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ZASTUPITELÉ
SCHVÁLILI ROZPOČET
Po loňském rekordním rozpočtu ve výši 114 milionů korun, je rozpočet s cifrou 72 milionů přibližně o třetinu skromnější. Započatá cesta
rozvoje obce však pokračuje: v plánu je obchvat, dokončení základní
školy, ale také nové zastávky (letos jejich studie), cyklostezka a bezpečná cesta do školy.
Starosta Vladimír Nekolný klade letos důraz na vykoupení pozemků
pro objízdnou trasu (obchvat) a další práce na budovách základní
školy. V rozpočtu se jedná o položku nástavba základní školy, pokračovat však bude také vybavení kabinetů ve škole. S další nemalou
částkou počítá rozpočet na stavbu cyklostezek a bezpečné cesty do
školy v katastru městyse.
Zastupitelstvo rovněž pamatuje na veřejnou dopravu, a to nejenom
platbami za autobusové spoje, ale v letošním rozpočtu je vyhrazena
částka i částka na studie nových autobusových zastávek. V tomto
bodu je však třeba trpělivosti, protože tyto stavby podléhají poměrně
komplikovanému procesu schvalování.
Další skutečností, která na městys klade další nároky, je skutečnost, že
dálnice D11 je zpoplatněna až od osmého kilometru dále směrem na
Hradec Králové. Starosta a stavební komise intenzivně pracují na tom,
aby bylo možné vybudovat obchvat obce, který by obyvatelům ulevil
od hluku a emisí. Zahájili změnu územního plánu a vyčlenili peníze
na přípravu této obrovské investiční akce. Obec samozřejmě nemůže
během jednoho roku zajistit prostředky na celý obchvat a viditelné
výsledky bude možné prezentovat mnohem později.
V rozpočtu je rovněž velké množství položek, které se proti loňskému
roku příliš nezměnily. Ať už se jedná o provoz úřadu, školy a školky,
platby spojené s odvozem komunálního odpadu, opravy komunikací,
veřejné osvětlení, údržbu čistírny odpadních vod, příspěvek na obecní
policii, sportovní činnost nehvizdských organizací či údržbu veřejné
zeleně. V případě jakýchkoliv změn v rozpočtu bude zastupitelstvo
hlasovat v průběhu roku o takzvaných rozpočtových opatřeních.
Zájemci o bližší informace k letošnímu rozpočtu si mohou
prostudovat celý rozpočet na úřední e-desce na webu
Nehvizd.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

V NEHVIZDSKÉ KNIHOVNĚ NEJVÍC
LETÍ NOVINKY A POVINNÁ ČETBA
V loňském roce se nehvizdská knihovna
přestěhovala do nové budovy. Zároveň získala novou knihovnici paní Kláru Strnadovou. Dovolte nám její představení v krátkém
rozhovoru.
Co nám můžete říci o sobě a proč jste se
rozhodla pro práci v nehvizdské knihovně?
Žiji v Nehvizdech se svojí rodinou již 27
let a také zde pracuji. Práce v knihovně
byla vždy mým snem, který se mi bohužel
nesplnil. A proto, když mi byla nabídnuta
možnost vést místní knihovnu, brala jsem
to jako příležitost si ten sen alespoň trochu
splnit.
Je pravda, že když jsem se přišla podívat do
původní staré knihovny, nebyla jsem si už
tím splněním snu jistá.
Prostory byly malé, zašlé, zařízení nevyhovující, zastaralé, spousta starých knih. Ale
protože se opravovala budova staré školy
a byl plán na přestěhování knihovny do
nové místnosti, rozhodla jsem se pro a teď
rozhodně nelituji.
Můžete nám říci, kde nyní knihovna sídlí,
jakou má otevírací dobu a poplatky za
služby?
Od loňského října je knihovna ve zrekonstruované budově staré školy, přímo naproti
kostelu.
Otevřeno je ve čtvrtek od 16.30 do 19.00
hodin. Roční poplatek činí pro dospělé
80 korun a pro děti, studenty a seniory 50
korun.

