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CHODCE UŽ CHRÁNÍ
ZÁBRADLÍ NA PRAŽSKÉ
Na ulici Pražské již vzniklo v okolí pošty zábradlí. To bude sloužit jako
bezpečnostní prvek chránící především děti při cestě do školy a ze školy
v nejrizikovějším místě při hlavní a velice frekventované silnici, tzv. staré
poděbradské.

SENIOŘI JELI
DO KARLÍNA
NA MUZIKÁL
Na muzikál Noc na Karlštejně do karlínského hudebního divadla se vypravili v sobotu
24. března nehvizdští senioři, doprovázeli je
zastupitelé Tomáš Adamec a Jana Nepivodová. A také starosta Vladimír Nekolný a pracovnice úřadu Mirka Kvasničková, která akci
zdokumentovala na fotografiích. Ty si můžete
prohlédnout na www.nehvizdy.cz. Městys ob-

Cesta do školy je pro desítky školáků díky novému zábradlí bezpečnější

jednal 40 vstupenek, které seniorům nabídl
za dotovanou cenu 250 korun, protože se ale
nepřihlásilo tolik zájemců, jeli na muzikál
i další občané Nehvizd, kteří o představení
projevili zájem. Většině seniorů se muzikál líbil, někteří ale projevili přání, že by příště pře-

ci jen raději na klasickou operetu. Takže příště
vybereme něco z tradičnějšího repertoáru, aby
byla spokojenost maximální.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Na základě návrhu stavební komise a po dohodě se
školskou komisí byla vytipována nejproblematičtější místa. Zábradlí tak vyrostlo v úseku od pošty
k Družstevní ulici, kde je chodník nejužší a nejfrekventovanější.
„Navržené řešení bylo odsouhlaseno rovněž správcem komunikace, který nám doporučil, abychom
v rámci tohoto bezpečnostního opatření předělali
nevhodně umístěné kanalizační vpusti a osadili
nové vpusti do míst, kde se zdržovala voda,“ doplnil předseda komise stavební a životního prostředí
Richard Sedlický.
Po dohodě se správcem komunikace bude obec hradit pouze osazení zábradlí a nové kanalizační vpusti
a opravu komunikace provede její správce. „Tímto
se městysi podařilo celou akci zlevnit,“ uvedl Sedlický.
Celá akce skončí do konce dubna, zábradlí se totiž ještě musí natřít antikorozním nátěrem. Svým
provedením se zábradlí nebude lišit od již dříve
vyhotoveného bezpečnostního prvku v okolí školy
a na náměstí.
Někteří občané poukazovali na další riziková místa, kde by se zábradlí podle nich osvědčilo, městys
však prozatím s jeho osazováním na těchto místech
W W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: Vladimír Nekolný

nepočítá. Jedná se o úseky, kde je sice chodník užší,
ovšem je tam výrazně menší pohyb chodců. V případě, že by se však tyto úseky projevily jako problémové, obec navrhne řešení a projedná se správcem
komunikace možnosti ochranných opatření.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Zábradlí má stejnou podobu jako to kolem základní školy
foto: Mirka Kvasničková
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PROČ MAJÍ NÁSTAVBU ŠKOLKY
NA STAROSTI TECHNICKÉ SLUŽBY
Všechny, kdo se podíleli a podílejí na projektu nástavby Mateřské školy
v Nehvizdech, upřímně mrzí, že se na různých diskuzních fórech spekuluje
a fabuluje o průběhu realizace nástavby, chápeme ale, že lidé chtějí informace, proto přinášíme tento článek. Zároveň ale žádáme diskutující, aby
se přišli, než něco příště napíší, zeptat na úřad městyse, kde jim rádi vše
vysvětlíme a předložíme veškeré písemnosti týkající se nástavby školky.
ROP jsme do smlouvy o dotaci zapsali TS městyse Nehvizdy jako generálního dodavatele stavby.
Smlouvu v tomto znění podepsal hejtman Středočeského kraje a my jsme mohli začít stavět už začátkem roku.

Monitorovací zpráva bez závad

Chtěli jsme, aby se první část nástavby pro naše děti
otevřela již toto září, proto jsme hledali způsob, jak začít
stavět okamžitě
foto: Mirka Kvasničková

Po přiznání dotace na nástavbu školky koncem
roku 2011 jsme řešili problém s výběrovým řízením na dodavatele a s jeho zdlouhavým průběhem.
I když jsme oslovili firmu, která se výběrovými řízeními zabývá, bylo nám oznámeno, že když vše půjde dobře a nikdo se neodvolá, bude výběrové řízení
ukončeno nejdříve koncem dubna 2012.

Kdyby nebyly generálním
dodavatelem TS Nehvizdy, ještě
by se nestavělo!
Pro městys tím vznikl problém, protože zastupitelé chtěli, aby část školky byla v provozu už od září
2012. Za tak krátkou dobu po ukončení výběrového
řízení nebylo reálné toto splnit. Po několika telefonátech, návštěvách různých institucí a prostudování zákonů jsme oslovili ROP Středočeského kraje,
kde jsme se zeptali, zda podle § 18 odst. 1 písm. e)
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách může
městys Nehvizdy pověřit společnost TS městyse
Nehvizdy, kde je jediným vlastníkem, aby provedla
nástavbu mateřské školky.
Na ROP se sešlo grémium v čele s právníky, kteří
tento dotaz projednali a sdělili nám, že tento postup
je sice nestandardní, ale že jej schvalují, protože
přiměřený zisk, který by získala jiná firma jako generální dodavatel, tak zůstane v obci. My jsme toto
vyjádření ještě prověřili telefonickým a písemným
dotazem u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
v Brně, který nám sdělil stejné stanovisko. Po tomto
ověření jsme přistoupili k dalšímu kroku, a to rozšíření živnostenského oprávnění pro technické služby
na provádění a odstraňování staveb, kde odpovědnou osobou nad činností a dohledem při stavbách
technických služeb je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Lubomír Šnajder.
Po projednání s právníky a vedoucím odboru
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V březnu při žádosti o proplacení části nákladů
souvisejících s provedenou výstavbou na školce
musel městys zpracovat monitorovací zprávu. Tu si
v důsledku šetření prostředků vypracoval vlastními
silami, za což patří velký dík úřednicím úřadu, které
tomu věnovaly spoustu večerů, protože v pracovní
době mají plno jiných úkolů. V této monitorovací
zprávě o provedené výstavbě muselo být vše zdokumentováno. Na ROP byla předložena veškerá
fotodokumentace k výstavbě, uzavřené smlouvy
s dodavateli a projektanty, objednávky. Také se musely doložit veškeré faktury týkající se nástavby mateřské školy. Tyto doklady dále posuzovali finanční a projektoví manažeři ROP. Naše monitorovací
zpráva projektu po doplnění harmonogramu prošla
bez závad a v souladu s dotačním titulem bylo odsouhlaseno proplacení 80 procent uznatelných nákladů na již provedené práce.
Další potěšující zpráva pro ty, kteří na projektu a realizaci nástavby pracují, je i žádost z ROP, která nám
přišla. Cituji:
„Vážený pane starosto, chtěla bych se na Vás obrátit
s prosbou o rozhovor do našeho elektronického čtvrtletníku ROPOVINY, jehož další vydání plánujeme
na červen, ale již nyní sbírám materiál. Dostala jsem
od kolegyně doporučení, aby se o Vašem projektu
MŠ, financovaném z ROP SČ, napsala zpráva, protože je v mnoha ohledech příkladný. Obzvláště bych
chtěla vyzdvihnout vaši znalost legislativy, díky níž
jste mohl zajistit dodavatele technických služeb pro
projekt z vlastních kapacit obce – obecní firmou. Také
to, jaký měl tento krok kladný dopad. Kdybyste mi věnoval chvíli z Vašeho času, snad bych za Vámi mohla
přijet, vidět městys a díky tomu následně zpracovat
článek na toto téma. Těším se na Vaši odpověď.
S pozdravem Klára Fronková, Odd. technické pomoci
a publicity, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy.“

