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(2) Kvalita prostředí – vybudování cyklostezek
a cyklotras, vytvoření rybníčků a mokřadů na
odtoku z biokoridoru, zkvalitnění rekreačních
zón pro obyvatele, včetně zřízení naučných
stezek, vybudování dešťové usazovací nádrže u
ČOV, rekonstrukce sběrného dvora, budování
podzemních kontejnerů či zděných stání;
(3) Doprava – opravy místních komunikací,
úprava přechodu na náměstí Sv. Václava,
aktivní působení v záležitostech točny pro
autobusy, nového sjezdu na D11 od Čelákovic
či dalších autobusových zastávek;
(4) Technická infrastruktura – instalace
úsporné LED technologie do veřejného
osvětlení, posílení přivaděče vody či vybudování vodovodu v Nehvizdkách a mnohé další
i v dalších oblastech, na které není v tomto
čísle již prostor.
Schválený strategický plán rozvoje pro období
let 2015–2018 bude umístěn
na nehvizdský web.

Když v únoru 2011 schvalovalo nehvizdské
zastupitelstvo historicky první strategický plán
rozvoje městyse na roky 2011–2014, jen málokdo by dokázal odhadnout, že drtivou většinu
cílů a úkolů pro toto období se podaří naplnit.
Městys se tehdy potýkal s nedostatečnou kapacitou mateřské školky, stísněnými prostorami základní školy, nedostatkem autobusových
spojů, zastarávající čistírnou odpadních vod,
nedostatečnou nabídkou volnočasových
aktivit pro děti i dospělé, chybějícími prvky
pasivní bezpečnosti v ulicích, možností vycházek do přírody a mnohým dalším.
Vždy na přelomu jednotlivých let pak
zastupitelstvo vyhodnocovalo naplňování
strategického plánu prostřednictvím ročních
zpráv, kdy se postupně ukazovalo, že vytknuté
cíle byly realistické a potřebné. Kromě těch
uvedených v plánu rozvoje byly dle potřeby
zařazovány i úkoly další.
S dokončováním úkolů přesahujících do
roku 2015 vyvstala nutnost pohlédnout dále
do budoucnosti a strategický plán rozvoje
aktualizovat. Zastupitelstvo městyse proto
v komisích připravilo návrhy pro jednotlivé

oblasti života v Nehvizdech a příslušné cíle,
na které se bude v letech 2015–2018 soustředit. Moderní obec s odpovědným vedením
musí adekvátně plánovat své směřování i
investice do školství, infrastruktury, bezpečnosti, sociální a dalších oblastí, nejlépe
projektovým způsobem.
Strategický plán na období let 2015–2018 se
bude z větší části překrývat s volebním obdobím, takže občané budou moci identifikovat
a posoudit jednotlivé cíle a úkoly z hlediska
jejich plnění a vystavit vedení městyse pomyslné vysvědčení.
Klíčové priority pro následující roky budou
dle jednotlivých oblastí následující:
(1) Kvalita života a lidské zdroje – vybudování svazkové tělocvičny u ZŠ, kterou by
využívali obyvatelé Nehvizd a partnersky také
sportovní oddíly, transformace Dětského centra Dráček v Centrum volného času v rámci
poskytování širší nabídky volnočasového
vzdělávání a aktivit, vybudování zázemí pro
praktického a zubního lékaře, úprava okolí
ZŠ, dokončení a udržování hřišť a sportovišť,
zavedení úsekového měření rychlosti;
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Po obrovském úspěchu, kterým byla výhra celé
Středočeské krajské soutěže družstev,
jsme uzavřeli letošní letní sezónu historicky
největším úspěchem v podobě 4. místa
na mistrovství České republiky!
Na mistrovství ČR 26. 9. 2015 v Praze v areálu
TK Sparta jsme se utkali s vítěznými družstvy
z ostatních krajů a skončili těsně pod stupni
vítězů.
Dostali jsme se mezi velké kluby. Za prvním
Jihomoravským krajem (AGROFERT Prostějov), druhým Pražským krajem (Meteor Praha)
a třetím Západočeským krajem (Lokomotiva
Plzeň) jsme si vybojovali krásné 4. místo a za
námi zůstala družstva všech ostatních krajů
(LTK Liberec, Tenis Vsetín, TJ Svitavy,...). V boji
o postup do semifinále jsme porazili Jihočeský
kraj 6:2 a hráli jsme o medaile.
Pokračování na straně 10
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Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Úspěšný tým! To jsou ti, kdo dosáhli na
konci září úžasného úspěchu. Zleva: Šimon
Veber, Jakub Kapusta, Barbora Slavíková,
Daniel Venera, Daniel Rat, Sára Tešková,
vzadu trenér Petr Kopřiva a kapitánka
družstva Iveta Perná.
Foto: P. Venera
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NA SKATEPARKU TO OPRAVDU ŽILO
V sobotu 19. 9. 2015 se konal již druhý ročník
„Scooter freestyle day“ . Pro nezasvěcené jde
o závody na freestyle koloběžkách na skateparku.
Oproti prvnímu ročníku nás velmi překvapilo,
že se na závody nehlásily jen děti a mládež z Nehvizd a okolí, ale přijeli také z Hradce Králové,
z Brna, ze Železné Rudy i z Jihlavy. Nehvizdy tak
již pro některé nejsou jen neznámým místem na
mapě. Na památku si někteří odvezli pamětní
mince nebo turistickou známku Nehvizd. Bylo
velmi milé povídat si s lidmi o tom, jak fungují
aktivity pro mládež jinde. V tomto ohledu jsme
sklízeli za podporu mládeže velkou pochvalu.
Ceny pro vítěze dodala pražská společnost

