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ZDARMA

TOČNA AUTOBUSŮ
BUDE V LENTILKÁCH

Ročník: XIII / Číslo 04 . Vydáno v Nehvizdech

JARNÍ ÚKLID
OBCE
V dubnu se uskuteční jarní úklid obce. Ve
spolupráci s krajskou správou a údržbou komunikací budou vyčištěny silnice Pražská,
Horoušanská a Toušeňská. Uklizeny
a zameteny budou i místní komunikace
a chodníky v celé obci. Naše technické služby již dokončily údržbu vysoké zeleně
a v současné době se věnují úklidu parků
a příkopů v okolí cest, opravám dopravního
značení a údržbě v obci.

Tady někde by měla stát točna.
Již dva roky řešíme otáčení autobusu linky
354. Měli jsme několik záměrů a možností,
kde na obecních pozemcích točnu umístit
(provizorně), aby autobus obsluhoval
i zastávku U Studánky.
Nyní se autobus otáčí v soukromém areálu,
který nemůže být otevřen v pozdních hodinách a o sobotách a nedělích, proto nelze
posílit víkendové spoje touto linkou.
S našimi návrhy provizorního otáčení
autobusu v různých částech Nehvizd, a to
„Lentilky“a „Uniga“, nesouhlasili občané
bydlící v těchto lokalitách. Proto jsme byli
rádi, že nám bylo umožněno otáčet autobus ve zmiňovaném soukromém areálu,
protože v dané době nebylo jiné řešení, jak
posílit autobusovou dopravu (občanům,
kteří byli proti točně u své lokality, neva-
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Foto: Mirka Kvasničková
dilo docházet na autobusovou zastávku na
náměstí a argumentovali tím, že víkendové
spoje stejně nebudou plně využívány, protože každý jezdí autem).
Nyní jsme po delším projednávání vyřešili
umístění autobusové točny se zastávkou
a zázemím pro řidiče. Tato točna bude
umístěna za stávající výstavbou v „Lentilkách“ směr Mochov u ulice Pražská. Záměr
točny se zastávkou byl projednáván s budoucím investorem výstavby v této lokalitě
a s Policií ČR – dopravním odborem. Po
jednáních byl zpracován návrh autobusové
točny se zastávkou a vyřizuje se územní
souhlas, aby investor co nejdříve
začal stavět.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

V této souvislosti žádáme nehvizdské občany, aby také pomohli s jarním úklidem
a přispěli například vyčištěním předzahrádek a veřejných prostor před svými pozemky. Jedná se zejména o výkopky
a skládky stavební suti nebo podobného odpadu odloženého při zakládání zahrad nebo
stavbě oplocení. Po dohodě s obcí pak bude
možno na těchto místech vysadit okrasnou
zeleň a zkrášlit tak okolí svého domu.
Text a foto: Richard Sedlický
Komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

Ptejte se na vše, co vás zajímá!
Rádi bychom vás seznámili s rozvojem školství v obci, a to sportovní třídy a základní
umělecké školy a se záměrem předškolního vzdělávání. Dalším tématem je sportování
dětí i dospělých a jeho další rozvoj. Řešení autobusové dopravy a představení objízdné trasy Nehvizd. Koho tato témata zajímají nebo má i jiné dotazy nebo představy, ať
přijde 24. 4. 2018 v 18 hodin do školní jídelny ZŠ Nehvizdy, ul. Bedřicha Mouchy 243.
Na vaše otázky nebo podněty budou odpovídat a vysvětlovat starosta se zastupiteli,
ředitel ZŠ Nehvizdy a ředitel ZUŠ Nehvizdy. starosta sokola, předseda AFK, předsedkyně školské komise a úřednice úřadu.
Těšíme se na vaši účast a diskuzi.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTÁNÍ JARA - TRADICI OŽIVILY NOVINKY
I letos tradičně na vítání jara v Nehvizdech
vystupovaly děti z místní mateřské a základní školy, průvod nesl Moranu do rybníku
a vyráběly se tradiční velikonoční výrobky.
I letos se opět zapojilo mnoho dobrovolníků, kteří se věnovali dětem nejen v pletení
pomlázek.
Nechyběli prodejci, ani občerstvení nezklamalo a zázemí sokolovny umožnilo

i v chladnějším počasí vychutnat skvělou
živou hudbu – kapelu „STOPTIME“.
Novinkou a oživením letošního jarmarku
byly soutěže pro ženy hospodyňky, muže
siláky a děti šikulky. Výherci byli odměněni
atraktivními cenami. Uvědomujeme si, že
nám děti v Nehvizdech rostou a současným
nejnovějším zájmovým trendem je parkour.
Proto jsme objednali vystoupení profesionál-

ních soutěžících parkouristů. Kromě vystoupení učili děti v 30minutovém workshopu
základní cviky tohoto sportu.
Myslím, že si každý přišel na to své, ale
hlavně se pobavil se sousedy. Za skvělou
atmosféru moc děkuji všem dobrovolníkům.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

