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DALŠÍ PŘÍJEMCI DOTACE
PODLE ZÁSTUPCŮ ROP
JEŠTĚ V DUBNU NESTAVĚLI
Zástupci Regionálního operačního programu (ROP) střední Čechy si v dubnu prohlédli, jak pokračuje nástavba mateřské školy v Nehvizdech, na niž
městys získal dotaci. „Kvitovali, že jsme začali stavět hned po přidělení dotace,“ uvedl starosta městyse Vladimír Nekolný.

POSEZENÍ NA
LAVIČKÁCH
U RYBNÍKA
Už v minulém čísle časopisu jste našli informaci, že Technické služby městyse uklidily
ulici Do Nehvizdek a provedly i terénní úpravy, které přispěly k rozšíření a odvodnění
komunikace. Cesta je ideální pro vycházku
k rybníku, a aby si tam rodiny s dětmi, mládež
nebo třeba naši senioři mohli odpočinout,
instaloval městys u rybníka několik laviček.

Ředitel Regionálního operačního programu (ROP) střední Čechy Tomáš Novotný, projektová manažerka a finanční manažerka
přijeli zkontrolovat, jak v Nehvizdech pokračuje nástavba mateřské školy
foto: Mirka Kvasničková

foto: Mirka Kvasničková

(Doufáme všichni, že tam dlouho bez úhony
vydrží a poslouží všem!) Vězte, že okolí rybníka bylo upraveno již loni na podzim, takže
tam můžete i se svými dětmi dnes sledovat
kachny, ale třeba i potápky rudokrké. A v jednu chvíli na rybník dokonce přiletěly labutě.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Ředitel ROP střední Čechy Tomáš Novotný společně s finanční a projektovou manažerkou v pátek
dopoledne 20. dubna přijeli do Nehvizd, aby se podívali, jak daleko pokročila nástavba mateřské školy s třídou pro hendikepované děti, na niž městys
získal v prosinci dotaci z Regionálního operačního
programu ve výši osmdesáti procent uznatelných
nákladů na stavbu a vybavení tříd.
„Byli překvapeni, jak dalece jsme s nástavbou pokročili, a zajímalo je, jak jsme přišli na nápad, že
realizaci svěříme Technickým službám městyse,“
uvedl starosta Vladimír Nekolný. Vysvětlil lidem
z ROP, že to bylo ideální řešení, protože jinak bychom nemohli již v září otevřít tři třídy, do nichž
začnou chodit desítky nehvizdských dětí. „Pokud
bychom nevyužili § 18 odst. 1 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ještě bychom
pravděpodobně nestavěli,“ je přesvědčen starosta.
Konečně ředitel Novotný to potvrdil, podle něho
další příjemci dotace, kteří vypsali klasické výběrové řízení, ještě v době návštěvy nestavěli. „Poptávka
po místech ve školce tak zoufale převyšovala naW W W. N E H V I Z DY. C Z

bídku, že jsme hledali řešení, jak rodičům a jejich
dětem co nejdříve pomoci, další rok jsme je nechtěli
nechat čekat,“ vysvětlil starosta.
Zástupci ROP si prohlédli nejen žlutou, ale i zelenou školku v sokolovně a byli překvapeni vybavením tříd i přístupem učitelek k dětem. Mají srovnání, ve Středočeském kraji mají za sebou desítky
podobných návštěv. „Potěšilo nás, že hodnotili naše
předškolní zařízení jako nadprůměrná, což je především práce ředitele Luboše Rýdla, jeho zástupkyně Simony Beranové a pochopitelně učitelek v mateřince,“ soudí starosta.
Doplnil, že zástupci ROP přijedou zase, až bude
městys školku otevírat. „A ještě něco hodnotili
kladně – že finanční prostředky z dotace jsou účelně a úsporně vynakládány a že zisk zůstane v obci
a pomůže jejímu dalšímu rozvoji. Například rozšíření školy, na jejíž brány klepe stále více žáků,“
dodal starosta.
Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
Další informace o nástavbě najdete na straně 4.
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FOTOREPORTÁŽ: Ze života v městysi
28. 4. Vítání občánků (fota Martina Venená)
Na radnici jsme přivítali dvanáct malých Nehvizďátek, z toho dokonce dva páry dvojojčátek. O dojemné a krásné vystoupení na slavnosti se postaraly děti z mateřské školy,
oly,
které doprovodily jejich paní učitelky. Díky jim i za roztomilá přáníčka pro miminka!
ka!
Pokud si chcete prohlédnout více fotografií z vítání, zamiřte na web městyse, nebo
bo
naa web fotografky Martiny Venené.

2.

1.

1. Zleva Anežka Honzíčková,
Eliška Honzíčková, Helena
Kvasničková, Ruth Cheypesch,
Jakub Kučera.
2. Zleva Michaela Kolářová,
Johana Poppelová, Magdalena
Mikešová, Ela Viola Fořtová,
Ema Karolína Fořtová.
3. Denisa Křupková, Jakub
Gregor.

3.

29. 4. Pohádka: Dobrodružství krokodýla
v Africe
(fota
f
(f Mirka
k Kvasničková)
k )
Na veselou loutkovou pohádku přišlo asi padesát návštěvníků.
ů.
Škoda, výprava i loutky divadla Skazka byly moc pěkné a ti, co přišli, si pětačtyřicet minut pohádky o polepšení zlého krokodýla, k němuž přispělo přátelství zvířátek, užili. Šlo o poslední pohádku v sokolovně
před prázdninami, další připravujeme až na září.

30 4. Čarodějnický rej v Dráč30.
ku (fota Jitka Záhrobská)
Malé
M čarodějnice a čarodějové
si dali dostaveníčko v Dráčku.
Vyrobené
čarodějnice skončiV
ly večer na hranici, aby nás zlo
v příštím roce nepotkalo.
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229. 4. Kurz výroby šperků z korálků (foto Eliškka Koudelková, Jitka Záhrobská)
Každý
si na kurzu vyzkoušel, že se jedná o velmi
K
titěrnou
práci, ke které je potřeba velká trpěliti
vost.
vo Bolest očí a zad byly vykoupeny vlastním
výrobkem.
vý

30. 4. Čarodějnice na AFK
(fota Kateřina Horáková)
Tradičně se pálily čarodějnice také na hřiNehvizdy. Na podvečerní
šti AFK N
setkání, na kterém shořeset
la jen figurína čarodějnnice, přišly stovky lidí
Nehvizd a okolí. ObčerszN
tvení bylo skvělé (padly kitven
logramy špekáčků ) a o hulogra
dební vystoupení se postaral již
tradičně Kolář Band.
tradičn
Texty k popiskám:
p
-pep-, -jz-

3. 5. Bubnování v Dráčku
ku
(fota Jitka Záhrobská)
Význam této akce spočíval
al
podle hlavního „bubeníka““
v přinášení spontánní radosti. To se podařilo.



