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V BØEZNU ZAÈNE JEZDIT KLOUBOVÝ AUTOBUS

PROSÍME MAJITELE,
PO PEJSCÍCH UKLÍZEJTE!

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
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LINKA 398 BEZE ZMÌNY, NIC SE NERUŠÍ!

ZDARMA

Roztaje sníh a na ulici si musíte dávat poøádný pozor, abyste nešlápli do
psích výkalù. Proto prosíme ty nezodpovìdné pejskaøe, aby se nad
tímto stavem vážnì zamysleli.
Na urèených místech po celé obci jsou k dispozici speciální papírové
sáèky a koše, na které mìstys vynakládá nemalé prostøedky. Pokud
majitel po svém psovi neuklidí, jedná v rozporu s obecní vyhláškou.
Mìstský strážník mu mùže udìlit pokutu. „Když pøistihnu majitele psa,
øeší se to na místì blokovou pokutou až do výše tisíce korun,“
upozoròuje strážník mìstské policie Šestajovice, pod níž Nehvizdy
spadají.
Finanèní postih však mùže být ještì vyšší, když majitel psa pøestupek
neuzná. „Pokud bych mìl celou situaci nahranou na kameøe, mùžu
záznam odeslat jako podnìt ke správnímu øízení na pøestupkovou
komisi, kde je pokuta až dvacet pìt tisíc korun,“ dodal strážník.

Spoj na Prahu 398

V „NOVÉ" HOSPODÌ U KRAFTÙ
CHTÌJÍ VAØIT KLIDNÌ AŽ DO NOCI
Foto Václav Manhart

Na zaèátku ledna pøišel ze Støedoèeského kraje na radnici dopis o
zrušení šesti spojù na lince 398. Nic takového se však zatím nestane.
Starostùm dotèených obcí se po nìkolika jednáních s organizátorem
veøejné dopravy v Praze a okolí, spoleèností Ropid, a písemné
komunikaci s krajem podaøilo rušení autobusù zastavit. Nejvíce aktivní
byly v jednání Nehvizdy, Mochov a Vyšehoøovice.
„Na schùzce s Ropidem v Sadské, která se konala na konci ledna,
zaznìlo, že linka 398 není prodìleèná. Na základì reakcí obcí, které se
proti rozhodnutí rušit autobusy bouøily, se pro tuto chvíli neuvažuje o
snížení poètu spojù,“ uvedl starosta Nehvizd Vladimír Nekolný. Obec
podle nìho nebude muset za toto zachování spojù doplácet, jak kraj
pùvodnì požadoval.
Na dobré cestì je také zaøazení jednoho kloubového autobusu, díky
nìmuž by mìlo být cestování komfortnìjší i pro maminky s koèárky,
navíc si tak v autobusu sedne více lidí. Ke zkušebnímu provozu dojde
na konci bøezna, od dubna by mohl „kloubák“ jezdit naostro. Mìstys
však za nìj bude muset dopravci pøiplatit 3500 korun mìsíènì.
Místostarosta Antonín Bendl a radní Petra Horáková se zúèastnili
spoleènì s mnoha dalšími starosty kraje 29. ledna jednání
støedoèeského zastupitelstva, které se mìlo rušením spojù zabývat.
„Zastupitelé si ale neodsouhlasili program, takže se tam o nièem
nejednalo,“ sdìlila Horáková.
O dalším vývoji dopravní obslužnosti budeme vèas informovat.

