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NOVÝ KOBEREC V ÚZKÉ
OSLAVOVALA CELÁ ULICE
Nebývá to v Nehvizdech zvykem, ale starosta musel slíbit lidem, kteří bydlí
v Úzké, že se bude přestřihovat i páska a nový asfaltový povrch se pokřtí
šampaňským. A tak se v sobotu 22. října odpoledne sešli obyvatelé ulice se
zastupiteli a nový koberec řádně oslavili.

ZAHÁJENÍ
ADVENTU
V NEHVIZDECH
Jménem městyse Nehvizdy srdečně zvu všechny občany na zahájení adventu v Nehvizdech,
které se koná 26. listopadu 2011 na fotbalovém hřišti od 13 hodin.
Můžete se těšit na vystoupení dětí základní
školy, prodejní výstavu výrobků dětí ze školy
i školky, v nabídce budou také adventní věnce,
podívat se můžete na výrobu svíček. Ve vyhřívaném stanu nebude chybět předvánoční
mejdan pro děti, přijede i kolotoč. Večer pak
bude dospělým hrát k poslechu i tanci živá
hudba. Konzumace pochoutek ze zabíjačky
bude pro všechny tradičně zdarma, nápoje
jsou zajištěny. Od večerních hodin bude rozsvícena vánoční výzdoba v obci. Závěr dne
ukončí ohňostroj. Vstupné je dobrovolné,
nebo přineste jako obyčejně „zase něco sladkého z domácí trouby“. Přijďte se všichni adventně naladit. Těšíme se!
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Na oslavu nového asfaltového povrchu si obyvatelé Úzké připili se zastupiteli šampaňským i medovou slivovicí foto: Josef Kolář

„Konečně se syn nebude domů vracet zablácený
od hlavy k patě,“ libovala si jedna maminka, která přišla v sobotu 22. října na slavnostní otevření
Úzké ulice. O půl čtvrté odpoledne tam slavnostní
pásku nepřestřihl starosta Vladimír Nekolný (ten ji
jen ochotně přivezl a instaloval), ale samotní obyvatelé, kteří na asfaltový koberec čekali několik let.
Přišli zastupitelé, hosté a hlavně lidé, kteří v ulici
bydlí. Nechyběl přípitek šampaňským ani domácí
slivovice, jedna s medem, druhá desetiletá, jednohubky a další občerstvení, které lidé připravili. Ze
slavnostního aktu se nakonec vyklubala velmi příjemná, spíš neformální akce. A protože nepršelo,
oslavovalo se až do večera přímo na novém černém
asfaltu, hladkém tak, že milovníci in-line bruslení
jen vzdychali, jaká je to škoda, že ulicí budou jezdit
auta. „Včera odpoledne proběhlo slavnostní předání
ulice Úzká, která se po dlouhé době dočkala nového potahu. Děkujeme všem, kdo se na tom podíleli.
Bylo to prima :-),“ napsala den poté na zdi nehvizdského Facebooku Lenka Veselá.

provizorní štěrkový povrch, který značně ztěžoval
život místním obyvatelům. Druhá část ulice, kterou
vybudoval již dříve soukromý investor, bude v nejbližší době převzata obcí. Momentálně je tedy ulice
kompletní, nová část asfaltová, další v zámkové dlažbě.
V komunikaci též byly osazeny kanalizační vpusti
a uzávěry vodovodních přípojek, byly vybudovány
obrubníky a položen nový asfaltový povrch. Současně s položením povrchu obec zhotovila i vjezdy
na všechny přilehlé pozemky a komunikace. Nyní
už zbývá jen zažádat o kolaudaci ulice Úzké. „Komunikaci předtím musíme zaměřit a připravit další
podklady pro Odbor dopravy v Brandýse nad Labem,“ upřesňuje Sedlický.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

Na ulici se nakonec ušetřilo

Bude zahájení adventu v Nehvizdech bílé?
foto: archiv městyse

Obec na vybudování nového povrchu oproti plánům ušetřila. „Zastupitelstvo městyse uvolnilo
částku 750 tisíc korun, z ní se ale podařilo ušetřit
řádově 31 tisíc korun,“ vysvětluje předseda komise stavební a životního prostředí Richard Sedlický.
Vzhledem k tomu, že veškeré práce pro obec zajistily Technické služby městyse Nehvizdy, podařilo se
ušetřit nemalé peníze i na DPH.
Část ulice, která je v obecním majetku, měla pouze
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Pásku, která otevírala nově položený asfaltový povrch
v Úzké, přestřihli její obyvatelé
foto: Josef Kolář
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NEHVIZDSKÁ DÝNĚ POBAVILA STOVKY DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
Na dvě stě rodičů s dětmi přišlo v sobotu 29. října
ve čtyři odpoledne do nehvizdské sokolovny, aby si
užilo soutěže a zábavu na druhém ročníku Nehvizdské dýně, kterou společně pořádají městys, TJ Sokol
Nehvizdy, Dětské centrum Dráček a DDM hl. města
Prahy.
Hlavní atrakcí byly samozřejmě všudypřítomné
dýně, které dětem organizátoři a dobrovolníci vyřezávali do tvarů strašidelných grimas. Z malinkých
dýní se pak vyráběla roztomilá strašidýlka a panáčci. Ale dýně byly jen třešničkou na dortu (i když
se těch „třešniček“ spotřebovalo osmdesát velkých
a přes sto malinkých), na dalších čtyřech stanovištích pak děti čekaly hodné čarodějnice a řada úkolů
– hádanky, vyrábění větrníků, kvízy i soutěže zručnosti. Vše bylo připraveno tak, aby si užily jak děti
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malé, tak ty školou povinné. Za splněné soutěže pak
děti dostaly sladkosti, svítící náramky, omalovánky
a spoustu dalších maličkostí.
V šest hodin pak vyrazil od sokolovny lampionový
průvod, na ten přišli i ti, kteří odpoledne soutěže nestihli. Rušnou Pražskou silnici přešlo na tři sta lidí,
díky pomoci městské policie a organizátorů plavně
a rychle, snad nám řidiči, kteří chvíli museli počkat,
odpustí :-)
Na poli byla pak připravena hlavní atrakce večera
– šestiminutový ohňostroj, který připravila firma
Krupička. Tolik světel nad Nehvizdy snad ještě nebylo. Je třeba říct, že bez perfektní organizace, za niž
patří díky hlavně garantce projektu Jitce Záhrobské
(ale i všem ostatním – zastupitelům, kteří přiložili
ruku k dílu, učitelům z nehvizdské školy, členům

