneme.
Tohle vnímat bylo a je velmi, velmi příjemné.
Letošní pětka je dobrou třídou a dobrou partou a za sebe říkám – čím víc našich páťáků
u nás zůstane, tím budu radši.
Kromě běžného provozu máme za sebou tes-

tování Kalibro, matematickou soutěž Pangea,
chystáme se na velikonoční jarmark, chystáme školy v přírodě, příměstyské tábory…
a denně se radujeme z atmosféry, která ve
škole vládne.
Ačkoli se to nezdá, pomalu se začínají plnit
termíny příměstských táborů a blíží se zápisy
do naší mateřinky. Nezapomeňme
tedy, že čas běží…
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ A PŘÍMĚSTYSKÉ TÁBORY
Prázdninový provoz v mateřince
bude v termínu 4. 7. - 15. 7. 2016
Plánujeme dva příměstyské tábory:
18.7.–22. 7. 2016 vždy 8.00 –16.00 hod.
téma: „ Po stopách Ferdy Mravence“
učitelky: Kristýna Lopatářová, Věra Lopatářová
cena: 400 Kč/dítě/den (cena zahrnuje celodenní program, stravu a pitný režim)
22. 8.–26. 8. 2016 vždy 8.00 – 16.00 hod.
téma: „Letní olympijské hry“
učitelky: Bc. Markéta Hubáčková, Anna
Dostálová
cena: 400 Kč/dítě/den (cena zahrnuje celodenní program, stravu a pitný režim)
V průběhu března budou v MŠ vyvěšeny plakáty s podrobnými informacemi a s možností
zapsání dětí do jednotlivých táborů.
Simona Beranová
ms.nehvizdy@volny.cz

Ačkoli se to nezdá, pomalu se začínají plnit termíny příměstských táborů a blíží se zápisy
do naší mateřinky.
				
Foto: Alena Danielová

PŘÍMĚSTYSKÝ TVOŘIVÝ TÁBOR
Termíny:

1.
2.
3.

samostatné dny: 1. 7., 4. 7., 7. 7., 8. 7. (400 Kč/den)
turnus A: 11.- 15. 7. 2016 (2 000 Kč)
turnus B: 18. – 22. 7. 2016 (2 000 Kč)

Oběd je zajištěn ve školní jídelně. S sebou děti potřebují: převlečení, které je možno zničit; sportovní oděv a obuv; pití na celý den; dopolední
a odpolední svačinu; přezůvky. Čas: denně od 8:00 do 16:00 hod.
V termínech 1. 7., 4. 7., 7. 7., 8. 7. si můžete své děti hlásit na jednotlivé dny, nemusí se účastnit všech dní vcelku. Program se v tyto dny nebude
opakovat, budou probíhat tvořivé a pohybové hry a aktivity.
2. a 3. turnus bude tematicky zaměřeny. Budou probíhat kreativní činnosti, vaření, rukodělné činnosti, pohybové hry, výlet.
Přihlášku najdete na webu školy. Přihlášky se odevzdávají k rukám paní učitelky Petry Douckové do 22. 4. 2016 společně se zálohou. Paní
učitelka vydá potvrzení, které je dokladem o zaplacení zálohy a přijetí přihlášky. Záloha je uvedena na přihlášce.
Přijetím přihlášky a dané zálohy je dítě na tábor zapsáno. Počet zájemců na dané termíny je omezen. Rozhodující je datum přijetí přihlášky.
V případě neúčasti na táboře se záloha nevrací.
V případě dotazů pište na douckova@skolanehvizdy.cz.
Těší se, Petra Doucková, Alena Danielová, Jitka Chalupová.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V NEHVIZDECH
3. 4. 2016, neděle 15–17 hodin
Bazar „Jaro, léto a sport“ v Dráčku
Tradiční bazar, přímý prodej od vlastníků.
Prodej oblečení pro děti 0–9 let, dětských
potřeb (autosedačky, cyklosedačky, kočárky…), hraček, sportovních potřeb a jezdítek
všeho druhu (kola, koloběžky, odrážedla).
Zájemci o prodejní místo, pište
na www.dcdracek.cz.
9. 4. 2016
Turnaj mladších žáků ve florbale,
sokolovna Nehvizdy
10. 4. 2016
Turnaj přípravek florbalu,
sokolovna Nehvizdy
16. – 18. dubna 2016
Rakeťáček Tour
Jarní turnaj pro kategorie minitenis, babytenis, mladší žáci, dorost a soutěže pro
kategorii přípravka. Pořádá tenisový oddíl
v na kurtech na hřišti u sokolovny.