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Hospoda U Kraftù

Foto Miroslava Kvasnièková

Hospoda U Kraftù v Pražské ulici je momentálnì zavøená. Je v ní totiž
nutné udìlat stavební úpravy, aby napøíklad lépe fungovala kuchyò.
„Otevøít bychom chtìli do poloviny bøezna," øíká Jana Nováková, nová
provozovatelka restaurace.
Pokraèování na str. 2
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Pokraèování ze str. 1
V „NOVÉ" HOSPODÌ U KRAFTÙ CHTÌJÍ VAØIT KLIDNÌ AŽ DO NOCI
Jaké máte s hospodou U Kraftù zámìry?
Chtìla bych urèitì zachovat ráz staroèeské hospùdky, aby pùsobila
domácím prostøedím. Zamìøíme se na všechny vìkové skupiny. Rádi
bychom nabídli jiné pivo, zkusíme asi Staropramen. Mám pøedstavu,
že zavírací doba bude tak do jedenácti veèer, v pátek a v sobotu do
pùlnoci. Záleží to ovšem na zájmu hostù.
Bude mít i teplou kuchyni?
Urèitì. Proto hospodu renovujeme, aby z hygienického hlediska
odpovídala. Vaøit budeme bìhem celého dne. Od jedenácti do dvou
nìjaké „hotovky", od tøí odpoledne bychom chtìli dìlat minutky.
Když pøijde zákazník pozdì veèer, nají se u vás?
Urèitì. Budeme vaøit až do „zavíraèky". Záleží to ovšem na zájmu
hostù. Samozøejmì veèer už „hotovky" nebudou, spíš nìjaké
hranolky, steaky, obalovaný sýr a podobné vìci. Pøizpùsobíme se
poptávce.
Jaké podniknete stavební úpravy?
Udìláme zcela nové toalety, ty jsou nyní v tragickém stavu. Také
musíme vylepšit kuchyò. Jinak je hospùdka moc hezká a pùsobí velmi
pøíjemnì, proto chceme zachovat její tradici. Zøídíme i venkovní
zahrádku, budete se tam moci zastavit s dìtmi na nanuk a kafíèko.

Do kolika vaøí v dalších restauracích v obci ?
U Drástù na námìstí se zamìøili na denní provoz, pøes týden
zavírají již v 18 hodin. Další restaurant - Bašta u Paši, má
oficiálnì otevøeno do 22 hodin, ovšem vìtšinou i déle. Vaøí
zhruba do 21 hodin.
Objevily se informace, že v novém objektu pod zastávkou U
Studánky vznikne bar a rychlé obèerstvení, tato možnost však
padla. „Nakonec jsme se nedohodli," prozradil Zdenìk
Zádrapa ze spoleènosti Fénix Reality. „Kavárnièka naopak
vznikne v pøízemí v prostorách radnice. O pronájmu prostor již
radní rozhodli," sdìlil starosta Vladimír Nekolný.
(ar)

2 / 2011

str. 2

ŽÁDÁME O DOTACI NA NÁSTAVBU ŠKOLKY
PØÍŠTÍ ROK JIŽ NOUZE O MÍSTA NEBUDE
Petra Horáková
Petra_horakova@atlas.cz

Mìstys Nehvizdy pøipravuje žádost o dotaci na výrazné rozšíøení
stávající mateøské školy s využitím Regionálního operaèního programu
NUTS 2 Støední Èechy. „Pokud se vše podaøí, mohli bychom získat až 15
milionù korun. Celkem bude dostavba stát 23 milionù. Žádost podáme
v bøeznu, na dopracování projektu dìláme intenzivnì již od zaèátku
roku," øekl starosta Vladimír Nekolný.
V mateøské škole by tak mìlo být v plánovaném prvním patøe od záøí
2012 sto sedmnáct míst, v pøízemí vznikne navíc v celém regionu
jedineèná tøída pro dvanáct hendikepovaných pøedškolních dìtí. „Nyní
uzavíráme smlouvy o partnerství s Èelákovicemi, Mochovem a
Vyšehoøovicemi. Nehvizdy se stanou spádovou obcí, která tuto službu
nabídne," sdìlil pan Nekolný. S integrací hendikepovaných dìtí do
základní školy již v Nehvizdech zkušenosti mají, dìti tak mohou ze
školky pøejít rovnou do školy.
„Pokud se vše podaøí, budeme mít spoleènì se školkou v sokolovnì,
která se otevøe již letos, k dispozici na 150 míst pro zdravé dìti a
dvanáct pro hendikepované. Je jasné, že od záøí 2012 už nebude
problém dítì do školky v Nehvizdech umístit," jsou pøesvìdèeni
starosta Nekolný i øeditel základní a mateøské školy Luboš Rýdlo.
Pøedseda komise finanèní a bezpeènostní Petr Mück uvedl, že mìstys
z rozpoètu vyèlenil na letošek na tuto investici deset milionù korun.
„Jednou z èetných pøíloh, které musí být souèástí žádosti o dotaci, je
rozpoèet mìstyse na rok 2011. Ten zastupitelstvo bude schvalovat 15.
února," dodal.
Pøedevším kvùli plánovaným investicím do dostavby obecní školky
zastupitelstvo na lednovém zasedání rozhodlo o zrušení plošných
dotací pro soukromá dìtská centra v Nehvizdech, které èinily 1 080 000
korun roènì. Zároveò ale zastupitelé povìøili radu, aby v
opodstatnìných pøípadech individuální dotace udìlovala i ve školním
roce 2011/2012. „S centry budeme intenzivnì spolupracovat i nadále,"

PØIJÏTE NA POHÁDKU
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Mìstys Nehvizdy zve do sokolovny na divadelní pøedstavení pohádky
Princezna ze mlejna, kterou pøijedou zahrát ochotníci z obce Sudovo
Hlavno. Akci, která se koná 18. bøezna od 19.00 hodin, domluvil
zastupitel Josef Mošna. Obèerstvení zajišuje zastupitel Tomáš
Adamec. Doufáme, že se divadélko bude líbit, protože další
pohádkové ochotnické pøedstavení s herci z Prahy chystáme i na
duben.

