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Kromì staré cesty u høištì vstoupil mìstys do
jednání s Jirnami o obnovení èásti jirenské cesty,
která patøí do katastru této sousední obce. Díky
tomu by vznikl asi osmikilometrový vycházkový
okruh. „Došlo by k propojení cesty nad dálnicí až
do Jiren, odtamtud byste se dostali stezkou do
Horoušan a z nich zpìt do Nehvizd. Nyní èekáme
na vyjádøení zastupitelù obce Jirny," uzavøel
Nekolný.

STARÁ CESTA

ZDARMA

HØIŠTÌ V LENTILKÁCH
S NOVÝMI HERNÍMI PRVKY
Petra Horáková

skolska@nehvizdy.cz

Z DOPISÙ
ÈTENÁØÙ

Daniela Berná

OBNOVUJEME
STARÉ OBECNÍ CESTY
PRVNÍ JE NA ØADÌ OVOCNÉ
STROMOØADÍ U FOTBALOVÉHO HØIŠTÌ
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

Pøíjemná procházka nebo drobný výlet do okolí
Nehvizd. Právì k tomu by mìl posloužit projekt
obnovy starých obecních cest, které v minulosti
spojovaly obce regionu. Mìstys už na obnovì
tìchto cest zaèal pracovat.
„Nyní se pøipravuje dokumentace na projekt
obnovy staré cesty u fotbalového høištì," øekl
Vladimír Nekolný, starosta Nehvizd. Obec bude na
tento projekt žádat dotaci, pokud ji nedostane,
uhradí èást z vlastních prostøedkù.
Stará cesta u høištì bude z obou stran obklopena
ovocným sadem. „V našem projektu poèítáme s
vyèištìním a obnovením úvozové cesty, která
bude mít štìtový podklad," vysvìtlil starosta
Nehvizd.
Atraktivní bude pro obèany také forma obnovy
ovocného sadu. „Z dotaèního titulu chceme
obnovit sady tak, že si každý obèan Nehvizd bude
moci vlastnoruènì zasadit svùj strom. Na ten si
pak povìsí cedulku se jménem rodiny," prozradil
Nekolný.
Stará cesta u høištì se již zaèala pøipravovat,
odstranìny už byly suché a proschlé stromy. „Šest
takových stromù již bylo pokáceno. Každý se mùže
na struktuøe paøezu pøesvìdèit, že se nekácely
zdravé stromy," uvedl starosta.
V této souvislosti bohužel došlo k nepøíjemné
události. Døevo pokácených stromù totiž obec
nabídla AFK Nehvizdy. Než si ovšem fotbalový klub
staèil døevo odvézt, nìkdo ho zcizil. Krádež nyní
šetøí policie.

Ráda jsem si pøeèetla odpovìï (únorové vydání
pozn. redakce) pana starosty, že se na staré cestì
nebudou kácet žádné stromy, které nejsou suché,
ani køoviny. Byla by to opravdu škoda. Pro skoro
1 800 obyvatel nemáme vùbec žádnou jinou
pøírodní lokalitu. Je s ní proto tøeba zacházet
opatrnì, udržet pamì krajiny, jakož i ekologický
význam místa. Pro obyvatele Nehvizd by byl
nejatraktivnìjším øešením tzv. obytný sad s celou
øadou døevin s rùzným obdobím kvìtu a
rozloženou plodností døevin po vìtší èást roku, s
místy k posezení a odpoèinku podél cesty pøi
procházce. Pøi takovém typu postupné obnovy
sadu se zachová trvale funkèní i estetická
kontinuita místa.

POJÏME SI UKLIDIT PØED DOMEM
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

Jaro už se blíží a po zimì se na ulicích a pøed našimi
domy objevuje nepoøádek. Nánosy posypového
štìrku, papíry a jiné odpadky, které byly schovány
pod snìhem. Pojïme si toto vše uklidit. Nejen
domácnosti pøed Velikonocemi, ale i okolí našich
domù potøebuje tradièní jarní úklid.
Ne, nejedná se o žádnou organizovanou brigádu.
Jde jen o to, aby si každý uklidil pøed svým domem.
Když si každý dohlédne na to, aby mìl poøádek
pøed svým prahem, bude v naší obci pøíchod jara
mnohem pøíjemnìjší.
Kromì vysbírání odpadkù, které se povalují na
trávníku a v okolí popelnic, nebo letákù, které vítr
rozfoukal z poštovních schránek, by se mìl odklidit
také štìrk sloužící v zimních mìsících k posypu. Ten
se na nìkterých místech nahromadil i mimo
chodníky a komunikace, což nevypadá vùbec
hezky.
Na volnì pøístupných komunikacích už ovšem
obec úklid od posypového materiálu dvakrát
provedla. Pøed Velikonocemi vyèistí ulice ještì
jednou. Pøesto jsou nìkteré úkoly i na nás
samotných.
Pojïme se tedy do tohoto jarního úklidu pustit!
Bøezen je k tomu ideální.