NEJEN PRO KRTEČKA:
Letní prázdniny - nabídka výletů
Přicházíme s nabídkou půldenních a celodenních výletů
pro děti od 3 do 7 let nejen pro děti zapsané k docházce
do DC Krteček.
Navštívíme zajímavá místa v okolí, ale i ta vzdálenější.
Cena zahrnuje:
autobusovou dopravu z Nehvizd do cílového místa a zpět,
vstupné, celodenní program. U dětí zapsaných k docházce
do DC Nehvizdy zajištěna celodenní strava. Cena je platná
u počtu 36 zájemců. Neváhejte a přihlašte Vaše dítko na výlet
s Krtečkem.
Na výlet můžete jet s Vaší ratolestí sami nebo vyslat
s babičkou nebo nám ji svěřit do péče (příplatek 30,- Kč)
Závazný termín je sdělen po naplnění kapacity 36 míst.
Více informací naleznete na stránkách školičky:
www.miniskolkakrtecek.byznysweb.cz/záložka Aktuálně
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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AKTUÁLNĚ: Jak pokračuje nástavba školky
Vývody vzduchotechniky s požárními klapkami, které budou napojeny
na rekuperaci ve strojovně.
Provádějí se elektrorozvody a rozvody vnitřního rozhlasu do všech
místností a skladů. Rozhlas se musí zavést i do stávající budovy školky. Musí být v celé školce instalován dle požárních a bezpečnostních
předpisů, protože kapacita školky je více než 100 dětí a vyhlášení
jakéhokoliv poplachu musí být slyšet v každé místnosti.
Dále budou propojeny domácím telefonem všechny třídy a kanceláře.

V první etapěě
jsou nainstalovány příčkyy
se zvukovou
izolací
a provedena
instalace
rozvodů
vody a kanalizace.

Bude
d se provádět
d demontáž
d
stávající vzduchod h
techniky nad kuchyní a přepojení na rekuperaci
rekupe
etapě.
umístěnou ve strojovně v první etap

Provedené vnitřní omítky ve druhé
etapě a montáž zateplení stropu.

Pohled na fasádu
se zateplením
z
první
pr etapy.
Dále bude
zateplována
za
druhá
etapa
dr
výstavby.

Popisky připravil Vladimír Nekolný,
starosta@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková

4

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR

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

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE

AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

U STUDÁNKY
UŽ ROSTOU HABRY

Kdo místo traﬁky?
O prostor po bývalé trafice v budově pošty projevil zájem prodejce mléčných výrobků, momentálně se prověřují hygienické podmínky.

V ulici U Studánky byly již v úvodu jara odstraněny staré a nemocné stromy. Místo nich už však rostou nové. Technické služby městyse nejprve odstranily staré pařezy, odborná firma poté vysadila tři nové vzrostlé stromy.
Komise stavební a životního prostředí se poradila
s odborníky a rozhodla se pro výsadbu habru obecného. „Zvolili jsme jej proto, že je v Česku původní dřevinou, nenáročnou na půdu i zálivku. Je tedy
velice odolný a dobře se tvaruje,“ vysvětluje Richard
Sedlický, předseda komise.
Předpokládá se, že stromy narostou do celkové výšky deseti až dvanácti metrů a zapadnou tak do již
vzrostlého uličního stromořadí. První arboristické tvarování bude městys s odborníky provádět až
za dva či tři roky.
Výsadbou však péče o dřeviny v ulici U Studánky nekončí. „V nejbližších měsících je potřeba se postarat
o řádnou zálivku, abychom měli jistotu, že stromy
správně zakoření a nebudou mít problémy přečkat
zimu,“ upozorňuje Sedlický. S tímto již však přislíbili
pomoct především občané, kteří v ulici bydlí.
Místo nemocných vysadila odborná firma v ulici U Studánky nové vzrostlé stromy
foto: Richard Sedlický

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

ZÁBRADLÍ ZABRÁNILO NEHODĚ
Nově osazené zábradlí na ulici Pražské v oblasti u pošty směrem k Mochovu, které má chránit chodce
od frekventované komunikace, již
provedlo první službu. Zabránilo,
aby nabourané vozidlo bylo odhozeno do protisměru. Zábradlí je již
opraveno, škoda bude nárokována
u pojišťovny viníka nehody.

Levnější energie
Komise navrhla uzavřít městysi nové smlouvy
s levnějšími dodavateli elektrické energie a plynu a šetřit tak režijní prostředky.

Canaba postaví 63 domů
Firma Canaba postaví v lokalitě Za Tarasem celkem 63 rodinných domů (trojdomy, dvojdomy
a solodomy), v současné době probíhá jednání
s vlastníky dotčených pozemků.

Dotace na semafor neschválena
Městysi nebyla schválena dotace na zpomalovací semafor, investici provede obec z vlastních
zdrojů, které naplánovala v rozpočtu.

Změna územního plánu č. 2
Veřejné projednání změny č. 2 územního plánu
se koná 30. 5. 2012 od 9 hodin v prostorách
Úřadu městyse Nehvizdy.

Hřiště za valem
Městys nechal navézt podkladový štěrk na přípravu hřiště za valem, štěrk získal za velmi
výhodných podmínek. „Podle finančních možností chceme část stavebních prací na hřišti
provádět již letos,“ uvedl šéf komise stavební
a životního prostředí Richard Sedlický.
-ar-

INZERCE

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
foto: Vladimír Nekolný

INZERCE

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY
Záruční a pozáruční servis
horizontální žaluzie
horizontální žaluzie na plastová
a Euro okna
vertikální žaluzie
interiérové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
markýzy

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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INFORMACE Z ÚŘADU,
KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT
 V případě, že máte POŠKOZENOU PLASTOVOU NÁDOBU NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD – kontaktujte svozovou firmu AVE CZ
p. Heuchel, tel. 606 685 921, který s vámi dořeší
výměnu.
 Pokud máte POŠKOZENOU KOVOVOU NÁDOBU NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
– musíte si na své náklady pořídit nádobu novou, tyto již svozová firma nevyměňuje.
 Od 12. 4. 2012 je v platnosti nový jízdní řád
na autobusovou linku 405. Bližší informace najdete na stránkách městysu www.nehvizdy.cz

nebo si vytištěné řády můžete vyzvednout v podatelně na úřadě.
 V pátek neúřadujeme! Rada městyse Nehvizdy
stanovila usnesením č. 3/19/2012 ze dne 12. 4.
2012, že s účinností od 13. 4. 2012 se pro veřejnost ruší v pátek úřední hodiny na Úřadě městyse Nehvizdy. Platnost rozhodnutí je do odvolání. Úřední hodiny v ostatní dny zůstávají
nezměněny, tedy:
pondělí 8-12 13-17 / úterý 8-12 13-16
středa 8-12 13-17 / čtvrtek 8-12 13-16
Miroslava Kvasničková, kvasnickova@nehvizdy.cz

Z DUBNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo městyse schválilo
➢ vypovězení veřejnoprávní smlouvy o Obecní policii Šestajovice, pokud neobdrží do termínu příštího
zasedání zastupitelstva odpovídající návrh na kompenzaci reklamace nákladů Nehvizd na obecní policii
za 2/2 roku 2011 a 1/4 roku 2012
➢ uzavření smlouvy s firmou Concline o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 200/118 v k. ú. Nehvizdy
pro NN vedení za cenu 1000 Kč
Více ze všech jednání zastupitelstva městyse najdete na http://www.e-deska.cz/nehvizdy/.
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

SBĚRNÝ DVŮR OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA 14,00–17,00 / SOBOTA

9,30–11,30
KONTEJNERY NA TRÁVU jsou umístěny v ul.
Družstevní, U Hřbitova a Na Zámku.

Telefonní číslo na řidiče AVE – svoz komunálního odpadu (popelnice):
Radek Štafl 602 687 972

SKLÁDKA NA UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY je zřízena v ulici Do Nehvizdek u čistírny odpadních vod (tj. pouze větve různé síly – ostatní
např. dřevěné palety, starý nábytek apod. patří
na sběrný dvůr pod úřadem městyse).