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

sokola a školské komise a celé řadě dobrovolníků,
protože na takovou akci je vždy potřeba aspoň třicet
ochotných lidí, kteří chtějí lidi v Nehvizdech pobavit
a za odměnu jim stačí jejich úsměv), by akce nebyla možná. Také díky partnerům akce, firmám Coca
Cola a Opavia, kteří dodali odměny pro děti, a také
manželům Klučinovým, kteří přidali třicet dýní.
Jak vidíte na fotografiích na této stránce, děti měly
radost a hodných čarodějek se vůbec nebály. Tak
příští rok v době Dušiček zase na Nehvizdské dýni
nashledanou. A pokud jste ohňostroj náhodou nestihli, najdete jej v celé kráse na YouTube, odkaz je
na webu Nehvizd i na zdi nehvizdského Facebooku.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický
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AKTUALITY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLÁCI BUDOU VYSTUPOVAT

v kostele i v sokolovně
Stejně jako v minulých letech pozvou žáci naší školy
nejen rodiče, ale i veřejnost na svá adventní vystoupení. Ta proběhnou v týdnu od pondělí 12. do pátku 16. prosince a žáčkové při nich zaplní nejen
prostory kostela Sv. Václava, ale v pátek 16. prosince
i sál sokolovny. Dovolujeme si tedy vás, milí rodiče,
prarodiče a i vás všechny, kdo se chcete na chviličku
zastavit v předvánočním čase, pozvat na žákovská
adventní vystoupení, která se budou konat takto:
V pondělí 12. prosince vystoupí v kostele Sv. Václava
1. A, v úterý 1. B, ve středu čtvrťáci, ve čtvrtek pátý
ročník a v pátek 16. prosince se můžete přijít podívat
do sokolovny na druháky a třeťáky. Všechna vystoupení začínají v 18.00 hodin a trvají zhruba 30 minut.

Naši nejmenší, tedy mateřinka, vás všechny pozvou
na své vánoční besídky hned v následujícím týdnu.
V pondělí 19. prosince se můžete podívat v sokolovně na děti ze dvou tamějších tříd, v úterý 20. prosince vás ve své třídě přivítají Sluníčka a den nato
se můžete podívat na besídku Koťátek. Všechna
„mateřinková“ vystoupení začínají od 16.00 hodin.
Těšíme se, že se s vámi v adventním čase uvidíme!
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Z loňských Vánoc

foto: archiv školy

foto: archiv školy

DĚKUJEME,
ŽE FANDÍTE ŠKOLCE!
Ačkoli Vánoce, svátky dárků a překvapení, jsou
ještě v nedohlednu, naši nejmenší v mateřince
už měli možnost radovat se z krásných hraček,
které věnovala třídám Včelek a Berušek firma
Lego, zastoupená paní Markétou Zahradníčkovou. Nově vybudované třídy podpořili svými
finančními a materiálními dary také manželé
Krákorovi, Luňákovi a Mašovští. Děkujeme.
Velký dík patří též manželům Studničkovým,
kteří svým štědrým finančním darem podpořili
třídu Koťátek a Kuřátek. Jsme rádi a vážíme si
toho, že jsou mezi námi tací, kteří fandí předškolnímu školství v městysi Nehvizdy a přímo
nebo nepřímo tak podporují rozvoj školství
v našem regionu.
Simona Beranová,
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu
ms.nehvizdy@volny.cz

ANKETA: 17. listopad očima našich dětí
Co se ti vybaví, když se řekne 17. listopad?
Filip Kučera, 10 let
Hlavně pád komunismu v Evropě,
pád Berlínské zdi a boj za svobodu a demokracii. A trošku i ten
studentskej pochod před 50 lety,
myslím, před rokem 1989.
Co se vlastně tehdy stalo?
Ondra Fraitag, 11 let
Byl ten pochod, studenti protestovali, že nás tady okupovali Němci.
Tak šli Prahou a Němci je zastavili
a brutálně je zbili, byli vyslýchaný
a nějaký zavřeli.
A co bylo dál?
Martin Prajer, 10 let
Zavřeli (Němci, pozn. aut.) ty vysoký školy. Že ti studenti protestovali.
Petr Michalička, 11 let
Potom nechodili do škol, a když
potom vyrostli a byli potom do-

Strašidelným dnem přivítali prvňáčkové se svými učitelkami listopadový čas. Jak je vidět, i pošmourný listopad může být důvodem k úsměvu.

Vánoční prázdniny

Letos budou besídky hlavně v kostele

Nejmenší zůstanou
ve třídách ve školce

K prvňáčkům zavítala strašidla

spělí, tak toho věděli mnohem míň než ty ostatní,
který chodili pořád.
Co si o těch událostech myslíš?
Maruška Rýdlová, 11 let
Mně to řekne hlavně o těch studentech, který organizovali ten
pochod, že to bylo od nich hodně statečný, a potom taky ten pád
Berlínský zdi.
To bylo ale až o 50 let později. A vyvolalo to u nás
tzv. Sametovou revoluci. Kdo ji vlastně začal?
Petr Michalička, 11 let
Asi ty studenti.
Ondra Fraitag, 11 let
To byl taky pochod studentů a ty pochodovali proti komunismu, že protestovali proti komunismu.
Vlastně při tý revoluci taky byli lidi zbitý a vyslýchaný, ale nikdo neumřel.
Anketu připravila Jana Taušová
Na otázky odpovídali žáci 5. třídy ze ZŠ Nehvizdy,
redakce jejich odpovědi kvůli autentičnosti
výpovědí neupravovala.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Vánoční prázdniny mají žáci školy od pátku
23. prosince do pondělí 2. ledna. Naposledy se
učíme ve čtvrtek 22. prosince, sejdeme se v úterý 3. ledna. Mateřinka bude odpočívat od úterý
27. prosince do neděle 1. ledna, provoz zahájí
v pondělí 2. ledna. Ředitel školy je v průběhu vánočních prázdnin přítomen ve škole, pokud budete cokoli potřebovat, stačí si dohodnout schůzku.

Vyrábíme znaky pro městys
V kroužku keramiky vznikají znaky městyse
Nehvizdy, které budou předány významným
hostům městyse. Každý vyrobený znak bude

opatřen fotografií dětí s jejich podpisy, tedy jakýmsi certifikátem pravosti, a na oplátku se autoři znaku dozvědí, komu byly jejich práce předány. Mohla by tak vzniknout zcela nová tradice
a nejen škola, ale i městys získají další možnost,
jak o sobě dát vědět.
text a fota: Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PŘIPOMEŇME SI...
17. listopad
V roce 1941 byl v Londýně prohlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva. Stalo se
tak 2 roky po násilně potlačených demonstracích studentů proti německé okupaci v protektorátě Čechy a Morava, při kterých byl zabit
pekařský dělník Josef Sedláček a smrtelně zraněn student medicíny Jan Opletal (ten o pár
dní později zemřel). Po dalších demonstracích
při jeho pohřbu nacisté zavřeli vysoké školy,
popravili 9 studentů a na 1200 dalších poslali
do koncentračních táborů. O padesát let později
vyšli vysokoškolští studenti do ulic znovu. Opět
protestovat proti totalitě – nyní proti komunismu. I když se do demonstrantů znovu pustila
policie, tentokrát SNB, nikdo nebyl zabit. Snad
proto dostala cesta ke svobodě na podzim roku
1989 název Sametová revoluce.
Jana Taušová
puncoska@gmail.com
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NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TOUŠEŇSKÁ UŽ SE BRZY
CELÁ ROZSVÍTÍ

Ulice Toušeňská bude celá osvětlena do konce listopadu
foto: Mirka Kvasničková

Ulice Toušeňská už bude brzy celá osvětlená. Zatím byly zapojeny dvě lampy, do konce listopadu
by se ulice měla rozsvítit celá. Městys tak reagoval
na podněty občanů a zaměstnanců přilehlých firem,
kteří ulicí dochází do práce.

