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Posvícenská zábava:
SÁL BYL PLNÝ A LIDÉ
TANČILI AŽ DO RÁNA
Když odcházeli v neděli 2. října před třetí ráno ze sálu v sokolovně poslední
hosté, bylo jasné, že zábavám v Nehvizdech hrana rozhodně nezvoní. Posvícenská zábava byla ještě vydařenější než Májová, přišli nejen obyvatelé
Nehvizd, ale i lidé ze sousedních obcí.

Ulice Úzká v Nehvizdech už nový povrch potřebovala dlouho. Po opakovaných žádostech
občanů bydlících v této ulici se ji městys rozhodl opravit. Zastupitelstvo na svém říjnovém
zasedání souhlasilo, aby se kompletní oprava
včetně vyasfaltování provedla ještě do poloviny listopadu.
Skupina Kolář Band roztančila všechny, kdo na posvícenskou zábavu dorazili

Noční můra obyvatel ulice Úzké končí, ulice konečně
dostane pořádný povrch foto: Mirka Kvasničková

„Jsem rád, že občané, kteří už několik let v této
ulici žijí, se konečně dočkají, jako jedni z posledních v Nehvizdech, neprašného povrchu,“
říká starosta Nehvizd Vladimír Nekolný.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
Podrobné informace najdete na straně 5

Posvícenská zábava byla vyvrcholením tří dnů přelomu září a října, které střídala jedna akce za druhou. Drakiáda, kterou pořádala nehvizdská škola
v pátek 30. září, byla nesmírně chutným předkrmem, a i když vítr zrovna nefoukal, bylo vidět, že se
lidé chtějí s létem rozloučit s plnou parádou. Sobotu
pak prozářil Posvícenský jarmark v areálu sokolovny a také kolotoče, které přijely potěšit nejmenší
Nehvizďany. Na hřišti AFK měli zase fanoušci fotbalu možnost celé odpoledne povzbuzovat místní
fotbalisty, nejprve při utkání Staré gardy, pak při
dalším kole okresního přeboru (podrobnosti z AFK
najdete na straně 10).
Hlavním bodem posvícenského programu ale byla
zábava, na níž se podíleli rukou nerozdílnou městys,
AFK a TJ Sokol Nehvizdy. Díky včasnému objednání
hudby šéfem AFK Jiřím Poběrežským mohlo na dvě

Nehvizdy mají NOVOU VLAJKU
Zastupitelé Nehvizd na svém říjnovém zasedání
schválili novou vlajku městyse. Zvítězila vlajka
s červeným, bílým a zeleným pruhem, pro kterou
hlasovalo osm zastupitelů. K hlasování měli několik týdnů možnost se vyjádřit i občané Nehvizd.
Na webu Nehvizd a na Facebooku se mírná převaha klonila k bílozelené variantě, děti ve škole
hlasovaly jednoznačně pro tříbarevnou variantu,
stejný názor měli také nehvizdští senioři. „Doufáme, že lidé novou vlajku vezmou za svou, už se
těším, až s ní poprvé odjedou na některou ze sou-

těží buď malí fotbalisté, florbalisté,
karatisté,
nebo
žáci základní školy,“ řekl starosta
Vladimír Nekolný.
Městys v příštích
dnech požádá o schválení symbolů (znaku a vlajky) také předsedkyni poslanecké sněmovny.
-pepW W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: Věra Kolářová

stě hostů tančit při hudbě skupiny Kolář Band – muzikantů z Nehvizd. A hráli fakt dobře! Nikomu nevadilo, že se bar z prostor sokolovny, kde nyní sídlí
školka, přestěhoval dolů do šaten. Pití a dobré vůle
bylo dost, a tak ze sálu často proudily po schodech
hloučky známých do baru, aby si popovídaly a připily si na zdraví. Za občerstvení si zaslouží jedničku Tomáš Adamec, který během víkendu stihl zorganizovat jak jarmark, tak obsluhu výčepu a baru na zábavě.
Výzdobu sálu, která podtrhla v neděli i dětskou
posvícenskou diskotéku, kterou pořádal TJ Sokol
Nehvizdy v čele s Hynkem Ondráčkem (proč by
měli trsat jenom dospělí, že?), zajistili žáci základní
školy a paní učitelka Klára Příplatová. Papírové koláče, jitrnice a husy byly tak věrné, že sál sokolovny
připomínal vesnické zábavy, jak je známe z pohádek Josefa Lady. S výzdobou pomáhaly také Jitka
Záhrobská a Zdena Pecková.
Poděkování zaslouží také fotbalisté z AFK, kteří se
postarali o pořadatelskou službu, zastupitel a místostarosta TJ Sokol Nehvizdy Josef Kolář, díky němuž
vše běželo jako na drátkách, a také zastupitelé Petr
Mück a Aleš Roll, kteří se ujali prodeje vstupenek.
Už nyní je jasné, že tohle poslední zábava v městysi
rozhodně nebyla, na jaře připravíme ples i s předtančením a také karneval už nebude jen ten dětský,
ale i pro dospělé, takže máte dost času si začít připravovat kostýmy a masky.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
Bohatou fotogalerii z posvícenského víkendu najdete
na stranách 2 a 3, a samozřejmě také
na www.nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

FOTOREPORTÁŽ: Posvícení v Nehvizdech
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1. ŘÍJNA
STARÁ GARDA SI ZAHRÁLA,
ALE PROHRÁLA (3 a 4)
Na posvícení 1. října byl odehrán zápas staré gardy Nehvizdy proti staré
gardě z Vyšehořovic. I přes množstvíí
zraněných hráčů se sešlo patnáct hrá-čů AFK, kteří zápas důstojně odehráli.i.
Přestože prohráli 0:1, zanechali na hřiišti velmi dobrý dojem.
-arar-

3 ZÁŘÍ
30.
DRACI SE VZNESLI NAD
N
NEHVIZDY (foto 1 a 2)
Za letního počasí a tradičního bezZ
vvětří se nehvizdské fotbalové hřiště
naplnilo
dětmi, rodiči a spoustou
n
draků.
Jako obvykle šlo spíše než
d
o vysokou pilotáž a běh s drakem
za zády – nicméně několik jich dosáhlo úctyhodné výšky a vzbudilo trošku
závisti
záv u nás nelétajících. O občerstvení vvyhládlých pilotů a jejich doprovodných
nýc týmů se vzorně starali naši přátelé
z AFK
A Nehvizdy – děkujeme Evě Cinkové,
kov Dáše Benešové, Honzovi Jenčíkovi,
kov Honzovi Borovičkovi a jejich pomocníkům
za poskytnuté zázemí. Bylo
moc
to velmi
ve příjemné odpoledne, a dík patří
všem,
všem kteří přišli a užili si trochu páteční dračí
dr pohody. Nechybělo ani tradiční
opékání
opék špekáčků. Nezbývá, než se těšit
na
příští rok a s trochou nostalgie vzpon př
mínat,
mínat jaké to bylo, když počet účastníků
m
drakiády
ddrakiá nepřekročil číslo dvacet.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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1. ŘÍJNA
SVÍCENSKÝ JARMARK (5 a 6)
POSVÍCENSKÝ
V areálu sokolovny uspořádali členové školskéé
komise Tomáš Adamec a Olga Klimecká Poosvícenský jarmark. Na skvostné perníky paní
ní
Mimrové, pravé posvícenské koláče, burčák, klolobásy, grilované krkovice, medovinu či slivovičku
čku
přišly desítky obyvatel Nehvizd. Nechyběla ani
keramika, svíčky, šperky a další maličkosti, takže
akže
někteří si již předzásobili dárky na Vánoce, nebo
jen tak, pro potěšení. „Jsme moc rádi, že jste přišli
a věříme, že se vám posvícenský víkend líbil stejně,
jako nám. Další jarmark by měl doprovodit tradiční
adiční
Advent v Nehvizdech,“ řekli pořadatelé Olga Klimecká a Tomáš Adamec. -pep-
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doprovodila celá řada akcí pro děti i dospělé
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA (9 a 10)
„
„Tolik
lidí v sále už Nehvizdy dlouho neviděly, dobře že se zábavy do obce vrátily,“ chválilili si starousedlíci Posvícenskou zábavu, na níž se podílely městys, TJ Sokol Nehvizdy
a AFK Nehvizdy.
(Podrobnosti
najdete na straně 1.)
(Po
10

