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ROZPOČET NEHVIZD NA ROK 2016 JE KVŮLI
PLÁNOVANÝM INVESTICÍM HISTORICKY REKORDNÍ
„Zastupitelstvo v závěru minulého roku podpořilo výstavbu
nové tělocvičny za 60 milionů korun, kterou městys pro děti
a rozvoj sportovních aktivit nutně potřebuje, takže už při
přípravě rozpočtu na rok 2016 bylo jasné, že letošní rok bude
z hlediska plánovaných výdajů mimořádný,“ shrnuje starosta
Nehvizd Vladimír Nekolný.
Ambiciózní investiční záměr na rok 2016 zahrnuje kromě
realizace tělocvičny také přestavbu skladu na další třídy základní školy a dokončení dešťové usazovací nádrže u čistírny
odpadních vod.
Plánované příjmy i výdaje vyrovnaného rozpočtu dosáhnou
částky téměř 114 milionů korun. A jaká je tedy skladba letošního rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo na svém zasedání
dne 28. 1. 2016?
Daňové příjmy, včetně daně z nemovitostí a dalších příspěvků
od finančního úřadu spolu s předpokládanými dotacemi na
investiční projekty, činí dohromady téměř 93 milionů korun.
Do příjmů se započítává i zůstatek na účtech obce v aktuální
výši 13 milionů korun.
Další hlavní příjmy představují například pronájem dobývacího prostoru a zemědělských pozemků, poplatky za odvoz
odpadů, splátky půjček či příspěvek soukromých subjektů
z komerční zóny na infrastrukturu obce.
Na výdajové stránce vyčnívají zmíněné investiční akce
v celkové výši kolem 96 milionů korun, které by měly z velké
části pokrýt dotace. Městys musí každoročně hradit nemalé
mandatorní náklady. Ty kupříkladu zahrnuje provoz úřadu,
školy a školky, platby spojené s odvozem komunálního odpadu, příspěvek na provoz autobusů, 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. Za rok 2015 bylo projednáno celkem 5 opatření. Zájemci
o bližší informace k letošnímu rozpočtu si mohou prostudovat
celý rozpočet na úřední e-desce na webu Nehvizd.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
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ROZPOČET 2016
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Ostatní poplatky
Ost. transfery (přístavba ZŠ, 4 třídy u ZŠ, tělocvična)
Příjmy z těžebního průmyslu
Příjmy z poskytování služeb
Územní plánování a rozvoj
Příjmy za tříděný a ostatní odpad
Bytové a nebytové hospodářství
Přijaté dary a příspěvky
Splátky půjčených prostředků
Příjmy z úroků
Přijaté pojistné náhrady
Financování
Příjmy c e l k e m

Kč
27 976 366,00
1 520 000,00
102 000,00
105 000,00
222 500,00
56 863 445,00
1 200 000,00
77 515,00
6 933 000,00
216 500,00
92 272,00
130 000,00
6 005 000,00
1 500,00
700 000,00
11 522 068,99
113 667 166,99

VÝDAJE
Silnice
Veřejná silniční doprava
Pitná voda a čistírna odp. vod (DUN u ČOV), rybník
Školství - mateřská škola (provoz a nájmy tříd v sokolovně)
- základní škola - provoz
- sportovní hala (nový projekt)
- dostavba přístavby ZŠ III. etapa
- 4 třídy u ZŠ čp. 243
Kultura
Tělovýchovná činnost + sportovní zařízení, ostatní
Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz odpadů
Veřejná zeleň (údržba a nákup stromů)
Bezpečnost a pořádek, požární ochrana, kamerový systém
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněžním ústavům + pojištění majetku
Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva
Výdaje c e l k e m

Kč
400 000,00
1 170 000,00
18 640 000,00
1 315 500,00
2 369 800,00
62 735 000,00
4 350 000,00
12 000 000,00
590 500,00
474 200,00
80 000,00
424 000,00
267 000,00
7 500,00
398 700,00
1 881 000,00
200 000,00
700 500,00
1 421 000,00
3 906 260,00
235 000,00
101 206,99
113 667 166,99