19. 3. 2016
Velikonoční nehvizdský Jarmark.
Od 14.00 hodin nově v sokolovně Nehvizdy.
Můžete se těšit na společnou výrobu Moreny, vystoupení dětí, velikonoční trhy
a ukázky lidových řemesel, pletení pomlázek, soutěže, hry i občerstvení.
Pořádá Městys Nehvizdy, ZŠ a MŠ Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy, DC Dráček, Klub
100, MAS Střední Polabí, Tomáš Adamec.
23. 4. 2016, sobota
Turistický výlet Mšeno – „Kokořínsko“
Celodenní výlet (9.00–17.00 hodin) pro
celou rodinu společně autobusem nebo
pro děti školou povinné bez rodičů. Začátek a konec výletu na náměstí ve Mšeně,
pěší okruh je cca 11 km. Cesta vede lesem
s kopcovitým terénem, mezi skalami,
nevhodné pro kočárky. Cestou soutěže a na
konci odměny pro děti. Vychovaní pejsci
vítáni.
Více na www.dcdracek.cz.

Zaujalo nás u sousedů
Pohádkové neděle v kulturním domě Jirny.
17. 4. 2016 od 15 hodin
V kulturním domě Jirny Pohádka „O třech
námořnících“, pohádka o dvou námořnících a neposlušném pirátovi Kudličkovi.
Hrají herci divadla Láryfáry. Vstupné 70
Kč.
1. 5. 2016
V kulturním domě Jirny Pohádka „Sůl
nad zlato“. Hrají herci DAP Praha.
Vstupné 70 Kč. Rezervace vstupenek na
www.4muzy.cz
Podrobné informace najdete na plakátech
ve vývěskách v obci a na webu Nehvizd
http://www.nehvizdy.cz/mestys/udalosti-vmestysu/kam-za-kulturou/.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

JARNÍ ÚKLID POD PATRONÁTEM HASIČŮ
V dubnu minulého roku se uskutečnil nultý
ročník jarního úklidu Nehvizd s ambicí založit tradici, kdy i jednotlivci mohou udělat
něco veřejně prospěšného.
Akce byla inspirována happeningem
„Ukliďme Česko“, který vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let‘s Do It!“.
Tento typ úklidových akcí zažilo úspěšně

již více než 100 zemí za účasti 9 milionů
dobrovolníků.
Když navrhli nehvizdští hasiči záštitu nad
letošní akcí a rovnou i termín 16. 4. 2016
od 8.30 hodin, bylo o prvním ročníku jasno. Pojďme tedy společně udělat Nehvizdy
ještě pohlednějšími.
Městys vytipoval k úklidu lokality Stará

INZERCE

Pronájem!
Dobrý den, nabízím dlouhodobý pronájem částečně zařízeného řadového rodinného
domu s dvěma parkovacími
místy a zahrádkou 60 m2 za
domem. Dům má v přízemí
60 m2 obývák s kuchyní + 2x
místnost s uložným prostorem + toaleta. V patře jsou 3
pokoje + koupelna s toaletou.
Dům je volný od
1. 5. v případě dohody
s předchozími podnájemníky
i dříve (ihned). Obec má
velmi dobrou občanskou
vybavenost, škola, školka,
pošta, bankomat, obchod. 10
minut jízdy na Černý most.
Měsíční nájemné: 14 000 +
poplatky za energie cca 3500
Kč. Tel. kontakt 606786488 RK nevolat.
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cesta a ulici Toušeňská, další mohou být
podle odezvy přidány.
Bližší informace budou na webu městyse.
Registrace na e-mail financni@nehvizdy.cz
do 15. 4. 2016.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOL NEHVIZDY

MAS NABÍZÍ
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
Prostřednictvím dotací mohou zkušení žadatelé
získat nezanedbatelný objem peněz na své projekty. Asi každý někdy slyšel o projektu, který
byl financovaný prostřednictvím dotací. Možná
si říkáte, že na podobné projekty dosáhnou
pouze velké organizace, které si mohou dovolit
platit odborné pracovníky a mají spoustu zkušeností. My v MAS však víme, že úspěšnou žádost
o dotaci může podat každý.
Máme za sebou nespočet sepsaných žádostí,
jejichž přehled v číslech jsme pro vás nachystali.
Mezi naše hlavní činnosti patří dotační poradenství. Členové od nás pravidelně dostávají
informace o zajímavých dotačních příleži-

tostech. Pokud potřebujete poradit přímo
se sepsáním žádosti, můžete se obrátit přímo
na naši kancelář.
Pro náš region jsme pomohli získat k dnešnímu
dni 11 353 175 Kč, které jsou výsledkem naší
přímé práce.
Dalších 901 300 Kč jsme pomohli získat díky
informacím o dotačních příležitostech. Většina
našich odevzdaných žádostí zatím stále čeká
na výsledek.
Tomáš Adamec
Místopředseda výboru MAS Střední Polabí
thomas.ad@seznam.cz