Foto archiv mìstyse

Malé høištì v Lentilkách, které slouží našim
nejmenším Nehvizïátkùm, èeká na jaøe zvelebení.
Technické služby upraví zdarma nìkteré stávající
herní prvky, namísto tìch nevyhovujících
pøibudou pak kvalitní certifikované výrobky.
„Proè rekonstrukce?" ptají se nìkteøí. Objevují se i
názory, že je to rozmar dnešních maminek a
rozmazlenost dìtí. Odpovìï na všechna „proè" je
jediná: z dùvodu bezpeènosti.
Na základní vybavení je pøipraveno padesát tisíc
korun z rozpoètu mìstyse, protože to však nestaèí,
oslovili jsme také sponzory. Celkem bude potøeba
minimálnì 87 000 korun.
Dvacet tisíc korun vìnuje nehvizdská spoleènost
Castanea, za což patøí manželùm Kluèinovým dík.
Stejnì tak dìkujeme za finanèní pøíspìvek Petru
Ludwigovi a pak manželùm z Lentilek, kteøí rovnìž
na úpravu høištì pøispívají, ale nechtìjí být
jmenováni. „Èím více penìz se sejde, tím lépe,
protože zvolenou základní sestavu lze postupnì
rozšiøovat a poskytnout tak dìtem pestré vyžití,"
uvádí zastupitelka Simona Mikešová, která si vzala
rekonstrukci dìtského høištì na starost. Vydatnì jí
pøi tom pomáhají èlenka školské komise Jitka
Záhrobská a zastupitel Josef Mošna.
Kdo se chcete podílet na radosti dìtí a pomoci pro
nì vytvoøit hezké a bezpeèné místo na hraní,
pøispìjte jakoukoli èástkou, kterou mùžete pøinést
buï osobnì na úøad mìstyse, nebo zaslat na úèet
5226201/0100, v. s. 23243412. „Už se nám na
komisi pøihlásili i nìkteøí další rodièe malých dìtí z
Nehvizd, kteøí pøispìt chtìjí. Za to moc dìkujeme,"
dodává Mikešová.
Intenzivnì navíc hledáme dobrovolného správce
høištì, ideálnì technicky zdatného tatínka z
Lentilek, který bude mít èas a chu se o provoz na
høišti postarat. Má-li nìkdo zájem, staèí se ozvat
na radnici nebo napsat na e-mail
skolska@nehvizdy.cz
Bližší informace najdete také v letáku, který je
vložen v tomto vydání èasopisu.

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy
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„POSTUP BYCH SI PØÁL,
ØÍKÁ PØEDSEDA FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

Klubovna na høišti má nového provozovatele,
proè?
V uplynulých tøech, ètyøech letech byla klubovna
provozována samotným oddílem, byly urèeny
osoby, které se o to staraly. To však pøinášelo
problémy. Každý má totiž své povinnosti a nemohl
se tomu pokaždé vìnovat. Tomáš Adamec se
nabídl, že by klubovnu provozoval, tak jsme øekli,
že to zkusíme. Nám to ulehèí práci, protože se
nebudeme starat o obèerstvení, ale jen o
sportovní èinnost.
Poznámka: Vážení ètenáøi, v pøíštím vydání
èasopisu se mùžete tìšit na rozhovor se
starostou TJ Sokol Nehvizdy, Milošem Ryèlem.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁØE
Foto Ale Roll

V jarní èásti sezony budou fotbalisté AFK Nehvizdy
bojovat o postup do vyšších pater. „Obci jako
Nehvizdy by okresní pøebor slušel," øíká Jiøí
Pobìrežský, šéf zdejšího oddílu, jehož A-tým je po
podzimu v èele 3. tøídy skupiny A.

AKCE V NEHVIZDECH OD POLOVINY
BØEZNA DO POLOVINY DUBNA
Petra Horáková

Zmìnil se nìjak kádr?
Ten je vlastnì stejný. Jen bychom chtìli získat
Jardu Nepivodu, který kopal kraj za Starou
Boleslav. Rádi bychom se domluvili na hostování,
koupit ho nemùžeme, peníze totiž budeme
potøebovat jinde.
Kde?
Máme velký problém. A tím je studna, z níž
zavlažujeme høištì. Tím, že je v polích, natékají do
ní kaly a zanáší se. Loni jsme provedli regeneraci
vrtu a slibovali jsme si od toho zlepšení. Jenže
zaneslo se nám to znova. Zavlažování je dùležité,
aby se trávník nespálil. Pak je tady ještì další
problém.
Jaký?
Když jsme dìlali rekonstrukci høištì, zainvestovali
jsme vlastní elektrický mìdìný kabel. Zatím
ovšem jedeme na hliníkový, který už se v zemi
drolí. Navíc je nastavovaný na nìkolika místech.
Pøi vìtších akcích tak mùže kdykoliv dojít ke
kolapsu a budeme bez proudu. Potøebujeme se
pøipojit na nový kabel.
Od záøí budete mít dokonce dva oddíly žáèkù, je
to tak?
Ano. Pøed dvìma lety jsme pøitom mìli problém je
dát vùbec dohromady. Teï máme dìtí hodnì, a
proto jsme se rozhodli pro dva oddíly žáèkù v
minikopané. Dìti pro nás budou prioritou.
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16. a 17. dubna na námìstí Nehvizd
Velký velikonoèní jarmark
16. dubna spojený s Dnem otevøených dveøí v
DDM „nad poštou".
Tradièní velikonoèní výrobky, obèerstvení,
kulturní program dìtí ze základní školy.
Poøádá Tomáš Adamec, ve spolupráci s DDM,
Mìstysem a ZŠ Nehvizdy.
Bližší informace najdete vèas ve vývìskách a na
webu Nehvizd a na facebooku.
17. dubna v 15.00 hodin v sokolovnì
Krása nesmírná
Pùvabná pohádka pro nejmenší Nehvizïátka,
ideální akce pro rodiny s dìtmi.
Ochotnické pøedstavení.
Vstupné dobrovolné, výtìžek putuje na èinnost TJ
Sokol Nehvizdy.
Poøádá mìstys Nehvizdy spoleènì s TJ Sokol
Nehvizdy.
Bližší informace najdete vèas na plakátech ve
vývìskách i na webu Nehvizd a facebooku.

skolska@nehvizdy

Poznámka: Na webu Nehvizd se mùžete
podívat do kalendáøe akcí, který se bude
prùbìžnì doplòovat.