SOKOLSKÝ BÁL: TRADICE OBNOVENY

První Sokolský bál na téma maškarní, je za
námi. Snažili jsme se navázat na tradici, která
již v minulosti byla zavedena a po několikaleté pauze se vrací zpět do nehvizdské
sokolovny. A věřte, že to stálo za to! Nová
výzdoba rozjasnila celý sál, masek bylo
opravdu hodně v pestré paletě, kdy fantazie
účastníků neznala mezí. Všechny masky
se ani nepodařilo ohodnotit, i když si to
zasloužily. Do brzkých ranních hodin jsme

si krásně zatančili s Kolář Bandou, až nás
mnohé bolely nohy. V tombole s více než
120 cenami bylo mnoho krásných a hodnotných cen, jako například sušička na prádlo,
romantická prohlídka zámku, výlet do Tater
či spousta sportovního náčiní. Na závěr
se předvedla skupina Aliatrix s úžasnou light
show, která hluboce zapůsobila na všechny
přítomné v sále. Velký dík patří i sponzorům
Teta drogerie a lékárny ČR, s. r. o., Schrack

Technik, spol. s r. o., městysi Nehvizdy, Tomáši Adamcovi a také dobrovolníkům, kteří
se na přípravě podíleli.
Doufáme, že se nám podařilo obnovit zašlou
tradici, a už teď se těšíme na další rok. Věřte,
že Vaše chvála je pro nás ten nejlepší motor
k uskutečnění druhého sokolského bálu.
Renáta Jarošová
Foto: Hanka Adamusová

I DĚTI MĚLY
KARNEVAL

Děti si zařádily, zasoutěžily si a celé odpoledne se vydařilo.
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Foto: Eva Lušková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VE STOLNÍM TENISE SE UTKALO 32 HRÁČŮ

Už 6. ročník navštívilo 24. března 2018 třicet
dva hrajících a nespočet přihlížejících příznivců tohoto sportu. Všech 32 hráčů bylo rozlosováno do osmi skupin každý s každým, které
byly klíčem k nasazení do dvojitého pavouka,
kde jedna prohra ještě neznamenala vyřazení
z turnaje. Mezi dětmi si nejlépe vedl Patrik
Marfinec, druhé místo obsadil Jakub Sixta

a třetí místo si vybojovala Natálie Sixtová.
Z žen si nejlépe vedla a na 1. místě se umístila
Vlasta Marfincová, na 2. místě Hana Hrbková
a na 3. místě Ludmila Macková. Mezi muži
obhájil loňské vítězství Jiří Pastír, 2. místo
obsadil Jan Rochowanski, věkem ještě dítě,
ale výkonností byl po dohodě s ním zařazen
mezi dospěláky, a na 3. místě skončil Arnošt