Poděkování
Děkujeme majitelům Restaurace Bašta u Paši, kteří v polovině září uspořádali v Nehvizdech první „Open Air rockový koncert“, že výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši
2 300 korun věnovali městysi.
Výtěžek bude použit na organizaci tradiční Nehvizdské
dýně, na níž se můžete těšit už
29. října (další informace najdete na straně 11).

9

2. ŘÍJNA
DĚTSKÁ POSVÍCENSKÁ
DISKOTÉKA (11 a 12)

11
12

Odpoledne 2. října patřil velký sál
ál
sokolovny těm nejmenším. TJ Sookol Nehvizdy tam uspořádal Děttskou posvícenskou diskotéku, abyy
si zatančit mohly také děti, když see
dospělí bavili den předem na vel-ké zábavě. O hudební produkci
se postaral vedoucí florbalového
oddílu Hynek Ondráček, Eva
Luňáková zase přinesla spoustu
nafukovacích balónků, které atmosféru ještě rozveselily. -pep13

PŘIJELY TAKÉ KOLOTOČE (7 a 8)
Jaké by to bylo posvícení bez kolotočů,
střelnice a houpaček. Celý víkend si
atrakcí v ulici Na Příštipku mohly užít
všechny děti z Nehvizd. Jen ceny se nám
nelíbily, byly skutečně přemrštěné, takže pokud víte o majitelích atrakcí, kteří
by si považovali, že nemusí obci platit
za pronájem místa, a jsou ochotni vozit
děti za desetikorunu, či aspoň za dvacku, dejte vědět na mestys@nehvizdy.cz.
-pep-
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8. ŘÍJNA
HLEDÁNÍ JANA WERICHA V PREMIÉŘE
V NEHVIZDECH (13 a 14)
Do Nehvizd přijeli režisér Vít Olmer s herečkou
Chytrovou, aby promítli v premiéře
Simonou Chytrovou
nový dokument
dokumentární film Hledání Jana Wericha.
Po projekci ve velkém
ri
ssále sokolovny (dík patří
rradnímu Richardu Sedlickému
za zapůjčení projekčk
ní
n techniky) pak diskutovali
s občany Nehvizd nejen
o Janu Werichovi, ale také
o úskalích
a radostech tvůrců
ú
filmů
lm a problémech současné
doby.
dob Vít Olmer prozradil, že
již brzy začne natáčet nový
hraný
hra snímek, který se dotkne
palčivého
problému anorexie.
palč
Děkujeme
za krásný sobotní
Děk
podvečer!
podv
-pep-
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

JABLÍČKOVÝ DEN se prvňáčkům povedl
A už zase nastává čas vítání podzimu a jeho plodů.
Jako již tradičně se v naší škole konal den plný jablíček a dobrot z nich, náš „Jablíčkový den“.
Prvňáčci se na tento projekt náležitě připravili a nutno dodat, že pozadu nezůstali ani rodiče. Celé vyučování probíhalo ve znamení jablíček, učili jsme se
básně a písně o jablíčku, počítali je a malovali. Vrcholem akce byla poslední hodina vyučování, kdy se
připravená hostina pokrmů z jablek mohla konečně
ochutnat. Samozřejmě, že jsme si nenacpali jen svá
bříška, ale přišly ochutnat i ostatní děti z jiných tříd
a na návštěvu se dostavili i někteří z rodičů.
Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili
do této akce a zpříjemnili nám celý den. Přejeme
vám krásný a slunečný podzim, protože nám se
jeho vítání opravdu povedlo.
Petra Doucková, Klára Příplatová
zs.nehvizdy@volny.cz

Jablíčkový den patřil prvňáčkům, na pochoutkách z ovoce, které připravili rodiče, si nakonec pochutnali všichni
foto: archiv ZŠ Nehvizdy

Třeťáci byli na návštěvě U PANA STAROSTY
Návštěva úřadu městyse a audience u starosty je další
dobrou školní tradicí. Povídání o historii i současnosti
Nehvizd, prohlídka úřadu a také povídání o tom, jak
vlastně úřad, samospráva a celý městys funguje je určitě žádoucím doplňkem školního vyučování. Nejen
informacemi získanými ve škole, ale především vlastní zkušeností se získává vztah k místu, v němž žiji.
Nehvizdy mají našim nejmenším určitě co nabídnout.

O podobě vlajky
spolurozhodli i školáci

Třeťáci navštívili radnici, aby zjistili, jak vlastně fungují úřad a samospráva. Věnoval se jim starosta Vladimír Nekolný.
Foto: Mirka Kvasničková

Žáci naší školy spolurozhodovali o budoucí podobě
nového symbolu městyse Nehvizdy – o vlajce. S anketou se na ně obrátil osobně starosta Vladimír Nekolný.
Jeho důvod je jednoduchý: získat opravdu názory z co
nejširšího spektra občanů a nevynechat ty, kterých
se budoucnost týká nejvíce, tedy naše děti. Výsledek
školní ankety je jednoznačný, většina žáků preferuje
trojbarevnou variantu se znakem v bílém poli. Samospráva pro vlajku 6. října na zasedání zastupitelstva
hlasovala, a tak se můžeme těšit, že ve sváteční dny ozdobí veřejné budovy nejen státní, ale i městyská vlajka.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

INZERCE

ŽALUZIE

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme firmě Jokey Praha Cz se sídlem
v Mochově za sponzorský dar škole.
Žáci a učitelé základní a mateřské školy.

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Prodám byt v OV 2+kk
(upraven na 2+1) v rekonstruovaném
domČ v Horních Poþernicích
v klidné lokalitČ.

Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

________________________________________________________________________________________________________

Parkování u domu, internet, kabelová
televize, bezbariérový vchod.
Celková výmČra 49,26 m², sklep 2,93 m².
Cena k jednání 1 780 000,- Kþ.
RK nevolat!
Telefon 728 222 703.
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Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
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SLEVA 10 % z celkové ceny.
6.12.10 16:37
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NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DO POLOVINY LISTOPADU BUDE
MÍT ÚZKÁ ASFALTOVÝ KABÁT
Cesta jen z hrubého štěrku, v části prašná. V napojení na ulici U Sokolovny
nebyla ani pořádně vyštěrkována. Takový stav byl v ulici Úzké. Obec se po doporučení komise stavební a životního prostředí rozhodla tuto situaci řešit.

