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OD ZÁŘÍ BUDE V NEHVIZDECH
ORDINOVAT DĚTSKÁ LÉKAŘKA
Městys uzavře partnerskou smlouvu s Centrem zdravotní péče Jirny a od září
tak s největší pravděpodobností každý čtvrtek bude k dispozici v ordinaci v sokolovně v ulici Na Příštipku 135 lékařka pro děti a dorost. „Pokud bude zájem,
chceme, aby zde paní doktorka ordinovala v budoucnu dva dny v týdnu,“ uvedl starosta Vladimír Nekolný.

Retardéry už
JSOU NA MÍSTĚ
Tři nové retardéry v Lentilkách začaly fungovat v květnu. Dva vznikly v ulici Za Humny,
jeden v ulici Družstevní. Na mnoha místech
v celých Nehvizdech budou rovněž opraveny
stávající komunikace a již dříve vybudované
zpomalovací prahy.
Tři nové retardéry v Lentilkách byly odzkoušeny a jejich přejezd by neměl řidičům při
maximální povolené rychlosti v obytné zóně,
což je 20 kilometrů v hodině, činit problémy,
ani nijak poškodit vozidlo. V nejbližší době
též dojde k instalaci dvou květináčů v dolní
části ulice Za Humny, které budou sloužit jako
zpomalovací šikana. „Z důvodu bezpečnosti
budou květináče označeny reflexní barvou.
O zeleň, která v nich bude vysazena, se budou
starat dobrovolníci z řad občanů Nehvizd,“
uvedl předseda komise stavební a životního
prostředí Richard Sedlický.
Při výstavbě nových zpomalovacích prahů se
podařilo ušetřit část finančních prostředků,
které budou použity na rozšíření oprav místních komunikací v Nehvizdech.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Stravování pro seniory

o prázdninách
Městys Nehvizdy nabízí pro seniory, kteří během
školního roku odebírají obědy ze školní jídelny,
v době letních prázdnin od 19. 7. do 31. 8. 2011
možnost náhradního stravování. Cena jednoho oběda bude 52 korun, příspěvek městysu na jeden oběd
je ve výši osmi korun. Bude i možnost výběru ze
dvou druhů jídel. Žádáme zájemce - seniory, aby se
přihlásili v podatelně úřadu do 30. 6. 2011, kde jim
budou sděleny organizační podrobnosti objednávání
a odebírání obědů.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Nehvizdy uzavřou smlouvu o spolupráci s Centrem zdravotní péče Jirny. Díky tomu přijde do městyse dětská lékařka. foto: Mirka Kvasničková

Každé úterý - nyní má však až do září přestávku ordinuje pro dospělé v Nehvizdech MUDr. Irena
Losmannová. Tak to zůstane i nadále. Poté, co Nehvizdy uzavřou smlouvu o spolupráci s Centrem zdravotní péče Jirny, přibude od září v ordinaci v sokolovně
také dětská lékařka. „Ordinace i čekárna dozná změn,
chceme, aby na malé pacienty a jejich rodiče působila
stejně příjemně jako ordinace v Jirnech,“ řekl předseda představenstva jirenského zdravotního centra Petr
Rosecký. Ačkoliv bude zatím dětská lékařka působit
v Nehvizdech jen jednou týdně ve čtvrtek (což se
podle zájmu může změnit na dva i více dní v týdnu),
děti dostanou komplexní péči. Ke „své“ paní doktorce totiž v ostatních dnech mohou jezdit do Jiren,
kam je to autem zhruba pět minut, a k Centru jezdí
také autobus č. 405. „Samozřejmostí bude objednání
na konkrétní hodinu i poradenství lékaře na telefonu,
to vše pochopitelně bez jakýchkoliv nadstandardních

poplatků. Jednou jsme tyto služby pro pacienty v Jirnech zavedli a hodláme je nabízet i novým pacientům
z Nehvizd,“ slíbil Rosecký.
Podrobné informace o Centru zdravotní péče v Jirnech najdete na stránkách http://www.jirny.com/,
před nedávnem tam otevřeli například špičkově vybavené stomatologické centrum, příjemné však je,
že v Centru najdete veškeré specializace – chirurgií
počínaje přes alergologii, kardiologii, ORL, endokrinologii, ortopedii, gynekologii, neurologii a další, až třeba po klinickou logopedii či fyzioterapii.
„Pacienti tak nemusí na vyšetření na další specializovaná pracoviště, v Jirnech přejdou jen z jedněch
dveří do druhých, navíc si velmi zakládáme na objednávkovém systému, díky němuž se před dveřmi
ordinací netvoří fronty,“ dodal Rosecký.
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Semafor zpomalí neomalené řidiče
Zastupitelstvo Nehvizd chce aktivně ovlivnit
bezpečnost v dopravě. První vlaštovkou má být
zpomalovací semafor, který bude umístěn na příjezdu do Nehvizd od Mochova. „Chceme přispět
ke zklidnění provozu, zejména omezit rychlost
projíždějících vozidel a umožnit občanům bezpečné přecházení na vyznačených přechodech,“
sdělil šéf komise stavební a životního prostředí
Richard Sedlický. Odborná firma již navrhla řešení a umístění zpomalovacího semaforu a zastupiW W W. N E H V I Z DY. C Z

telé na červnovém zasedání jeho koupi a instalaci
schválili. „První semafor by mohl v Nehvizdech
začít fungovat na podzim. Záleží to na rychlosti
vyřízení stavebního povolení a elektrické přípojky,“ doplnil Sedlický.
Případná instalace dalších semaforů v Nehvizdech
bude záležet na vyhodnocení fungování prvního
a samozřejmě i na finančních prostředcích.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

