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rozpočet nehvizd na roK 2012
Je rekordnĚ VysokÝ
Když vznikal rozpočet městyse na rok 2012, bylo jasné, že letošní rok bude z hlediska připravovaných akcí velmi ambiciózní. Vždyť plánované příjmy i výdaje vyrovnaného rozpočtu dosáhly částky téměř 65 milionů korun.
ROZPOČET 2012 - ZJEDNODUŠENá VERZE
PŘÍJMy
Daňové příjmy
Transfery ze státního rozpočtu obcím (kraj)
Splátka půjčky od TS Městyse Nehvizdy s.r.o.
Transfery od regionálních rad (nástavba MŠ)
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Ostatní příjmy (veřejné prostranství, výh. hrací přístroje)
Příjmy z těžebního průmyslu
Příjmy z poskytování služeb (inzerce, kulturní akce…)
Příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM)
Ostatní příspěvky (infrastruktura, sponzorství apod.)
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků (pro hospic)
Příjmy z finančních operací
Stav na účtech
Příjmy celkem

Kč
14 010 000,00
642 400,00
600 000,00
23 071 000,00
1 050 000,00
130 000,00
125 000,00
111 000,00
800 000,00
225 000,00
150 000,00
4 670 000,00
510 000,00
7 500 000,00
90 000,00
11 295 383,72
64 979 783,72

Poznámka: Celý rozpočet si můžete prostudovat na úřední desce na www.nehvizdy.cz,
případně je vám k dispozici na radnici.

Pokud městys uspěje s žádostmi o dotace na chystané projekty, budou příjmy i výdaje dokonce vyšší.
Vzhledem k systému spolufinancování představují
totiž v rozpočtu plánované výdaje na projekty pouze 20 procent celkové investice. V případě kladného
vyřízení žádostí o dotace by tak do rozpočtu doputovaly další miliony.
A jaká je tedy skladba letošního rozpočtu, který
schválilo zastupitelstvo na svém lednovém zasedá-
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VýDAJE
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Pozemní komunikace
Silnice
Provoz čistírny odpadních vod
Vodní díla v krajině - rybník
Školství - mateřská škola nástavba + ostatní
Základní škola
Kultura (knihovna, kulturní akce, časopis, vít. občánků)
Obnova místních kulturních památek (pomníky, sochy)
Tělovýchovná činnost (TJ Sokol + AFK Nehvizdy)
Sportovní zařízení (multifunkční hřiště)
Veřejné osvětlení - nájemné
Ostatní (pohřebnictví)
Územní plánování
Sběr a odvoz odpadů (komunální, nebezpečný, ostatní)
Pečovatelská služba + ostatní
Veřejná zeleň
Nebytové hospodářství
Komun. služby a úz. rozvoj (nákup pozemků hospic a nem. čp. 100)
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Nespecifikované rezervy
Budovy, haly a stavby (zateplení úřadu)
Úroky + služby peněžním ústavům
Bezpečnost a veřejný pořádek (OP Šestajovice)
Splátky poskytnutého úvěru na stávající MŠ a os. auta
Výdaje celkem

ní? Daňové příjmy
včetně daně z nemovitostí a dalších
příspěvků od finančního úřadu spolu
s krajskou dotací
na dostavbu mateřské školy ve výši 23
milionů korun činí
dohromady téměř 40 milionů korun. Do příjmů se
započítává i zůstatek na účtu obce, který je aktuálně
11 milionů korun. Další hlavní příjmy představují
například pronájem dobývacího prostoru a zemědělských pozemků, poplatky za odvoz odpadů či
příspěvek soukromých subjektů z komerční zóny
na infrastrukturu obce.

připraveny jsou miliony
na víceúčelové hřiště

Pokud jde o výdaje, nikoho nepřekvapí, že městys
musí každoročně hradit nemalé mandatorní náklady. Ty kupříkladu zahrnuje provoz úřadu, ZŠ a MŠ,
platby za žáky 2. stupně v jiných obcích, platby spojené s odvozem komunálního odpadu, příspěvek
na provoz autobusů, opravy komunikací, veřejné
osvětlení, údržbu čističky odpadních vod, příspěvek na obecní policii, sportovní činnost či údržbu
veřejné zeleně. Z připravovaných investičních akcí
nelze nezmínit dostavbu „žluté“ mateřské školky.
Realizace tohoto projektu si vyžádá 31 milionů kow w w. n e h v i z dy. c z

Kč
230 000,00
2 450 000,00
380 000,00
525 000,00
150 000,00
32 010 000,00
1 970 000,00
454 500,00
330 000,00
300 000,00
3 075 000,00
500 000,00
1 000,00
50 000,00
1 429 000,00
6 000,00
741 000,00
92 000,00
11 165 000,00
30 000,00
1 558 000,00
3 421 000,00
1 482 126,72
560 000,00
305 000,00
750 000,00
1 015 157,00
64 979 783,72

run, z toho 29 milionů bude stát vlastní nástavba
včetně vybavení a další 2 miliony spolkne dovybavení kuchyně.
V souvislosti s podanými žádostmi o dotace je připraveno v rozpočtu spolufinancování ve výši přes 3
miliony korun na tři víceúčelová sportoviště, která
by měla vyrůst za valem a u fotbalového hřiště. Podobně jsou další více než 2 miliony korun určeny
na obnovu staré cesty u hřiště AFK.
Statisíce korun jsou připraveny na pořízení zpomalovacího semaforu, úpravu chodníku na ulici
Pražské nebo na zateplení budovy úřadu. V rozpočtové rezervě je pak pro případ nenadálé potřeby
alokováno přes 1 milion korun. Je na místě zmínit,
že v případě jakýchkoliv změn v rozpočtu bude zastupitelstvo hlasovat v průběhu roku o takzvaných
rozpočtových opatřeních. Za rok 2011 byla projednána celkem 3 opatření. Zájemci o bližší informace
k letošnímu rozpočtu si mohou prostudovat celý
rozpočet na úřední e-desce na webu Nehvizd.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
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Život v městysi

FotoreportáŽ: i v lednu jste se mohli

v nehvizdech dobře pobavit
myslivecký bál v nehvizdech
První Nehvizdský bál, který se konal 14. ledna, se vydařil. Samozřejmě
i díky kapele Kolář Band z Nehvizd. Konkurence byla velká, plesalo se
i v Jirnech a v Čelákovicích, ale přesto se přišlo pobavit na 140 lidí. Lidé
tančili a bavili se. Doufáme, že březnový karneval, který se koná již 10.
března, bude mít účast ještě hojnější. –pep-