STRUČNĚ ZE STAVEBNÍ KOMISE
Semafor bude v první polovině
roku 2012
Výstavba zpomalovacího semaforu se přesune na rok 2012, ušetřené finanční prostředky
městys použije na opravu místních komunikací.
Pokud by se totiž jejich oprava neprovedla nyní,
v budoucnu by se několikanásobně prodražila.

Pizzeria dostala podmínky
Na volném pozemku naproti Bašty u Paši by
mohla vzniknout pizzerie. Investor však musí
splnit podmínky zastupitelstva – mimo jiné
zajistit minimální počet 15 parkovacích míst,
nebo snížení půdorysu stavby o 15 procent.

Více kontejnerů v Družstevní
V ulici Družstevní se zvýšil počet kontejnerů
na tříděný odpad. Obec však zároveň doufá, že
se nebude opakovat nepořádek, který někteří
občané okolo nádob na tříděný odpad před časem vytvořili.

Věcné břemeno
ve Vyšehořovické

Dojde k osazení obrubníků, vybagrování a následně vyštěrkování a zabetonování křižovatky v ulici U Sokolovny
foto: Mirka Kvasničková

„Komise se shodla na řešení finálního povrchu
v ulici Úzké. Nejprve se provede povrch na křižovatce ulic Úzká a U Sokolovny, založení obrubníků
do Úzké a napojení na novou ulici pana Veličky,“
popisuje plánovaný průběh Richard Sedlický, předseda komise stavební a životního prostředí.
Do poloviny listopadu pak bude odbornou firmou
položen asfaltový povrch. „Původně měl být v listopadu povrch upraven jen provizorně. Asfaltový
postřik byl plánován až na rok 2012, ale zastupitelstvo na říjnovém zasedání odsouhlasilo finální,
asfaltovou úpravu, protože příští rok budou ceny
těchto prací a materiálů opět dražší,“ uvedl starosta Vladimír Nekolný. „Dále se bude řešit napojení
na ulici Horoušanskou, dojde k dorovnání této ulice

s vyspádováním a osazením kanalizačních vpustí,“
dodal.
Komise stavební a životního prostředí též navrhuje,
aby se do konečného vyasfaltování zařídili veškeré
přípojky pro přilehlé parcely. „Rádi bychom, aby se
po pokládce nového povrchu do komunikace minimálně deset let nezasahovalo,“ vysvětlil Richard
Sedlický.
Celá akce bude městys stát téměř tři čtvrtě milionu
korun. Je ale nutná. Úzká ulice byla jednou z posledních ulic v Nehvizdech, kde byl povrch několik
let ryze provizorní, prašný, ve špatném počasí bahnitý, takže se tudy dalo chodit snad jen v galoších,
s kočárky se projet nedalo vůbec.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

Bylo schváleno zřízení věcného břemene v ulici
Vyšehořovické naproti bytovému domu. Důvodem je vytvoření vnějšího přístupu do zahrady
od rodinných domů. Jedná se o část pozemku
174/50, který je ve vlastnictví městyse a firmy
Moravská stavební.

Val v péči obyvatel
O vnitřní stranu valu v ulici Za Humny se
budou starat obyvatelé přilehlých rodinných
domů. Obec s nimi jedná o poskytnutí geotextilie a zatravňovacích prvků, které by zamezily
sesouvání zeminy.
-arINZERCE

PÉČE O ZELEŇ POKRAČUJE
V Nehvizdech dojde k plánované údržbě zeleně.
A to hned na několika místech. Například v ulici
Toušeňské se po reklamaci nově vysazených stromů vymění uschlé kusy. Podobná situace je i v ulici
Pražské.
„V ulici Toušeňské se označí všechny zdravé, nově
vysázené stromy. Všechny uschlé stromy firma Bursík do poloviny listopadu vymění za nové a postará
se o řádnou zálivku. Současně provede výměnu zaschlých keřů v Pražské ulici,“ líčí šéf komise stavební a životního prostředí Richard Sedlický.

Dojde též k prořezání stromů v Pražské ulici v úseku od začátku obce po areál Pod Studánkou, a to
na obou stranách. Zastřižena také bude zeleň v ulici
Ke Hřbitovu a Do Nehvizdek. Odbornou firmou
budou ošetřeny stromy v ulici U Studánky a na dalších místech v obci. Stavební komise rovněž s odborníky konzultuje dosadbu zeleně v parku v ulici
Pražské. Jednalo by se o okrasnou zeleň a živý plot
podél hlavní silnice.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

INZERCE
Nabízím pojištění vašich nemovitostí,
domácností, automobilů, životní
kapitálové pojištění, úrazové pojištění dětí
a dospělých osob.
Dále přehodnocení Vašich stávajících pojistných
smluv. Obchodní sleva možná až do 40%.

V případě zájmu volejte
osobního poradce České pojišťovny
Danilela Kalaše, Nehvizdy,
mezi 15:00 - 19:00 hod. tel: 602 371 081.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY
Záruční a pozáruční servis
horizontální žaluzie
horizontální žaluzie na plastová
a Euro okna
vertikální žaluzie
interiérové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
markýzy

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
PRVNÍ ČTVRTINU VOLEBNÍHO OBDOBÍ MÁ SAMOSPRÁVA ZA SEBOU

JE TO PRÁVĚ ROK OD
PŘINÁŠÍME PRVNÍ
Od říjnových komunálních voleb v roce 2010 uběhlo 12 měsíců a mandát současného zastupitelstva se tak přehoupl do druhé čtvrtiny. Uplynulé období již skýtá prostor pro první bilancování, protože bylo svědkem mnoha změn
a událostí, které, troufám si tvrdit, zařazují Nehvizdy mezi úspěšné obce.
Které sliby z předvolebního
programu již tedy byly naplněny?
Školství, děti
Městys investicí do přestavby sokolovny ve výši
dvou milionů korun zajistil zvýšení kapacity pro
předškolní vzdělávání dětí o dalších 34 míst. Provozní doba školky i družiny byla prodloužena po do-

cz, kde jsou také bohaté fotogalerie ze všech akcí.
Čekáme rovněž, zda nám kraj dá dotaci na dostavbu
mateřské školy, v níž by mělo najít útočiště nejen 117
dětí, ale také unikátní třída pro děti handicapované.

Kultura,
volnočasové aktivity, sport
Na oficiální web byl umístěn interaktivní kalendář
všech plánovaných akcí v Nehvizdech, na kterých
se organizačně podílejí také místní organizace TJ
Sokol, AFK Nehvizdy, Dětské centrum Dráček
a pochopitelně také základní a mateřská škola. A je
z čeho vybírat. Od divadla a akcí pro nejmenší, přes
tradiční události v průběhu roku až po besedy, výlety a vánoční besídku pro seniory. Namátkově připomínáme Podzimní dětský den, Posvícení, Velikonoční a Posvícenský jarmark, Nehvizdskou dýni,

v Nehvizdském kurýru, na úředních deskách.
V průběhu roku přibylo na web slibované diskusní
a informační fórum. Pravidelně jsou aktualizovány
také vývěsky v celé obci.
Ulice Horoušanská má nový asfaltový povrch, další opravy komunikací a retardérů budou do konce
roku provedeny. V obci se objevilo více kontejnerů
na plasty, papír i sklo. Dále mají občané k dispozici
kontejnery na bioodpad, které usnadnily odkládání
posečené trávy. Lékařská péče přímo v Nehvizdech

foto: Mirka Kvasničková

hodě s vedením školy a poprvé byl o prázdninách
zorganizován také příměstský tábor. Ve spolupráci
s DDM Hlavního města Prahy zřídil městys „nad
poštou“ Dětské centrum Dráček pro rodiče s nej-

foto: Iva Prekschlová

foto: Jana Sedlická

foto: Jitka Záhrobská

menšími dětmi, kde jsou k dispozici také odpolední
kroužky pro starší děti i dospělé. Rekonstrukci za desítky tisíc korun prodělala dětská hřiště u sokolovny