Macko. Na závěr bych chtěl poděkovat Tomáši
Adamcovi za zajištění občerstvení a všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého
turnaje. Děkuji všem zúčastněným a těším se
na shledání na další „pingpongové“ akci.
Arnošt Macko
mackoarnost@volny.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE:
AKCE V NEHVIZDECH
Úterý 24. 4. 2018, 18.00 hod.
Setkání veřejnosti se zástupci obce, vedení školství a organizací v obci
Místo konání: Základní škola, ul. Bedřicha Mouchy – jídelna.
Pátek 27. 4. 2018, 9.30 –12.00 hod.
Seminář Vaříme pro děti (1–3 roky)
Místo konání DC Dráček. Nutná registrace.
Hlídání dětí zajištěno, nebo možnost mít je u sebe.
Sobota 28. 4. 2018, 13.00 hod.
Branný den a oslava 135. výročí SDH v Nehvizdech
Místo konání: AFK Nehvizdy
Pondělí 30. 4. 2018, 18.30 hod.
Pálení čarodějnic
Místo konání: AFK Nehvizdy
Úterý 15. 5. 2018, 9.30 hod.
Divadlo pro nejmenší děti s rodiči (od 2 let)
Místo konání: DC Dráček
Sobota 19. 5. 2018, 15.00 hod.
Pohádková cesta pro rodiny s dětmi
Místo konání: Stará cesta u AFK Nehvizdy
Středa 23. 5. 2018, 14.00 hod.
Výlet lodí pro seniory po Vltavě s občerstvením
Odjezd od úřadu 12.30 hod. – nutná registrace předem
Pátek 25. 5. 2018, 18.00 hod.
Koncert DC Dráček a přednáška
o historii kostela (NOC kostelů)
Místo konání: kostel Svatého Václava
-jz-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ BŘEZNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFORMACE
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- dohodu vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací o jejich vzájemných
právech a povinnostech – lokalita Nad
Studánkou mezi městysem Nehvizdy
a firmou Nekolný, s. r. o., na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem dohody.
- uzavření darovací smlouvy mezi paní J.
A. a městysem Nehvizdy. Paní J. A. daruje
městysu Nehvizdy své podíly na pozemcích:
p. č. 326/307 (podíl 4/108) – v k. ú. Nehvizdy, vedený jako orná půda, LV č. 169,
p. č. 326/90 (podíl 96/2784) – v k. ú. Nehvizdy, vedený jako ostatní plocha, LV 479,
p. č. 326/65 (podíl 96/2784) – v k. ú. Nehvizdy, vedený jako ostatní plocha, LV 894,
p. č. 326/367 (podíl 96/2784) – v k. ú. Nehvizdy, vedený jako orná půda, LV 613,
p .č. 326/356 (podíl 96/2784) – v k. ú.
Nehvizdy, vedený jako orná půda, LV 613.
Městys Nehvizdy dar přijímá a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Děkujeme tímto paní Jitce Arazimové
a velice si vážíme jejího přístupu za
darování části pozemků, z nichž jeden se
nachází pod plánovaným obchvatem.
- poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
na rok 2018 pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny na nákup dýchací
techniky PSS 4000 včetně příslušenství ve
výši 50 000 Kč.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro SH ČMS Sbor dobrovol-

Upozornění pro občany –
poplatek za psa a likvidaci odpadu
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili
poplatek za odvoz komunálního odpadu
a poplatek za psa, aby tak učinili co nejdříve.
Splatnost poplatků byla ke dni 31. 3. 2018.
K uvedenému datu bylo uhrazeno 92 %
z poplatků za odpady a 88 % z poplatků za psy.
Upozorňujeme proto všechny, kterých se toto
sdělení týká, že městys přistoupí k vymáhání
v souladu s platným daňovým řádem. Těm,
kteří neuhradí poplatky za likvidaci odpadu, bude zablokována karta na sběrný dvůr.
Poplatky se platí hotově v pokladně (tj. na
Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo
převodem na účet č. 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu:
1340 a vaše číslo popisné při platbě za odpad,
1341 a vaše číslo popisné při platbě za psa.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo 724191245.
Pro informaci ještě uvádíme výši poplatků:
Více na http://www.nehvizdy.cz/mestys/odpady/.

ných hasičů Nové Jirny, Dělnická 303, IČO
68996187 na nákup dýchací techniky PSS
4000 včetně příslušenství ve výši 50 000 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem.
- zřízení dětské skupiny v budově čp. 14,
ul. Pražská, Nehvizdy pro 12 dětí pod
hlavičkou městyse Nehvizdy při plné spoluúčasti rodičů.
- zpracování aktualizace místního ÚSES
dle nové metodiky MŽP.
- název nové ulice v Komerční zóně Nehvizdy – ulice „Řecká“.
- ZM zrušilo usnesení č. 17/38/2017
a schválilo uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě a smlouvě o spolupráci mezi
městysem a společností CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., uzavřené dne 10. 3.
2015 a pověřilo starostu jeho podpisem.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- příspěvek vyšší než 50 000 Kč na navýšení spojů linky č. 655.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Ivu Prekschlovou vytvořením, vedením
a aktualizováním Evidence právních předpisů. Dále ji určilo jako osobu zodpovědnou za dodržování povinností stanovených
příslušnými ustanoveními zákona o obcích
a zákona o svobodném přístupu k informacím.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