SBĚRNÝ DVŮR NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
– pod úřadem městyse
středa 14,oo–17,oo hod.
sobota 9,30–11,30 hod.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.NEHVIZDY.CZ/ODPADY.
INZERCE
■ RESTAURACE „BAŠTA U PAŠI“, ul. Pražská
46, Nehvizdy – přijme ČÍŠNÍKA – SERVÍRKU.
Bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. č.
724 786 645, 607 244 471.
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Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

CHVÁLÍME
 V minulém čísle jsem kritizoval skládku
v ulici Úvalské. Musím poděkovat těm občanům, kteří tuto skládku uklidili za ty,
kteří jí založili.
 Dále chválím občany v ulici Za Humny a
všechny ostatní, kteří se starají o své předzahrádky a přilehlou zeleň u jejich domů.

ŽÁDÁME
 Dále bych chtěl požádat spoluobčany, aby
nám pomohli udržovat prostory před svými domy, a to hlavně po svozu komunálního
odpadu (sesbírat spadaný odpad a případně ho zamést). TS Městyse Nehvizdy jsou
plně vytížené a nechceme zvětšovat počet
zaměstnanců a tím i náklady obce. Čistotu
v obci chceme do budoucna řešit nákupem
univerzální zametací techniky.
Vladimír Nekolný,
starosta@nehvizdy.cz

Z radničního diáře
 Připravují se směny pozemků na cyklostezku
(pěšina od nové zástavby k fotbalovému hřišti)
Geometrické plány k dělení pozemků byly vyhotoveny a předány na stavební úřad k odsouhlasení.
 Připravuje se kupní a darovací smlouva na pozemky a budovy Xaverova ve prospěch městyse.
 Byl vyhotoven výpočet odvodu daně za vynětí
půdy ze ZPF na hřiště za valem. Městys za toto
vynětí zaplatí státu 394 049,25 Kč. Tuto částku musíme zaplatit, abychom mohli vybudovat
hřiště.
 Vstoupili jsme v jednání s Českou poštou
o umístění bankomatu.
 Dále jsme jednali s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje ohledně údržby zeleně okolo silnic na přístupech do obce
a dohodli jsme se, že městys bude udržovat
zeleň ke křižovatce k Čelákovicím a ke kruhovému objezdu směrem na Prahu u firmy
Čerozfrucht. Za to údržba silnic bude sekat
kompletně pozemky u komunikací na Horoušany na Lázně Toušeň (aby se neříkalo „Nehvizdy
za lebedou”).
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
INZERCE
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Všichni

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

• SOLARIUM – horizontální
KOSMETIKA Remy Laure
• PEDIKÚRA Gehwol
• MANIKÚRA Akril/Gel
• MASÁŽE rĤzné druhy
• PÉýE O TċLO zábaly, peeling
• PRODEJ KOSMETIKY Remy Laure

•

6

Volejte hned!
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Vážené a milé dámy,
od 2. 4. 2012 vás opČt ráda pĜivítám ve svém
kosmetickém salonu Veronika.
Nabízím širokou nabídku služeb:
• celkové kosmetické ošetĜení pleti
• barvení Ĝas a oboþí
• depilace teplým voskem
• denní, veþerní a spoleþenské líþení
• péþe o ruce
Provozní doba:
PondČlí - þtvrtek
od 18,30 – 21,30 h.
Vinohradská 325
Nehvizdy
 Tel: 605 415 537

.5(-ÿ29e
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PO – PÁ 9 – 21 hod.
SO – NE 9 – 19 hod.

Tel: 773 912 277

1DEt]tPVOXçE\

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

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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TČším se na Vás

NEHVIZDSKÝ KURÝR

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

Z HISTORIE NEHVIZD

SLAVNÍ V NEHVIZDECH A O NEHVIZDECH
Ale blíže do současnosti. Nehvizdy navštívily i jiné
slavné osobnosti, v době docela nedávné například
bývalý arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk.

Miloslav Vlk (narozen 17. 5. 1932)

Hostinec U Vydrů za protektorátu

foto: archiv městyse

Pábení o místním hostinci...
aneb Bohumil Hrabal (28. 3. 1914
– 3. 2. 1997) o našem městysi
Kdo by neznal slavného autora Ostře sledovaných
vlaků, Slavností sněženek nebo snad prózy Obsluhoval jsem anglického krále? Kdo by neznal neméně slavné filmy podle jeho knih s Postřižinami
v čele? Určitě víte, že tento spisovatel měl v nedalekém Kersku chatu, kde léta žil se svými 25 polodivokými kočkami, kterým říkal podivnými jmény
jako: Pomeranč, Schwarzwald či Cassius. Málokdo
už ale asi ví, že Hrabal měl velmi blízko i k Nehvizdům. Jezdil tudy totiž pravidelně po staré Poděbradské na svou chatu. Jenže to není všechno. On přes
naši obec jezdil už daleko dřív se svým (nevlastním)
otcem Františkem Hrabalem (slavný Francin z Postřižin), a to už od svých pěti let, kdy byl tatínek
zaměstnán v nymburském pivovaru.
Na Nehvizdy si uchoval i velmi zajímavou, dalo
by se říct, že i peprnou vzpomínku. Vzpomínku

starýho Vydru ve dvě hodiny v noci, aby vzbudil
kapelu a všechny kdo chce, ať přijdou k Vydrům,
že pan Vodvárka to platí... a pak se tedy hrálo až
do rána, pan Vodvárka skoupil krámek kořalky
a všechny hostil, a pak se jelo dál do Kolína a hudba
hrála Kolíne, Kolíne... a jelo se do Nymburka a otec

Někdejší primas český do Nehvizd zavítal před třemi roky, 22. března 2009, a to na vysvěcení zvonu
Josef, který za 680 000 korun nechal pro nehvizdský
kostel ulít místní rodák Josef Košťál. Tato osobnost
světového významu, se chovala podle vzpomínek
místních přívětivě a mile a o obci mluvil kardinál
pochvalně: „Nestačil jsem si Nehvizdy prohlédnout důkladněji, ale z toho, co jsem viděl, vyplývá,
že jsou krásnou a úpravnou obcí a jsem velice rád,
že jsem k vám mohl zavítat.“ Kardinál Vlk přijel
do městyse nejen vysvětit zvon, ale také tu předtím
ještě odsloužil slavnostní mši.
Antonín Bendl, bývalý starosta a současný místostarosta obce, na návštěvu významného představitele české katolické církve vzpomíná s příjemnými pocity: „Velmi mě překvapilo, že kardinál přijel
sám, bez ochranky, jako každý normální občan
a rozhovor s ním byl velmi příjemný. Jsem také potěšen, jak hezky o Nehvizdech hovořil.“

Jiří Cízler (4. 2. 1928 – 17. 4. 2004)
Herec, režisér, hudebník a dabér, kterého generace
Husákových dětí zná třeba jako Harryho Šoumena

Kardinál Vlk přijel do městyse vysvětit zvon a také tu předtím odsloužil slavnostní mši

byl z toho zájezdu mrtvej, ale Vodvárka, že vyhrál
ve ferblu, tak se smál...“ Pamětníci určitě vědí,
o jaké hospodě a řeznictví, že to slavný pábitel píše.
Dnes se tu říká U Drástů a dokonce je tu stále i ono
řeznictví, o kterém se Hrabal zmiňuje.
A proč, když vzpomíná na Nehvizdy, píše Hrabal
zrovna o hospodě? Asi proto, že si s náramnou přesností pamatoval úplně všechny hospody, které jsou
na trase Praha – Kersko, ale i jinde. A také proto,
že hospody pro něj byly jedním z nejdůležitějších
zdrojů inspirace. A to už od mala, kdy ho uchvátil
nezkrotný proud řeči strýce Pepina a lidí z nymburského pivovaru. V hospodách načerpal Hrabal tak
typickou a svou autentičností a živostí příznačnou
řeč postav ze svých knih, kterou všichni známe
i z filmových adaptací.