Gizmania, a to v hodnotě 37 tisíc korun. Spolupráce s touto společností však nepřináší jen tuto
významnou podporu. Především jde o pomoc
s organizací takových závodů. Do Nehvizd tedy
přijeli rozhodčí, exhibiční jezdci v čele s mistrem
ČR Járou Soukupem a speaker, který k takovým
akcím rozhodně patří.
Celý sobotní den byl slunečný, a přestože byl
kalendářní podzim za dveřmi, tak jsme jej mohli
trávit jen v tričkách. Zajímavým doprovodným
programem bylo skupinové bubnování a také
jsme se mohli podívat na ukázku thajského
boxu.
Akci pořádal městys Nehvizdy v čele s Jitkou Záhrobskou a Evou Luňákovou. Dalšími dobrovol-

nicemi byly Iveta Doležalová, Mirka Křupková,
Tereza Horejšová, Alena Nekolná a v roli zdravotnic také Petra Doucková a Romana Dudlová.
Díky nim všem akce proběhla bez problémů.
Setkávání se svými vzory a možnost porovnání
svého umu s ostatními je jistě velkou motivací
pro mládež. Pro nás zastupitele je úspěšnost
takové akce známkou toho, že stavba skateparku byla dobrou investicí a plní svou funkci,
tedy podporu volnočasových a sportovních
aktivit mládeže. Věříme, že čas nám ukáže, že
jsme se dali na dobrou cestu.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz

Příprava na start.

Většina závodníků předvedla na koloběžkách super triky.

Vítězové jednotlivých kategorií.

2

Do společného bubnování se zapojily děti i dospělí.

Fota na celé straně: Karel Záhrobský, Jitka Záhrobská, Adam Veselý

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDY OPĚT VÍTALY NOVÉ OBČÁNKY
Opět jsme v Nehvizdech přivítali nové
občánky.
Kromě tradiční květiny a malé pozornosti
byli rodiče malých občánků pozváni také
do DC Dráček – prvního místa setkávání
nejmenších dětí a jejich rodičů v Nehvizdech.
Všechny fotografie z vítání nových občánků
najdete na http://www.fotoemotion.cz/,
kde si je rodiče mohou také od fotografky
Martiny Venené objednat.
Pokud se vám narodilo děťátko a chcete,
abychom je na radnici přivítali, neváhejte nám to sdělit, stačí napsat na mestys@
nehvizdy.cz.
-mkmestys@nehvizdy.cz
Zleva: Melichar Punčochář, Matyáš Schiller, Jáchym Lhota, Ellie Chvalovská
INZERCE

Zleva: Tobias Pavček, Jonáš Nosek, Tobiáš Neuman, Adam Valovič, Anna Grossová, Julie Podhorová,