INFORMACE O ZÁMĚRU
PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY
Městys Nehvizdy informuje o zamýšleném budoucím záměru pronájmu prostor
sloužících podnikání (určených k provozování hostinské činnosti – provoz obecní
hospody), umístěných v budově č. p. 11
v Nehvizdech na adrese Pražská 11,
250 81 Nehvizdy, a to výhledově od 1. 11.
2018.
Zájemci o pronájem se mohou obracet na
Úřad městyse Nehvizdy, kde jim budou
sděleny základní informace o zamýšleném pronájmu a podmínkách budoucího
provozu hostinského zařízení.
Pravidla a kritéria výběru nejvhodnější
nabídky a závazné podmínky nájmu předmětných prostor sloužících podnikání
budou následně stanoveny Radou městyse
a poté oficiálně zveřejněny.
(pozn.: Tato informace není záměrem ve
smyslu ust. § 39 zákona o obcích).
Restaurace, o které je řeč. 		
Foto: Archiv městyse
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Informace o přihlášení
k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému
pobytu NELZE na základě kupní smlouvy
s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Přihlásit se lze až poté, co je zápis do KN
zcela dokončen. Děkujeme za pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci dubnu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Jan PAVELKA
Jiří BOROVIČKA
Miroslava SOKOLOVSKÁ
Vladimíra ŠTĚCHOVÁ
Jarmila CHOCHOLOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOPRAVNÍ OMEZENÍ U ČEROZU
PLATÍ AŽ DO KONCE KVĚTNA

ZAHÁJENÍ
MOTOCYKLOVÉ
SEZÓNY

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán informuje o omezení
průjezdu komunikace č. II/611 z důvodu
zúžení vozovky před společností Čeroz
frucht v Nehvizdech. Budou prováděny
výkopové práce k uložení inženýrských
sítí pro výstavbu prodejen- Komerční
park Nehvizdy, o kterém jsme informovali
v minulém čísle NK. Toto omezení bude
platné v termínu od 1. 4. 2018 do 30. 5.
2018 a nemělo by výrazně zasáhnout do
plynulosti v dopravě na této komunikaci.

První dubnovou sobotu otevřeli motorkáři již 20. motocyklovou sezónu tradiční
jízdou z Prahy do Poděbrad. I v letošním
roce obsadily lázeňskou kolonádu
v Poděbradech stovky motocyklů nejrůznějších značek. Spolu s návštěvníky
a motocyklovými nadšenci zaplnily téměř
celé město.
Pro všechny přítomné byl současně
připraven zajímavý kulturní program
doplněný bohatým občerstvením a stánky
s prodejem dárkových předmětů.
Tuto akci již od začátku organizují členové Harley-Davidson Clubu Praha
a H.O.G. Chapteru Praha, a záštitu nad ní
přebírá město Poděbrady.

Richard Sedlický
Komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

ZAČÍNÁ REKONSTRUKCE
ÚSEKU DÁLNICE D11
Do Poděbrad se na zahájení sezóny sjely
stovky motocyklů.
Foto: R. Sedlický

O velikonočních svátcích začala rozsáhlá oprava prvního úseku dálnice D11.
V rámci této rekonstrukce proběhne
kompletní výměna konstrukčních vrstev
dopravní komunikace a napojení větví
křižovatky na pražský okruh. Součástí oprav budou také čtyři mosty, pravá
zárubní zeď, kanalizace a kompletní
kabelová vedení. Nově budou postavena
odpočívadla na třetím kilometru dálnice.
Do budoucna se počítá u tohoto úseku
dálnice s rozšířením ze dvou jízdních
pruhů na tři v obou směrech.
Stavební společnost Skanska začala
s přípravnými pracemi v pátek 30. 3. 2018
v úseku 0,00 – 8,00 km v levém jízdním
pásu (směr Praha) a v úseku 0,00 – 1,3
km v pravém jízdním pásu směr Hradec
Králové. Počítejte prosím s případným

zdržením při svých cestách do zaměstnání. Po celou dobu rekonstrukce bude
dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 pruzích
a bude také sloužit jako objízdná trasa
stavby „oprava komunikace Českobrodská“ v Běchovicích.
Dokončení stavebních prací je v důsledku
velkého rozsahu rekonstrukce plánováno
na září 2019.
Zhotovitel, společnost Skanska, se za
veškeré nepříjemnosti v souvislosti se
stavebními pracemi předem omlouvá.
O průběhu výstavby budeme pravidelně
informovat.

Harley-Davidson Club Praha byl založen
v roce 1928 a je nejstarším existujícím
Harley-Davidson klubem na světě. První
oficiální zahájení motosezóny pořádali
jezdci a členové H-D Clubu Praha už za
první republiky v roce 1931 a poté se jej
snažili jako tradici udržet i za doby totality. Současní členové H-D Clubu Praha tak
navazují na tradici klubu z let jejich otců
a dědů.