Nenechme se otrávit
Nejvíce mě osobně mrzí to, že na projektové dokumentaci, vyřizování žádostí a různých posudků
pracovalo mnoho lidí dobrovolně a zdarma, tímto
je jejich snažení zpochybňováno a znehodnocováno. A vám, kteří se zapojujete do činnosti v městysi
a v jiných organizacích, vzkazuji: „Nenechte se otrávit. A kritikům vzkazuji, ať se zapojí do činnosti
v obci a ukážou nám, jak se to dělá lépe.“
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

NE, NAŠE ŠKOLKA
NA NIKOHO NESPADNE!
Na základě objednávky investora městyse
Nehvizdy byl požadován statický posudek
k navrhované nástavbě školky. Tento posudek měl za úkol prověřit únosnost stávajících
i nově navržených nosných konstrukcí.
Jako podklady byly k dispozici původní a nové
projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum z roku 2010, statický posudek
únosnosti stávajícího objektu z roku 2010.
Začátkem roku 2012 bylo provedeno prověření tvaru a v části i výztuže překladů v severní přístavbě. Toto prověření provedla firma
Diagnostika stavebních konstrukcí a zprávu
dodala v písemné formě. Na základě těchto
podkladů vypracoval ing. Jan Korenčík statický posudek stávající části i nově navržené části
a navrhl zesílení některých základů, úpravu
nadokenních překladů v západní části. Stěnu k sokolovně doporučil řešit předsazenými
betonovými pilíři, na které se osadí průvlak
ve tvaru L, do něhož budou osazeny stropní
panely a nadezdívka druhého nadzemního
podlaží. Tyto betonové prvky si zaměří, staticky spočítá a zároveň dodá i s montáží Dywidag
z Lysé nad Labem. Střešní konstrukci i střešní
plášť dodává Bios Dobříš i se statickými výpočty a šedesátiměsíční zárukou.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
INZERCE

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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FOTOREPORTÁŽ: Nástavba školky pokračuje
Takto byly zesíleny základy školky směrem k sokolovně a připraveny
kotevní šrouby na montáž betonových sloupů. Dále se zesílily základy
i uvnitř školky tak, aby vyhovovaly statice.
Odbo
Odbourání
atiky na severní straně, aby se
mohlo začít vyzdívat
mohl
nosné zdivo druhého
nosn
nadzemního podlaží.
nadz

Fota:
Vladimír Nekolný

Vyzdívání obvodového zdiva
první etapy (nad
kuchyní).

Zajištění PVC foliee
na rovné střeše proti
oti
poškození krycími
mi
deskami (aby nezatekeklo do stávající školky,
olky,
která je v provozu).
Montáž vazníků
v první etapě.

Namontovaný
Na
střešní
stře plášť
a montáž
oken.
m

Montáž ocelového průvlaku druhé
etapy (na
( průvlak budou namontovány střešní vazníky).

Vyzdívání západní
druhé etapy
stěny druh
a schodiště do zahrady.

Hlavní přístupové
schodiště s vyzděním
m
části druhé etapy.

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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FOTOREPORTÁŽ: Bavili jsme se

na karnevalech

Na Velký nnehvizdský karneval zavítalo 110 návštěvníků, potěšením pro organizátory ale bylo, že polovina návštěvníků
přišla v maskách.
náv
Vyhráli vlastně všichni, kdo se přišli pobavit, ale pro ty nejhezčí masky věnovali sponzoři Pizza
s sebou a Restaurace U Lonských velmi „chutné“ ceny. Děkujeme!
Kouzelné
papírové masky, které připravily děti z nehvizdské základní školy, zdobily sál i předsálí
Kouz
a dok
dokonce i bary. Malé masky nahradily tradiční cedulky na stolech. Moc dětem i učitelkám
za je
jejich práci děkujeme!

Předtančení pro oba karrnevaly připravili Honzíkk
a Sára z Taneční školyy
Astra. Jen je škoda, že see
tak málo párů přihlásiloo
do chystaných dubnovýchh
tanečních. Kurzy se tak
přesouvají na podzim.
Více informací má Michal Urválek.

Fota:
karneval pro
dospělé
- Jiří Poběrežský
karneval pro děti
- Petra Horáková

Děti, které dorazily na
n karneval
do sokolovny, měly krásné masky. Nechyběli kuchaři,
vvodníci, víly, karkulky, doktoři, princezny, ale i piráti či draci. Díky programu Evy Luňákové a Kateřiny
Nedvědové si užily skvělé soutěže, za něž na všechny
N
čekaly odměny.
čeka
Ačkoliv jsme vyhlásili několik nejhezčích masek, vyhráli vlastně všichni. Vždy je sloAčk
žité mezi úžasnými nehvizdskými dětmi někoho vybrat, ale organizátoři z TJ Sokol
Nehvizdy usoudili, že i umění smířit se s tím, že nejsem výjimečně mezi prvními, a poNeh
přát k výhře upřímně kamarádům, je vlastně pro život ohromná výhra.
na obou karnevalech se tradičně staral Tomáš Adamec, kompletní výO občerstvení
o
zdobu sálu pak pro oba dny připravili dobrovolníci z TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizzdob
dy a Komise školství, kultury a sportu.
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FOTOREPORTÁŽ: Velikonoční jarmark měl

atmosféru, počasí nepočasí

Tomáš Adamec ve spolupráci
s městysem, Dětským centrem Dráček
a Základní školou Nehvizdy připravil už
druhý ročník Velikonočního jarmarku. Konal
se na náměstí, v Dráčku i dole
u rybníka.

O velikonoč
velikonoční
ikonočční program i s topením Morany v nehvizdském rybníku se
opět postaraly děti ze základní
školy. Děkujeme jim a učitelkám, které si s přípravou prograz
mu neuvěřitelně vyh
vyhrály. Klobouk dolů! Tradiční velikonoční pásma se střídala i s moderním pojetím
jsme ppak do rybníka hodili raději nadvakrát, aby se zima letos už opravdu
vítání jara. A Moranu
M
ddefi
efinitivně odporoučela.
odpo

Díky Jitce Záhrobské, Ivetě Doležalové a Zdeňce Peckové, ale i dalším dobrovolnicím si
D
nejmenší i s rodiči mohli prohlédnout Dětské centrum Dráček, ozdobit si tam perníčky
ne
a ppohrát si.
ochotných tatínků (Milan řečený Hugo, Pavel, Vláďa,
Pět ochotn
Lubor a pa
pan Oujezdský) se i letos ujalo pletení pomlázek,
tentokrát museli plést v Dráčku, protože venku by jim ruce
umrzly, ale díky jejich umu si pomlázky odnášeli všichni
asi umrz
zájemci.
malí záj
stáncích byly nejen dobroty, ale i věci, které potěšily
Ve stán
oko. JJen prodejců bylo návštěvníkům až líto, zima byla
opravdu velká, snad je hřálo, že o jejich výrobky měli
oprav
lidé zájem. A práce uměleckého kováře neměla chybu,
ta vvykovaná růže byla nádherná!

Fota:
fotoreportáž z jarmarku
- Martina Venená, Foto
Emotion

A nesmíme zapomenout ani na skvělou fotoreportáž Martiny Venené, kterou si můžete prohlédnout
tá
nna stránkách městyse i na Facebooku i na jejím
webu.
w

Popisky k oběma stránkám
připravila
Petra Horáková
skolska@nevhizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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INFORMACE, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT
Prosíme:
Zaplaťte za popelnice a psy
Upozorňujeme ty, kteří dosud neuhradili poplatek
za komunální odpad a psy, aby využili následující
dny k úhradě, 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. Bližší informace na tel.
326 992 523 nebo 724 191 245, případně na e-mailu: mestys@nehvizdy.cz.
Poplatek za komunální odpad a psy podle místní vyhlášky byl splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2012.

mu AVE CZ, a to konkrétně pana Heuchela, tel.
606 685 921.

UPOZORŇUJEME
➢ Upozorňujeme na nově vznikající černé
skládky. Začíná to vysypáváním posečené trávy
ze zahrad, potom přibudou jiné odpady a hyzdíme si okolí. Je zarážející, kdo si tak může kazit okolí svých domů, podívejte se na fotografii

Nové jízdní řády autobusů
Od 4. 3. 2012 jsou v platnosti nové jízdní řády
na autobusové linky 398 a 405. Bližší informace najdete na stránkách městysu www.nehvizdy.cz nebo
si vytištěné můžete vyzvednout v podatelně úřadu.

