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soutĚž o neJheZčí
předZahrádku bude znát
vítěze na přelomu srpna a září

Asi každý občas vyrazí po Nehvizdech či Nehvizdkách na procházku a všímá si zelených a rozkvetlých zahrad a zahrádek. Některé pozemky jsou
vysloveně inspirativní, a proto se Nehvizdy rozhodly vyhlásit soutěž o nejhezčí předzahrádku – přihlásily se zhruba dvě desítky zahrádkářů.

po hřiŠti
pobíhal i kozel
V Nehvizdech proběhl 34. ročník fotbalového
turnaje Jana Beneše. Vítězem se stal A tým
AFK a získal tak krásnou první cenu – živého
kozla. „Do soutěže ho darovalo mužstvo Záluží,“ vysvětluje Jiří Poběrežský, předseda AFK
Nehvizdy.
Turnaje se letos zúčastnili pouze tři týmy
(A tým i B tým Nehvizd, Záluží), na poslední
chvíli účast odřeklo mužstvo Mochova. Před
samotnými zápasy byl položen věnec ke hrobu
Jana Beneše, zavzpomínalo se též na významného člena nehvizdského klubu Antonína
Lopatáře. V samotném turnaji se poté vedlo
nejlépe A mužstvu Nehvizd, na druhém místě skončila rezerva AFK, třetí místo obsadilo
Záluží.

foto: Mirka Kvasničková

„Turnaj proběhl v duchu fair play, příjemným
zpestřením byl onen živý kozel, který v průběhu zápasů několikrát vběhl na hřiště,“ usmál
se Poběrežský a dodal, že forma turnaje se
do dalších ročníků pravděpodobně změní.
„Budeme uvažovat o úpravách, aby byl turnaj
atraktivnější,“ uzavřel předseda AFK.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Soutěž o nejhezčí předzahrádku v Nehvizdech bude znát vítěze napřelomu sprna a září

Porota složená se zástupců školské a stavební komise, kterou doplní majitel zahradnictví v Nehvizdkách pan Červinka a starosta obce v srpnu, postupně obejde všechny přihlášené předzahrádky. Nafotí
je a vyhodnotí, která je nejhezčí. Obec, v níž postupně přibývaly lokality s novými domy, je v soutěži rozčleněna do tří „obvodů“ – vítěze tedy bude
mít jak původní zástavba, tak Lentilky a lokalita
Na Zámku. Do soutěže se mohli přihlásit jak majitelé předzahrádek, tak ti, kteří obhospodařují třeba
i obecní pozemek před jejich domem, nebo majitelé
zahrad, které jsou dobře viditelné z veřejných prostranství. Každý vítěz dostane od městyse známku
na popelnici pro rok 2013 zdarma, druhé a třetí
místo bude odměněno rovněž hezkými cenami.

přejeme všem krásnou dovolenou

Vysloveně letní téma má navodit atmosféru prázdnin, v níž se neodehrává tolik akcí. Neznamená to
však, že bychom neřešili i v letním období důležité
věci. Stavba školky (její první etapa) směřuje do finiše, pracovnice úřadu v čele se starostou a technickými službami připravili další monitorovací zprávu
pro kraj, máme již také fotopasti, které snad pomohou na hřišti v Lentilkách proti nájezdům vandalů. Monitorovat je bude obecní policie. Připravuje
se instalace zpomalovacího semaforu i přesun
w w w. n e h v i z dy. c z

Ilustrační foto: dreamstime.com

nevhodného přechodu u vjezdu do obce směrem
od Prahy. V červnu revizní technici zkontrolovali
také dětská hřiště a možná jste si všimli, že technické služby provedly některé úpravy – například
na prostranství před AFK, kterému se bude komise
školství, kultury a sportu společně s AFK Nehvizdy
intenzivně věnovat na podzim.
Soutěž o nejhezčí předzahrádku je tak jen další
součástí programu, které si současné zastupitelstvo
vetklo do svého programu – stále chceme, aby se
v Nehvizdech dobře žilo, nejen bydlelo. A věřte, že
děláme vše pro to, aby ti, kdo chtějí příjemné prostředí a pocit bezpečí ničit, neměli rozhodně klidné
spaní.
Přejeme příjemné chvíle při čtení červencového
Kurýra (omlouváme se, že vychází se zpožděním,
ale léto je i doba dovolených) a vám všem krásné
léto v Nehvizdech i na prázdninách.
Pokud se chcete do soutěže se svou předzahrádkou ještě přihlásit, můžete tak učinit nejpozději
do konce července. A to buď elektronicky na zahrada@nehvizdy.cz, nebo osobně na radnici.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
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Život v městysi