NOVINKY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

Když jsou domácí práce hrou,

Přijďte si zasportovat
na víceúčelové hřiště

pomáhají děti rády

U sokolovny bylo 1. června na všech stanovištích plno, děti si svůj den užily

Hlavním tématem oslavy Dne dětí, kterou tradičně
v městysu pořádá TJ Sokol Nehvizdy, byly domácí
práce. Kupodivu nikdo neodmlouval a děti plnily
deset úkolů jedna radost. Maminky někdy nestačily
zírat, jak jsou jejich potomci šikovní. Pralo se prádlo,
třídil odpad, zatloukaly hřebíky. Nikdo navíc nedělil
práce na klučičí a holčičí, takže jsme zjistili, že kluci bravurně perou a s dívek budou mnohdy zruční
domácí kutilové. Některé děti (ve věku od jednoho
do dvanácti let) dokonce soutěžili i dvakrát, třikrát,
tak moc je soutěžní disciplíny bavily. A když si po-

foto: Silvie Vilímová

řadatelé navíc všimli, kolik maminek děťátko čeká,
zjistili, že podobné akce budou v Nehvizdech vždy
dopadat na úrodnou půdu. Všechny děti pak byly
odměněny sladkostmi, takže vyhrál úplně každý.
Navzdory zamračenému počasí přišlo celkem sto
deset dětí. Během odpoledne mnozí využili možnost zakoupit si občerstvení, které nabízel Tomáš
Adamec alias Paša. Děkujeme všem za pomoc při
organizaci a těšíme se na další akce.
Eva Luňáková, náčelnice TJ Sokol Nehvizdy
sokol.nevhizdy@seznam.cz

PRVNÍ HVĚZDIČKA U ŽENSKÉ KOPANÉ
V neděli 8. května po Májové veselici odehrálo
mužstvo žen AFK Nehvizdy přátelský zápas se soupeřkami z Městce Králové. Po několika letech aktivního trénování a sehrání mnoha zápasů se dostavil okamžik, kdy naše děvčata neprohrála. Remíza
3 : 3 byla pro mužstvo domácích (ale i hostí) odpovídajícím výsledkem. Na hřišti byly viděny zákroky
mnohdy jako u mužské kopané. Samotný fakt, že
se některé hráčky účastnily Májové veselice, neměl
velký vliv na herní výkon. Trenéři Petr Prokeš a Karel Zumr odvedli velmi dobrou práci!
Jiří Poběrežský,
předseda AFK Nehvizdy
afknehvizdy@seznam.cz

AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY
Fotbalisté slaví postup!

Mužstvo žen AFK Nehvizdy odvedlo v květnu vynikající výkon
foto: archiv AFK Nehvizdy

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Akce od poloviny června do poloviny července
➢ 19. června v 15.00 hodin v sokolovně
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Autorské divadlo Černý Petr z Brandýsa nad Labem vystoupí v Nehvizdech s úplně novou pohádkou pro celou rodinu. Hloupí čerti se naučí číst,
psát a počítat. Nikdo se jich nemusí bát! Po představení následuje minidiskotéka pro děti s pohádkovými postavami. www.divadlocernypetr.cz
Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na činnost TJ
Sokol Nehvizdy.
Pořádá městys společně s TJ Sokol Nehvizdy.

➢ 25. června od 9.00 hodin na hřišti AFK
33. ROČNÍK TURNAJE
JANA BENEŠE V KOPANÉ
Dosud přislíbilo účast mužstvo Záluží a Chrástu.
Tradičně se zúčastní mužstvo A a B Nehvizd.
Na této akci se bude konat také malá výstava
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Nové víceúčelové hřiště TJ Sokol Nehvizdy začalo
sloužit veřejnosti na jaře. Jako první je začal využívat oddíl malé kopané, který vyzkoušel, jaké to je
si zahrát v zimě. S příchodem teplého počasí se zde
objevují oddíly malých tenistů a florbalistů.
Výbor TJ Sokol také rozhodl, že pronájem hřiště bude
stát 200 korun za hodinu bez osvětlení a s osvětlením
250 korun na hodinu pro nečleny sokola. Pro členy
stojí hodina stokorunu, stejně tak pro všechnu mládež
od 15 do 18 let. Chceme vyjít vstříc dětem, a tak organizované skupiny dětí do 10 let pod vedením dospělé
osoby budou platit pouhých 50 korun za hodinu. Tyto
pronájmy jsou vždy počítány bez osvětlení. S osvětlením bude hřiště stát o padesátikorunu více, aby se
pokryly náklady na elektrickou energii.
Přednost při obsazování termínů budou mít oddíly
pod hlavičkou TJ Sokol Nehvizdy. Hřiště je přizpůsobeno na malou kopanou, volejbal, basketbal, florbal, házenou, nohejbal a tenis. Rezervace je možné
zapisovat přímo na hřišti do tabulek ve vývěsní
skříňce, kterou najdete na dřevěném domku u dětského hřiště. Nájemci hřiště se budou řídit provozním řádem, který každý dostane k prostudování.
Bližší informace získáte na telefonu 604 232410,
nebo na mailu hynek@ondraczech.com. Kontaktní osobou, která zodpovídá za vpuštění na hřiště,
vybírání poplatků a za kontrolu přímo na místě,
je správce areálu - telefon 773 496 916.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
Hynek Ondráček, hynek@ondraczech.com
Více informací najdete na
www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz

v klubovně AFK, která připomene historii kopané v Nehvizdech. V letošním roce je tomu již 90
let, co byla kopaná v Nehvizdech založena.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá AFK Nehvizdy.