V tombole byly krásné
ceny, divočákem počínaje a dobrým vínem
konče. Lístky do tomboly nabízely krásné
dámy, prodalo se všech
400 lístků. –pep-

pOděkOvání
Děkujeme všem, kdo se na přípravě Nehvizdského mysliveckého bálu podíleli, lidem z TJ Sokol
Nehvizdy, z úřadu, ze školské komise, nehvizdským myslivcům, panu starostovi a dalším dobrovolníkům. Bez vás by to nešlo! A jmenovitě
pak panu Brodskému mladšímu, který dodal
hlavní ceny do tomboly, kance i laň.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

Šťastní výherci laně se nechali s výhrou vyfotit. Radost měli ale všichni, kdo v tombole cenu získali.
Dvaačtyřicet cen, z nichž ty zvěřinové věnovali
zdarma nehvizdští myslivci, si našlo kolem půlnoci
velmi rychle své majitele. –pepFota: Soňa Pražáková a Mirka Kvasničková

la bOmba
rOztančila
tělOcvičnu

pohádka s čerty
nejsou žerty
Soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna přijel v neděli
22. ledna do nehvizdské sokolovny s pohádkou S čerty
nejsou žerty. Na sto deset
diváků mohlo obdivovat
nádherné
pohádkové
kostýmy i hlášky, které
znali z filmové pohádky.
–pep-

Náhrada hraběte hraběnkou byla
oživující, hrála ji starostka Sudova Hlavna. Peklo sice několik dětí
svou strašidelností rozplakalo, ale
ve chvíli, kdy Petr Máchal rozdával v prvních řadách mezi dětmi
čokoládové dukáty, bylo po strachu a pro čokoládku si přišly
i děti ze zadních řad. –pep-
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Diskotéka, kterou 24. ledna pořádaly kroužky
Poupata a Čtyřlístek pod TJ Sokol Nehvizdy,
začala ukázkou tanečků, které se snažíme stále
zlepšovat, abychom se v květnu mohli zúčastnit
taneční soutěže “Duběnka“ v Čelákovicích. Písničkou La Bomba Violka Počepická pak roztančila celou tělocvičnu. Sešlo se asi 40 dětí a snad
se všechny pěkně pobavily. Nechyběly totiž ani
soutěže, které taneční rej zpestřily, například
o nejhezčí kotrmelec nebo nejhezčí namalované sluníčko. Děkujeme všem za pomoc a fajn
atmosféru, určitě si brzy tak pěkné odpoledne
zopakujeme.
Silvie Vilímová a Martina Prajerová
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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Rozhovor

Občané se na nás mohou
s čímkoliv obrátit
Technické služby (TS) městyse Nehvizdy čeká v roce 2012 jedna velká významná akce – nástavba mateřské školky. Kromě tohoto však mají TS na starosti každodenní údržbu obce. „Odvádějí kus práce,“ říká místostarosta
obce Antonín Bendl, který činnost TS koordinuje.
Jak byste zhodnotil loňský rok z pozice technických
služeb?
Technické služby dělaly jak pro obec, tak pro obyvatele hezký kus práce. Snažily se vyhovět starším
občanům Nehvizd, pomohli jsme jim vyvézt nepotřebné věci, které by nemohli ani sami vyvézt
do sběrného dvora. Tyto služby jsme pro seniory
samozřejmě dělali bezúplatně.
Kolik mají TS k dispozici pracovníků?
Máme tři stálé zaměstnance, ovšem někdy si najímáme i externí pracovníky. Jde většinou o některé
občany Nehvizd. To v případě, že se nám práce
nahromadí, nebo potřebujeme nějaké specialisty,
najímali jsme je například na opravu hřbitovní zdi.
Na co narazí TS při každodenní činnosti?
Technické služby udržují obec v čistotě. Dvakrát
v týdnu vyvážejí koše jak na odpad, tak na psí exkrementy. Další činnosti jsou zametání chodníků,
postřik plevele, který vyrůstá na komunikacích,
úprava dřevin, sekání trávy, v zimě, pokud je sníh
nebo ledovka, provádíme posyp a úpravu komunikací. Pokud je však posyp rozsáhlý a týká se celé
obce, vyhoví nám Technické služby z Čelákovic,
protože na to mají techniku. A samozřejmě provozujeme sběrný dvůr, který rovněž slouží občanům.
Jaké významné akce minulého roku byste zmínil?
Nejvýznamnější byla půdní nástavba mateřské
školky v sokolovně. Většinu práce tam sice odvedly
profesionální firmy, technické služby jim však asistovaly a umožnily umístění suti a různého odpadu,

Místostarosta Antonín Bendl má kromě jiného na starost koordinaci činnosti technických služeb

který na stavbách vzniká, do kontejnerů. Díky tomu
se také dost ušetřilo. Pokud měly firmy nějaké požadavky, technické služby jim vypomohly. Po celou
dobu trvání úpravy sokolovny jsme byli nápomocni.
A co vás čeká tento rok?
Už jsme například vyčistili okolí rybníka a Starou
cestu, pokračovat se bude s nástavbou mateřské
školky, na kterou jsme získali dotaci od kraje. To je
klíčová akce tohoto roku. Zabere nám veškerou kapacitu, budeme muset náš kolektiv posílit i několika
pracovníky. Akce bude v režii technických služeb,

Starostové se setkali
na letišti ve Kbelích
Na letišti ve Kbelích se 18. ledna konalo setkání
zástupců okolních obcí a měst s velitelem letecké
základny plukovníkem Jiřím Vávrou.
Při prezentaci 24. základny dopravního letectva nás
velitel informoval o činnosti a úkolech, které letec-

Starosta Vladimír Nekolný poděkoval za spolupráci
veliteli letecké základy
foto: archiv letecké základny

tvo zajišťuje. Jedná se o dopravu vojáků a materiálu
na zahraniční mise, přepravu vládních a ústavních
činitelů, sportovců a občanů z ohrožených oblastí, mapování celé republiky pro potřeby geografů
a hlavně o záchranářskou činnost. Jde hlavně o převozy pacientů a třeba i o transport orgánů vhodných k transplantacím - vše jsou piloti schopni
vykonávat i ve večerních hodinách. Letectvo z Kbel
je také nasazováno při živelních pohromách k záchraně lidských životů.
Samozřejmě se zde provádí také výcvik pilotů. Příprava na večerní lety končí ve 22 hodin, aby letadla hlukem neobtěžovala obyvatelstvo žijící v blízkosti letiště.
Při příležitosti tohoto setkání jsem veliteli letecké
základny poděkoval za spolupráci s naší obcí a předal jsem mu keramický znak Nehvizd, který vyrobili žáci místní školy, a několik čísel Nehvizdského
kurýra. S panem plukovníkem jsme probrali i spolupráci v letošním roce.
Na závěr schůzky jsme si prohlédli vládní speciál
A310.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
w w w. n e h v i z dy. c z

foto: Antonín Bendl

ovšem posílíme je externími pracovníky především
z obce. To z důvodu, abychom ještě stíhali běžnou
údržbu obce a na úkor nástavby školky se nestalo
například to, že by nebyla v městysi posekaná tráva.
Co mohou TS nabídnout občanům?
Občané se mohou na technické služby obrátit s jakoukoliv prosbou, když to bude jen trochu možné,
rádi jim vyhovíme.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Poznámka: Na www.nehvizdy.cz najdete na TS veškeré kontakty a také ceník služeb pro občany Nehvizd.