ohlédnutí za červnem a červencem:
léto v nehvizdech ovládlo umění
prvŇáčci mĚli vÝtvarnou vernisáž
18. června se od 18 hodin ve škole konala Vernisáž „Jsme tu spolu rádi“ v 1. A. Výtvarná dílna
„Áčko“, kterou představovali žáci třídy 1. A pod odbornou supervizí paní učitelky Petry Douckové,
vystavila nádherná dílka různých technik, které si mohli prohlédnout všichni, kdo na vernisáž zavítali. Je až k neuvěření, jaké výtvarné cítění malé děti mají, a velký dík si zaslouží především jejich
paní učitelka, která jim svým vedením do krásy sebevyjádření umožnila se ponořit. –pepFoto: Martina Venená

svatoJánské Zpívání v kostele
24. června v 17 hodin v kostele sv. Václava začalo Svatojánské zpívání. Díky pochopení farnosti
Čelákovice a především pana faráře Richarda Scheucha a manželů Chalupových se mohli návštěvníci koncertů zaposlouchat do velebných tónů zdejších varhan, které rozezněl varhaník František
Šťastný, a zaposlouchat do operních árií, které přednesly operní pěvkyně Ladislava Šťastná, členka
Opery Národního divadla, a její studentka Petra Kruntorádová. Dvořák, Bach i Mozart zněli v kostele
překrásně. Na podzim chystáme další koncert a doufáme, že si na koncert v kostele sv. Václava najde
čas více posluchačů. –pepFoto: Lucie Kvasničková

přímĚstskÝ táBor v dráčku ve Znamení
ekologie a olympiády
Dráček má za sebou první příměstyský tábor pro předškolní děti. Červencový program byl nabitý a kromě zážitků si děti odnesly diplomy ekologa, zoologa a za sportovní výkony.
Děti se například dozvěděly, jak je důležité třídit odpadky, vědí, co je recyklace. A také si připomněly, že se toto léto nese ve znamení olympiády, a zjistily, co to znamená soutěžit a přitom
hrát fair play. A velký dík patří i restauraci u Drástů, v níž připravovali dětem fantastické obědy
a krásně se o ně starali. Další příměstský tábor v Dráčku je připraven na 20.–24. srpna. –jz- Foto:
Jitka Záhrobská

Jak pokračuje stavba školky

Hotová hrubá nástavba
na III. etapě s okny a vazníky. Montuje se střešní krytina a klempířské
prvky. Budou instalovány
vnitřní příčky a provedou
se omítky.

Na I. a II. etapě je hotové sociální zařízení pro děti a učitelky. Je vymalováno a připraven rošt pro minerální
akustický podhled. Dále jsou hotové elektrorozvody.
Bude se pokládat podlahová krytina a usazovat dveře.
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Vyzdívání a montáž vazníků na III. etapě, které
předcházela demontáž původních vazníků
a střešní krytiny. Namontovaly
se také stropní panely.

Popisky: Vladimír Nekolný
Fota: Mirka Kvasničková
a Vladimír Nekolný
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InFormace z Úřadu

z radničního diáře
¾
¾

Proběhlo jednání ohledně dělení pozemků na cyklostezku na Stavebním úřadě v Čelákovicích.
Projednávala se možnost napojení nových inženýrských sítí pro budovu čp. 243 z ulice U Hřbitova.
Správci sítí doporučili vypracovat projekty napojení a s předloženou variantou napojení souhlasili.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

Z červnového zastupitelstva

¾
¾
¾
¾

¾

¾
¾

vybudování nových přípojek inženýrských
sítí pro areál Xaverov z ulice U Hřbitova
koupi pozemků p.č. 69/28 o výměře 20 850 m2
a pč. 69/29 o výměře 8 101 m2 (cena za 1 m²/
25 Kč), za cenu celkem 723 775 Kč
podmínky, které stanovila Poštovní spořitelna
pro umístění bankomatu v městysi Nehvizdy
jednání obce s vlastníky dotčených pozemků
o nájemních smlouvách pro vybudování obslužné komunikace
celoroční hospodaření městyse a závěrečný
účet městyse za rok 2011, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011, a to bez výhrad
fixaci úrokové sazby k úvěru reg. č.
00804072001105 ze dne 16. 6. 2007 na dobu
5 let s výší úrokové sazby 3,33 p.a., měsíční
výši anuitní splátky 104 909Kč a posun data
konečné splatnosti na 15. 6. 2017
zřízení 10 parkovacích míst záborem parku
u MŠ z ul. U Parku
zveřejnění záměru na pronájem nebytových
prostor v čp. 8, výměra 14,5 m2, cena nájmu
2 000 Kč bez energií

Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Zastupitelstvo schválilo zřízení deseti nových parkovacích míst u žluté školky, vzniknou u parku
Foto: Mirka Kvasničková

Zastupitelstvo městyse souhlasilo:
¾

aby TS Městyse Nehvizdy zakoupily stroj pro
úklid obce a financovaly nákup prostřednictvím úvěru

¾
Více na www.e-deska.cz/nehvizdy/
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

DíkY včaSnÉMU ZÁSaHU
oBčanŮ shořely „Jen“ dvě
popelnice
tě bydlí, požár zaregistrovali, odtáhli od hořící popelnice u dětského hřiště na papír další kontejnery
na plasty a požár začali hasit, nebyla škoda mnohem vyšší. Za jejich pozornost a pomoc jim patří
upřímný dík. Jeden kontejner totiž vyjde na 4 500
korun.
Doufáme, že ze strany vandalů šlo o ojedinělý exces,
který se již nebude opakovat. S ohněm si totiž skutečně není radno zahrávat!
Petr Mück, Petra Horáková
mestys@nehvizdy.cz

Hořící popelnice U Hřiště

Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

blahopřání
k zlaté svatbě
30. 6. 2012 oslavili
Jaroslava a Zdeněk Reisingerovi Zlatou svatbu.
Ke šťastnému vykročení vstříc té Diamantové,
přeje hodně štěstí a zdraví
Zdeňka s rodinou.
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

Foto: Petr Mück

Neznámý žhář či žháři podpálili v úterý 3. července kolem půlnoci dva kontejnery na papír v ulicích
U Hřiště a Družstevní (obě místa v Lentilkách
spojuje ulice U Hřiště dlouhá cca 300 metrů, takže
nešťastnou náhodu můžeme vyloučit). Pokud jste
viděli něco nebo někoho podezřelého, nebo máte
poznatky, které by mohly vést k zjištění pachatele,
neváhejte se obrátit na PČR Čelákovice na telefonní
číslo 974 881 720. Jen díky včasnému zásahu Milana
Vlčka a Jiřího Hoﬀmanna, kteří oba v ulici U Hřiš-

V červenci oslaví v Nehvizdech významné
životní jubileum narození tito občané:
ŠTECHER VÁCLAV
KLUČINA JOSEF
SEIBT FRANTIŠEK
MUTINSKÁ JAROSLAVA
PAPRIČÍKOVÁ VĚRA
PROKEŠOVÁ LUDMILA
KUŽELOVÁ JAROSLAVA

Zastupitelstvo městyse schválilo:
¾

GratuluJeme
jubilantům

Vyhořelá popelnice v Družstevní

Foto: Petr Mück

w w w. n e h v i z dy. c z

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022
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Střípky ze stavební komise

Aktuálně z komise stavební a životního prostředí

Budeme mít
orientační systém
I Nehvizdy, stejně jako mnohé jiné obce, budou mít
svůj orientační systém. Bude umístěn na ulici Pražské a bude
identifikovat
jejíéboční
orien
tač
ní sy st
m y ulice, zajímavá

směrníky
připevněné na
sloupku
pomocí
UP2umístěno
a nerez pásky
25 orientačních
cedulí
bude
v uliciupínek
Pražské

na lampách veřejného osvětlení na vybraných místech

Ilustrační obrázek: Elektrosun
Typ provedení I. - směrníky s rámečky

¾¾ Revize reklamních poutačů
Komise provedla na podnět Policie ČR revizi
umístění dopravních značek v obci, neboť řada
těchto značek je v konfliktu s reklamními poutači. Některé cedule vadí ve výhledu, a proto je
bude potřeba přemístit.

a významná místa v městysi. Celý systém by měl
být nainstalován během podzimu.
„V rozpočtu jsme na tuto akci vyčlenili částku
40 000, v poptávkovém řízení na 25 cedulek jsme
obdrželi pět nabídek, z nichž jsme vyhodnotili jako
nejvýhodnější nabídku firmy Electrosun v hodnotě
23 060 korun,“ sděluje Richard Sedlický, předseda
komise stavební a životního prostředí.
U výše zmíněné firmy bude obec v první etapě objednávat přibližně 25 orientačních cedulí, které budou v ulici Pražské umístěny na lampách veřejného
osvětlení na vybraných místech.
„Tak, jak je obvyklým standardem u těchto orientačních systémů, cedule s červenou barvou budou
označovat ulice, cedule s hnědou barvou budou
upozorňovat na zajímavá a významná místa v obci,“
dodává Sedlický.
V současné době zpracovává stavební komise návrh
popisu a grafiky jednotlivých informačních tabulek.
„Věříme, že toto opatření přispěje k lepší orientaci
v obci pro návštěvníky
Nehvizd,“
uzavírá
upínky
UP 2 pro boční
připev- šéf kominění směrníku s rámečkem
se Sedlický.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