➢ 2. července od 8.00 hodin na hřišti AFK
3. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
Nenechte si ujít již 3. ročník nehvizdského turnaje
v malé kopané. V předešlých ročnících se zúčastnilo po každé více než 14 mužstev a věříme, že
letošní turnaj nezůstane pozadu.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá AFK Nehvizdy.
Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz
se můžete podívat do kalendáře akcí,
který se průběžně aktualizuje.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Fotbalový tým AFK Nehvizdy slaví postup
do okresního přeboru! Do této soutěže se podívá
po několika letech. Defenitivu si zajistil první červnovou sobotu na hřišti Jiskry Kojetice výhrou 6:3.
Gratulujeme!
Předseda fotbalového oddílu Jiří Poběrežský měl
pochopitelně radost. „Je samozřejmě krásné, že se
nám podařilo postoupit, ovšem zároveň už mám
starosti s tím, co bude dál. Chtěli bychom hrát
v okrese důstojnou roli,“ řekl.
Příští sezona, kterou budou hrát Nehvizdy o patro
výš, bude v lecčems náročnější. „Okresní přebor je
o něčem jiném, čeká nás hodně práce. Musíme například posílit kádr, nebo vyřešit problém se studnou, která se zanáší,“ dodal Poběrežský.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
Více informací najdete na www.afknehvizdy.cz

GRATULUJEME jubilantům
V červnu oslaví v Nehvizdech významné životní
jubileum tito občané:
MARIE URBANOVÁ
FRANTIŠEK ADÁMEK
JOSEF PĚTILETÝ
ANTONÍN KŮŽEL
MILOSLAV KŘÍŽ
KAREL JIRKA
MILOŠ RYČL
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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Šíleně nastydlá
princezna

ŽIVOT V OBCI

ZÁCHRANÁŘI
školili rodiče v Dráčku

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Je proto nutné vědět, jak dítěti pomoci.

Víte co dělat, pokud vaše dítě spadne z houpačky? Jak poznáte akutní příhodu břišní nebo skryté
poranění hlavy? Umíte své dítě ošetřit v případě
popálení či tržné rány? Víte si rady při laryngitidě
a dalších stavech, které ohrožují zdraví nebo život
vašeho dítěte?
Ti, kdo se zúčastnili v sobotu 14. května školení
profesionálních záchranářů v Dětském centru Dráček , již odpovědi na tyto otázky znají. Kromě zodpovědných maminek přišli i dva tatínkové. Reakce

foto: Romana Dudlová

tančila s dětmi
byla pozitivní, dokonce
padl návrh si podobné školení za čas zopakovat.
Díky profesionálnímu vybavení si všichni účastníci vyzkoušeli resuscitaci
na třech typech figuríny
(miminko, junior a dospělý) a měli prostor na zodpovězení všech svých dotazů.
Děkuji tímto školitelce
Janě Formánkové, a také
její kolegyni Romaně
Dudlové, rovněž profesionální záchranářce, která
je z Nehvizd a umožnila
nám toto školení realizovat.
Ve spolupráci bychom i nadále rádi pokračovali, a to
například účastí záchraná-

řů na dětských dnech.
Pokud byste měli zájem toto školení absolvovat,
nabízíme možnost předběžné registrace na e-mailu: detskecentrumdracek@seznam.cz. Podle počtu zájemců bychom školení naplánovali
na některou sobotu v měsíci říjnu. Školení je
tříhodinové a cena zůstává stejná, a to 220 korun
za osobu.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