Je postup do okresního pøeboru vaším pøáním?
Ano. Obec o této velikosti by si okresní pøebor
zasloužila, je to zajímavìjší soutìž. Obecnì však
nejde o to kopat nìjaké extra soutìže, ovšem spíše
o to, aby mìli lidi, co tady žijí, nìjaké zaujetí pro
sport.
Do jara vstoupíte s novými dresy, proè?
Bìhem zimní pauzy nás vykradli a zcizili nám dresy.
Nakoupíme tedy dvì nové sady. Dobré je alespoò
to, že na nich budeme mít na prsou znak Nehvizd.
To tady dosud nikdy nebylo.
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NEHVIZDY BUDOU MÍT OPÌT KRONIKU
Ale Roll

18. bøezna v 19.00 hodin v sokolovnì
Princezna ze mlejna
Veselá pohádka pro „o nìco vìtší" dìti a dospìlé.
Ochotnické pøedstavení.
Vstupné dobrovolné, výtìžek putuje na èinnost TJ
Sokol Nehvizdy.
Poøádá Mìstys Nehvizdy spoleènì s TJ Sokol
Nehvizdy.
Bližší informace na plakátech ve vývìskách a na
webu Nehvizd.

ales.roll@seznam.cz

Obecní kroniku je povinna vést každá obec. V
Nehvizdech se však kronikáøství již nìkolik let
zanedbávalo. Proto se mìstys rozhodl, že
zapisování dùležitých událostí obce do pamìtní
knihy obnoví.
Momentálnì probíhá mapování stavu kroniky. Její
èást je pøímo na úøadu mìstyse, další však ve
Státním okresním archivu pro Prahu-východ se
sídlem v Pøemyšlení. Chybìjící léta se vzhledem k
nároènosti pravdìpodobnì doplòovat nebudou.
Nová obecní kronika tak bude mít jako první zápis
patrnì leden 2011.
Kronikáøské záznamy se budou uschovávat v
elektronické podobì s následným tiskem po
uzavøení kalendáøního roku. Kronikáøem se po
dohodì se starostou stane Aleš Roll, souèasný
zastupitel mìstyse.

31. bøezna ve 13.00 na radnici
Setkání seniorù se starostou na radnici
Prezentace kbelského letištì, promítání fotografií
starých Nehvizd.
Poøádá Mìstys Nehvizdy.
Akce se mohou zúèastnit i další zájemci z Nehvizd.
Bližší informace se objeví na nástìnce pro seniory
na námìstí i ve vývìsce pøed úøadem.
26. bøezna ve 14.00 na radnici
Vítání obèánkù
Akce pro èerstvì narozená Nehvizïátka a jejich
rodièe
Poøádá mìstys Nehvizdy ve spolupráci se základní
školou.
Rodièe zvaných dìtí dostanou pozvánku pøímo do
schránky.
27. bøezna
Zahájení jarní èásti sezony
u všech fotbalových mužstev
Poøádá AFK Nehvizdy.

Zhruba v prvním únorovém týdnu byla v
ulici U studánky nalezena vìtší zlatá
náušnice viz. detaillní foto. Majitelka èi
rodièe majitelky nech se ozvou nálezci Ing.
Lence Moldøíkové èi Ing. Martinu
Moldøíkovi na tel. 737 661 960, 604 126 847
nebo osobnì na adrese Družstevní 352,
Nehvizdy. Náušnice bude nešastné
majitelce vrácena po prokázání vlastnictví
druhého kusu náušnice."

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

JEDEN DEN MIMO KANCELÁØ
Drahomíra Koálová

individuální specifika vývoje dítìte. Naší snahou je
motivovat dìti k poznávání okolního svìta.
Hlídání dìtí, každou støedu od 8,00 13,00.
Uvìdomujeme si, že ne všichni rodièe mají
možnost svìøit svou ratolest babièkám a jít si
vyøídit potøebné záležitosti, proto nabízíme
možnost umístit dítì na potøebnou dobu do
našeho centra.
Maminky s miminky, vždy v pátek od 9,00 11,00 si
budou moci novopeèené maminky k nám pøijít
popovídat, sdìlit své zkušenosti a prostì se jen tak
spoleènì bavit o mateøství.

Foto Drahomíra Koálová

Spoleènost T-Mobile již sedmým rokem umožòuje
svým zamìstnancùm, aby strávili jeden pracovní
den v roce pomocí tìm, kteøí to potøebují. Tento
den jim pøitom firma hradí stejnì, jako by byli v
práci, a to v rámci dobrovolnického programu
Jeden den pro váš dobrý skutek. Za rok 2010 takto
vìnovali obcím a neziskovému sektoru 5 000
odpracovaných hodin.
Lenka Doležalová, Drahuška Košálová, Honza
Mašek, Tomáš Vrchota, Štìpán Pribáò, Ondra
Repiský a Pavel Doležel se rozhodli letos podpoøit
vznik Dìtského centra Dráèek v Nehvizdech a v
pátek 25. 2. 2011 místo bìžné agendy spojené s
chodem Zákaznického centra T-Mobile strávili den
malováním místností, které budou sloužit dìtem.