Zleva: Gita Roubíčková, Jindřich Dmejchal, Barbora Tichá,
Matouš Padisak, Sebastian Haider.
Fota: Martina Venená
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ASI JAKO VE FRIŤÁKU. TAK SE
JIŽ TÝDNY CÍTÍ OBYVATELÉ NEHVIZD
Již několik týdnů se v Nehvizdech šíří nepříjemný zápach přepáleného tuku. Lidé si stěžují, že
nemohou větrat, zapáchá jim prádlo sušené na
balkónech a někteří pociťují i nevolnosti různého
druhu.
Na vině je provoz firmy Chips Praha, s. r. o.,
(dále „Provoz“), který vyrábí v areálu bývalého
JZD předsmažené zeleninové lupínky. Firma zde
zakoupila objekt, který rekonstruovala, instalovala technologii a spustila výrobu předsmažené
zeleniny – bohužel vše bez vědomí našeho
úřadu.
Dotazem u Stavebního úřadu v Čelákovicích
jsme zjistili, že Provoz na uvedené adrese je
zřejmě umístěn v rozporu s platnými zákony,
protože doposud nebylo vydáno stavební povolení na úpravu provozovny a nebyla provedena
ani rekolaudace výrobního prostoru pro tento
Provoz.
Jelikož městys Nehvizdy není účastníkem stavebního řízení, nejsou mu známy žádné okolnosti, za
kterých došlo k umístění Provozu společnosti do
tohoto objektu. Na základě iniciativy úřadu a podnětů občanů provedli zástupci městyse kontrolu
uvedeného Provozu a potvrdili původ obtěžujícího
zápachu vycházejícího z komína vzduchotechniky
na střeše objektu.
Při kontrole také zjistili únik tuků a značného
množství biologických nečistot z výrobní technologie Provozu do obecní kanalizace vedoucí na ČOV,
kde je současná technologie nedokáže bezproblémově zpracovat.
O zjištěných závadách byl informován provozovatel ČOV společnost VaK Zápy a Stavební úřad
v Čelákovicích, který provedl dne 26. 9. 2015
v Provozu místní šetření. Na základě provedené
kontroly zastavil Stavební úřad v Čelákovicích
probíhající řízení o vydání stavebního povolení
a zahájil nové řízení o odstranění stavby dle §129
odst. 1 písm. b stavebního zákona. Současně také
vydal zákaz používání stavby „Výrobny předsmažené zeleniny“, který byl doručen majiteli nemovitosti.
Tento zákaz však provozovatel nedodržuje a výroba v Provozu pokračuje dále.

Zdroj znečištění ovzduší v Nehvizdech - provoz firmy Chips Praha.
Na základě uvedených skutečností požádal úřad
městyse dotčené orgány státní správy (Krajská
hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor,
Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, Česká inspekce životního prostředí a Česká zemědělská a potravinářská
inspekce), aby prošetřily, na základě jakých
povolení a oprávnění společnost Chips Praha,
s. r. o., provozuje v Provozu podnikatelskou
činnost, která je dle našeho názoru ve zjevném
nesouladu s hygienickými předpisy, ochranou
ovzduší i stavebním zákonem.
Mimo tento proces budou v rámci zahájeného řízení o odstranění stavby znovu prověřeny všechny
podmínky a oprávnění firmy Chips Praha, s. r. o.
a bude přihlédnuto i ke všem námitkám přihlášených účastníků do tohoto řízení, včetně stanovisek
městyse Nehvizdy.
Richard Sedlický
Předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

Foto: R. Sedlický

Reakce výrobce na zápach v obci
Vážení občané Nehvizd,
za společnost Chips Praha, s. r. o. , bych se rád
oficiálně vyjádřil k Vašim stížnostem na zápach
z naší výrobny. Jsme si vědomi, že zápach
vycházející z naší výroby je pro obyvatele
obtěžující. Vzhledem k tomu, že v bývalém působišti jsme nezaznamenali jedinou stížnost na
zápach, bylo pro nás překvapující, že množství
stížností se v posledních týdnech značně navýšilo. Po zjištění situace připouštíme, že zápach
je zřejmý, obtěžující, a za vzniklou situaci se
omlouváme.
Rádi bychom touto formou požádali občany
Nehvizd o trpělivost s vyřešením vzniklé situace. Navrhujeme a nebráníme se vyvolání veřejného zasedání, kde bychom rádi odpověděli na
Vaše dotazy, eventuálně zveřejnili dokumentaci zmiňovaného zařízení. Nebráníme se
i ukázce našeho provozu, abychom zdůvěryhodnili naše tvrzení.
Michael Tretter – majitel společnosti

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE
Omezení průjezdu pro nákladní vozidla
Naší komisi se podařilo dojednat se správou
komunikací a PČR omezení průjezdu nákladních vozidel s hmotností nad 12 tun přes naši
obec. Vozidlům dopravní obsluhy bude vjezd
do městyse povolen.
Souhlas byl již vydán a současně byla také
navržena změna dopravního značení, kterou
aktuálně projednáváme s KSÚK. Nové značení by mělo být instalováno ještě do konce
letošního roku.
Věříme, že tak vkládáme Policii do rukou nástroj k častějším kontrolám tranzitní nákladní
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dopravy a společně se nám podaří ji vrátit
tam, kam patří – na dálnici D11.

a změna by se měla projevit do jara příštího
roku.

