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MĚSTSKÁ POLICIE HLÍDÁ
NEHVIZDY UŽ ROK
Od loňského března funguje pro obce Šestajovice, Nehvizdy, Dřevčice, Káraný a Zápy Městská policie Šestajovice. Všechny obce vynaložily za strážníky
v loňském roce 3 240 000 korun, Nehvizdy uhradily 705 000 korun. Starosta
Šestajovic Roman Hrdlic je přesvědčen, že se služba všem obcím vyplácí.
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SKLÁDKY ................................ 7

BEZPEČNOST:
téma veřejné
Bedlivý čtenář Kurýra a bezpečnostní rubriky
registroval, že v Nehvizdech došlo v poslední
době k několika vloupáním do nemovitostí či
krádežím aut. Stále rezonuje také oblast bezpečnosti dopravy. V této souvislosti podpořilo
zastupitelstvo městyse návrh komise finanční
a bezpečnostní na uspořádání veřejného slyšení na téma bezpečnost. Součástí akce by
měly být prezentace, představení plánovaných
kroků městyse v oblasti bezpečnosti a diskuze
s občany. Účast předběžně přislíbili zástupci
PČR Čelákovice, MP Šestajovice či ředitel ZŠ
Nehvizdy.
Akce je plánována na 12. května a bude zveřejněna také na webu městyse, ve vývěskách
a na Facebooku.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

POLICIE
měří rychlost
Možná jsme si již všimli, že v Nehvizdech čím
dál častěji hlídkuje také Policie České republiky. „Měří rychlost a kontroluje, zda jsou automobily v pořádku,“ uvedl starosta Nehvizd
Vladimír Nekolný. Podle něho si činnosti
policie již řidiči povšimli a obcí projíždějí pomaleji – dodržují povolenou maximální rychlost. „Nehvizdy nesmí být závodní dráhou,
pár pokut už policisté vybrali a projevilo se to
na zklidnění provozu,“ dodává starosta.
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Zakládající sestava městských strážníků

foto: OÚ Šestajovice

Připomeňte prosím, jaká myšlenka byla u zrodu
městské policie.
Když se vrátím do roku 2008, měly Šestajovice vleklé
problémy s kamionovou dopravou i pácháním přestupků na úseku veřejného pořádku. Přitom PČR
měla jen omezené možnosti, jak zajistit přítomnost
hlídek v obci. V rámci jednání se starostou Jesenice jsem měl možnost navštívit služebnu tamější MP
a udělalo na mě velký dojem, kolik agendy strážníci
vyřešili a jakým způsobem klesla v obci po zřízení
městské policie kriminalita. Jelikož další obce jako
Nehvizdy řešily podobné problémy, dohodli jsme
se starosty na společném postupu, který byl završen
v březnu 2010 podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rok působení je období, které umožňuje zhodnotit
dosavadní činnost městské policie. Co byste zdůraznil?
Myslím, že jsme v rámci možností vybudovali dobře fungující službu. Jak zaznělo z úst všech pěti starostů na jednání o městské policii na sklonku 2010,
přínos strážníků je jednoznačně pozitivní.
Existují statistické údaje, kterými je možné činnost
strážníků za rok 2010 doložit?
Z výročního hlášení Krajskému úřadu Středočeského kraje vyplývá, že v roce 2010 strážníci například
vyřešili přes dvě stovky přestupků v blokovém řízení
W W W. N E H V I Z DY. C Z