Zájmové kroužky pro dìti i dospìlé. Plánujeme
pro vás Výtvarku pro pøedškoláky (4-6 let),
Výtvarný atelier (od 7 let), Kytaru k táboráku (od 8
let), Pohybový slabikáø (4-6 let), dále se snažíme
zajistit lektory pro Power Yogu, Cvièení rodièù s
dìtmi, Šikovné ruèièky èi Rukodìlnou tvorbu.
Jednorázové akce. Chceme rozšíøit nabídku
jednorázových kurzù, workshopù èi semináøù, pøi
kterých budete mít možnost nauèit se nìco
nového, odnést si domù vlastnoruèní výrobek èi se
nìco zajímavého dozvìdìt. Mùžete se tìšit na
Velikonoèní dílnu, soutìžní odpoledne pro dìti v
atraktivním duchu Do Bradavic za Harry Potterem
a mnoho dalšího.
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nemusí brát s sebou) se dostaví se všemi
platnými dokumenty - obèanské prùkazy (u
cizincù dokument, v nìmž je uveden trvalý
pobyt) obou zákonných zástupcù, rodný list
dítìte.
• Budou zapsáni a pøevezmou oèíslovanou
„Pøihlášku dítìte k zápisu do MŠ".
• Budou jim individuálnì zodpovìzeny pøípadné
otázky ohlednì provozu školky.
13. 4. 2011
16.00 17.00 v MŠ
Odevzdávání pøihlášek
• Øádnì vyplnìnou pøihlášku rodièe odevzdají
nejpozdìji do tohoto dne v MŠ.
• Nemusí ji odevzdávat osobnì.
27. 4. 2011
16.00 18.00 v MŠ
Vydávání rozhodnutí o pøijetí/nepøijetí dítìte
• Na základì platných kritérií pro MŠ Nehvizdy a
odevzdaných pøihlášek bude øeditel školy
pøedávat osobnì rozhodnutí o pøijetí/nepøijetí
dítìte do MŠ.
• Alespoò jeden zákonný zástupce toto
rozhodnutí pøevezme a podpisem potvrdí
pøevzetí dokumentu.
• V rámci vydávání rozhodnutí se budeme snažit
zodpovìdìt všechny dotazy a své rozhodnutí
odpovídajícím zpùsobem vysvìtlit.

Petra Horáková

NOVÉ MOŽNOSTI NEJEN PRO DÌTI
Radana Beneová - Øeditelka Stanice technikù DDM hl. m. Prahy
benesova@ddmpraha.cz

Co nabízíme?
Dopolední programy pro dìti, vždy od 9,00 do
12,00 hodin, a to v pondìlí, úterý a ve ètvrtek.
Jedná se o obdobu mateøského centra, kdy
budeme pracovat s nejmenšími dìtmi za úèasti
rodièe. Dopolední program bude zamìøen na
výtvarné, hudební èi pohybové aktivity, dle
zvoleného dne. Prostøednictvím jednotlivých
blokù rozvíjíme dìtskou tvoøivost a poznávací
schopnosti, zároveò vždy respektujeme

str.

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NA NÁSTAVBU
ŠKOLKY NA INTERNETU

DÌTSKÉ CENTRUM DRÁÈEK
V Nehvizdech se již brzy
otevøe nová možnost,
jak trávit volný èas
zajímavým zpùsobem.
V objektu nad poštou
vzniká dìtské centrum,
k te ré n a b í d n e j a k
dìtem, tak i dospìlým
rùznorodé zájmové
kroužky, dopolední programy pro rodièe s dìtmi,
jednorázové akce a mnoho dalších aktivit. Dìtské
centrum Dráèek, jehož fungování zajišuje Dùm
dìtí a mládeže hlavního mìsta Prahy, otevíráme
od pondìlí 2. kvìtna 2011! O dalších
podrobnostech vás budeme informovat
prostøednictvím plakátù a letáèkù, možná
stihneme i vlastní webové stránky. Budete-li se
chtít na cokoli zeptat, posílejte maily na
detskecentrumdracek@seznam.cz, nebo
benesova@ddmpraha.cz.
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Foto Miroslava Kvasnièková

ZÁPIS DO ŠKOLKY
UŽ NA KONCI BØEZNA
Lubo Rýdlo

zs.nehvizdy@volny.cz

Vážení rodièe,
protože chceme maximálnì vyjít vstøíc všem vašim
potøebám a požadavkùm a chceme, aby zápis do
naší mateøinky pro školní rok 2011/2012 byl
pohodovým a dùstojným aktem, pøinášíme
dùležité informace ohlednì zápisu do mateøinky.
Pøesnì takto budeme v souladu se schválenými
kritérii postupovat:
29. 3. -30. 3. 2011
vždy od 17.00 do 20.00 v MŠ
Zápis aneb Vydávání pøihlášek a informací
• Zákonní zástupci (mùže pouze jeden, dítì

skolska@nehvizdy.cz

Žádost o dotaci na nástavbu mateøské školy se 117
místy a tøídou pro handicapované dìti podá na
kraj mìstys Nehvizdy nejpozdìji do 20. bøezna.
„Na celé pøípravì projektu k dotacím
spolupracujeme se Støedoèeským krajem, proto
doufáme, že patnáctimilionovou dotaci
dostaneme," øíká starosta Vladimír Nekolný.
Krajská hygienièka nemá k projektu žádné
výhrady, nyní se ještì dolaïují protipožární
schodištì, aby byli spokojení i krajští požární
inspektoøi. „Z každé tøídy musí být dvì únikové
cesty, proto jsme do projektu museli doplnit další
dvì protipožární schodištì," uvádí Nekolný.
Ihned po podání žádosti bude vypsáno výbìrové
ø í ze n í n a ko m p l e x n í d o d áv k u s t a v b y.
„Samozøejmì, že bude zveøejnìno na internetové
úøední desce a také na vývìsce radnice pøed
úøadem. Hodláme na webu zveøejnit celý prùbìh
výbìrového øízení, které tak bude maximálnì
transparentní," slibuje starosta. Oèekává, že tendr
bude ukonèen bìhem tøí mìsícù, takže v záøí,
nejpozdìji v øíjnu zaène rekonstrukce. „Hotovo
musí být pøíští rok v záøí, kdy do rozšíøené školky
pøijdou první dìti," vysvìtluje Nekolný.
Na doladìní projektu pracuje již nìkolik mìsícù
celý tým odborníkù v èele se starostou, který si
vzal projekt rozšíøení školky jako svùj úkol. „Dìkuji
firmì DNA, že zdarma vyhotovila projekt a zprávu
umìlého osvìtlení, dále firmì Diwidag Lysá nad
Labem, která darovala obci èást projektu stropu a
podpùrných sloupkù, a v neposlední øadì patøí dík
spoleènosti Bios Dobøíš, která zdarma vyhotovila
projekt konstrukce krovù se statickým výpoètem,"
dìkuje sponzorùm projektu starosta.