Richard Sedlický
Komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

Richard Sedlický
Komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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Další velká motorkářská akce se chystá
v polovině června.
Foto: R. Sedlický
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NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
OD ZÁŘÍ A V PLNÉ PARÁDĚ
Po počátečním zdržení s bouráním stropní
konstrukce se nám podařilo tuto ztrátu
dohnat a nyní jsou připraveny prostory
pro učebny a zázemí učitelů v dokončení
elektroinstalace a slaboproudých rozvodů.
Došlo k montáži protihlukových stropních
desek a po vyschnutí podlah bude instalována podlahová krytina. O prázdninovém
provozu školy budou do těchto prostor
namontovány tabule a ozvučení. Zároveň
dojde k vybavení samotných tříd nábytkem.
Jsme přesvědčeni, že od září letošního roku
bude už škola včetně nástavby připravena
pro žáky školního roku 2018/2019.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: M. Kvasničková

OHLÉDNUTÍ ZA LYŽÁKEM

Opravdu mě nenapadl originálnější název,
ale snad to nevadí. Máme za sebou první
lyžařský kurz v historii Nehvizd a myslím,
že se povedl nad očekávání. Užili jsme si
ho celý týden od pátku 9. března, hostila
nás Velká Úpa, Portášky, Pec pod Sněžkou
a tamější sjezdovky, běžecké tratě, vše, co
k lyžáku neodmyslitelně patří.
Byli mezi námi zdatní lyžaři i úplní začátečníci, mírně pokročilí i jezdci na hranici
čisté techniky. A pak i ti, kteří se domnívali,
že nejlepší je ten, kdo je nejrychlejší, na styl
nehledě.
Hlavně tu byli moc príma kluci a holky,
kteří nasadili laťku hodně, hodně vysoko.
Snažili jsme se, aby ten, kdo na lyžích nikdy
nestál, na hory a sníh nezanevřel úplně.
Největší pokroky byly patrné na začátečnících, mnozí popřeli vlastní únavu a otlučená
kolena a zarputile se znovu a znovu pouštěli
do boje se zrádným svahem a nesmyslně
kluzkým sněhem. Dodržet večerku nebyl
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problém, kolem deváté měli všichni dost
a zpravidla usínali bez rozloučení. Nedostalo nás ani počasí, které nám ukázalo
všechny krásy hor, ani obleva, díky které
sněhu rychle ubývalo. Byla spousta legrace,
hodně vzájemné pomoci, nějaká ta viróza
nebo otlučené koleno, ale byl to náš lyžák.
Skvělý lyžák.
Tak Vám všem, kdo jste ho prožili, moc
děkuji. Děkuji Kateřině Nedvědové za jeho
perfektní přípravu a odvedení, děkuji Martině Poppelové, Klárám Příplatové
a Klaudové a Janě Rýdlové za starost o běžce
a sjezdaře, děkuji za zdravotní péči – mnohdy to bylo složité – a děkuji všem klukům
a holkám, že jsem s nimi mohl lyžovat.
Je klidně možné, že někdo lyžák prožil
a vnímá jinak. Já ale za něj mohu jen děkovat.
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: Archiv školy
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ZUŠ: VYPLŇTE
PŘIHLÁŠKU
Milí čtenáři, vážení rodiče,
od minulého článku o nově zřízené ZUŠ
v Nehvizdech jsme se posunuli zase o krok
vpřed. No, krok vzad ani snad z nás nikdo
nepředpokládal :). Jednoduchá webová
prezentace je na světě, můžete tam nalézt
všechny potřebné informace o zápisu
a talentových přijímacích zkouškách. Postupně se přidávají další informace o škole.
Důležitý je elektronický přihláškový formulář, který je nezbytný k zápisu. Pro uchazeče, kteří se chystají k zápisu ve dnech 9. 5.
2018 a 10. 5. 2018, je zde link:
https://www.zusnehvizdy.cz/Přihláška.php
Díky elektronické evidenci budeme moci
efektivně naplánovat konkrétní časy
k zápisu a talentovým zkouškám. Poté budou rodiče na stránkách školy vyrozuměni,
kdy a kam se mají dostavit s ohledem na
daný obor.
Máme předběžně zajištěné kvalifikované
učitele na klavír, kytaru, flétnu, tanec, výtvarku, zpěv a hudební nauku vč. PHV.
Ostatní nástroje se budou otevírat dle zájmu
uchazečů a dle kapacity školy, například
rozšíření o elektrickou kytaru a elektronické
klávesové nástroje.
ZUŠ bude mít vyučovací budovu na adrese
Pražská 14 (DC Dráček) ve druhém poschodí, kde se momentálně řeší akustika prostor
a vybavení. Případně bude probíhat vyučování v odloučené budově ZUŠ – Bedřicha
Mouchy 243 (ZŠ Nehvizdy) pro skupinové
předměty.
Těšíme se na vás s celým hudebním týmem.
Aleš Háva, DiS
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