V pátky budeme mít zavřeno
Rada městyse Nehvizdy s platností od 10. 4. 2012
rozhodla, že každý pátek ruší úřední hodiny
na Úřadě městyse Nehvizdy – pro veřejnost bude
v tento den zavřeno. Otevřeme opět, až dostavíme školku . Děkujeme za pochopení.

Výměna poškozených popelnic
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

V případě, že máte poškozenou nádobu na směsný komunální odpad – kontaktujte svozovou fir-

Z BŘEZNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo městyse schválilo
➢ prodej pozemku p. č. 548/15 o výměře 61 m², zahrada panu P. T. za 100 Kč/m²
➢ obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích a zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
➢ obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v městysi
Nehvizdy a zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007
➢ novou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Obecní policie obce Šestajovice a pověřilo starostu jejím podpisem
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

z ulice Úvalské. A nejde jen o černé skládky,
stačí se projít ulicemi a někde se člověk nestačí
divit, koše sice máme na každém rohu, ale psích
exkrementů, ale i rozházených odpadků je stále hodně. Buďme ohleduplní k sobě i ke svému
okolí, k tomu koši je to většinou pár kroků!
➢ Upozorňujeme občany, že kontejnery rozmístěné v městysi jsou určeny pouze na trávu a listí. Kontejnery se pravidelně vyváží a jejich obsah se kompostuje. V měsíci březnu nám občané
do kontejnerů naházeli vše, čeho se potřebovali
na zahradě zbavit. My potom obsah kontejnerů
musíme přebírat a třídit, což nese zvýšené náklady pro městys.

SBĚRNÝ DVŮR OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA 14,00–17,00 / SOBOTA
Telefonní číslo na řidiče AVE – svoz komunálního odpadu (popelnice):
Radek Štafl 602 687 972
SBĚRNÝ DVŮR NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
– pod úřadem městyse
středa 14,oo–17,oo hod.
sobota 9,30–11,30 hod.

9,30–11,30

KONTEJNERY NA TRÁVU jsou umístěny v ul.
Družstevní, U Hřbitova a Na Zámku.
SKLÁDKA NA UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY je zřízena v ulici Do Nehvizdek u čistírny odpadních vod (tj. pouze větve různé síly – ostatní
např. dřevěné palety, starý nábytek apod. patří
na sběrný dvůr pod úřadem městyse).

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.NEHVIZDY.CZ/ODPADY.

CHVÁLÍME

Z radničního diáře
➢ Změna územního plánu č. 2
Po předchozí domluvě jsme se zúčastnili schůzky
na Krajském úřadě Středočeského kraje, a to na odboru životního prostředí a zemědělství, kde se projednávala a upřesňovala změna ÚP č. 2 (změna
ÚP č. 2 se týká areálu bývalé drůbežárny, ve které
má vzniknout bytová zástavba).
➢ Nehvizdy vedle velkých měst
Zúčastnil jsem se školení na Státním fondu rozvoje
bydlení v Praze o podmínkách poskytnutí a použití
finančních prostředků SFRB nízkoúročného úvěru na podporu výstavby a rekonstrukci nájemních
bytů a domů seniorů na území ČR. Tohoto školení
se zúčastnili zástupci městských částí Prahy, Brna,
Olomouce a Hradce Králové a také Nehvizdy.
➢ Jednáme dále o bankomatu
Na pozvání starosty přijeli zástupci Komerční banky. Na této schůzce se projednávala možnost krát-
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Přikládáme foto z Družstevní ulice, jak to tam
vypadalo po víkendu. V kontejneru byly naházeny bambusové rohože, túje s kořeny a balem,
igelitové pytle s kamením, větve ze stromů a dokonce i televizor. Tyto materiály patří do sběrného dvora, větve pak na skládku dřevní hmoty.
Věřím, že už se to nebude opakovat, a za ukázněnost občanů děkuji.

kodobého úvěru a možnost umístění bankomatu
KB v Nehvizdech. Po diskuzi zástupci banky znovu prověří podmínky jeho umístění.

➢ Jsem rád, že po několika negativních článcích
mohu i někoho pochválit a vyzdvihnout. Chtěl
bych poděkovat majitelům řadových domů
v ulici Vyšehořovická, jak se vzorně starají o veřejné prostranství a část valů u svých domů.

➢ Jednáme o rekonstrukci vozovky na ulici Pražské
Proběhlo setkání s cestmistrem Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje, na kterém se
projednalo dopravní značení na ul. Pražské při
prováděné rekonstrukci kanalizačních vpustí.
Dále se jednalo o rekonstrukci vozovky II. tř. na ul.
Pražská.
➢ Úředníci z ROP v Nehvizdech
Dne 17. 4. 2012 navštíví městys úředníci ROP Středočeského kraje spolu s ředitelem, aby si prohlédli
školská zařízení a práce na nástavbě MŠ Nehvizdy.

Podívejte se na fotografii! Též děkuji a chválím
paní Caskovou na ulici Na Vodoteči za překrásnou údržbu veřejné zeleně před jejím domem.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELEŇ V OBCI DOSTALA
NOVOU TVÁŘ
Komise stavební a životního prostředí zajistila na začátku jara slíbenou
úpravu zeleně v obci. Největších změn se dočkala ulice Pražská, U Studánky a lípy v okolí kostela sv. Václava. Úpravy byly provedeny odbornou firmou a technickými službami městyse.

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE
Cukrárna asi bude
Městys Nehvizdy jedná o umístění cukrárny
do prostor pod Dětským centrem Dráček. Budova v ulici Pražské, v níž sídlí rovněž Česká
pošta, je v majetku městyse. Cukrárna by měla
mít vlastní vchod ze strany budovy, kde by se
nacházela zahrádka s posezením a přístupovým
chodníkem.

Canaba jedná o napojení
na Pražskou
S investorem bytové výstavby Za Tarasem, firmou Canaba, je projednávána výstavba nové
komunikace s výjezdem na Pražskou ulici,
v níž budou rovněž uloženy inženýrské sítě.
Dále bude lokalita napojena na ulici Na Vodoteči, která by měla být do budoucna propojena
i s obchvatem obce. Konečné urbanistické řešení lokality se stále projednává.

Úklid cesty do Nehvizdek
Byl proveden úklid ulice Do Nehvizdek včetně
terénních úprav, rozšíření a odvodnění komunikace.

Propadlý zelený pás na Pražské
Na Pražské ulici před domem č.p. 89 došlo
k propadu terénu v zeleném pásu nad rekonstruovanou kanalizací, díra byla dosypána a terén byl upraven do původního stavu, místo
budeme dále sledovat.

Kontrola mateřské školky
Uhynulou břízu v ulici U Studánky nahradí nové stromy, arboristického ošetření se dočkaly i lípy na Pražské
foto: Vladimír nekolný

V ulici Pražské od zastávky U Studánky směrem
k Mochovu provedly úpravu technické služby městyse již na začátku března. „Další úpravy jsme již
objednali u odborníků,“ vysvětluje Richard Sedlický, šéf komise stavební a životního prostředí.

Z bezpečnostních důvodů tedy byla raději odstraněna.
V této ulici budou vykopány ještě dva pařezy po starých stromech a v průběhu jara zde budou vysazeny
minimálně tři nové vzrostlé stromy. „Vzhledem k výsadbě nových stromů bychom rádi požádali občany
o součinnost při zalévání těchto stromů, aby řádně
zakořenily a byly připraveny na zimu,“ říká Sedlický.
Radikální zásah si vyžádaly též lípy kolem kostela,
které byly podobně jako v roce 2002 ořezány zmlazovacím řezem na tzv. hlavu. I toto opatření bylo
provedeno na základě posudku odbornou firmou.
Náklady na veškeré zahradnické úpravy a novou
výsadbu nepřesáhnou sto tisíc korun.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Z posledního kontrolního dne na přístavbě mateřské školy je patrno, že stavební práce probíhají podle harmonogramu a skluz z počátku
prací se podařilo dohnat.