Jací čtenáři nejvíce knihovnu navštěvují?
Zpočátku převažovali starší čtenáři, ale po
přestěhování knihovny chodí čím dál víc
mladých lidí. Hodně chodí třeba maminky
s dětmi, pro které je v knihovně malý hrací
koutek a děti ho rády využívají.Také chodí
žáci a studenti pro doporučenou četbu.
Jsem ráda za každého nového čtenáře.
O které knihy je největší zájem?
Samozřejmě o novější knížky, ať to jsou
romány, detektivky nebo čtení pro děti.
Proto se snažím kupovat jednak co nejvíce
novinek, ale současně doplňovat knihovnu
doporučenou četbou pro děti nebo nakupovat knihy, které sice již nejsou mezi novinkami, ale jsou velice oblíbené, například
historické romány.
Jak často nakupujete novinky? A jak
probíhá spolupráce s knihovnou v Mladé
Boleslavi?
V předchozích letech se knihy kupovaly maximálně třikrát ročně, ale protože vedení
městyse pro letošní rok navýšilo rozpočet,
mohu knihy kupovat častěji. Dvakrát za rok
vozí knihovnice z Mladé Boleslavi knihy
v rámci výměnného fondu, vždy v březnu
a září, jde o 100 knih různých žánrů

Jak mají postupovat obyvatelé, pokud by
chtěli věnovat knihy do knihovny?
Nejlépe bude, když pošlou seznam knih na
e-mail: knihovna.nehvizdy@seznam.cz.
Co byste chtěla dodat na závěr?
Chtěla bych poděkovat vedení městyse za
navýšení rozpočtu na nákup nových knih,
v předchozích letech činil rozpočet 15 tisíc
korun a pro rok 2017 je to již 26 tisíc, také
za nákup stolů a židlí, které využijeme
pro akce v knihovně. Zároveň bych chtěla
poděkovat našemu sponzorovi – společnosti
Meyer Logistik, s. r. o., Jirny, zastoupené
panem Petrem Strnadem, který věnoval
20 000 korun na nákup knih. A děkuji všem
těm, kteří už věnovali knihy. Doufám, že
budou přibývat noví čtenáři a návštěvníci
knihovny a na všechny se těším.
Děkuji Vám za Vaší péči o naší knihovnu,
za rozhovor a přeji hodně
spokojených čtenářů a radost
z práce.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Uvítáme jakýkoliv dar na nákup knih do naší knihovny. Pokud se rozhodnete stát
se sponzorem naší knihovny, kontaktujte úřad městyse Nehvizdy.

Jaké máte plány s knihovnou pro tento
rok?
Hlavní plán pro letošní rok je nákup počítače a knihovního softwaru. Bude následovat
revize knižního fondu a postupně budu
knihy zadávat do systému, abychom měli
přehled, jaké knihy máme, jaké jsou půjčené
a tak dále. Čtenáři se budou moct sami na
webových stránkách knihovny podívat,
jestli knížku, kterou chtějí, máme a knihu si
také zarezervovat. Prostě tak, jak jsou zvyklí
ve větších knihovnách.
Dalším cílem je spolupráce s místní školou
a školkou. Děti by přišly do knihovny, prohlédly si nové knížky a vyrobily si malý dárek, třeba záložku do knížky nebo nějakou
malou dekoraci. Také je možnost připravit
pro ně krátký program, např. Neotesánek,
který je o slušném chování, a jiné programy
s dalšími tématy.
V dalších letech bychom mohli udělat
i akce pro dospělé, dospělé s dětmi nebo
seniory (např. kreslení mandal, akce typu
tatínkové čtou dětem, trénování paměti
a podobně).Nápadů je mnoho, ale vše záleží
na zájmu místních obyvatel.
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v každém souboru a soubor zde zůstává rok.
Nejbližší výměna proběhne 16. 3. 2017.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NEBOJTE SE ZÁPISŮ,
STEJNĚ NÁS NEMINOU
Zápisy do 1. ročníku nás čekají od pondělí
10. dubna do středy 12. dubna, podrobné informace jsou k dispozici na http://
www.skolanehvizdy.cz/o-skole/zapis-do-1-rocniku-2017-2018/ , plakáty jsou
vyvěšeny na obvyklých místech, takže
informace jsou doufám poskytovány v dostatečné míře. Náhradní termín zápisu je
stanoven na středu 26. dubna. Stejně jako
v uplynulých letech pro nás připravuje
harmonogram zápisu naše mateřská škola.
Kritériem přijetí dítěte do 1. ročníku je
pouze splnění zákonných podmínek, tedy
věk dítěte, přiměřená tělesná a duševní
vyspělost a jeho místo trvalého pobytu
v Nehvizdech či některé ze smluvních
obcí. Přednostně se samozřejmě přijímají
děti nehvizdské. Pro prvňáčky jsou připraveny čtyři třídy, předpokládáme, že se
celkový počet žáků budoucího 1. ročníku
bude pohybovat kolem čísla 90, počet
žáků ve třídách by tedy měl být optimální.
Své zázemí najdou budoucí prvňáčkové
v „domečku“ u nové školy a užijí si tak
svou vlastní školu. Připomínám, že děti,
které byly u zápisu v loňském roce a byl
jim udělen odklad, k zápisu znovu nemusí
a jsou automaticky přijaty.
Zápisy do mateřinky proběhnou v květnu
– ve středu 3. května a čtvrtek 4. května se
vydávají žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, rodiče je do středy 17. května
vyplněné a potvrzené lékařem odevzdají
a ve středu 31. května budou do vlastních
rukou rodičům vydávána rozhodnutí.
Vůbec jsem netušil, že textem plakátu,
z něhož vyplývá přednostní právo čtyřletých dětí na přijetí do mateřinky způso-