AKCE NA INTERNETU
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Komise školství, kultury a sportu spoleènì se školou, TJ Sokol, AFK
Nehvizdy a dalšími organizátory akcí pøipravila kalendáø všech
pøipravovaných akcí na celý rok 2011, který se bude postupnì
doplòovat. K dispozici bude od konce února na webu Nehvizd, v
tištìné podobì pro zájemce také k vyzvednutí na radnici a ve
vývìskách. Prùbìžnì se budou podávat informace v Kurýru.

V ZÁØÍ OTEVØEME DVÌ PRVNÍ TØÍDY,
ZÁJEM O NEHVIZDSKOU ŠKOLU JE VELKÝ
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Zápis dìtí - Fotoarchiv škola

Naše budoucí prvòáèky jsme zapisovali v pondìlí 17. ledna a vzhledem
k tomu, že ne všechny dìti mìly možnost se dostavit, konal se náhradní
termín 11. února.
K zápisu se dostavilo celkem 34 pøedškoláèkù, z toho 32 v prvním kole.
Vzhledem k avizovaným odkladùm plnìní povinné školní docházky lze
pøedpokládat, že v záøí usedne do lavic 31 dìtí, a to ve dvou tøídách.
Vedení prvòáèkù se opìt ujmou zkušené kolegynì - Klára Pøíplatová a
Petra Doucková.
Dìkuji všem, kdo k zápisu pøišli, zejména budoucím žáèkùm, kteøí se
stateènì vyrovnali se všemi školními nástrahami. A stejnì tak dìkuji
svým kolegyním, které tradièní pohádkový zápis tak peèlivì pøipravily.

Nehvizdský kurýr
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LETOS PØIJMEME DO ŠKOLKY
MINIMÁLNÌ 60 DÌTÍ
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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POZVÁNKA NA DÌTSKÝ
KARNEVAL

T.J. SOKOL NEHVIZDY
Nejmenší Nehvizïátka budeme zapisovat do školky ve dnech 29. a 30.
bøezna. Uèitelky budou v tìchto dnech k dispozici vždy od 17.00 do
20.00 hodin tak, aby nevznikaly nepøíjemné fronty a bylo dost èasu se
všemi rodièi v klidu pohovoøit.
Dìti budou k pøedškolnímu vzdìlávání pøijímány dle aktuálních
kritérií, která naleznete na webových stránkách školy a školky - tedy
na www.skolanehvizdy.cz nebo www.msnehvizdy.cz, vždy v sekci
Úøední deska. Z kritérií vybírám následující zásadní body:
Do mateøské školy se dìti zaøazují v následujícím poøadí:
• Dìti s trvalým pobytem v mìstysi Nehvizdy, jejichž oba
rodièe (zákonní zástupci), pokud žijí ve spoleèné
domácnosti, jsou pøihlášeni k trvalému pobytu v mìstysi
Nehvizdy.
• Z dìtí pøihlášených k trvalému pobytu v mìstysi Nehvizdy
pøednostnì dìti zamìstnaných matek. Upøednostnìny v
tomto bodì budou dìti, u nichž na základì odborného
vyšetøení /logoped, psycholog, psychiatr apod./ je
doporuèen pobyt v dìtském kolektivu, resp. dìti ze
sociokulturnì znevýhodnìného prostøedí.
• Dìti nezamìstnaných matek /mateøská dovolená, evidence
úøadu práce, apod. / s trvalým pobytem v mìstysi Nehvizdy.
Od 1. 9. 2011 budeme v mateøské škole disponovat kapacitou 97 dìtí
/34 v adaptované sokolovnì/. Vzhledem k tomu, že oèekáváme
odchod 30 dìtí do 1. roèníku ZŠ, lze pøedpokládat, že do mateøinky
budeme pøijímat minimálnì 60 dìtí.
Zmìna otevírací doby ve školce!
Od 1. bøezna 2011 bude mít mateøská škola v Nehvizdech
otevøeno od pondìlí do pátku až do 17.00 hodin.