Změna územního plánu č. 2
Vzhledem k nedostatkům u dokumentace změny územního plánu č. 2 byl termín veřejného
projednání posunut zhruba o 6 týdnů. Přesný
termín bude oznámen – jak v Nehvizdském Kurýru, tak samozřejmě na úřední desce (její e-podobu najdete na www.nehvizdy.cz).
-ar-

V Toušeňské brzy
bez bahna

ARBORISTIKA NEBOLI
MĚSTSKÉ LESNICTVÍ
Ošetření lip u kostela

foto: Mirka Kvasničková

Zahradnická firma tedy provedla úpravu nově vysazených lip v ulici Pražské od ulice U Studánky
směrem k restauraci U Paši. Na první pohled šlo
o radikální zásah, jednalo se však o první arboristické ošetření mladých lip, kterým se tímto opatřením musel dát základní tvar. Dále byly ošetřeny
i javory na náměstí.
Stejnou firmou byly prořezány i všechny stromy
v ulici U Studánky. Kvůli velkým mrazům však musela být jedna bříza zcela pokácena. Byla v horším
stavu a tuhá zima se na ní podepsala natolik, že by
případné úpravy podle odborníků stejně nepřežila.

Arboristika (anglicky arboriculture nebo
urban forestry) je věda na pomezí lesnictví
a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména
v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními
sanačními zásahy na solitérních stromech
a speciálně založených okrasných výsadbách
zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.).
Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního
pohledu na celkovou péči o městskou zeleň
(se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační
prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.

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

V ulici Toušeňské dojde ke zpevnění krajnice a osazení
obrubníky
foto: Richard Sedlický

Již minulé zastupitelstvo se zabývalo projektem rekonstrukce ulice Toušeňské. Veřejné osvětlení v této
ulici bylo zrekonstruováno v loňském roce, v letošním roce připravil městys úpravy nejkritičtějších
míst, jejichž cílem by mělo být rozšíření komunikace,
aby se na jejích okrajích nehromadilo bahno.
Komunikace bude v místech rozježděných zelených
pásů rozšířena, zpevněna, ohraničena obrubníky
a bude položen nový povrch. Část opravy bude řešena formou reklamace u zhotovitele kanalizačního
řadu, o další část nákladů se podělí obec a firmy, které na ulici Toušeňské sídlí, se správcem komunikace.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

7

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY O AUTOBUSECH POUŠTĚNÍ ŽILOU
Protože autobusové spojení linky 398 využívá řada
obyvatel Nehvizd a toto téma mnohé zajímá, byla
v únorovém čísle Kurýra uveřejněna anketa zacílená na zjištění konkrétních návrhů na přidání autobusů číslo 398 z Černého Mostu do Nehvizd.
Do 31. března na anketní otázku zareagovalo 6 občanů, což není mnoho. Za vyjádřené názory nicméně velmi děkujeme. Pro přípravu podkladu k jednání s ROPID by bylo vhodné, aby městys disponoval
i dalšími návrhy.
Obracíme se tedy znovu na všechny spoluobčany,
aby v termínu do konce dubna zaslali na adresu fi-

nancni@nehvizdy.cz nebo osobně doručili na úřad
městyse reakci na stejnou anketní otázku.

ANKETNÍ OTÁZKA
Ve kterém čase byste preferovali přidání autobusového spojení z Černého Mostu do Nehvizd a zpět?
1) v rozmezí 8:30–16:00
2) v rozmezí 17:00–23:00
Navrhněte také přibližný čas spoje, děkujeme.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

PŘEHLED aktivit
Strážníci v březnu odsloužili v Nehvizdech dohromady 45 denních a nočních směn. Hlídková
činnost byla zaměřena zejména na dodržování
veřejného pořádku.
V březnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 91
skutků (7 trestných činů, 80 přestupků v dopravě vyřešených blokově a 4 přestupky postoupené
příslušnému úřadu). Policisté dále vykonávali
ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou
činnost v rozsahu cca 150 hod.

STŘÍPKY z akce
Obecní policie
Dne 7. 3. 2012 v 16:03 hod. přijala hlídka OP
oznámení o obtěžování paní M. neznámým mužem, od které požadoval dotyčný finanční částku
2000 korun. Paní M. žádnou finanční hotovost
nevydala. Hlídka se bez prodlení pokusila neznámého muže nalézt, avšak s negativním výsledkem.

hod dne 28. 3. 2012 do 07.30 hod. dne 29. 3. 2012
vypáčil neznámý lupič a chmaták okno v přízemí
rodinného domu a ze stolu odcizil kabelku s doklady, platebními kartami a dalšími věcmi, čímž způsobil škodu ve výši přibližně 9000 korun. Jakékoliv
informace relevantní k těmto případům oznamte
prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.
Upozornění občanům:
Nedávejte zlodějům záminku ani příležitost
páchat trestné činy. Buďte obezřetní ke svému
majetku i ke svému okolí. V případě jakéhokoliv
podezření na pohyb neznámých osob či vozidel
ve vašem okolí zejména v nočních hodinách se
neváhejte obrátit na bezpečnostní složky.
Statistika krádeží motorových vozidel
v Nehvizdech:
2007/16, 2008/10, 2009/9,
2010/5, 2011/7
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

Kontakty:
Policie ČR
V Nehvizdkách, v době od 2. 3. 2012 do 5. 3. 2012,
na staveništi novostaveb rodinných domů provedl
neznámý poberta a vandal vloupání do stavebních
buněk a domů, kde odcizil pracovní stroje a materiál, čímž způsobil škodu za 140.000 Kč.
V Nehvizdech, v ulici U Hřiště, v době od 23.00

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

PO NEHVIZDSKU
Nebojte se, nikomu při tom nešlo o život, naopak
se možná podařilo nějaký zachránit. V pátek
23. března jsme totiž společně s Evou Ludvíkovou
a Petrem Mückem v časných ranních hodinách vyrazili směr Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, abychom darovali krev. Po příchodu na transfúzní oddělení jsme se zaevidovali v kartotéce
a poté jsme absolvovali vstupní vyšetření sestávající
se z rozboru krve a moči, vyplnění zdravotního dotazníku a prohlídky lékařem. Čekání na odběr jsme
si krátili občerstvením, které je všem dárcům k dispozici. Po necelé hodině od našeho příchodu došlo
na odběr samotný, který netrval ani deset minut.
Závěrem jsme obdrželi poukázky na občerstvení
po odběru dle vlastní chuti, omluvenky do zaměstnání a potvrzení pro daňové účely. Po necelých
dvou hodinách jsme oddělení opouštěli s pocitem
dobře „odvedené práce“. Celkem jsme už darovali
19 litrů této vzácné tekutiny.
Vypadá to jednoduše, nemyslíte? Budete-li chtít,
rádi Vás přivítáme ve svých řadách.
Alžběta Hykšová, be.st72@seznam.cz

Poznámka a výzva
Společné darování krve bylo dohodnuto na setkání dárců 5. března, které se uskutečnilo v návaznosti
na dřívější články v Kurýru. Tyto řádky mají především dodat kuráž těm, kteří o darování krve uvažují
a dosud jim chybí udělat poslední krok. Zároveň bychom ale byli rádi, pokud by o dárcích krve v Nehvizdech existovalo povědomí, které by přispívalo k dobrému jménu naší obce. Neváhejte a ozvěte se nám.