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

Kdo v polovině května zavítal odpoledne na pohádku do nehvizdské sokolovny, neprohloupil. Divadelní soubor Černý Petr z Brandýsa nad Labem
přijel s pohádkou Šíleně nastydlá princezna, k níž
napsal scénář a texty písní Petr Faldus. Příběh nastydlé princezny, kterou vyléčil – jak už to tak bývá
– hloupý Honza a ne prohnaní rádcové, byl plný
veselých melodií. Právě ty a také komunikace herců
s nejmenšími diváky udělaly z představení zábavné
odpoledne, při němž se bavili nejen malí diváci, ale
i jejich rodiče. Ti rychle vytahovali mobily a fotoaparáty, aby nafotili své potomky, jak tančí s princeznou a vílami a rádci na pódiu.
Protože měla pohádka divadla Černý Petr velký
úspěch, přijedou brandýští herci, mezi nimiž je
Milan Svatuněk z Nehvizd (Kejchal a první rádce),
s novou Čertovskou pohádkou, a to již 19. června
opět do sokolovny.
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Děti si zařádily s pohádkovými postavami foto: Mirka Kvasničková
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Do trenýrek, do péřovky a zpět AKTUALITY ZE
Na školu v přírodě jsme letos vyrazili v termínu
od 2. do 13. května do Radvanic u Trutnova. Namlsaní předchozím téměř letním počasím jsme nebrali příliš v potaz seznam doporučeného vybavení,
ba i pobavený úsměv se objevil na našich tvářích,
když jsme si dle zkušených rad cpali do batohu zimní bundy. V předtuše slunečných dnů jsme vyskočili v Radvanicích z autobusu v kraťasech a tričku
a pyšně nastavili hrudníčky horskému vánku. „Zítra bude líp,“ řekli jsme si, ale ouha. V úterý ráno
leželo na zemi zhruba deset čísel sněhu a neustále
chumelilo, květen nekvěten. Tak jsme se vypravili
porvat s přírodou. Pláštěnky, kulichy, igelitové pytlíky na nohách to jistily, a tak když jsme ve středu
v Adršpachu vstoupili do skal, desetistupňový mrazík nás nepřekvapil, ba i na lodičce jsme se svezli
a ručku v jezírku omočili.
Pak už bylo jen a jen líp, a když nás střídali naši maličcí, řečeno s Werichem - byl den jak květ, pták pěl,
klas zrál a nad vším jas. Byly to nádherné dva týdny
plné legrace, pohybu, chození, zimy a vedra, šlapání
v bahně a chození po voňavé trávě, funění do kopce
a lenošení na sluníčku… Bylo to zkrátka fajn.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ŠKOLY A ŠKOLKY

➢ Stále trvá nabídka příměstského tábora,

Ani se nechce věřit, že o pár dní později vypuklo
na stejném místě léto
foto: Luboš Rýdlo

Do školky jsme přijali 64 dětí
Zápis do školky pro příští školní rok je za námi.
Zatím bylo k předškolnímu vzdělání přijato 64 dětí,
před branami školky zatím zůstalo 40 dětí. Rozhodování o přijetí dětí nebylo jednoduché, posuzovali
jsme nejen platná kritéria, ale každý případ individuálně a ze všech možných hledisek.
Počet přijatých dětí se může ještě změnit, a to v závislosti na stanovisku hasičů a hygieny při kolaudačním řízení školky v sokolovně. Definitivní kapacitu budeme tedy znát zhruba na přelomu července
a srpna. V současné době máme personálně zajištěnu výuku, rozeběhly se stavební práce s pravidelnými kontrolními dny a 1. září se dveře dalších tříd
školky v přední části sokolovny otevřou.

Bude to stát spoustu peněz,
ale děti za to stojí

INZERCE

Městys zainvestuje nejen kompletní adaptaci prostor,
ale rovněž kompletní provoz jedné třídy včetně příslušného podílu mzdových nákladů na pedagogické a provozní pracovníky. Nebude to málo peněz.
V nových prostorách logicky najdou své útočiště

nejstarší děti, které budou na oběd docházet do stávající jídelny, svačiny jim budou vydávány ve třídách.
Herny a prostory budou vybaveny tak, jak je zvykem
ve stávající školce – novým nábytkem, audiovizuální
a výpočetní technikou a hračkami.
Je potěšitelné, že v našem městysi vzniká školské,
společenské a sportovní centrum a že městys dokáže
takovýmto způsobem reagovat na poptávku po předškolním vzdělávání, stejně tak je pozitivním krokem
provázanost mezi školou a areálem TJ Sokol. Obavy
o kvalitu prostředí v sokolovně jsou z mého pohledu
zcela zbytečné – a vzhledem k úsilí nehvizdské samosprávy a všech zúčastněných nespravedlivé. Chcete-li
nám naopak nabídnout svou pomoc při zvelebování
nových prostor školky, rádi vás uvítáme.
Podrobnosti o organizaci nového školního roku se
rodiče dozvědí na informační schůzce pro rodiče
nově přijatých dětí, která se uskuteční ve středu
22. června v 17.00 hodin v budově mateřské školy.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

DC Sluníčko
nabízí

Příměstský tábor

uveřejněná v dubnovém Kurýru (elektronickou verzi časopis v pdf najdete snadno
na www.nehvizdy.cz). První běh se uskuteční
od 11. do 15. července, druhý od 18. do 22.
července. Stačí vyplnit a elektronicky či písemně odeslat přihlášku, kterou naleznete
na www.skolanehvizdy.cz. Tábora se mohou zúčastnit děti od 5 do 12 let, a to nově
(změna!) bez ohledu na to, zda jsou žáky naší
školy. Cena je 2 000 korun na dítě. Kontaktujte učitelky Alenu Krajíčkovou na telefonu
608 335 051, nebo Petru Douckovou na telefonu 734 377 321. Před táborem proběhne
informační schůzka.
➢ Informační schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků se uskuteční ve středu 15. června
od 18.00 hodin v budově základní školy.
➢ Do konce školního roku nás ve škole ještě
čeká výlet do Žlebů, do kbelského leteckého
muzea a na letiště a dle počasí cyklistické
výlety do káranských lesů.
➢ Ke studiu na víceletém gymnáziu byli zatím přijati dva žáci 5. ročníku
➢ Rozloučení s předškoláčky proběhne v mateřské škole 14. a 28. června.
➢ Vyučování v základní škole končí ve čtvrtek 30. června v 9.00 hodin. Činnost školní
družiny končí ve středu 29. června v 16.30
hodin.
➢ Provoz mateřské školy končí v pátek 15.
července.
➢ Brány školy, školky a družiny se otevřou
ve čtvrtek 1. září.
➢ Děkujeme všem, kteří respektují, že parkovací místa před vraty školy slouží potřebám
školy a jejích zaměstnanců.
➢ Děkujeme všem, kteří respektují tři vyhrazená parkovací místa pro potřeby školy
před budovou archivu.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