Městys má nový web
S radostí oznamujeme, že městys Nehvizdy má nové webové stránky http://www.nehvizdy.cz/. Chtěli jsme, aby občané na nový portál mohli pohodlně přistupovat z jakéhokoliv
zařízení, ať už jde o chytrý telefon, tablet, notebook nebo stolní počítač.
Na webu se nyní budou mnohem rychleji objevovat novinky z dění v městysi, nové fotografie a další informace. Budeme moc rádi, když na web budete chodit pravidelně, abyste
měli vždy čerstvé informace.
Z webu městyse se pohodlně dostanete také na stránky všech organizací v obci, ať už se
jedná o školu, školku, Dětské centrum Dráček, Klub Stovka, TJ Sokol Nehvizdy nebo AFK
Nehvizdy. Na webu letos vznikne i podrobný seznam místních živnostníků a řemeslníků.
Pavel Horák,
zastupitel
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MYSLIVECKÁ ZÁBAVA:
ZÁBAVA AŽ DO RÁNA
Letos poprvé byly lístky vyprodány již v předprodeji. Tombola byla opravdu bohatá díky našim
myslivcům - panu Štěchovi a Brodskému. Navíc
letos byla obohacena o dárky a poukázky místních
obyvatel a podnikatelů. Celý večer vládla dobrá
zábava až do časných ranních hodin.
Děkujeme všem našim sponzorům. Hlavní sponzoři: myslivci z Nehvizd: Přemysl Brodský a Daniel
Štěch. Ostatní: Alena Nekolná, David Janoušek –

Český rybářský svaz, Dětské centrum Dráček, Ing.
Jiřina Jenčková, Jana Grofik Adamcová, Jiří Glatt,
JMS, spol. s r. o., Kadeřnictví Jitka Heršálková,
Lenka Veselá, Městys Nehvizdy, Míla Kůželová,
Nekolný, s. r. o., Petra Michalská – Česká spořitelna, a. s., Romana Dudlová – Kofola, s. r. o., Zuzana
Ludwigová – ZET point s. r. o., Řeznictví U Pixů.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Celý večer vládla dobrá nálada.
Foto: Karel Záhrobský a Petr Mück

AKADEMIE DĚTSKÉHO CENTRA SE VYDAŘILA
Vystoupení dětí z kroužků DC Dráček sledovalo
v sokolovně přibližně 150 lidí.
O občerstvení se postaral kroužek vaření (nezbyl
ani drobeček) a o kulturní zážitek děti z jógy,
baletu, scénického tance, streetdance, kytary
a pěveckého sboru dospělých. Děti ukázaly, co se
za první pololetí naučily, a hlavně, že je kroužky
baví.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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Foto: Jitka Záhrobská
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

DŮLEŽITÉ NOVINKY O PLACENÍ STOČNÉHO,
PŘEDEVŠÍM PRO MAJITELE STUDEN
Při projednávání způsobu účtování odběru vody
a vypouštění splaškových odpadních vod s vedením
městysu Nehvizdy bylo konstatováno, že je značný
rozdíl mezi naměřeným nátokem na čistírnu odpadních vod a vyúčtovaným vodným a stočným.
Prověrkou fakturačních podkladů jsme zjistili, že
významný počet majitelů nemovitostí má minimální odběr vody z veřejného vodovodu, který
neodpovídá počtu obyvatel nemovitosti užívajících. Z této skutečnosti je zřejmé, že nemovitost je
zásobována vodou nejen z vodovodu, ale i z jiného
zdroje – studny.

Tuto situaci řeší zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.
v § 19, odst. 5, v němž je uvedeno – citace:
„Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel,
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do
kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům
roční spotřeby vody, pokud nejsou instalovány
vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr
z vodovodu, ale je také možnost odběru vody
z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby

Z JEDNÁNÍ LEDNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Dohodu vlastníků provozně souvisejících
vodovodů mezi městem Čelákovice a městysem
Nehvizdy na dobu neurčitou a pověřuje starostu
podpisem dohody.
- Poskytnutí příspěvku ve výši 24 170 Kč na rok
2016 pro MAS Střední Polabí.
- Poskytnutí půjčky ve výši 239 700 Kč na dva roky
(do 31. 1. 2018) s úrokem 3,5 % firmě
LOGLA s. r. o. na nákup buldozeru.
- Rozpočet městyse Nehvizdy pro rok 2016.
- Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných
darů dle návrhu rozpočtu pro rok 2016 v té výši
a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v tabulkové části č. 2 „Rozpočtu pro rok 2016“.
- Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 bez výhrad.
- Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017.
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy s AFK Nehvizdy
na dotaci ve výši 145 100 Kč a uzavření smlouvy
s TJ Sokol Nehvizdy na dotaci ve výši 257 100 Kč.
Zároveň pověřuje starostu smlouvy podepsat.

- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., na
pozemky 200/144 a 200/200 v k. ú. Nehvizdy za
10 000 Kč.
-Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemky
200/200 a 110/171 v k. ú. Nehvizdy pro zřízení
kanalizace a vodovodu.
- Podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba
izolační a rekreační zeleně - Nehvizdy“ z Programu
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování
projektu ve výši 8 % z celkových uznatelných
nákladů projektu.
Zastupitelstvo městyse vyjádřilo podporu:
- Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy na
území MAS Střední Polabí.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Božena LEDECKÁ
Růžena ČERVINKOVÁ
Alexander TODOR
Radovan SVOBODA
Městys Nehvizdy přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

vody směrná čísla roční spotřeby vody (36 m³/
os/rok)“.
Vedení městysu Nehvizdy rozhodlo, že v případech, kdy odběr vody z vodovodu neodpovídá počtu osob, které nemovitost užívají, bude provozovatel vodovodu a kanalizace účtovat stočné podle
směrných čísel roční spotřeby vody. V návaznosti
na toto rozhodnutí budou postupně změněny
stávající smlouvy na odběr vody a vypouštění
odpadních vod.
Vladimír Kosík
VaK Zápy, s. r. o.

INFORMACE
Z ÚŘADU
Poplatek za psa

Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého
dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově, a to do 31. března
2016.

Poplatek za odvoz odpadu

Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 2/2015) činí 600
Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana
ČR a cizince s trvalým pobytem na území obce),
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. 2016. Poplatky se
platí správci poplatku, 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, uveďte
do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně.
Bližší informace na tel. 326992523 nebo na
724191245.

Informace o přihlášení
k TRVALÉMU POBYTU

Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

3

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PRVNÍ KOLO ZÁPISŮ PRVŇÁČKŮ
VE ŠKOLE JE ZA NÁMI
Ve dnech 18. – 20. ledna 2016 se v nehvizdské
škole uskutečnilo první kolo zápisů budoucích
prvňáčků. K zápisu se dostavilo celkem 76 dětí,
z toho 69 bylo zapsáno, ve dvou případech bylo
přerušeno řízení (jedná se o děti mladší šesti let
a k rozhodnutí o přijetí je nutné předložit ještě
zprávu z poradny), v pěti případech je požadován
odklad plnění školní docházky o jeden rok.
Náhradní termín zápisu je stanoven na 10.
února, počítáme s dalšími sedmi dětmi.
Započteme-li odklady plnění povinné školní
docházky z loňského roku, lze předpokládat, že
do prvního ročníku nastoupí v září až 95 dětí. Je
zcela jisté, že otevřeme čtyři třídy.
Jen pro doplnění, o odklad plnění povinné školní
docházky je možné žádat až do 31. května, pro
rozhodnutí jsou třeba dva odborné posudky –
z poradny a od pediatra či jiného specialisty.
Letošní zápisy však ukázaly naprostou změnu –
žádosti o odklad jsou spíše ojedinělé, naopak se
objevují žádosti o přijetí dětí, které dovrší šesti

let věku až v průběhu školního roku. I to zákon
umožňuje za splnění následujících podmínek:
Dosáhne-li dítě šesti let věku v době od 1. 9. do
31. 12., je možné je přijmout pouze se souhlasem
školského poradenského zařízení. Pokud dosáhne
šesti let věku v době od 1.1. do 30. 6., je nutné
navíc vyjádření odborného lékaře.
Především – a to zdůrazňuji – je však nutný
zdravý a objektivní pohled rodičů na jejich dítě,
doplněný informacemi, které rodiče získají v průběhu posledního ročníku v mateřské škole
a během zápisu samotného.
Potěšující pro nás je, že náš zápis prošel bez jakýchkoli závad kontrolou České školní inspekce. Byl kontrolován nejen soulad zápisů s platnou legislativou,
ale i organizace, průběh a přiměřenost požadavků,
kladených v průběhu
zápisu na budoucí prvňáčky.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