MEDVÍDCI
UŽ SE TĚŠÍ NA JARO

Jaro mají Medvídci nejraději.
Foto: Kateřina Čmelíková
Ačkoli pranostika říká: „Březen za kamna vlezem.“, my Medvídci jsme rozhodně za kamny
nezůstali. Začátek jara je vždy ve znamení
něčeho nového a krásného. Příroda se začíná
probouzet, zvířátka vylézají ze svých zimních
pelíšků, a tak jsme se na ně vypravili podívat.

A nemuseli jsme daleko, v Nehvizdech je jich
víc než dost. Nejprve jsme si prohlédli kravičky a telátka, kluci samozřejmě okukovali
i traktory a ostatní zemědělské stroje a hned
poté jsme zamířili na zdejší farmu. Tady nás
čekalo spousta zvířátek, a to nejen těch, které
byste na farmě čekali. Dozvěděli jsme se, jak
se jmenují, kde bydlí, co nejraději jedí, jak si
hrají, a některá z nich jsme mohli i nakrmit.
Měli jsme velikou radost, že kozy, kůzlátka
a ovečky si pochutnaly na jablcích, mrkvích
a usušeném pečivu, které jsme jim donesli.
A teď už na nás čeká další hezké období, a to
jsou svátky jara - Velikonoce. Naučili jsme se
jarní taneček, malujeme kraslice, učíme se velikonoční koledy a těšíme, že jaro už konečně
přijde, slunce začne hřát, venku se zazelená
tráva a my, Medvídci budeme běhat a hrát si
venku, protože to máme na jaru nejraději.
Ivana Frajmanová
a Kateřina Čmelíková,
třídní učitelky Medvídků
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Zápis do dětských skupin
Od září 2018 budou v Nehvizdech fungovat dvě dětské skupiny celkem pro 24
dětí. Obě budou sídlit v budově Základní
školy Nehvizdy – Pražská 14. Třídy budou
rozděleny dle věku 2–3 roky a 3–4 roky.
Veškeré informace naleznete
na www.dcdracek.cz v menu „Dětská skupina 2018/2019 – 2019/2020“. Naleznete
zde i informace „Kam hlásit své dítě – zda
do MŠ či dětské skupiny“.
Harmonogram zápisu:
1. Zápis a vydávání přihlášek:
11. 5. a 14. 5. v dětské skupině –
ZŠ Nehvizdy, Pražská 14, od 8.00–12.00
hodin a 14.00–17.00 hod. K zápisu rodný
list dítěte a platné občanské průkazy obou
zákonných zástupců dítěte.
2. Termín odevzdání přihlášek
(potvrzených od lékaře):
Do 20. 5. 2017 v dětské skupině
( 7.30–10.00 a 14.30–16.30).
3. Rozhodnutí o přijetí:
Bude vydáno dne 1. 6. 2017 od
15.00–17.00 hodin v dětské skupině –
Pražská 14. Bude zasláno e-mailem
a vyvěšeno dle pořadových čísel.
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VELKÉ ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
V březnu se našim tenistům a tenistkám podařilo dosáhnout velmi výrazných úspěchů
na celostátních turnajích.
Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) vyhrál
celkově zimní seŕii čtyř turnajů ročníků
narození 2010 na Spartě a získal pohár
za 1. místo! Dominik hrál v zimní sezóně
výborně, opakovaně zdolával velmi dobré
soupeře z velkých klubů a celkově je pro nás
1. místo ze zimní tour neuvěřitelný úspěch!
V kategorii žactva 10–12 let se výborný
úspěch podařil Nikole Kopřivové (TO Sokol
Nehvizdy), která na turnaji druhé nejvyšší
kategorie v ČR v Praze na Konstruktivě,
vybojovala 3. místo ze 32 hráček ve dvouhře
i ve čtyřhře!
Další skvělé úspěchy v kategorii žactva
přidal Šimon Svatuněk (TO Sokol Nehvizdy). Šimon na celostátním turnaji mladšího
žactva v Nehvizdech postoupil ve dvouhře
do semifinále a společně s Danem Novákem
(TO Sokol Nehvizdy) vybojovali 2. místo ve
čtyřhře.