Den dětí v mateřince
Na středu 1. června se všichni do školičky moc těšili. Nejprve jsme společně s kamarády z Krtečka
shlédli Barevnou pohádku, kterou nám přijelo zahrát divadélko Rolnička z Liberce, a pak už jsme celí
natěšení spěchali na zahradu. Tam byla připravena
stanoviště se sportovními disciplínami. Všechny
děti ukázaly, jak jsou obratné, šikovné a nebojácné.
I ti nejmenší vše s přehledem zvládli a soutěžili s plným nasazením. Odměnou pro všechny byl balíček
plný dobrot i něčeho pro zábavu. Zkrátka den plný
smíchu a radosti utekl jako voda, ale zítra je také
den a jistě si ho užijeme jako ten dnešní!
Simona Beranová, ms.nehvizdy@volny.cz

Kdy:

4. 7.- 8. 7. / 11. 7.-15. 7. /
18. 7- 22. 7. / 25. 7.- 29. 7.

Téma: výtvarka, angličtina a sportem ku zdraví
Cena: 2 800,- Kč
pro děti ve věku 3 – 8 let
Kontakt: 737 24 99 24, 732 73 93 60

www.escslunicko.estranky.cz
Pohádku zahrálo divadlo Rolnička
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foto: Simona Beranová
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Oprava vozovky: ROZHOVOR SE STAROSTOU TJ SOKOL NEHVIZDY
od školy až k retardéru SOKOLOVNA JE TU PRO
před dálnici
VŠECHNY ZÁJEMCE O SPORT I KULTURU
V červnu bude zahájena oprava silnice v ulici Horoušanská, a to od základní školy až k retardéru
před dálnicí. Nejdříve budou odfrézována poškozená místa a potom bude položena živice, která se
následně zaválcuje. Po této opravě se provede strojový celoplošný postřik asfaltovou směsí (stejný postřik se prováděl také na dálnici). Tímto ošetřením
se podstatně prodlouží životnost vozovky a také se
zkvalitní její povrch. V době opravy bude na silnici
dopravní omezení.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Tradice Sokola v Nehvizdech spadá ještě do dob Rakouska-Uherska, ale
rodina Ryčlů byla u samotného začátku. Dřív to bylo o ideálech Miroslava
Tyrše a Jindřicha Fügnera, dnes je ale jiná doba.„A já bych byl rád, kdyby
Tyršovo heslo o zdravém duchu v zdravém těle nadchlo občany Nehvizd
natolik, že bude stále plná sokolovna – sportem i kulturou,“ říká starosta
TJ Sokol Nehvizdy Miloš Ryčl.
Kde jsou začátky nehvizdského Sokola?
Můj strýc Josef spoluzakládal nehvizdský Sokol již
27. října 1907. V roce 1923 byl členem stavební
komise, která stavěla místní sokolovnu. Mezitím
se toho stalo hodně. V Sokole se hrálo divadlo,
fungovala tu známá dechová hudba, která hrávala
na zábavách i v průvodech, na sletech. Můj tatínek
byl tehdy v Sokole cvičitelem žactva a předsedou
zábavního výboru, maminka náčelnicí a já jsem
s nimi od čtyř let chodil na cvičení.
A co bylo za války?
V největším rozkvětu přišli Němci, v sokolovně se
ubytovali. Výsledkem byl v roce 1945 naprosto dezolátní stav celé budovy. To ale nevadilo, hlavně že válka
skončila, zavládlo nadšení. Tatínek byl zvolen starostou Sokola a vše se dalo do pohybu, sokolovna se opravovala, před sokolovnou se stavěla silnice a chodník.

INZERCE

Silnice v Horoušanské bude konečně důkladně opravena
foto: Mirka Kvasničková

Jak jste se zapojil?
Musel jsem zajišťovat, kdo vyorá silnici, odveze zeminu, naláme kámen, kdo ho zase přiveze na silnici
a tak dále. Ale to byla pracovní činnost pro Sokol.
Samozřejmě, že jsem se také věnoval sportu a tělovýchově. Absolvoval jsem župní cvičitelskou školu, byl
jsem na všech sletech až do roku 1948. Rozvoj Sokola
trval až do roku 1949, pak začaly prověrky v Sokole, tatínka zbavili funkce starosty, sestra musela také
jako náčelnice skončit a byla vyloučena ze Sokola.