MÁME ZELENINOVÝ
A OVOCNÝ BAR!
V nové školní jídelně provádíme úpravy, které nám ukázal provoz. sadili
jsme odkládací dráhu pro odběr špinavého nádobí a provedli další úpravy v místnosti pro mytí nádobí. Rovněž jsme doplnili kuchyni dalšími
potřebnými nástroji a pomůckami. Perfektní práci z nerezu zde odvedla
firma pana Stanislava Hrušky ze Sedlčánek. Zlatý hřeb nás ale čeká v nejbližších dnech. Firma Top Trade Profi zastoupená panem Matějovičem
nám umožnila splátkové financování salátového ovocného a zeleninového baru. Než jsme k tomuto kroku přistoupili, ověřovali jsme si míru
konzumace ovoce a zeleniny s možností individuální přípravy salátu pro
každého žáka. Výsledek je skvělý – v salátových dnech dokážou naši žáci
zkonzumovat více než 30 kilogramů zeleniny.
Chceme, aby stravovací podmínky v naší jídelně byly výborné, proto si naši
žáci budou moci v brzké době připravovat saláty v chlazeném salátovém
baru. Jeho cena se vyšplhá na více než 80 tisíc korun, ale rozhodně se vyplatí.
Na výběr ze dvou jídel jsme nezapomněli – je však třeba nejprve připravit
technické zázemí a následně také zprovoznit elektronický rezervační systém.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Takovýto
salátový
zeleninový
a ovocný
bar bude již
brzy mít naše
škola.

Foto: Archiv
ZŠ Nehvizdy
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Šestky budou dvě!
Počet žáků naší školy pomalu, ale
stále roste. Naši pátou třídu posílili
další dva žáci a pro příští školní rok
již máme zapsány šesťáky z Mochova
a Lázní Toušeň. Předpokládáme
tedy, že 1. září zahájíme výuku
ve dvou třídách šestého ročníku,
v nichž se bude s učením „lopotit“
zhruba 40 žáků. Intenzivně pracujeme na kvalitním personálním
zajištění výuky na druhém stupni,
pohovory s uchazeči o učitelská
místa na naší škole běží již od ledna
letošního roku.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAK SE DAŘÍ
RYBIČKÁM

MATEŘINKA
PŘIVÍTALA
NOVÉ TŘÍLETÉ DĚTI

Naši třídu navštěvují převážně předškolní děti,
které se intenzivně připravují na vstup do prvního
ročníku základní školy. K zápisu jsou děti připraveny v oblasti grafomotoriky a jemné motoriky,
řeči a myšlení, musí se naučit zvládat předmatematické dovednosti a jiné znalosti. Důležitým
aspektem je zrakové a sluchové vnímání dětí
a rovněž musí zvládat a prokázat emoční a sociální zralost. Předškolní děti se učí z pracovního
sešitu Předškolák, ze kterého vypracovávají dané
úkoly. Největším lednovým zážitkem pro naše
Rybičky byla návštěva Záklaní školy v Nehvizdech. Děti viděly, jak se prvňáčci pilně učí a společně jsme si zazpívaly Ježčí písničku, nahlédly do
žákovských knížek a pracovních sešitů prvňáčků.
Odměnou za naši snahu nám byl čerstvě napadlý
sníh, děti se už nemohly dočkat, až se budou
koulovat a dovádět ve sněhu.
Třídní učitelky
Bc. Eva Bednářová
Kristýna Lopatářová

To, co by bylo jinde nereálné, se nehvizdské
mateřince podařilo a my jsme mohli do našich
řad přivítat všechny děti, které dovršily věku
tří let až k 31. 12. 2015.
Vzhledem k tomu, že máme třídy věkově
smíšené, měly nové děti ulehčený nástup do
rozjetého vlaku jednotlivých dětských skupin.
Na slzičky stýskání nebylo ani pomyšlení.
S nástupem do mateřské školy dochází u dětí
k navazování důležitých osobních vztahů
mimo rodinu, osvojování sociálních rolí
a norem.
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské škole“, tak nazval spisovatel
Robert Fulghum svou první knihu a my jeho
slova o důležitosti kvalitního předškolního
vzdělávání jen podtrhujeme.

