NEHVIZDSKÝ

NEHVIZDSKÝ
NE
EHV
HVIIZ
IZDS
DSKÝ
ÝK
KURÝR
URÝR
UR
ÝR

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

KURÝR
M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY • Z D A R M A

Z OBSAHU
BANKOMAT
NA NÁMĚSTÍ ...................... 2
TURNAJ O POHÁR
MĚSTYSE NEHVIZDY ........ 3

Ročník: VII / Číslo: 8 • Vydáno v Nehvizdech

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT
ŠKOLKU, ZA PÁR TÝDNŮ UŽ SI
V NÍ BUDOU HRÁT NAŠE DĚTI

ROZPIS UTKÁNÍ
FOTBALISTŮ ......................... 5
KALENDÁŘ AKCÍ
NA ZÁŘÍ................................ 8

DC DRÁČEK
MÁ NOVÉ
WEBOVÉ STRÁNKY
A OTEVÍRÁ UŽ
4. ZÁŘÍ!
Dětské centrum Dráček otevírá
po prázdninách už 4. září a možná
jste již zaregistrovali, že veškeré
informace o dění a všech kroužcích najdete na nových webových
stránkách www.dcdracek.cz.
Určitě se na stránky podívejte
– otevíráme například rybářský kroužek, baletní přípravku a další a další kroužky.
To však není jediná novinka. Dopoledne budeme nově centrum otevírat již od 8.30 hodin
a hrát si u nás děti mohou až do 12.00 hodin
za padesátikorunu na celé dopoledne. Středy
a pátky jsou stále vyhrazeny pro hlídání dětí
bez rodičů. Od 8.00 do 13.00 hodin můžete tuto službu využít za 60 korun za hodinu.
Službu můžete využít na hodinu či dvě k zařízení nutných záležitostí, například k návštěvě lékaře, úřadu či k nákupu. Je také možné
domluvit pravidelnou docházku, která se nám
osvědčila v minulém roce při zvykání dětí bez
rodičů a jako příprava na mateřskou školu.
V tomto roce budeme pokračovat s víkendovými kurzy, 22. září se zaměříme na společné
tvoření pro rodiče a děti. Neváhejte se už nyní
registrovat.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

Pohled do budoucí třídy „Žabiček“ s částečným vybavením.

První část nástavby MŠ Nehvizdy a přestavby kuchyně se chýlí ke konci. Zástupci stavebního úřadu Čelákovice, Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru přijedou na kontrolu
21. srpna. O tuto prohlídku jsme zažádali proto,
aby část dokončené nástavby mohla být uvedena
do předčasného užívání. Při prohlídce budou předloženy veškeré revizní zprávy, rozbor vody, revize
požárního zabezpečení a protokoly o použitých
materiálech.
Úsilí všech, kteří se na stavbě podíleli, vedlo k tomu,
že v neuvěřitelně krátkém termínu a ve výborné
kvalitě budou zprovozněny tři nově vybavené třídy, jídelna a kuchyně s výtahem již od září. Školku
bude moci navštěvovat celkem 115 dětí a k tomu
35 dětí třídy v sokolovně. Celkem v předškolních
zařízeních umístíme 150 dětí a od ledna 2013, kdy
bude školka celá dokončena, bude umístěno celkem
196 dětí. Včetně dětí s handicapem.
Po celou dobu výstavby jsme vám postup stavby představovali krok po kroku na fotografiích
v Nehvizdském kurýru. Ale ani sebelépe popsané
fotky neřeknou vše. Proto bychom byli moc rádi,
když přijmete pozvání a do školky se přijdete podívat
ještě předtím, než v ní v září opět zazní dětský smích.

Prohlídka s posezením pro seniory
Už 29. srpna od 14.00 hodin zveme seniory. Budou
si moci celou školku prohlédnout a v nové jídelně
je pak pro ně připraveno promítání filmu ze stavby školky, dále bude promítnut film o oslavách 70.
výročí seskoku skupiny Anthropoid (28. 12. 2011
a 3. 6. 2012). Občerstvení bude zajištěno.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Fota: Vladimír Nekolný

Prohlídka pro rodiče
O den později, 30. srpna od 15.00 hodin zveme srdečně na prohlídku rodiče dětí, které budou navštěvovat MŠ. Je to také pozvánka pro ty, kterým bude
právě tento den vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání (podrobnosti z pera ředitele školy a školky najdete na straně 4).

Pohled do sociálního zařízení ke třídě „Žabiček“.