Další prosím...?
Pohled na hostinec v 70. letech

foto: archiv městyse

na jednu z místních hospod. Ve své próze s názvem Kočičí šibřinky aneb Zpověď bez rozhřešení
píše: „A tak jsem na té samé silnici už od svých pěti
let, Praha – Nymburk přes Nehvizdy, tady je nový
hostinec a řeznictví, U Vydrů se tady říkalo. Tady
s panem Vodvárkou před půlstoletím jsme budili

Už se mnoho psalo o parašutistech Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, kteří naší obcí prošli brzy ráno
poté, co v noci na konci prosince 1941 seskočili
z letadla na pole za dnešní dálnicí D11. (Určitě se
podívejte na str. 13 nebo 15, protože tam najdete informace o Dětském dni s armádou, na němž si seskok
parašutistů - snad to počasí dovolí - konečně připomeneme!)
W W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: Mirka Kvasničková

z Chalupova Studia Kamarád. Jiní si ho zase můžou
připomenout třeba v současné době v reprízovaném seriálu Inženýrská Odyssea, který vysílá TV
Barrandov.
Rovněž v případě herce Cízlera při jeho návštěvě
Nehvizd hrála hlavní roli hospoda a opět to byla ta
U Drástů. Umělec se tady v letech 1993–1994 několikrát zastavil se svými kamarády na pár panáků
vodky. A proč zase U Drástů? Jednak proto, že tato
restaurace stála na hlavním tahu z Prahy na Poděbrady, ale jistě i proto, že byla široko daleko vyhlášená svými specialitami jako ďábelský kotlík nebo
benziňáček. Ten se tu podával od doby, kdy před
hospodou stála benzinová pumpa.
Známých osobností projelo Nehvizdy určitě nespočet, protože tudy po hlavní silnici už za první
republiky jezdívala vyšší pražská společnost do vyhlášených lázní v Poděbradech. Nesmíme ani zapomenout na lesní chatařskou osadu rovněž pražské
smetánky v nedalekém Kersku. Je tedy dost dobře
možné, že Nehvizdští potkali v některé z místních
restaurací další slavné, ať už umělce nebo třeba politiky. Vzpomenete si na některé? Pokud ano, tak
nám svou vzpomínku napište!
Jana Taušová
puncoska@gmail.com
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AKTUALITY Z TJ SOKOL, DC DRÁČEK A AFK NEHVIZDY

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!
Již mnozí zaznamenali nabídku zájmových kroužků Dětského centra
Dráček a začali se registrovat. Jsem
velmi ráda, protože právě rodiče
mohou ovlivnit budoucnost naší
obce, a to i tím, že za 10 let, kdy
doroste velký počet dětí, tu nebudeme mít „nešvary“ z velkých měst.
Jsem hluboce přesvědčená, že
nejlepší prevencí je trávení části volného času smysluplnými
aktivitami co největšího počtu
dětí, a to již od předškolního věku.
Děti si v kolektivech rozvíjejí své pozice a postavení. Velmi často se stává, že zájmová činnost ovlivní

budoucí výběr střední školy a zaměstnání. Dalším
významem zájmových kroužků je také rozvoj dovedností, učení se odpovědnosti za své chování,
schopnosti řešit konflikty.
Pro mne osobně je důležitý výběr lektorů z místních zdrojů. Hlavním cílem je naučit děti vztahu
k jejich blízkému okolí a získat sociální vazby.
Jedním z příkladů, který toto splňuje, je náš nový
kroužek rybaření a péče o přírodu. Podrobně představit tento projekt bych chtěla v příštím čísle spolu
s rozhovorem s naším lektorem. Nabídka kroužků
může být mnohem větší, pokud se zapojí i další
obyvatelé.
Neváhejte mne kontaktovat i s dalšími nápady
na jednorázové akce, které by vás zajímaly.

Na květen jsme právě na základě požadavků od vás
připravili tři zajímavé akce. Jedná se o cvičení pro
děti s rodiči, předporodní kurz a velkou výměnnou
burzu samolepek z Billy a Penny obchodu. Podrobnosti se dozvíte na plakátech umístěných na vývěskách a na www.nehvizdy.cz, odkaz Dráček.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
Poznámka: Máme ještě volná místa v příměstském
táboře pro předškoláky (3-6 let)
v termínech 25.- 29. 6. a 9.-13. 7. Program i ceny
na www.nehvizdy.cz, odkaz Dráček.

ATLETICKÝ VÍCEBOJ: ZVÍTĚZIT JE HEZKÉ, ALE LEPŠÍ
JE PŘEKONÁVAT VLASTNÍ REKORDY VÍTĚZOVÉ DLE
KATEGORIÍ:

4-5 let
6-7 let

1. Lar Nikoleta, 2. Luňák Dominik
1. Kubík Jan, 2. Matyáš Nedvěd
3. Klaudie Jarkovská
8-9 let 1. Strnadová Kristýna,
2. Dostálová Markéta, 3. Jetel Ondřej
10-11 let 1. Prajer Martin,
2. Nedvědová Veronika,
3. Nedvědová Lucie

O atletiku má v Nehvizdech zájem stále více dětí, jejich šikovnost se projevila na závodech na víceúčelovém hřišti u sokolovny
foto: Eva Luňáková

Ve čtvrtek 19. 4. jsme pro náš atletický oddíl uspořádali závody v atletickém víceboji. Počasí nám
naštěstí dopřálo být při závodech venku na víceúčelovém hřišti. Mladí atleti závodili ve sprintu, běhu
přes překážky a slalomu, také v hodu oštěpem, medicinbalem a hodu na přesnost, stejně tak i ve skoku do dálky a přeskocích bokem na čas. Potěšilo
nás, s jakou vervou děti soutěžily, a na rychlosti jim

přidávala ještě blížící se hrozba deště. Po absolvování všech disciplín jsme se kvůli dešti rychle utíkali
schovat do sokolovny, kde probíhalo vyhlášení. Vítězové obdrželi medaile a všichni účastníci závodů
si odnesli na památku diplom. Stále dětem připomínáme, že je sice hezké zvítězit, ale důležitější je
překonávat svoje vlastní rekordy a stále se zdokonalovat. Nadšení dětí pro závodění a porovnávání

výsledků nás inspirovalo k uspořádání atletického
víceboje pro veřejnost. Tímto zveme děti ve věku
od 4 do 12 let, které si chtějí vyzkoušet atletické disciplíny, na atletický víceboj konaný 17. 5. od 16 hodin na víceúčelovém hřišti u sokolovny. Na závody
dětem stačí vhodná, čistá sportovní obuv na přezutí, pití a dobrá nálada. Těšíme se na všechny nadšené závodníky. Fotky z akce a další informace jsou
k dispozici na webu TJ Sokol Nehvizdy.
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz

STŘÍPKY Z AFK
Stará garda vítězně

MINITENISTÉ A BABYTENISTÉ
HRAJÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
Družstva minitenistů a babytenistů TO Sokol
Nehvizdy sehrají v květnu a červnu první utkání
soutěže Českého tenisového svazu. V sobotu 28. 4.
2012 jsme proto uspořádali přípravný turnaj v kategorii minitenis na víceúčelovém hřišti u sokolovny. Babytenisté už trénují na velkých antukových
kurtech, kde tato věková kategorie bude hrát svoje
mistrovská utkání.
Rozlosování mistrovské soutěže družstev 2012 v kategorii minitenis – Středočeský region:
Datum
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
9. 6.
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Domácí družstvo
TO Sokol Nehvizdy
TJ Jiskra Zruč n. S.
TO Sokol Nehvizdy
TK Radošovice B
TK Radošovice A

Hostující družstvo
TK Neridé
TO Sokol Nehvizdy
1.TK Pacov
TO Sokol Nehvizdy
TO Sokol Nehvizdy

Rozlosování mistrovské soutěže družstev 2012 v kategorii babytenis – Středočeský region:
Datum
12. 5.
19. 5.
2. 6.
6. 6.
16. 6.
20. 6.

Domácí družstvo
TK Benátky n. J. A
TO Sokol Nehvizdy
LTC Ml. Boleslav A
TO Sokol Nehvizdy
TK Neridé
TO Sokol Nehvizdy

Hostující družstvo
TO Sokol Nehvizdy
TO SK Mělník
TO Sokol Nehvizdy
TK Benátky n. J. B
TO Sokol Nehvizdy
LTC Ml. Boleslav B

Přesné časy začátků jednotlivých utkání i případné změny v termínech najdete vždy aktualizované
na našem webu www.minitenis.banda.cz.
Petr Kopřiva
petr.kopriva@centrum.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Stará garda Nehvizd porazila starou gardu sousední Zelenče vysoko 6:2.

Ženy válí
Fotbalistky AFK Nehvizdy rozdrtily v přátelském utkání soupeřky z Třebestovic 7:0!

Turnaj v kopání penalt
AFK uspořádalo turnaj v kopání penalt, v kategorii děti vyhrál Sládek, mezi ženami se nejlépe umístila Tůmová, mužskou kategorii ovládl
Grábner.

Nábor žáčků
AFK pořádá nábor žáčků, rodiče s chlapci
od pěti let výše mohou přijít na trénink každé
úterý a čtvrtek od 17 do 18 hodin.

Nábor žen
Ženy, které chtějí kopat za AFK Nehvizdy, mohou přijít na nábor každou středu od 18 do 19
hodin.
-ar-
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAK DOPADLY PRVNÍ
„PŘIJÍMAČKY“ DO MATEŘINKY?
Ve středu 25. dubna jsme za přítomnosti starosty
Vladimíra Nekolného a předsedkyně školské komise Petry Horákové předávali rodičům dětí správní
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Následující údaje ilustrují výsledek
prvního přijímacího řízení:
Vydali jsme 101 očíslovaných přihlášek, zpět se
nám jich vrátilo 97, z toho 11 dětí z okolních obcí,
u jednoho dítěte bude třeba řešit asistenci z důvodu zrakového hendikepu. 41 dětí splnilo kritéria
ve všech bodech, 9 dětí bylo předškolního věku se
zákonným nárokem na umístění do MŠ.
V tomto přijímacím řízení jsme měli k dispozici 28
míst, v druhém přijímacím řízení /léto 2012, přijetí
k 1.9.2012/ budeme disponovat dalšími 52 místy,
další kapacita vznikne s účinností od 1. ledna 2013.
Přihlášky bylo možné podat do 24. 4. Děti, které
k 1. 9. 2012 dovrší věk tří let a jejichž rodiče ke 24. 4.
podali přihlášku, budou zcela jistě do mateřské

CO NÁS ČEKÁ
V KVĚTNU A V ČERVNU
V MATEŘINCE
Na konci května nám život ve školičce zpestří
loutkové divadelní představení „Kudy cesta
do divadla“ a potom se už všichni těšíme na to,
jak oslavíme svátek těch nejmenších Mezinárodní den dětí. Dopoledne plné her a soutěží, kde nebude chybět smích, dobrá nálada,
odměny a také snad i sluníčko, si 1. června
všichni na naší školní zahrádce užijeme.
V červnu k nám přijede Divadlo Rolnička
s Předškoláckou pohádkou. Ta nám připomene, že červen je pro nás i měsícem loučení
s našimi předškoláčky. A kdy slavnostní pasování na školáka bude? Ve třídě Sluníček v úterý 12. června od 16 hodin, ve třídě Koťátek
ve středu 13. června od 16 hodin a třída Včelek
se se svými předškoláčky rozloučí ve čtvrtek
také v 16 hodin.
Jak už všichni dobře víte, provoz Mateřské
školy, Na Příštipku 226, bude ze závažných
technických důvodů ukončen v pátek 22.
června odpoledne. V souvislosti s ukončením
provozu mohou být děti umístěny v některých
centrech, nebo soukromých školkách. Jejich
seznam a podmínky jsou vyvěšeny v budově
mateřské školy i na webových stránkách naší
mateřinky www.msnehvizdy.cz
Prázdninový provoz je do 13. července zajištěn v mateřince v prostorách sokolovny. Mohou ho využít též děti ze žluté školky a je určen
s ohledem na omezenou kapacitu pouze pro
děti pracujících maminek.
Na závěr patří veliký dík rodičům našich
nejmenších a firmám, kteří naší školičku
podporují finančními, nebo materiálními
sponzorskými dary. A kteří to jsou? Nešpůrkovi, Vyhnálkovi, Mendlovi, Studničkovi,
Vykysalovi a firmy Lego a Koral.
Simona Beranová
ms.nehvizdy@volny.cz

školy k 1. 9. 2012 přijaty, děti mladší tří let budou
přijímány dle věku v průběhu školního roku, a to
v závislosti na průběhu stavebních prací.
Není bez zajímavosti, že možnost vyzvednout si
osobně rozhodnutí a nechat si vysvětlit další postup nevyužilo 16 rodičů, z toho dvě rozhodnutí
byla kladná. Ty následně oslovila paní Beranová
a sjednala s nimi náhradní termín pro předání dokumentů.
Touto cestou si dovoluji poděkovat zejména paní
Simoně Beranové za perfektní přípravu prvního
přijímacího řízení, za osobní účast panu starostovi
a paní předsedkyni školské komise a všem zúčastněným rodičům za pochopení a nutnost několikerého přijímacího řízení.
Není totiž možné přijímat děti na kapacitu, která
není řádně zapsána v rejstříku škol.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ZTRACENÉ PENÍZE
ČEKAJÍ DÍKY POCTIVÉ
ŽAČCE VE ŠKOLE
Dovoluji si touto cestou poděkovat poctivé nálezkyni Denise Polákové, žákyni 5. ročníku naší
školy. V pátek dne 4. 5. nalezla cestou do školy
částku 1400 korun, tento nález oznámila a odevzdala. Jsem velmi rád, že mezi našimi žáky jsou
takovíto poctivci a velmi Denise za její postup
děkuji. Nalezené peníze jsou uloženy v trezoru
školy a čekají, zda se o ně přihlásí jejich majitel.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz
INZERCE