Můžeme stavět
školku!
V minulém čísle jsem psal o dotaci na nástavbu
školky, která nám byla schválena. V krátké době
jsme byli schopni předat poslední požadované
doklady. Při jejich předání na ROP jsem za městys podepsal smlouvu o poskytnutí dotace. Chyběl už jen podpis hejtmana Středočeského kraje.
Rád bych tímto panu hejtmanovi poděkoval, že
smlouvu podepsal už 25. ledna. A tím bylo vše
uzavřeno už měsíc po schválení naší žádosti Výborem Regionální rady. Nyní nám už nic nebrání v zahájení stavebních prací.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
INZERCE

3

Nehvizdský kurýr

m ě s í č n í k m ě s t y s e N e h v i z dy

INZERCE

Internet 8/8 Mbit
Internet 8/8 Mbit
190 Kc

737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

190 Kc

737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

Internet
od
4/4
Mbit
Zápis do školy téměř za námi
Internet od 4/4 Mbit
Školní okénko

Zápis budoucích prvňáčků proběhl v naší škole
ve dnech 16. a 17. ledna, náhradní termín zápisu
byl vypsán na 25. ledna a do 15. února budou zápisy uzavřeny – máme ještě avizovány děti, které se
k zápisu do naší školy dostaví.
Základní škola nyní disponuje kapacitou 130
žáků, po odchodu žáků 5. ročníku bude v naší
škole 37 volných míst. K zápisu se dostavilo celkem 33 dětí, 5 dětí má z loňského zápisu školní

docházku odloženou. Z 33 dětí , které se dostavily

bude po uzavření řízení o odkladech školní

den rok, v jednom případě rodiče zvažují nástup
mladšího dítěte a v dalších třech případech je
možnost odkladu ještě v řízení. V jednom případě dojde s největší pravděpodobností k nástupu
dítěte na jinou školu z důvodu stěhování.
Počet žáků prvního ročníku se tedy může pohybovat v rozmezí od 30 do 36 žáků, jasno

Pro školní rok 2012/2013 jsme vyhověli všem
nehvizdským žadatelům o umístění do naší školy.
Děkuji všem, kteří k zápisu přišli a dali nám tak
svou důvěru.
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

737 768 298 | 602 527
853
| www.kabelnet.cz
docházky.
k zápisu,
je třem odložena
školní docházka o je-

737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

Milé děti,
těšte se!
Jarní prázdniny
se konají

od 20. do 24. února :)

Paní učitelka Marta Štěchová s budoucím prvňáčkem

foto: Luboš Rýdlo

Děti, které přišly k zápisu, byly moc šikovné a vůbec se
nebály
foto: Luboš Rýdlo

Hory už čekají
a že je na nich letos
sněhu!

Čekají nás dvě kola zápisu do mateřské školy
V brzké době zahájíme práce na dostavbě budovy Mateřské školy v Nehvizdech, abychom od září
letošního roku dosáhli potřebné kapacity školky
a mohli tak uspokojit maximální počet žadatelů.
Zápis do mateřinky se letos koná dvoukolově první kolo na začátku měsíce dubna, kdy budeme
mít k dispozici omezenou kapacitu 78 míst. Druhé
kolo pak v srpnu (včas řekneme kdy), kdy již budeme disponovat 126 místy. Tato organizace zápisu je dána tím, že nelze vydat rozhodnutí o přijetí
na počet míst, která nejsou zapsána v rejstříku škol,
rovněž je způsobena plánem dostavby.
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Řekněte, zda chcete,
aby vaše dítě chodilo do školky

Celý průběh dostavby budovy mateřské školy bude
velmi složitou akcí, protože bude ve značné míře
probíhat za provozu školky a jídelny. Neobejdeme
se bez spolupráce s vámi a bez vašeho pochopení
pro nutná organizační opatření.
Jako první důležitý údaj potřebujeme co nejdříve
znát počet dětí, které by měly od 1. září 2012 do naší
mateřské školy nastoupit, a zatím nebyly přijaty.
Prosíme vás tedy, abyste se v průběhu měsíce února dostavili na Úřad městyse Nehvizdy a vyplnili
w w w. n e h v i z dy. c z

předběžnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Přijďte i vy, kdo jste již u zápisu byli, ale byli
jste z kapacitních důvodů odmítnuti.
Jde nám čistě o zjištění počtu zájemců o umístění
do školky, abychom mohli optimálně naplánovat
průběh dostavby a mohli pracovat ještě před zápisy
do školky s konkrétními čísly.
Budete-li mít jakýkoli dotaz, obracejte se na ředitele
školy, a to telefonicky na 603 726 127 nebo e-mailem.
Děkuji vám za spolupráci a prosím, držte nám palce!
Dr. Luboš Rýdlo,
zs.nehvizdy@volny.cz
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Z radničního diáře

Z lednového zastupitelstva

Zastupitelstvo městyse
schválilo:

➢ v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
střední Čechy uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 23 071 815,20 Kč a dále schválilo
vyčlenění peněžní částky ve výši 8 000 000 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu „Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou
pro hendikepované děti v přízemí)“, reg. č.:
CZ.1.15/3.3.00/59.01286
➢ přípravu žádosti o dotaci na restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého
➢ jednání s provozovatelem autobusové linky
do Horoušan o jejím možném prodloužení
➢ prodloužení doby splatnosti půjčky TS městyse
Nehvizdy, s. r. o. o 2,5 roku
➢ změnu počtu uvolněných zastupitelů – uvolnění
starosty Vladimíra Nekolného od 1. 1. 2012
➢ 3. rozpočtové opatření na rok 2011