Pozvánka pro všechny z Nehvizd
V pátek 31. srpna od 15.00 do 17.00 hodin bude
v MŠ Nehvizdy „Den otevřených dveří“ pro širokou veřejnost. Všechny srdečně zveme a těšíme se
na vás. Přijďte posoudit práci technických služeb
a všech pracovníků na celé stavbě, kteří věnovali
nemalé úsilí tomuto projektu rozšíření školky.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

ZA ROK BYCHOM CHTĚLI
OTEVŘÍT POBOČKU ŠKOLY
V AREÁLU BÝVALÉ DRŮBEŽÁRNY
s cílem zlepšit stav bytových jednotek, který není uspokojivý.
Hlavním cílem rekonstrukce je
ale vybudování dvou tříd základní
školy s potřebným zázemím.
Velmi rádi bychom nové třídy otevřeli již na počátku školního roku
2013/2014. Dětí v Nehvizdech
přibývá a naše základní škola už
nyní praská ve švech. A zastupitelé
Nehvizd nechtějí, aby malí školáci
museli putovat do škol v okolních
obcích. Nejenže je to velmi drahé,
protože obec za žáka, který nechoDokončíme školku a vrhneme se na budování nových tříd školy v areálu bývalé
dí do školy v Nehvizdech, zaplatí
drůbežárny
Foto: Mirka Kvasničková
cizí škole až 16 000 korun ročně,
ale musíme mít na mysli strasti malých školáků cesZápisem do katastru nemovitostí bylo korunováno
tujících za vzděláním. Malí školáci musí mít možúsilí minulého i součastného zastupitelstva o získánost chodit do školy doma.
ní objektů bývalé drůbežárny do vlastnictví městyse
Souběžně byla zahájena jednání o budoucím přepoNehvizdy. Obec má nyní k dispozici pozemky o výjení objektu na inženýrské sítě, a to zejména na voměře více jak 5 000 m2 se dvěma objekty.
dovodní řad, který je v součastné době v havarijním
V první budově, která v minulosti sloužila jako
stavu. Budoucí napojení všech inženýrských sítí je
váha, dílna a garáž pro elektrocentrálu, byly již
plánováno z ulice U Hřbitova. Zůstává pouze otezapočaty sanační práce s cílem zastavit chátrání
vřena otázka dodávek elektrické energie, o kterých
a připravit zde zázemí pro pracovníky provádějící
se jedná s firmou ČEZ Distribuce.
rekonstrukci. Hlavní budova sloužící v minulosVladimír Nekolný, Josef Kolář
ti jako správní se sociálním zařízením a byty pro
mestys@nehvizdy.cz
zaměstnance bude podrobena nutné rekonstrukci

GRATULUJEME
jubilantům
V srpnu oslaví v Nehvizdech významné
životní jubileum narození tito občané:
JAROMÍR ŠŤASTNÝ, JOSEF KIANIČKA
JARMILA ŠTECHEROVÁ,
VÁCLAV MANHART,
MARIE PROCHÁZKOVÁ
VLASTA RYČLOVÁ, MARIE TUŠKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
INZERCE

Z RADNIČNÍHO DIÁŘE





byla podepsána smlouva o umístění bankomatu v Nehvizdech s ČSOB. Bankomat bude umístěn
u pošty na náměstí. Stavební úpravy provedou TS Městyse Nehvizdy a samotný bankomat a jeho provoz bude zajišťovat ČSOB. V září začnou stavební úpravy.
Nechali jsme geometricky zaměřit budovy na hřišti AFK Nehvizdy a budovy budou zapsány do katastru nemovitostí Středočeského kraje.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

INFORMACE Z ÚŘADU,
KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT
Výměna poškozených popelnic

Přihlášení dětí k trvalému pobytu

V případě, že máte poškozenou plastovou nádobu
na směsný komunální odpad – kontaktujte svozovou firmu AVE CZ, p. Heuchel, tel. 606 685 921,
který s vámi dořeší výměnu.
Pokud máte poškozenou kovovou nádobu na směsný komunální odpad – musíte si na své náklady
pořídit nádobu novou, tyto již svozová firma nevyměňuje.

Žádáme rodiče novorozených dětí, kteří nevyplnili
přihlašovací lístek k trvalému pobytu svého dítěte
v Nehvizdech, aby se dostavili na úřad a učinili tak.

Vítání občánků
Žádáme rodiče s trvalým pobytem v Nehvizdech,
kterým se narodí děti, aby je nahlásili 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.

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

KONTEJNER NA TRÁVU NA NOVÉM MÍSTĚ
Upozorňujeme na přemístění kontejnerů na bioodpad z Družstevní ulice do ulice Do Nehvizdek. K přemístění kontejnerů došlo z důvodu žádosti občanů bydlících v blízkosti kontejnerů na bioodpad, kteří si
stěžovali na zápach a množství hmyzu.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
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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
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL A AFK NEHVIZDY

TURNAJ O POHÁR MĚSTYSE NEHVIZDY
VYHRÁLI FOTBALISTÉ AFK LODĚNICE
Doposud nejlepším a nejsilnějším ročníkem, co do obsazení i kvality týmů, se stal již 4. ročník turnaje O Pohár
Městyse Nehvizdy. Rekordních 28 týmů slibovalo dostatečný počet zápasů ve skupinách a poprvé bylo takřka nemožné, byť jen odhadnout, konečné pořadí jednotlivých skupin.