SENIOØI SI PROHLÉDNOU
MALOSTRANSKOU BESEDU
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

První letošní akcí pro seniory, kterou poøádá mìstys Nehvizdy, je
prohlídka Malostranské besedy, o níž senioøi projevili zájem na
pøedvánoèním setkání na radnici. Akci, která se koná již v sobotu
26. února, pøipravuje Komise školství, kultury a sportu.
Sraz je v 12.45 hodin pøed budovou obecního úøadu. V 13.00 hodin
odjíždí objednaný autobus do Prahy. Od 14.00 hodin nás èeká
prohlídka Besedy s poutavým výkladem, pak samozøejmì pøímo v
krásných prostorách Besedy obèerstvení. Autobus nás pak spoleènì
doveze zase zpìt do Nehvizd na námìstí. Pøedpokládaný návrat je do
18.00 hodin.
Opravená Malostranská beseda se loni stala Stavbou roku, získala také
cenu pøedsedy Senátu a cenu primátora hlavního mìsta Prahy.
Vážení senioøi, prosíme, zajdìte si do 23. února na radnici pro
vstupenku na tuto akci, je zdarma. Vzhledem k tomu, že je akce
pøipravována pro pìtadvacet úèastníkù, je nutné si místo rezervovat
vèas.
A ještì tip na duben: Už nyní si, vážení senioøi, do kalendáøe zapište
termín 23. 4., èeká vás divadelní pøedstavení v Hudebním divadle
Karlín.

Vás srdeènì zve na

TRADIÈNÍ DÌTSKÝ KARNEVAL,
který se koná v nedìli 13.3. od 14:00 hod
v prostorách Sokolovny.

Tìit se mùete na tancování, soutìe a ocenìní masek.
Vstupné je dobrovolné
Monost zakoupení obèerstvení

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANÉ!
Budeme velmi rádi, když se zapojíte do dìní v obci. Vìzte, že dveøe
všech tøí komisí jsou vám stále otevøeny, staèí napsat a pošleme vám
pozvánku na nejbližší jednání, a budete-li se chtít zapojit trvale, jen
dobøe pro naši obec. Také prosím sledujte web mìstyse, na nìmž
najdete pozvánky na jednání zastupitelstva, i to je otevøeno všem.
Psát mùžete na e-mailové adresy:
skolska@nehvizdy.cz
financni@nehvizdy.cz
stavebni@nehvizdy.cz

NÁVRAT ZUMBY!
Hynek Ondráèek
sokol.nehvizdy@seznam.cz

TJ Sokol pøipravila pro všechny ženy a zájemce o aktivní pohyb vùbec
návrat fenoménu zvaného ZUMBA. Od 16. 2. od 20,00 hodin se v
malém sále sokolovny poprvé pøedstaví profesionální cvièitelka Zuzka
Riedlová, která povede nové lekce Zumby. Pøijïte se zavlnit, vyzkoušet
a udìlejte nìco pro své zdraví. Srdeènì vás zveme.

CVÍÈO MAMKY + DÌTIÈKY
Hynek Ondráèek
sokol.nehvizdy@seznam.cz

TJ Sokol Nehvizdy poøádá KAŽDOU STØEDU OD 9,30 hodin V
SOKOLOVNÌ CVIÈO MAMKY+ DÌTIÈKY 1,5 -2,5 roku. Poplatky =
èlenství v Sokole - dospìlá osoba 300 Kè, dítì 100 Kè za známku. Cena
je na celý rok! Informace o cvièení poskytne paní KATKA na telefonním
èísle 777 273 028.

CVIÈENÍ NA FORMOVÁNÍ POSTAVY
Hynek Ondráèek
sokol.nehvizdy@seznam.cz

TJ Sokol upozoròuje všechny, že cvièení na formování postavy má nové
termíny. Zájemci o toto cvièení se scházejí každé pondìlí 20,00 - 21,00,
støedu 19,00 - 20,00, pátek 19,00 - 20,00 a nedìli 20,00 - 21,00 hod.
NOVINKA - v pondìlí se cvièí s profesionální cvièitelkou, která má
zkušenosti ze zahranièí. Pøípadní zájemci, kontaktujte paní Tomkovou,
tel. 608878130.