bím takový rozruch (na svou obhajobu
dodávám, že povinnost toto na plakátu
uvést mi nově ukládá zákon…). Jen na
vysvětlenou: §34 školského zákona nově
stanoví pořadí při přijímání dětí do MŠ
v tříletém časovém horizontu a pouze
zpřesňuje a upravuje to, co u nás již dávno
funguje – tedy do naší školky se děti
přijímají podle dvou základních kritérií – bydliště v Nehvizdech a dosažený
věk. Nejprve se přijmou děti pětileté, pak
čtyřleté a tříleté, a to do naplnění kapacity. Pětiletým dítětem se pak rozumí dítě,
které k 1. září příslušného školního roku
dosáhne pěti let věku.
Vzhledem k dostupným údajům z nehvizdské matriky, s přihlédnutím k nové
výstavbě a vzhledem k očekávaným

nástupům do 1. ročníku ZŠ očekáváme, že
se bude opakovat situace z posledních let
– do MŠ budou přijaty všechny děti starší
tří let, děti mladší tří let najdou zázemí
v dětské skupině a po dosažení věku tří let
přejdou v průběhu školního roku do MŠ
(opět v pořadí dle věku a dle kapacitních
možností). Obavy z nepřijetí tříletého
a staršího dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou tedy zbytečné.
A pokud jsem Vaše obavy nerozptýlil ani
tímto textem, můj telefon je 603 726 127 –
a můj e-mail najdete pod textem.
Tak se nebojme
a pojďme do toho.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

BŘEZEN V RYBIČKÁCH VE ZNAMENÍ MASOPUSTU
V březnu se v naší mateřské škola uskutečnila tradiční staročeská oslava „masopust“.
V Rybičkách se nejen tvořily masky, pekly
koláče, ale také se o této tradici hodně
povídalo, abychom dětem přiblížili, co to
ten masopust je. Děti byly zvídavé, měly
spoustu otázek, a proto padla i spousta
odpovědí. Na závěr masopustního tématu
jsme uspořádali ve třídě Rybiček karneval
s maskami, které se vážou k tomuto svátku.
S dětmi jsme si to moc užili a už se těšíme
na další akci na konci března – výlet do
zoo. Výlet pro nás uspořádal tatínek jedné
z našich žaček. V pražské zoo nejenže uvidíme žirafy, ale my je i nakrmíme!
Věra Lopatářová,
třída Rybiček
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚPRAVY OKOLÍ ÚŘADU
MĚSTYSE V NEHVIZDECH
Většina občanů již zaznamenala, že se v okolí
našeho úřadu něco děje. Byly vykáceny
některé stromy a keře a dokonce se před
„hasičárnou“ i bagrovalo.
Vzhledem k tomu, že náš úřad prošel nedávno rekonstrukcí, přišlo teď na řadu i okolí
budovy.
K úpravám jsme využili již dříve zpracovanou studii úpravy okolí, která se zabývala
obnovou nemocných a přerostlých stromů
a keřů a současně řešila zvětšení počtu
parkovacích míst před úřadem pro zlepšení
obslužnosti.
Cílem úpravy je vytvořit soudobý funkční
reprezentativní prostor zbavený nánosu nemocné nebo zbytečné a kolidující vegetace,
jako jsou např. porosty jalovce čínského,
skalníku, smrků pichlavých a mobilní zeleně
v betonových prefabrikátech.
Celkově dojde k přehlednosti prostoru,
vynikne pomník ve středu úprav a solitérní
smrk využívaný jako vánoční strom. Zdobným
a rámujícím prvkem středové úpravy jsou
v rozích čtyři záhony okrasných trav.
Stávající stromy budou nahrazeny jedním
druhem malokorunných stromů, na výběr
máme některé městské odrůdy ovocných
stromů, nebo případně i stromy okrasné
např. katalpy nebo platany s pravidelnými
korunami.
Úpravy jsou patrny z přiloženého obrázku
a dokončeny by měly být do podzimu letošního roku.
Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Foto: Úřad městyse Nehvizdy