Všechny sloupy v ulici již byly osazeny novými
svítidly, svítí však zatím jen dvě. „Zapojeny byly
první dvě lampy od ulice Pražské, další lampy budou rozsvíceny po natažení nového závěsného kabelu,“ líčí zastupitel Josef Kolář, který má osvětlení
v městysi na starost.
„Rekonstrukce osvětlení v ulici Toušeňské již
byla zahájena a je prováděna podle schválené
projektové dokumentace firmou ČEZ,“ doplňuje
předseda komise stavební a životního prostředí
Richard Sedlický. Obec předpokládá, že osvětlení
bude kompletně dokončeno do konce listopadu. „Doufáme, že tím přispějeme k bezpečnosti
a lepší orientaci občanů a zaměstnanců docházejících do práce do přilehlých areálů,“ doplňuje
Sedlický.
Ulice bude osvětlena od Pražské po poslední zastavěnou část.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE
Úpravy komunikací
Místní komunikace byly opraveny jak ve staré
části Nehvizd, tak v nové, včetně oprav retardérů.

Zpomalovací semafor
Stavební komise doporučuje nechat zpracovat
projektovou dokumentaci pro zpomalovací
semafor dle požadavků fondu dopravní infrastruktury a zažádat o dotaci na tuto stavbu.

Rozšíření chodníku
Stavební komise řeší úpravu a rozšíření chodníku na ulici Pražské v úseku Družstevní ulice
- pošta.

Nová studie restaurace
Stavební komisi byla předložena nová studie objektu pizzerie naproti Bašty U Paši.

Pozemek na dřevo
Stavební komise vytyčila nový pozemek pro
ukládání dřevní hmoty vedle čistírny odpadních
vod o rozloze přibližně 1400 metrů čtverečních.

Výměna kotlů
Komise doporučuje provést do konce listopadu
výměnu kotlů a opravu komínů ve školce.

Parkovací stání

ZELEŇ SE OŠETŘÍ AŽ NA JAŘE
Ještě na podzim mělo dojít v obci k úpravě zeleně.
Po konzultaci s odbornou firmou dojde jen k drobným zásahům, větší úpravy stromů se uskuteční až
na konci zimy či na začátku jara. Mráz by totiž mohl
ošetřenou zeleň poškodit.
„Odborníci nám navrhli, abychom drobnější zahradnické práce provedli v současné době, to znamená do konce listopadu, a radikálnější zásahy,
jako omlazení stromů nebo zdravotní probírku,
abychom uskutečnili na konci zimního období,

tedy koncem února až března,“ vysvětluje Richard
Sedlický, šéf komice stavební a životního prostředí.
Stromům by totiž mohl radikální zásah momentálně
ublížit, hrozilo by omrznutí čerstvých řezů. Obec se
v tomto rozhodla dát na doporučení odborníků, protože jí jde především o zachování zeleně v Nehvizdech. Snaha za každou cenu stromy upravit a ořezat
by patrně přinesla nyní více škody než užitku.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

INZERCE
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Komise řeší zřízení nových parkovacích míst
před školkou a sokolovnou.

Zvýšení poplatku
Stavební komise navrhuje zvýšení poplatku
za připojení na inženýrské sítě v majetku obce.

Komunikace převzaty
Od firmy Uniga byly do majetku obce převzaty
komunikace a prostranství z první etapy, změna
vlastníka byla vložena do katastru nemovitostí.
Stejně tak čekají na zápis do katastru komunikace v Lentilkách, které městys převzal od Moravské stavební.
-ar-
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PODÍVEJTE SE, CO MŮŽETE DĚLAT V SOKOLOVNĚ
Kroužky TJ Sokol Nehvizdy na fotograﬁích
1
2

3

4

5

6
7
1 - Oddíl atletiky: trénuje Vladimír Nekolný
2 - Oddíl malé
lé kopané:
k
é trénuje
é j Vladimír
Vl di í ŠŠecll
3 - Oddíl kulturistiky: trénuje Jan Nauman
4 - Oddíl volejbalu: trénuje Jiří Hájek
5 - Oddíl karate: trénuje Radana Benešová
6 - Oddíl florbalu 2: trénuje Hynek Ondráček
7 - Oddíl tenisu: trénuje Jan Růžička
Oddílů a kroužků v sokolovně je samozřejmě mnohem více, další fotografie
přineseme v některém z dalších čísel Nehvizdského Kurýra.
foto č. 1 a 3: Vladimír Nekolný, foto č. 2, 4, 6 a 7: Hynek Ondráček
foto č. 5: Mirka Kvasničková

STAROSTA VEDE MALÉ ATLETY
Už přes měsíc v sokolovně funguje oddíl atletiky
pod vedením Vladimíra Nekolného, Kateřiny Nedvědové a Evy Luňákové. Pravidelně se scházíme
dvakrát týdně a máme dvacet členů. Každou hodinu se věnujeme nácviku různých disciplín, jako
jsou skok, běh, štafeta, abeceda, hod. V průběhu
cvičení závodíme v družstvech a zaznamenáváme

výsledky měřených disciplín, aby děti mohly porovnávat své výkony, což je nesmírně baví. Plně
využíváme vybavení sokolovny, takže si děti užijí
třeba i cvičení na kruzích, žíněnkách, trampolínách. Doufáme, že se nám v nejbližší době podaří
rozšířit počet pomůcek ke cvičení, abychom mohli
trénovat více atletických disciplín, například hod
W W W. N E H V I Z DY. C Z

oštěpem (pěnovým), překážkový běh, frekvenční
běh. Už se těšíme, až v budoucnu navštívíme atletické závody či sami závod uspořádáme. Také si
přejeme, aby dětem vydrželo dosavadní nadšení
pro pohyb!
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z DĚTSKÉHO CENTRA DRÁČEK, AFK NEHVIZDY A TJ SOKOL NEHVIZDY

S POHÁDKOU O ROHATÉ PRINCEZNĚ
PŘIJELI HERCI Z ČELÁKOVIC

STŘÍPKY Z AFK
Prckům se daří
Nejmladší reprezentanti Nehvizd v kopané hrají
zatím výborně, žáčkové zvítězili ve čtyřech utkáních ze sedmi, což je fantastické! Je to zásluha
i trenérů Jana Jenčíka a Zdeňka Parůžka.

Áčko šlape
A tým fotbalistů se s novou soutěží – okresním
přeborem – pere výborně. Po prvním listopadovém víkendu byl na čtvrtém místě se šesti výhrami z jedenácti utkání. Trenéři Jan Melichar
a Antonín Lopatář musí být spokojeni. Tým
ukázal i vnitřní sílu, poslední říjnovou sobotu
prohrával doma se Stříbrnou Skalicí 0:3 po půli,
do konce střetnutí však dokázal vyrovnat na konečných 3:3!