➢ odpisový plán
➢ směrnici o inventarizaci majetku
➢ pověření starosty a komise stavební vyjednat
podmínky ohledně odprodeje budovy č. p. 243
➢ rozpočet městyse Nehvizdy na rok 2012

Zastupitelstvo městyse
vzalo na vědomí:

➢ zprávu starosty
➢ návrh rozpočtu městyse Nehvizdy na rok 2012
➢ zprávu o naplňování strategického plánu rozvoje
městyse Nehvizdy za rok 2011
➢ návrh veřejnoprávní smlouvy o Obecní policii
Šestajovice
➢ zprávu komise školství, kultury a sportu včetně
zprávy ředitele ZŠ, zprávu komise finanční a bezpečnostní, zprávu komise stavební a životního
prostředí
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Informace z úřadu
Upozorňujeme na platnost nové Obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2012. Významná
změna je ve výši placení poplatku za psa. Od roku
2012 činí 250 Kč za prvního psa a za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2012.
Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč za trvale
hlášeného občana (tj. občana ČR a cizince s trvalým
pobytem na území obce), vlastníci nemovitosti bez
trvalého pobytu platí 500 Kč za objekt.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2012.

Poplatky se platí na účet správce poplatku,
a to hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse
Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet
5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, musíte si známku vyzvednout v podatelně. S ohledem na poštovní poplatky
nebudou známky zasílány poštou.
Bližší informace na:
tel. 326 992 523 nebo 724 191 245.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

Pozemky pro cyklostezku
se zaměřují

Geodetická kancelář Švehla – Řezník byla pověřena zaměřením a oddělením těchto pozemků,
připravením podkladů s výměrami a parcelními
čísly. Poté budou následovat směny a odkupy pozemků pro plánovanou cyklostezku.

Znovu požádáme o dotaci
na odbahnění rybníka

Připravujeme projekt na odbahnění rybníka
s úpravou nátoku. Následně znovu podáme žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí.

Hospic: jednání pokračují

Jednáme o podmínkách smlouvy o odprodeji
pozemků, konkrétně o výši složené finanční jistiny u advokáta.

Pozemky
od firmy Xaverov

Dokončujeme dohodu o převodu pozemků ve vlastnictví akciové společnosti Xaverov
do vlastnictví městyse a o podmínkách převodu
staveb na těchto pozemcích.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

Prosíme: nesáňkujte na valech

Protihlukové valy v ulici Za Humny (za Lentilkami)
nejsou určeny pro sáňkování ani bobování. Tato místa
jsou osázena keři, které tam plní nejen estetickou, ale
hlavně protihlukovou funkci. Sáňky a boby zeleň ničí
a místo keřů zůstává doslova „planina“. Osázení a údržba je pro městys finančně poměrně náročná, a určitě
všichni chceme, abychom se na jaře dočkali zelení pokrytých protihlukových valů. Děkujeme za pochopení!

INZERCE
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StřípKy ze stavební Komise

Život v městysi

chceme, aby
do nehvizd zajíŽděl
autobuS 344
Na středu 1. února byla do Sadské svolána schůzka
starostů, na níž byly projednávány změny na autobusových linkách systému PID. Nás samozřejmě
nejvíce zajímala linka č. 398, na které dojde ke dvěma změnám. Jednou z nich je dřívější odjezd
(o 15 minut) prvního ranního spoje z Kostelní
Lhoty na Černý Most. Druhou změnou je posunutí odjezdu podvečerního spoje z Černého Mostu
na 18.26 hodin. Na četné žádosti cestujících bude
takto upravený jízdní řád platit od 5. března. Dopravní obslužnost a počet spojů na této lince zůstávají letos ve stejném objemu jako v roce 2011.

Z naší strany byl vznesen požadavek na prodloužení některých spojů linky č. 344 z Horoušan
do Nehvizd se zastávkou u Keramostu. Možností tohoto propojení se PID bude zabývat. Bude nám předložen návrh počtu prodloužených spojů, kalkulace
nákladů a výše naší finanční spoluúčasti. Občanům
by toto rozšíření dopravní obslužnosti umožnilo lepší spojení do Jiren (zdravotní centrum) i na Černý
Most.
O průběhu jednání vás budeme informovat.
Vladimír Nekolný,
starosta@nehvizdy.cz

Změna územního plánu

Po souhlasu krajského úřadu vypíše do poloviny
března Úřad městyse Nehvizdy veřejné projednání změny č. 2 územního plánu Nehvizd.

Cesta je čistá

Technické služby spolu se soukromými zemědělci provedli úklid cesty do Nehvizdek od bláta
i zbytků cukrové řepy.

úklid dřevní hmoty

Na Staré cestě provádějí technické služby průběžný úklid dřevní hmoty a připravují tak pozemky na jejich obnovu.

úprava stromů

Technické služby provedly na části ulice Pražské ořezání stromů, tyto práce dokončí po polevení mrazů.
-arINZERCE

Vedení účetnictví,
daňová evidence,
daňová přiznání,
personalistika
a mzdy

Pro právnické a fyzické
osoby za přijatelné ceny.

Tel.: 777 330 232
email:
hoffi.katka@atlas.cz
K. Hoffmannová 

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

Historie kostela
sv. Václava v Nehvizdech
Bamberg z Bambergu, kterému
patřil v Nehvizdech dvůr, mu
dokonce odmítl pro neřestný
život vyplácet desátky. Farář si
pak stěžoval císaři a žádal, aby
jej Bamberg nechal na pokoji. Už onoho roku 1595 se tedy
na faru v Nehvizdech dostal Jan
Čejka Štědrský, který sloužil
předtím v Brandýse a rovněž dojížděl na fary ve Vyšehořovicích
a v Jirnech.