Foto: Kristýna Lopatářová

Simona Beranová
ms.nehvizdy@volny.cz

MATEMATICKÁ
A BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA

S páťáky Jirkou Boháčkem a Patrikem Šmídou
jsme 19. ledna vyrazili šířit slávu Nehvizd na
okresní kolo matematické olympiády do Zelenče.
Oba hoši se stali jasnými vítězi školního kola
a postoupili dál – v tuto chvíli napjatě čekáme na
jejich výsledky.
Kolegyně Celie Korittová připravila ve spolupráci
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze školní kolo biologické olympiády pro páté
ročníky. Do okresního kola jistě postoupí Lucie
Krejčová, vysoké šance má Nikol Mikešová /4.
ročník, uvidíme, jestli to není proti pravidlům/,
dále Patrik Šmída, Kristina Venerová a Sára
Sobalová.
Máme vypracované školní kolo Pythagoriády pro
páté ročníky, v průběhu března uvidíme, zda jsme
postoupili dál. Šesté ročníky na svá školní kola
olympiád zatím čekají.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDY POŽÁDAJÍ O DOTACI STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZKY
KOMISE
Obnova „Staré cesty U Sv. Anny“
se blíží ke konci
Vzhledem k příznivému počasí dokončily
Technické služby Nehvizdy zemní práce na posledním úseku „Staré cesty“. Ta je v současné
době dotažena až k železniční vlečce. Následovat bude opět zpevnění recyklátem
a na povrch přijde štěrkový zásyp, který bude
na jaře uválcován. Tím bude obnova „Staré
cesty U Svaté Anny“ dokončena.
Vzhledem k tomu, že na uvedenou akci čerpal
městys dotaci, čeká nás do 31. 3. kontrola pracovníků z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR a schválení závěrečné monitorovací zprávy.

Výstavba rodinných domů
v bývalém Xaverově
Cyklostezka u Nehvizd bude začínat na Staré cestě a bude pokračovat až do Záluží. Tento dlouhodobý projekt podporuje i středočeský hejtman Miloš Petera.
Ilustrační foto: Google
Jak jsme již čtenáře informovali v minulých číslech Nehvizdského kurýra, městys má připraven
projekt na výstavbu cyklostezky v severní části
katastru Nehvizd. Cyklostezka bude začínat na
Staré cestě u železniční vlečky, pokračovat bude za
fotbalovým hřištěm a bývalým areálem Xaverova,
projde kolem výstavby rodinných domů firmy
Uniga a napojí se před čistírnou odpadních vod
na cestu Do Nehvizdek.
Zde již povede jako cyklotrasa až k rybníku
v Nehvizdkách a pokračovat bude do Záluží.
Úsek od sv. Anny až k ulici Do Nehvizdek bude
vybudován s novým asfaltovým povrchem v minimální šířce tří metrů, ostatní úseky zůstanou ve
stávajícím povrchu.
Celá cyklostezka bude lemována nově vysázenou
izolační zelení, tvořenou stromy a skupinami
keřů, doplněny budou i lavičky.
Na tuto akci chce obec požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy,
kde může získat až 90 procent z celkových uznatelných nákladů.
Spolu s touto aktivitou jsme začali spolupracovat
i se zástupci MAS Střední Polabí, jejichž snahou
je propojit cyklostezky všech zainteresovaných

obcí a připojit je na trasy v okolí hlavního města a
mezinárodní trasy podél řeky Labe.
Součástí tohoto záměru již bylo první koordinační setkání se zástupci obce Zeleneč a městské
části Praha - Horní Počernice, na kterých jsme
řešili možné propojení těchto lokalit. Nehvizdy by
tak mohly získat napojení do Horních Počernic
a Klánovic na straně jedné a na druhé spojení
do Mstětic na nádraží a propojení na zelenečské
cyklostezky z Prahy do Toušeně a k čelákovickým
stezkám středního Polabí.
V této fázi se budeme snažit spolu se sousedy najít
pro umístění cyklostezek vhodné propojovací trasy na hranicích katastrů, abychom mohli zahájit
jednání s vlastníky o podmínkách výkupu těchto
pozemků. Vlastnictví pozemků pod plánovanými
cyklotrasami je totiž podmínkou pro podání
žádostí o dotace.
Jedná se o dlouhodobý projekt, který se, jak věříme, podaří naplnit, neboť jej podpořil na loňském
zasedání krajského zastupitelstva
i středočeský hejtman
Miloš Petera.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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Firma Canaba získala stavební povolení
a zahájila výstavbu v lokalitě bývalého Xaverova. Během dvou let bude postaveno celkem
39 RD a 6 bytových domů. Zásluhou našeho
úřadu vznikne vedle základní školy rozsáhlý
park o velikosti cca 3500 m2 , celkem bude
v lokalitě vysazeno 155 nových stromů a 32
keřových skupin, vykáceno bude 52 starých
a nevhodných stromů a 40 stávajících stromů
zůstane zachováno.