I B tým bez problémů
Princezna se nakonec rohů zbavila a ráda si Honzu vzala za muže

Divadelní soubor Tyl z Čelákovic přivezl v neděli
30. října v 15.00 hodin do nehvizdské sokolovny
pohádku Vladimíra Klapky O rohaté princezně
na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady. Jedenáctičlenná skupina herců zahrála pohádku
v krásných kulisách a potěšila na devadesát malých
i velkých diváků, kteří mohli představení sledovat
z nových židlí, které byly pořízeny z výtěžku z posvícenské zábavy. V sokolovně nás trápí trochu
ozvučení, proto městys ve spolupráci se Sokolem

foto: Mirka Kvasničková

zvažuje pořízení mikroportů, díky nimž by herci
k divákům promlouvali hlasitěji. Na představení
chodí i malé děti (což je dobře) a jejich hlásky leckdy mohou herce přehlušovat. Další pohádku uvidíte již 20. listopadu, poprvé přijedou do Nehvizd
loutky. Více informací naleznete v Kalendáři akcí
na straně 10.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Nehvizdská rezerva dospělých a svěřenci trenéra Jiřího Štrynka se drží rovněž v horních patrech tabulky 4. třídy skupiny B a proplouvají
soutěží bez větších problémů.

Rozmáhá se agresivita
V okresním přeboru se rozmáhá agresivní chování vůči protihráčům a rozhodčím. Tímto problémem se bude okres zabývat na mimořádném
aktivu, snahou je, aby v souvislosti s fotbalem
nedocházelo k násilnostem.
-ar-

NEHVIZDSKÉ FOTBALISTKY SOUPEŘE ZNIČILY
Pravděpodobně poslední letošní přátelské utkání
nehvizdským fotbalistkám vyšlo náramně. To sehrály předposlední říjnový víkend a soupeře z Třebestovic pokořily vysoko 4:0. K vydařenému klání
gratulujeme!
„Soupeř z Třebestovic byl pro nás velkou neznámou, a proto jsme vstoupily do zápasu s patřičným
respektem. Netrvalo však dlouho a obava ze soupeře pominula a holky začaly nebezpečně útočit,“
popisují utkání na webu AFK trenéři Petr Prokeš

a Karel Zumr starší. Do půle stačily domácí vstřelit první branku. „Druhý poločas byl již plně v naší
režii, obrana fungovala prakticky bezchybně, a tak
jsme se mohli soustředit na útočnou fázi. Holky si
s chutí zastřílely a dalšími góly stanovily konečný
výsledek na 4:0,“ pochvaluje si trenérské duo.
Vítězství všechny potěšilo, diváky zápas bavil. „Malá
pochvala za předvedené výkony našim hráčkám neuškodí. Tato parta holek dokázala v poslední době
zúročit svůj poctivý přístup k tréninku a výsledkem

bylo několik velmi povedených utkání a výher, které
dlouho chyběly,“ říkají Zumr s Prokešem.
Před koncem roku si ženy možná ještě zahrají v halové kopané (7+1) na vánočním turnaji. Ten je zatím ve fázi příprav, uskutečnit by se měl v Úvalech
v prosinci. Zúčastnit by se jej mělo šest týmů včetně
Nehvizd.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

NOVINKY V DRÁČKU:
VÁNOČNÍ AKCE I PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY
Mezi mimořádné víkendové akce patřilo již druhé
školení záchranářů se zaměřením na první pomoc
malým dětem. Jen je škoda, že zájem nebyl takový,
jaký by si toto téma zasloužilo. Zdravotní gramotnost a nové postupy v resuscitaci jsou podle mého
názoru základní informací pro všechny rodiče.

Mikuláš přijde určitě i k nám
Abychom naladili vánoční atmosféru, pořádáme
19. listopadu kurz zdobení perníčků. Zájem byl
veliký, a proto podobnou akci zopakujeme opět
před Velikonocemi. Perníčky si budou moci ozdobit i naši nejmenší, a to hned následující pondělí
21. listopadu, v rámci pravidelného dopoledního programu. V pondělí 5. prosince čeká ve stejnou dobu
děti výroba masky čerta a přijde za nimi i opravdový
Mikuláš s dárečky. Čerta necháme doma!
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Zdravé potraviny v Nehvizdech
Naše novinka „Hlídací pátky“ se líbí a je využívána. Hlídáme i ty nejmenší dětičky a maminky svůj
čas využívají k práci, nákupům, návštěvě doktora
nebo úřadu. Tuto možnost můžete stále využívat
po předchozí rezervaci i ve středu.
Rádi bychom v nejbližší době otevřeli přímo
v Dráčku prodejnu zdravé výživy. Nakupovat budete moci každý všední den od 9 do 12 hodin. Sortiment bude vybírán podle zájmu, prozatím budou
k dispozici hlavně oblíbené trvanlivé „křupky“ –
kukuřičné, pohankové, rýžové, jáhlové, amarantové
s polevou i bez ní. Jednáme s českým dodavatelem,
který nabízí pouze zboží bez „éček“. Podrobnosti
naleznete na vývěskách a v příštím vydání časopisu.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Odborníci z Asociace dobrovolných záchranářů školili
rodiče v Dráčku
foto: Romana Dudlová

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z RADNICE

JSTE SPOKOJENI SE SVÝM ČINEM?

Z radničního diáře
➢ Voda jinak
VaK Zápy sděluje občanům, že od začátku roku
2011 se vodné a stočné fakturuje následovně:
1. Q záloha / 2. Q odečet / 3. Q záloha / 4. Q odečet.
➢ Snažíme se rozšířit školní dvůr
Projednávala se možnost rozšíření školního dvora
s majiteli sousedních pozemků.
➢ Koupíme nemovitost
Předjednalo se odkoupení nemovitosti čp. 100
v Nehvizdech. Návrh ceny bude projednán v zastupitelstvu městyse.
➢ Převedení cesty
Jedná se o možnosti převedení komunikací okolo
dálnice do vlastnictví městyse.

S pilou a sekerou na rande do parku?