Ženatý farář a jeho
choť Dorota

Když kněz Čejka odešel roku
1597 zpět do Brandýsa, stal se
správcem zdejší fary kněz Jiří
Lukovický, předtím farář v Budyni. Ten byl ženatý. Jeho choť
Dorota ale od něj musela na rozkaz arcibiskupa odejít. Zřejmě
nedaleko, protože „když pak LuKostel sv. Václava do zimy oděný
foto: Mirka Kvasničková kovický stížen byl v Nehvizdech
nebezpečnou a ošklivou nemocí,
vrátila se k němu a ošetřila jej až do smrti“. Díky ženě
„Svatý Václave, vévodo české země,
staroměstského měšťana Jiřího Přestického Kateřině,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
která intervenovala u arcibiskupa, byl ale Dorotě maKriste, eleison.“
jetek po muži ponechán.
Jak už úvodní verše staročeského chorálu napovídají, patronem nehvizdského kostela je přemyslovský
Třicetiletá válka
kníže Václav, zavražděný roku 935 v nedaleké Staré
a poničení kostela i fary
Boleslavi. První zmínka o farním chrámu v NehvizV roce 1631, za faráře Řehoře Textoridese, dorazily
dech pochází z roku 1361. Ke stejnému datu se váže
hrůzy třicetileté války i do Nehvizd. Faru s městeči zmínka o prvním faráři Jakešovi, který zde působil
kem vypálili Sasové a kněz Řehoř se přestěhoval
až do roku 1372. Farní chrám zasvěcený sv. Václavu
na faru v Čelákovicích. Ještě téhož roku přitáhli cístál uprostřed městečka na menší vyvýšenině a měl
sařští a kněz pak s armádou odešel pryč. Po něm,
podobu drobnější gotické budovy s charakteristicod roku 1641, na faře sloužil farář Bohadka, kterékou věží a zvonicí. Stavba je ale starší než první pímu čelákovičtí platili po 1 kopě gr. míš., když u nich
semné doklady, pochází už ze 13. století.
přisluhoval.
Kostel se může pyšnit svým románským původem,
Tímto rokem ale veškeré zprávy o nehvizdské faře
který skrývá v hlubinách svých útrob, protože praa kostele přestávají. Je jen zřejmé, že městečko, faru
starý sloup s románskou hlavicí se nachází v dnes
i kostelík zničili Švédové. Po válce farnost spravovali
nepřístupné kryptě. Jednolodní, románsko - raně gočelákovičtí faráři. Ti za to od místních pobírali desátický kostel byl postaven na západní straně náměstí.
tek 31 zlatých a 48 krejcarů, pak navíc 5 zlatých a 4
Obklopoval ho hřbitov, který byl v roce 1874 zrušen,
krejcary a z obou panských dvorů desátek žita a 28
a některé náhrobky z něj byly vsazeny do stěn zvozlatých 12 krejcarů. Ještě v roce 1663 byl nehvizdnice. Na místě hřbitova je dnes malý parčík. V 16.
ský kostel podle čelákovického faráře Václava Jana
století byla přistavěna renesanční patrová hranoloŠlechty zříceninou. Mezi pustými farami vedle Jiren,
vá zvonice, jejíž horní část byla původně dřevěná,
Břístve a Vyšehořovic se v roce 1667 píše i o Nehvizale za třicetileté války vyhořela a v 18. století byla
dech. Rok poté dostává arcibiskup pražský zprávu
nahrazena barokním patrem a zakončena stanovou
od vrchnosti, že by místní fara faráře sotva uživila.
střechou. Přibyla i barokní sakristie.
Nového faráře uvítali nehvizdští až po dlouhých 150
Po husitských válkách farnost spravovali kněží podletech. 1783 byl na faru dosazen minorita Cherubín
obojí. Posledním knězem podobojí byl roku 1581 Jiří
Smutek, kterému místní čtyři roky poté vybudovali
Ledečský. Roku 1582 se farářem v Nehvizdech stal
nové obydlí poblíž bývalé fary.
Matouš Písecký, který však musel slíbit poslušnost
arcibiskupu a zahájil tedy řadu katolických farářů.
Farář, který zasáhl do dějin
Ve 20. letech 20. století nastoupil na nehvizdskou
faru František Samek, který se v roce 1929 jako
„Neřestník“ Petr Mohelnický
duchovní účastnil velkých oslav tisíciletého úmrtí
Roku 1587 byl na faru dosazen farář Petr Mohelnicsv. Václava. To byly v Nehvizdech slavnostně poký, horlivý vykonavatel arcibiskupových příkazů, posvěceny dva nové zvony, jež nahradily velký zvon,
věřený i správou děkanátu Brandejského. O co horkterý po první světové válce pukl při zvonění
livější byl ve službě arcibiskupovi, tím prostopášněji
k ohni, a menší zvon, který byl zrekvírován pro vási prý počínal v soukromém životě. Roku 1595 jej
lečné účely. Významnější je ale pozdější role tohoto
totiž obvinil Mikuláš Lipenský, staroměstský měšťan,
nehvizdského faráře, kterou se nesmazatelně zapsal
z všelijakých nectností. Další staroměstský měšťan
w w w. n e h v i z dy. c z

Vy nehvizdské
zvony...
Pěkně vyzváníte...

Už skoro tři roky z nehvizdského kostela sv.
Václava vyzvánějí v durové tónině při mších
a slavnostních chvílích dva nové zvony. Menší, 620 kg vážící, zasvěcený sv. Václavu, a větší,
skoro 900 kg těžký, nesoucí jméno světce sv.
Josefa. Toto jméno připomíná i dárce zvonu
Josefa Košťála, který na jeho odlití věnoval
680 000 korun.
Po 67 letech se tak do Nehvizd vrátil harmonický zvuk dvou zvonů, které zabavili v roce
1942 Němci pro válečné účely. Oba zvony, zasvěcené sv. Václavu a Panně Marii, byly v roce
1929 ulity z velkého zvonu, který pukl na konci 1. světové války při zvonění k ohni a pocházel až z roku 1536. Tehdy jej pro nehvizdské
vyrobil zvonař Matěj Špic, který při práci
na něm dokonce oslepl.
Víte, že... nejstarší zpráva o zvonu v Čechách
se váže k našemu okolí?
První kostelní zvony byly z plechu a pocházejí
z 6. století po Kristu, teprve později se začaly odlévat a zdobit. Nejstarší zpráva o zvonu z území
Čech pochází údajně z 10. století. Jde o zmínku
v popisu zavraždění knížete Václava bratrem
Boleslavem ve Staré Boleslavi roku 935, před
kterým bylo „časně z rána zvoněno na jitřní“.
Zvonění popisují legendy o sv. Václavu.
Vyzvánění tak, jak jej známe dnes, tedy ráno,
v poledne a večer, vešlo v platnost nařízením
papeže Kalixta III. ve 2. polovině 12. století. Zvonění zprvu obstarávali kněží. Teprve
v průběhu dalších století jím byli pověřováni
laikové – zvoníci.
Jana Taušová, mestys@nehvizdy.cz

Hrob faráře Samka najdete u východní zdi, hned napravo od vchodu na hřbitov
foto: Jana Taušová

do českých dějin. Za německé okupace, po Vánocích roku 1941, se setkal s parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří v noci 28. prosince
seskočili na pole u Nehvizd.