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

SENIOØI SI PROHLÉDLI MALOSTRANSKOU BESEDU
Petra Horáková

petra_horakova@atlas.cz

Foto Tomá Adamec

O zájezd do Malostranské besedy, který se
uskuteènil v sobotu 26. února, mìli nehvizdští
senioøi velký zájem. Aèkoliv se nìkteøí báli, zda
výlet nebude fyzicky namáhavý, nakonec nikdo
nelitoval, že se pøihlásil na výlet, který poøádal
mìstys Nehvizdy.
Autobus pøijel pøed nehvizdskou radnici vèas,
rozlouèit se se seniory pøišel i starosta, a pak už se
tøicet výletníkù z Nehvizd spoleènì se zastupiteli
Petrou Horákovou a Tomášem Adamcem vydali
smìr Praha. Øidiè nás dovezl až na Malostranské
námìstí, takže jsme mìli do Besedy, která byla po
rekonstrukci otevøena teprve loni, jen pár krokù.
Po perfektním výkladu paní prùvodkynì, který nás
zavedl do historie budovy, jsme si prohlédli
všechna zrekonstruovaná patra, obdivovali jsme
hudební sál, karetní místnost i výstavní galérii v
podkroví, z níž je na hlavní mìsto kouzelný pohled.

PODÌKOVÁNÍ

Po zhruba hodinové exkurzi èekal na seniory malý
raut a povídání o zážitcích i tom, jak by si
pøedstavovali další akce. A o pùl páté pak již
všichni spokojenì opìt nastoupili do autobusu,
který je odvezl do Nehvizd.
Malostranská beseda je pozdnì renesanèní
budova. Bývalá radnièní budova dnes slouží již po
mnoho let coby spoleèenský klub a koncertní sál.
Jedná se o jedno z kulturních center Malé Strany.
Od roku 2006 do prosince roku 2009 byla budova v
rekonstrukci. V záøí 2008 byly po 180 letech na
vìže osazeny 3 bánì (vìrné repliky pùvodních).
Vzhled budovy tak nyní respektuje pùvodní
podobu ze 17. století.
Akci pomohla mìstysu pøipravit spoleènost M.S.A.
Production a prohlídku s výkladem zdarma
umožnila spoleènost Malostranská beseda.

ZVEME VÁS NA

Hana Mostecká

Jménem seniorù, kteøí se zúèastnili návštìvy
„Malostranské besedy" v Praze v sobotu 26. února
2011, bych chtìla velice podìkovat všem, kteøí pro
nás tento výlet zorganizovali. Zejména potom paní
Petøe Horákové a panu Tomáši Adamcovi.

BAZÁREK
dìtského obleèení, hraèek, kníek,
koèárkù, odráedel
v jídelnì mateøské koly v Nehvizdech

1. a 2. dubna 2011

MASOPUST V KRTEÈKU
Marta Studnièková
Masopust v Krteèku

V dìtském centru Krteèek jsme slavili masopust.
„Dobroty " jsme sami vyrobili. Bohužel nám poèasí
nedovolilo provést plánovaný prùvod, takže jsme
se v maskách veselili pøímo v centru :-) I tak to byla
nesmírnì vydaøená akce, která se dìtem líbila.
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ZÁPIS DO KRTEÈKA
Zápis dìtí k docházce do DC Krteèek pro
školní rok 2011/201 probíhá ve dnech
18. 4. , 25. 4. a 2. 5. 2011
vždy od 15. -17. hodin
Registrace dìtí pro pøípad nepravidelné
docházky, využití provozu o letních
prázdninách apod. nepodléhá
standardnímu pøijímacímu øízení.
Více informací na tel.:
777 208481, 605 59 10 97
nebo prùbìžnì na stránkách školièky
co mùžete oèekávat:
nižší školkovné, zvýhodnìní dìtí z
Nehvizd, pevný RVP navázaný na MŠ
Nehvizdy, rozšíøení mimoškolkových
aktivit, organizace zábavných dnù pro
dìti apod.
Zápis dìtí k prázdninové docházce již
zahájen.

GRATULUJEME JUBILANTÙM
Miroslava Kvasnièková

mestys@nehvizdy.cz

V bøeznu oslaví v Nehvizdech významné životní
jubileum tito obèané:
Rùžena Paèesová
Eva Pikalová
Pavel Záruba
Vlasta Køížová
Mìstys Nehvizdy pøeje výše uvedeným jubilantùm
hodnì zdraví a osobní spokojenosti do dalších let
a zároveò se pøipojuje ke gratulaci manželùm
Tuškovým.

Pokud chcete prodat nìjaké vìcièky, je
potøeba se zaregistrovat na tel. èísle:
721 711 212, kde Vám bude pøidìlen kód,
kterým oznaèíte Vae prodávané vìci a
budou Vám sdìleny vekeré informace.

Zlatá svatba v Nehvizdech
Je to již 50 let, co si své ANO 11. 3. 1961 øekli
manželé Jan a Marie Tuškovi.
Pøejeme jim k jejich zlaté svatbì zdraví, štìstí a
mnoho šastných let do dalšího života.
Synové Honza a Pavel

V pátek 1. 4. 2011
od 17:00 do 19:00 hod.
PØINESETE ZBOŽÍ, které je oznaèené kódem,
èíslem, cenou + 2 x seznam všech vìcièek.

ÈEŠTINA PRO CIZINCE

V sobotu 2. 4. 2011
od 9:00 do 11:00 hod. PRODEJ VÌCIÈEK.