Z poháru se nakonec radovali fotbalisté AFK Loděnice

Systém skupin předpovídal prostor pro zápletky
a ty se nakonec opravdu staly. 28 týmů bylo náhodně počítačovým programem nalosováno do čtyř
skupin po sedmi, přičemž čtyři první postupovali
přímo do osmifinále hlavní soutěže, a musím říct,
že u výsledkové tabule jsem mnohokrát zaslechl „to
je v pohodě“. V pohodě to pro některé týmy však
rozhodně nebylo, ale pro jeden tým se „nepostup“
ze skupiny do hlavní soutěže stal doslova fotbalovou tragédií. RFC Mord - zakládající tým tohoto

turnaje a vždy jeden z minimálně čtvrtfinalistů - se musel
spokojit až s pátým místem
ve skupině a účastí „jen“ v poháru útěchy, kde neprošel ani
přes první kolo a po penaltové
ostudě vypadl z turnaje.
V neděli ráno bylo na programu osmifinále a hned tři týmy
z osmi nedokázaly využít
v úvodním zápase své nasazení v pozici jedničky a dvojky.
Posledních osm týmů už si to
muselo naplno rozdat o semifinále turnaje. Všech osm
týmů mělo svou vysokou kvalitu a na zápasech to začínalo
být znát. Rozhodovaly maličkosti a mnohdy pokutové
kopy. V prvním semifinále
stále se lepšící AFK Loděnifoto: archiv AFK ce nedal šanci Reálu Praha
a ve druhém si Scorpion Elektro poradil s loňským mistrem Zelenčem.
Zápas zklamaných se odehrál ve velmi bojovném
duchu. Děkuji hráčům Reálu Praha i Zelenče, že
k zápasu po těžkých dvou dnech a v takovém horku
nastoupili a se ctí odehráli tento zápas. Šťastnější byl
nakonec Zeleneč a získal bronz.
Finále vypuklo v 14.30 odpoledne. Rozhodčí Winter zahájil první poločas finále 4. ročníku turnaje
O pohár Městyse Nehvizdy. Jako nestranný divák
tvrdím, že bylo zatím nejpovedenější finále, kte-

SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH TENISOVÝCH
DRUŽSTEV – ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA!
Pořadí kategorie minitenis (do 7 let):
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klub
1.TK Pacov
TK Neridé
TK Radošovice A
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TO Sokol Nehvizdy
TK Radošovice B

Body
10 b.
9 b.
8 b.
7 b.
6 b.
5 b.

KONEČNÉ VÝSLEDKY:
AFK Loděnice
Scorpion Elektro
FK Zeleneč
Torpédo Barrandov
Reál Praha
Nejlepší střelec:
Jiří Žalud (Scorpion Elektro) – 24 branek
Nejlepší brankář: Ali Mudhafar (Rafani)
ré se Nehvizdech hrálo. Gratuluji oběma aktérům
k předvedené hře. Hráči AFK Loděnice převzali
z rukou starosty městyse Nekolného zlaté medaile,
a poté to nejcennější - velký putovní pohár turnaje.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz

AFK NEHVIZDY:
STARTUJÍ SOUTĚŽE
Začátek soutěží pro nový ročník 2012/2013 začíná
v sobotu 25. srpna, kdy naše A mužstvo pojede hrát
do Staré Boleslavi (začátek v 17.00 hodin) a naše B
mužstvo se utká v neděli 26. srpna v Řeži u Prahy
(začátek 17.00 hodin).
Naši nejmladší, fotbalisté minikopané, začínají 8.
září, kdy sehrají zápas ve Veltěži (začátek 9.00 hodin). Přijeďte fandit!
Jiří Poběrežský, afknehvizdy@seznam.cz

naje pro všechny čtyři věkové kategorie dětí. Pro
některé děti to byla první zkušenost s hrou na body
na turnaji a pro všechny včetně vítězů to byla skvělá
motivace pro další trénování.

Letní tenisový tábor
27. 8. – 29. 8. 2012
Pořádáme tenisový tábor pro děti z oddílu minitenisu a babytenisu zaměřený na výuku tenisu
a rozvoj pohybových dovedností. Místem konání je
sportovní areál TJ Sokol Nehvizdy.

Pořadí kategorie babytenis (8-9 let):
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub
TK Neridé
TK Benátky nad Jizerou A
LTC Mladá Boleslav A
TK Benátky nad Jizerou B
TO SK Mělník
TO Sokol Nehvizdy
LTC Mladá Boleslav B

Body
12 b.
11 b.
10 b.
9 b.
8 b.
6 b.
6 b.