Nehvizdský kurýr
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GRATULUJEME JUBILANTÙM
Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz

V únoru oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum:
Božena Ledecká
Lidmila Mouchová
Josef Košál
Rùžena Èervinková
Rozálie Mištíková
Ludmila Kluèinová
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PROÈ SE PLATÍ POPELNICE
NAJEDNOU ?
Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz

V minulých letech jste mohli platit za odvoz komunálního odpadu ve
dvou splátkách. Letos poprvé musíte zaplatit do konce bøezna
jednorázovì. Vysvìtluje starosta Nehvizd Vladimír Nekolný.
Proè došlo ke zmìnì v placení poplatku za odvoz komunálního
odpadu?

Mìstys Nehvizdy pøeje výše uvedeným jubilantùm hodnì zdraví a
osobní spokojenosti do dalších let.

OMLUVA REDAKCE
Tímto se omlouváme paní Jarmile Týcové, která nedopatøením
nebyla uvedena mezi oslavenci za mìsíc leden. Dodateènì
gratulujeme a pøejeme hodnì zdraví a pohody.

NAD POŠTOU UŽ SE BUDUJE
CENTRUM PRO DÌTI
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

V místnostech nad poštou zaèaly v lednu stavební úpravy, aby se
prostory mohly využít pro poboèku Domu dìtí a mládeže. V jedné
místnosti by mìlo být mateøské centrum, ve druhé pak rùzné kroužky
pro dìti i dospìlé.
„Dostali jsme zadání od DDM a budoucích uživatelù. Stavebních úprav
se ujaly technické služby mìstyse," uvedl Richard Sedlický, pøedseda
komise stavební a životního prostøedí. Provedena již byla oprava
omítek. Krb, který se nachází v jedné z místností, byl z bezpeènostních
dùvodù obložen sádrokartonem. „V nejbližších dnech probìhne
kontrola elektriky a vody. Potom bude následovat malování a na
pøelomu února a bøezna by se mìly pokládat koberce," dodal
Sedlický.
Garantem celého projektu je èlenka školské komise Radana Benešová,
s níž spolupracují pøedevším èlenka školské komise Jitka Záhrobská a
zastupitelka Zdena Pecková.
Prostory budoucího DDM

Podle pùvodní vyhlášky obce byl systém nastaven tak, že obèané
mohli platit ve dvou splátkách. Nìkteøí uhradili poplatek za první
pololetí roku, dostali známku na popelnici a druhou splátku už
nezaplatili. Za loòský rok jsme poslali na dvì stì padesát upomínek
vèetnì platebních a exekuèních výmìrù. Toto vymáhání stálo obec
šest a pùl tisíce korun.
Proto jste navrhl jednorázový poplatek?
Ano. Na základì mého návrhu odsouhlasilo loni v prosinci
zastupitelstvo mìstyse novou obecnì závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odvoz komunálních odpadù. Ten je nyní splatný
jednorázovì do 31. bøezna. Touto úpravou mìstys ušetøí náklady na
vymáhání doplatkù. Cena za svoz odpadu se nemìní. Podle propoètù
likvidace veškerého odpadu mìstys doplácí na každého obèana ještì
dvì stì korun za rok.

NEHVIZDY PØIPRAVUJÍ
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Každá moderní obec s odpovìdným vedením musí dlouhodobì
plánovat investice do školství, infrastruktury, bezpeènosti a do sociální
oblastí. Nehvizdy nezùstávají stranou a nyní v souvislosti s žádostí o
dotaci na dostavbu MŠ intenzivnì pøipravovaly strategický plán
rozvoje mìstyse.
Strategický plán na období let 2011 2014 se pøekrývá s volebním
obdobím, takže bude možné identifikovat plánované a provedené
kroky ze strany vedení obce a zároveò bude možné posoudit, zda byl
plán plnìn odpovídajícím zpùsobem. Z klíèových priorit mohu
jmenovat školství, kvalitu života, dopravu, což jistì nikoho nepøekvapí.
Zastupitelstvo bude projednávat strategický plán rozvoje mìstyse
Nehvizdy na zasedání dne 15.2.2011.