Úprava zelených pasů v Canabě
Po dlouhých jednáních s developerem,
projektantem a zhotovitelem komunikací,
chodníků a zelených pasů jsme dospěli k návrhu vhodné úpravy nevyhovujících zelených
vsakovacích pasů v lokalitě Canaba 1. Cílem
úpravy je zachování retenčních a vsakovacích
schopností pasů a zlepšení estetiky a údržby
tohoto prostoru. Na úpravách budeme spolupracovat i s vlastníky přilehlých nemovitostí

Výstavba v bývalém Xaverovu započne letos
Společnost Canaba získala územní povolení
na výstavbu bytových a rodinných domů
v lokalitě bývalého Xaverova a podala žádost
o vydání stavebního povolení. S výstavbou by
chtěla začít ještě v letošním roce a celá výstavba by měla být dokončena na jaře 2017.
Richard Sedlický
Předseda komise stavební a životního prostředí, stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ZÁŘIJOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFORMACE
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:

Nové jízdní řády

- podání žádosti o dotaci na akci „Přestavba
garáže a skladu na školské zařízení“ na MF se
spoluúčastí 30 %. Požadovaná výše dotace je
8 989 tis. Kč.
- uzavření smlouvy o dílo na akci „Přestavba garáže a skladu na školské zařízení“ mezi
městysem Nehvizdy a TS Městyse Nehvizdy s. r.
o. Cena za provedené dílo je 10 363 043 Kč bez
DPH.
- podání žádosti o stavební povolení na výstavbu
školní tělocvičny Nehvizdy.
- podání žádosti o dotaci na školní tělocvičnu na
MŠMT ve výši 60 % uznatelných nákladů vybudované na p. č. 457/19 o výměře 4 135 m² v k. ú.
Nehvizdy ve vlastnictví městyse Nehvizdy.
Z diskuse:
J. N. upozornila na to, že rodiče a děti, kteří
chodí z nové školy, si směrem od přechodu v ul.
Bedřicha Mouchy, zkracují cestu přes park (park
není ve vlastnictví městyse, bude řešeno).
T. A. navrhuje parkování aut rodičů, kteří vozí
děti do nové školy ve firmě Compass, jelikož
všichni se snaží dojet až ke škole a tam vzniká
nepřehledná situace.
P. M. upozornil na občanský podnět ohledně

zápachu z provozovny firmy Tretter´s chips
(smažené zeleninové lupínky). Odpovídá J. K. –
majitel firmy byl na jednání se starostou upozorněn a do 30. 9. 2015 přislíbil nápravu stávajícího
stavu. Pokud nebudou tato opatření dostatečná,
bude se celá věc řešit ve spolupráci se stavebním
úřadem a ostatními orgány.
V. F. a J. S. upozornili na písemný podnět ohledně
zápachu z kanalizace v lokalitě Za Tarasem. Dne 3.
8. 2015 byl předán podatelně úřadu dopis a dosud
nebyli vyrozuměni o způsobu řešení podnětu.
Odpovídá R. S. – 5. 8. 2015 byla dopisem oslovena
firma Canaba s tímto problémem a uvedeno bylo
i stanovisko městyse, že pokud nebude vyřešeno,
nebude kanalizace převzata. Do současné doby
firma nereagovala. Městys na problém upozorní
při vodoprávním řízení.
Závěr diskuse: Pokud do 30. 9. 2015 nebude
rozhodnuto o nápravě řešení situace zápachu z kanalizace v lokalitě Za Tarasem, obrátí se stěžovatelé
na dotčené orgány státní správy.
P. P. – žádá o přidání dalšího kontejneru na
tříděný odpad (plast) na parkoviště k restauraci
U Paši. Po diskusi bylo vzato na vědomí, že
další kontejner se zatím nebude přidávat, jelikož
v obci funguje sběrný dvůr.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

INZERCE

Nový jízdní řád platný od 1. 10. 2015 na linku
405 a ostatní, které jsou platné od 30. 8. 2015
398 a 354, je k nahlédnutí na webu Nehvizd.
Ostatní si je mohou vyzvednout v tištěné podobě v podatelně úřadu.
Karty na sběrný dvůr
V návaznosti na článek v minulých číslech
časopisu upozorňujeme na nutnost vyzvednutí
si karty na sběrný dvůr. Karta je vydávána na
každé číslo popisné nebo bytovou jednotku. Bez
karty, nebude možné odpad na dvoře odevzdat.
Více informací na http://www.nehvizdy.cz/
mestysozv.htm
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Marie ROTHOVÁ
Lisolette ŠEBESTOVÁ
František FIALA
Libuše HOLÁ
Jiří KVASNIČKA st.
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní
spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLA ZÍSKALA DOTACE
A DĚTI JELY DO LONDÝNA

ŠKOLNÍ
STŘÍPKY
Blahopřejeme!