Čarodějnice, Advent, májovou a posvícenskou zábavu (podrobnosti z několika posledních akcí najdete
na stranách 2 a 3, nebo na straně 10).
Byla připravena dokumentace pro záměr obnovy
starých obecních cest, s tím, že na té do Mstětic byly
provedeny první terénní úpravy. Zároveň městys
zpracoval a podal žádost o přidělení dotace na obnovu povrchu cesty a ovocného sadu. Další žádost
o dotace byla podána na výstavbu multifunkčního
sportoviště za valem a dalšího u fotbalového hřiště
AFK. Nyní čekáme, zda nám dotace budou přiznány.

je ve zrekonstruované ordinaci zajištěna lékařem
pro děti i dospělé, městys za tím účelem uzavřel
smlouvu o spolupráci se Zdravotním centrem Jirny.
Kromě standardního rozvozu obědů seniorům byl
letos poprvé zajištěn také prázdninový výdej obědů
našim starším spoluobčanům.
Městys uvedl čističku odpadních vod ze zkušebního
do trvalého provozu, směnil k ní přilehlý pozemek
kvůli případné možnosti jejího budoucího rozvoje
a zakoupil rybník v Nehvizdkách, dále připravuje projekt oddychové zóny na rekultivované ploše
v jižní části obce.

Bezpečnost, doprava
Městys nastavil úzkou spolupráci s Policií ČR. Dokladem dobrých vztahů je kromě frekventované přítomnosti policistů v obci také jejich účast na akcích

Správa obce,
informování občanů, lékaři
Potřebné informace o činnosti zastupitelstva, radnice a další údaje jsou k dispozici na webu Nehvizd,

foto: Mirka Kvasničková
foto: Soňa Pražáková

a v Lentilkách. Poděkování patří všem dárcům, kteří
na tyto akce přispěli, prací či financemi. Připomínáme, že seznam dárců najdete na www.nehvizdy.
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foto: Mirka Kvasničková

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

typu dětský den či výměna informací pro bezpečnostní rubriku tohoto časopisu. Kromě vybudovaných retardérů a doplněného dopravního značení
by další zlepšení dopravní situace v obci měl přinést
zpomalovací semafor, pro jehož realizaci již byla

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR

KOMUNÁLNÍCH VOLEB.
BILANCOVÁNÍ
zpracována kompletní stavební dokumentace. Instalace je naplánována na počátek roku 2012. Kolem
základní školy v ulici Horoušanská bylo letos na jaře
dobudováno zábradlí pro větší bezpečnost školáků.
Společným úsilím obcí a občanských sdružení se
podařilo zpomalit proces přípravy paroplynové
elektrárny u Mochova. Nehvizdy iniciovaly vznik
májového memoranda, které formálně sjednotilo
odpůrce projektu elektrárny. V srpnu zastupitelé schválili pozemek pro volný výběh psů, který
v Nehvizdech dlouhou dobu chyběl.
Obec nyní dotuje provoz autobusové linky č. 398
částkou 15 tisíc korun měsíčně a dosáhla také toho,
že do provozu byly nedávno uvedeny kloubové au-

tobusy, které jezdí v ranních a odpoledních špičkách.
I v dalším období budeme pracovat na zlepšování
života v Nehvizdech. Úkolů nás čeká opravdu mnoho a spoléháme proto na podporu všech obyvatel.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

foto: Mirka Kvasničková

Vážení občané! Posílejte na mestys@nehvizdy.cz své
náměty a připomínky, především nám řekněte, co je
pro vás důležité, co byste chtěli zlepšit, aby se vám
v Nehvizdech skutečně dobře žilo, nejen bydlelo. Žádný námět v radničním koši nekončí! Děkujeme.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

NAŠE VOLEBNÍ HESLO
SE DAŘÍ NAPLŇOVAT, ŘÍKÁ STAROSTA
Ve funkci starosty městyse Nehvizdy je již rok. Proto se Vladimír Nekolný ohlédl za tím, co se novému zastupitelstvu povedlo a co ho naopak mrzí. „Myslím si určitě, že se snažíme naplňovat naše heslo: V Nehvizdech se nejen
bydlí, ale i žije,“ říká.
Jsem také rád, že se do pořádání všech aktivit pro
spoluobčany zapojují i lidé, kteří nejsou v zastupitelstvu a věnují tomu spoustu času, za což jim patří
dík.
Na kterou z těchto věcí jste nejvíce pyšný?
Na to se těžko odpovídá, protože celé zastupitelstvo
celý rok tvrdě pracovalo. I nečlenové v různých
komisích. To, co se nám podařilo, průběžně zveřejňujeme, a výsledky ať zhodnotí sami občané. Práce,
která není vidět, a hodně si jí vážím, je ta, že se nám
podařilo zažádat o několik dotačních titulů a připravit pro ně veškerou potřebnou dokumentaci.
I když třeba nakonec dotace nezískáme, jsou tímto
veškeré podklady připraveny pro realizaci, anebo
pro znovupodání žádosti z jiného dotačního titulu.
Co vás naopak mrzí?
Některé ohlasy na nové předškolní zařízení v sokolovně. Když se tam přijdu podívat a vidím spokojené děti, jak si hrají, pookřeju. Na druhou stranu
ovšem člověk cítí zklamání z některých reakcí.
Vladimíra Nekolného můžete v obci potkat denně, stejně tak ho každý všední den zastihnete na úřadě, většinou v dopoledních hodinách
foto: Mirka Kvasničková

S čím jste po roce ve funkci spokojen?
Například s tím, že zastupitelstvo se ke všem problémům obce staví jednotně a že se nepolitikaří. Jde
nám o to, aby se v obci lépe žilo.
Co se podle vás nejvíce zdařilo?
Nejvíce si cením toho, že se nám podařila užší spolupráce se Sokolem, AFK a místní školou. Tato spolupráce totiž přináší občanům plno zdařilých akcí,
které se pro ně i jejich děti pořádají. Na těchto ak-

cích se lidé poznávají a sbližují. Rozběhla se spousta
zájmových kroužků pro děti a pro dospělé, perfektně funguje Dětské centrum Dráček, které je hojně
navštěvováno. Je více možností pro sportování dětí
i dospělých.
Co byste ještě přidal?
Velice si také vážím, že o dění v obci mají zájem
i senioři. Ti se neúčastní jen pravidelných setkání
na úřadě městyse, ale i jiných akcí v Nehvizdech.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Jak to myslíte?
Celé zastupitelstvo tomuto projektu věnovalo velké úsilí a obec do něj vložila nemalé peníze. Jenže
ozvaly se některé hlasy, že toto zařízení je nevyhovující a děti jsou znevýhodněny. Jsou to místní
tamtamy, oficiálně žádná stížnost nepřišla. Již několikrát jsme se ale těmito ohlasy zabývali na školské komisi i radě. Učitelé i zastupitelé z toho byli
zklamaní, protože jejich přístup k této problematice našeho předškolního zařízení byl stoprocentní
a chtěli, aby se uspokojilo co nejvíce zájemců.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z RADNICE

ZE ZÁŘIJOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Senioři strávili příjemné
ODPOLEDNE NA RADNICI

Zastupitelstvo městyse potvrdilo na základě hlasování z 23. srpna schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nehvizdy.