Foto Marta Studnièková
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Opìt v sobotu 2. 4. 2011
od 13:00 do 14:00 hodin výdej neprodaného
zboží a penìz za prodej.
Tìšíme se na Vaši úèast a pøejeme pøíjemný
nákup. Více informací najdete na webu:

www.nehvizdacek.estranky.cz

CZECH FOR FOREIGNERS
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

Jste cizinec a mìl byste zájem o výuku èeštiny pro
cizince pøímo v Nehvizdech? Nebo se v tomto
jazyce potøebujete jen zdokonalit? Pokud ano,
pošlete email na ales.roll@seznam.cz. V pøípadì
zájmu mùžeme výuku èeštiny v obci zajistit.
Are you a foreigner and would you like to learn
Czech in Nehvizdy? Send an emai l to
ales.roll@seznam.cz. In case of interest we could
organize lessons of Czech for foreigners in
Nehvizdy.

Nehvizdský kurýr

KLUB NÁHRADNÍCH RODIN
POØÁDÁ PØEDNÁŠKU
Jana Luhanová

Klub náhradních rodin Èelákovice zve na
pøednášku Respektující výchova v praxi. Pøednáší
lektorka Martina Vanèáková, psycholožka,
pìstounka a rodinná poradkynì.
Urèeno pìstounùm, osvojitelùm, žadatelùm i
všem ostatním, kteøí se zajímají o náhradní
rodinnou péèi. Pøednáška se koná v sobotu 26.
bøezna 2011 v 15.00 hodin v modlitebnì Církve
bratrské Èelákovice (www.cb.cz). V prùbìhu
pøednášky program pro dìti (dìti nutno pøedem
pøihlásit). Bližší informace
http://routa.webgarden.cz/ nebo koordinátora
Jana Luhanová, luhanovi@quick.cz.

JAK SE BUDE PARKOVAT
NA NÁMÌSTÍ
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

Foto Miroslava Kvasnièková

Na námìstí dojde ke zmìnám, které se týkají
parkovacích míst. Vznikne nìkolik rezervovaných
míst pro stálé uživatele, trvale též bude
zpøístupnìna ulice Slepá. Tyto zmìny budou
vyznaèeny do konce bøezna.
„Pod vlivem špatné dopravní pøístupnosti ulice
Slepé se zastupitelé mìstyse rozhodli tuto situaci
øešit," vysvìtlil starosta obce Vladimír Nekolný.
Kvùli nevhodnì zaparkovaným autùm pøed poštou
se totiž mnohdy do ulice Slepé nedá vjet.
To se nyní zmìní. „Pøed poštou u lípy budou
vyznaèena dvì parkovací místa na dobu stání
tøiceti minut, prostor vjezdu do ulice Slepé bude
vyznaèen žlutým vodorovným znaèením na
vozovce, na nìmž nesmí nikdo stát. Požádali jsme
policii, aby tento prostor kontrolovala," øekl
Nekolný.
Za poštou v ulici Slepá vzniknou ètyøi parkovací
místa na kartu mìstyse. Dvì pro poboèku DDM,
po jednom bude mít nájemce v budovì pošty a
nájemce novinového stánku. Kromì toho budou
vyznaèena tøi parkovací stání pøed archivem u
ulice Horoušanská, která budou sloužit potøebám
školy.

SERIÁL: JAK TØÍDIT ODPAD
DÍL II. SKLO
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

V mìstysi pøibyly kontejnery na tøídìný odpad, z
toho dùvodu pøinášíme návody, jak je co
nejefektivnìji využívat. Druhý díl je vìnovaný sklu.
To se vhazuje do zeleného kontejneru. I když jsou
kontejnery oznaèeny symbolem pro barevné sklo,
dávejte do nìho sklo bez ohledu na barvu, tedy i
èiré. Sklo není nutné rozbíjet.
Co do ZELENÉHO kontejneru PATØÍ:

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojù, tabulové sklo z oken a ze dveøí, sklenice od
keèupù, marmelád èi zavaøenin a rozbité sklenièky
Co do ZELENÉHO kontejneru NEPATØÍ:
keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované
sklo, zlacená a pokovená skla, vratné zálohované
sklo vracejte zpìt do obchodu
Kde pøibyly kontejnery na tøídìný odpad:
ul. Pražská u bytového domu 564 plast, papír, sklo
ul. Horoušanská za bývalým archivem plast, papír,
sklo
ul. Družstevní u parèíku plast, papír, sklo
ul. U Parku za prodejnou potravin plast, papír, sklo
pøed sbìrným dvorem je veøejnì pøístupný
kontejner na tetra pack

VELIKONOÈNÍ JARMARK
BUDE NA NÁMÌSTÍ
Petra Horáková

petra_horakova@atlas.cz

Zastupitel Tomáš Adamec spoleènì s DDM,
základní školou a mìstysem Nehvizdy pøipravuje
na 16. a 17. dubna velký velikonoèní jarmark na
nehvizdském námìstí. V sobotu se uskuteèní v
rámci jarmarku také den otevøených dveøí v DDM
„nad poštou". Kromì toho jarmark zpestøí i
vystoupení žákù nehvizdské základní školy.
Ve stáncích najdete valašskou slivovici, stáèené
víno, výrobky domácích øemeslníkù, keramiku,
ruènì vázané košíky, jarní kvìtiny. „Stále sháním
šikovné tatínky, kteøí by na jarmarku pletli typické
velikonoèní karabáèe, i maminky, které by byly
ochotné pøedvést nìkterou z technik malování
velikonoèních vajec. Samozøejmì si to ženy a muži
mohou i prohodit, záleží na umu," usmívá se
Adamec.
Zájemci o prodej výrobkù s velikonoèní tématikou,
pøípadnì ti, kteøí hodlají pøedvést cokoliv z
velikonoèních tradic, by mìli co nejrychleji
kontaktovat pøímo organizátora akce, a to na
e-mailu thomas.ad@seznam.cz.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚØADU
Miroslava Kvasnièková