a dalších čtyřicet postoupili příslušným orgánům.
Na přestupcích bylo uděleno blokových pokut téměř
za sto dvacet tisíc korun. Dále strážníci oznámili dvacet důvodných podezření ze spáchání trestného činu,
odchytili deset zvířat, nalezli jedno odcizené vozidlo
a zajistili dvě osoby řídící pod vlivem alkoholu.
Vidíte před sebou další možnosti rozšíření činnosti
městské policie?
Ano, chceme, aby policie částečně pokryla svou činností náklady na její provoz. Šestajovice získaly prostřednictvím technických služeb licenci na provozování pultu civilní ochrany, na čemž by se podílela
také městská policie. Pokud by se systém osvědčil,
bylo by možné přijmout další strážníky a provozovat městskou policii non stop. Byli bychom také
rádi, kdyby se k městské policii přidaly další obce,
které tvoří geograficky kompaktní celek.
Mohu vás ujistit, že Nehvizdy jsou připraveny poskytovat účinnou součinnost ve všem potřebném.
Děkuji za tuto podporu a chtěl bych závěrem zdůraznit, jak důležité bylo, že Nehvizdy a další obce se
do systému přidaly, protože bez nich by šestajovická
policie nikdy nemohla vzniknout.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
Pravidelnou Bezpečnostní rubriku najdete v časopise
na straně 7.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Princezna ze mlejna slavila úspěch Děti se bavily
Pohádka se bude hrát v sokolovně každý měsíc
Vodník, čert, čarodějnice, pan kníže i hodný Oldřich,
který zpočátku touží po zakleté princezně, aby si pak
rád vzal hodnou Elišku ze mlejna. Všechny tyto známé postavy z oblíbené pohádky Princezna ze mlejna aneb hrátky s Oldřichem viděly nehvizdské děti
18. března na vlastní oči na jevišti v sokolovně.
Pohádku do Nehvizd přivezl díky pozvání zastupitele Josefa Mošny ochotnický spolek Hlavnováček
ze Sudova Hlavna, v němž hraje i tamní paní starostka a místostarosta a spousta obyvatel této obce.
Ti se podle slov starostky Lenky Houdkové snaží
navázat na slavnou éru ochotnického divadla, které
mělo v Sudově Hlavně velkou tradici.
Krásné kostýmy, kulisy a hlavně výborné výkony
herců dokázaly, že sto návštěvníků po dlouhé době
prvního divadelního představení v Nehvizdech
ani nedutalo a celou hodinu prožívalo s postavami
na jevišti jejich příběh.
Městys se dohodl s TJ Sokol Nehvizdy, že pěkná
pohádka „přijede“ na jeviště v sokolovně kaž-

Čert byl malý, ale šikovný

na karnevalu

foto: Mirka Kvasničková

dý měsíc (možná ale vynecháme letní prázdniny).
17. dubna se proto těšte na pohádku O Kráse nevídané,
15. května na Šíleně nastydlou princeznu. Podrobnosti najdete v Kalendáři akcí na této straně.
Petra Horáková, petra_horakova@atlas.cz

V neděli 13. března jsme pořádali v sokolovně
dětský karneval. Letošní účast byla o trochu nižší než předchozí léta, ale přesto přišlo asi osmdesát dětí. Snažili jsme se je bavit tancováním
i soutěžemi a odvážní rodiče nám předvedli
pantomimu. Na závěr se všechny masky zapojily do mašinky, aby si je mohli porotci prohlédnout. Deset porotců z řad rodičů vybralo deset
nejhezčích masek, ale i ostatní masky jsme ocenili drobným dárkem.
Překvapením byly balonky, které na děti padaly
z balkonu. Děkuji všem za pomoc při organizaci
karnevalu a také všem návštěvníkům za darované dobrovolné vstupné. Těšíme se na všechny
při dalších akcích.
Eva Luňáková, náčelnice TJ Sokol Nehvizdy
sokol.nehvizdy@seznam.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Akce od poloviny dubna do poloviny května
➢ 16. a 17. dubna na náměstí Nehvizd
VELKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
16. dubna na programu také Den otevřených dveří
v Dětském centru Dráček „nad poštou“, Pražská 8
(viz informace na str. 9)
Pořádá Tomáš Adamec, ve spolupráci s DDM Praha, Městysem a ZŠ Nehvizdy.

➢ 16. dubna od 10.00 do 14.00 hodin, Pražská 8
„nad poštou“ (viz informace na str. 8)
Aprobovaná učitelka angličtiny Mgr. Martina Sedlická zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v novém
jazykové studiu Scool.cz
Rozhovor s Martinou Sedlickou přineseme v květnovém vydání časopisu.
➢ 17. dubna v 15.00 hodin v sokolovně
O KRÁSE NEVÍDANÉ
Půvabná pohádka pro nejmenší, ideální akce pro
rodiny s dětmi. Hraje divadlo Maškara.
Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na činnost TJ
Sokol Nehvizdy.
Pořádá městys společně s TJ Sokol Nehvizdy.
S nápadem na pohádkové představení přišel pan Hanuš Velebný z Nehvizd, který zajistil také ochotnický
divadelní soubor. Moc děkujeme!