Na třicet seniorů přišlo na radnici, aby si popovídal se starostou, místostarostou a zastupiteli a prohlédlo fotografie ze
všech nehvizdských akcí
Foto: Mirka Kvasničková

Fotografie z Podzimního dětského dne, opravy
povrchu v Horoušanské ulici, nebo fotografie potápěče v nehvizdské čistírně odpadních vod a řady
dalších akcí si v pátek 23. září prohlédli na radnici
senioři. Asi nejvíce se jim líbila na snímcích nová
školka v sokolovně, obdivovali herny i malé toalety
a velmi se divili, jak přísná jsou v dnešní době hygienická a protipožární pravidla, kterými se musela
rekonstrukce prostor řídit.
Po aktualitách a řadě informací od starosty i zastupitelů přišla na řadu oddechová část odpoledne.
Z Čelákovic jsme totiž obdrželi fotografie z deva-

tenáctého a první poloviny dvacátého století, a tak
bylo při pohledu na černobílé i kolorované snímky, nač vzpomínat. Je pravda, že sousední město se
za posledních sto let změnilo téměř k nepoznání.
Zastupitelka a vedoucí Dětského centra Dráček
Jitka Záhrobská přišla na setkání seniory pozvat
na speciální akce, které v Dráčku pořádají také pro
ně – ať už jsou to přednášky o výživě, nebo třeba
předvánoční kurz zdobení perníčků.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

GRATULUJEME jubilantům
V říjnu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum tito občané:
VĚRA BUDKOVÁ, IVO DRAGUN
LIBUŠE HOLÁ, JIŘÍ KVASNIČKA ST.
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

Z radničního diáře
➢ Hasiči byli na kontrole
V září zjistila kontrola Krajského inspektora záchranného hasičského sboru několik nedostatků,
které městys musí odstranit. Je nutné provést
revize nadzemních a podzemních hydrantů, aktualizovat směrnice městysu a doplnit označení
ohlašovny požárů.
➢ Více parkovacích míst
Zabýváme se možností rozšíření parkovacích
míst před sokolovnou a mateřskou školou.
➢ Úzká jednosměrná nebude
Řešíme úpravu ulice Úzká, zpevnění jejího povrchu a výjezd na ulici Horoušanskou. Návrh, aby
byla jednosměrná, byl zamítnut.
➢ Nové lavičky v Nehvizdech
Městys zakoupil nové lavičky. Jednu umístil
do parku u Pražské, dvě k dětskému centru Dráček, jednu k valu v ulici Vyšehořovická a ostatní
do ulice Do Nehvizdek.
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➢ Pozor na znečišťování čističky!
Ve dnech 17. a 18. září a 20. a 21. září se vyskytly
problémy na čistírně odpadních vod, a to kvůli
vypuštění či přečerpání usazených kalů z jímky
nebo vypuštěním fekálního vozu do kanalizace. Jednalo se o větší množství, což bylo naměřeno na průtokoměru. Tímto činem došlo k částečnému úhynu bakterií, které jsme museli navozit
z čistírny v Toušeni. Bylo také nutné odčerpávat
kal do zásobníku, více provzdušňovat a touto
neustálou kontrolou uvést čistírnu do provozuschopného stavu.
➢ Žádáme důrazně občany, pokud zjistí zapáchající kanály, aby kontaktovali úřad městyse, který
provede kontrolu. Dále městys požádá odbornou
firmu, aby provedla kontrolu přípojek, zda jsou
napojeny přímo do kanalizace, nebo je odtok
přes jímku. Občané byli již v minulosti vyzváni,
aby si toto dali do pořádku. S těmi, kdo tak neučinili, bude zahájeno řízení.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Zastupitelstvo schválilo:
➢ Vyčlenění části pozemku pč. 522/2 o rozloze cca
3 000 m² pro volné pobíhání psů.
➢ První rozpočtové opatření dle předloženého
návrhu.
➢ Povolení výstavby bytového domu s 18 bytovými jednotkami pod zastávkou U Studánky,
budou-li splněny tyto podmínky: úhrada příspěvku na infrastrukturu za I. etapu výstavby
ve výši 700 tisíc korun, úhrada příspěvku 500
tisíc korun za II. etapu (úhrada 250 tisíc korun
bude vázána na vydání územního rozhodnutí
a dalších 250 tisíc bude splatných při vydání kolaudačního rozhodnutí), vybudování dětského
hřiště a oddechové plochy, vybudování dostatečného počtu parkovacích míst s koeficientem
min 1,75 parkovacího místa na bytovou jednotku. Objekt bude koncipován jako areálové bydlení, takže parkoviště, komunikace a zelené plochy
nebudou ve vlastnictví obce.
➢ Směnu pozemku pč. 252/2 za pozemek pč. 245.

Zastupitelstvo neschválilo:
➢ Žádost majitelů rodinného domu v ulici Družstevní na odkup obecního pozemku před jejich
nemovitostí.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
➢ Zprávu starosty, zprávu komise finanční a bezpečnostní, zprávu komise stavební a životního
prostředí, zprávu komise školství, kultury a sportu včetně zprávy ředitele Základní a mateřské
školy Nehvizdy.
➢ ZM hlasovalo o schválení vlajky Nehvizd ve variantě se dvěma vodorovnými pruhy v barvě zelené a bílé a znakem Nehvizd umístěným v levé
polovině, přičemž z tohoto hlasování nevzniklo
usnesení. (Vlajka byla schválena na říjnovém
zasedání, podrobnosti z říjnového zastupitelstva
přineseme v příštím čísle.)
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Informace
Z ÚŘADU
Informujeme rodiče dětí, kteří byli na Vítání
občánků 11. června a 3. září, že si mohou v podatelně úřadu vyzvednout dárek – hrníček.
Úřad městyse upozorňuje občany, že poslední
úřední záležitosti jim budou vyřízeny 15 minut před koncem pracovní doby. Dveře úřadu
jsou otevřeny denně, na úřední pondělí a středu
v Nehvizdech nehrajeme, jen v pátek končí pracovní hodiny v poledne.
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory, které
se uvolní v čp. 8 v ulici Pražská, v 1. nadzemním
podlaží budovy. Bližší informace získáte v podatelně úřadu městyse.
Miroslava 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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

TŘICETILETÁ VÁLKA ANEB
KDYŽ NEHVIZDY TRPĚLY
Ne vždy bylo obyvatelům Nehvizd do smíchu. Na městečko dopadla v průběhu dějin i pořádná tma. Nejhůře bylo
obci v 17. století, v období třicetileté války. Počet obyvatel v kraji klesl v té době na desetinu!
nu hlavního města. Když dorazila vojska Gallasova
pluku do Čelákovic, pobrala a zničila v okolí všechno, co ještě zbývalo.