Úřad monitoruje provozovnu Chips
Praha a požaduje další úpravy
Úřad městyse spolu se stavební komisí průběžně monitoruje úpravy v provozovně firmy
Chips Praha. Firma nainstalovala filtrační
jednotku a vybudovala odběrní a měřicí šachtu
pro monitorování odpadních vod. Vzhledem
k tomu, že provedené úpravy nejsou dostatečné, budou zástupci městyse požadovat před
uvedením provozovny do zkušebního provozu
nejen další úpravy na vzduchotechnice, ale i na
likvidaci odpadních vod, protože ani ta není
v souladu s naším kanalizačním řádem.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH
AKCÍ V NEHVIZDECH
27. 2. 2016 Dětský karneval v sokolovně od 15
hodin.
Čekají Vás soutěže, tancování, vyhlášení nejhezčích masek a odměny pro každého, občerstvení
zajištěno. Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol
Nehvizdy.
5. 3. 2016 Divadlo pro seniory.
Představení „Až naprší a uschne“ v divadle Na
Fidlovačce. V hlavní roli Eliška Balzerová. Odjezd
od úřadu ve 13.30. Začátek představení 15,00
hod. Cena pro seniory, včetně dopravy 100 Kč.
Přihlášky nejpozději do 29. 2. 2016 na úřadu
městyse.
12. 3. 2016 Amatérský turnaj
ve stolním tenise v sokolovně.
Prezence od 9 hodin. Startovné 50 Kč, občerstvení zajištěno. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy. Více na
plakátu.
18. 3. 2016 Výtvarná dílna.

SKAUTI PUTUJÍ
PO STOPÁCH OPERACE
ANTHROPOID

Velikonoční floristika v DC Dráček, od 16 hodin.
Velikonoční floristika ze živých květin na stůl.
Přihlášky na e-mail detskecentrumdracek@
seznam.cz, cena 260 Kč za dekoraci. Omezený
počet účastníků.
19. 3. 2016 Velikonoční nehvizdský jarmark
Od 14 hodin nově v sokolovně Nehvizdy. Můžete
se těšit na společnou výrobu Moreny, vystoupení
dětí, velikonoční trhy a ukázky lidových řemesel,
pletení pomlázek, soutěže, hry i občerstvení.
Pořádá Městys Nehvizdy, ZŠ a MŠ Nehvizdy, TJ
Sokol Nehvizdy, DC Dráček, Klub 100, MAS
Střední Polabí, Tomáš Adamec.
Podrobné informace najdete na plakátech ve
vývěskách v obci a na webu Nehvizd:
http://www.nehvizdy.cz/mestys/udalosti-v-mestysu/kam-za-kulturou/.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Skauti u pomníku výsadku Anthropoid.
Foto: Pěší skauti Vpřed
Na místě, kde 29. 12. 1941 seskočil výsadkáři operace Anthropoid (Jan Kubiš a Jozef
Gabčík), jsme 23. ledna 2016 uspořádali
vzpomínkovou akci.
U pomníčku se přítomní dozvěděli o historii tohoto výsadku. Děti si měly možnost
vyzkoušet v autentických podmínkách
například střelbu ze vzduchovek, hodit si
granátem.
Poté následovala cesta ku Praze přes zasněžená pole. Počasí se letos skutečně povedlo,
a tak nebylo těžké se do příběhu výše uvedených hrdinů opravdu vžít. Každý účastník
letošní vzpomínkové akce obdržel pamětní
list a výteční střelci navíc fotografie členů výsadku Anthropoid.
Děkuji za spolupráci úřadu v Nehvizdech,
ÚMČ Praha 19 Kbely, Antonínu Machotovi
za dopravu materiálu určeného k soutěžím
a panu Petru Štolovi za nafotografování celé
akce.
V květnu bude naše putování pokračovat
návštěvou Holešoviček, tedy míst, kde byl
zlikvidován kat českého národa Reinhard
Heydrich. Dále půjdeme po stopách Jana
Kubiše a Jozefa Gabčíka.
Pokud vás také zajímají osudy tohoto výsadku, vydejte se na putování s námi!
Více informací (foto, plány) na našich webových stránkách: www.skaut-ssv.cz.
Videoreportáž z celé akce najdete na: https://
www.youtube.com/watch?v=gJWtaXe20Yg.
Kamil Podlaha
kamil.podlaha@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DALŠÍ ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA
Ve slavnostní atmosféře
bylo na úřadu městyse
přivítáno právě tolik nových
občánků.
Pěkný program i přáníčka
připravila již tradičně naše
mateřská škola, tentokrát
třída Koťátek. Než se rodiče
ohlédnou, budou i přivítané
děti naší školku navštěvovat
a jistě se zapojí i do širokého
spektra nabízených volnočasových aktivit.
Pan starosta V. Nekolný
a radní J. Záhrobská popřáli
všem šťastný život v naší
obci a předali malý dárek.
Rodiče si mohou na úřadu
vyzvednout zdarma i hrneček s fotografií jako upomínku na tuto slavnost. Už
se těšíme na další miminka.
Více na:
http://fotoemotion.cz/.