INZERCE

Když jsem v úterý 27. října brzy ráno zjistil, že neznámí vandalové poškodili lavičky a koš na odpadky v parku u školky a k tomu ještě vyvrátili kůly
u stromků na cestě k pomníku, bylo mi velice smutno. Po rozhovorech s mládeží, která si přála lavičky
do parku, aby zde mohla posedět a popovídat si
s přáteli, městys jejich přání vyhověl a dodal do parku lavičky. Ty si mládež přemístila na místo, které jim
vyhovovalo. Jelikož u laviček se objevovaly odpadky
a papíry, pracovníci technických služeb do tohoto
prostoru přidali odpadkový koš, který pravidelně
vyváželi, aby se neznečišťoval park. Hodně úklidu
v těchto místech také prováděla paní Hladíková.

foto: Mirka Kvasničková

Dlouhou dobu jsem si myslel, že naše mládež tento
vstřícný krok městyse ocení a nebude lavičky ničit,
když o ně tolik stála. Městys se snaží spolupracovat
s občany a řešit jejich problémy a přání. Poškozování majetku městyse přináší nemalé finanční náklady na opravu a údržbu. Tyto prostředky by se určitě
daly lépe využít ve prospěch nás všech. Doufám, že
ti, kdo zničili lavičky, se nad svým konáním „alespoň“ zamyslí.
Dále bych rád požádal spoluobčany, aby na případný vandalismus včas upozornili.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

➢ Převod pozemků na městys
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
žádáme o převod pozemků na městys – jedná se
o části místních komunikací.
➢ Rozšíření chodníků
Jednáme s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje o možnosti rozšíření chodníků.
➢ Více za autobusy
Byl podepsán dodatek s firmou Ropid, týkající se
navýšení částky za nasazení kloubových autobusů
na lince 398.
Ohlašovny požárů
V městysi se provedly kontroly hydrantů a byly vystaveny protokoly o jejich zkouškách. Byl vytvořen
nový požární řád Nehvizd a ohlašovny požárů.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

Z ŘÍJNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo schválilo:
➢

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku
p. č. 69/5 v k. ú. Nehvizdy o rozloze cca 2 hektarů.
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 46/5 v k. ú.
Nehvizdy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zhotovení povrchu v ulici Úzká a úpravu křižovatky ulic Úzká
a U Sokolovny v nákladu cca 750 000 Kč ještě v letošním roce.
Podobu vlajky městyse Nehvizdy ve variantě se třemi pruhy.
Bezúplatné zřízení věcného břemene na část pozemku
p. č. 174/50 v k. ú. Nehvizdy.
Výjimky z počtu dětí v jedné třídě MŠ dle ustanovení §2, odst.
2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění. Tato výjimka se vztahuje na ty třídy mateřské školy, kde prostorové a hygienické podmínky umožňují umístění 28 dětí. Udělení výjimky je v souladu
s ustanovením §23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon,
v platném znění. Výjimka se uděluje na dobu neurčitou.
Nákup židlí do sokolovny za výnos z posvícenské zábavy.

➢
➢
➢
➢
➢

➢

Zastupitelstvo pověřilo starostu:
➢

Vyjednat podmínky pro odkup nemovitosti č. p. 100 a případně s vlastníkem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
➢

Zprávu starosty, zprávu komise stavební a životního prostředí,
zprávu komise školství, kultury a sportu včetně zprávy ředitele
školy a zprávu komise finanční a bezpečnostní.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

ČÍSLO DO ORDINACE
Zdravotní centrum Jirny, které v nehvizdské ordinaci v sokolovně provozuje ordinaci pro děti i dospělé, oznamuje nové telefonní číslo přímo do nehvizdské ordinace.
Volat můžete na 312 315 086.
Další informace o chodu ordinace najdete na www.nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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INZERCE

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

KDO JE TO KAMENÍK

ČÁST NEHVIZD
JE I V KARLOVĚ MOSTU

Kameník je řemeslný obor, jehož náplní je opracování kamene. Kameník vytváří kamenné práce většinou průmyslovějšího charakteru. Musí
zvládat opracování kamenných útvarů, většinou
pravidelných, musí ovládat nástroje a jejich používání v kamenictví. Součástí práce kameníka
je též zvládnutí kamenořezu, což je geometrické
zobrazení a provedení prostorových tvarů složitějších kamenných prvků stavebních konstrukcí,
jako jsou různé části kleneb apod. Speciálním
řemeslným oborem kamenictví je kamenosochařství. Oděvem kameníků byly dlouhé taláry
a vysoké klobouky, kamenický cech požíval vysoké vážnosti, v Nehvizdech ukončil tento cech
svou činnost v roce 1866.

S Nehvizdy bylo odjakživa spojeno jedno významné řemeslo. Kamenictví.
Ze zdejších lomů se dodával kámen dokonce na stavbu Chrámu sv. Víta či
Karlova mostu, staré řemeslo dokonce v obci přežilo do dnešních dnů.

NEHVIZDSKÝ PÍSKOVEC
Nehvizdský pískovec je druhohorním křídovým reliktem, příbuzným s německými
a anglickými křídovými horninami. Kromě
kvádrových pískovců patří do nehvizdské geologie ještě opuky, jíly, slíny a lupky, kvádrové
pískovce jsou však geologicky nejstarší.

KAMENICKÉ PRÁCE
V NEHVIZDECH
Až do poloviny 20. století nacházela práci v lomech v okolí Nehvizd řada kameníků

Co to je vlastně kamenictví? Kameník je podle encyklopedie ten, kdo vytváří kamenné práce většinou
průmyslovějšího charakteru. Musí zkrátka zvládat
opracování kamenných útvarů, ovládat k tomu patřičné nástroje. Tuto činnost v Nehvizdech vždy ovládali, tradice se udržuje do dnešních dní. Kamenictví
Daha, které v obci provozuje svou živnost a které
bylo založeno roku 1997, uvádí, že pokračuje v kamenické tradici již čtvrté generace rodů Hausdorfů.
V Nehvizdech byly pro kamenictví odjakživa ideální
podmínky. Především tedy dostatek kamene, který
se těžil v oblasti mezi Vyšehořovicemi, Nehvizdy
a Horoušany. Tato těžební oblast je stále aktivní. Podle místních se jí říká též Kamenná Panna nebo Skály
či Na Skále. Toto jméno není odvozeno od přírodních skal, ale od dnes již neexistujících pískovcových
lomů a ohromných hromad balvanů, které vznikaly
jako odpad při zpracování místního pískovce. Později se na tomto místě začal těžit žáruvzdorný jíl (lupek), využívaný k výrobě porcelánu a šamotu.

Z nehvizdského kamene
i Karlův most
Počátek zdejší těžby bývá někdy kladen již do 13. stol.
Z „nehvizdského“ kamene byl pravděpodobně postaven například románský kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Čelákovicích. Předpokládá se ovšem také, že
právě k této lokalitě se vztahují i zápisy ze 70. let 14.
století o dovozu kamene na stavbu Chrámu sv. Víta.

Karlův most
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Z archivu městyse

ze soukromého archivu

Kámen byl zároveň dovážen i na stavbu Karlova
mostu a dalších významných pražských staveb. Pro
těžbu daroval pole probošt zderazského kláštera,
jemuž Horoušany náležely. Dle jiných pramenů
byla však těžba zahájena až roku 1760. Vzhledem
k tomu, že jde o rozlehlou oblast, je pravděpodobné, že zmínka o roku 1760 se týká pravděpodobně jen zahájení těžby v jednom konkrétním lomu
u Nehvizd. Jelikož většina majitelů lomů pocházela
z Nehvizd a v Nehvizdech bylo též sídlo kamenického cechu (a údajně i kamenické školy), začalo se
jim posléze říkat „nehvizdské“, stejně jako pískovci
v nich těženému.