Starosta TJ Sokol Nehvizdy Miloš Ryčl

foto: Mirka Kvasničková

A vy?
Já jsem rukoval na vojnu, takže jsem takto „odměněn“ nebyl. Na vojně jsem absolvoval poddůstojnickou školu, dělal jsem tělovýchovného na posádce,
zúčastnili jsme se mnoha závodů v chůzi, i na armádním mistrovství jsme byli, nebo v závodě Praha – Mochov. Přesto všechno jsem se z vojny vrátil
do Nehvizd jako obyčejný vojín, ale měl jsem za sebou bohatou sportovní a tělovýchovnou činnost.
Petra Horáková
Poznámka: Rozhovor se starostou TJ Sokol Nehvizdy
tady nekončí, jen by se celé vyprávění do jednoho
čísla nevešlo, proto přineseme v jednom z dalších
čísel jeho pokračování.

NOVINKY KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sekačka Spider už pracuje

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

Technické služby městyse Nehvizdy zakoupily výkonnou svahovou sekačku Spider. Díky ní se mohou zelené plochy v obci včetně příkopů udržovat
daleko častěji a pravidelněji, což vylepší vzhled
obce. Ušetří se též finanční prostředky.
„V Nehvizdech neustále přibývá zelených ploch,
o které musí městys pečovat. Na starosti to mají
technické služby. Aby nemusely rozšiřovat okruh
pracovníků, zakoupily technické služby tuto sekačku, která ušetří řádově jednoho až dva pracovníky,“
vysvětlil šéf komise stavební a životního prostředí

Vypadá jako z jiné galaxie, přitom jde o český výrobek
foto: Mirka Kvasničková
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Richard Sedlický. Předpokládá se, že finanční prostředky na nákup sekačky se vrátí do dvou let.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Poznámka: Na www.nehvizdy.cz najdete video,
na němž můžete Spider vidět v Nehvizdech při práci.

V Lentilkách si můžete
vysadit svůj strom
Městys se rozhodl zakoupit okolo 20 až 30 ovocných stromů. Ty si budou moci na určených lokalitách v Lentilkách vysadit sami občané a budou se
pak o ně starat.
Stromy se budou vysazovat na konci ulice Pražská
v lokalitě pod zahrádkami, poté v horní části Lentilek
u valu, a také podél spojovacích chodníčků v nové
zástavbě. „Občané, kteří si chtějí strom v těchto místech zasadit, získat tak k němu vztah a v budoucnu se
o něj starat, se mohou hlásit na úřadu městyse,“ řekl
starosta Nehvizd Vladimír Nekolný.
K výsadbě by mělo dojít v druhé polovině června.
Stromky dodá Zahradnictví U Rybníka ze Záluží. Obec si slibuje, že nové ozelenění znovu vylepší
vzhled městyse, předpokládá však také aktivní účast
občanů.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
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Přijďte se zkrásnit
nejen na léto...

ŽALUZIE

Nabízím kompletní kosmetickou péči
➢ analýza pleti přístrojem
➢ masáž obličeje a dekoltu aj.
➢ depilace voskem nebo cukrovou pastou
➢ barvení řas a obočí
➢ parafínové zábaly
➢ měření hydratace pleti
➢ odborné poradenství

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

SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Moc se na Vás těší Zuzka Grossmanová
Objednávky na telefonním čísle
605 456 808

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
inz HAR_A6 sirka.indd 2

SLEVA 10 % z celkové ceny.
6.12.10 16:37

RESTAURACE BAŠTA U PAŠI
HOTOVÁ A MINUTKOVÁ JÍDLA,
NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK, VÍKENDOVÉ MENU
PIVNÍ SOBOTY – TOČÍME REGIONÁLNÍ SPECIÁLY
GRILUJEME KAŽDÝ PÁTEK, CELOU SEZÓNU
OD 17.00 DO 21.30 (DLE POČASÍ )

Aktuální
informace na

požadovaných kvalitách

Víme,
jak malovat
Největší řetězec
malířských potřeb
Jsme vždy připraveni
Vám odborně poradit
Máme každý barevný odstín,
který si umíte představit
Máme výrobky splňující všechny
Vaše nároky v oblasti malování

u nás klesají

náklady,

nikoli dobré nápady

v prodejně vždy probíhají

velké reklamní akce

nabízíme

pohodlné nakupování

bez stresu

připraveno

parkování u prodejny

w w w.
w.dumbarev.cz
dumbarev .cz
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Slevu lze uplatnit po předložení tohoto kuponu, nevztahuje se na zboží v akci a nekumuluje se s jinou slevou.

výrobky ve všech

slevu 11 %

blízko
odborníci i poradci ihned po ruce
náš obchod máte

… a obdržíte

www.nehvizdy.cz

Přineste tento kupon v období od 16. 5. do 16. 6. 2011
do Vaší z brusu nové prodejny Dům barev – Nehvizdy
Pražská ulice (autobusová zastávka U Studánky)