Děkujeme Beatě Richterové z 2. C a Nikol
Mikešové ze 4. A za vzornou reprezentaci
školy. V sobotu 3. 10. dívky pod vedením
paní učitelky Korittové zvítězily v přírodovědné soutěži, pořádané Mladými ochránci
přírody v pražské Divoké Šárce.
-lr-

Foto:
Archiv
Základní
školy
Naše škola uspěla v obou „letních“ dotačních
titulech. Díky tomu žáci i učitelé cestují do Londýna,
vybavíme dílny a zmodernizujeme výuku angličtiny.
První úspěch jsme zaznamenali v rámci Výzvy
56 – podpora jazykového vzdělávání. Pro školu
jsme získali celkem 771 486 Kč, které jsme vyčerpali
přesně v souladu s dotačními pravidly na jazykový
vzdělávací pobyt žáků a pedagogů v Londýně.
Ve dnech 29. 9. – 4. 10. si Londýna užilo 20 žáků
4. – 6. ročníku, kteří si s pedagogickým dozorem
a s průvodcem prohlédli nejvýznamnější památky
Londýna a blízkého okolí a absolvovali devět hodin výuky v odpovídajícím ročníku britské školy.
Naši žáci bydleli v rodinách anglických spolužáků,
a budou tak mít příležitost pocvičit se v angličtině.
Veškeré náklady na zájezd jsou pokryty z dotačního titulu, rodiče žáků hradili dětem pouze
kapesné. Je důležité říci, že byli uspokojeni všichni
zájemci o zájezd, nemuseli jsme losovat ani
vymýšlet jiný klíč pro obsazení zájezdu.
Učitelé vycestují do Londýna ve dvou turnusech,
a to v termínu od 17. 10. do 7.11. Náplní jejich
cesty je jazykové vzdělávání a seznámení se s reáliemi. Každý ze zúčastněných pedagogů absolvuje
celkem 40 hodin intenzivní jazykové přípravy.
Příjemné pro naše žáky je zejména to, že ve dnech
26. a 27.10. vyhlašujeme z organizačních důvodů
ředitelské volno – vzhledem k tomu, že se nám
oba učitelské turnusy překrývají, bychom nebyli
schopni zajistit výuku. Školu bude hlídat v těchto
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dnech pouze pan ředitel s paní asistentkou
a panem školníkem… Londýn je Londýn, ale
Nehvizdy jsou lepší.
Uspěli jsme i v rámci Výzvy 57 – polytechnická
výchova a blended learning. Tady získáme celkem
204 000 korun, z nichž uhradíme především veškeré žákovské vybavení budoucí školní dílny pro
polytechnickou výchovu. Jsme rádi, že můžeme
při naplnění tohoto dotačního titulu spolupracovat s Oblastním muzeem Říčany, které má
s těmito aktivitami velmi bohaté zkušenosti
a pomůže nám zejména ze zpracováním povinných výstupů.
Podstatou blended learningu je podíl samostatné
domácí práce žáka a školní práce žáka a učitele
v hodinách výuky anglického jazyka. Žáci
6. ročníku získají přístup k webové studovně, v níž
budou zpracovávat zadané jazykové úlohy
a které může kdykoli vyučující kontrolovat. Všichni
mohou do studovny vstupovat kdykoli a z jakéhokoli počítače či tabletu nebo chytrého telefonu.
Nezbývá než doufat, že tyto z našeho pohledu
velmi smysluplné dotační tituly nejsou zdaleka
poslední a že budeme moci do zahraničí vyslat
daleko víc našich žáků. Děkuji všem, kteří se
o úspěch v dotačním řízení jakkoli zasloužili, děkuji i říčanskému muzeu za bezvadnou spolupráci.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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Foto: Archiv Základní školy Nehvizdy

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením §24, odst.2 školského zákona vyhlašuji pondělí 26.10.
a úterý 27.10 jako dny, v nichž se v základní
škole nevyučuje /tzv. ředitelské volno/.
V těchto dnech se pedagogové účastní
zahraničního jazykového pobytu a nelze
personálně zajistit výuku.
Ředitel školy je v těchto dnech přítomen od
8.00 do 14.00 hodin.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Voní to až k vám?

Cvičná kuchyňka poprvé zavoněla. Páťáci
s paní učitelkou Danielovou upekli skvělý
štrůdl a podělili všechny kolem. Nezbyl ani
kousíček...