Po 2. světové válce

Farář F. Samek na nehvizdské faře sloužil až do své
smrti v roce 1961, dokonce se po válce staral i o faru
v Čelákovicích. Pohřben je na nehvizdském hřbitově.
Po jeho smrti ale místní fara osiřela. Dostal ji do správy čelákovický farář František Zadražil a od roku
1971 do Nehvizd dojíždí z Čelákovic farář Richard
Scheuch, který v roce 2009 asistoval při vysvěcení
druhého, velkého zvonu v Nehvizdech tehdejším arcibiskupem, kardinálem Miloslavem Vlkem.
Jana Taušová, mestys@nehvizdy.cz
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Aktuality z afk, tj sokol a dráčku

Tříkralový turnaj minižáků ve florbale
Vyhráli barevní, ale bavili se všichni
První sobota letošního roku patřila v nehvizdské sokolovně suverénně sportu! Florbalový oddíl dětí pořádal první ze svých turnajů – Tříkrálový florbalový turnaj minižáků. Do turnaje byla vytvořena čtyři družstva.

FINÁLE:

BAREVNÍ – MODŘÍ 6 : 3

KONEČNÉ POŘADÍ:

BAREVNÍ – Filip Vlček, Kristina Venerová,
Aneta Salehová, Petr Doležal
MODŘÍ – Martin Pitrůn, Karolína Vilímová,
David Horejš
ORANŽOVÍ – Slávek Rydval, Venessa Keprtová, Adam Pitrůn
ŽLUTÍ – Jiří Malý, Barbora Vrabcová, Vladimír Pádivý, Zdeněk Čmelík

NEJLEPŠÍ STŘELCI:

Chlapci – Filip Vlček 13 br., Martin Pitrůn 10
br., Petr Doležal 3 br., Jiří Malý 2 br., David
Horejš, Slávek Rydval, Adam Pitrůn a Vladimír Pádivý 1 br.
Podívejte se, kolik nehvizdských dětí propadlo florbalu a může jich být ještě více

Nejdříve se hrálo ve skupině každý s každým a první dva týmy se pak ve finále utkaly o celkové vítězství v turnaji. I nezaujatý pozorovatel musel konstatovat, že se malí „tygříci“, jak si florbalisté říkají,
za rok tréninku opravdu hodně naučili a všechny
zápasy byly vskutku na úrovni a plné krásných florbalových akcí. Žádné z družstev vysloveně nepropadlo, a tak finále slibovalo opravdu velkou sportovní bitvu. A očekávání všech rodičů a fandů, kteří
byli přítomni v tělocvičně, se opravdu naplnilo. To,
co obě družstva předváděla přímo na hřišti, to bralo
dech, a tak se skandovalo a povzbuzovalo nehledě
na rodičovskou příslušnost . Utkala se družstva

Dětské centrum
Dráček
Maminky, tatínkové,
babičky a dědečkové:
zapojte se!
Hledáme maminky, které jsou na rodičovské dovolené a rády se zapojí do práce s dětmi v našem Dráčku. Hledáme
lektory zájmových kroužků od září
2012. Nabídněte nám svoji spolupráci. Kromě zájmových kroužků uvítáme i vaše zapojení do víkendových kurzů, přednášek, workshopů.
Uvítáme i nabídku od seniorů či aktivních tatínků,
kteří by rádi předali svou dovednost další generaci.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

fota: Marcus Sawo

„Barevných“, s kapitánem Filipem Vlčkem, s družstvem „Modrých“ v čele s kapitánem Martinem Pitrůnem. Oba dva hráče je nutno zmínit, protože to
byli právě oni, kteří táhli své družiny a byli i nejlepšími střelci celého turnaje. Nakonec se z celkového
vítězství radovali „Barevní“, kteří zvítězili 6:3, když
ovšem ještě v půli zápasu byl stav 3:3.
Turnaj se opravdu povedl a již nyní se těšíme
na další, který by se měl konat někdy na konci měsíce března. Veliké poděkování patří všem našim
„tygříkům“, kteří odvedli skvělé výkony a nechali
na palubovce své srdce. Samozřejmě také musíme
poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli sehnat pro všechny účastníky turnaje hodnotné ceny,
a nikdo tak neodešel s prázdnou, dokonce i občerstvení v podobě skvělé pizzy na konci pro všechny
děti bylo!
Už se na všechny těšíme příště a třeba přivítáme ještě i více diváků než nyní.
Tímto zveme všechny, kteří mají o florbal zájem.
Hynek Ondráček
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Radost ve tvářích vítězů

Připravujeme zájezd pro seniory

Noc na Karlštejně v Karlínském divadle
24.3. 2012 od 15.00 hodin
Vstupenky za dotovanou cenu 250 Kč
budou k dispozici od 1. března na radnici.
Autobus zajištěn.

Valná hromada AFK

Podrobnosti v příštím čísle Kurýra.

Valná hromada AFK Nehvizdy se koná 3. března od 17 hodin v klubovně na hřišti. Účast pro
členy je povinná, příznivci klubu a další hosté
jsou vítáni.
-ar-
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Dívky – Vanessa Keprtová 5 br., Aneta Salehová 1 br.
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ŽIVOT V městySI

Strategický plán rozvoje Nehvizd
byl vyhodnocen za rok 2011
Čtenáři sledujícímu dění na radnici neuniklo, že Nehvizdy mají od února 2011 strategický plán rozvoje. Hodnotícím mechanismem tohoto koncepčního dokumentu je mimo jiné každoroční zpráva o naplňování strategického
plánu rozvoje. Ta za rok 2011 byla projednána na lednovém zasedání zastupitelstva.
Vyhodnocení se týkalo úkolů s termínem splnění
do konce roku 2011 a několika úkolů, které jsou
rozprostřeny i do dalších let. Ze splněných úkolů je
možné jmenovat zejména podání žádosti o dotaci
a přípravu realizace projektu nástavby mateřské
školky pro 117 dětí s třídou pro hendikepované děti
v přízemí, dále přestavbu části sokolovny na předškolní zařízení, zřízení pobočky Dětského domu
mládeže nad poštou Dráček, revitalizaci dětských
hřišť „Lentilky“ a u sokolovny, vybudování parkoviště pro sedm aut u školky, zbudování nového asfaltového povrchu v ulici Úzké, pořádání kulturních
akcí a spolupráci s okolními obcemi v rámci mikroregionu, projektovou přípravu obnovy starých
cest včetně podání žádosti o dotaci, přípravu dokumentace na zlepšení efektivity čistírny odpadních
vod, vysázení zeleně v ulici Do Nehvizdek, obnovu
osvětlení v ulici Toušeňské či zavedení diskusního
fóra na webu Nehvizd.
Z oblasti bezpečnosti pak stojí za zmínku příprava
dokumentace ke zpomalovacímu semaforu a zbudování zábradlí na některých nebezpečných místech chodníku v ulici Horoušanské a Pražské nebo
vybudování retardérů v ulicích Za Humny a Družstevní, včetně opravy několika dalších retardérů
na jiných místech.
Pozitivní efekt pro peněženky občanů mělo splnění
úkolu spočívajícího v posouzení možnosti zavedení místního koeficientu daně z nemovitosti, jelikož
toto zavedení pro rok 2012 zastupitelstvo odmítlo.
Návrh na přesun termínu realizace na rok 2013 byl
odsouhlasen u úkolů týkajících se zřízení tří tříd základní školy a vybudování chybějící části vodovodu
v Nehvizdkách.