INZERCE

NEHVIZDY BUDOU
MÍT DĚTSKOU
SKUPINU
Dokončení ze strany 1...
Co je dětská skupina?
Jedná se o poskytování péče o dítě na nekomerční bázi, v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání. Provoz podléhá zákonu a
vyhlášce, které stanoví hygienické předpisy, počet kvalifikovaných zaměstnanců, plán výchovy
péče a podobně.
Co to přinese nehvizdským občanům?
I když se Nehvizdy mohou právem pyšnit tím,
že děti, které dovrší k 1.září daného roku věku
tří let, jsou přijaty do MŠ. Děti narozené po
tomto datu tuto jistotu dosud neměly. Matky
byly často v nejistotě, protože se musely vracet
do zaměstnání a ne všechny si mohly dovolit platit soukromou školku. Nehvizdy takto
poskytnou předškolní kvalitní péči dětem již od
2 let věku. Celoroční, celodenní a celotýdenní
provoz, za ceny velmi podobné státní MŠ.
Od kdy a co nás do té doby čeká?
Otevřeme 1. 9. 2016 v prostorách „staré“ školy,
v přízemí, jednu třídu pro 12 dětí. Organizačně
bude patřit pod DC Dráček, které je součástí
MŠ a ZŠ Nehvizdy.
Ještě nás čeká hodně práce, stavební úpravy,
vybavení prostor, příprava dokumentů a personální zajištění.
Závěrem
Jelikož se denně již pět let v Dráčku vídám
s rodiči malých dětí a jejich problémy mi nejsou
lhostejné, je pro mne založení DS v Nehvizdech
splněním „malého“ snu a také slibu, který jsem
si dala.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

I V ROCE 2015 ZVÝŠILO ČELÁKOVICKÉ ODDĚLENÍ POLICIE
ČR OBJASNĚNOST SPÁCHANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ
Do územní působnosti čelákovického policejního
oddělení spadají obce Čelákovice, Císařská Kuchyně, Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice,
Nehvizdy, Nehvizdky, Sedlčánky, Svémyslice,
Vyšehořovice a Zeleneč. S vedoucím čelákovického oddělení nadporučíkem Michalem Geckem
jsme již tradičně hodnotili uplynulý rok z pohledu
kriminality a diskutovali nehvizdská témata.
P. Mück: Než se podíváme na nehvizdské statistiky,
chtěl jsem se zastavit u preventivní akce z přelomu
roku zaměřené na řidiče, která se uskutečnila i na
území odboru Praha venkov – VÝCHOD.
M. Gecko: Prevenci vnímám jako důležitou součást policejní práce. Při prosincové akci se policisté
celorepublikově zaměřili na dodržování pravidel
silničního provozu, zejména dodržování zákazu
požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Při kontrolách prověřovali i povinnou
výbavu automobilů, což není nijak neobvyklé, ale
například v Brandýse obdrželi všichni zastavení
řidiči od policistů reflexní vestu jako dárek. Celkem
jich hlídka rozdala třicet. Reflexní vesty jsou ze
zákona v České republice zatím povinné pouze pro
řidiče, je však vhodné, aby tyto ochranné prvky
měli i spolujezdci. Policie ČR se proto rozhodla
zvýšit bezpečnost těchto lidí a alespoň malému
procentu řidičů tyto pomůcky rozdat.
P. Mück: Pro srovnání jsem se díval na nápad
trestné činnosti v územním odboru Praha venkov –