Příměstský tábor
stejně jako loni
Stejně jako v loňském roce se i letos v termínu
od 16. do 20. července uskuteční příměstský
letní tábor. Účastníci budou mít své zázemí
ve škole, o jejich stravování se budou starat
v restauraci U Drástů (děkujeme, vloni jste
byli perfektní) a za to vše zaplatí rodiče částku
2000 Kč. V době uzávěrky tohoto čísla Kurýra
je týdenní běh tábora již naplněn. V případě
zájmu kontaktujte prosím ředitele školy na mailu zs.nehvizdy@volny.cz nebo na telefonu
603 726 127, sestavili bychom pořadník náhradníků a dali vám v případě uvolnění místa vědět.

foto: archiv ZŠ Nehvizdy

Prvňáčkové vystaví svá
výtvarná díla
Opravdovou vernisáž výtvarných děl chystá
pod mottem „Jsme tu spolu rádi“ výtvarná
dílna „Áčko“, kterou představují žáci třídy 1.
A pod odbornou supervizí paní učitelky Douckové. V pondělí 18. června se od 18 hodin
můžete těšit na opravdovou vernisáž s hudbou,
jemným občerstvením a spoustou příjemných
zážitků. Srdečně Vás zveme – přijďte si zpříjemnit letní podvečer!

Páťáci nocovali ve škole
Z pátku 4. na sobotu 5. května. Má bláhová
naděje, že se rodičům nebo dětem bude tolik
stýskat, že utečou domů, se nesplnila, a tak jsme
strávili příjemný večer s povídáním, filmy,
četbou strašidelností a vyprávěním historek
z rodu obtížně uvěřitelných. Bylo to fajn, budeme to musit zopakovat.

Na kole, na kole…
…křičí páťáci ve škole a chystají se na další vyjížďku do káranských lesů. Silný vzduch, jemné
nápoje, obligátní hranolky s čímkoli a osvěžení
v Jizeře jsou součástí cyklistických výletů do káranských lesů. Trénujeme tak na letní Jizerky.
Pokud chcete a můžete, pojeďte s námi!

Prosba pejskařům

OKNA SLEZÁK s.r.o.
dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře
dále žaluzie, sítě proti hmyzu
a parapety
ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
na adrese: V Zahrádkách 100,
Čelákovice – Záluží
Tel.: 777163533
e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.cz

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

Vážení pejskaři, prostor před školou je sice
veřejným prostranstvím, ale kromě jiného se
na něm odehrává i výuka pracovních činností,
odpočívají na něm děti a odstavují zde kočárky
maminky, čekající na své ratolesti. Prosíme Vás,
abyste své pejsky před školou buďto nevenčili
nebo jejich exkrementy po nich uklízeli. Odpadový koš je před školu k dispozici.

Změny ve školním stravování
Technické nároky na stavbu školky si vyžádají
v nejbližších dnech omezení stravovacího provozu.
Vzhledem k tomu, že bude přibližně na týden vyřazena školní jídelna, budou se děti mateřské školy
stravovat ve třídách a děti základní školy budou
mít zajištěny obědy v restauraci U Drástů. O konkrétních termínech budou rodiče včas informováni, opět vše závisí na průběhu stavebních prací.
Dr. Luboš Rýdlo,
zs.nehvizdy@volny.cz
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AKTUÁLNĚ Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

LÁSKA KREV PŘENÁŠÍ
Jako malé dítě jsem byla často nemocná. Často mi brali krev pro různá vyšetření. Jednou se mi při odběru udělalo špatně a bum! Probrala jsem se až
na lehátku. Při každém dalším odběru jsem omdlévala. Odběr krve se pro
mne stal nadlouho nepřekonatelným problémem.

Těsně po darování krve

foto: archiv městyse

O dárcovství krve jsem sem tam slyšela. Ani mne nenapadlo tam jít. Nechtěla jsem dobrovolně zažít ten
nepříjemný pocit ztráty vědomí, který jsem, ve svých
tehdy dvaceti letech, už naštěstí dlouho nemusela zažít. Ale pak to přišlo. Zamilovala jsem se do spolužáka, který chodil krev darovat pravidelně. Jak na něj
zapůsobit? Co takhle jít taky darovat krev? Potom
bychom třeba mohli začít chodit darovat spolu…

Bojovala jsem sama se sebou. Zvládnu to? Stojí mi
to za to? Boj mi pomohla vyřešit má o hlavu menší
a o 20 kg lehčí kamarádka – byla darovat krev. Sice ji
ze zdravotních důvodů odmítli (jako dítě prodělala
mononukleózu), ale šla. Když našla odvahu ona, takový drobek, tak ji přece musím najít taky.
Šla jsem. Třeba mě taky odmítnou, doufala jsem
v duchu. Neodmítli. A krev mi vzali hned, s čímž
jsem vůbec nepočítala. Myslela jsem, že mě vyšetří a na odběr pozvou někdy jindy. A jaké to bylo?
Rychlé a bezbolestné. Pocit, že mi mizí krev z těla
a že mi potom bude možná chybět, byl nepříjemný, ale potlačila jsem ho myšlenkami na příjemnější
věci. Ale nejdůležitější byl ten pocit po odběru –
Zvládla jsem to! Já, zrovna já, jsem se stala dárcem
krve! Kvůli tomu pocitu, jsem začala chodit darovat
krev pravidelně.
A jak to dopadlo s mojí láskou? Ne, nevzali jsme se
a nežijeme spolu šťastně až do smrti, ale něco dobrého mi po ní zůstalo.
Najděte si také svůj důvod, proč jít darovat krev!
Překonejte sami sebe!
Eva Ludvíková

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

PŘEHLED aktivit

Strážníci v dubnu odsloužili v Nehvizdech dohromady 42 denních a nočních směn. Hlídková
činnost byla zaměřena zejména na dodržování
veřejného pořádku.
V dubnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 55
skutků (2 trestné činy, 3 přestupky proti majetku
a 50 přestupků v dopravě bylo vyřešeno blokově). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti
Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu
cca 150 hodin.

STŘÍPKY z akce
Obecní policie
Dne 13. 4. 2012 v 19:35 hod. přijala hlídka OP telefonické oznámení, že v ul. Mochovské jsou zaparkována dvě osobní vozidla takovým způsobem, že
zabraňují průjezdu ulicí ostatním vozidlům. Hlídka OP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila řidiče vozidla Seat, který nerespektoval příkazovou dopravní značku a zaparkoval vozidlo tak, že
nezanechal volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Po upozornění, že bude přikročeno k odtahu vozidla, řidič

vozidlo přeparkoval. Hlídka OP na místě ukončila
svoji činnost ve 20:10 hod.
Policie ČR
V Nehvizdech, ul. Vyšehořovická v ranních hodinách dne 2. 4. 2012 odcizil neznámý chmaták
a lupič před bytovým domem zaparkované osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, čímž
způsobil majiteli škodu ve výši 300 tis. korun.
V Nehvizdech, na poli nad ulicí Úvalskou, v době
kolem 19:30 hod dne 24. 4. 2012 zapálili neznámí výlupci a experimentátoři u stohu balík slámy,
čímž sice způsobili majiteli škodu pouze v řádu
stokorun, ale oheň mohl přeskočit na stoh a zasahující hasiči ze Staré Boleslavi mohli být potřební na jiném místě.
Jakékoliv informace relevantní k těmto případům oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR
Čelákovice.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

Kontakty:
Obecní policie Šestajovice
Husova 60, telefon: 725 378 590, 725 378 591
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664, telefon: 974 881 720
E-mail: phoocelak@mvcr.cz

