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NA MÁJOVÉ LIDÉ TANČILI
AŽ DO DVOU DO RÁNA
„Tak se to povedlo,“ usmíval se 7. května kolem jedenácté večer na chodbě
sokolovny starosta TJ Sokol Nehvizdy Miloš Ryčl. A vůbec zástupci všech tří
organizátorů Májové zábavy – sokola, AFK Nehvizdy i městyse – byli spokojení, protože se lidé dobře bavili.

Kamerami
PROTI VANDALISMU
Je velmi nepříjemné, že městys musí opakovaně
vynakládat nemalé prostředky na nápravu řádění vandalů či nedbalého chování některých
spoluobčanů. Konkrétně byly již několikrát poškozeny herní prvky na dětských hřištích a přes
kompletní úklid valu zde zase vznikají nové
černé skládky nejrůznějšího odpadu. A tím
výčet problémových míst v obci rozhodně nekončí.
V reakci na uvedené skutečnosti připravuje
obec zkušební nasazení několika kamer, které
budou problémová místa monitorovat. „Vytipovaná místa, která chceme sledovat, budou
označena v souladu se zákonem. Obrazový
záznam z kamer bude pravidelně vyhodnocován,“ řekl Richard Sedlický, předseda komise
stavební a životního prostředí, která se na projektu kamerového monitoringu v obci podílí.
Za komisi finanční a bezpečnostní dodávám,
že postup obce bude odpovídat všem požadavkům zákona o ochraně osobních údajů.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

První zábava po osmi letech se vydařila, tancovalo se až do rána

Sál v sokolovně sice nepraskal ve švech, ale jak potvrdil předseda finanční komise Petr Mück, který se
společně s předsedou AFK Nehvizdy Jiřím Poběrežským uvolili strávit Májovou zábavu u prodeje vstupenek, prodalo se včetně předprodeje 163 lístků, a
to není napoprvé málo. „A na podzim na „Posvícení“ určitě přijde zase více lidí, musí si po letech
zvyknout, že v Nehvizdech se opět pořádají zábavy,“
říkal nad ránem zastupitel a místostarosta TJ Sokol
Nehvizdy Josef Kolář.
Sálu dominovala slavnostní májka, kterou připravil
místostarosta Antonín Bendl. Věnec na ni vyrobily

PRO EKO vodu
JE KLÍČOVÁ SPOTŘEBA
Městys zvažuje zajištění automatu na EKO vodu,
která má atest kojenecké vody a splňuje nejpřísnější hygienické normy. Pokud by k pronájmu
automatu došlo, byl by umístěn patrně na křižovatce ulic Pražská a U Parku.
Na volbě místa pro automat velmi záleží. „Udělali jsme prověrku případných míst a museli jsme
vzít v potaz několik důležitých hledisek,“ říká
Richard Sedlický, předseda komise stavební a životního prostředí. Kromě napojení na elektrickou přípojku a blízkost kanalizace, je významné
i další kritérium. A to potenciál pro výtoč, neboli

spotřebu vody. „Podmínkou pro bezplatné umístění automatu je měsíční výtoč 6 000 litrů,“ vysvětluje Sedlický.
Proto stavební komise navrhla umístit automat
na hlavní tah, tedy ulici Pražskou, a současně poblíž školských zařízení a s možností pohodlného
parkování. Jen tady je předpoklad, že vodu budou
čerpat i lidé projíždějící obcí a splní se limit výtoče. V opačném případě by musela obec na tuto
službu doplácet. Na webu Nehvizd můžete pro
EKO vodu hlasovat v aktuální anketě.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: Mirka Kvasničková

děti z nehvizdské školy. O hudbu se postarala čelákovická skupina Ferles. Hrála skvěle, roztančila téměř
všechny, kdo přišli. „Jen ty pauzy mezi jednotlivými
vstupy mohly být kratší,“ tvrdili mnozí tanečníci,
kteří měli chuť se bavit ještě ve dvě ráno.
O občerstvení ve výčepu a v baru se postaral Tomáš Adamec a výběr jídla i pití byl skutečně bohatý.
A příště možná bude zábava i s tradiční tombolou,
sledujte proto Kurýra, vývěsky, web i Facebook, aby
vám žádná z akcí v Nehvizdech neunikla. A děkujeme všem, kdo se na přípravě Májové zábavy podíleli!
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

SENIOŘI V KARLÍNĚ
V sobotu 23. dubna jsme se s našimi seniory vypravili do karlínského hudebního divadla na operetu
Polská krev. Odjezd byl v půl druhé odpoledne
od radnice. Pohodlný autobus řídil usměvavý řidič,
který nás k divadlu dovezl poměrně brzy. V kavárničce sousedící s divadlem tedy přišla někomu vhod
káva a někomu zákusek. V 15 hodin jsme již všichni
z hlediště sledovali představení. Výborně zpívaná
opereta byla protkána humornými scénkami s narážkami na dnešní politickou situaci u nás. Není se
tedy čemu divit, že v divadle zazněly i salvy smíchu.
Závěrečný aplaus nebral konce, proto jsme některé písně z operety mohli slyšet ještě jednou. Domů
jsme dorazili po 18. hodině příjemně naladěni.
Zdena Pecková
zdenka.peck@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Utopili jsme v rybníku smrtku
a velikonoční jarmark začal!
Nultý ročník velikonočního jarmarku, který se konal 16. a 17. dubna, se mimořádně povedl. Zboží
na stáncích, skvělý doprovodný program, dobré občerstvení přilákaly především v sobotu dopoledne
na nehvizdské náměstí stovky lidí. Ještě štěstí, že
městská policie měla pochopení a průvodu s Morenou, kterou nehvizdští školáci utopili v místním
rybníku, aby dali konečně vale paní Zimě, poskytla
doprovod. Kromě velikonočně laděného vystoupení
žáků nehvizdské základní školy se vydařil i Den ote-