LETNÍ ZAHRÁDKA S DĚTSKÝM KOUTKEM,
FREE WI-FI
PO - ČT, NE 10.30 - 22.00 / PÁ - SO 10.30 - 23.00

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 RADNICE

KVŮLI ZÚŽENÍ DÁLNICE
TRPĚLY CELÉ NEHVIZDY
Určitě jste si v minulých dnech všimli, že se Nehvizdy proměnily v jedno velké odstavné parkoviště
– městysem nešlo projet autem, autobusy nabíraly
zpoždění a chodci, především děti, měli velký problém přejít vozovku z jednoho chodníku na druhý.
Vše se dělo kvůli opravě dálnice D11. Ředilteství
silnic a dálnic totiž uzavřelo deset kilometrů před
Prahou jízdní pruh směrem do hlavního města.
Jaksi však zapomnělo dát vědět okolním obcím,
přestože muselo dobře vědět, že starou Poděbradkou si motoristé budou cestu zkracovat, což povede
k velmi svízelné situaci pro občany Nehvizd.
Starosta Vladimír Nekolný musel dokonce jeden
den, kdy se už na tak zúžené dálnici stala nehoda
a automobily sjížděly do městyse ve velkém počtu, u přechodu do školy zastavit dopravu, aby děti
mohly vůbec bezpečně přejít. Skoro hodinu řídil
dopravu sám, pak přivolal na pomoc strážníky.
Situace si všimli i v celostátních médiích, článek
o celé situaci i s nic neříkajícím vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic najdete na www.idnes.cz, stačí,
když do jejich vyhledavače zadáte jméno Nekolný.
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Přes silnici do školy převáděl děti starosta

foto: Mirka Kvasničková

AKTUÁLNÍ
INFORMACE
Z ÚŘADU

NEHVIZDY
PODPOŘÍ
POSTIŽENÉ

• Kontejnery na biologický odpad (tráva a listí)
jsou pro občany připraveny na konci ulice Družstevní a u parku v ulici U Hřbitova. Umístění
dalšího kontejneru, a to v lokalitě Na Zámku,
bude upřesněno do měsíce. Mapu a další informace najdete také na www.nehvizdy.cz a ve vývěskách
• V městysu bude probíhat oprava místního rozhlasu. Pokud někde není funkční rozhlas, prosíme občany, aby skutečnost nahlásili do podatelny úřadu.
• MUDr. Irena Losmannová bude v Nehvizdech
ordinovat opět až v září 2011.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Městys Nehvizdy a jeho zastupitelé podpoří postižené svalovou dystrofií. Rozhodlo se o tom na červnovém zastupitelstvu. Částkou ve výši 5 000 korun
přispěje obec sdružení MDA Ride, které postižené
podporuje. K částce z městyse se rozhodli dalších
5 000 korun přidat také někteří zastupitelé, takže postiženým poputuje z Nehvizd celkem 10 000 korun.
Richard Sedlický, rsedlicky@centrum.cz

Na www.nehvizdy.cz přibyla záložka VaK Zápy,
v níž bude dodavatel vody uveřejňovat aktuální
informace. Již nyní tam najdete například veškeré kontakty, vzory smluv a ceny.

zastupitelstva

Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo:
• uzavření směnné smlouvy na pozemky pro oddychovou zónu a zmocňuje starostu smlouvu
podepsat;
• bezúplatný převod pozemku p.č. 447 v k. ú.
Nehvizdy o výměře 965 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na městys
Nehvizdy;
• záměr vytvoření oddychové zóny dle projektu
ing. arch. Jiřího Dandy;
• koupi pozemku o rozloze 3 485 m2 od firmy
XAVEROV, a.s., cena pozemku bude odpovídat
nákladům na změnu územního plánu, které by
hradila firma XAVEROV;
• uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
na pozemky p.č. 200/116,548/2 a p.č. 200/114
v k.ú. Nehvizdy pro firmu ČEZ Distribuce, a.s.
za 11 500 Kč;
• uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Nehvizdy pro firmu
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za 5 000 Kč;
• vysazení 25 - 30 kusů ovocných stromů u valu
a u ulice Pražské;
• uzavření kupní smlouvy na pozemky Moravské stavební Real a Moravské stavební Invest
(110/169, 110/280, 110/281, 174/1, 174/51,
200/144, 200/119, 110/74 a 110/19) za 200 Kč
za pozemek;
• poskytnutí návratné půjčky 2,6 mil. Kč pro
TS Městyse Nehvizdy s.r.o., se splatností 5 let
a s úrokem 1 %;
• uzavření úvěrové smlouvy ve výši 20 mil. Kč
s vybranou bankou v případě udělení dotace
městysi na přístavbu mateřské školy;
• umístění zpomalovacího semaforu ve směru od Mochova, před autobusovou zastávkou
U Studánky;
• poskytnutí částky 5 000 Kč jako dar sdružení
MDA RIDE – pomoc pro osoby postižené svalovou dystrofií.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy vzalo na vědomí:
• Zprávy všech předsedů komisí;
• Navýšení vodného (na 35,66 Kč) a stočného
(na 25,99 Kč) ze strany VaK Zápy, s.r.o.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy neschválilo:
• umístění automatu na eko vodu v obci.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

INZERCE

Sledujte aktuální
informace na
www.nehvizdy.cz
a ve vývěskách

VaK Zápy na webu

Z KVĚTNOVÉHO

• Chcete-li mít aktualitu vždy on-line, aktivujte si sms službu Nehvizd zdarma, informace najdete na webu, v minulých číslech
Nehvizdského kurýra (všechna PDF najdete na webu), nebo se zeptejte přímo na radnici.
• Nezapomeňte, že podrobné zápisy z jednání rady a zastupitelstva najdete také na
e-desce na www.nehvizdy.cz.