K ANKETĚ O AUTOBUSECH
Na anketu ve věci přidání autobusového spojení
linky 398 z Černého Mostu do Nehvizd uveřejněnou již dvakrát v Kurýru reagovalo do 30. 4. 2012
celkem 14 osob. V anketě na webu Nehvizd hlasovalo pro přidání spoje v rozmezí 8:30–16 hodin
19 osob a 17 osob pro spoj v rozmezí 17–23 hodin. Za vyjádřené názory děkujeme, protože zpětná
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vazba od občanů je pro práci zastupitelstva velmi
cenná. Vyhodnocením ankety a návrhem dalšího
postupu se bude na nejbližším zasedání zabývat
rada městyse a o výsledku jednání budeme občany
informovat v Kurýru.
Petr Mück,
financni@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

POZNÁMKA
A VÝZVA
Víte, že:
• V den darování krve máte v zaměstnání nárok na placené volno?
• Za každý bezpříspěvkový odběr si od základu
daně z příjmů můžete odečíst 2000 Kč?
• Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve
různé výhody?
Seznam transfúzních stanic a další informace
najdete např. na www.transfuznistanice.cz
Chcete se také podělit o svůj zážitek z darování
krve? Máte zájem dozvědět se více o darování
krve nebo se setkat s dárci z Nehvizd? Ozvěte se
nám na financni@nehvizdy.cz.

VYÚČTOVÁNÍ
OBECNÍ POLICIE
ZA ROK 2011 ZATÍM
NEDOŘEŠENO
Dne 23. 4. 2012 jednali starosta a místostarosta
Nehvizd se starostou Šestajovic zejména ve věci
vyúčtování činnosti obecní policie v roce 2011.
Po prověření úhrad se totiž ukázalo, že ve srovnání s ostatními obcemi byla hodina služby obecní
policie v Nehvizdech dražší. Zájmem Nehvizd je,
aby byl vzniklý rozdíl kompenzován finančně, nebo
odsloužením většího počtu hodin v Nehvizdech,
a v tomto smyslu byl také starostovi Šestajovic
zaslán oficiální dopis. Kromě reklamace nákladů
Nehvizd bylo projednáno používání radaru strážníky, zlepšení monitorování pohybu hlídky a starosta
Šestajovic souhlasil s přistoupením Obecní policie
Šestajovice ke koordinační dohodě o spolupráci
mezi Policií ČR a městysem Nehvizdy.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz.

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
NA TÉMA BEZPEČNOST
PODRUHÉ

Komise finanční a bezpečnostní připravuje další
akci s názvem „Setkání s veřejností na téma bezpečnost“. Domníváme se, že podobná setkání s občany
jsou nezbytná, a rádi bychom tedy založili v tomto
ohledu tradici. Prakticky po roce od prvního setkání se tak uskuteční dne 28. 5. 2012 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse setkání druhé.
Pozváni budou jako vloni zástupci PČR, OP Šestajovice, ředitel ZŠ Nehvizdy, představitelé obce a další. Prezentace a diskuse budou samozřejmě zaměřeny na bezpečnost v obci.
Zajímavým zdrojem informací i vstupem do diskuse bude tentokrát vyhodnocení dotazníku, který
byl distribuován spolu s tímto číslem Nehvizdského
kurýra. Dotazník prosím vyplňte a doručte na Úřad
městyse Nehvizdy, nebo zašlete na adresu financni@nehvizdy.cz v termínu do 25. 5. 2012.
Upoutávky na pořádání akce budou umístěny na webu
Nehvizd včetně dotazníku, do vývěsek a na Facebook.
Přijďte se podělit o své názory a vyslechnout zajímavé informace. Budeme rádi za hojnou účast.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÝ KURÝR
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Vojenský historiský ústav Praha
AFK Nehvizdy

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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Internet 8/8 Mbit
737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz

190 Kc

737 768 298 | 602 527 853 | www.kabelnet.cz
Městys Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy
srdečně zvou všechny z Nehvizd i okolních obcí na tradiční

MÁJOVOU
TANEČNÍ ZÁBAVU
V NEHVIZDECH
DO VELKÉHO SÁLU V SOKOLOVNĚ

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

19. KVĚTNA
2012
OD 20.00
Vstupenky
v prodeji
již od 19 hodin
Přijďte si zatančit
a pobavit se s přáteli
Májka chybět nebude!
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KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY KVĚTNA DO POLOVINY ČERVNA
16. KVĚTNA – 20. ČERVNA, KAŽDOU STŘEDU ODPOLEDNE V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
KURZ CVIČENÍ PRO DĚTI S RODIČI
Od 3 měsíců do 3 let - 3 věkové skupiny. Cena za 6
lekcí 390 Kč (65 Kč/lekce). Více na letácích ve vývěskách nebo na www.nehvizdy.cz, odkaz Dráček.
Pořádá DC Dráček.
19. KVĚTNA OD 14 DO 17 HODIN
V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
KURZ ŠITÍ – „LÉTO V SUKNÍCH“
Jde o kurz pro dospělé. Nutný vlastní materiál. Šicí
stroj k dispozici! Rezervace u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz. Vstupné
100 korun/osoba. Pořádá DC Dráček.
19. KVĚTNA OD 20 HODIN V SOKOLOVNĚ,
NA PŘÍŠTIPKU 135
VELKÁ MÁJOVÁ ZÁBAVA
Hraje Kolář Band, občerstvení zajištěno, bohatá výzdoba sálu s májkou. Vstupenky si můžete koupit
již od 19. hodiny. Vstupné 100 Kč (senioři 50 Kč).
Pořádají TJ Sokol, AFK a městys.
20. KVĚTNA OD 15 DO18 HODIN
V DC DRÁČEK, SLEPÁ 8
KURZ HÁČKOVÁNÍ – ZÁKLADY (1. DÍL)
Jde o kurz pro dospělé. Z kurzu si odnesete znalost
techniky, vlastní výrobek. Rezervace u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.
cz. Vstupné 150 korun/osoba, včetně materiálu.
Pořádá DC Dráček.
23. KVĚTNA OD 10 HODIN
VE ŽLUTÉ ŠKOLCE, NA PŘÍŠTIPKU 226
POHÁDKA KUDY CESTA DO DIVADLA
Také pro děti, které zatím nenavštěvují mateřskou
školu. Vhodné od čtyř let. Vstupné: 50 korun/osoba,
doprovod rodiče je nezbytný. Pořádá MŠ Nehvizdy.