Kámen se těžil až do roku 1941
Vrcholu těžby dosáhly v polovině 19. stol, kdy byl
ze zdejšího materiálu postaven mimo jiné pomník
Františka I. na Smetanově nábřeží či realizována
dostavba Sv. Víta. Nehvizdský pískovec se totiž
díky svým vlastnostem náramně hodil také jako sochařský materiál. Jsou z něj zhotoveny chrliče Svatovítského chrámu, stejně jako reliéfy významných
osobností, jako jsou Jan Lucemburský či Eliška Přemyslovna.
Nehvizdský pískovec byl též využíván ke stavbě železničních objektů či při regulacích Labe. Oblíbený
byl též k výrobě brusů a brousků, které se staly významným vývozním artiklem. Nehvizdský brousek,
to byl ještě v průběhu 19. století pojem.
Postupem času vznikl v trojúhelníku mezi zmíněnými třemi obcemi jámový lom 200 x 60 metrů o výšce stěn až 7 metrů. Vzhledem k tomu, že
nejkvalitnější materiál se nacházel v dolní polovině
stěn, probíhala těžba též komorovým způsobem.
Těžba pískovce byla ukončena v roce 1941.
V 60. letech 20. století se naopak začal těžit bílý
a šedý lupek, ležící v podloží pískovců, čímž byly
veškeré stopy starší těžby, včetně romantických scenérií starších lomů, zničeny.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
S využitím internetu
W W W. N E H V I Z DY. C Z

VSTUPNÍ PORTÁL nehvizdské školy tvoří tři
pískovcové kvádry. Z pískovce je též ve škole
podzemní chodba.
KAZATELNA kostela sv. Václava – zřejmě
nejcennější dílo místních kameníků, traduje
se, že kazatelna je zhotovena z jediného kusu
kamene, ve skutečnosti je však z jednoho kusu
jen podstavec, kazatelnu tvoří šest pískovcových desek, které jsou zdobeny symbolickými
růžicemi a úryvky z evangelia.
SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO před
kostelem – původně stála v místě dnešního pomníku obětem 1. světové války, před svůj dům si
ji prý v 19. století umístil zdejší kamenický mistr
Josef Bambula, v roce 1930 byla socha přemístěna a pod ní byl nalezen hrníček s penězi.
KŘÍŽ U SV. ANNY při fotbalovém hřišti –
jedná se o fragment dřívějších božích muk,
nyní doplněn o kovový kříž.
-arINZERCE

■ Hledám nebytové prostory k pronájmu (obchod)
do 50 m² v Nehvizdech
Kontakty: 777 142 808 nebo 776 605 860

■ Prodám zateplenou psí boudu pro velká plemena
- používaná 2 roky. PC 12 000 Kč, nyní 5 000 Kč.
Kontakty: 777 142 808 nebo 777 857 843.
■ Nabízíme práci v salonu krásy, ul. Pražská č. 696,
Nehvizdy. Hledáme profese – kosmetička, vizážistka,
pedikérka a manikérka, recepční, masérka – vše
na ŽL. Datum nástupu prosinec 2011.
Kontakt: Helena Pospíšilová, tel.: 733 703 040.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
PORTRÉT

NEJSTARŠÍ OBYVATELKA NEHVIZD
OSLAVILA V ŘÍJNU 92 LET
Narodila se rok po vzniku Československa a letos v říjnu oslavila 92 let. V Nehvizdech prožila podstatnou část
života, kromě pár let, které v mládí strávila ve službě v Praze. Libuše Holá, která bydlí v Pražské ulici, vzpomínala
na své dětství, manželství i život v městysi.
„Když my jsme byli děti, jezdilo mnohem méně
automobilů, ale i tak pod nimi skončilo docela
hodně dětí, nevěděli jsme, že jsou tak nebezpečné,“ říká. Ale hned otáčí řeč na příjemnější události doby před téměř devadesáti lety – na jarmarky
s tureckým medem, školu a své kamarády z dětství. „Dneska jsou ty děti ale jiné, jakoby neuměly
zdravit, projdou kolem vás a nic,“ posteskne si.
Nedávno ji proto překvapil malý chlapec, který šel
okolo její zahrady s maminkou a hlasitě zdravil.
„Tak šikovnému klučinovi jsem musela dát oříšky,“ říká paní Holá. Její syn se snachou hned vzpomenou, že ještě před pár lety klátila ořechy sama.
„No před pár lety ne, ale když jsem byla mladší,
tak já lezla po stromech docela často, jako kočka,“
usmívá se. Na svůj věk vůbec nevypadá, vzpomínky se jí vybavují rychle. Vypráví, jak jí v sedmi letech zemřela maminka, jak se o ni starala náhradní
maminka, jak se učila v hospodě u Kraftů od patnácti starat o domácnost a vařit. „Já byla v té době
hodně hubená, ony k obědu bývaly brambory, ne
maso, to bylo jen v zimě, když se zabíjelo,“ vzpomíná. U Kraftů se měla dobře.

Libuše Holá

foto: Mirka Kvasničková

V sedmnácti do služby
Po dvou letech pak odešla do služby do hlavního
města. Sloužila na dvou místech, ne že by jí v tom
prvním někdo ubližoval, ale nabídli jí tehdy lepší
plat. „Na Hanspaulce se mi líbilo, můj pán byl zakladatelem lihovaru v Praze a jeho paní byla Polka
a uměla dělat vynikající buřty, ty mi tenkrát hodně
chutnaly,“ vzpomíná. S mužem se sice znali od mala,
ale málo. „On bydlel na jednom konci Nehvizd a ona

GRATULUJEME jubilantům
V listopadu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum tito občané:
VLASTA NEKVASILOVÁ
VĚRA SVATOŠOVÁ
JOSEF ŠTOLA
EMÍLIE VOBĚRKOVÁ
BOŽENA DUŠKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní
spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

na druhém,“ vysvětluje. Navíc byl starší, byl ročník
1912. Potkali se, když se vrátila ze služby domů.
A dali se dohromady. Pak byla mobilizace, on narukoval, a když se po pár týdnech vrátil, vzali se – těsně
před okupací. Na válku vzpomíná paní Holá nerada. Nikdo by nebyl rád, kdyby viděl, jak musí jeho
sousedé pod hrozbou německých samopalů rozebírat barikádu…, a další nepříjemná vzpomínka byla
na bombardování tanků před koncem války. „To letadlo letělo tak nízko, že jsme viděli pilota.“
Její muž pracoval na poště, i ona se stala poštovní
doručovatelkou. Znala všechny obyvatele v Nehvizdech, Vyšehořovicích i Mochově, kde strávila
na poště patnáct let „Měla jsem tu práci moc ráda,“
říká. Nejen radosti ale provázely její život, nejhůř jí
asi bylo, když jí před několika lety zemřel muž, a pár
měsíců potom i jeden ze dvou synů.
Dnes se paní Holá těší nejen ze svého druhého syna,
ale i z vnoučat. Bydlí pořád sama, ale na svátky jezdí k rodině. A každý den za ní přijde její sousedka,
takže se nenudí.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO SENIORY
Vážení senioři,
zastupitelé a pracovnice úřadu vás srdečně zvou na tradiční předvánoční
posezení na radnici, které se koná 9. prosince od 13.00 hodin na radnici.
Čeká vás vystoupení dětí z mateřské školy a beseda se zástupci Nehvizd.
Samozřejmě, že nebude chybět ani vánoční občerstvení a malé dárky.
Těšíme se na vás!