Dárce krve potřebují:
Lidé, kteří jdou na operaci. Lidé trpící leukémií.
Hemofilici, aby mohli žít normálním životem. Hazardéři i lidé odvážní. Dialýzovaní nemocní čekající
na transplantaci ledvin. Těžce popálení lidé. Rodičky,
které ztratily mnoho krve. Jejich novorozenci, kteří
potřebují úplně vyměnit krev. Lidé, kterým operují
velké klouby, srdce a cévy. Nemocní rakovinou. Lidé
s těžkou žloutenkou. Lidé každého věku s krvácejícími vředy. Velmi unavení lidé s těžkou chudokrevností. Lidé, kteří mají tu smůlu, že se ocitnou v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Lidé, kteří jsou
na tom mnohem hůře než většina těch, které znáte.
Text byl zpracován s využitím informací
z www.transuznispolecnost.cz

MÍČOVÝ SEDMIBOJ MĚL SKVĚLOU ATMOSFÉRU
Pro děti z oddílu minitenisu a babytenisu připravili trenéři míčový sedmiboj O míčového krále, který se odehrál
24. března na víceúčelovém hřišti u sokolovny.
Malí tenisté z nehvizdského TJ Sokol si vyzkoušeli
na turnaji O míčového krále vše, co se v zimní sezóně při trénincích naučili, a předvedli své dovednosti
rodičům, příbuzným i ostatním divákům.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích dle věku dětí,
a to jak v tenisových disciplínách - forhend, bekhend, volej, smeč, podání, tak také ve slalomu
na čas, driblování a pinkání tenisového míčku

na raketě, kde děti využily svých schopností získaných z tréninků.
Všech jednatřicet dětí soutěžilo s nadšením a předvedly skvělé výkony, které byly oceněny nejen povzbuzováním z řad diváků, ale také cenami. Před
předáním cen dostali možnost i rodiče a diváci,
vyzkoušet si na „vlastní kůži“ jednotlivé soutěžní
disciplíny, což potěšilo zvláště děti.

Všichni účastníci získali diplom, cenu a sladkou
odměnu (děkujeme rodičům, kteří se na cenách
podíleli). Potěšily nás nejen výkony a nadšení dětí,
ale i zájem rodičů, diváků a tak se již těšíme na další
akci, turnaj v minitenise Jarní rakeťáček, který připravujeme.
Trenéři oddílu minitenisu a babytenisu,
petr.kopriva@centrum.cz

VÍTĚZOVÉ TURNAJE O MÍČOVÉHO KRÁLE
POŘADÍ
1.
2.
3.
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KATEGORIE PŘÍPRAVKA
Dominika Grábnerová
Šimon Veber
Elizabeta Kučíková

KATEGORIE MINITENIS
Nikola Kopřivová
Viola Počepická
Matyáš Veber

KATEGORIE BABYTENIS
Jan Dunda
Markéta Dostálová
Petr Počepický

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

KATEGORIE ŽÁCI
Martin Prajer
Michaela Dundová
Lukáš Krejčí

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Internet 8/8 Mbit
737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

190 Kc

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

LETNÍ HLÍDÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK (3 AŽ 6 LET)
ČERVEN:
25. – 29.
ČERVENEC:
9. – 13.
PROVOZNÍ DOBA:
8.00 – 16.00 HOD.

VÝTVARNÉ HRÁTKY
HRAVÁ ANGLIČTINA
MALÁ OLYMPIÁDA
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
DEN PRO EKOLOGII
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Kapacita 15 dětí.
Přihlášky: detskecentrumdracek@seznam.cz
nebo na tel. 606 113 664.
Záloha 500 Kč/dítě, vratná v případě obsazení náhradníkem.
Celková cena: 2000 Kč/týden
Zahrnuje oběd v restauraci na náměstí
(dle předem domluvených dětských jídel).
Svačiny vlastní.
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EKO ŠKOLKA EKOLANDIA VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
V Čelákovicích a Brandýse nad Labem funguje již
druhým rokem ekologická školka rodinného typu.
Zdravá domácí strava s použitím bio potravin a každodenní pobyt venku za každého počasí je základní
filozofií školky.
Každý pedagog má na starosti maximálně 10 dětí.
Individuální přístup ke každému dítěti je tedy samozřejmostí. Část výtvarných a hudebních dílen je
vedena v angličtině. Děti se tak učí novému jazy-

ku přirozenou, hravou a nenásilnou formou stejně
jako svému mateřskému jazyku.
Mezi pedagogické pracovníky školky se řadí rovněž
muži – učitelé, kteří dávají školce svým mužským
přístupem novou dimenzi.

DATUM ZÁPISU:
3. 5. a 10. 5. 2012 v 16–18 hodin,
Výletní 1240, Brandýs n./Labem, 250 01

INZERCE
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2.5. a 9.5.2012 v 16 – 18 hodin,
Jiráskova 243, Čelákovice, 250 88

KONTAKT:
Eko školka Ekolandia, s. r. o.
www.ekolandia.cz
tel.: Eva Slaná 777 357 387,
tel.: Jana Teichertová 736 437 829
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INZERCE
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kosmetickém salonu Veronika.
Nabízím širokou nabídku služeb:
• celkové kosmetické ošetĜení pleti
• barvení Ĝas a oboþí
• depilace teplým voskem
WŽƌĂĚşŵĂƉŽŵŽŚƵsĄŵ
•• denní,
veþerní a spoleþenské líþení
ƐŚůĄƓĞŶşŵƉŽũŝƐƚŶǉĐŚƵĚĄůŽƐƚş
• péþe o ruce
• ƐƉĞŶǌŝũŶşŵƉŽũŝƓƚĢŶşŵ
Provozní
doba:
sƓĞǀĚŽďĢ͕ŬƚĞƌŽƵƐŝƐĂŵŝƵƌēşƚĞ͊
PondČlí
- þtvrtek
od
18,30 – 21,30 h.
EĞŵĄŵƉĞǀŶŽƵƉƌĂĐŽǀŶşĚŽďƵ͕ũƐĞŵsĄŵ
Vinohradská
325
ŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉƎşŵŽǌĚĞǀEĞŚǀŝǌĚĞĐŚŶĂ
Nehvizdy
ĂĚƌĞƐĞ͗ĚĞŶŬĂ,ŽůƵďŽǀĄ͕

Tel: 605 415 537

sŝŶŽŚƌĂĚƐŬĄϮϵϵ
ŶĞďŽŶĂƚĞůĞĨŽŶƵ͗ϳϮϰϬϮϬϭϵϴ

TČším se na Vás



OKNA SLEZÁK s.r.o.
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



jste srdeþnČ zváni do novČ otevĜeného kosmetického salonu „Tajemství krásy“
Nabízíme Vám:

• SOLARIUM – horizontální
• KOSMETIKA Remy Laure
• PEDIKÚRA Gehwol
• MANIKÚRA Akril/Gel
• MASÁŽE rĤzné druhy
• PÉýE O TċLO zábaly, peeling
• PRODEJ KOSMETIKY Remy Laure
PO – PÁ 9 – 21 hod.
SO – NE 9 – 19 hod.
Volejte hned!

Email: tajemstvikrasy@seznam.cz
Adresa: Nehvizdy, U Studánky,
ul. Pražská 694, 1.patro

 

  

Tel: 773 912 277
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Všichni

Cena: 490 Kþ /osobu
Cena: 490 Kþ /osobu
Cena: 490 Kþ /osobu
Cena: 990 Kþ /osobu

Každý úþastník obdrží diplom a dárek.
Bližší informace o náplni kurzu a termínech na tel.þísle 607 863 748

kosmetikanehvizdy@seznam.cz

  !"#
!"# $%!"
&'   (

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!( ) #  &' *+ ,-.*

ŠITÍ A OPRAVY
ODċVģ
Objednávky na tel: 607 863 748
Email: kosmetikanehvizdy@seznam.cz
U Studánky 285, Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLKY PODÁNY – A JAK DÁL?
Ve dnech 28.–29. března jsme ve školce přijali celkem 93 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do 11.
dubna rodiče přihlašovaných dětí předloží požadované doklady a 25. dubna bude vydáním rozhodnutí uzavřeno
první kolo zápisu.
V 1. kole bude přijato 28 dětí, ve 2. kole rovněž kolem
28 dětí v případě zahájení provozu ve dvou nových
třídách. V případě příznivého průběhu stavebních
prací a otevření další nové třídy bychom přijímali
ještě dalších zhruba 24 dětí.
Připomínám, že se jedná o první etapu dostavby.
Maximální kapacity, tj. 155 dětí vč. dětí hendikepovaných, dosáhneme v září roku 2013.
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy, zs.nehvizdy@volny.cz

JEŠTĚ MŮŽETE PODAT
PŘIHLÁŠKU!
Děti ve školce se již těší na nové kamarády, kteří přijdou do žluté i zelené školky v září

Podle novely školského zákona bude zveřejněn číselný přehled přijatých a nepřijatých dětí – každá
žádost je evidována s přiděleným pořadovým číslem. Přihlášky, které nebyly odevzdány v prvním
kole zápisu a budou doručeny do 25. dubna, budou
posuzovány ve druhém kole zápisu, které se uskuteční v průběhu měsíce srpna. To již nevyžaduje
přítomnost rodičů – po navýšení kapacity mateřské
školy a zápisu do rejstříku škol budou přijaty další
děti do celkové kapacity dle platných kritérií (najdete je na webových stránkách školky).

STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Přípravy na školu v přírodě
v plném proudu
Školáci letos vyjedou na dvě školy v přírodě –
v závěru května nižší ročníky do Máchova kraje,
v červnu páťáci s koly a rafty do Jizerských hor.
Prvňáčkové vyrazí 21. května a zocelení se vrátí 25. května, druháci, třeťáci a čtvrťáci budou
dobývat Bezděz od 18. do 25. května. Páťáci se
v té době budou normálně učit a chystat se, protože jejich týden nadejde 11. června a skončí 18.
června. To se elita ústavu vrátí domů s těly zocelenými pádlováním, cyklistikou a pěší turistikou
a s hlavičkami plnými zážitků z bobové dráhy
a dalších radovánek. Přejte nám pěkné počasí!

Spolupracujeme se Zahradou
Nově spolupracujeme se speciální školou Zahrada. Cílem je získat co jevíce zkušeností
s postupy a metodami vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a vzdělávání dětí se
specifickými potřebami a nároky na vzdělávání
v běžné základní škole. Tato spolupráce bude –
kromě spolupráce s diagnostickými a poradenskými zařízeními – nutná pro úspěšné zvládnutí integrace hendikepovaných dětí do naší
mateřské a základní školy.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
■ PRODEJ SADBY ZELENINY A KVĚTIN
v Nehvizdech před poštou do 19. května 2012
Každou sobotu od 9.00 hod.
Zahradnictví U Rybníka
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foto: Mirka Kvasničková

Jak je to s počty dětí?
V současné době máme kapacitu 98 míst ve žluté
i zelené školce, od 1. 9. 2012 budeme disponovat
kapacitou 126 míst v obou školkách, v této celkové kapacitě jsou ale i děti, které již do školky chodí
a budou ji navštěvovat i v příštím roce. Ze školky
odejde do 1. třídy kolem 28 dětí (počet se může
zvýšit po dořešení odkladů školní docházky), dojde
ke zmenšení přízemní třídy ve žluté školce za jídelnou, zvětšení jídelny a zahájení provozu v minimálně dvou třídách v nástavbě.

Protože někteří rodiče první kolo zápisu nestihli a někteří čekají na kolo druhé, prosíme:
Doručte přihlášky svých dětí do mateřinky
nejpozději do pátku 25. dubna tak, abychom
měli jistotu, že víme o všech. Je možné se
dostavit kdykoli po domluvě s paní Beranovou – lze se na ni obrátit telefonicky na čísle
604 105 011 a přihlášku jí odevzdejte. Dle
stanoviska ČŠI nelze přihlášky umístit
na webové stránky školy pro stažení – musí
být vydávány školou očíslované na originálních tiskopisech. Pokud formulář nemáte, neváhejte si jej ve školce vyzvednout!
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

ŠKOLNÍ ROK VE ŽLUTÉ ŠKOLCE KONČÍ 22. ČERVNA
Vážení rodiče,
v souladu s ustanoveními §3 vyhlášky MŠMT
ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění, vám sděluji následující:
Provoz mateřské školy, Na Příštipku 226, bude
ze závažných technických důvodů /dostavba/
ukončen v pátek 22. června odpoledne.
SÍDLO MŠ, CENTRA
Čelákovice, Rumunská
Čelákovice, Přístavní
Čelákovice, Komenského
Čelákovice, Větrník
Čelákovice, Ekolandia
Brandýs n. L., Ekolandia
Šestajovice
Jirny
Horní Počernice, Spojenců
Horní Počernice, Chodovická
Horní Počernice, U Rybníčku
Zeleneč
Mochov
Vyšehořovice
Zeleneč
Nehvizdy, Krteček
Nehvizdy, Sluníčko
Nehvizdy, DC Dráček

TELEFON
326 910 914
326 994 165
326 741 437
734 832 541
736 437 829
736 437 829
246 082 369
281 961 437
281 924 865
281 922 738
281 920 308
281 923 573
326 992 425
326 992 414
281 923 573
777 208 481
737 249 924
606 113 664

V souvislosti s ukončením provozu mateřské
školy k výše uvedenému datu jsme oslovili následující mateřské školy a dětské centrum Dráček
Nehvizdy se žádostí o umístění dětí v posledním
červnovém týdnu.
Výsledek viz tabulka:
VÝSLEDEK
Ne
Ne
Ne
Ano, 1500 Kč/týden, ind. domluva
Ano, 2900 Kč/týden, do 15 míst
Ano, 2900 Kč/týden, do 15 míst
Ne
Individuálně volat v červnu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano, cca.10 míst, 1800 Kč/týden vč. stravy
Ano, cca.10 míst, 2250 Kč/týden vč. stravy
Ano, 400 Kč/den vč. oběda, ind. domluva

Poznámky:
v MŠ Ekolandia lze po dohodě výši úplaty snížit, uvádím základní sazbu
v MŠ Krteček lze využít i polodenní docházku za 1250 Kč vč. stravy
v případě kladných odpovědí a vašeho zájmu si prosím zajistěte místa včas
školy označené kurzívou jsou nestátními školami, DC Dráček má svou činnost zpoplatněnou
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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AKTUALITY Z TJ SOKOL A DC DRÁČEK

MALÍ FLORBALISTÉ MAJÍ NOVÉ DRESY
V lednu založil florbalový oddíl Tygříci TJ Sokol Nehvizdy novou tradici víkendových turnajů a druhý díl se odehrál třetí březnovou neděli v místní sokolovně. Utkaly se čtyři týmy našich Tygřat, aby se popraly o putovní trofej,
kterou jsme pojmenovali Standa Cup.

Na nových dresech florbalových Tygříků se skví nejen logo jejich klubu, ale také znak městyse

Nejdříve ale děti rodičům a divákům představily své
nové dresy, ve kterých budou reprezentovat TJ Sokol a náš městys. Tyto dresy byly zakoupeny ze 75
procent z darů od našich nejmenovaných sponzorů,
kterým touto cestou mnohokrát děkujeme a odmě-

foto: Marcus Sawo

nou jim může být nadšení a radost, s jakou malí
florbalisté přistupují k tomuto sportu.
Samotný turnaj začal, tak jako minule, výběrem
kapitánek (tentokráte to byla děvčata, která vedla
své týmy do boje). Z tohoto výběru vznikla čtyři

TYGŘÍCI UKÁZALI SVOJE DRÁPKY
I VE VINOŘI
Po čelákovické předpřípravce ORKY jsme našim
dětem vyhlédli dalšího soupeře z řad týmů, které hrají florbalovou divizi Prahy a Středočeského
kraje. Tentokráte jsme se domluvili s čakovickými
Black Angels, kteří jsou docela úspěšní a v kategorii
přípravek, kam patří i naše děti, dosahují poměrně
dobrých výsledků. Pronajali jsme si krásnou halu
ve Vinoři a odehráli zde čtyři zápasy, které byly rozděleny podle věku dětí. První hrály týmy „starších“
dětí – přípravek a druhé týmy přípravek MINI.
TYGŘÍCI TJ SOKOL NEHVIZDY
– BLACK ANGELS 7:3 (4:1)
Naši chlapci, kteří zatím hrají pouze přípravná
utkání anebo turnaje mezi sebou, své stejně staré
soupeře pořádně zaskočili. Vlétli na ně jako dravá
zvěř a hlavně útok rychlíků Filipa Vlčka a Martina
Pitrůna byl k neudržení. V obraně si kluci museli
zvyknout na hru v pěti lidech v poli a na velké hřiště, ale poměrně brzo přišli na způsob, jak „andílky“
přehrát. Zkoušeli jsme pár herních variant, ale při
žádné z nich se soupeřům nepodařilo, byť i nepatrně, dotáhnout se v ukazateli skóre. Nutno také
podotknout, že výtečně zachytal zapůjčený brankář
Kryštof. Kluci to sehráli náramně a byli jsme na ně
právem hrdi.
SESTAVA: Vladimír Pádivý, Jirka Malý, Petr Doležal,
Alex Pardo – Filip Vlček 2 br., Martin Pitrůn 5 br.,
Slávek Rydval, Denis Pardo.
TYGŘÍCI TJ SOKOL NEHVIZDY
– BLACK ANGELS 0:4 (0:2)
Druhé utkání patřilo našemu „mladšímu“ týmu,
kde jasně převládaly dívky. V tomto utkání jsme
se víceméně pouze bránili a bylo jen otázkou času,
kdy dostaneme nějaké branky. Pro tento tým to byla