„Žlutá“ školka v Nehvizdech se letos změní, přibude celé patro pro školku, dole pak vznikne třída pro hendikepované děti

vizualizace: Karel Luňák

Hlavní plánované aktivity městyse na rok 2012 jsou
mimo jiné uvedeny v článku o rozpočtu, takže by
nemělo smysl je zde opakovat, ale vězte, že jejich
vyhodnocení bude předmětem další zprávy o naplňování strategického plánu rozvoje, která bude k dis-
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Nehvizdská bezpečnostní rubrika

Přehled aktivit
Strážníci v lednu odsloužili v Nehvizdech 31
denních a 14 nočních směn. Hlídková činnost
byla zaměřena zejména na dodržování veřejného
pořádku.
V lednu řešili policisté v Nehvizdech celkem 60
skutků (2 trestné činy a 58 přestupků v dopravě,
ze kterých bylo 56 vyřešeno blokově). Policisté
dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod.

Střípky z akce
Policie ČR
V Nehvizdech na ulici Pražské u areálu bývalého zemědělského družstva v rozmezí mezi 9.
hodinou 20. ledna a 20. hodinou 22. ledna neznámý chmaták a vandal odstranil nezjištěným

pozici v únoru roku 2013. Zájemci o bližší informace
ohledně zprávy za rok 2011 si mohou prostudovat
úplné znění na úřední e-desce na webu Nehvizd.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

předmětem víčko palivové nádrže nákladního
vozidla tovární značky Scania a z nádrže následně odcizil 300 litrů motorové nafty, čímž
způsobil celkovou škodu ve výši téměř 12 000
korun. Jakékoliv informace relevantní k tomuto
případu oznamte prosím obvodnímu oddělení
PČR Čelákovice.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Kontakty:
Obecní policie Šestajovice
Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
E-mail: phoocelak@mvcr.cz
w w w. n e h v i z dy. c z

■ KOSMETIKA VERONIKA - Od 2. 4. 2012 Vás opět
ráda přivítám ve svém kosmetickém salonu Veronika.
Nabízím širokou nabídku služeb: celkové kosmetické
ošetření pleti, barvení řas a obočí, depilace teplým voskem, denní, večerní a společenské líčení, péče o ruce.
Provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 18:30
do 21:30 hodin. Tel. 605 415 537, Vinohradská 325,
Nehvizdy.

■ Prodej, byt 2+1, 57 m² V Čelákovicích u Prahy, po

kompletní rekonstrukci
Tel: 725 876 378 Cena 1 699 000,- Kč

AZ LONY s.r.o.
Přijme na HPP
• Účetní
• Recepční
• Pokojskou
INFO na tel. 602 253 245
Email: lony@lony.cz
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aktuální informace na

www.nehvizdy.cz
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Vyberte si ze široké nabídky procedur. Staňte se neodolatelnou.
PO – PÁ 8.oo – 21.oo
Víme jak na to!
SO – NE 9.oo – 19.oo
Tel. 773 912 277
Email: tajemstvikrasy@seznam.cz
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OKNA SLEZÁK s.r.o.

Nové nehtové studio s příjemnou atmosférou
Horoušanská 287, Nehvizdy 250 81
Kdykoliv na objednání 603 553 718
Pánská, dámská manikúra, pedikúra

Tato reklama slouží při odevzdání ve studiu jako 10% poukaz na veškéré služby

RAK CZ a.s.
Havelská 500/25
110 00 Praha 1
224 810 045
info@rak.cz
www.rak.cz
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dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře
dále žaluzie, sítě proti hmyzu
a parapety
ZAMĚŘENÍ ZDARMA

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
na adrese: V Zahrádkách 100,
Čelákovice – Záluží
Tel.: 777163533
e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.cz
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Kalendář akcí v Nehvizdech

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Akce od poloviny února do poloviny března
18. února od 15.00 do 18.00 hodin
v Dětském centru Dráček,
Slepá 8 (budova pošty)
Kurz pletení ze slámy
Výtvarné dílny s paní Mimrovou z Nehvizd, díky
níž jste mnozí měli doma na Vánoce krásně nazdobené perníčky, pokračují i v roce 2012! Tentokrát
se naučíme plést ze slámy. Jde o kurz pro dospělé.
Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Vstupné 120 korun/osoba.
Pořádá Dětské centrum Dráček.
1. března od 10.00 hodin
ve žluté školce, Na Příštipku 226
Pohádka o písničce
Pokud se chtějí rodiče s předškoláčky, kteří nenavštěvují mateřskou školu, přijít podívat na pohádku, jsou ve školce vítáni. Děti tak uvidí, jak to
ve školce vypadá, poznají své budoucí kamarády
i paní učitelky a pobaví se. Pohádky ve školce jsou
vhodné pro děti od čtyř let.