Rodinné čtyřhry – I. ročník

Nehvizdští babytenisté v oddílových dresech na 7. kole
soutěže družstev
foto: Ivana Frajmanová

Turnaj pro dvojice složené z rodinných příslušníků
(dítě + rodič, sourozenec či jiný rodinný příslušník)
uspořádáme na závěr letní tenisové sezóny v sobotu
22. 9. 2012.
Petr Kopřiva
petr.kopriva@centrum.cz

Pořadí

Přípravka

Minitenis

Babytenis

Žáci

Turnaj Letní rakeťáček 2012

1.

Filip Vyhnálek

Nikola Kopřivová

Markéta Dostálová

Michaela Dundová

Poslední společná předprázdninová akce našeho
oddílu se konala 27. června na kurtech a umělém
hřišti u sokolovny. Letní rakeťáček obsahoval tur-

2.

Kristýna Vopařilová Dominika Grábnerová

Jan Dunda

Martin Prajer

3.

Elizabeta Kučíková

Martina Matějková

Petr Počepický

Matyáš Veber

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE JE DŮLEŽITÁ
Přechod dítěte z domácího prostředí je velká změna. Některé děti se s ní
vyrovnávají snadno, jiné naopak potřebují delší čas na přivyknutí. V procesu adaptace je nejdůležitější počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou
a dítětem, ale i učitelkou a rodiči.

dítěti za pobyt ve školce dárky, nepřijalo by nové
prostředí přirozeným způsobem.

Co byste neměli dělat
• Nenechte se obměkčit. Když jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit
a trvejte na svém. Pokud bude vaše dítě plakat,
buďte přívětiví, ale rozhodní. Paní učitelka ho
brzy uklidní a pomůže překonat stesk.
• Nestrašte své dítě školkou - „Počkej, ve školce ti ukážou,“ „Když budeš zlobit, nechám tě
ve školce i odpoledne“. Za problémy s přivykáním jej v žádném případě netrestejte
• Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se
vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě
je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.
S jakýmikoli dotazy, připomínkami, problémy i náměty se obracejte na paní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti v mateřské škole šťastné
a spokojené. Jedině tak budeme moci společně rozvinout každou dětskou osobnost a dokázat, že existuje
místo, kde je na všechno čas – naše mateřská škola.
Simona Beranová
ms.nehvizdy@volny.cz

Všichni chceme, aby do školky chodily děti s úsměvem na tváři, pomozme jim k tomu

Pozitivní naladění
• Vyladění dítěte vůči mateřské škole by mělo
být vždy pozitivní. Dávejte dítěti najevo, že
ve školce není za trest, nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro
něj zábava, nový zážitek a příležitost, jak si najít
nové kamarády.

První dny
• Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit
bezpečí. Nepodceňujte adaptační dobu. Pokud
je to jen trochu možné neprodlužujte pobyt dítěte v mateřské škole a v prvních dnech/týdnech
ho vyzvedávejte po obědě.
• Přibalte mu mazlíčka na spaní. Dovolte dítěti,
aby si vzalo svého oblíbeného plyšáčka, který
navodí kontakt s domovem.
• Používejte stejné rituály. Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte ho pokud
možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní
údaje o tom, kdy jej vyzvednete a plňte své sliby – po obědě, po spaní – ne jen obecné – brzy,

•
•
•

•

•

Foto: Mirka Kvasničková

za chvíli, po práci apod. Pokud své sliby neplníte, ztrácí vaše dítě důvěru, pocit bezpečí a prostředí školky vnímá negativně.
Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte,
někdy totiž loučení představuje větší problém pro
rodiče než pro dítě, proto jej zbytečně stresuje.
Buďte citliví a trpěliví. Vyprávějte si o tom, co
dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
Ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte.
Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí
do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že
s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností – vy práci, vaše dítě školku.
Komunikujte s učitelkami. Možná se dozvíte,
že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si
spokojeně hrát.
Potomka za zvládnutý pobyt pochvalte a pozitivně motivujte. Neříkejte mu, že chápete, jaké
to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez
maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky a motivujte k dalšímu pobytu. Nedávejte