Foto: Alena Danielová

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE AKCE DO KONCE LISTOPADU
23. 10. 2015, pátek 14.00 – 16.00 hodin
Seminář s logopedkou na téma:
„Kdy už zajít k logopedovi ?“
Odpovědi na otázky rodičů na téma logopedie.
Jak poznat, kdy je špatná výslovnost ještě přijatelná a kdy je ten správný čas začít řešit řeč dětí.
Prostor na dotazy. Lektorka: logopeda Šárka Jarošová.
Seminář je zdarma, včetně doprovodného hlídání
dětí, možnost mít dítě u sebe. Nutná registrace
předem. Pořádá Dětské centrum Dráček ve spolupráci s o. s. Routa Čelákovice.
1. 11. 2015, neděle od 16.00 hodin
Nehvizdská Dýně
Tradiční a oblíbená akce pro všechny děti a jejich
rodiče. Odpoledne plné soutěží o ceny. Možnost
vyřezání velké dýně za symbolický poplatek.
Malování na obličej. Tematické masky vítány.
V 18.00 lampionový průvod od sokolovny,
od 18.30 velký nehvizdský ohňostroj u AFK.
Dobrovolné vstupné bude použito na vybavení školních družin ZŠ v Nehvizdech. Zároveň
proběhne sbírka do družiny: stavebnice, kostky,
společenské hry a hrací koberce.
Občerstvení zajištěno.
Pořádá městys Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy,
Základní a mateřská škola a DC Dráček.
11. 11. 2015, středa 17.00 – 19.00 hodin
Seminář na téma: „Máme dítě! Zn. Mladší
školní věk.“
Pro všechny rodiče dětí od 6 do 10 let. Informace
od uznávané dětské psycholožky Ph.Dr. Ilony
Špaňhelové. Charakteristika tohoto vývojového
období. Co mohou rodiče očekávat, na co se
připravit. Např. představivost versus střízlivý
realizmus. Vztah dítěte a školy, šikana, sociální
zralost dítěte. Prostor pro dotazy.
Seminář je zdarma, včetně doprovodného hlídání
dětí. Nutná registrace předem. Pořádá Dětské centrum Dráček ve spolupráci s o. s. Routa Čelákovice.

DRUŽINA SE
VYDALA NA HOUBY

19. 11.2015, čtvrtek 9.00 – 13.00 hodin
Individuální poradna
s Ph.Dr. Ilonou Špaňhelovou
Možnost konzultace v délce 60 minut na Vámi
zvolené téma či problém. Objednání po 1. hodině.
Konzultace pouze v přítomnosti vás a lektorky.
Témata mohou být např. výchova dítěte od 1. roku,
sourozenecké vztahy, odloučení od matky, přechod
na nočník, dětský vzdor, vztahy v rodině (babička,
tchýně), mladší školní věk, šikana apod. Cena 50 Kč.
Doprovodné hlídání dětí zdarma či možnost dítěte
u sebe. Nutná registrace předem. Pořádá Dětské centrum Dráček ve spolupráci s o. s. Routa Čelákovice.
21. 11. 2015, sobota 16.00 – 18.00 hodin
Výroba adventních věnců
Workshop na výrobu adventních věnců podle vlastních představ. Věnec na dveře či na stůl. Velký výběr
dekorací různých stylů, včetně přírodních. Děti
vítány. Registrace předem do 15. 11. 2015, napsat
preferované barevné ladění. Kapacita omezena.
Lektorka: Alena Nekolná, floristika je jejím velkým
koníčkem a její výtvory si našly své obdivovatele.
Cena 250 Kč /věnec. Pořádá Dětské centrum Dráček.
22. 11. 2015, neděle 16.00 –18.00 hodin
„Babinec“ u kávy
Workshop na výrobu kávové dekorace na stůl, která
provoní váš domov. Velmi jednoduchý výrobek, který
zvládne opravdu každý. Kromě výrobku si odnesete
hlavně dobrou náladu. Poslední odpočinek u kafíčka
před vypuknutím příprav na den D. Dámy přijďte si
podrbat, mužům vstup zakázán. Pro děti připravena
výroba kávových srdíček – dekorace na stromeček.
Lektorka: Pavla Šlahůnková, kávu připraví Jitka
Záhrobská (Cappuccino, Latte, „Vídeň“ a „Alžír“).
Dobroty ke kávě nejsou povinné, ale vítány. Cena 100
Kč/ osobu. Pořádá DC Dráček. Registrace předem.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Foto: Alena Danielová
Jednoho zářijového odpoledne jsme se
s třeťáckou družinkou rozhodli opustit bezpečný nehvizdský přístav a „čtyřistapětkou“
jsme vyrazili do Čelákovic na výstavu hub.
Úspěšně jsme dorazili do Rybářské ulice
a mohli obdivovat spoustu krásy, které v podobě hub nabízí podzimní les.
Sice letošní podzim houbám moc nepřeje,
ale výstavu to rozhodně nepoznamenalo.
Dozvěděli jsme se nejen mnoho zajímavého
o houbách jedlých i jedovatých, ale
i o příznacích otravy houbami a o tom, jak
se v případě otravy zachovat.
Velmi zajímavé byly i ukázky včelařství
a povídání o chovu včel.
Výlet se povedl, počasí nám přálo a už teď se
těšíme na další dobrodružné výpravy.
Kateřina Trafinová,
školní družina
zs.nehvizdy@volny.cz

INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

DRÁČEK SE LETOS STAL ČLENEM
SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER ČR