¾¾ Oprava střechy úřadu
Po uplynulých deštích bylo zjištěno, že na některých místech do střechy budovy úřadu městyse zatéká, a proto se budeme muset zabývat
urgentně její opravou.
¾¾ Kolaudace školky
Městys požádal Stavební úřad v Čelákovicích
o vydání částečné kolaudace na přístavbu MŠ,
řízení proběhne 21. 8. 2012.
¾¾ Plynofikace úřadu
Městys požádal distributora plynu o souhlas
s plynofikací budovy úřadu, důvodem je efektivnější vytápění a snížení nákladů.
¾¾ Přípojky pro Xaverov
Městys zažádal o zřízení nových přípojek elektrické energie a plynu pro budovu čp. 243 (budovu Xaverova), kterou obec získala do svého
majetku a počítá s ní jako s budoucím školským
zařízením.
-ar-

Semafor už „dopraváci“ schválili

Zn (Al) lisovaný plech,nebo Al (Zn) plech s rámečkem 26 mm(20 mm)

Směrová tabule k označení ulic a příslušných směrů k vybraným místním cílům je
vyrobena z hliníkového nebo pozinkovaného plechu o rozměru 1000 x 200 x 2 mm,
který je po celém obvodě olemován hliníkovým rámečkem o šířce 26 mm (20 mm).
Proběhlo
též nové poptávkové řízení, díky němuž
zpomalovacího
semaforu
na ulici polepem
Pražské z reflexní
OběInstalace
činné plochy
(nebo pouze jedna)
jsou opatřeny
(nereflexní)
fólieve
s možností
barvy. již
Dlebyla
TP 117:
názvy ulic
- rubínová se
červená;
názvyušetřit značné finanční prostředky.
podařilo
směru odvýběru
Mochova
schválena
správcem
kulturních, turistických a komunálních cílů - hnědá). Na lem boku 26mm (20mm)
Místo plánovaných 240 tisíc totiž Nehvizdy pořídí
komunikace, policií a dopravním odborem Policie
rámečku jsou připevněny 2ks upínek UP 2 s předlisovanými otvory (drážkami) pro
semafor za částku cca 125 tisíc korun, tedy téměř
ČR, v současné
době se vyřizuje elektropřípojka pro
nerezovou
pásku.

toto zařízení. „Jakmile bude se společností ČEZ vy-

za polovic.

ký, předseda komise stavební a životního prostředí.

litě, v některých případech k doplnění, jinde k pře-

místění nevhodně umístěných značek, které nyní
například brání ve výhledu.
Vedení obce věří, že instalace semaforu přispěje
ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a ke zvýšení bezpečnosti v Nehvizdech.

Těmito otvory prochází 2ks nerezové pásky, které snadno obepnou jakýkoliv průměr
jsmespeciáljiž informovali, při realizaci semaforu též
řízena
semafor,
sloupu
VO, elektrická
nebo Al (Zn)přípojka
sloupku apro
přestento
nerezové
spony pustíSP 1 dojde Jak
pomocí
níchme
utahovacích
kleští
k naprostopotvrzuje
kompaktnímu
spoji. Sedlicdojde k úpravě dopravního značení v uvedené lokase do jeho
instalace,“
Richard
Nabízíme provedení směrovníků jak jednostranné (zadní strana s Al (Zn) "C" profilem),
nebo oboustranné - na 26mm (20mm) rámečku je připevněna dvojice upínek UP 2).

směrníky s rámečky 1/3

nespornou výhodou páskového
spojení je možnost připevnění
návěsti na různé konstrukce
jakéhokoliv průměru sloupku
- upínka UP 1 + “C” profil
- upínka UP 1
- upínka UP 2

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Nová lokalita Za Tarasem v číslech

Nejnižší podchodná výška směrovníků činí 2200 mm.
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V tolika etapách proběhne výstavba rodinných
domů firmy Canaba v lokalitě Za Tarasem.

navržených domů najdete na stránkách investora
www.canaba.cz.
-ar-

www.electrosun.cz

V nabídce bude 8 samostatných rodinných domů.
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31
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19
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16

27
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21
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727 m²

476 m²

22

491 m²

197 m²
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833 m²

24
23

7151 m²
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Tolik bude vystavěno dvojdomů.
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715 m²

716 m²

24
7.5
0

8

6
716 m²

24
7.0
0

To je celkový počet rodinných domů firmy Canaba
v lokalitě, ve druhé etapě tedy bude po dokončení
změn v územním rozhodnutí dostavěno 7 domků.