vřených dveří v Dětském centru Dráček. Také odpolední pletení pomlázek z osmi proutků, které předváděli a učili pánové Újezdský a Svatuněk, si našlo
své příznivce z řad dětí i dospělých. Řada dětí uvítala
řetízkový kolotoč.
Jaké by to však byly trhy, kdyby chybělo to hlavní –
atraktivní zboží na stáncích. Lidé si mohli vybírat
rostliny do svých zahrádek, k mání byla medovina
i slivovice, bílá vajíčka, proutěné výrobky a řada dalšího. Děkuji za spolupráci všem, kteří se na akci po-

Konala se valná hromada

SE NA OHNI PEKLY BUŘTY

I letos přišly na fotbalové hřiště na akci Pálení čarodějnic, kterou pořádal AFK Nehvizdy ve spolupráci
s městysem, desítky rodin s dětmi. Všichni návštěvníci měli možnost ochutnat grilované pochoutky,
případně si opéct špekáček na jednom ze dvou

díleli a přispěli svými nápady. Velikonoční jarmark
se stane další z nehvizdských tradic.
Tomáš Adamec, Thomas.ad@seznam.cz

NOVINKY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NAMÍSTO ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic je již tradiční akcí místního fotbalového klubu
foto: Richard Sedlický

Velikonoční jarmark zahájilo vystoupení nehvizdských školáků
foto: Mirka Kvasničková

ohňů, které dokreslovaly atmosféru svatojakubské
noci. Všem zahrála hudba Kolář band k poslechu
a tanci. Jediným nedostatkem, který můžeme vytknout, byla dlouhá fronta u občerstvení. Tu způsobila absence druhého občerstvovacího místa, které
je nutné na příští akci otevřít.
Smutnou kaňkou celé akce bylo udání nejmenovaného občana, který si stěžoval na velký hluk z hřiště
na policii v Čelákovicích. Policisté přijeli a hudební vystoupení bylo ukončeno. Bohužel, pokud se
podobná oznámení budou opakovat, může dojít
k ohrožení těchto krásných akcí, které mají za úkol
lidi sbližovat a nikoliv štvát proti sobě. Všechny přítomné podílející se na přípravách tradičních Čarodějnic tento přístup velmi zarazil. Určitě by pomohlo více bojovat proti vandalismu, který se v Nehvizdech rozmáhá, a nikoliv volat policisty kvůli hudbě
u akce, která se koná jednou ročně!
Jiří Poběrežský, afknehvizdy@seznam.cz

Dvacet devět delegátů se 6. 4. 2011 v sokolovně zúčastnilo valné hromady TJ Sokol Nehvizdy. Na úvod
starosta TJ Sokol Miloš Ryčl přednesl zprávu o činnosti celé jednoty, zmínil vznik florbalového oddílu dětí
a vyzdvihl činnost úspěšné tenisové školičky. Poděkoval cvičitelům a trenérům za obětavou práci. Informoval o připravovaných akcích, na kterých se bude TJ
Sokol podílet, z nichž největší je, co se objemu investic
týče, dostavba šaten a klubovny v zadní části sokolovny. Dalším bodem valné hromady byly příspěvky
jednotlivých vedoucích oddílů. Naše jednota nyní
sdružuje oddíly volejbalu, kulturistiky, malé kopané,
tenisu, máme dva oddíly florbalu, karate, aerobik, posilování žen a oddíl všestrannosti. Například oddíl tenisu připravuje pokračování v soutěžích Buď fit, turnaj
o Zmrzlinový pohár a turnaj ve čtyřhře mužů. Volejbalový oddíl připravuje mini turnaj v místní sokolovně.
K důležitým bodům valné hromady patřila dovolba
člena výboru TJ a volba jednatele. Na místo jednatelky
byla zvolena sestra Hájková a valná hromada odsouhlasila dovolbu sestry Tomkové do výboru TJ Sokol.