OZNÁMENÍ O PØERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTØINY
dne 3. 3. 2011 od 8,oo 10,3o hodin
NEHVIZDY, ul. Toušeòská, U Høbitova,
U Parku, Na Pøíštipku, Pražská od
kostela smìr Praha, MŠ, ZŠ, úøad
mìstyse, benzinová stanice
Foto Miroslava Kvasnièková

Nehvizdský kurýr
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚØADU

SERIÁL: JAK TØÍDIT ODPAD - DÍL I. PLASTY

Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

• Zmìny otevírací doby sbìrného dvora, ul. Pražská 255 (pod
úøadem mìstyse)
Støeda 14,oo 17,oo hodin
Sobota 9,3o - 11,3o hodin
Zmìna je platná od 1. bøezna 2011.
• Sbìr tøídìného odpadu od domù 2011 bude probíhat vždy v pátek.
Prosíme obèany, aby pytle s vytøídìným odpadem nechávali pøed
svými domy.
• Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu èiní 500 Kè za
trvale hlášeného obèana (tj. obèana ÈR a cizince s trvalým
pobytem na území obce). Podle novely místní vyhlášky je
poplatek splatný jednorázovì bez vymìøení do 31. 3. 2011.
• V souvislosti s placením veškerých poplatkù prosíme ty obèany,
kteøí obdrží upomínku o nezaplacení daného poplatku, aby
neprodlenì reagovali a provedli úhradu. Ušetøí tím nejen
spoustu práce, ale i financí.
• Poplatky se platí na úèet správce poplatku, a to hotovì v pokladnì
správce poplatku (na úøadu mìstyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo
pøevodem na úèet, který poplatníkovi sdìlí správce poplatku na
tel. è. 326992523 nebo 724191245.
• Poplatek za jednoho psa je ve výši 100 Kè, za druhého a každého
dalšího psa téhož poplatníka èiní poplatek 150 Kè.
Poplatky se hradí do konce února 2011.
• Sèítání lidu 2011
Vážení spoluobèané, pøipomínáme, že od 7. bøezna 2011 zahájí
komisaøi Èeské pošty distribuci formuláøù. Podrobnìjší informace
naleznete na www.scitani.cz. Z úvodní stránky: Sèítací komisaøi
zaèínají navštìvovat domácnosti a roznášet formuláøe. Každý
obèan dostane zelený SÈÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé
bytù dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé èi správci domù
ještì oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formuláøù konèí 25.
bøezna 2011.

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ Z LEDNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz

Zastupitelstvo mìstyse Nehvizdy (dále jen „ZM") souhlasí:
s tím, že od zaèátku školního roku 2011/2012 nebude mìstys
nadále dotovat pøedškolní dìti, které nebyly umístìny do obecní
mateøské školky, v soukromých zaøízeních (školkách, centrech,
apod.),
• s tím, aby rada mìstyse v pøípadì aktuální potøeby, øešila v
odùvodnìných pøípadech (dìti handicapované, dìti
nezamìstnaných matek samoživitelek, apod.) možnost udìlení
dotace na dítì individuálnì, vždy po konzultaci s komisí školství,
kultury a sportu,
• s úpravou znìní kritérií pro pøijímání dìtí do mateøské školy, a to v
bodì 4/I .
Nový text : Dìti s trvalým pobytem v mìstysi Nehvizdy, jejichž oba
rodièe (zákonní zástupci), pokud žijí ve spoleèné domácnosti, jsou
pøihlášeni k trvalému pobytu v mìstysi Nehvizdy.

•

Více informací najdete na www.nehvizdy.cz, v sekci Úøední deska

V mìstysi pøibyly kontejnery na tøídìný odpad, z toho dùvodu
pøinášíme návody, jak je co nejefektivnìji využívat. Dnešní díl je
vìnovaný plastùm. Ty patøí do žlutých kontejnerù. Dùležité je nejen
jejich správné tøídìní, ale také sešlapání èi zmaèkání! Pokud tak
neudìláme, vejde se do kontejnerù 3x ménì odpadu!
Co do ŽLUTÉHO kontejneru PATØÍ:
Fólie, sáèky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
èisticích a kosmetických pøípravkù, kelímky od jogurtù, mléèných
výrobkù, balicí fólie od spotøebního zboží, obaly od CD diskù a další
výrobky z plastù.
Co do ŽLUTÉHO kontejneru NEPATØÍ:
Mastné obaly se zbytky potravin nebo èisticích pøípravkù, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpeèných látek, podlahové krytiny, plastové
trubky, textil z umìlých vláken, pneumatiky, molitan.