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 V ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH
Období školního vyučování ve školním roce
2012/2013 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
25. října a pátek 26. října 2012. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012
a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
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Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
okres Praha-východ stanoveny na 25. února. 3. března 2013
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
-lr-
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NEŽ PRÁZDNINY
SKONČÍ, ČEKÁ
NÁS JEŠTĚ
SPOUSTA PRÁCE!
Přípravný týden v základní a mateřské škole začne v pondělí 27. srpna, školní rok pak zahájíme
o týden později, tedy v pondělí 3. září.
Pro rodiče „školkových“ dětí, kteří čekají na přijetí svých ratolestí do školky od 3. září, je důležitý čtvrtek 30. srpna od 15.00 hodin. V tento
den si budou moci rodiče prohlédnout nové
prostory školky a hlavně si převezmou příslušné
kladné rozhodnutí. Všichni rodiče budou (a již
jsou) průběžně individuálně zváni formou SMS
a pozvánky budou umístěny i na webu školky.
Ani základní škola nezahálí. Své žáčky přivítá také
v pondělí 3. září v nově vymalovaných a novými
světly osazených třídách. Všechny prostory budou opravdu moc pěkné – však je taky využije téměř 130 dětí. První školní den mohou samozřejmě rodiče prvňáčků doprovodit své děti do tříd
a zůstat s nimi celou dobu, aby slziček bylo co
nejméně. Školáky nebudeme první den moc zdržovat, předpokládáme, že děti zůstanou ve škole
nejdéle do konce první vyučovací hodiny. Od následujícího dne se již učíme podle rozvrhu.
Mateřská škola bude od 3. září plně v provozu
včetně stravování. Na svých obědech a svačinkách si bude pochutnávat 150 dětí. Školáci si poprvé pochutnají od úterý 4. září a od tohoto dne
rovněž zahájí svůj provoz školní družina, nově
do 17.00 tak, abychom sjednotili konec provozní doby s mateřinkou.
Velkou novinkou je přestup Dráčku pod naši
školu – moc se těšíme na spolupráci!
Na prahu nového školního roku chci poděkovat
zastupitelstvu městyse Nehvizdy v čele se starostou Vladimírem Nekolným za to, jaké podmínky našim školám vytvářejí a především popřát
všem zúčastněným úspěšný, klidný a spokojený
školní rok.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE ŠKOLE SE PROMĚNIL
VE VELKOU VÝTVARNOU DÍLNU
Ve třetím červencovém týdnu uvítala škola partu
dětí na příměstském táboře. Celý týden byl vyplněn
výtvarničením. V průběhu týdne si děti vyzkoušely
různé výtvarné techniky a odnesly si domů každý
den nějaký výrobek. V pondělí si děti vyryly svou
vlastní matrici z linolea a obtiskly si ji na polštářový
povlak, a také pracovaly s barvami na sklo, kterými
si omalovaly stolní lampu. Úterý se neslo ve znamení latexu, listů, černé látky, obtisků, zrcadel a slupovacích barev na sklo. Výsledkem byl textilní obraz a zrcadlo s originálním rámem. Nejvíce se děti
vyřádily ve středu při výrobě marionety pštrosa.
Ve čtvrtek jsme si společně vyrazili prohlédnout
Chvalský zámek v Horních Počernicích. Zde jsme
navštívili výstavu hraček, starých kočárků a nezapomněli jsme ani na sklepení zámku a výjimečně
jsme poobědvali v místní pizzerii. V pátek si děti
vyzdobily šanon fotografiemi z celého týdne a týdenní pobyt ve škole jsme ukončili společnou prací

Marionety pštrosů se dětem povedly na jedničku s hvězdičkou

ROZPIS ZÁPASŮ AFK NEHVIZDY PODZIM 2012/2013
MUŽI „A“ OKRESNÍ PŘEBOR
1.kolo
25.8.
So
FK Brandýs - Boleslav“B“ - AFK Nehvizdy „A“
2.kolo
1.9.
So
AFK Nehvizdy „A“ - FC JANOZA Velké Popovice“A“
3.kolo
8.9.
So
SK Viktoria Sibřina „A“ - AFK Nehvizdy „A“
4.kolo
15.9.
So
AFK Nehvizdy „A“ - FK Meteor Březí
5.kolo
22.9.
So
Sokol Pacov „A“ - AFK Nehvizdy „A“
6.kolo
29.9.
So
AFK Nehvizdy „A“ - FK Dobřejovice „A“
7.kolo
So
SK ZÁPY „B“ - AFK Nehvizdy „A“
8.kolo
13.10.
So
AFK Nehvizdy „A“ - TS Mnichovice „A“
9.kolo
So
SK Úvaly „B“ - AFK Nehvizdy „A“
10.kolo
27.10.
So
AFK Nehvizdy „A“ - Sokol Mochov „A“
11.kolo
3.11.
So
Sokol Měšice „A“ - AFK Nehvizdy „A“
12.kolo
10.11.
So
SK Vyžlovka „A“ - AFK Nehvizdy „A“
13.kolo
17.11.
So
AFK Nehvizdy „A“ - Sokol Mukařov „A“
MUŽI „B“ - IV. Třída odd. A
1.kolo
25.8.
So
SK Husinec Řež „A“ - AFK Nehvizdy „B“
2.kolo
2.9.
Ne
AFK Nehvizdy „B“ - SK Máslovice
3.kolo
8.9.
So
FK Slavoj Toušeň - AFK Nehvizdy „B“
4.kolo
VOLNO
5.kolo
23.9.
Ne
SK Bášť - AFK Nehvizdy „B“
6.kolo
30.9.
Ne
AFK Nehvizdy „B“- Sokol Vodoc hod.y
7.kolo
7.10.
Ne
Sokol Klíčany „B“ - AFK Nehvizdy „B“
8.kolo
14.10.
Ne
AFK Nehvizdy „B“ - Sokol Mochov „B“
9.kolo
20.10.
So
Jiskra Kojetice - AFK Nehvizdy „B“
10.kolo
28.10.
Ne
AFK Nehvizdy „B“ - Sokol Měšice „B“
11.kolo
4.11.
Ne
Sokol Sluhy - AFK Nehvizdy „B“
12.kolo
11.11.
Ne
AFK Nehvizdy „B“ - Slavia Radonice „B“
13.kolo
18.11.
Ne
1.FC Líbeznice „B“ - AFK Nehvizdy „B“
PŘÍPRAVKA odd. „A“
1.kolo
8.9.
So
Sokol Veltěž - AFK Nehvizdy
2.kolo
15.9.
So
AFK Nehvizdy - FK Brandýs Boleslav „A“
3.kolo
SK Úvaly - AFK Nehvizdy
4.kolo
29.9.
So
AFK Nehvizdy - SK Union Čelákovice
5.kolo
6.10.
So
Podlipan Přišímasy - AFK Nehvizdy
6.kolo
13.10.
So
AFK Nehvizdy - Sokol Vyšehořovice
7.kolo
20.10.
So
Sokol Svojetice - AFK Nehvizdy
8.kolo
VOLNO
9.kolo
3.11.
So
AFK Nehvizdy - SKK Hovorčovice
10.kolo
SK Viktoria Jirny - AFK Nehvizdy
11.kolo
12.9.
st
AFK Nehvizdy - SK Zeleneč