Změny ve ﬂorbale

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Akce od poloviny května do poloviny června
➢ 15. května v 15.00 hodin v sokolovně
ŠÍLENĚ NASTYDLÁ PRINCEZNA
Autorské divadlo Černý Petr z Brandýsa nad Labem
vystoupí v Nehvizdech se svou vlastní pohádkou
pro celou rodinu. Malí i velcí diváci uvidí putování
hloupého Honzy za léky pro nastydlou princeznu.
Pomůžou mu tři neschopní královští rádci? Nebo
snad tři nenapravitelní černokněžníci? Nebo snad
víla kmotřička? Jak to vlastně všechno dopadne?
Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na činnost TJ
Sokol Nehvizdy. Pořádá městys společně s TJ Sokol
Nehvizdy. www.divadlocernypetr.cz

➢ 1. června v 16.00 hodin u sokolovny
DEN DĚTÍ
TJ Sokol Nehvizdy zve všechny děti na tradiční akci
Den dětí, která se koná před budovou sokolovny.
Čeká vás řada soutěží na jednotlivých stanovištích
a samozřejmě odměna pro každé dítě. Vstupné
dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.

➢ 19. června v 15.00 hodin v sokolovně
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Autorské divadlo Černý Petr z Brandýsa nad Labem
vystoupí v Nehvizdech s úplně novou pohádkou
pro celou rodinu.
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Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na činnost TJ
Sokol Nehvizdy. Pořádá městys společně s TJ Sokol Nehvizdy. Poznámka: Na webu Nehvizd www.
nehvizdy.cz se můžete podívat do kalendáře akcí.

TIPY Z BLÍZKÉHO OKOLÍ:

➢ 21. května v 15.00 hodin - Modlitebna Církve
bratrské Čelákovice (Vašátkova 288)
KLUB NÁHRADNÍCH RODIN ČELÁKOVICE
Přednáška Respektující výchova v praxi, zaměřeno
zejména na náhradní rodiny. Program pro děti v tělocvičně TJ Spartak, přihlášení dětí do 14. 5.
Kontakt: Jana Luhanová, nahradnirodiny@seznam.cz,
tel. 731 172 650

➢ 22. května v 16.00 hodin
- Husův sbor, Čelákovice
KLASICISMUS VE VARHANNÍ HUDBĚ
Koncert v rámci Festivalu Jana Zacha, vystoupí Josef Prokop a Jaroslav Laštovka. Pořádá Spolek pro
varhanní hudbu a Husův sbor Čelákovice

➢ ZOOPARK – NAUČNÁ STEZKA RADONICE
Návštěva po telefonické dohodě (602 420 963,
722 762 038). Každý den od 10 do 17 hodin,
www.naucna-stezka.ic.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Od 9. května dochází ke změnám ve cvičení našich florbalových nadějí. Od 17 do 18 hodin budou
cvičit menší děti (rodiče byli informováni) a od 18
do 19 hodin starší děti. Mělo by to přinést zkvalitnění přípravy obou kategorií a trenéři si slibují
i zvýšení zájmu dětí o trénink jako takový.

Muay thai box pod křídly TJ Sokol!
Od května se mohou příznivci populárního bojového umění Thai Boxu scházet na pravidelných
trénincích v sokolovně. Mají možnost trénovat pod
vedením Zdeňka Nimse a Ferryho Prokůpka, členů
HANUMAN GYM Praha. Muay Thai, neboli thajský box v jeho nejčastější sportovní podobě, je uměním boje na blízko, v plném kontaktu. Říká se mu
také umění osmi končetin (rukou, loktů, chodidel,
kolen). Kdo tedy máte zájem zocelit své tělo a tvrdě
zatrénovat, neváhejte a přijďte!
Hynek Ondráček, sokol.nevhizdy@seznam.cz
www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz

GRATULUJEME jubilantům
V květnu oslaví v Nehvizdech významné životní
jubileum tyto občanky:
MARIE RŮŽIČKOVÁ
BOŽENA KALINOVÁ
Městys Nehvizdy přeje jubilantkám hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V OBCI

ZAZNAMENALI JSME

Hřiště Lentilky:
stále je co zlepšovat

Starostové vzkázali NE
paroplynové elektrárně

Od brigády na rekonstruovaném hřišti uplynul měsíc a děti se na nových herních prvcích doslova „zabydlely“. Děkujeme všem velkým i malým pomocníkům, kterých dorazilo tolik, že písek byl za ho-

dinu rozvezen. Ale tím naše práce nekončí. Máme
nové prvky a ty původní také nepřijdou nazmar.
Stará klouzačka má nové schůdky, houpačky pro
větší děti budou během května zavěšeny na novou
konstrukci a umístěny v rohu hřiště. Na velké konstrukci s věží budou kruhy a šplhací lano. Houpačky
se zde neosvědčily, přestože jiná hřiště takto fungují. Situace v Nehvizdech je složitá tím, že máme velmi malou plochu pro velký počet dětí od jednoho
do čtrnácti let, každá věková skupina si však žádá
„své“. Stále vítáme sponzorské příspěvky, abychom
hřiště dále doplnili (v plánu je vahadlová houpačka, domeček, kolotoč, piknikový stůl a mašinka pro
nejmenší, také výsadba stromů). Požádali jsme také
o grant, který vypsala společnost T-Mobile.