POPELNICE NA BIOODPAD
ZATÍM NEBUDOU
Popelnice na bioodpad zatím nebudou
- vzhledem k tomu, že na nabídku individuálního svozu bioodpadu společností
AVE zareagovalo pouze 7 občanů Nehvizd,
nebude tato služba v Nehvizdech prozatím
zřízena.
V platnosti tedy zůstává pouze současný
způsob likvidace bioodpadu prostřednictvím sběrných kontejnerů rozmístěných
po obci.
Upozorňujeme občany, že do těchto kontejnerů patří pouze tráva, listí a rostlinné
zbytky. Dřevo a větve budou i nadále uklá-
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dány na plochu před čističkou odpadních
vod v ulici Do Nehvizdek.
Otázkou likvidace bioodpadu se bude
zastupitelstvo městyse zabývat také
v budoucnu.

Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Foto: Archiv Google
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PARK V ULICI NA VODOTEČI
U „RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ“

STŘÍPKY Z KOMISE
STAVEBNÍ
Jarní údržba zeleně v obci
Naše komise zadala TS městyse provést ve spolupráci se zahradnickou firmou jarní údržbu
zeleně v celé obci. Budou prořezány stromy
v ulicích a upraveny keře i živé ploty. Současně
bude provedena inventarizace veškeré zeleně,
nemocná a uschlá zeleň bude postupně nahrazována novou výsadbou. Případné připomínky
a náměty k úpravě nebo obnově zeleně směřujte na e-mail stavebni@nehvizdy.cz.

Od roku 2015, kdy naše obec získala od společnosti Lidl Rákosníčkovo hřiště, se bohužel v jeho
okolí mnoho nezměnilo. Hřiště si naši nejmenší
oblíbili, ale jeho okolí připomíná stále spíše pole.
Proto jsme se rozhodli, že po dokončení přilehlé
výstavby rodinných domů celý prostor revitalizujeme do parkové úpravy a podoby, kterou jsme
dohodli s developerem, společností Canaba. Na
pozemku bude vysázena vzrostlá zeleň, která návštěvníkům hřiště poskytne přirozený stín, a celá
plocha bude doplněna jehličnatými skupinami
stromů a keřů. Ty budou také izolovat od okolí
plochu pro umístění nádob na tříděný odpad,
papír, plast, sklo a pochopitelně i kontejner na
bioodpad. Toto místo se bude nacházet v dostatečné vzdálenosti od okolních rodinných domů,
bude vydlážděno, ohrazeno pletivem a poskytne

dostatečnou kapacitu sběrných nádob. Ty pochopitelně zmizí z ulic a nebudou tak hyzdit okolí
rodinných domů. Sběrné místo bude celé umístěno v zeleni a přístupné bude z ulice Na Vodoteči.
Současně s touto úpravou bude prodlouženo i
veřejné osvětlení, vybudován chodník a asfaltová
komunikace mezi ulicemi Kaštanovou a Úzkou.
Navrženou úpravu můžete posoudit z přiloženého obrázku. Práce budou zahájeny vybudováním
zpevněné plochy a pokračovat budou po finálním
výběru zeleně její výsadbou. Vše by mělo být
dokončeno do konce letošního roku.