INFORMACE
Z KOMISE ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A SPORTU

Co nám toto členství přináší? Především sdílení
informací. Účastníme se setkání všech center
v Praze a ve Středočeském kraji. Zde si vyměňujeme
zkušenosti, inspirujeme se a předáváme kontakty
na zajímavé lidi. Pro mne je na těchto setkáních nejdůležitější kontakt se stejně naladěnými lidmi, které
práce pohltila natolik, že se stala součástí života celé
jejich rodiny. Dalším významným pozitivem členství
je podpora v oblasti žádostí o dotace a podpora
vzdělávání. Tu využila kolegyně Iveta Doležalová,
která si doplnila kvalifikaci a po složení velmi obtížných zkoušek získala certifikát z MPSV. V listopadu
síť MC pořádá celostátní konferenci zaměřenou
na podporu rodin, zejména na oblast týkající se
dětských skupin, které se zúčastním.

Členů naší komise je celkem 11. Jsou zde zástupci všech významných organizací v Nehvizdech:
Základní a mateřské školy, TJ Sokol, AFK,
Klubu 100, DC Dráček a další dobrovolníci.
Myslím, že je nemusím jmenovat, protože je
pravidelně vídáte na všech akcích. Jen díky nim
jich můžeme pořádat tolik. Všichni pracují ve
svém volném čase zcela zdarma. Všem patří
poděkování, které si právem zaslouží.
Rádi byste se začlenili mezi dobrovolníky? Nezáleží
na věku. Jedinou odměnou vám bude dobrý pocit
a úsměv na dětských tvářích. Napište nám na
skolskanehvizdy@seznam.cz. První setkání může
proběhnout v sobotu 24. 10. 2015 na nové akci naší
komise: Vytvoření slámového Betlému v životní
velikosti. Přidáte se? Těšíme se na vás!

Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz

Foto: Jitka Záhrobská

Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

SBOR DOSPĚLÝCH:
NÁBOR NOVÝCH
ČLENŮ
Amatérský pěvecký sbor dospělých,
který se vám představil již na mnoha
akcích, hledá další členy. Podmínkou je
pouze chuť a radost ze zpívání.
Začínáme nacvičovat na Vánoce.
Přihlásit se můžete na:
detskecentrumdracek@seznam.cz.
Lenka Nosková, sbormistryně
detskecentrumdracek@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit
Strážníci v září odsloužili v Nehvizdech
dohromady 42 denních a nočních směn.
Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku,
prevenci kriminality.
V září řešili policisté v Nehvizdech celkem 37 skutků (2 trestné činy a blokově
35 přestupků v dopravě). Policisté dále
vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy,
Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu
cca 150 hod.

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: po.oop.
celakovice@pcr.cz

Nábor
Staň se policistou/policistkou

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 ul. Pražská dne 16. 9. 2015 byl v 16:25
hodin hlídkou OOP Čelákovice kontrolován řidič motorového vozidla Volswagen.
Lustrací bylo zjištěno, že dotyčnému
vykukovi a ignorantovi byl v minulosti
vysloven stále platný zákaz řízení pro
všechny skupiny vozidel a věc tak byla dále
zpracována ve zkráceném přípravném řízení, kdy dotyčnému bylo sděleno podezření
z trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí.

WWW.NEHVIZDY.CZ

Na parkovišti prodejny LIDL dne 30. 9.
2015 v době od 19:00 hodin do 19:15
hodin NP, rozbil neznámý kradák a
zloduch okno pravých předních dveří u
motorového vozidla Škoda Superb a uvnitř
odcizil kabelku s osobními věcmi, doklady
a finanční hotovostí, čímž majiteli způsobil
škodu ve výši 82 000 korun.
Jakékoliv informace relevantní k tomuto případu oznamte prosím obvodnímu
oddělení PČR Čelákovice.
Úřad městyse - pravidla pro pořizování
fotografií na akcích městyse
Jelikož se nedávno pracovnice úřadu setkaly s dotazem/podnětem rodičů ohledně
souhlasu pro pořizování fotografií dítěte
(třeba první školní den) upozorňujeme na
příslušná ustanovení občanského zákoníku (zejména § 89), které stanoví výjimku
ze získání svolení, pokud jsou fotografie
pořizovány pro tiskové nebo obdobné
zpravodajství (dokumentace akcí).
Děkujeme za pochopení.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL

ZÚČASTNILI JSME SE ATLETICKÝCH JSME ČTVRTÍ
V REPUBLICE
ZÁVODŮ V ČESKÉM BRODĚ
V MINITENISU
Pokračování ze strany 1

Naši mladí atleti bojovali v Českém Brodě do posledního dechu.
V pondělí 28. 9. jsme se jako oddíl atletiky zúčastnili Svatováclavského běhu v Českém Brodě. Díky
krásnému počasí byla účast závodníků opravdu
veliká a v mladších kategoriích neklesl počet
běžců pod 20. Nikdo se však konkurence nezalekl
a všichni naši atleti bojovali až do posledního
metru. A tady jsou naše výsledky: Isabela Nevrlá