Vladimír Nekolný podepsal za Nehvizdy spolu se
starosty obcí Břežany II, Čelákovice, Mochov, Přerov nad Labem, Vyšehořovice, Zápy a předsedy občanských sdružení Naše Čelákovice, Bílý Vrch, Jiřina
a Mochov – místo pro život memorandum o spolupráci proti výstavbě paroplynové elektrárny. Starostové Jiren a Lázní Toušeň memorandum podepíší hned
po projednání listiny v místních zastupitelstvech.
Podpis memoranda se odehrál 1. 5. 2011 na mochovské radnici a starostové tímto aktem opět vzkázali
RWE Transgas, že jsou proti výstavbě elektrárenského kolosu jen několik set metrů od obytné zástavby.
Starostové deklarovali, že budou postupovat ve věci
odporu proti elektrárně společně. Výstavbou elektrárny na území mezi obcemi Mochov - Čelákovice
- Nehvizdy by došlo ke zvýšení emisí, hluku a zne-

Simona Mikešová
skolska@nehvizdy.cz

Na brigádě s názvem „Písek“ na hřišti Lentilky zdatně pomáhaly
i děti, které si tam budou hrát
foto: Soňa Pražáková

DO NEHVIZDSKÉ SOKOLOVNY

NA NEDĚLNÍ POHÁDKU
Starosta Vladimír Nekolný podepsal memorandum proti elektrárně
foto: Petra Horáková

S pohádkou O Kráse nevídané vystoupilo v dubnu v sokolovně
divadlo Maškara z Prahy
foto: Mirka Kvasničková

Stará garda z Nehvizd vyhrála!
V odpoledních hodinách před pálením čarodějnic
sehrála stará garda Nehvizd fotbalové utkání. Tomu
bohužel předcházel problém s odmítnutím účasti
hráčů Ferony Praha pod vedením Jirky Homoly.
O tomto problému jsme byli navíc informování až
večer před začátkem střetnutí. Na poslední chvíli se
nám podařilo zajistit přespolní fotbalové internacionály, kteří kdysi kopali za Nehvizdy, doplněné
třemi internacionály z Vyšehořovic a hráčkou ženského mužstva Nehvizd Markétou Truplovou.

Utkání proběhlo mimo několika tvrdších zákroků, které však neunikly bedlivému hlavnímu rozhodčímu Karlu Zumrovi, bez větších problémů.
Výsledek 3 : 2 uspokojil příznivce Nehvizd, protože právě jejich hráči odcházeli vítězně do šaten.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
Další aktuality z fotbalu na www. afknehvizdy.cz.

hodnocení životního prostředí obecně. „Přijel jsem
podpořit starosty okolních obcí a předsedy sdružení.
Sám bydlím v Čelákovicích a vím, že nikdo z okolí
tady elektrárnu nechce,“ řekl poslanec a člen Komise
proti paroplynové elektrárně Radim Vysloužil.
Kromě memoranda starostové podepsali také dopis
komisařům Evropské unie. Hlavním koordinátorem akce starostů a občanských iniciativ je Komise
proti paroplynové elektrárně u obce Mochov ustanovená v Čelákovicích.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

Pedikúra manikúra modeláz nehtu

INZERCE

Ve velkém sále v sokolovně se 17. dubna děti trošku
bály strašného Kostěje nesmrtelného a fandily Kráse nevídané a careviči Ivanovi. S pohádkou O Kráse
Nevídané a Kostěji nesmrtelném přijelo ochotnické
divadlo Maškara z Prahy.
Už 15. května můžete do nehvizdské sokolovny
v ulici Na Příštipku 135 zavítat na originální pohádku Šíleně nastydlá princezna, kterou od 15.00 hodin
zahraje autorské divadlo Černý Petr z Brandýsa nad
Labem. Byli bychom rádi, kdyby si čas na nedělní
pohádku udělalo co nejvíc rodin s dětmi, do sálu
může přijít na dvě stě diváků.
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Mokrá pedikúra s pomocí skalpelu • Řešení
problémů se zarůstajícími a deformovanými
nehty • Úprava nehtu jako při manikúře •
Masáž nohou • Modeláž nehtů • Lakování,
zdobení • Modeláž gelových nehtů na nohou
a rukou • P-Shine – přírodní výživa pro
poškozené nehty
AKCE MĚSÍCE KVĚTNA
MASÁŽE • LÁVOVÉ KAMENY
CENA 320,- Kč/45 min.
Prodej kosmetiky GEHWOL
a dárkových poukazů

Případné objednávky na tel.:

777 267 836
Utkání staré grady přiláká vždy na fotbalové hřiště řadů návštěvníků

foto: Josef Farkač
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Najdete nás v budově úřadu
městyse, Pražská 255, Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zápis do školky je za námi
Ve středu 27. dubna si v průběhu dvou hodin vyzvedli rodiče správní rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dětí do nehvizdské mateřinky. Vydali jsme 63
rozhodnutí kladných a 41 záporných, od přijímacího řízení odstoupilo 5 žadatelů. Celkem jsme evidovali 109 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Znovu posoudíme seznam nepřijatých
dětí a v závislosti na skutečné maximální kapacitě
adaptovaných prostor v sokolovně budeme ještě některé z vás oslovovat.
Moc děkuji své zástupkyni pro MŠ Simoně Beranové za perfektně administrativně připravený proces
(kdo se setkal se správním řádem, ví, o čem mluvím), nehvizdské radní Petře Horákové za účast
na předávání našich rozhodnutí, a především vám,