7
349 m²

716 m²

420 m²

24
6.5
0

63

5
8

936 m²

2

3
715 m²

4

24
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0

Tolik rodinných domů bude vystavěno v první fázi
výstavby.

1

245.
50

56

z ulice Pražské nově vybudovanou komunikací
a ze stávající ulice Na Vodoteči. Popis jednotlivých

245.
00

Podle Zásad pro informačně-orientační systémy (TP117) lze nad sebou umístit maximálně 10ks směrovníků.

49
46

190 m²

190 m²

47

52

391 m²

63

54

58

375 m²

391 m²

190 m²

55
190 m²

190 m²

53
396 m²

59

60
376 m²

61
376 m²

62
368 m²

396 m²

56
396 m²

50
396 m²

LEGENDA:

395 m²
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SEKCE ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU
CANABA CHICO

414 m²

Rozmístění jednotlivých rodinných domů je patrno z přiloženého plánku, přístup do lokality bude

4

PLOCHY PARCEL
PLOCHA
(m2)
936
716
715
715
716
716
349
420
410
491
197
489
487
195
482
380
380
500
496
492
489
485
476
727
833
345
340
340
340
365
369
341
479

ČÍSLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SEKCE DVOJDOMKU CANABA UNO

Rozmístění jednotlivých rodinných domů je patrno z přiloženého plánku
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Vizualizace: Cababa
IZOLOVANÝ RD CANABA IDEAL

VEDOUCÍ PROJEKTU
ING. P. HERCLÍK
INVESTOR
MÍSTO STAVBY

PROJEKTANT
M. PLESCHINGER

KRESLIL

KONTROLOVAL

CANABA - PS, s.r.o., Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4
NEHVIZDY, PRAHA - VÝCHOD
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Střípky ze školy a školky

Školní okénko

Přípravný ročník
– novinka v naší mateřince
Od nového školního roku 2012/2013 bude zřízen
v naší mateřské škole přípravný ročník. Jedná se
o nepovinnou součást základního školství. Přípravný ročník je primárně určen dětem s odkladem
školní docházky, pro děti, které doposud nenavštěvovaly MŠ a pro předškolní děti, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná
jejich psychosomatický vývoj. Cílem přípravné třídy je systematicky připravit děti k úspěšnému, bezproblémovému startu do první třídy. Malý kolektiv
pak umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně zkušenou paní učitelkou Leonou Chábovou
s využitím spolupráce se speciálním pedagogem
Mgr. Šárkou Veselou a paní učitelkou Klárou Příplatovou, která bude mít na starosti logopedickou
průpravu dětí.

Třída přípravného ročníku

Přípravnou třídou se od nového školního roku stane třída Včelek. Předškoláci zde budou mít k dispozici různé didaktické, konstruktivní hry, stavebnice,
výtvarný materiál – modelínu, trojhranné pastelky,
vodové, temperové barvy, fixy, křídy a jiné. Vše děti
využijí při výuce, grafomotorických cvicích a také
při volné hře. Při zpěvu využijí doprovodu na hudební nástroj – kytaru s Rút Kořínkovou, která pracuje ve Včeličkách jako asistentka handicapovaného
dítěte a vede také kroužek Zpívánek.

Organizace výuky

Výuka bude probíhat podle Třídního vzdělávacího
programu přípravného ročníku, který bude součástí Školního vzdělávacího programu MŠ Nehvizdy
s názvem „Školka plná radosti“. Učivo bude zpracováno do jednotlivých projektů. Projekty jsou zaměřené na jednotlivá roční období, na poznávání kamarádů a prostředí školky, pravidla třídy, dopravní,
environmentální výchovu apod.
Při výuce budou používány rozličné didaktické hry,
pracovní listy, obrázky, různé předměty k manipulaci. Děti budou mít založen svůj sešit pracovních
listů zaměřený na přípravu na vstup do ZŠ. Zároveň
mají možnost navštěvovat všechny zájmové kroužky, které probíhají v MŠ a účastnit se veškerých kulturních akcí pořádaných mateřskou školou.