Kradli jídlo a vraždili na potkání
Když se švédskému vojevůdci Bannerovi nepodařilo dobýt Prahu, usídlil se v Brandýse. Jenže tam
začal v roce 1640 trpět nedostatkem potravy, a proto se stáhl k Mělníku. V kraji tak Bannera znovu
vystřídalo císařské vojsko. Bídy však nijak neubylo.
Císařská jízda rozložená po Nehvizdech a Šestajovicích se zoufale rozjížděla po vypleněném kraji
a sháněla jídlo. Přitom se dopouštěla těch nejhorších násilností.
Nehvizdy a okolí se z válečných hrůz vzpamatovaly
až o několik století později. Rána byla příliš tvrdá
a bolestivá.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
S využitím publikace Nehvizdy od Aleše Střechy
a internetu
Pražská defenestrace v roce 1618 stojící na počátku třicetileté války

Na počátku 17. století městečko i s celým okolím
značně vzkvétalo. Brandýský historik Justin Václav Prášek (1853-1924) například popisuje situaci
v tehdejších Nehvizdech takto: „Nehvizdy byly tehdy
živé městečko při královské silnici, po níž dál se hojný provoz, ba i pošta tudy brala se do Slezska, v 16.
století pěší, od roku 1615 jízdná. O hlučném životě
v Nehvizdech tou dobou svědčí značný počet patera
domů šenkovních a rozvoj živnosti kamenické.“
Jenže třicetiletá válka, která zachvátila Evropu,
rozvoj městečka zabrzdila. Tento válečný konflikt
byl ke zdejšímu kraji neuvěřitelně krutý. Nehvizdy
a okolí tentokrát doplatily na polohu blízko klíčového hlavního města. Obyvatelstvo trpělo od všech
vojsk, která tudy prošla a která loupila, znásilňovala
a vraždila. Zatímco v celých Čechách a na Moravě tehdy poklesl počet obyvatel na polovinu, klesl
zdejší stav daleko více. Byly vypáleny a zanikly celé
vsi, počet obyvatel klesl na desetinu.

Vojáci poničili i faru a kostel
V Nehvizdech byla situace asi taková: devět poddanských nesvobodných dvorců a čtyři chalupnic-

Hrůzy třicetileté války, rytina Jacquese Callota

Z archivu městyse

ké živnosti zpustly úplně. Dle Kounického urbáře
z roku 1689 dokonce zbylo z těchto třinácti živností
jediné stavení, ostatní byla do základů pobořena.
Z pěti šenkovních domů zbyly pouze dva. Následky
války byly hrozné.
Císařští a později saští a švédští vojáci drancovali
beztrestně zdejší kraj, nešetřili ani kostel či faru.
Roku 1634 píše farář Řehoř Mahnus Textorides
v Nehvizdech panu Janu Rudolfu Trčkovi, aby mu
byl vyplácen ze dvorů v Nehvizdech i Nehvizdkách
desátek, a líčí zkázu, kterou roku 1631 saské vojsko
způsobilo.
„Nejen fara se vším svým stavením v popel jest
obrácena ale … i chrám … náramně jest porušen,
takže zámky, dvéře, okna, stolice, podlahy …. jsou
polámány, ano i ty oltáře od těch drancovníkův jsou
obnažené,“ píše.
Nejhorší situace nastala po roce 1639. To se v kraji vyřádily jak jednotky švédského vojevůdce Jana
Bannera, tak císařského generála hraběte Matyáše
Gallase. Banner vpadl do Čech ze Saska a táhl proti
pravému labskému břehu. Gallas na to zareagoval
tak, že se z východních Čech stáhl k Praze na obra-

Z archivu městyse
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TŘICETILETÁ VÁLKA
VE ZKRATCE
Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský
ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví
a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci
v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím.
Neméně důležitou příčinou války byl také boj
evropských zemí o politickou nadvládu.
Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi. Další
mocenský souboj, který již v Evropě probíhal
mezi Nizozemskými provinciemi a Španělskem, dnes známý jako nizozemská revoluce,
také výrazně ovlivňoval boje v Evropě. A konečně vstup katolické Francie na stranu „protestantů“ z obavy o přílišnou moc Habsburků
podtrhl mocenské zájmy na pozadí třicetileté
války.
První roky války probíhaly především na území Českého království a Rakouského arcivévodství, vzhledem k tomu, že zde vypukly
revoluce proti Habsburkům, nicméně na většinu dalších let války se boje přemístily mimo
tato území v důsledku toho, že se katolíkům
podařilo velkou část bitev vyhrát a přesunout
boje na území Svaté říše římské, které ovládali
protestanti.
Vleklá a rozsáhlá válka způsobila obrovský
úbytek obyvatelstva na zasažených územích.
V průměru poklesl počet obyvatel o třicet procent, u mužů až padesát procent. České země
byly po většinu války uchráněny před největšími válečnými útrapami, ale počet obyvatel
i zde rovněž poklesl o jednu třetinu. Válka
skončila uzavřením vestfálského míru v roce
1648, z tohoto míru nejvíce získaly protestantské státy a Francie.
-arZdroj: Wikipedia
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z DĚTSKÉHO CENTRA DRÁČEK, TJ SOKOL NEHVIZDY A AFK

V DRÁČKU TO JEDE: BAZÁREK
I OSLAVA NAROZENIN

Bazárek se podařil, za pár korun si mohly maminky pro své děti pořídit výbavičku na zimu

V září se opět otevřely dveře našeho Dráčku. Dopoledne se tu scházely maminky s dětmi a odpoledne
se pomalu rozběhly i kroužky. Největší zájem je zatím o „Kytaru k táboráku“ a „Výtvarný atelier“. O víkendu jsme uspořádali již druhou narozeninovou
oslavu, tentokrát v princeznovském stylu.

JEŠTĚ MÁME
V KROUŽCÍCH
VOLNO!
Ještě pořád máte možnost přihlásit své děti
i sebe do kroužků „Šikovné ručičky“, „Angličtina pro nejmenší“ a „Šití od A-Z“. Kurzy zahájíme po naplnění kapacity a budou trvat 5 měsíců
Kurzy výtvarných atelierů již běží, ale jsou ještě
poslední čtyři volná místa. Neváhejte.
V pátek hlídáme jako ve středu
Na základě naplnění naší hlídací kapacity
ve středu a po dalším zájmu z vaší strany jsme
tuto službu rozšířili i na pátek. Tuto službu je
nutné rezervovat alespoň den předem. Hlídáme
tedy ve středu i v pátek od 8 do 13 hodin.
-jz-

foto: Petra Horáková

Podařilo se nám zorganizovat také první bazárek
oblečení a věcí pro malé děti. Zjistili jsme, že v malém prostoru se dají dělat velké věci. Kromě zimního oblečení (velikost 0 - 8 let) se prodávaly hračky,
kočárky, kola, jídelní židličky, přebalovací pulty,
vaničky, postýlky a mnoho dalšího. Byli spokojeni
prodávající i nakupující. V březnu bazárek určitě
znovu zopakujeme – budou se prodávat jarní, letní oblečení a zaměříme se také na kola, odrážedla
a ostatní „šlapadla“.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městysi za úpravu parku před Dráčkem. Jedná se o dvě lavičky, koš a tabuli na malování (křídy
darujeme dětem v Dráčku). Tento park slouží všem
obyvatelům Nehvizd a ráda bych jej do budoucna
ještě obohatila o dřevěné „sezení“ pro malé děti.
Pokud máte nápady či byste rádi přispěli k jeho
úpravě, obracejte se na mne v Dráčku.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

FOTBALISTŮM SE
ÚVOD SEZONY
VYDAŘIL
V okresním přeboru chtěli hrát ve středu tabulky. Tento plán zatím zdatně plní. Na začátku října patřila fotbalistům AFK Nehvizdy
dokonce čtvrtá příčka. S úvodem soutěže tedy
byli spokojeni.
„Jsme na 4. místě ze čtrnácti účastníků, máme
na kontě tři vítězství, jednu remízu a dvě prohry. Není tedy důvod k tomu, abychom byli
nespokojeni. Je vidět, že očekávání, s nímž
jsme do soutěže šli, tedy pohybovat se okolo
středu tabulky, je reálné,“ hodnotil prvních
šest duelů předseda AFK Jiří Poběrežský.
K vydařenému vstupu do sezony pomohlo i přeložení dvou zápasů na domácí půdu.
Z šesti střetnutí totiž Nehvizdy odehrály čtyři doma. Sousední Záluží, které postoupilo
do okresního přeboru spolu s AFK, zatím nezískalo ani bod a ve čtrnáctičlenné tabulce je
poslední.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Vzhledem k redakční uzávěrce Nehvizdského
kurýra uvádíme stav po prvním říjnovém víkendu a po šesti odehraných kolech.