rodičům našich nejmenších. Jsem velmi rád, že
naše jednání, byť mnohdy nepříjemné, proběhlo v racionální rovině. Naše rozhodování se řídilo
jednak platnými kritérii, jednak opravdu pečlivým
individuálním posuzováním všech žádostí. Pokud
poptávka po volných místech převyšuje nabídku,
nelze hledat spravedlnost, ale pokud vydám komukoli z vás negativní rozhodnutí, musím být schopen se vám také následně podívat do očí. Vydržte
prosím ještě rok - v roce 2012 se mají otevřít dveře
nástavby budovy školky, pak dosáhneme na cílovou
kapacitu zhruba 150 dětí.

ŠKOLNÍ
AKTUALITY
Generál Sedláček navštívil školu
Opravdu nevšedním zážitkem byla pro naše
čtvrťáky a páťáky návštěva generála Tomáše
Sedláčka. Tento příslušník předmnichovské
Československé armády, Sokol, vlastenec a demokrat, byl přímým účastníkem bojů druhé
světové války, kterých se zúčastnil jako příslušník britského královského dělostřelectva. Stejně

Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

DĚTSKÉ CENTRUM DRÁČEK

už funguje!

foto: Luboš Rýdlo

Dětské centrum Dráček zahájilo v budově „nad
poštou“ 2. května svůj provoz.

A co nabízíme?
Dopoledne je vyhrazeno malým dětem s maminkami pro společné hraní s možností zapojení do některého z programů (šikovné ručičky, pohybové hry,
učení hrou). Ve středu vám v naší miniškolce pohlídáme děti a v pátek přivítáme miminka. V květnu
a červnu platí sourozenecká sleva, tedy při návštěvě
dvou sourozenců se platí pouze za jedno dítě.
Odpoledne probíhají v Dráčku zájmové kroužky.
Jejich seznam najdete v každé vývěsce v Nehviz-

dech a také na www.nehvizdy.cz. Zájem je o kroužek výtvarný a o školu hry na kytaru k táboráku.
Na víkend připravujeme kurzy a školení dle zjištěného zájmu. První školení proběhne 14. 5. 2011
se zaměřením na první pomoc a náhlé stavy u malých dětí. Ještě máme volná místa!
Dále nabízíme využití Centra pro pořádání dětských oslav a od září se můžete těšit na pravidelné
burzy dětských potřeb a oblečení.
Své dotazy můžete směřovat na e-mail detskecentrumdracek@seznam.cz nebo na tel.: 606 113 664.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

V Krtečku HLEDALI
VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA

INZERCE

I tento rok jsme si v Krtečku zahráli hru „Najdi
velikonočního zajíčka“. Správné odpovědi na zajíčkovy záludné otázky nás nakonec dovedly
do cíle, kde pro nás byly přichystány samé dobroty. Pak jsme vyšupali naše holky a pošmákli si
na dobrotách.
Marta Studničková

foto: Marta Studničková

jako mnoho jiných, kteří bojovali proti německému fašismu v řadách západní armády, byl generál Sedláček dlouhodobě vězněn a perzekuován komunistickým režimem. Dnes svým poutavým vyprávěním podává naprosto racionální
svědectví o smutných kapitolách našich dějin.
Více než devadesátiletý generál svým vystupováním, přímým držením těla a pevným hlasem
dává tušit, že je skutečnou morální autoritou,
a zejména živým důkazem toho, že pojmy hrdinství, čest, morálka, vlastenectví a obyčejné
přátelství přetrvají vše. Generál Sedláček velice
trpělivě odpovídal na naše otázky a čas jako by
ztratil význam. Velmi neradi jsme se po téměř
dvou hodinách loučili. Uvědomujeme si totiž,
že lidí, kteří mají podobné osudy a mohou podat svá svědectví, mnoho není. Jsem moc rád,
že příležitosti k setkání s generálem Sedláčkem
využili i rodiče našich žáků, přivítali jsme i starostu místního Sokola Miloše Ryčla, místostarostu městyse Antonína Bendla a zastupitele
Tomáše Adamce.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Zápis dětí do

DC Sluníčko

v úterý 17. 5. a ve středu 18. 5.
od 17.oo do 18.oo
Přijímáme děti od 2,5 do 6 let
na půldenní a celodenní docházku.
Nabízíme výuku tenisu, aerobicu a jógy. Dále pak výuku angličtiny a španělštiny.
V naší miniškolce vyučují pedagogičtí pracovníci a děti vzděláváme
podle RVZP naší školky.
Zároveň probíhá zápis dětí na letní prázdniny.
Kontakt: 737 24 99 24, 732 73 93 60
www.escslunicko.estranky.cz

4

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

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
SERIÁL: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