KDE PØIBYLY KONTEJNERY NA TØÍDÌNÝ ODPAD:
Pražská u bytového domu 564 - plast, papír, sklo
Horoušanská za bývalým archivem - plast, papír, sklo
Družstevní u parèíku - plast, papír, sklo
U Parku za prodejnou potravin - plast, papír, sklo
pøed sbìrným dvorem je veøejnì pøístupný kontejner na tetra pack

NEHVIZDSKÁ BEZPEÈNOSTNÍ RUBRIKA
Mìstská policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
Email: mp@sestajovice.cz
Policie ÈR - Obvodní oddìlení Èelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
Email: phoocelak@mvcr.cz
Petr Mück

financni@nehvizdy.cz

PØEHLED AKTIVIT
Strážníci v lednu odsloužili v Nehvizdech 21 denních a 8 noèních smìn.
Hlídková èinnost byla zamìøena zejména na dodržování pravidel
silnièního provozu v obci a veøejný poøádek. Na základì dotazù obèanù
upøesòuji, že, faktická délka èasu stráveného v Nehvizdech se odvíjí od
úkonù, které na místì strážníci provádìjí.
V lednu øešili policisté v Nehvizdech celkem 26 skutkù (5 trestných èinù a
21 pøestupkù (všechny v dopravì). Policisté dále vykonávali ve spádové
oblasti Nehvizdy, Zeleneè hlídkovou èinnost v rozsahu cca 150 hod.

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

STØÍPKY Z AKCE
Dne 19. 1. 2011 v dobì od 00.30 hod do 7.00 hod neznámý vandal
odstranil kryt vìtráku u klubovny AFK Nehvizdy, vnikl dovnitø a odcizil
dresy, míèe, projektor a další vìci, èímž zpùsobil škodu na odcizených
vìcech ve výši nejménì 73.200,- Kè a škodu poškozením majetku ve
výši 5.000,- Kè. Všechny informace relevantní k pøípadu oznamte
prosím na OÚ PÈR Èelákovice.

DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ V NEHVIZDECH - II. DÍL
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Na základì informace v lednovém èísle Kurýra doplòuji, že komise
finanèní a bezpeènostní obdržela návrh na úpravu dopravního znaèení
zpracovaný Mìstskou policií Šestajovice. I nadále pak pracuje na
návrhu, který bude pøedložen zastupitelstvu k projednání. Pokud jde o
regulaci rychlosti v obci, dodávám, že existuje nìkolik variant, jak je
možné postupovat. Kromì možnosti instalace semaforù u vybraných
pøechodù bude zastupitelstvo posuzovat napø. variantu vybudování
úsekového mìøení rychlosti. Každé takové øešení obnáší investici v
objemu sta tisícù korun, proto bude nutné konkrétní kroky uzpùsobit
finanèním možnostem mìstyse. Dìkuji také za podnìty, které jsem od
obyvatel Nehvizd obdržel. I nadále stojíme o vaše podnìty, postøehy a
nápady, které mùžete zasílat emailem na adresu financni@nehvizdy.cz
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Prosím, abychom dvakrát mìøili a jednou øezali… Poèkejme, až stromy
na jaøe obrazí a ještì jednou zhodnome, které musí pryè.
Daniela Berná

ODPOVÌÏ STAROSTY: PRYÈ MUSÍ JEN SUCHÉ STROMY
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Ano, stromy se kácí, ale pouze ty, které byly v øíjnu loòského roku po
prohlídce oznaèeny, že jsou suché, nebo ze dvou tøetin proschlé. Jinak
všechny ostatní vzrostlé stromy, i když jsou proschlé z jedné poloviny,
zùstávají. Kácet se nebudou ani vzrostlé køoviny a postupnì dojde k
výsadbì ovocných stromù po obou stranách cesty.
Kmen stará cesta

POMOZME KOJENECKÉMU ÚSTAVU
PØI THOMAYEROVÌ NEMOCNICI V PRAZE
Zdeòka Pecková
zdenka.peck@seznam.cz

Kojenecký ústav v Praze se dostal do velmi vážné finanèní tísnì. Jsou tu
odložené dìti od narození do tøí let. Tedy pokud se nedostanou do
pìstounské péèe èi k adopci. Pro zbylé dìti pøijmou jakoukoli pomoc. A
pomoci mùže každý z nás.
Mùžeme darovat pìkné obleèení, ze kterého již naše dìti vyrostly.
Pokud se tedy rozhodnete pøispìt nìèím malým i vy, volejte do 25. 2. na
èíslo 732 908 663, pøípadnì napište na mùj e-mail, abychom se
domluvili.
Za všechny ty malièké moc dìkujeme.