STŘÍPKY Z AFK
Větší bezpečnost
Kvůli poslednímu vloupání do šaten na hřišti
bylo AFK nuceno vyměnit zadní okno u sprch
a opravit mříže, bylo též přenastaveno bezpečnostní zařízení, které upozorňuje na zásah
do celého objektu.

Reklama za brankami
AFK musí dořešit reklamu jednoho z největších sponzorů klubu nehvizdské firmy Compass, ta bude umístěna na záchytných sítích
za brankami.

Náhrada za projektor
Při posledním vloupání byl odcizen projektor,
který zajišťoval promítání sportovních klání
v klubovně AFK pro občany Nehvizd. Klub
však pracuje na náhradě, aby mohlo společné
sledování přímých přenosů pokračovat.

Úspěšní jsou i prckové

POČASÍ AKCI ŠLAPETO
TENTOKRÁT NEPŘÁLO

Začala rovněž soutěž nejmladších žáčků v minikopané. „Prckové“ (k 3. 10.) odehráli čtyři
zápasy, dva vyhráli, dva prohráli, což je velký
úspěch. V tabulce jsou na pátém místě z deseti
účastníků.

Letošnímu Šlapeto, které se konalo u sokolovny
v neděli 18. září, bohužel počasí příliš nepřálo. Těsně před začátkem začalo pršet, ale i přesto dorazilo
deset odvážlivců. Na děti čekaly v ulici Na Příštipku
jízda na čas a jízda zručnosti. Další soutěže se přesunuly do sálu v sokolovně, tam děti hrály pexeso,
vyráběly semafor a vyplňovaly bludiště. Po splnění
úkolů dostal každý odměnu. Některé děti si soutěže
klidně zopakovaly i dvakrát a pořádně si to užily.
Doufám, že příští rok nám bude více přát štěstí!

Nábor nejmenších na jaře

Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz
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AFK si cení kladného přístupu rodičů a zájmu
nejmenších fotbalistů. V současnosti je evidováno 25 žáčků. V příští sezoně dojde ke vzniku druhého družstva minikopané, stávající
tým doplní děti z náboru, který se bude konat
na jaře 2012.
-arMáte-li fotografie z utkání malých i velkých
nehvizdských fotbalistů, zašlete je na mestys@nehvizdy.cz, rádi je uveřejníme v Kurýru
i ve fotogalerii na webu. Děkujeme!
foto: Eva Luňáková

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
KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
OD POLOVINY ŘÍJNA DO POLOVINY LISTOPADU
16. ŘÍJNA OD 8.00 DO 20.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
CYKLUS PŘEDNÁŠEK O VÝŽIVĚ
8 – 10 hodin Výživa ve stáří
(především pro naše seniory) (vstupné 75 korun)
10 - 12 hodin Výživa v těhotenství (75 korun)
12 - 14 hodin Výživa člověka (75 korun)
14 - 16 hodin Výživa po porodu (75 korun)
16 - 18 hodin Výživa dětí (75 korun)
18 – 20 hodin Analýza TANITA (100 korun)
Jedná se o jeden z nejspolehlivějších nástrojů, kde
se dozvíte, zda je složení vašeho těla v pořádku nebo
potřebujete zhubnout, přibrat či jinak upravit poměry jednotlivých složek těla. Přednášky vede specialistka na zdravý životní styl Andrea Lankašová.
Pořádá Dětské centrum Dráček
20. ŘÍJNA OD 10 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
BUĎTE KRÁSNÉ!
Kosmetické poradenství, analýza pleti přístrojem,
vizážistika. Poradenství je připraveno při dopoledním programu, děti můžete vzít pochopitelně s sebou, už se na ně těšíme!
Zdarma. Pořádá Dětské centrum Dráček
22. ŘÍJNA OD 14 HODIN NA RADNICI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na radnici opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků základní školy, pan fotograf, ani
malý dárek pro každého občánka. Rodiče dostali,

případně co nevidět dostanou na Vítání oficiální
pozvánku. Rádi uvidíme i babičky a dědečky a další
příbuzné, kteří chtějí být u slavnostního okamžiku
přítomni. Pokud se vám narodilo děťátko a chcete, abychom je na radnici přivítali, neváhejte nám
to sdělit, stačí napsat na mestys@nehvizdy.cz.
Pořádá městys ve spolupráci se ZŠ Nehvizdy
29. ŘÍJNA OD 16.00 HODIN
VE VELKÉM SÁLE SOKOLOVNY
NEHVIZDSKÁ DÝNĚ
Děti se mohou těšit na celou řadu soutěží a her pro
malé i větší děti. Opět se po roce budou vyřezávat
dýně do tvarů strašidýlek. Od 18.00 hodin pak
od sokolovny vyrazí lampionový průvod směrem
k poli u hřiště AFK. Lampiony se svíčkami si vezměte s sebou. Na závěr všechny v 18.30 hodin čeká
překvapení – velký nehvizdský ohňostroj. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Pořádají městys, Dětské centrum Dráček a TJ Sokol
Nehvizdy
30. ŘÍJNA OD 15.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
POHÁDKA O ROHATÉ PRINCEZNĚ
Divadelní soubor Tyl z Čelákovic přiveze
do nehvizdské sokolovny pohádku Vladimíra Klapky O rohaté princezně na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady. Hraná pohádka je vhodná pro
předškolní i školní děti, ale pobaví se také rodiče.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá městys a TJ Sokol Nehvizdy
5. LISTOPADU
OD 13.00 DO 16.00 HODIN
KURZ PRVNÍ POMOCI A NÁHLÝCH STAVŮ MALÝCH DĚTÍ
Tříhodinové školení vás seznámí s první pomocí při náhlých poruchách zdraví u vašich dětí. Praktické vyzkoušení
resuscitace na třech figurínách různého věku.
Pořádá: Asociace dobrovolných záchranářů ČR (www.adzcr.eu)
Cena za tříhodinový blok:
220 korun.
Rezervace osobně nebo e-mailem:
detskecentrumdracek@seznam.cz.
Pořádá Dětské centrum Dráček

14. LISTOPADU OD 9.00 DO 11.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
KURZ POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ
- DĚTSKÝ VZDOR
Přednášet bude psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová.
Vstupné 20 korun včetně hlídání dětí.
Nutná rezervace. Podrobné informace získáte na
e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Pořádá Dětské centrum Dráček
19. LISTOPADU OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
KURZ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Naučte se ty nejlepší techniky, získejte osvědčené recepty, abyste si na Vánoce mohli upéct skvělé
perníčky a také je krásně nazdobit. Kurz vede zkušená lektorka z Nehvizd.
Vstupné 75 korun.
Nutná rezervace. Podrobné informace získáte na
e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Pořádá Dětské centrum Dráček
Petra Horáková,, skolska@nehvizdy.cz
Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně aktualizuje. Plakáty na jednotlivé akce najdete
na www.nehvizdy.cz, ve vývěskách po celém městy-