veliká zkouška a pro trenéry poznatek, jak na tom
některé děti herně jsou. V tomto týmu bychom
vyzvedli především Kristinu Venerovou, která odehrála perfektní zápas na pozici obránce. Opět jsme
měli zapůjčeného brankáře, tentokráte Tadeáše.
SESTAVA: Kristina Venerová, Bára Vrabcová, Dominik Král – Aneta Salehová, Adam Pitrůn, Prokop
Rydal, Klaudie Jarkovská
TYGŘÍCI – BA 5:3 (1:1)
Opět krásný zápas, kdy kluci museli otáčet stav z 1:2
a nakonec se jim podařilo soupeře zase udolat. Musíme zmínit krásnou věc, která je strašně pozitivní
na tomto týmu - na střídačce sršelo z hráčů sebevědomí a kluci si vůbec nepřipouštěli, že by měli
prohrát – pořád věřili, že zápas otočí. Skandovaný
potlesk rodičů v hale jim byl nakonec odměnou
za super výkon a předvedenou hru.
SESTAVA: stejná jako v předešlém zápase. Branky –
FilipVlček 4, Slávek Rydval 1.
TYGŘÍCI – BA 0:2 (0:1)
Tentokráte se naše družstvo poučilo z předešlého
zápasu, trenéři trošku pozměnili sestavu a dokonce jsme se i dostali k brance soupeře. Bohužel jsme
opět prohráli, ale výkon nebyl ostudou. Budeme
na sobě muset trochu více zapracovat a věříme
tomu, že se výsledky dostaví.
SESTAVA: stejná
Všichni hráči zaslouží velikou pochvalu za předvedené výkony. Důstojně reprezentovali Nehvizdy a pevně věříme, že tomu bude stejně i nadále!
Hynek Ondráček
sokol.nehvizdy@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

družstva, která si to rozdala každý s každým, a dvě
nejlepší družstva pak postoupila do finále.
Ačkoliv o vítězi skupiny bylo poměrně rychle rozhodnuto, o druhé místo, zajišťující postup do finále, se svedl obrovský boj. A v těchto chvílích rozhodovalo, kdo bude mít na své straně lídra, který
rozhodne – to byl na straně BÁRA TÝMU Slávek
Rydval, který vsítil všechny branky a své družstvo
posunul do finále.
Tam BÁRA TÝM čekal suverénní vítěz skupiny
KÁJA TÝM, který měl ve svém středu dva nejlepší
střelce turnaje Filipa Vlčka a Martina Pitrůna. Ti
také rozhodli, že trofej bude patřit kapitánce Káje
Vilímové a jejímu týmu.
Veliké poděkování patří sponzorům z řad rodičů,
kteří koupili medaile pro všechna družstva, přinesli
občerstvení v podobě ovoce, čerstvé pizzy, domácího koláče a hodnotných cen.
Příští turnaj bychom rádi zkusili uspořádat v červnu na venkovním hřišti, kde nám, doufáme, bude
přát počasí. Nejdříve ale budeme muset naučit děti
hrát na tomto novém povrhu, aby si zvykly.
Hynek Ondráček, sokol.nehvizdy@seznam.cz

MAMINKY PŘIJĎTE
MEZI NÁS!
Maminky, které jste zatím nevyužily
možnost navštívit naše dětské centrum, neváhejte a učiňte tak. Důvodů je opravdu hodně. Pro maminky
jde o zpestření všedních dnů a navázání
nových kontaktů či získání užitečných informací. Nabízíme různé služby, například stálou burzu oblečení a potřeb pro děti, nakoupit můžete
i nové hračky za skvělé ceny a zdravé potraviny.
Děti se zde naučí základní pravidla chování
v kolektivu ostatních dětí, zajímavé je pro ně
nové prostředí plné podnětů a programy, které
u nás najdete každý den. I pro úplně nejmenší
je připraveno všechno potřebné. A dbáme na to,
aby k nám chodily děti zdravé!
Otevřeno máme pro vás v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin. Pokud potřebujete k lékaři,
na úřad, na nákup či si jen doma uklidit, využijte
naše hlídání ve středu a pátek pro děti od 1. roku.

Nové a zajímavé kurzy
v dubnu a květnu!
Nabízíme vám širokou nabídku dopoledních
kurzů a přednášek s hlídáním dětí a víkendové
kurzy na duben a květen. Za zmínku stojí reflexní terapie a masáž dětí, skupinové bubnování,
přednáška o hledání zaměstnání či víkendový
kurz šití, háčkování nebo výroby šperků z korálků. Celou nabídku naleznete v tomto vydání
Nehvizdského kurýra, ve vývěskách v obci nebo
na www.nehvizdy.cz – odkaz Dráček.
Naleznete tam také nabídku kroužků od září
s možností předběžné registrace a nabídku
hlídání dětí od tří do šesti let poslední týden
v červnu a v prvním červencovém týdnu.
Jitka Záhrobská,
detskecentrumdracek@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY DUBNA DO POLOVINY KVĚTNA
24. DUBNA OD 10.30 HODIN VE ŽLUTÉ
ŠKOLCE, NA PŘÍŠTIPKU 226
POHÁDKA NA KOLE I PŘES POLE
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.
26. DUBNA OD 10.00 HODIN V DC DRÁČEK,
SLEPÁ 8
REFLEXNÍ TERAPIE A MASÁŽE DĚTÍ
Účinná metoda alternativní medicíny poradí rodičům, jak pomoci svým maličkým při stavech bolesti, neklidu a podobně. Provádí terapeutka s dlouholetou zkušeností.
Vstupné: 95 korun
Pořádá Dětské centrum Dráček.
Informace a rezervace: Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
28. DUBNA OD 14.00 HODIN NA RADNICI,
PRAŽSKÁ 255
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na radnici opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení dětí z nehvizdské mateřské školy, fotografka Martina Venená, ani malý dárek pro každého občánka.
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 a MŠ Nehvizdy.
29. DUBNA OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DC DRÁČEK
VÝROBA ORIGINÁLNÍCH ŠPERKŮ KORÁLKOVOU TECHNIKOU
Jde o kurz pro dospělé. V ceně je materiál, výrobek
si odnesete domů. Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Vstupné 190 korun/osoba, včetně materiálu a výrobku. Pořádá Dětské centrum Dráček.
30. DUBNA OD 18.30 HODIN NA HŘIŠTI
AFK NEHVIZDY
PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI
Občerstvení a hudební vystoupení zajištěno. Masky čarodějnic a čarodějů vítány. Přijďte se pobavit
o filipojakubské noci, jde již o nehvizdskou tradici!
Vstupné dobrovolné. Pořádá AFK Nehvizdy.
1. KVĚTNA OD 14.00 HODIN NA HŘIŠTI
AFK NEHVIZDY
UTKÁNÍ STARÉ GARDY
Hrají Nehvizdy se Zelenčí. Přijďte fandit. Občerstvení zajištěno!
Vstupné dobrovolné. Pořádá AFK Nehvizdy.
3. KVĚTNA OD 17.00 HODIN DĚTI 1–6 LET,
OD 18.00 HODIN DĚTI OD 10 LET
V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ S PROFESIONÁLEM DRUM CIRCLE
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Pro rodiče s dětmi. Bubnování podporuje vzájemnou komunikaci v tvůrčím procesu. Individuálně
jde o výbornou aktivitu podporující spontánní
a přirozený smysl pro hudbu a rytmus, odbourání
stresu. Kreativita, soustředění.
Vstupné: 95 korun/děti 1–6 let, 125 korun/děti
od 10 let.
Pořádá Dětské centrum Dráček.
Nutná rezervace: Jitka Záhrobská, detskecentrumdracek@seznam.cz
3. KVĚTNA OD 9.00 DO 11.30 HODIN V DC
DRÁČEK, SLEPÁ 8
SEMINÁŘ: HLEDÁNÍ NOVÉ PRÁCE – JAK
NA TO
Kde hledat práci, jak napsat svůj životopis a motivační dopis, co čekat u pohovoru (včetně často kladených dotazů), co to je Assessment Centrum a jak
v něm uspět. Lektorka má zkušenosti s náborem zaměstnanců na straně zaměstnavatele a v personální
agentuře.
Hlídání dětí: 85 korun.
Pořádá Dětské centrum Dráček.
Nutná rezervace: Jitka Záhrobská, detskecentrumdracek@seznam.cz
16. KVĚTNA OD 19.00 DO 20.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ, NA PŘÍŠTIPKU 135
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA MÁJOVOU
ZÁBAVU
V předsálí sokolovny, přijďte si zamluvit stůl pro
sebe a své přátele!
Vstupné 100 Kč (senioři 50 Kč).
Pořádají společně TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy a městys.
19. KVĚTNA OD 14.00 DO 17.00 HODIN
V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
KURZ ŠITÍ – „LÉTO V SUKNÍCH“
Jde o kurz pro dospělé. Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.
cz.
Vstupné 100 korun/osoba.
Pořádá Dětské centrum Dráček.