PROSTŘEDÍ A LIDÉ KOLEM NÁS

Klíšťová encefalitida

PŘEPLNĚNÉ KONTEJNERY HYZDÍ OBEC

se týká i vás
Infikovaná klíšťata se vyskytují téměř po celé
České republice, tedy i ve středních Čechách.
Můžete je chytit nejen v lese, ale i na zahrádce
nebo při procházce v městském parku. Klíště může způsobit onemocnění se závažným
průběhem i následky. Mezi ohrožené se řadí
hlavně senioři, kteří tráví teplé období prací na zahradě, houbaří. U seniorů se obvykle zvyšuje i procento vážných zdravotních následků. U dětí probíhá
nemoc o něco méně dramaticky, i tady ale mohou
klíšťata zle ublížit, proto lékaři očkování (vakcinací)
dětem doporučují. Nyní je nejvyšší čas. Můžete
se nechat očkovat u svého praktického lékaře, děti
u praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech. Cena jedné dávky běžné vakcíny
je zhruba 550 korun.
Andrea Lankašová,
autorka pracuje na hygienické stanici
alankasova@seznam.cz

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

ZNIČENÉ STROMY

INZERCE

V minulém čísle mi udělal radost článek o krásném
umístění nehvizdských dětí v soutěži škol v ručních
pracech. Vzpomněla jsem si na to, když jsem šla
na procházku starou cestou. I tady mládež předvedla
ruční práci. Dva mladé stromy třešní v květu zničili
sekyrou. Viděla jsem ty mladé v předvečer, když se
na výlet chystali, vybaveni na noc v přírodě, zásobeni
jídlem i pitím. Stopy zůstaly. Zajíci v zimě poničí vegetaci, protože mají v rozoraných polích hlad. Člověk
stromky umí před divokou zvěří ochránit. Na staré
cestě se chystá sázení celé řady mladých stromů. Budeme je umět nějak ochránit před lidmi?
Daniela Berná

V Nehvizdech se zvýšil počet kontejnerů na tříděný
odpad. Pozitivním signálem je, že občané evidentně
odpad třídit chtějí, na druhou stranu by však někteří neměli nádoby přeplňovat či odkládat odpad
vedle nich. Stačí přitom málo a tomuto problému
se můžeme vyhnout. Tak například u plastu. Kdybychom důsledně sešlapávali plastové PET lahve,
dostaneme do žlutého kontejneru na plast třikrát
(!) víc odpadu. Stejné je to s papíry. I tady by měl
každý z nás dbát na to, aby papírovou krabici před
vyhozením rozložil, či ji důsledně sešlapal. Zabere
to maximálně patnáct sekund.
Odpad též můžete odnést do jiného prázdnějšího
kontejneru. Například žlutý kontejner v ulici Družstevní dostává pořádně zabrat. Přitom stačí sejít jen
ulicí dolů k dětskému hřišti a tam najdete žluté nádoby tři, zpravidla prázdnější.
V obci je také sběrný dvůr. Okenní tabule skla nemá
vedle kontejneru co dělat. Jen se o ni mohou poranit děti! Stejně jako starý kus nábytku, dlaždice,
velké papírové kartony po spotřebičích. To vše patří
do sběrného dvora. Otevřeno tam mají dvakrát týd-

foto: Mirka Kvasničková

ně, ve středu (14 -17 hodin) a v sobotu (9:30 - 11:30
hodin).
V průběhu května přibyly navíc nádoba na papír
u hřiště v Lentilkách a na plast v ulici Družstevní.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Poznámka: Pozor, živá koťata do popelnice na papír
rozhodně nepatří. Jde o trestný čin.

ROZHOVOR

Připravit se ke zkouškám
z angličtiny můžete i v Nehvizdech
Prostory nad nehvizdskou poštou pomalu ožívají. Své místo zde našlo i jazykové centrum sCool.cz určené zájemcům o jazyky bez rozdílu věku a úrovně
znalostí. „Nikdy totiž není pozdě začít,“ říká učitelka jazyků a překladatelka
Martina Sedlická.
zajímají. Nabídnu jim jak standardní výuku založenou na konverzaci v cizím jazyce, tak i specializované kurzy a přípravu na různé typy zkoušek. Tím
však má představa nekončí. Pro všechny zájemce
budu pořádat tématické pracovní dílny, víkendové
a prázdninové intenzivní kurzy nebo jednorázové
besedy, a to ve spolupráci s dalšími odborníky a rodilými mluvčími.

–
E
I
Z
U
L
ŽA AL
H
C
I
M
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

Otevíráte jazykové centrum hned vedle Dětského
centra Dráček, budete spolupracovat?
Spolupráce se přímo nabízí. Chtěla bych, aby se
jazykům mohly věnovat maminky v dopoledních
hodinách s využitím hlídání dětí. Odpolední časy
pak mohou využít školáci a mládež a večerní kurzy
ti, kteří se vracejí z práce déle.