Výchovný a vzdělávací obsah

V rámci výchovně vzdělávacího programu budou
rozvíjeny všechny složky výchovy hravou, nenásilnou formou s ohledem na požadavky před vstupem
do 1. třídy základní školy. Samozřejmostí je zohlednění věkových, fyzických a psychických potřeb dětí.
¾¾ Sebeobsluha – samostatnost při oblékání, zavazování si tkaniček, udržování pořádku kolem
sebe.
¾¾ Sociální dovednosti – jednání s ostatními
ve skupině, znalost jména svého, svých kamarádů, učitelek, práce s ostatními ve skupině, pobyt
ve známých místech bez obav.
¾¾ Jazyková výchova – vyprávění jednoduchých
příběhů, kladení jednoduchých otázek, určování prvního a posledního písmenka ve slově, vytleskávání slabik, sluchová a artikulační cvičení.
¾¾ Matematické představy – poznávání časových
vztahů – začátek, prostředek, konec, pojmy –
před, za, uprostřed apod., Poznávání geometrických tvarů, jednoduché počítání.
¾¾ Rozvoj hrubé a jemné motoriky – pohybové
hry se zapojením všech smyslů – hmat, chuť,
čich, zrak. Správný úchop psacího náčiní.
¾¾ Hudební výchova – intonační, sluchová cvičení, písničky, tanečně-pohybové hry.
¾¾ Výtvarné a pracovní činnosti – různé výtvarné
techniky, stříhání, lepení a vyrábění z různých
materiálů.

Hodnocení dětí

O dosažení úrovně hlavních cílů budou rodiče pravidelně informováni formou osobního rozhovoru,
nebo konzultačních schůzek.
Děti budou mít založena vlastní portfolia, která
slouží k sebehodnocení jejich práce a ke zpětné
vazbě pro paní učitelky. Portfolia budou důvěrná,
k nahlédnutí pouze rodičům daných dětí.
Věřím, že přípravný ročník bude pomáhat nejen
ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu
v naší mateřince, ale především ulehčí našim předškolákům dobrý start do první třídy základní školy.
Simona Beranová, ms.nehvizdy@volny.cz

Hledání pokladu s atletikou
Poslední hodina atletiky před prázdninami probíhala u staré cesty a cílem bylo najít poklad. Tři
družstva nejprve skládala obrázek atleta, poté
rychlým během posbírala papírky k tvorbě olympijských kruhů a po odcvičení vylosovaných úkolů
běžela k břízám. Tam už jim jen chybělo vyndat
z balónků tajnou šifru a dle ní najít poklad. Pak už
nastalo spravedlivé dělení odměn, což probíhalo
úžasně formou dohody mezi jednotlivými členy
družstva. Nakonec jsme každému atletovi předaly
vysvědčení s nejlepšími výkony. Děti byly nadšené
a i přes popálení od kopřiv a drobnými škrábanci vše úspěšně zvládly. Těšíme se na všechny zase
v září.
Eva Luňáková
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Rozloučení s páťáky

Jako každým rokem je červen i měsícem loučení, protože absolventi páté třídy nehvizdské
„základky“ definitivně odcházejí do světa – buď
na víceletá gymnázia, nebo na základní školy
v okolí, které mají druhý stupeň. I letošním páťákům všichni přejeme: Šťastnou školní i životní
cestu!
-pep-



Foto: Martina Venená

Florbalové
tygříky čeká
kempík
Podívejte se, co čeká v nejbližších týdnech oddíl
florbalových tygříků, a nezapomeňte fandit!
30. a 31. 8.
2. ROČNÍK FLORBALOVÉHO KEMPÍKU
Tentokráte jen na dva dny.
Bude se jednat o soustředění před velkým turnajem
v Pardubicích.
1. 9. - 3. TURNAJ STANDA CUP
Další turnaj z naší série pro kategorii ELÉVOVÉ.
Plánovaný začátek bude ve 14.00 a opět se stejným
scénářem jako v minulých dvou turnajích. Zváni
jsou samozřejmě všichni, kteří by rádi viděli své
kamarády, jak jim to jde. Jako speciální vložka je
plánováno utkání pánů trenérů s vybranými protivníky, abychom dětem ukázali, že to snad i trošku
umíme!!! :-)
8. 9.
TURNAJ ELÉVŮ V PARDUBICKÉ ČEZ ARENĚ
Začátek turnaje je v 8.00 v Pardubicích.
http://www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz/clanky/tygrici-florbal-oddil-deti/
Hynek Ondráček,
florbalový oddíl TJ Sokol Nehvizdy