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
HLÁŠENKA
16.00 hod.
HLÁŠENKA
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
10.15 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
HLÁŠENKA
10.15 hod.
14.00 hod.
10.15 hod.
13.30 hod.
10.15 hod.
HLÁŠENKA
10.15 hod.
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Foto: Alena Krajíčková

na drátěné soše „školníka“, kterého jsme naaranžovali před školu.
Po celý týden jsme na obědy docházeli do místní
Restaurace 3D. Tímto bychom chtěly poděkovat
majitelům i zaměstnancům za milý přístup a starost
o spojená bříška našich dětí.
Alena Krajíčková, Petra Doucková
zs.nehvizdy@volny.cz

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE
 V ulici Do Nehvizdek bude upraveno dopravní značení, aby byl umožněn vjezd řidičům dopravní obsluhy i cyklistům.
 Byl odeslán dopis pozůstalým ohledně odstranění pomníčků na křižovatce ulic Pražská
a Za Humny.
 TS městyse objednaly čistící stroj od firmy
Egholm, který bude využíván na letní i zimní
údržbu chodníků, komunikací, autobusových zastávek a ostatních veřejných prostor.
 Byly schváleny výše nájemného za volné
prostory v budově č. p. 8 (budova pošty),
prostor po bývalé trafice za 1 200 Kč/měsíc
+ energie, prostor za knihovnou za 3 500 Kč/
měsíc + energie, kancelář 1.NP vedle vchodu
do DC Dráček za 2 000 Kč/měsíc včetně energií, kancelář 2.NP za částku 4 500 Kč včetně
energií. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři
úřadu, nebo na emailu: stavebni@nehvizdy.cz
 Městys požádal o vydání stavebního povolení na vybudování plynové kotelny pro
budovu obecního úřadu, aby bylo možno
nahradit nevhodné elektrické akumulační
vytápění.
 TS poptaly vypracování nabídek na nová
energeticky úsporná okna pro budovu obecního úřadu, současně s výměnou musí být
budova zateplena a opravena střecha, do které zatéká.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR

dům barev

www.profi-color.cz
Nákup barev může být někdy věda. A proto jsou naši prodejci vždy připraveni vám
pomoci s výběrem správného typu materiálu i odstínu. Poradíme vám i s technickými
otázkami.
Veškeré barvy mícháme samozřejmě na
počkání. A to i včetně omítek, na které je
až do podzimu akce -15% sleva.
Než barvy připravíme, můžete si zatím vypít
kávičku nebo si pro oživení svých domovů
vybrat tapety z mnoha katalogů,které máme
k nahlédnutí na prodejně. Vybírat můžete
také dekorační lišty, samolepící dekorace,
šablony a jiné.
Pokud potřebujete pomoci s uskutečněním
svých představ, máme i zkušené a šikovné
malíře, natěrače, tapetáře a také odborníky
na zateplovaní fasád.
Přijďte se podívat do našich prodejen
a zúčastněte se akce o poukázky na palivové hmoty, která trvá až do 22. září 2012.