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022

Specializujete se na kurzy na přípravu k mezinárodním zkouškám, k přijímačkám či k maturitě?
Jazyky a jejich výuka jsou pro mě celoživotní náplní, proto bych chtěla v Nehvizdech vybudovat místo, kde se budou scházet všichni, kteří se o jazyky

Martina Sedlická se na vás těší v jazykovém centru sCool.cz
foto: Jana Sedlická

Může se na vás obrátit i typický falešný začátečník?
Máte nějakou „tajnou“ metodu, jak ho konečně
donutit se učit?
Člověk musí především chtít a vytrvat, na to tajné
metody nejsou. Budu se ale všemi silami snažit, aby
lidé přicházeli pro radost a ne se strachem, motivace tedy bude veskrze pozitivní. Nejdůležitější je
vyzkoušet si získané schopnosti prakticky, což je
můj cíl. Věřím, že studenti pak zmobilizují vlastní
vůli a společně zrušíme prokletí „falešných“ začátečníků. Good Luck!
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz
INZERCE
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Starosta Vladimír Nekolný slíbil, že bude urgovat kloubové autobusy

foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z RADNICE

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU

Z KVĚTNOVÉHO

• Upozorňujeme opět na změnu otevírací doby
sběrného dvora, ul. Pražská (pod úřadem městyse): středa 14.00 – 17.00 hodin, sobota 9.30–
11.30 hodin.
• Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku
za odvoz a likvidaci komunálního odpadu byla
do konce března 2011. Žádáme ty, kteří ještě
neuhradili poplatek, aby tak učinili co nejdřive.
Výše poplatku činí 500 Kč za trvale hlášeného
občana. Bližší informace získá poplatník na tel.
326992523 nebo 724191245.
• Kontejner na biologický odpad (trávu a listí) je
pro občany přistaven na konci ulice Družstevní.

zastupitelstva

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
K 31. 3. 2011
Příjmová část
• Příjem od finančního úřadu (3 601 tis. Kč)
• Příjem ze státního rozpočtu (145 tis. Kč)
• Poplatky za odvoz komunálního odpadu od občanů (907 tis. Kč tj. 95,31 % rozpočtované částky)
• Příjem z vytěžených prostor od firmy Keramost
a.s. (112 tis. Kč.)
• Finanční dary na dětské hřiště a ostatní kulturní
činnost (55 tis. Kč)

Výdajová část
• Dopravní obslužnost v I. Q 2011 linka 398 (33
tis. Kč)
• Dotování dětí v dětských centrech (407 tis. Kč)
• Neinvestiční příspěvky na provoz základní a mateřské školy (500 tis. Kč)
INZERCE
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• Kulturní činnost (divadla, akce seniorů, časopis
49 tis. Kč)
• Příspěvek na sportovní činnost pro TJ Sokol
a AFK Nehvizdy (100 tis. Kč)
• Likvidace odpadů od občanů – odvoz popelnic
firma AVE CZ s.r.o. (227 tis. Kč)
• Likvidace tříděného odpadu (77 tis. Kč)
• Práce na veřejné zeleni – doplatek za rok 2010
(310 tis. Kč)
• Příspěvek na požární ochranu (30 tis. Kč)
• Právní služby (29 tis. Kč)
• Nákup materiálu (31 tis. Kč)
• Projekty na úpravu sokolovny na MŠ (87 tis. Kč)
• Projekty a posudky na nástavbu MŠ (66 tis. Kč)
• Mzdové výdaje (zaměstnanci, zastupitelé, dohody 676 tis. Kč)
• Výdaje ostatní (telefony, služby, opravy 76 tis. Kč)
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

NEHVIZDY DAŇ
Z NEMOVITOSTI NEZVÝŠÍ
Zastupitelstvo Nehvizd plní úkoly ze strategického plánu rozvoje městyse. Jedním z nich bylo
také posouzení možnosti stanovení místního
koeficientu daně z nemovitosti. Na základě
usnesení zastupitelstva ze dne 2. 5. 2011 nebude místní koeficient na rok 2012 v Nehvizdech
stanoven.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

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

Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo:
• zveřejnění záměru směnit pozemky městyse
p. č. 326/364 a p. č. 305 za pozemek p. č. 245,
všechny v k. ú. Nehvizdy, a pověřilo starostu dojednáním směnné smlouvy a jejím podpisem
• bezúplatný převod pozemku p. č. 200/118 v k.
ú. Nehvizdy od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na městys Nehvizdy
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za 5 000 Kč pro ČEZ
Distribuce a.s., na pozemcích p. č. 530/6,522/1,
527/1 a 527/2
• úhradu doplatku za rok 2010 do rozpočtu MP
Šestajovice ve výši 40 444,55 Kč
• zachování čtvrtletních záloh na MP Šestajovice
ve výši z roku 2010, tj. 234 995 Kč, dokud nebude
schválena nová veřejnoprávní smlouva o MP
• protokol o otevírání obálek na veřejnou zakázku „Přestavba části sokolovny na školské zařízení“ a pověřilo starostu jednat a podepsat smlouvu s firmou Stavospol Praha s.r.o.
• pořízení 2 kusů mobilních kamer a jejich přednostní umísťování zejména u tří dětských hřišť.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy neschválilo:
• návrh P. Horákové na zřízení MP jen pro Nehvizdy
• zvýšení záloh na rok 2011 pro MP Šestajovice,
dokud nebude schválena nová veřejnoprávní
smlouva o MP.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR

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

7

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

Dvě oddychová místa už se rýsují

Přehled aktivit
Městská policie: Strážníci v dubnu odsloužili
v Nehvizdech 29 denních a 5 nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména
na veřejný pořádek.
Policie ČR: V dubnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 39 skutků (7 trestných činů a 32
přestupků – 2 proti majetku a občanskému
soužití, 30 v dopravě).