TIPY NA VÝLETY
Sluníčko už o sobě začíná dávat vědět a láká
na výlet do přírody.
Můžete vyrazit na nedaleké Kokořínsko, kde je
spousta zajímavých míst k vidění, ale třeba jen
na procházku lesem.
Vybrala jsem dvě lokality, které jsem osobně
vyzkoušela.

Čertovy hlavy
Na pískovcovém bloku nad obcí Želízy. Reliéfy
dvou hlav pohádkových bytostí, připomínajících snad čerty, jsou vytesané do dvou skalních
bloků.
Doporučuji procházku lesem, kde na každém
kroku čeká skála – některá i na vylezení pro děti.

Pokličky
Pískovcové sloupy s tzv. poklicemi se nacházejí
jižně a západně od obce Vojtěchov.
Obě lokality jsou náročnější na terén, výstup
rozhodně bez kočárku. Pro děti velmi zajímavé,
dobrodružné a po dlouhé zimě velmi vhodný
pohyb! Cesta vede přes krásný Mělník, kde není
nouze o dobrý oběd nebo cukrárnu.
Jedna z nabídek, kterou vyzkouším příště, je
Cinibulkova stezka, která nabízí bludiště, skálu,
obří hlavu a jiné podobné zajímavosti.
Na závěr ještě nezapomeňte navštívit hrad Kokořín, který rozhodně stojí za prohlídku, která není dlouhá, takže ji bez problémů můžou
absolvovat i děti, otevírá již v dubnu, v sobotu
a neděli od 9 do 16 hodin.
Více na www.kokorin.cz, odkaz doporučené turistické cíle.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

GRATULUJEME jubilantům

19. KVĚTNA OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ, NA PŘÍŠTIPKU 135
VELKÁ MÁJOVÁ ZÁBAVA
Hraje Kolář Band, občerstvení zajištěno, bohatá výzdoba sálu s májkou.
Vstupné 100 Kč (senioři 50 Kč).
Pořádají společně TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy a městys.

V dubnu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané:
FRANTIŠEK ČERVINKA
JARMILA CHOCHOLOVÁ
VĚRA LEDECKÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné
zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

20. KVĚTNA OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
KURZ HÁČKOVÁNÍ – ZÁKLADY (1. DÍL)
Jde o kurz pro dospělé – začátečníci a mírně
pokročilí. V ceně je materiál. Z kurzu si odnesete
znalost techniky, vlastní výrobek. Uháčkovat se dá
téměř vše, jen začít…
Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz.
Vstupné 150 korun/osoba, včetně materiálu.
Pořádá Dětské centrum Dráček.

Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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Městys Nehvizdy,
TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy
srdečně zvou všechny z Nehvizd
i okolních obcí na tradiční

MÁJOVOU
TANEČNÍ ZÁBAVU
V NEHVIZDECH
DO VELKÉHO SÁLU
V SOKOLOVNĚ

19. KVĚTNA 2012
OD 20 HODIN
Vstupenky v prodeji
již od 19 hodin

Hraje: Kolář Band
Občerstvení zajištěno
Předprodej 16. května
Od 19 do 20 hodin
v sokolovně

Přijďte si zatančit
a pobavit se s přáteli
Májka chybět nebude!
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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ZAJÍMAVOSTI

DOPŘEJTE SI KOKTEJLOVÝ
ZÁŽITEK S KAPKOU NADĚJE
BAR HIGH
ve spolupráci s Kapkou naděje
pořádá koktejlový maraton pro
dobrou věc ve dnech
20.-21. 4. 2012.
Z každého objednaného koktejlu
putuje významných 20 Kč na konto
tohoto fondu, který se zaměřuje
na pomoc nemocným dětem.

Ve dnech od 20.–21. dubna se v předních certifikovaných českých a slovenských barech uskuteční akce Cocktail Weekend pro Kapku naděje 2012.
Jedná se již o druhý ročník a naše společnost Bar
High se opět připojila k této charitativní dvoudenní
akci, která má jediný cíl - společně přispět Nadačnímu fondu Kapka naděje.
Z každého z objednaných a namíchaných alkoholických i nealko koktejlů putuje 20 korun na konto tohoto nadačního fondu, který se zaměřuje na
pomoc nemocným dětem, zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a na pomoc

dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci
kostní dřeně.
V každém lahodném koktejlu se skrývá kapka naděje, přijďte ji pro sebe objevit a pomoci těm, kteří
to skutečně potřebují. Cocktail Weekend je výjimečný projekt, ve kterém se bary, barmani a jejich
hosté spojí pro dobrou věc.
Těšíme se na vás
Radim & Andrea Janouškovi

www.kapkanadeje.cz
www.barhigh.cz

DRIFT - MOTOSPORT, KTERÝ SI NACHÁZÍ STÁLE VÍCE PŘÍZNIVCŮ
Možná bude i v Nehvizdech pár motoristických
příznivců, které by zajímal nový motoristický sport
rozjíždějící se v České republice. Jedná se o autosport, který se tady začal zabydlovat v roce 2006.
Jde o Drift - tzv. jízdu v řízeném smyku.
Tuto motoristickou disciplínu jezdí vozy s pohonem zadní nápravy. A ne ledajaké vozy. Jejich síla
je až dech beroucí. Každý z těchto vozů má pod kapotou od 300 koní výše. Jsou zde i „závoďáky“ s výkonem hodně přes 500 koní. Na začátku jsme jezdili pouze na letištních uzavřených plochách. Dnes

Možná si říkáte, proč se o tom píše v Nehvizdském
kurýru, že to s Nehvizdy nesouvisí. Máte pravdu.
Nesouvisí, jen se tomu věnuje jeden váš spoluobčan,
který pomáhá všechny tyto závody organizovat.
A tím by vás chtěl i pozvat na obrovský automobilový cirkus jménem DRIFT. Podívejte se na náš
web, kde najdete kalendář závodů, a jeďte se alespoň
na jeden podívat. Opravdu to stojí za to.
Srdečně vás zve Jan Reisinger
spoluorganizátor a ředitel závodů Czech drift series
www.driftchallenge.cz

jezdíme na opravdových závodních okruzích, jako
jsou Sosnová u České Lípy, Automotodrom Most,
závodní okruh v Brně, ale i v nedalekém Německu
na Lausitz ringu.
Dokonce jsme to dotáhli až na mezinárodní úroveň,
což znamená, že po loňských dvou společných závodech s Němci letos jedeme celkem 4 společné závody se Slováky (KOES), Němci (IDS) a samozřejmě CDS, což je Czech Drift Series asociace. Pojede
se i v Praze na Strahově, sice jen jeden závod a bude
to spíš exhibice, ale bodovaná.

INZERCE

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ
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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

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