mestys@nehvizdy.cz

• Upozoròujeme opìt na zmìnu otevírací doby
sbìrného dvora, ul. Pražská (pod úøadem
mìstyse): støeda 14. 00 17.00 hodin, sobota
9.30 11.30 hodin.
• Do konce bøezna 2011 jsou obèané povinni
uhradit poplatek za odvoz a likvidaci
komunálního odpadu. Výše poplatku èiní 500
Kè za trvale hlášeného obèana (tj. obèana ÈR a
cizince s trvalým pobytem na území obce).
Podle novely místní vyhlášky je poplatek
splatný jednorázovì bez vymìøení do
31. 3.2011.
• Poplatky se platí na úèet správce poplatku, a to
hotovì v pokladnì správce poplatku, nebo
pøevodem na úèet è. 5226201/0100. Bližší
informace získá poplatník na tel. 326992523
nebo 724191245.
• Smlouvy s VaK Zápy: Spoleènost VaK Zápy
rozeslala obèanùm Nehvizd smlouvy na odbìr
vody a vypouštìní odpadních vod. Smlouvy
byly zaslány spoleènì s vyúètováním, a to v
jednom vyhotovení. Prosíme obèany, aby
smlouvu podepsali a odevzdali v podatelnì
úøadu.
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Potvrzená smlouva jim bude zaslána
zpìt (s následným vyúètováním nebo
samostatnì). Nìkteøí obèané obdrželi dvì
podepsané smlouvy, jednu si v tomto pøípadì
ponechte, druhou zašlete provozovateli, nebo
odevzdejte na podatelnì úøadu. VaK si zde
smlouvy vyzvedne hromadnì. Pokud máte ke
smlouvám s VaK Zápy jakýkoli dotaz, mùžete se
telefonicky informovat na úøadì na tel.
326992523 nebo 724191245, pøípadnì napsat
na mestys@nehvizdy.cz.
• Ordinaèní hodiny MUDr. Ireny Losmannové:
Zastupitelé mìstyse Nehvizdy se snažili splnit
pøání obèanù, aby ordinaèní hodiny praktické
lékaøky v Nehvizdech byly každý týden. Bohužel
tato služba není prozatím dostateènì
využívána, a proto pøipomínáme, že MUDr.
Irena Losmannová ordinuje v sokolovnì každé
úterý od 13 do 16 hodin. Neradi bychom
pøistupovali k omezení ordinaèních hodin, a
proto znovu žádáme, aby obèané nabízenou
službu využívali.

PODÌKOV ÁNÍ
ZA KOŠÍKÁØSKÉ DÌTI
Alena Borovièková

Za dìti, které uèím plést košíky z pedigu v ZŠ
Nehvizdy a v MDDM Èelákovice, kam chodí i dìti z
okolních vesnic, chci podìkovat paní Evì
Rùžièkové za to, že zajistila od firmy Jokey PRAHA
CZ s.r.o. finanèní pøíspìvek na materiály, které
budeme splétat v roce 2011. Tak budou mít letos
dìti navíc na pletení i netradièní materiály a
zajímavé korále na zdobení svých výrobkù.
Dìti vystavují své výrobky do 20. 3. v Mìstském
muzeu v Èelákovicích.

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ
Z ÚNOROVÉHO ZASTUPITELSTVA
Miroslava Kvasnièková

mestys@nehvizdy.cz

Zastupitelstvo mìstyse Nehvizdy (dále jen „ZM")
schválilo:
· znìní smìnné smlouvy na pozemky a povìøilo
starostu a místostarostu podpisem smlouvy
· rozvoz obìdù pro nemohoucí seniory za úplatu
· rozpoèet na rok 2011
· strategický plán rozvoje mìstyse Nehvizdy pro
období let 2011 - 2014
· narovnání majetkoprávních vztahù mezi
mìstysem a paní D.B.
· dodatek è. 1 ke Smlouvì o spolupráci pøi
výstavbì Komerèní zóny Nehvizdy JIH mezi
mìstysem a ARI stavební, s.r.o.
· znìní smlouvy o spolupráci s DDM hl. mìsta
Prahy a povìøuje starostu podpisem smlouvy
ZM neschválilo žádost paní I. V. o zachování dotace
pro její 2 dìti v DC Krteèek do konce èervna 2011 v
pøípadì, že trvalý pobyt dìtí bude nahlášen mimo
Nehvizdy.
Více informací najdete na www.nehvizdy.cz, v
sekci Úøední deska nebo v tištìné podobì na
úøední desce pøed úøadem mìstyse.

Nehvizdský kurýr

NEHVIZDY MAJÍ ROZPOÈET
NA ROK 2011
Petr Mück

financni@nehvizdy.cz

Návrh rozpoètu mìstyse na rok 2011 byl pøipraven
opravdu rychle, takže zastupitelstvo jej schválilo
již na svém zasedání dne 15.2.2011. Rozpoèet je
vyrovnaný, s pøíjmy i výdaji ve výši 28.053.372,- Kè.
Rychlost zpracování rozpoètu souvisela také s tím,
že rozpoèet musí být pøílohou žádosti o dotaci na
dostavbu MŠ. Také samotný projekt dostavby MŠ
spolkne nejvìtší èástku z letošního rozpoètu,
protože na nìj bylo vyèlenìno 10.000.000,- Kè.
Rekapitulace rozpoètu je k dispozici na webu
obce. dostavbu MŠ. Také samotný projekt
dostavby MŠ spolkne nejvìtší èástku z letošního
rozpoètu, protože na nìj bylo vyèlenìno
10.000.000,- Kè. Rekapitulace rozpoètu je k
dispozici na webu obce.