Úklid v obci
Pracovníci TS také zahájili jarní úklid v obci.
Od nepořádku již byly vyčištěny příkopy podél
hlavních komunikací i park před mateřskou
školou. Ve spolupráci s investorem bytové zóny
byla vyčištěna ulice Toušeňská až k „myší díře“,
kde byla zlikvidována i skládka odpadu, včetně
velkého množství pneumatik. Vzhledem
k tomu, že se zde objevuje nepořádek pravidelně, přistoupí obec k monitorování této lokality.
V nejbližší době chceme také provést úklid celé
obce čisticím vozem a všechny ulice nechat po
zimní údržbě řádně zamést.

Údržba okolí dálnice D11
ŘSD bude provádět od února do konce března
Richard Sedlický				v našem katastru údržbu okolí dálnice, vyřezání náletových dřevin v ochranném pásmu,
předseda komise stavební
čištění odvodňovacích žlabů a zpevňování
a životního prostředí
přilehlých svahů. Současně bude také v našem
stavebni@nehvizdy.cz
úseku dálnice instalováno oplocení proti zvěři.
Zlepšení dopravní obslužnosti na Pražské
Komise stavební a životního prostředí se
seznámila s prvním návrhem studie dopravní
obslužnosti úseku Pražské ulice od obytné zóny
Canaba po kruhový objezd u Čerozu. Dle zadání
obsahoval návrh jak autobusové zastávky
u bytové zóny, tak před prodejnou Lidl, propojení
obce chodníkem až k okružní křižovatce a napojení na autobusové zastávky, veřejné osvětlení,
úpravu dopravního značení i kruhového objezdu
s návazností na obchvat obce. Odborná firma
zapracuje naše připomínky a projedná tuto studii
s dotčenými orgány, zejména s PČR, ROPIDem
a krajskou správou komunikací. S finálním řešením budou občané i čtenáři NK seznámeni.
Změna územního plánu č. 4
Městys Nehvizdy připravuje změnu územního plánu č. 4. Uplatnění připomínek
a žádost o změnu stávajícího územního
plánu může podat jak fyzická, tak právnická
osoba, která má vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území
obce. Žádost se podává písemně na úřad
městyse do 20. dubna 2017. Naše komise
všechny připomínky vyhodnotí a připraví
radě městyse a zastupitelstvu návrh na zadání změny územního plánu Nehvizdy.
Richard Sedlický				
předseda komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFO
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- záměr zažádat Státní pozemkový úřad
o bezúplatný převod pozemku p. č. 166/3
o výměře 2 542 m2 v k. ú. Nehvizdy. Pozemek se nachází v trase obchvatu obce,
který je dle ÚP veřejně prospěšnou stavbou a městys Nehvizdy přijme pozemek
bezúplatně do svého vlastnictví a pověřuje
starostu uzavřením příslušné smlouvy.
- rozpočet městyse Nehvizdy pro rok 2017
takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
63 734 762,00 Kč
Financování ve výši		
8 546 483,48 Kč
Celkové zdroje ve výši
72 441 349,48 Kč
Celkové výdaje ve výši 		
72 441 349,48 Kč.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek je
splatný jednorázově do 31. 3. 2017.

- koupi pozemku p. č. 326/325 v k. ú.
Nehvizdy o výměře 6001 m² za dohodnutou cenu 1 115 370 Kč a pověřuje starostu
uzavřením kupních smluv mezi městysem
a paní A. V., panem P. V. a panem J. V.
- koupi pozemku p. č. 326/331 v k. ú.
Nehvizdy o výměře 8 143 m² za cenu
3 000 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy mezi městysem Nehvizdy a insolvenčním správcem Mgr. N.