INZERCE

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

Všechna vystoupení trvají zhruba 30 minut.
Pořádá Základní škola Nehvizdy.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY LISTOPADU DO POLOVINY PROSINCE
19. LISTOPADU OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
KURZ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Naučte se ty nejlepší techniky, získejte osvědčené
recepty, abyste si na Vánoce mohli upéct skvělé
perníčky a také je krásně nazdobit. Kurz vede zkušená lektorka z Nehvizd. Vstupné 75 korun.
Nutná rezervace. Podrobné informace získáte na
e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Pořádá Dětské centrum Dráček.
20. LISTOPADU OD 15.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
NEBOJSA
Další nedělní odpoledne s pohádkou, tentokrát
přijedou do Nehvizd poprvé loutky – marionety
a s nimi herci divadla Neklid z Prahy. Jste srdečně zváni, v prosinci bude pestrý program a Vánoce,
takže další pohádka přijede do Nehvizd až v lednu.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá městys a TJ Sokol Nehvizdy.
21. LISTOPADU OD 9.00 HODIN V DRÁČKU
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ PRO DĚTI
I naše nejmenší děti si mohou nazdobit vánoční perníček, a to v rámci dopoledního programu v Dráčku.
Vstupné: 45 korun (sourozenec 15 korun).
Pořádá Dětské centrum Dráček.

INZERCE

26. LISTOPADU OD 13.00 HODIN
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI AFK
ZAHÁJENÍ ADVENTU V NEHVIZDECH
Nehvizdská klasika se zabijačkou, ohňostrojem a pořádným mejdanem pro děti i dospělé. Čeká vás vystoupení dětí základní školy, prodejní výstava výrobků
dětí ze školy i školky, v nabídce budou také adventní
věnce, podívat se můžete na výrobu svíček. Ve vyhřívaném stanu nebude chybět předvánoční mejdan pro
děti, přijede i kolotoč. Večer pak bude dospělým hrát
k poslechu i tanci živá hudba. Konzumace pochoutek ze zabíjačky bude zdarma, nápoje jsou zajištěny.
Od večerních hodin bude rozsvícena vánoční výzdoba v obci. Závěr dne ukončí ohňostroj. Vstupné je
dobrovolné, nebo přineste jako obyčejně „zase něco

sladkého z domácí trouby“. Pořádá městys ve spolupráci s AFK a nehvizdskou školou.
3. PROSINCE OD 20.00 HODIN
V KLUBOVNĚ AFK
AFK Nehvizdy srdečně zve na posezení na závěr
podzimní fotbalové sezony. Mikulášské setkání
bude doprovázeno hudbou a přijít může každý!
Pořádá AFK Nehvizdy.
4. PROSINCE OD 15.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
TJ Sokol Nehvizdy vás zve na Mikulášskou nadílku v sokolovně. Čeká na vás Mikuláš s dárečky, pro
odvážlivce bude připravené peklo a také si budete
moci vyrobit vánoční ozdoby a dekorace.
Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.
5. PROSINCE OD 9.00 HODIN V DRÁČKU
MIKULÁŠSKÁ
V pondělí čeká dopoledne na nejmenší děti výroba
masky čerta a přijde za nimi i opravdový Mikuláš
s dárečky. Čerta necháme doma!
Vstupné: 45 korun (sourozenec 15 korun).
Pořádá Dětské centrum Dráček.
9. PROSINCE OD 13.00 HODIN
NA RADNICI
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY
Zastupitelé a pracovnice úřadu srdečně zvou všechny nehvizdské seniory na tradiční předvánoční posezení na radnici. Čeká vás vystoupení dětí z mateřské školy a příjemné povídání. Samozřejmě, že nebude chybět ani vánoční občerstvení a malé dárky.
Těšíme se na vás! Pořádá městys.
12. AŽ 16. PROSINCE OD 18.00 HODIN
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY
- v pondělí vystoupí v kostele sv. Václava 1. A,
- v úterý 1. B, opět v kostele,
- ve středu budou mít besídku v kostele čtvrťáci,
- ve čtvrtek uvidíte v kostele pátý ročník,
- v pátek se můžete přijít podívat do sokolovny
na druháky a třeťáky.

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
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SLEVA 10 % z celkové ceny.
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16. PROSINCE ODPOLEDNE
NA HŘIŠTI AFK
UKONČENÍ HONU
Pokud se chcete podívat, jak končí hon a co tuto
událost provází (výřad zvěře) a zeptat se nehvizdských myslivců na cokoliv ohledně honitby, můžete přijít odpoledne na hřiště AFK. Hodina bude
včas upřesněna na internetu i na vývěskách a vyhlášena nehvizdským rozhlasem. Zvou nehvizdští
myslivci.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně aktualizuje. Plakáty na jednotlivé akce najdete
na www.nehvizdy.cz, na vývěskách po celém městysu, na nástěnkách ve škole i školce a také na facebookové stránce Nehvizd.

TIPY NA VÁNOCE
Pomozte a budete mít radost
Můžete darovat „Skutečný dárek“ (www.skutecnydarek.cz) pomocí nákupu darovacího
certifikátu, a tím pomoci lidem v nejchudších
zemích světa. Celá hodnota darovacího certifikátu jde na konto sbírky společnosti Člověk
v tísni „Skutečná pomoc“. O cenu certifikátu
si navíc můžete snížit daňový základ. Můžete se rozhodnout pro konkrétní věc i částku.
Řekněte o tom svým starším dětem, třeba
rády vyberou finanční částku na základní
psací potřeby pro školu v Africe nebo na fotbalový míč pro chudé děti. Pomocí internetu
mohou sledovat skutečné příběhy, jak jejich
dar pomáhá.

Do Lesního ateliéru
Vánoční atmosféru zcela jistě zažijete v Lesním atelieru Kuba v Kersku, kde se již od 28.
10. koná kromě stálé prodejní vánoční výstavy
také spousta doprovodných akcí a kurzů v tradičních lidových dovednostech. Vrcholem je
výstava a ochutnávka vánoček. Více na www.
lesniatelierkuba.cz.
Jitka Záhrobská,
skolska@nehvizdy.cz

INZERCE
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit
Strážníci v říjnu odsloužili v Nehvizdech 31 denních a 14 nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku. V říjnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 78 skutků (4 trestné
činy, 74 přestupků v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti
Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu zhruba 150 hodin.