2. ČERVNA OD 9.30 DO 17 HODIN V SOKOLOVNĚ A NA HŘIŠTI AFK
VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ARMÁDOU ČR
A VETERÁNY II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Den plný zábavy i poučení pro malé i velké. Podrobný popis najdete na str. 13 a na vývěskách, na webu
městyse a na Facebooku. Vybíráme z programu:
Vystoupení oddílů TJ Sokol od 10.10 na víceúčelovém hřišti. Seskoky parašutistů v 11.30 a ve 14
hodin na AFK. Dětské soutěže s vojenskou tématikou od 13 do 16 hodin. Start u sokolovny. Vojenská
technika v areálu AFK, v parcích. Kolotoče v ulici
Na Příštipku od 9.30 hodin. Občerstvení zajištěno
na všech stanovištích.
Pořádají TJ Sokol, AFK a městys.
6. ČERVNA OD 10 HODIN VE ŽLUTÉ ŠKOLCE, NA PŘÍŠTIPKU 226
PŘEDŠKOLÁCKÁ POHÁDKA
Také pro děti, které zatím nenavštěvují mateřskou
školu. Vhodné od čtyř let. Vstupné: 50 korun/osoba, doprovod rodiče je nezbytný.
Pořádá MŠ Nehvizdy.
18. ČERVNA OD 18 HODIN VE ŠKOLE,
PRAŽSKÁ 14
VERNISÁŽ „JSME TU SPOLU RÁDI“ V 1. A
Prvňáčkové vystaví svá výtvarná díla. Pořádá výtvarná dílna „Áčko“, kterou představují žáci třídy
1. A pod odbornou supervizí paní učitelky Petry Douckové. Hudba a velmi jemné občerstvení.
Přijďte si všichni zpříjemnit letní podvečer!
Pořádá ZŠ Nehvizdy.
-pep-

Vydejte se do perníkového
království!
Můj tip na výlet je tentokrát z pardubické oblasti provoněný perníkem. Přibližně 80 kilometrů
od Nehvizd za obcí Ráby čeká nejen na děti Perníková chaloupka.
Původně lovecký zámeček v oboře pod hradem
Kunětická hora (nazývaná Kuňka).
V Perníkové chaloupce vás po zaplacení 60 korun za osobu (stejnou cenu platí děti i dospělí) uvítá průvodkyně se zajímavým výkladem
a čeká vás i jiné překvapení, které nebudu prozrazovat. I zahrada je pojata pohádkově a například na ohni u Dvanácti měsíčků si můžete
opéct buřty. V provozu je od 9 do 17 hodin.
Více na www.pernikovachaloupka.cz.
Návštěva perníkové chaloupky však může být
jen začátkem celodenního výletu. Pěšky lesíkem
můžete dojít na Kunětickou horu. Na nádvoří
si můžete zastřílet z luku či kuše, a kdo si zaplatí mírné vstupné do hradu, čeká ho krásný
výhled z věže a na děti strašidelný drak zavěšený
do prostoru.
Více na www.hradkunetickahora.cz.
Cestou do restaurace pod hradem s dětským
hřištěm neminete oboru se spoustou zvířat –
nechybějí ani cizokrajní pštrosi a pštrosáčata!
Po zaslouženém občerstvení (zmrzlina je zde
výborná) jste jen pár kroků od ranče, kde si můžete pohladit opravdového divočáka nebo využít nabídky jízdy na koních pro děti i dospělé.
Vezměte s sebou přátele a zaručit vám mohu
kromě krásných zážitků velmi šťastné a unavené
děti
Děkuji za pozitivní ohlasy všech, kterým se tipy
na výlety líbí, a nejvíce mne těší, že se po jejích
stopách vydává mnoho z vás. Také děkuji těm,
kteří mi tipy posílají – ráda je předám dál. Kromě Kurýra můžete najít informační a turistické
materiály v Dráčku.
Příště se vydáme do Posázaví za vodníky!
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

INZERCE

28. KVĚTNA OD 18 HODIN NA RADNICI,
PRAŽSKÁ 255
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ NA TÉMA
BEZPEČNOST

Diskutovat o bezpečnosti s občany budou zástupci
PČR, OP Šestajovice, ředitel ZŠ Nehvizdy, představitelé městyse. Vyhodnocení dotazníku, který je
distribuován spolu s tímto číslem Kurýra. Komise
finanční a bezpečnostní se těší na hojnou účast.
Bližší informace na str. 10, na vývěskách, na webu
městyse a na Facebooku.
Pořádá městys.

TIPY NA VÝLETY

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

NEHVIZDY PŘISPĚLY
HENDIKEPOVANÝM SPOLUOBČANŮM
Městys Nehvizdy, tak jako minulý rok, přispěl prostřednictvím sdružení MDA RIDE na pomoc lidem s nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie.
Toto sdružení již čtvrtým rokem zajišťuje finanční prostředky pro občany postižené touto nemocí
a rozděluje je ve spolupráci s AMD (Asociace muskulárních dystrofiků v ČR) a sdružením Parent projekt (projekt rodičů a blízkých dětí, které se narodily s tímto genetickým onemocněním). V minulém
roce rozdělilo mezi dystrofiky částku přesahující
milion korun.
Vyvrcholením každoročního sbírkového období je
pořádání takzvaných benefičních jízd spolu s po-

zábavy, hudby a workshopů známých osobností
bude završen spanilou jízdou Prahou. Charitativní
akce je zaměřena především na širokou veřejnost
a rodiče s dětmi. Přijďte se pobavit a podpořit
23. června od 10 do 17 hodin partnery MDA, výtěžek akce opět poslouží dobré věci. „Jedeme v tom
s Vámi.“
stiženými touto nemocí. Již čtvrtá MDA Ride se
vrací na náplavku Hořejšího nábřeží na pražském
Smíchově vedle botelu Admirál. Celý den atrakcí,

Richard Sedlický
stavebni@mestys.cz

ITALSKÝ POUTNÍK GIANLUCA RATTA
DORAZIL DO NEHVIZD
do Guinnessovy knihy rekordů. Gianluca Ratta nás
všechny přivítal milým úsměvem a veselým pozdravem: „Ahój“. V kanceláři si odložil pouze batoh.
Na náš dotaz, kde má ostatní zavazadla, odpověděl:
„Nic víc nepotřebuji. Moje krédo je - počasí mě nezlomí, chlad cítím někdy jen z lidí. Pro mě je nejdůležitější to, co si přečtu
v očích těch, se kterými
se setkám, a to, co mi
řeknou jejich srdce.“
Nabídli jsme mu malé
pohoštění a židli, aby
si trochu odpočinul.
Nezapomněli jsme ani
na jeho věrnou společnici Shiru. Jelikož vyrazil
brzy ráno z Prahy, hledal
místo k odpočinku pro
svou fenku. Ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy
COCKTAILY jsme oba ubytovali přes
noc v sokolovně. FenA DRINKY, ka se uložila ke spánku
ITALSKÁ KÁVA, a Gianluca Ratta vyrazil
na prohlídku obce. NaDEZERTY, SUSHI, večer už pořizoval fotky
PRÉMIOVÉ obce do své knihy, to
už mu dělala společnost

Ital Gianluca Ratta chodí už 11 let pěšky po celé
Evropě. 9. května dopoledne dorazil i do Nehvizd
společně se svou fenkou Shirou. V jedenáct hodin
přišel na radnici a vyzvedl si stejně jako jinde, potvrzení, že městys navštívil. Dokument je pro něj
důležitý. Potřebuje ho, protože se snaží o zápis
INZERCE

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
PŘÍPADNÉ INFO A REZERVACE
NA TEL.: 604 791 142
Ostatní dny v týdnu
je možnost rezervace
na privátní akce, oslavy,
párty.
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

DESTILÁTY,
doutníky, VÍNA...

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

Poutník z Itálie

foto: Mirka Kvasničková

i Shira. Brzy ráno oba vyrazili na další cestu. Nám nezbývá než mu popřát, aby lidská srdce k němu promlouvala pokud možno vždy s vřelostí a láskou.
Miroslava Kvasničková, Miluše Ledecká
mestys@nehvizdy.cz

GRATULUJEME jubilantům
V květnu oslaví v Nehvizdech významné
životní jubileum narození tito občané:
KVĚTOSLAVA PĚTILETÁ
MARIE RŮŽIČKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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