T. a panem J. V. dle předloženého návrhu.
- koupi pozemku p. č. 326/304 v k. ú.
Nehvizdy o výměře 794 m² za cenu 63 520
Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní
smlouvy mezi městysem Nehvizdy
a panem T. R.
- uzavření kupní smlouvy mezi městysem
a Českomoravskou distribucí, s. r. o., na
koupi transformátoru za cenu 340 055 Kč
a pověřuje starostu jejím uzavřením a zároveň schvaluje podání žádosti o připojení objektů ZŠ, včetně nové tělocvičny.
- podpis předloženého Memoranda pro
Pražský okruh do roku 2022 a pověřuje
starostu jeho podpisem.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku 564/1 v k.
ú. Nehvizdy (o výměře cca 191 m²) ve
vlastnictví Středočeského kraje dotčeného
stavbou chodníku v ulici Toušeňská a souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím
zastavěného pozemku.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete
v elektronické podobě na webu městyse
Nehvizdy na úřední desce nebo na vývěsní
desce před úřadem.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Hana MOSTECKÁ
Eva PIKALOVÁ
Jana HEJDUKOVÁ
Jana DVOŘÁKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č.
5/2012) činí 600 Kč za trvale hlášeného
občana na rok (tj. občana ČR a cizince
s trvalým pobytem nebo přechodným
pobytem na území obce na dobu delší než
90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se
poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65
a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 1000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2017.
Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově v pokladně (tj. na Ůřadu městyse
Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na
účet 5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet, uveďte
do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo
popisné. Po zaplacení poplatku si známku
vyzvednete v podatelně. Bližší informace
na tel. 326992523 nebo 724191245.
INFORMACE O PŘIHLÁŚENÍ
K TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra: Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově
zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní
smlouvy s návrhem na vklad do katastru
nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je
zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
HRNEČKY Z VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Prosíme rodiče dětí z posledního vítání
občánků, aby si vyzvedli hrnečky v podatelně úřadu.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE: CO NÁS ČEKÁ V NEHVIZDECH
25. 3.2017, sobota, 10 hodin
Přebor sokolské všestrannosti pro nejmenší
(ročníky 2010-2012)
Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.
26. 3. 2017, neděle, 15 hodin
Bazar dětských a sportovních potřeb
a oblečení
Pořádá DC Dráček.
31. 3. 2017, pátek, 17 hodin
Velikonoční floristika
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Dekorace na stůl nebo na dveře. Pořádá DC
Dráček.
1. 4. 2017, neděle, 14.30
Relaxační odpoledne
Dancejóga a artefiletika.
Pořádá DC Dráček.
8. 4. 2017, sobota, 14 hodin
Velikonoční Jarmark
Pořádá městys, TJ Sokol, ZŠ a MŠ Nehvizdy,
Klub 100 a DC Dráček.

WWW.NEHVIZDY.CZ

30. 4. 2017
Pálení čarodějnic
a Branný den SDH Nehvizdy.
Informace upřesníme v příštím čísle.
-jzPoznámka:
Podrobnější informace najdete vždy na webu
městyse www.nehvizdy.cz, a samozřejmě na
webech pořádajících organizací.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z TJ SOKOL NEHVIZDY
AKTUALITY

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH V ČR
Naše tenisty čekají v březnu a dubnu ještě
celostátní turnaje a v květnu již nastoupí osm
našich družstev do Středočeských krajských
soutěží družstev.
Mladší žactvo (10–12 let),
Lob SA Bohnice, 25. – 27. 2. 2017
DVOUHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
2. Eva Belšánová (TK Neridé),
3. Adéla Sittová (SK Aritma Praha) a Markéta Hašlová (TK SPORTCENTRUM Mladá
Boleslav).
Minitenis (6–7 let),
SK Hamr Praha, 26. 2. 2017
hlavní soutěž smíšená:
2. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (10–12 let),
Sokol Horní Počernice, 24. – 26. 2. 2017
DVOUHRA DÍVKY:
1. Tereza Valentová (TK Olymp Praha),
2. Ellen Kultová (LTC Mladá Boleslav),
3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) a Katrin Willanderová (TCG Karlovy
Vary).
ČTYŘHRA DÍVKY:
3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) - Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.).
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Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) vyhrála celostátní turnaj mladších žákyň (10–12 let)
ve dnech 25. – 27. 2. 2017 v Praze Lob SA Bohnice. 		
Foto: David Soumar
Starší žactvo (10– 12let),
Tempo Praha, 10. – 13. 2. 2017
DVOUHRA DÍVKY:
postup do 2. kola Martina Matějková (TO
Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (10–12 let),
TK Benátky nad Jizerou, 11. – 12. 2. 2017
DVOUHRA DÍVKY:

WWW.NEHVIZDY.CZ

1. Kristýna Tesařová (Lokomotiva Plzeň),
2. Aneta Gabrielová (LTC Mladá Boleslav),
3. Lucie Dostálová (TO Sokol Nehvizdy)
a Veronika Truksová (TK Benátky n./Jiz.).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ
AFK NEHVIZDY NA JAŘE 2017
„A“ MUŽSTVO
14. kolo		
15. kolo		
16. kolo		
17. kolo		
18. kolo		
19. kolo		
20. kolo		
21. kolo		
22. kolo		
23. kolo		
24. kolo		
25. kolo		
26. kolo		

neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

26. 03. 2017		
01. 04. 2017		
08. 04. 2017		
15. 04. 2017		
23. 04. 2017		
29. 04. 2017		
07. 05. 2017		
13. 05. 2017		
20. 05. 2017		
27. 05. 2017		
03. 06. 2017		
10. 06. 2017		
17. 06. 2017		

TJ SK Bášť - AFK NEHVIZDY				
AFK NEHVIZDY - SK Zeleneč				
Sokol Měšice - AFK NEHVIZDY				
AFK NEHVIZDY - Sokol Sluhy				
SK Šestajovice - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - 1. FC Líbeznice			
Viktoria Sibřina - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY -Větrušice				
SK Brázdim - AFK NEHVIZDY				
AFK NEHVIZDY - Sokol Mochov			
FK Brandýs n/l „B“ - AFK NEHVIZDY			
TJ Jiskra Kojetice - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - Předboj				

15.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

neděle 26. 03. 2017		
neděle 02. 04. 2017		
neděle 09. 04. 2017		
neděle 16. 04. 2017		
neděle 23. 04. 2017		
neděle 30. 04. 2017		
neděle 07. 05. 2017		
neděle 14. 05. 2017		
sobota 20. 05. 2017		
neděle 28. 05. 2017		
sobota 03. 06. 2017		
neděle 11. 06. 2017		
VOLNO

Sokol Klecany „B“ - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - Slavoj Veleň				
Sokol Škvorec „B“ - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - Sokol Vodochody			
Sparta Mratín - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - 1. FC Líbeznice			
Sokol Sluštice - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - Veltěž				
FK Slavoj Toušeň - AFK NEHVIZDY			
AFK NEHVIZDY - Sokol Řež				
SK Podlipan Příšimasy - AFK NEHVIZDY		
Slavia Radonice“B“ - AFK NEHVIZDY			

15.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
10.15 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

AFK/ŠESTAJOVICE - Velké Popovice			
SKK Hovorčovice - AFK/ŠESTAJOVICE
AFK/ŠESTAJOVICE - Kost. u Křížku			
TJ Klíčany - AFK /ŠESTAJOVICE
AFK/ŠESTAJOVICE - Mirošovice			
Stříbrná Skalice - AFK /ŠESTAJOVICE			
AFK/ŠESTAJOVICE - Mnichovice			
AFK/ŠESTAJOVICE - Louňovice				
TJ Kunice „B“ - AFK /ŠESTAJOVICE

10.15 hod.

Mukařov - AFK /ŠESTAJOVICE				
AFK/ŠESTAJOVICE - Vyžlovka				
Veltěž - AFK /ŠESTAJOVICE				

10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.

„B“ MUŽSTVO
14. kolo		
15. kolo		
16. kolo		
17. kolo		
18. kolo		
19. kolo		
20. kolo		
21. kolo		
22. kolo		
23. kolo		
24. kolo		
25. kolo		
26. kolo		

STARŠÍ ŽÁCI
14. kolo		
15. kolo		
16. kolo		
17. kolo		
18. kolo		
19. kolo		
20. kolo		
21. kolo		
22. kolo		
23. kolo		
24. kolo		
25. kolo		
26. kolo		

sobota 25. 03. 2017		
HLÁŠENKA			
sobota 08. 04. 2017		
HLÁŠENKA			
sobota 22. 04. 2017		
sobota 29. 04. 2017		
sobota 06. 05. 2017		
sobota 13. 05. 2017		
HLÁŠENKA			
VOLNO
sobota 03. 06. 2017		
sobota 10. 06. 2017		
neděle 18. 06. 2017		