Střípky z akce
Obecní policie
Ve dnech 27 .10. – 30. 10. 2011 hlídka OP Šestajovice kontrolovala hřbitovy v obcích Dřevčice, Zápy a Nehvizdy, jejich okolí a zaparkovaná vozidla návštěvníků hřbitovů, a to z důvodu zvýšené návštěvnosti. Kontrola
byla zaměřena na rizikové chování návštěvníků zanecháváním různých
věcí ve vozidlech (kabelky, bundy, kožichy). Při zjištění těchto neopatrností byli majitelé následně upozorněni na možnost vzniku škodné události.
V době kontroly hlídky k žádným škodním událostem nedošlo.
Dne 24. 10. 2011 v 17.45 hodin obdržela hlídka OP Šestajovice telefonické
oznámení, že v ulici Mochovské je v zatáčce zaparkováno osobní vozidlo tak,
že není možné projet. Hlídka se dostavila bezodkladně na místo a zjistila, že
naproti domu č. p. 319 je zaparkován při levém okraji vozovky osobní
automobil zn. Škoda černé barvy, a to před odbočkou vlevo, přičemž nijak
nepřekáží provozu a tím netvoří překážku v silničním provozu. K předmětnému vozidlu se dostavil řidič, který byl upozorněn, že v obytné zóně parkuje mimo vyhražené místo. Řidič se omluvil a vozidlo přeparkoval.
Policie ČR
V Nehvizdech, v ulici Za Humny v rozmezí 22.00 hodin dne 25.10.2011
a 5.45 hodin dne 26. 10. 2011 přelezl neznámý vandal a lapka oplocení
pozemku rodinného domu a na dvoře se vloupal do osobního vozidla
zn. VW, kde rozbil okno pravých předních dveří a odcizil navigaci, čímž
způsobil celkovou škodu ve výši 60 000 Kč.
V době kolem 2.30 hodiny dne 7. 10. 2011 neznámý výtržník a poberta přelezl oplocení rodinného domu v ulici Na Zámku a poté se pokusil
vloupat do domu tím způsobem, že páčil balkónové dveře. Při tomto byl
pachatel vyrušen vlastníkem domu a z místa utekl. Způsobená škoda je
odhadnuta na 4 000 Kč. Jakékoliv informace relevantní k oběma případům oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
INZERCE

NEHVIZDY (NE)DARUJÍ KREV?

www.nehvizdy.cz
STAROSTOVÉ JEDNALI O OBECNÍ POLICII
V Šestajovicích se 20. 10. sešli starostové Dřevčic,
Nehvizd, Káraného, Šestajovic a Záp k jednání o záležitostech obecní policie. Cílem porady bylo zejména
projednat změny ve veřejnoprávní smlouvě týkající
se financování policie a předběžné stanovení rozpočtu na rok 2012. Nehvizdy přispějí na fungování OP
v roce 2012 částkou 750 000 korun. V příštím roce by
také měla OP pořídit na splátky radar, jehož zkušební
provoz se v říjnu osvědčil. Starostové byli také seznámeni s prací přestupkové komise, která od začátku
roku řešila 62 přestupků, z toho 9 se týkalo nehvizdských občanů.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
INZERCE

V srpnu byl v kurýru uveřejněn článek obsahující návrh pro potenciální i stávající dárce krve
z Nehvizd na organizaci besed, setkání či společných odběrů. Do současného dne reagovala na výzvu pouze jedna spoluobčanka, což není zrovna
lichotivý výsledek. Ačkoliv nelze nikoho do dárcovství nutit, nechtěli bychom toto téma vzdávat
úplně. Máte zájem vyslechnout si v rámci besedy
komplexní informace o dárcovství, popř. sdílet své
zkušenosti? Napište nám určitě na e-mail financni@
nehvizdy.cz. Předem děkuji.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

Aktuální informace na

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

ZASE JE NÁS O OSM VÍCE

Adam Wastl, Daniela Šimečková, Šimon Nevrkla, Adam Černobila

INZERCE

Dalších osm nehvizdských občánků jsme přivítali na radnici 22. října. Přejeme jim i jejich nejbližším hodně zdraví. Zároveň děkujeme žákům místní školy
a paní učitelce Martě Štěchové za hezké vystoupení. Rodiče se mohou v podatelně úřadu vyzvednout fotografie z akce.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
Bar High oznamuje hostům rozšíření otevírací doby o denní provoz
CAFÉ BARU ve středu a v neděli od 12 – 17 hodin. Nově u nás
naleznete dětský koutek, WIFI, CAFÉ MENU.

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

OTEVÍRACÍ DOBA:
ST: 12-17
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
NE: 12-17
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA
TEL.: 604 791 142
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

COCKTAILY
A DRINKY,
ITALSKÁ KÁVA,
DEZERTY, SUSHI,
PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY,
doutníky, VÍNA...

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

Adam Junek, Matěj Žák, Jindřich Ondráček, Anna Nováková

fota: Josef Kyncl

Upozorňujeme rodiče
s trvalým pobytem v Nehvizdech, kterým se narodí děti, že je mohou nahlásit k vítání občánků na úřadu městyse. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu bydliště) zašlete mailem na mestys@
nehvizdy.cz nebo nahlaste osobně v podatelně úřadu.

V NEHVIZDECH
SE CHYSTÁ
TANČÍRNA
Baví vás tanec a nechcete dojíždět za tanečním vyžitím až do Prahy? Rád
bych vám nabídl společenskou akci, která tu ještě nebyla – připravuji pro
vás v blízké budoucnosti taneční kurzy a sobotní tančírnu v Nehvizdech.
O přesném datu zahájení vás budu informovat.
Přináším malou revoluci v oblasti taneční zábavy a výuky standardních a latinsko-amerických tanců. V Praze jste zvyklí na honosné a krásné prostory,
které dávají tanci příjemnou atmosféru, hudební skupiny doprovázené zpěvem a podobně. Ale Nehvizdská tančírna a kurzy tance vám nabízí něco
naprosto jiného a zajímavějšího.
Tančírna vám nabídne profesionální předtančení, moderní a známou taneční hudbu, individuální přístup a možnost osobní konzultace ohledně
tanečních kroků a figur. Ve známé nehvizdské sokolovně nebude chybět
vybavený bar, občerstvení a v případě dlouhodobého zájmu o večery plné
standardních a latinsko-amerických rytmů mohu zajistit barmanskou show
a lahodné drinky.
Patříte-li mezi ty, kteří si již delší dobu nezatančili a uvítali by oprášení
základních tanečních kroků, popřípadě se doučili nové a zajímavé figury,
pak právě pro vás otevírám kurzy společenského tance a individuální výuky
ještě před prvním společenským večerem. Individuální a přátelský přístup,
maximálně pět párů ve skupině, výuka cílená na dobrý výsledek, efektivitu
a spokojenost klientů, to jsou priority, které jsem si nastavil. Já a moje taneční partnerka vám budeme oporou a naším cílem je, abyste z tance měli
radost, byl pro vás příjemnou zábavou a taneční parket vám poskytl prostor,
na kterém zazáříte.
Pokud se chcete na cokoliv zeptat, neváhejte mne kontaktovat.
Michal Urválek
michal.urvalek@gmail.com
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