Naše prodejny najdete V Mukařově v areálu Pro-doma, v Nové Vsi u Českého Brodu a v Nehvizdech, v Pražské ulici.
Využít můžete i náš e-shop, který najdete na www.profi-color.cz.
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INZERCE

NEHVIZDSKÝ KURÝR

ŘÁDKOVÁ INZERCE

■ Narodila se nám v Nehvízdkách čistokrevná štěňátka Bišonek bez PP. Máme 3 pejsky a 2 fenky.
Přijďte si vybrat a zamluvit. Nelínající plemeno
vhodné k alergikům. Tel. 603933350

Aktuální informace na

www.nehvizdy.cz
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OKNA SLEZÁK s.r.o.
dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře
dále žaluzie, sítě proti hmyzu
a parapety
ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
na adrese: V Zahrádkách 100,
Čelákovice – Záluží
Tel.: 777163533
e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.cz

KOKTEJLY
A DRINKY
BAROVÁ JÍDLA
AMERICAN
BAR & CAFÉ

ITALSKÁ KÁVA
DOUTNÍKY

Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY

OTEVÍRACÍ DOBA:

PÁ: 19-24
SO: 19-24

KONTAKT: 604 791 142
WWW.BARHIGH.CZ

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

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZAJÍMAVOSTI

ANGLIČANÉ PŘIJELI K PAMÁTNÍKU PARAŠUTISTŮM
Památník dvěma československým parašutistům
Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, kteří v květnu
1942 provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, 30. července navštívilo 18 turistů
z Anglie a Skotska. Už tradiční návštěvu z Velké Británie přivítali na radnici starosta Vladimír Nekolný,
další zastupitelé a pracovnice úřadu, přišel rovněž
starosta TJ Sokol Nehvizdy Miloš Ryčl.
„Mé přátele potěšilo, že si mohli prohlédnout film
a fotografie z akcí, které jste v Nehvizdech připravi-

li k 70. výročí operace Anthropoid. Škoda, že jsme
u toho nemohli být,“ uvedl britský herec a autor knihy o operaci Anthropoid John Martin, který britské
turisty do Nehvizd a po stopách celé operace vozí již
několik let v doprovodu plukovníka Františka Veise.
Největší zájem měli angličtí hosté o kostel sv. Václava
– na vrata fary totiž Gabčík s Kubišem zaklepali a dostalo se jim tam první pomoci. A samozřejmě nevynechali ani focení obou pomníků, toho u radnice,
i toho v polích. Miloš Ryčl je upozornil i na památník

AKCE V NEHVIZDECH

OD KONCE SRPNA DO KONCE ZÁŘÍ
29. SRPNA OD 14.00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PROHLÍDKA ŠKOLKY
S POSEZENÍM PRO SENIORY
Prohlídka školky, promítání fotek z výstavby školky,
promítání filmů z akcí v městysi, diskuze se starostou a zastupiteli, občerstvení. Srdečně naše seniory
zveme, aby viděli, kde si budou hrát naši nejmenší.
Posezení se koná v nově zrekonstruované jídelně
žluté školky. Pořádá městys.
30. SRPNA OD 15.00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PROHLÍDKA ŠKOLKY S VYDÁVÁNÍM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
Zveme srdečně na prohlídku rodiče dětí, které budou navštěvovat MŠ. Je to také pozvánka pro ty,
kterým bude právě tento den vydáno rozhodnutí
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pozvánka přijde rodičům i formou SMS zprávy.
Pořádá ZŠ a MŠ Nehvizdy ve spolupráci s městysem.
31. SRPNA OD 15.00 DO 17 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PROHLÍDKA ŠKOLKY PRO VEŘEJNOST
V pátek se koná v MŠ Nehvizdy „Den otevřených
dveří“ pro širokou veřejnost. Všechny srdečně zveme a těšíme se na vás. Přijďte posoudit práci technických služeb a všech pracovníků na celé stavbě,
kteří věnovali nemalé úsilí tomuto projektu rozšíření školky.
Pořádá městys ve spolupráci se ZŠ a MŠ Nehvizdy.

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

PŘEHLED aktivit

Strážníci v červenci odsloužili v Nehvizdech dohromady 43 denních a nočních směn. Hlídková
činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku, nasazen byl také radar.
V červenci řešili policisté v Nehvizdech celkem
55 skutků (4 trestné činy a blokově 51 přestupků v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu cca 150 hodin.