Střípky z akce

Chvíli si sednout a odpočinout si. I to na Staré cestě bude možné, nebudou tu chybět lavičky, ani herní prvky.

INZERCE

Městys pracuje na tom, aby v jeho okolí vznikly oddychové zóny. V průběhu května dojde k ozelenění
cesty do Nehvizdek, zpracovává se též projektová
dokumentace na Starou cestu u fotbalového hřiště.
Právě na stezku vedoucí od fotbalového hřiště
do Mstětic se chystá městys do konce května podat
dotaci na ministerstvo životního prostředí. „Budeme žádat o dotaci na obnovu sadu a výstavbu cyklostezky s přírodním povrchem. V současné době
zpracováváme projektovou dokumentaci stavební
i zahradnické části,“ uvedl Richard Sedlický, předseda komise stavební a životního prostředí.
Přední část Staré cesty, tedy prostor vedle fotbalového hřiště, by měl být proveden v parkové úpravě.
Prostor bude poněkud rozšířen, chybět by neměly
herní prvky pro děti a lavičky. „Další část směrem

TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)
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8

k vlečce bude stezka s přírodním charakterem osázená stromy a keři. I tam by měla být odpočinková
místa,“ doplnil Sedlický.
Kultivací už na začátku dubna prošla také cesta
do Nehvizdek. Po jejím vyčištění dojde ještě k ozelenění. O konkrétním způsobu osázení této části
Nehvizd rozhodla komise stavební a životního prostředí. „V poptávkovém řízení bylo vybráno zahradnictví Červinka, které provede do konce května výsadbu dohodnuté zeleně,“ řekl Daniel Štěch, člen
komise stavební a životního prostředí. Konkrétně
dojde k ozelenění asi tři sta metrového úseku pravého břehu ve směru do Nehvizdek. V průběhu
léta městys tento úsek doplní ještě lavičkami, čímž
vznikne pěkné a zelené oddychové místo.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

Bezpečnost v obci

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 13-19 / PÁ: 19-01 /
SO: 19-01 / NE: 13-19
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA
TEL.: 604 791 142

foto: Mirka Kvasničková

Městská policie: Dne 30. 4. 2011 ve 23.55
hodin zadržela hlídka MP v rámci kontrolní činnost v Nehvizdech v ulici U Sokolovny
mladého muže, který se odpojil od skupiny
několika osob a přelezl oplocení areálu školky. Dotyčný prokázal svoji totožnost poté, kdy
mu jeho občanský průkaz přivezl bratr. M. K.
hlídce sdělil, že na dětském hřišti nechtěl nic
poničit, ale svoje jednání nedokázal vysvětlit.
Událost byla vyřešena domluvou.
Policie ČR: V noci z 9. 4. na 10. 4. 2011 neznámý
poberta a vandal odcizil v ulici Pražská lednici
umístěnou vedle prodejního stánku. Tímto jednáním způsobil škodu ve výši 20 000 Kč.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
Kontakty:
Městská 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

Přibudou tři retardéry
v Lentilkách

COCKTAILY
A DRINKY,
ITALSKÁ KÁVA,
DEZERTY,
PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY,
VÍNA...
OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

V městysi se objeví tři nové zpomalovací prahy. Dva budou umístěny v ulici
Za Humny, jeden v Družstevní. K těmto nepopulárním opatřením donutilo městys nedodržování maximální povolené rychlosti ze strany některých řidičů.
„Po konzultaci s komisí finanční a bezpečností bylo dohodnuto konečné umístění tří retardérů v obci, k jejich realizaci dojde do konce května,“ oznámil šéf
komise stavební a životního prostředí Richard Sedlický.
V ulici Za Humny i dalších je značena „obytná zóna“. Tato značka oznamuje,
že po komunikaci se smí jet maximální rychlostí 20 kilometrů v hodině. Podle zákona o silničním provozu se zde chodci mohou pohybovat v celé šíři, děti
mají na takové komunikaci povoleny hry. Někteří řidiči si to však neuvědomují.
V dolní části ulice Za Humny dojde rovněž k instalaci dalšího bezpečnostního
prvku, a to zpomalovací šikany. Kromě výstavby nových zpomalovacích prvků
bude v obci opravena i část stávajících retardérů.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

NEHVIZDY BUDOU MÍT ZÁSTUPCE

v přestupkové komisi
Fungování přestupkové komise v Šestajovicích bylo v poslední době terčem kritiky ze strany Nehvizd. Ukazovalo se, že agenda spadající pod komisi nebyla až
na výjimky řešena, což nakonec vyústilo v rozvázání spolupráce s jejím předsedou. Starosta Nehvizd jednal o nápravě neutěšeného stavu se starostou Šestajovic, který od dubna angažoval nového předsedu komise. Zároveň bylo dohodnuto, že Nehvizdy nominují do komise svého zástupce. Přestupkové komisi přeji
bezproblémové fungování.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
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