Poděkování
DC Dráček

Atletika se se školním rokem
rozloučila hledáním pokladu

Foto: Eva Luňáková
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Děkujeme všem maminkám za krásné
hračky, které jsme poslední dobou
obdržely. Také děkujeme sponzorům
za finanční příspěvek na zakoupení gymnastické lavičky (konkrétně paní Ludvíkové a firmám
Maxima Reality a Zoretti).
Speciální poděkování panu Doležalovi – úklidový servis, za sponzorské vyčištění koberce v herně
a za celoroční perfektní servis v podobě montáží
a oprav.
Jitka Záhrobská, detskecentrumdracek@seznam.cz
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PRODEJ ▫ SERVIS ▫ PŮJČOVNA

Správa a údržba nemovitostí

elektrického a ručního nářadí pro stavbu, dílnu i zahradu
Otevírací doba: Po-Út 8:30-17:00, Středa 7:00-19:00, Čt-Pá 8:30-17:00

Náchodská 760/67
Horní Počernice
281865237,606611199
prodejna.zono@seznam.cz

Čištění interiérů osobních,
terénních, obytných
automobilů a dodávek
ceník – osobní, terénní automobil /včetně DPH/

Vysavač VCP 170 E
PROTOOL Professional

! ! ! každé páté čištění zdarma ! ! !
luxování sedadel, zavazadlového prostoru, podlahy, umytí a
nakonzervování palubní desky.....290 Kč
tepování sedadel.....150 Kč
tepování čalounění dveří.....150 Kč
tepování stropu.....200 Kč
tepování zavazadlového prostoru.....100 Kč
tlakové mytí koberečků.....100 Kč
mytí oken z obou stran.....100 Kč
komplet – sleva 10%.................................980 Kč
automobil je možné vyčistit i u Vás doma nebo ve firmě

Jmenovitý příkon
1200 W
Objem proudění max. 3700 l/min
Podtlak
240 mbar
Objem nádoby
17 l
Plocha filtru
4600 cm2
Hmotnost
9,4 kg

6480,-

s DPH

3325,6

bez DPH

606 567 957, info@cz-de-en.eu
www.cz-de-en.eu
Akce platná do 31.7.2012 nebo do vyprodání zásob.

Na Příštipku 59, 250 81 Nehvizdy

w w w. n e h v i z dy. c z

Nehvizdský kurýr

inzeRce

Hledáme: SKLADOVÉ OPERÁTORY

Pro pobočku: DHL Solutions s.r.o. Jirny
VAŠÍM ÚKOLEM BUDE:

POŽADUJEME:

• Vyřizování objednávek dle požadavků zákazníka

Zkušenost s prací ve skladu
Práce ve 3-směnném provozu
Spolupráce v týmu
Odolnost vůči stresu
Středoškolské vzdělání výhodou
Řidičské oprávnění na manipulační
techniku výhodou
Nástup: červenec/srpen 2012

•
•
Provádění skladových operací pomocí manipulační techniky
•
Vyskladňování a nakládání zboží do/z regálů a nákladních aut •
•
Balení, etiketování, kompletace zboží
•
Převoz zásilek

•
•
•
•
• Přeskládávání zboží
• Třídění palet dle druhů a kvality
• Úklid skladových prostor a okolních ploch

NABÍZÍME:

POKUD JSTE TO PRÁVĚ VY, KONTAKTUJTE
MONIKU KAHOUNOVOU na tel. 739 547 794 nebo
emailem monika.kahounova@dhl.com

• Práce v příjemném kolektivu

•
•
•
•

OKNA SLEZÁK s.r.o.

Chodí Vaše dítko do školky?

dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře
dále žaluzie, sítě proti hmyzu
a parapety

Je Vaše pracovní doba delší než otevírací
doba v Mateřské škole?
Zajistěte sobě i svému dítěti včasné a klidné vyzvedávání ze
školky. Jaké služby nabízíme?
 Vyzvednutí dítěte ze školky
 Získání a předání aktuálních informací ze školky
 Tematické programy v rodinném prostředí
 Svačina (večeře) včetně pitného režimu
- Cena za službu je 200, Kč. (v ceně 2 hodiny hlídání)
Děti nás baví a máme je rádi, chcete vědět víc?
 

Stravenky
25 dní dovolené
Zaměstnanecké výhody
Autobusový svoz zajištěn

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
na adrese: V Zahrádkách 100,
Čelákovice – Záluží
Tel.: 777163533
e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.cz

KOKTEJLY
A DRINKY
BAROVÁ JÍDLA
AMERICAN
BAR & CAFÉ

ITALSKÁ KÁVA
DOUTNÍKY

Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24

PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY

KONTAKT: 604 791 142
WWW.BARHIGH.CZ

Nové nehtové studio s příjemnou atmosférou
Horoušanská 287, Nehvizdy

www.STUDIONAIL.cz
Telefon: 603 553 718
Pánská, dámská manikúra, pedikúra Gewol, p-shine, gelová modeláž nehtů,
Novinka - prodlužování řas