VÝCHOD v roce 2014, kdy objasněnost vystoupala
na 44 %. Čelákovické obvodní oddělení řešilo celkem
495 trestných činů. Jaký je tedy výsledek v roce 2015?
M. Gecko: Přestože jsou policejní statistiky průkazné, chtěl bych poukázat také na „neviditelné“
aspekty naší práce, protože dobrou spolupráci
s vedením měst a obcí nebo účast hlídky na akcích,
jako je Nehvizdská dýně, v této statistice nepodchytíme. Každopádně pozitivní zpráva je, že počet
trestných činů v rámci odboru v roce 2015 klesl
a činil něco málo přes 400 případů. Objasněnost se
nám podařilo meziročně opět zvýšit na 47 procent
a zachovat tak trend minulých let.
P. Mück: To jsou výborné zprávy, k výsledku gratuluji. Protože při pravidelných setkáních s veřejností
na téma bezpečnost v Nehvizdech vždy dojde i na
konkrétní informace, zajímala by mě čísla spadající
pouze do našeho katastru.
M. Gecko: V roce 2015 řešilo naše oddělení ve
spolupráci se službou dopravní policie na 512 přestupků v dopravě, převážně blokově. V trestných
činech je to pak 46 skutků, přičemž jde
o nejnižší číslo za několik posledních let. V kombinaci s nárůstem počtu obyvatel a majetku takzvaně
„na ulici“ je to velmi pozitivní zjištění. Samozřejmě
bychom byli nejraději, kdyby nebyly žádné trestné
činy páchány, ale ani realita nijak nevybočuje
z celorepublikového průměru.
P. Mück: Parkoviště u prodejny Lidl se zdá být láka-

dlem pro živly páchající trestnou činnost vloupáním
do automobilů. Má PČR již nějaké poznatky?
M. Gecko: Samozřejmě jsme reagovali na situaci
a zvýšili hlídkovou činnost. Žádný pachatel
ale zatím nebyl odhalen, tyto skupiny většinou
podobná místa neustále objíždí. Apeluji na občany,
aby nenechávali v autě viditelně žádné cennosti
či zavazadla, stejně tak není vhodné dávat až na
parkovišti cokoliv do kufru před odchodem do
prodejny. Opravdu platí, že auto není trezor.
P. Mück: Budu rád, když Vás budeme moci přivítat
na setkání s veřejností na téma bezpečnost, které
městys uspořádá v květnu, abychom probrali bližší
informace a třeba také poznatky o spolupráci se
strážníkem Obecní policie Radonice, který od 1. 3.
2016 působí v Nehvizdech.
M. Gecko: Děkuji za pozvání, samozřejmě se
setkání rád zúčastním, stejně jako při minulých
ročnících. Vnímám tato setkání jako příležitost
představit práci policie a naopak vyslechnout
názory a podněty občanů.
P. Mück: Děkuji za rozhovor a bude se těšit na
další setkání a spolupráci, mimo jiné při vytváření
nehvizdské bezpečnostní rubriky.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit
V únoru řešili policisté v Nehvizdech
celkem 28 skutků (4 trestné činy a 24 přestupků v dopravě blokově). Policisté dále
vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy,
Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca
150 hod.

Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
E-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Telefon: 602 520 722

Nábor
Nábor „Staň se policistou“
je stále aktuální

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

Střípky z akce
Policie ČR

V lokalitě Za Tarasem dne 3. 2. 2016 v rozmezí
od 18.00 do 23.00 hodin vstoupil do infocentra
spol. Canaba neznámý škodič a chmaták, který
v odemčené kanceláři odcizil z plechové pokladny hotovost ve výši 5230 korun.
Na ul. Okružní dne 9. 2. 2016 mezi 19.25 až 19.30
hodin odemkl neznámý nenechavec a poberta

nezjištěným způsobem dveře osobního motorového vozidla Škoda Octavia a ze zavazadlového
prostoru odcizil látkovou aktovku s notebookem
a iPodem, čímž majiteli způsobil škodu ve výši
přibližně 40 000 korun.
V ul. Družstevní dne 10. 2. 2016 v rozmezí od
10.40 hodin do 11.01 hodin rozbil neznámý
vandal a kradák nezjištěným předmětem okno
u zaparkovaného osobního motorového vozidla
Škoda Octavia a uvnitř odcizil různé věci v hodnotě 4000 korun, čímž způsobil celkovou škodu
ve výši 6500 korun.
V prodejně Lidl dne 11. 2. 2016 kolem 11.45
hodin odcizil neznámý nenechavec a bandita
z kabelky zde nakupující ženy mobilní telefon
v hodnotě 3000 korun.
Jakékoliv informace relevantní k uvedeným
případům oznamte prosím obvodnímu oddělení
PČR Čelákovice.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 6. 3. 2016. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@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.
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