STŘÍPKY z akce

Policie ČR
Dne 3. 7. 2012 okolo 23.40 hodin na ulici U Hřiště
a ulici Družstevní v Nehvizdech zapálil neznámý
žhář a škodič dva kontejnery na papír, čímž způsobil škodu ve výši 7000 korun.
V Jirenské ulici v době od 6. 7. 2012 09.00 hodin
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15. ZÁŘÍ OD 13.30 DO 17.00 HODIN
NA HŘIŠTI AFK NEHVIZDY
PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN
Tentokrát se můžete těšit na pojetí v duchu dopravním
i zemědělském. A hlavně hodně soutěžním a akčním.
Ekologické a řemeslné soutěže a ukázky pro děti
připravuje Muzeum Říčany v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Jeho pracovníci do Nehvizd přijedou díky manažerce projektu Adéle Venerové. Pro
děti, které si chtějí pořádně zařádit, ale také zjistit, že
bezpečnost na silnici je opravdu důležitá, je připraveno soutěžní klání Šlapeto, které v rámci dětského dne
připravuje Eva Luňáková z TJ Sokol Nehvizdy. Jde
o soutěže na dětských kolech, koloběžkách, odrážedlech a trojkolkách. Proto si nutné „dopravní prostředky“ vezměte s sebou. Pro větší děti nebudou chybět
tradiční segwaye. A pro všechny překvapení: namísto
kolotočových atrakcí čeká děti prohlídka opravdových
zemědělských strojů, které zapůjčí Jiří Glatt a Daniel
Štěch. A samozřejmě nebudou chybět krásné odměny
a opékání buřtů a třeba i něco dalšího 
Občerstvení zajištěno! Vstupné dobrovolné.
Pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy,
Muzeem Říčany, AFK Nehvizdy a DC Dráček.
22. ZÁŘÍ OD 14.00 HODIN V NOVÉ JÍDELNĚ
MATEŘSKÉ ŠKOLY (POZOR ZMĚNA!)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V nových a krásných prostorách jídelny mateřské
školy, které jsou nyní na tuto akci mnohem příhodnější, opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená
Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení
do 7. 7. 2012 19.30 hodin odcizil neznámý zloděj nezjištěným způsobem zaparkovaný osobní
automobil Audi A5, čímž způsobil škodu ve výši
přibližně 700 tisíc korun.
V době od 10. 6. 2012 do 3. 7. 2012 v Nehvizdech
– Nehvizdkách vnikl nezjištěným způsobem neznámý poberta a vandal na oplocený pozemek
s nepoužívanou volně přístupnou budovou pro
chov dobytka a odcizil měděné kabely, několik
motorů a další železný a elektro materiál, čímž
způsobil škodu ve výši 90.000 korun.
Jakékoliv informace relevantní k jednotlivým případům oznamte prosím obvodnímu oddělení
PČR Čelákovice.
Obecní policie Šestajovice
Dne 9. 6. 2012 v 11.08 hodin obdržela hlídka OP
telefonické oznámení, že v Nehvizdech se v ulici
Horoušanská pohybují dva podezřelí lidé, kteří se
představují jako pracovníci pro vyúčtování poplatků

hrdinům I. světové války, a tak se díky tlumočení Kateřiny Horákové mnozí poprvé dozvěděli, jak a kdy
vlastně Československo v roce 1918 vzniklo.
Celá tradice návštěv z Velké Británie vznikla tak, že
před několika lety do Nehvizd zavítala snoubenka
Jozefa Gabčíka Lorna Ellison, i díky ní a knize Johna Martina je v Británii o tento kus historie mezi
lidmi stále velký zájem.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
dětí z mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek pro každého občánka. Rádi
uvidíme i babičky a dědečky a další příbuzné, kteří
chtějí být u slavnostního okamžiku přítomni. Pokud se vám narodilo děťátko a chcete, abychom je
na radnici přivítali, neváhejte nám to sdělit, stačí
napsat na mestys@nehvizdy.cz.
Pořádá městys ve spolupráci se ZŠ a MŠ Nehvizdy
22. ZÁŘÍ OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DC DRÁČEK (NAD POŠTOU)
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Ušijeme a nazdobíme zástěrku na vaření. Budou připraveny zástěrky, které se na místě došijí
na míru, na šicím stroji, s pomocí lektorky Zdeňky
Peckové. Děti si sami své zástěrky dotvoří pomocí
razítek a obtisků barvou na textil.
Vstupné: dobrovolné, Informace a rezervace: Jitka
Záhrobská, detskecentrumdracek@seznam.cz, www.
dcdracek.cz, Pořádá Dětské centrum Dráček
29. ZÁŘÍ OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DC DRÁČEK (NAD POŠTOU)
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Na bazárku mohou prodávat a nakupovat všichni
rodiče i budoucí maminky. Jediným poplatkem je
cena za prodejní místo: 90 Kč/místo na oblečení
i neomezené množství ostatních doplňků, nebo
50 Kč za místo bez oblečení (kočárky, ostatní dětské nebo zimní potřeby). Prodávat se budou kromě
oblečení i kočárky, autosedačky, odrážela, 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
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
za elektřinu ze společnosti ČEZ. Hlídka se na místo
dostavila v 11:09 hodin a dle obdržených informací
zjistila, že se jednalo o dva muže romské národnosti
ve věku zhruba 25 let a 50 let, kteří se pohybovali
v černém autě. Hlídka OP Šestajovice následně
za použití majáků bez zvukové výstražné signalizace
opakovaně projela celou obec Nehvizdy, aniž by se
podařilo podezřelé osoby nebo vozidlo nalézt. Celou
věc strážníci předali jako informaci PČR Čelákovice,
kde byla rozšířena na vědomí svým hlídkám v terénu. Hlídka OP ukončila činnost ve 12.10 hodin.
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
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