Foto: Eva Luňáková

3. místo, David Luňák 6. místo, Amálie Nevrlá 6.
místo, Matyáš Nedvěd 2. místo, Lucie Nedvědová
2. místo, Veronika Nedvědová 3. místo, Karolína
Červená 2. místo.
Eva Luňáková
atletikanehvizdy@seznam.cz

Zápasy byly náročné a umístění našeho družstva na
mistrovství ČR je o to cennější, jelikož se hrálo na
tvrdém povrchu v hale, se kterým naši hráči nemají
zkušenosti. V porovnání s ostatními kluby jsme byli
jednoznačně nejmenší, ale výsledkem jsme se mezi
velké kluby dostali! Uvědomuji si proto také, jakým
úspěchem je 4. místo v ČR pro klub s dvěma kurty,
fungující zatím bez vlastní haly v zimě.
Tento úspěch nepřišel náhodou. Je za ním několik
let usilovné a kvalitní práce. Musím zde říci, že jsou
to nejen tréninky, jde o činnosti spojené s plánováním postupného rozvoje dětí ve všech věkových
kategoriích, rozvrhy tréninků, pořádáním celostátních turnajů, turnajů oddílových, tenisových
táborů a soustředění, spolupráci s jinými kluby,
zajišťováním sparingů, administrativou, organizací,
registracemi a povinnosti vůči tenisovému svazu,
účastmi na turnajích jednotlivců v ČR a účastmi
družstev v soutěžích, a také údržba a pečlivá péče
o kurty, abychom v letní sezóně trénovali na
dobrém povrchu a mohli zde pořádat celostátní
turnaje a hrát soutěže družstev.
Je to další nádherný a historicky největší úspěch
našeho družstva, oddílu, trenérů a současně celého
nehvizdského tenisu a všech, kteří ho v dosažitelných podmínkách podporují a mají rádi.
Děkujeme.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

MALÝM FLORBALISTŮM ZAČALA NOVÁ SEZÓNA
Florbalový oddíl našeho Sokola začal svoji čtvrtou sezónu a přicházíme hned
s několika novinkami. Největší a nejpodstatnější je ta, že jsme založili samostatné družstvo dívek v kategorii „elévky“, jelikož přetlak ženského elementu
v oddíle již byl značný a holky si zaslouží, aby se porovnaly se stejně starými
sokyněmi.
Další novinkou je docela podstatný nábor nových dětí, ke kterému jsme se
rozhodli na základě obrovské poptávky po našem sportu. Nyní máme 17 nových dětí, které jsou většinou v kategorii „přípravka a předpřípravka“. Největší
oříšek byl, abychom dokázali najít časově vhodné rozdělení do stávajících
hodin, které máme v rozpisu sokolovny. Uvidíme, jak se to bude dařit.
Jako první zahájili svoje turnaje mladší žáci a první turnaj v tomto ročníku
pořádal Sokol Královské Vinohrady.
Naši odjížděli v sestavě : Robert Zatřepálek - Honza Dunda, Tomáš Jursa,
Ondřej Červený, Jakub Macháček, David Šafr
TIGERS NEHVIZDY - FBC TEXAS DDM BANDITS 15:1 (7:0)
(Branky: Honza Dunda 9, Tomáš Jursa 3, Ondřej Červený 2, Jakub Macháček 1)
„Tygři“ vběhli do zápasu proti „banditům“ ve velkém stylu - zahnali je do jejich
třetiny a předváděli neskutečný výkon okořeněný pěknými góly.

TIGERS NEHVIZDY - FLORBAL JESENICE 7:5 ( 4:2)
(Branky: Tomáš Jursa 4, Honza Dunda 3 )
Zápas byl velmi vyrovnaný, dvakrát jsme hráli v oslabení , přesto jsme stále
udržovali dvoubrankové vedení, které jsme super zákroky brankáře Roberta
udrželi až do konce, vyhráli jsme naši skupinu a postoupili do finále turnaje!
TIGERS TJ SOKOL NEHVIZDY - TJ SOKOL DOBŘÍŠ 5:17 ( 2:10)
(Branky: Honza Dunda 5 )
V zápase o celkové prvenství se projevila únava a širší kádr našeho soupeře,
přesto jsme bojovali a nevzdávali se, ale na rozjetého soupeře jsme neměli.
Celkové hodnocení našeho účinkování na turnaji - 2. místo - je výborný
vstup do sezóny a musíme všechny pochválit za předvedené výkony, nasazení,
bojovnost a týmového ducha.
Hynek Ondráček a Dan Bartončík
trenéři florbalového oddílu Tigers TJ Sokol Nehvizdy
hynek@ondraczech.com
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