Zleva: Šimon
Vaněk, Eliška
Cinková, Marie
Štefanová, Žofie
Šilhánková, Sofie
Skřivánková.
Foto:
Martina Venená

Zleva: Karolína
Svobodová,
Jakub Křenek,
Robin Formánek,
Daniel Košťál,
Sebastian Jirotka,
Laura Sládková,
Tobiáš Procházka, Vratislav
Pleštil.
Foto:
Martina Venená

Jitka
Záhrobská
skolska@
nehvizdy.cz
INZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH - DALŠÍ ZLATO Z DEBLU
Mladší žactvo (10–12let),
TO Sokol Nehvizdy 16.–18. 1. 2016 –
DVOUHRA DÍVKY:
3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
Postup do čtvrtfinále Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY:
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) Amelie Essie Drukerová (Sportcentrum
Uhříněves).
Mladší žactvo (10–12 let),
TCD Horní Měcholupy 9.–11. 1. 2016 –
ČTYŘHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) Amelie Essie Drukerová (Sportcentrum
Uhříněves)
Babytenis (8–9let),
Řevnická sportovní 9. 1. 2016 – hlavní
soutěž smíšená:
3. Alexandr Gučkov (TO Sokol Nehvizdy)
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Termíny nejbližších zimních celostátních turnajů a krajských přeborů
pořádaných TO Sokol Nehvizdy
20. 2. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR, kategorie babytenis 8–9let,
od 12.00 (hala TJ Sokol Horní Počernice).
21. 2. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR, kategorie minitenis 6–7let,
od 12.30 (hala JH SPORT-TENIS Čelákovice).
5. 3. 2016
HALOVÝ OBLASTNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
kategorie minitenis 6–7let,
od 12.30 (hala JH SPORT-TENIS Čelákovice).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz

TYGŘICE ČEKÁ 20. ÚNORA DOMÁCÍ
REGIONÁLNÍ LIGOVÝ TURNAJ
Přijďte podpořit do sokolovny naše elévky na jejich devátý turnaj regionální ligy, prognózy
jsou slibné! Po sedmém kole jsou Tygřice na 3. pozici v tabulce se 165 vstřelenými a 96
obdrženými brankami.
Těší se na Vás (Ú – útok, O – obrana, B - branka):

Celkové vítězství ve čtyřhře na celostátním turnaji Nehvizdský pohár 2.–4. 1.
2016 v hale v Horních Počernicích slavila dvojice (zleva) Amelie Essie Drukerová (Sportcentrum Uhříněves) – Nikola
Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy), když ve
finále porazily 6:3, 7:5 dvojici (zprava)
Magdaléna Smékalová (TK Hlinsko) –
Jessica Adamcová (TJ Jiskra Havlíčkův
Brod).
Foto: Ivana Frajmanová