Starší přípravka turnaj OFS v Nehvizdech 8. 4. 2017 od 9.00 hod.
Mladší přípravka turnaj OFS v Nehvizdech 23. 4. 2017 od 9.00 hod.
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10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Plánované přerušení dodávky vody
VaK Zápy oznamuje plánované přerušení dodávky vody na přivaděči Vysoká
Mez – vodojem Čelákovice z důvodu výluk na výtlačných řadech Káraný –
Praha.
(pozn.: tyto výluky budou pokryty vzhledem k plánovaným časům z vodojemu
a neohrozí dodávku vody)

Jednotlivé výluky :
6. 4. 2017

od 22:00 do 4:00 7. 4. 2017

4. 5. 2017

od 22:00 do 4:00 5. 5. 2017

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Ve druhém únorovém týdnu proběhl u
prvňáčků ZŠ Nehvizdy projekt s názvem „Ve
zdravém těle zdravý duch“. V pondělí jsme se
řídili heslem: „Nikdy se dobře nemají lenoši,
zapište si to za uši.“ Prvňáčci změřili své síly při
soutěžích ve sportovní hale.
Tématu, jak vhodně trávit volný čas, bylo
věnováno úterní dopoledne. Konal se třídní
turnaj v piškvorkách a proběhla návštěva školní
knihovny. Boj proti nudě byl zahájen!
Středa se točila kolem zdravého stravování.
Děti si hrály na obchod, sestavovaly jídelníček,
samy si namazaly chléb a obložily ho zeleninou. A co si „upekly“, to si také s chutí snědly.
Čtvrtek byl ve znamení zdravovědy. Děti se
zážitkovou formou dozvěděly důležitá telefonní
čísla a zásady první pomoci. Na stanovištích
ve sportovní hale si pak procvičily nabyté
vědomosti.
V pátek prvňáčky navštívila zubní lékařka
MUDr. Beerová. Vysvětlila dětem, jak si mají
správně čistit zuby. Péče o tělo byla i dál hlavní
náplní celého dopoledne. V závěru přišly na
řadu i správné hygienické návyky.
Děkujeme rodičům prvňáčků, že celou akci
podpořili. Také děkujeme p. Janků za krásnou
fotodokumentaci.
Cíl projektu, hravou formou budovat základy
pro zdravý životní styl dětí, byl splněn! Hurá!
A buď fit!
Vyučující prvních ročníků,
douckova@skolanehvizdy.cz

Nehvizdští prvňáčkové se na začátku února dozvěděli něco o tom, jak žít zdravě - od správného stravování přes hygienu až k tomu, jak prospěšné jsou pohybové i duševní aktivity. 		
						
Foto: Petra Doucková

DĚTSKÁ SKUPINA FUNGUJE UŽ ŠEST MĚSÍCŮ
Zpočátku bylo nejdůležitější, aby děti velkou první životní změnu přijaly co nejlépe
a měly maximální pocit bezpečí a péče. Dalším krokem bylo tzv. sociální učení, laicky
řečeno přijmutí pravidla chování v kolektivu. V současné době již děti raketově
nasávají nové znalosti a získávají nové dovednosti. Vše samozřejmě probíhá formou
her a podle výchovného plánu. Tvoříme,
soutěžíme, zpíváme (s klavírem i kytarou)
a co nejvíce cvičíme. Zachycené okamžiky
můžete vidět na webu ve fotogalerii. Ve
skupině se již utvořily přátelské vazby, které
jsou důležité pro rozvoj komunikace.
Nyní společně pracujeme na úpravě našeho
dvora a na jaře chystáme založení vlastní
zahrady. Vždyť není lepší učení, než když
se děti samy podílí na péči o rostlinku od
semínka, aby mohly za čas sklidit sladké
plody. Takto vnímáme jako metaforu i my
svou práci, když pečujeme starostlivě o děti.
Informace o zápisu do dětské skupiny pro
kalendářní rok 2017/2018 najdete na webu:

V dětské skupině se ti nejmenší učí, jak žít v kolektivu, a získávají potřebné návyky. 		
					
Foto: Jitka Záhrobská
www.dcdracek.cz. Na zápisu spolupracujeme s Mateřskou školou v Nehvizdech.
Pokud máte doma nevyužité truhlíky či
květináče nebo sazenice rostlin, bylin, apod.

budeme rádi za jejich věnování do dětské
skupiny.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 7. 3. 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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