TIP NA VÝLETY
do okolí Nehvizd
Máte rádi „stará“ auta?
Navštivte e-stránky www.automuzeum.cz
a vyberte si, které muzeum v celé republice by
se vám líbilo navštívit.
Nejbližší a velice zajímavé, které je z Nehvizd
pět minut autem, je První muzeum socialistických vozidel v Kozovazech. Při jeho návštěvě
na vás dýchne nostalgie a vzpomínky. Vaše děti
se mohou podívat, v čem jste jezdili vy nebo
vaši rodiče a prarodiče. Při této návštěvě si určitě nenechte ujít příjemné posezení v místní
restauraci Lony. Kuchyně, atmosféra, obsluha
skvělá. Dětský koutek samozřejmostí.
http://www.pension-lony.cz/prvni-ceske-muzeum-socialistickych-vozu
Jitka Záhrobská, skolska@nehvizdy.cz

INZERCE

A D V O K Á T N Í
K A N C E L Áě
Mgr. Tomáš Klinecký, advokát
ͻŽďēĂŶƐŬĠƉƌĄǀŽͻƉƎĞǀŽĚǇŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşͻŽďĐŚŽĚŶşƉƌĄǀŽͻ
ͻƉƌĄǀŽŽďĐŚŽĚŶşĐŚƐƉŽůĞēŶŽƐƚşͻƌŽĚŝŶŶĠƉƌĄǀŽͻ
ͻƉƌĂĐŽǀŶşƉƌĄǀŽͻŽƐŽďŶşďĂŶŬƌŽƚǇĂŽĚĚůƵǎĞŶşͻ
ͻǌĂƐƚƵƉŽǀĄŶşƉƎĞĚƐŽƵĚǇĂƐƉƌĄǀŶşŵŝŽƌŐĄŶǇͻ
ͻŽĚďŽƌŶĠƉƌĄǀŶşŬŽŶǌƵůƚĂĐĞͻƐĞƉŝƐƐŵůƵǀĂƷƎĞĚŶşĐŚƉşƐĞŵŶŽƐƚşͻ
adresa: ĞƐŬǉƌŽĚ͕dƵĐŚŽƌĂǌƐŬĄϭϰϯϯͬϭϳ;areál bývĂůĠŚŽ pivovarƵ)
telefon: ϳϮϯ ϰϰϬ ϱϳϰ email: advokat @ ŬůŝŶĞĐŬǇ͘Đǌ

3275$9,1<Å%25ĩ9.$´
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NOVINKY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

RYBÁŘI POZOR!

Bude u Mochova stát elektrárna?

PROZATÍM ZŘEJMĚ NE.
Ačkoliv dosud není k dispozici oficiální zpráva RWE
Transgas, informovaly v září
o dočasném ústupu této
společnosti od záměru výstavby elektrárny některé
deníky. Odkazovaly se přitom na tiskovou konferenci
RWE ze dne 12. září, kde
z úst představitelů RWE zaznělo, že projekt bude "nyní
zastaven" a opět posouzen
v roce 2018. Komise proti
PPE v Mochově na to konto
zaslala vedení RWE otevře-

ný dopis s žádostí o oficiální potvrzení současného
stavu projektu (najdete jej
na www.nehvizdy.cz a také
na stránce Nehvizd na Facebooku). Uvedené skutečnosti jsou důvodem k mírnému
optimismu, nicméně obce
i občanská sdružení musí
zůstat nadále ve střehu a pokračovat v obezřetné práci
proti elektrárně.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

POZOR: Od ledna pro občanky nově!

INZERCE

Upozorňujeme na změny ve výdeji občanských průkazů a cestovních dokladů, které vstoupí v platnost
na začátku příštího roku. Tato změna je vyvolána novelizací zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně podstatnou změnu, která bude mít dopad
na dostupnost výdeje uvedených dokladů pro občany, upozorňujeme, že podrobné informace najdete
na úřední desce před ÚM Nehvizdy nebo na elektronické úřední desce na www.nehvizdy.cz. Samozřejmě, že rádi podáme vysvětlení i přímo na úřadě.
Bar High oznamuje hostům rozšíření otevírací doby o denní provoz
CAFÉ BARU ve středu a v neděli od 10 – 17 hodin. Nově u nás
naleznete dětský koutek, WIFI, CAFÉ MENU.

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

Od července došlo ke změně zákona č. 99/2004
Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
v platném znění, který mění vydávání rybářských lístků. Doposud si všichni rybáři chodili
pro rybářský lístek na Městský úřad Brandýs
nad Labem, popř. jeho detašované pracoviště Praha 1. Od července 2011 rybářský lístek
vydává občanům ČR obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má
žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt,
popř. cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho
působnosti.
To znamená, že pro všechny občany, kteří mají
trvalé bydliště v Čelákovicích, Lázních Toušeň,
Mochově, Nehvizdech, Svémyslicích, Vyšehořovicích, Zelenči a jejich místních částech rybářské lístky nově vydává Městský úřad v Čelákovicích, odbor životního prostředí, Obecní
dům, Stankovského 1650, 1. patro, dveře č.
1, ing. J. Čechurová, M. Rašinová. Úřední
dny: Po, St 8 – 17 hod., Pá 8 – 14 hod.. Tel.
326 929 127- 8. Rybářský lístek je vydáván zpravidla na počkání, lístek se vydává na dobu 1 roku
za poplatek 100 Kč, na 3 roky za poplatek 200 Kč
a nebo na deset let za poplatek 500 Kč. U osob
mladších 15-ti let, rybářských hospodářů a rybářských stráží je to vždy za poloviční poplatek.

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

PŘEHLED aktivit
Strážníci v září odsloužili v Nehvizdech 30 denních a 13 nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku a pravidel silničního provozu.
V září řešili policisté v Nehvizdech celkem 35 skutků (3 trestné činy, 32
přestupků, z toho 29 v dopravě bylo vyřešeno blokovou pokutou). Policisté
dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu zhruba 150 hodin.

STŘÍPKY z akce
OTEVÍRACÍ DOBA:
ST: 10-17
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
NE: 10-17
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA
TEL.: 604 791 142
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

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

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

Obecní policie: Dne 14. 9. 2011 v 17.25 hodin obdržela hlídka OP Šestajovice telefonické oznámení, že na zahradu rodinného domu v Nehvizdech vnikl cizí pes. Hlídka na místě zjistila psa rasy kokršpaněl, kterého
odchytla a po provedení fotodokumentace ho následně umístila do kotce
na technickém dvoře úřadu městyse Nehvizdy.
Policie ČR: V Nehvizdech v ulici U Hřbitova v rozmezí 21.00 hod. dne
8. 9. 2011 a 7.45 hod. dne 9. 9. 2011 vypáčil neznámý vandal a poberta
dveře u klubovny fotbalového klubu AFK Nehvizdy, vnikl dovnitř a odcizil zde projektor zn. Sony, čímž způsobil fotbalovému klubu celkovou škodu ve výši 35 000 Kč. Jakékoliv informace relevantní k 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
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