Ostatní dny v týdnu je možnost
rezervace na privátní akce, Oslavy, párty.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Tato reklama slouží při odevzdání ve studiu jako 10% sleva na veškeré služby.
w w w. n e h v i z dy. c z
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Aktuálně z komise bezpečnostní a Finanční

vyÚčtování za obecní policii dořešeno

STrÁŽníCI naSaZUJí raDar
V květnovém čísle Kurýra jsme přinesli informaci o pokračujícím jednání o kompenzaci nákladů Nehvizd za činnost obecní policie v roce 2011.
Na jednání starostů dne 23. 5. v Šestajovicích bylo
dosaženo dohody, takže strážníci odslouží v Nehvizdech v tomto roce více hodin, čímž bude dorovnán

rozdíl z roku 2011. Starostové byli také informováni
o nasazení nového radaru. Zejména pro Nehvizdy,
kudy jezdí někteří řidiči rádi rychle, je to dobrá zpráva. Ukáznění motoristé se nemají čeho obávat a věřím, že je takových mezi námi většina.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz.

Nehvizdská bezpečnostní rubrika

přehled aktivit

Strážníci v červnu odsloužili v Nehvizdech dohromady 45 denních a nočních směn. Hlídková
činnost byla zaměřena zejména na dodržování
veřejného pořádku, nasazen byl také radar.
V červnu řešili policisté v Nehvizdech celkem
54 skutků (2 trestné činy a blokově 52 přestupků
v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu cca 150 hod.

střípky z akce
Policie ČR
V ulici Podolí v době od 9. 6. 2012 do 10. 6. 2012
překonal neznámý škodič a chmaták oplocení
v zadní části objektu, vnikl na pozemek a z klecí
odcizil celkem 12 kusů chovného ptactva – korely, čímž způsobil škodu ve výši 6 500 korun.
Jakékoliv informace relevantní k případu oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.
Obecní policie Šestajovice
Dne 9. 6. 2012 ve 23.35 hod. obdržela hlídka OP
telefonické oznámení, že v Nehvizdech v ulici

Úvalské dochází k rušení nočního klidu hlasitou
hudbou. Hlídka se na místo dostavila v 01.10
hod. a zjistila, že se zde nachází několik osob,
které pořádají oslavu na soukromém pozemku. Hlídka vyzvala přítomné ke ztišení hudby,
což bylo provedeno ihned a věc byla vyřešena
na místě domluvou.
Dne 27. 6. 2012 ve 14.25 hod. obdržela hlídka
OP oznámení, že na ulici Pražské, před restaurací U Drástů, došlo k dopravní nehodě tří vozidel
a tvoří se zde kolony. Hlídka se na místo dostavila bezprostředně a po zjištění, že při nehodě
nedošlo ke zranění osob, zahájila usměrňování
provozu a tuto činnost vykonávala až do odstranění vozidel z vozovky.
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

MŮŽE TO
POTKAT I VÁS
Transplantaci kostní dřeně potřebují v ČR ročně až
stovky lidí, z toho několik desítek dětí. U těch je leukémie nejčastějším nádorovým onemocněním. Pro
mnoho těchto pacientů je jedinou šancí na přežití
vhodný dárce – co když jste to právě Vy?
Není třeba pravidelně někam docházet, jako je
tomu v případě dárcovství krve, pro registraci stačí
vyplnit dotazník a podstoupit odběr jedné zkumavky krve. Požadavky na dárce jsou velmi podobné
jako při darování krve, pouze je tu navíc kritérium
pro maximální věk vstupu dárce do registru – 35
let (v registru ovšem zůstává do 60ti let, pokud se
nerozhodne vystoupit).
Odběr již není vždy nutný jehlou z pánevní kosti,
ale často lze volit metodu odběru pomocí tzv. separátoru (podobně jako při darování plazmy).
Máte zájem o více informací? Ozvěte se!
Alžběta Hykšová
be.st72@seznam.cz
Zpracováno s využitím informací
z www.darujzivot.cz

nehviZdy
OPĚT daruJí
krev, V SRPNU
Po sérii článků o dárcovství krve je připravován další termín společného darování krve na Transfúzním
oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
a to na 17. srpna. Pro dárce i ty, kteří o darování
krve teprve uvažují, se tak otvírá další možnost, jak
podpořit dobrou věc. Již nyní se na nás mohou zájemci obracet i s případnými dotazy.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

INZERCE

RAK CZ a.s.
Havelská 500/25
110 00 Praha 1
224 810 045
info@rak.cz
www.rak.cz
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