V březnu se dařilo také Adélce Gomolové
a Kateřině Koubové (TO Sokol Nehvizdy),
které získaly 3. místo v mladších žákyních
v Nehvizdech ve čtyřhře.
Z mladších dívek v kategorii babytenis (7–8
let) výborně reprezentovaly a zahrály Daniela Kolářová a Nikola Tydlačková (obě TO
Sokol Nehvizdy) na turnajích v České Lípě
a Nehvizdech.
V nejmladší kategorii 6–7 let jsme z pověření Středočeského tenisového svazu pořádali
v Nehvizdech 10. 3. 2018 Halový přebor
Středočeského kraje. Na přeboru vybojoval
Jakub Trhlík (TO Sokol Nehvizdy) skvělými
výkony 2. místo.
Všem našim tenistům a tenistkám přejeme
hodně úspěchů a radostí v blížící se letní
sezóně!
Mladší žactvo (do 12 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 31. 3.–2. 4. 2018 –
DVOUHRA CHLAPCI: 3. Šimon Svatuněk (TO Sokol Nehvizdy). Postup do 2.
kola Daniel Novák (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA CHLAPCI: 2. Šimon Svatuněk
(TO Sokol Nehvizdy) – Daniel Novák (TO
Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (do 12 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 31. 3.–2. 4. 2018
– ČTYŘHRA DÍVKY: 3. Adéla Gomolová
(TO Sokol Nehvizdy) – Kateřina Koubová
(TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo B (do 12 let),
TK Konstruktiva Praha, 9.–13. 3. 2018 –
DVOUHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Anna Lebrušková
(TK Spartak Jihlava).
Starší žactvo (do 14 let),
Sportcentrum Poděbrady, 29. 3.–1. 4. 2018 –
DVOUHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Jana Svobodová
(I. ČLTK Praha).

Výborný úspěch se podařil Nikole
Kopřivové (TO Sokol Nehvizdy) v Praze
na Konstruktivě na silně obsazeném
celostátním tenisovém turnaji 9.–13. 3.
2018 druhé nejvyšší kategorie v ČR. Nikola vybojovala 3. místo ze 32 hráček ve
dvouhře i ve čtyřhře! Foto: Petr Kopřiva
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Starší žactvo (do 14 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 24.–26. 3. 2018 –
DVOUHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Jana Kareisová (LTK
Liberec).
Babytenis – střední kurt (8 let),
TK Sparta, 18. 3. 2018 – zimní série čtyř

WWW.NEHVIZDY.CZ

Další skvělý úspěch přidal Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy) na celostátním
turnaji kategorie babytenis (8–9 let) 3. 3.
2018 v jihočeském Písku. Šimon postoupil do hlavní soutěže a vybojoval celkové
2. místo! 		
Foto: Eva Batalová