Vstupné: 50 korun/osoba, doprovod rodiče je nezbytný.
Pořádá: MŠ Nehvizdy.
3. března od 17.00 hodin
v klubovně na hřišti AFK Nehvizdy
Valná hromada AFK
Valná hromada AFK Nehvizdy se koná 3. března
od 17.00 hodin v klubovně na hřišti. Účast pro členy
je povinná, příznivci klubu a další hosté jsou vítáni.
Pořádá: AFK Nehvizdy.
3. března od 15.00 do 18.00 hodin
v Dětském centru Dráček,
Slepá 8 (budova pošty)
Minibazar dětského oblečení
a potřeb se zaměřením
na odrážedla, šlapadla a kola
Jaro začneme přivolávat také burzou dětského oblečení a potřeb pro děti se zaměřením na cyklo. Chcete-li prodat jakákoliv vozítka (kola, odrážela, tříkolky,
koloběžky) pro děti, stačí se zaregistrovat e-mailem,
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telefonicky nebo osobně a zaplatit jednotný poplatek
50 Kč za neomezený počet věcí. Pokud chcete i místo
na oblečení, je poplatek 95 Kč (včetně neomezeného
místa pro kočárky, kola a ostatní doplňky).
Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu:
detskecentrumdracek@seznam.cz.
Cena:
Prodej vozítek – 50 Kč/poplatek za místo
Prodej oblečení i vozítek – 95 Kč/poplatek za místo
Pořádá Dětské centrum Dráček.
10. března od 20.00 hodin
v sokolovně, Na Příštipku 135
Velký nehvizdský karneval
pro dospělé
Po několikaleté odmlce se bude v městysi opět konat karnevalová zábava pro dospělé. Nezapomeňte
si vzít masku, protože součástí události je i soutěž
o tu nejkrásnější. Na masky na stupních vítězů čekají
skvělé ceny. Samozřejmě však, že masky nejsou nezbytně povinné, bez nich by to však nebyl karneval...
Nebude chybět skvělá kapela, chutné občerstvení,
bar i originální výzdoba sálu. V den konání karnevalu se vstupenky prodávají již od 19.00 hodin.
Vstupné: 100 Kč, 50 Kč pro seniory
Předprodej vstupenek (ideální pro ty, kdo si chtějí
pojistit stůl pro sebe a své přátele):
7. března od 19.00 do 20.00 hodin v sokolovně
Pořádají společně: městys, TJ Sokol Nehvizdy
a AFK Nehvizdy.
11. března od 15.00 hodin
v sokolovně, Na Příštipku 135
Dětský karneval
Už máte masku na letošní karneval? Ještě ne? Tak
si ji milé děti rychle připravte. Tradiční maškarní
rej pro malé i velké děti vypukne v neděli 11. března jako obvykle v sokolovně. Přijďte si zatancovat,
zasoutěžit a získat odměnu za masky. Občerstvení
je zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.

KANCELÁŘE K PRONÁJMU
NEHVIZDY
nabízíme k dlouhodobému pronájmu dvě prostorné kanceláře s kuchyňkou a vlastním
sociálním zařízením, parkování v objektu, kamerový systém,
Toušeňská ulice 698, Nehvizdy, kontaktní osoba L. Serbus tel. 602827199
w w w. n e h v i z dy. c z
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ZdravÝ Životní styl

Jak se ZBaViT únaVy a pocitu vyčerpání
Znáte taky ten pocit, že byste nejraději prospali celou zimu a probudili se až na jaře, protože jste pořád unavení? Pokud nechcete, aby vás věčná únava
omezovala, čtěte dál.

nejdůležitější je snídaně

Na snídani kladou odborníci přes výživu velký důraz. To zejména proto, že vaše tělo bylo přes noc
bez tekutin a jídla, pro nastartování vašeho těla je
potřeba pestrá snídaně, nikoliv jen káva. Pokud
po ránu rádi pijete kávu, nezapomeňte, že musíte
vypít ještě něco jiného. Káva i čaje totiž odvodňu-

jí. Zkuste si během svého ranního rituálu pití kávy
upíjet obyčejnou vodu. Odborníci doporučují, aby
vaše snídaně obsahovala sacharidy (pečivo, müsli
tyčinky), bílkoviny (jogurty, pomazánky) a také
malé množství tuku (máslo). Aby vaše snídaně byla
pestře vyvážená, dejte si k tomu všemu nějaký kus
ovoce, ve kterém je spousta vitamínů.

Cukr místo baterek

Jelikož jsme lidi a ne roboti, dobíjí nás něco jiného
než baterky či elektřina. Lidským dobíječem je cukr.
Pokud udržíte dlouhodobě stabilní hladinu cukru,

Úøední hodiny:
Pondìlí, Støeda
Vedení úèetnictví a daòové evidence,
13:00 – 15:00,
úèetní poradenství, sestavení
daòových pøiznání
v jinou dobu po domluvì

Ing. Eva LUDVÍKOVÁ

  
  

připravíte se na úspěšný den, kdy nebudete mít problémy se soustředěním a nebudete usínat při nudném výkladu učitelů či organizační schůzi v práci.
Neznamená to, že musíte vypít limonádu, sníst
koblihu, čokoládu a sušenky. To by vám ohromnou
rychlostí zvýšilo hladinu cukru a vy byste se cítili přesně tak, proti čemu tady bojujeme – unavení
a vyčerpaní. Raději dejte přednost celozrnnému pečivu, luštěninám, ovoci a zelenině.

pobyt na čerstvém vzduchu

Odborníci tvrdí, že by měl člověk trávit nejméně
2 hodiny na čerstvém vzduchu. Pokud nemáte čas
na procházku ani na venkovní sport, využijte toho
jinak. Nejezděte autem nebo autobusem, ale choďte
pěšky, s kamarády, s dětmi, s partnerem (v mrazech
ale velmi opatrně) – popovídáte si, zasmějete se
a časovač vašeho pobytu na čerstvém vzduchu se
rázem zvýší. Je jasné, že se v tomhle počasí nikomu trávit čas venku nechce, ale od čeho existují šály
a zimní bundy?

kvalitní spánek

      
     
 

    
         

Známé rčení, že se hodina spánku před půlnocí vyrovná dvěma hodinám spánku po půlnoci, je podle
odborníků pravdivé. Čím dřív půjdete spát, tím více
budete odpočatí.
Andrea Lankašová,
autorka je výživová specialistka
alankasova@seznam.cz
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sedM rad
prO šŤastnÝ živOt:

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
PŘÍPADNÉ INFO A REZERVACE
NA TEL.: 604 791 142
Ostatní dny v týdnu
je možnost rezervace
na privátní akce, oslavy,
párty.
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

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

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

1. Pokud nejste v životě spokojeni, je na čase změnit chování, které vás
do této situace přivedlo.
2. Každý člověk je zodpovědný za své chování - můžeme ovlivnit vše, co se
nám v životě děje.
3. Být pánem svého osudu, nebát se věci řešit a ne si jen stěžovat na trpký
osud .
4. Riskovat, nebát se věci dělat jinak, než je obvyklé, využít nečekanou příležitost.
5. Nespoléhat na vyšlapané cestičky, ale být otevření novým postupům.
6. Řešení vždy existuje, jen způsob, jak se k němu dostat, může být překvapivý.
7. Spoléhat na svoje smysly a intuici.

Gratulujeme jubilantům
V únoru oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito
občané:
BOŽENA LEDECKá
LiDMiLA MOUCHOVá
JOSEF KOŠŤáL
LADiSLAV POLáK
RŮŽENA ČERViNKOVá
ROZáLiE MiŠTÍKOVá
LUDMiLA KLUČiNOVá
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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