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
BEZPEČNOST V NEHVIZDECH

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

Setkání s veřejností na téma bezpečnost

INZERCE

Vpodvečer 12. května se na veřejném slyšení Bezpečnost: téma veřejné na nehvizdské radnici setkali
starosta, radní, zástupci obecní policie Šestajovice,
PČR Čelákovice a ZŠ Nehvizdy se spoluobčany
a hosty z blízkých Šestajovic. Následující řádky jsou
alespoň stručným shrnutím akce.
Ředitel Luboš Rýdlo mimo jiné pohovořil o funkci školy při působení na děti či fungování školního
preventisty. Uvítal doplnění zábradlí v ulici Horoušanské u základní školy. S policií i strážníky chce
škola spolupracovat v rámci prevence, což by mělo
zahrnovat tématické přednášky či návštěvu policejní služebny.
Npor. Michal Gecko představil policejní oddělení
v Čelákovicích. Konstatoval, že hlavní náplní činnosti policie vůči Nehvizdům je dopravní agenda, vyzdvihl také využívání informací získaných
od obecní policie. Poskytl též několik rad ohledně ochrany majetku a vozidel, jako je například
instalace prostorových alarmů. Priority obce vůči
PČR budou zakotveny do koordinační dohody,
kterou chce vedení Nehvizd s PČR v nejbližší
době uzavřít.
Str. Blanka Černá taktéž představila působení obecní policie Šestajovice a zdůraznila její hlavní poslání, kterým je dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Kontrolní a pochůzková činnost
dle jejího názoru musí vycházet z místní a osobní
znalosti. Zdůraznila rutinní spolupráci s PČR
a v neposlední řadě potvrdila flexibilitu uzpůsobovat službu obecní policie v Nehvizdech dle zadání
vedení městyse.

V poslední části prezentace hovořili zástupci obce
o návrhu opatření v oblasti dopravy či plánované instalaci kamer pro dohled nad problémovými
místy. V diskuzi zazněl požadavek na instalaci semaforů v obci, které by chránily zejména chodce
na přechodech.
Celkově zhodnoceno, domnívám se, že akce byla
užitečná pro všechny zúčastněné a je příslibem
do budoucna pro další podobné aktivity.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

PŘEHLED aktivit
Obecní policie: Strážníci v květnu odsloužili
v Nehvizdech 30 denních a 13 nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména
na dodržování veřejného pořádku a pravidel
silničního provozu v obci.
Policie ČR: V březnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 23 skutků (1 trestný čin a 22 přestupků – 4 proti občanskému soužití, 18 v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové
oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu cca 150 hodin.

Střípky z akce
29. května v jednu ráno v obci Nehvizdy
na ulici Pražská zastavila policejní hlídka
osobní motorové vozidlo, jehož řidiči bylo
opakovanou dechovou zkouškou naměřeno 0,5 promile alkoholu v dechu. Opilci byl
na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu
zakázána další jízda. Přestupek bude řešit
MěÚ Brandýs n. L.- St. Boleslav.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
Kontakty:
Obecní policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
E-mail: mp@sestajovice.cz

Na veřejném slyšení na téma Bezpečnost: téma veřejné lidé volali
také po zpomalovacím semaforu, na podzim bude instalován
foto: Mirka Kvasničková

Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664, Telefon: 974 881 720
E-mail: phoocelak@mvcr.cz

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

KULIČKOVÉ PISTOLKY
JSOU PODLE ZÁKONA
ZBRANĚ

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
NE: 19-24
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,
VÍNA...
OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

Každý mladý muž dříve či později zatouží po nějaké zbrani. Mladší kluci se
spokojí se zahnutým klackem a o něco větší s plastovou pistolkou na kapslíky. Ti školou povinní začnou pošilhávat po něčem, co „opravdu“ střílí. Nejčastěji se jim podaří doma vyloudit nějakou „kuličkovku“. A zde je záhodno
upozornit, že pistolka vystřelující antiperle a airsoftová puška na normalizované plastovo-keramické kuličky zdaleka nejsou totéž.
Zákon o zbraních a střelivu airsoftové zbraně řadí do kategorie D se všemi
důsledky z toho vyplývajícími. Zbraň smí nosit osoba starší 18 let. Střelba je
zakázána tam, kde hrozí újma na životě, zdraví nebo majetku. Držitel je povinen zajistit zbraň proti zneužití, ztrátě a odcizení. Držitel nesmí nosit zbraň
viditelně na veřejnosti nebo místě veřejném – tedy rozhodně ne v obytné
zóně, v ulicích Nehvizd, natož pak na dětských hřištích.
Povinností držitele a majitele není málo. Bohužel se nedá říci, že čím levnější airsoftová zbraň, tím střílí slaběji. Potíž je v tom, že levnější kusy mají
ve výrobě velké tolerance a dvě pušky z jedné bedny se mohou několikanásobně lišit ve výkonu. S jistotou lze říci, že vyšší výkony mají pistolky a pušky
s plynovým či elektrickým pohonem, které navíc dokážou vysypat zásobník
s obdivuhodnou rychlostí. Tyto vyšší modely patří jen na specializovaná
sportoviště. U levnějších natahovacích kousků není od věci si zbraň od ratolesti půjčit a na nějaké polystyrenové desce vyzkoušet, jak na tom konkrétní
„hračka“ je.
Skutečnost, že nerespektujeme zákony úplně v každém puntíku, z nás rodičů
odpovědnost za následky činů našich dětí nesnímá. A blíží se prázdniny…
Pavel Horák
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