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

POMOC KOJENECKÉMU ÚSTAVU
Zdena Pecková

zdenka.peck@seznam.cz

Dvanáct velkých balení dìtských papírových plen,
èisticí ubrousky, hraèky a spousta obleèení. To
výèet darovaných vìcí od hodných maminek a
jednoho bájeèného muže.
Vše bylo odvezeno do kojeneckého ústavu v
Thomayerovì nemocnici v Praze, který všem
dárcùm srdeènì dìkuje a my se k díkùm
pøipojujeme. Podìkování patøí i paní M. Sedlické,
která vše dopravila na místo urèení.
Fotografii naleznete na webových stránkách
mìstyse Nehvizdy.
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na MP i PÈR do mobilu a neváhejte je použít,
pokud zjistíte nìco podezøelého ve svém okolí. I
nadále stojíme o vaše podnìty, postøehy a nápady,
které mùžete zasílat emailem na adresu
financni@nehvizdy.cz.

NEHVIZDSKÁ BEZPEÈNOSTNÍ RUBRIKA
Petr Mück

financni@nehvizdy.cz

Mìstská policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
Email: mp@sestajovice.cz
Policie ÈR - Obvodní oddìlení Èelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
Email: phoocelak@mvcr.cz
PØEHLED AKTIVIT
Strážníci v únoru odsloužili v Nehvizdech 20
denních a 18 noèních smìn. Hlídková èinnost byla
zamìøena zejména na dodržování pravidel
silnièního provozu v obci a veøejný poøádek.
V únoru øešili policisté v Nehvizdech celkem 60
skutkù (7 trestných èinù a 53 pøestupkù – 3 proti
majetku a obèanskému soužití, 50 v dopravì).
Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti
Nehvizdy, Zeleneè hlídkovou èinnost v rozsahu cca
150 hod.
STØÍPKY Z AKCE
Dne 6.2. v 0.18 hod si strážníci pøi výkonu hlídkové
èinnosti všimli muže, který moèil na budovu pošty
v ul. Pražská. Pøi lustraci dotyèného strážníci
zjistili, že se jedná o Y.H. Protože se ukázalo, že Y.H.
nemá pro pobyt v ÈR platné vízum, byl po dohodì
s èelákovickým policejním oddìlením pøevezen
hlídkou MP na inspektorát cizinecké policie Praha
– Karlín.
Ve dnech 11.2.-13.2.2011 se neznámý lapka a
vandal vloupal v ulici U Studánky a Za Humny do
celkem 4 rodinných domù tak, že nezjištìným
pøedmìtem vypáèil dveøe vedoucí na terasu v
zadní èásti domu. Celková zpùsobená škoda byla
pøedbìžnì odhadnuta na 200.000,- Kè. Všechny
informace relevantní k pøípadu oznamte prosím
na OÚ PÈR Èelákovice.

OBEZØETNOST V PRVNÍ ØADÌ
Petr Mück

ÚØAD ROZVÁŽÍ OBÌDY
Ale Roll

ales.roll@seznam.cz

Úøad mìstyse zajistil rozvážku obìdù pro
nepohyblivé obèany - seniory. Zatím se jedná jen o
dvì osoby, pøípadní další zájemci o dovážení
obìdù si mohou tuto službu objednat osobnì na
úøadì nebo telefonicky. Cena za obìd s donáškou
èiní 55 korun, služba funguje od prvního bøezna.

financni@nehvizdy.cz

Pravidelný ètenáø bezpeènostní rubriky si mùže
všimnout, že v mìsíci únoru „povyskoèily“
statistiky skutkù øešených v Nehvizdech. Tìžko
øíct, zda se jedná o pøedzvìst blížícího se jara nebo
náhodu. Faktem je, že došlo k nárùstu pøípadù
majetkové trestné èinnosti na nemovitostech èi
autech. Policie zaèala intenzivnìji mìøit rychlost v
obci a pokutovala nejménì desítku øidièù. I s
ohledem na výše uvedená vloupání do domù a aut
je dùležité nepodcenit žádnou indicii, se kterou se
mùže setkat každý z nás. Uložte si prosím kontakty

ŽALUZIE MICHAL
Prodej, montáž, opravy
Záruèní a pozáruèní servis
- horizontální žaluzie
- horizontální žaluzie na plastová
a Euro okna
- vertikální žaluzie
- interiérové rolety
- venkovní rolety
- sítì proti hmyzu
- markýzy
Návrhy, zamìøení a cenová kalkulace zdarma

Tel. 326 995 366 (Èelákovice)
604 612 022

Bar High
Nejlepší místo ve mìstì
Otevíráme

31. 3 . 2011
(koktejly a drinky, italská káva, prémiové
destiláty, domácí zákusky, vína)

Ètvrtek 18-24
Pátek 18-24
Sobota 18-24
Nedìle 14-20

Tìšíme se na Vaši návštìvu
v prostorách radnice
v Pražské ulici.

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

3 / 2011

str.

7

Novì otevøena výkupna
druhotných surovin
výkup železa, papíru a barevných kovù,
Horoušany, Baumanova 6 (v areálu statku).
Výkupní ceny Vám sdìlí na výkupnì,
nebo natel.è. 725 581 824 paní Kmentová.
Sbìr druhotných surovin s.r.o.
274 01 Slaný, Pražská 357
IÈ: 29040337, DIÈ: CZ29040337
spoleènost zapsaná v Obchodním rejstøíku u Mìstského soudu v Praze, oddíl C., vložka 162049
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DC Sluníèko
Nabízí:

25 dotovaných míst pro dìti
ve vìku 2,5 - 6 let

Kontakt: 737 24 99 24, 732 73 93 60
www.escslunicko.estranky.cz
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