NA „STARÉ CESTÌ" MI HODNÌ ZÁLEŽÍ
Daniela Berná

Nehvizdy považuji za svùj domov a mám tu i místa, na nichž mi záleží.
Jedno z nich je bývalé chránìné území „Stará cesta". Dalo se jít daleko
do polí nebo usednout v širokém sadu na trávník do stínu tøešòových
stromù. Ve všech roèních obdobích kouzelné místo. Chránìné území obecní pozemek bohužel ale nikdo neochránil.
Teï vypadá, že se tady nìco dìje. Že by úprava terénu? Že by se skládka
bioodpadu nìkam pøesouvala?
Zase se ale kácí. Velké množství stromù je oznaèených k mýcení. I mezi
novì pokácenými stromy je ale vidìt úplnì zdravé døevo na paøezech.
(viz obrázek). Starý sad je už svým vìkem dávno za zenitem. Øada
stromù má uschlé nìkteré vìtve a rozhodnì nejsou po letitém
neošetøování v poøádku. Ty staré stromy mají ale ještì jednu naprosto
nenahraditelnou vlastnost dìlají mikroklima sadu. Chrání pøed
vìtrem, stíní a umí udržet potøebnou vlhkost.
To jsou vìci, které nijak jinak nezískáme!
Obnovì sadu velmi fandím, ale bez ochrany starých stromù se
uprostøed lánù malé stromeèky nemají šanci uchytit. Prosím proto
ještì o zvážení a rozumný kompromis. Sázet malé stromky do starého
sadu. Až se stromky ujmou a aklimatizují, poporostou, teprve tehdy
kácet staré stromy.

Foto Daniela Berná

VÁŽENÍ ÈTENÁØI!
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Rádi bychom, aby se Nehvizdský Kurýr stal širokou platformou názorù
všech obyvatel našeho mìstysu. Proto neváhejte a pište. Díky tomu
získáme nejen pestrou náplò do èasopisu, ale navíc zjistíme, které vìci
považujete za dùležité, a budeme se jimi moci intenzivnì zabývat v
komisích, radì a na zastupitelstvu. Vìøte, že v koši vaše dopisy
rozhodnì neskonèí.
Psát mùžete na e-mailové adresy:
mestys@nehvizdy.cz
kvasnickova@nehvizdy.cz
starosta@nehvizdy.cz
petra_horakova@atlas.cz
Prosím, uveïte vždy, že jde o pøíspìvek do Nehvizdského Kurýra, a
mìjte na pamìti, že uzávìrka pøíspìvkù je vždy 5. dne v mìsíci.
Vaše redakce

NESOUHLASNÝ DOPIS VEDENÍ RWE
Dne 3.2.2011 byl vední RWE v Nìmecku odeslán nesouhlasný dopis
starostù Nehvizd, Mochova, Èelákovic, Pøerova nad Labem a nìkolika
obèanských sdružení ve vìci uvažované výstavby paroplynové
elektrárny.

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy
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Nehvizdský kurýr

Nabízí:
25 dotovaných míst pro dìti
ve vìku 2,5 6 let
Kontakt:

737 24 99 24
732 73 93 60

www.escslunicko.estranky.cz

JÓGA - GRAVID JÓGA PILATES TAI-CHI ZUMBA
(vše s hlídáním dìtí)
Kroužky pro dìti:
JÓGA TAI-CHI BABYKLUB DIVADLO ZUMBIÈKA
NOVÉ RELAX CENTRUM NIRVANA, SOKOLOVSKÁ 1644,
ÈELÁKOVICE (naproti Penny),
www.relaxcelakovice.webnode.cz

Tel.: 777557401, 739566318

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

Daòový poradce Ing. Žaneta Rusnáková
nabízí kvalitní služby :
• Daòové poradenství
• Vyhotovení veškerých
daòových pøiznání
• Úèetní poradenství

• Vedení úèetnictví
• Vedení daòové evidence
• Vedení mzdové agendy

Individuální pøístup
a ceny.
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Pro více informací
volejte 777 724 149
nebo pište
rusnakova@zamaru.cz.

Vydavatel: Mìstys Nehvizdy, IÈO 00240524, www.nehvizdy.cz . Evidenèní èíslo : MK ÈR E 16599. Pøíjem pøíspìvkù a korespondence ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81
Nehvizdy, e-mail mestys@nehvizdy.cz, telefon:
326 992 523. Pøíspìvky vždy do 5. dne v mìsíci na uvedené kontakty písemnì, telefonicky nebo e-mailem. Za obsahovou
stránku pøíspìvkù ruèí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruèí zadavatel inzerce. Redakèní rada si vyhrazuje právo upravit a krátit pøíspìvky. Texty procházejí
jazykovou korekturou, není-li u pøíspìvku uvedeno jinak. Výtisk je zdarma.