turnajů na Spartě celkem:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
SPORT ADVANTAGE CUP –
TO Sokol Nehvizdy, 17. 3. 2018 – hlavní
soutěž smíšená:
2. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TK Česká Lípa, 10. 3. 2018 – postup do
hlavní soutěže: Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy). Útěcha: 3. Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
HALOVÝ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO
KRAJE – NEHVIZDY, 10. 3. 2018 –
hlavní soutěž CHLAPCI: 2. Jakub Trhlík
(TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
VYBERE SI KAŽDÝ: SPORTOVEC I UMĚLEC
Zážitkové dny: 2. 7., 3. 7., 4. 7. 2018
CENA: 400 Kč/den
Petra Doucková, Alena Danielová,
Klára Příplatová
Na Zážitkové dny můžete své děti hlásit
na jednotlivé termíny, nemusí se účastnit
všech dní v kuse. Program se v tyto dny
nebude opakovat, budou probíhat tvořivé
a pohybové aktivity. Zážitkové dny se
konají v nové budově školy, na adrese
Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy.
Tvořivý tábor: 9. – 13. 7. 2018
CENA: 2000 Kč
Petra Doucková, Alena Danielová, Iva
Pospíchalová
Tvořivý tábor bude tématicky zaměřen.
Proběhnou kreativní činnosti, vaření,
rukodělné činnosti, pohybové hry, výlet.
Tvořivý tábor se koná v nové budově
školy, na adrese Bedřicha Mouchy 243,
Nehvizdy.
Výpravy za dobrodružstvím 16. – 20. 7. 2018
CENA: 2000 Kč
Klára Příplatová, Lucie Halačková
Výpravy za dobrodružstvím – tábor je inspirovaný myšlenkou skautingu. Aktivity
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jsou zaměřeny na pěstování lásky a úcty
k přírodě, ekologického cítění, kamarádských vztahů, fyzické zdatnosti, orientace,
základů zdravovědy apod.
Během tábora uskutečníme s dětmi několik výletů.
Příměstský tábor „Výpravy za dobrodružstvím“ bude mít základnu v Klubu 100, na
adrese Pražská, Nehvizdy.
Sportovní tábor: 16. – 20. 7. 2018
CENA: 2000 Kč
Kateřina Nedvědová
Oběd je zajištěn ve školní jídelně MŠ.
S sebou děti potřebují: převlečení, které
je možno zničit, sportovní oděv a obuv,
pití na celý den, dopolední a odpolední
svačinu a přezůvky.
Čas: denně od 8.00 do 16.00 hod.
Sportovní tábor je zaměřen na rozvoj
všestrannosti – pohybové, obratnostní,
rychlostní, míčové hry a soutěže, gymnastika, základy atletických disciplín, týmové
sporty. Vše v duchu radosti z pohybu
a fair play. Tábor se koná v budově školy,
na adrese Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy, v přilehlé hale a na venkovních
sportovištích.
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Přihlášku na Zážitkové dny a Tvořivý tábor najdete na webu školy, odevzdávají se
k rukám paní učitelky Petry Douckové do
30. 4. 2018 společně se zálohou. Přihlášku
na Výpravy za dobrodružstvím najdete na
webu školy, odevzdávají se k rukám paní
učitelky Kláry Příplatové do 30. 4. 2018
společně se zálohou. Záloha je uvedena na
přihlášce. Přihlášku na Sportovní tábor
najdete na webu školy, odevzdává se k rukám paní učitelky Kateřiny Nedvědové
od 19. 3. do 27. 4. 2018 společně se zálohou. Přijetím přihlášky a zálohy je dítě
na tábor zapsáno. Počet zájemců na dané
termíny je omezen. Rozhodující je datum
přijetí přihlášky. V případě neúčasti na
táboře se záloha nevrací.
V případě dotazů pište na douckova@
skolanehvizdy.cz (Zážitkové dny a Tvořivý
tábor), priplatova@skolanehvizdy.cz (Výpravy za dobrodružstvím), nedvedova@
skolanehvizdy.cz (Sportovní tábor).
Těší se:
Petra Doucková,
Alena Danielová,
Klára Příplatová,
Iva Pospíchalová,
Kateřina Nedvědová.
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 6. 3. 2018 strážník na základě oznámení přijel ke dvěma podnapilým cizincům v ulici Horoušanská. Oba cizinci se
motali uprostřed vozovky a neměli u sebe
doklady totožnosti. Cizince si na ubytovnu odvezl zaměstnavatel. Jeden dostal
pokutu za veřejné pohoršení, protože se
povaloval v příkopu v silně nedostatečném oblečení.
Dne 9. 3. 2018 přijal strážník volání
o pomoc muže, kterého napadl přítel
bývalé ženy. Opilý muž byl agresivní
a odmítal opustit byt, ve kterém byl na
návštěvě. Strážník vyprovodil agresora
z bytu. Přivolaní policisté si vyžádali
úřední záznam, protože incident mezi
těmito lidmi neřešili poprvé.
Dne 13. 3. 2018 strážníkovi rozčilený
řidič volal, že v Toušeňské ulici stojí před
podjezdem dodávka a blokuje průjezd.
Strážník na místě zjistil, že nákladní vozidlo stojí napříč vozovkou, protože řidič se
nezvládl otočit a zapadl. Několik spěchájících řidičů nešťasníkovi hlasitě nadávalo.

Strážník pomohl řidiči s otočkou a udělil
mu pokutu za nerespektování značky maximální výška vozidla (3,1 metru).
Dne 18. 3. 2018 strážník při hlídkové
činnosti spatřil vozidlo vyjíždějící z ulice
U Hřbitova, kde tou dobou byla otevřená
hospůdka. Strážník se rozhodl řidiče
a vozidlo zkontrolovat. Řidič byl vyzván
k provedení dechové zkoušky. Ta skončila
pozitivně s hodnotou 1.88 promile. Řidiče
podezřelého ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky strážník předal
policii, která si věc převzala. Další dechové
zkoušky skončily s hodnotami 2.14, 1.77,
2.34 promile. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz
Dne 21. 3. 2018 strážník přistihl tři školáky, jak přebíhali na přechodu na červenou.
Strážník žáky poučil a věc předal řediteli
školy.

Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: po.oo.celakovice@pcr.cz

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 4. 2018. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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