Výsledky 7. kola soutěží
všech našich družstev
Tygři 16. 1. v Říčanech bojovali ve třetím
výkonnostním koši s FBK Draci (8:2), FBC
Říčany (6:6), FBC Texas DDM P6 Sherifs
(3:10), FLOOR MANIACS MĚLNÍK (10:3)
Sestava: Robert Zatřepálek, Ondra Červený
- brankáři, Jan Dunda, Denis Pardo, Alex
Pardo , Tomáš Jursa, Vladimír Padivý, Patrik Šmída, David Šafr.
Tygříci 17. 1. v Praze na Děkance v třetím
výkonnostním koši bojovali s Florbalem
Jesenice (5:4), Athletics Praha Černý Most
(5:3) a SK Florbal Benešov I. (3:5).
Sestava: Miloš Blecha v brance – Robin
Saleh, Adam Bareš, David Houška, Matouš
Fanfule, Jan Hladký, Filip Joch, Fabián
Keprt, Lukáš Král.
Tygřice 23. 1. v prvním výkonnostním koši
bojovaly s BLACK ANGELS (2:8), Tatranem
Střešovice (7:4), a FbŠ Bohemians (1:6).
Sestava: Anička Ondráčková v brance –
Aneta Salehová, Adriana Kenderová, Viola
Počepická, Kiki Venerová, Lucka Dostálová,
Adéla Gomolová, Dominika Grábnerová
Podrobné články o jednotlivých turnajích
naleznete na webových stránkách TJ Sokol
Nehvizdy.
Adéla Venerová
Sokol.nehvizdy@seznam.cz
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
NOVÉHO NEHVIZDSKÉHO STRÁŽNÍKA
V minulých číslech Kurýra jsme přinášeli
informace o postupu jednání ohledně služby
obecní policie pro městys Nehvizdy. Díky
vstřícnosti vedení obce Radonice a rychlému
vyřešení personálního obsazení místa strážníka bude místní záležitosti veřejného pořádku
v Nehvizdech již od 1. března tohoto roku
zabezpečovat strážník Michal Dudla.
„Jsem velmi rád, že své dosavadní zkušenosti
a kvalifikaci ze služby u obecní policie mohu
zúročit právě v Nehvizdech, které dobře
znám,“ svěřuje se Michal Dudla, který působí
jako strážník posledních sedm let, naposledy
u Městské policie Čelákovice.
„Díky zvolenému řešení bude mít městys
k dispozici strážníka pouze pro svůj katastr
a k řešení svých potřeb. V minulosti
v rámci veřejnoprávního svazku pěti obcí pro
Obecní policii Šestajovice bylo něco takového
nemyslitelného, takže si do budoucna slibuji
viditelnou změnu,“ avizuje starosta městyse
Vladimír Nekolný.
Městys pálí dohled nad přechody pro chodce
při ranní a odpolední špičce nebo přestupky
na úseku bezpečnosti dopravy či veřejného
pořádku. Spolu s hlídkovou činností se bude
strážník na tyto záležitosti flexibilně soustředit, je vyškolen také na odchyt zvířat.

Michal
Dudla
působí jako
strážník
posledních
sedm let,
naposledy
u Městské
policie
Čelákovice.

Foto: Mirka
Kvasničková
Detašované pracoviště Obecní policie Radonice v Nehvizdech bude umístěno v budově č. p.
8 na Pražské ulici.
Mobilní číslo na strážníka: +420 602 520 722;
číslo bude k dosažení 24 hodin denně.
Strážník bude spolupracovat také s obvodním

oddělením PČR v Čelákovicích.
Přestupkovou agendu Nehvizd vykonává
město Čelákovice.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit
V lednu řešili policisté v Nehvizdech celkem 21
skutků (2 trestné činy a 19 přestupků v dopravě
blokově).
Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti
Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu
cca 150 hod.

Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
Email: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Nábor
Nábor „Staň se policistou“
je stále aktuální

Nábor do řad Policie České republiky - Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje přijímá
do služebního poměru nové uchazeče. Zájem
je o uchazeče muže/ženy, kteří žijí ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako
celoživotní poslání. Bližší informace a kontakty
na pracoviště náboru nových policistů: Mgr. Věra
Hurdová, telefon 974861750, e-mail stcoppv@
mvcr.cz, mobil 724210547.

Střípky z akce
Policie ČR

Na parkovišti prodejny Lidl dne 7. 1. 2016 kolem
18.00 hodin se neznámý zlosyn a chmaták vloupal

do osobního automobilu tovární značky Ford Mondeo, když nejprve rozbil okno a poté uvnitř vozidla
odcizil různé věci, čímž způsobil majiteli škodu ve
výši 138 000 korun.
Jako podle šablony, opět na parkovišti prodejny
Lidl dne 25. 1. 2016 kolem 18.00 hodin se neznámý
kradák a vandal vloupal do osobního automobilu
tovární značky Ford Kuga, když do vozidla vnikl
po rozbití okna a odcizil různé věci, čímž způsobil
majiteli škodu ve výši 15 000 korun.
Jakékoliv informace relevantní k uvedeným případům oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR
Čelákovice.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 6. 2. 2016. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. 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.

12

WWW.NEHVIZDY.CZ