➢ 23. dubna (sraz v 13.30 před radnicí)
Senioři jedou na odpolední představení
operety POLSKÁ KREV do karlínského divadla,
doprovázejí je zastupitelé Zdena Pecková a Tomáš
Adamec. (Bohužel, všechny vstupenky jsou již prodány.) Organizuje městys

➢ 30. dubna od 15.30 hodin na hřišti AFK Nehvizdy
utkání staré gardy ve fotbale, utkání A mužstva
s Líbeznicemi,
od 19.00 hodin PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI (občerstvení, hudební vystoupení)
pořádá AFK Nehvizdy
➢ 1. května od 14.00 hodin na hřišti AFK Nehvizdy
UTKÁNÍ STARÉ GARDY
pořádá AFK Nehvizdy
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➢ 7. května od 20.00 hodin v sokolovně,
(viz informace na straně 12)
VELKÁ MÁJOVÁ ZÁBAVA, hraje FERLES, občerstvení zajištěno, vstupné 100 Kč (senioři 50 Kč)
Pořádají společně TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy a městys
➢ 8. května od 14.00 hodin na hřišti AFK Nehvizdy
utkání žáčků, od 15.00 hodin UTKÁNÍ ŽEN
pořádá AFK Nehvizdy

➢ 14. května od 13.00 do 16.00 hodin (první kurz),
od 16.00 do 19.00 hodin (druhý kurz)
ÚRAZY A NEMOCI DĚTSKÉHO VĚKU
A JEJICH SPECIFIKA
Tříhodinové školení s praktickým nácvikem vás seznámí s první pomocí při náhlých poruchách zdraví
u vašich dětí. Cena za tříhodinový blok: 220 Kč/os.
Pořádá: Asociace dobrovolných záchranářů ČR
(www.adzcr.eu)
Rezervace osobně v Dětském centru Dráček, a to
od 2. 5. 2011 nebo e-mailem: detskecentrumdracek@seznam.cz od 16. 4. 2011.

➢ 15. května v 15.00 hodin v sokolovně
ŠÍLENĚ NASTYDLÁ PRINCEZNA
Veselá pohádka pro nejmenší, větší i úplně velké
Divadelní ochotnický spolek Černý Petr
Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na činnost TJ
Sokol Nehvizdy.
Pořádá městys společně s TJ Sokol Nehvizdy.
Bližší informace najdete včas na plakátech ve vývěskách i na webu Nehvizd a Facebooku.
Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně
aktualizuje.
Rozhovor se starostou v příštím čísle
Slibovali jsme vám v tomto čísle rozhovor se starostou TJ Sokol Nehvizdy Milošem Ryčlem. Nebojte
se, nepřijdete o něj, jen jsme ho museli přesunout
do květnového vydání. O to však bude zajímavější.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Masky se letos opravdu povedly

foto: Eva Luňáková

NOVINKY Z TJ SOKOL NEHVIZDY
V sokolovně přibudou nové šatny
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Nehvizdy na své
pravidelné únorové schůzi odsouhlasil plán vybudování přístavby šaten a sociálního zařízení, které
by se měly nacházet v zadní části sokolovny. Tento
projekt, který by měl sloužit všem sportovcům využívajících víceúčelové hřiště, má termín dostavby
červen až červenec 2011, a mělo by jít o poslední
úpravu našeho areálu.
Jak jste se již nedávno dočetli v místním tisku, přední část sokolovny dostal od 1. 4. 2011 do pronájmu
městys Nehvizdy, který zde vybuduje další část mateřské školy, a tak by členská základna Sokola neměla
kde pořádat schůze a další setkání. Proto vedení TJ
Sokol přijalo rozhodnutí, které by mělo vést k tomu,
že v nové přístavbě bude vybudována i klubovna.

Pronajměte si víceúčelové hřiště
Výbor se také dohodl, že pronájem nového víceúčelového hřiště u sokolovny bude stát pro nečleny TJ
Sokol Nehvizdy 200 korun za hodinu bez osvětlení
a 250 korun za hodinu s osvětlením. Samozřejmostí
zůstává, že oddíly a členové naší jednoty mají přednost při obsazování termínů. Osoba, která bude
zodpovědná za rezervaci pronájmů, bude upřesněna a na dodržování provozního řádu bude dohlížet
správce sokolovny. Doufáme, že hřiště začne od jara
tohoto roku sloužit široké sportovní veřejnosti.

Změna ve cvičení Zumby
S platností od 9. března platí pro všechny zájemce o cvičení Zumby se Zuzkou, že se začátek středečních lekcí
posunul na 19.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Hynek Ondráček, sokol.nevhizdy@seznam.cz
Další aktuální informace z nehvizdského sokola najdete
také na http://www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz/
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V OBCI

ZAZNAMENALI JSME

MAMKY A TAŤKOVÉ, TĚŠTE SE,

Prvňáčkové navštívili knihovnu

V KVĚTNU OTEVŘEME V DRÁČKU
Dětské centrum Dráček „nad poštou“ se už nemůže dočkat, až 2. května přivítá první malé návštěvníky s jejich rodiči. Pokud už nyní bažíte po informacích, nenechte si ujít Den otevřených dveří 16. dubna od 10.00 do 13.00 hodin.
Středy
8 - 13 hodin: hlídání dětí, tzv. miniškolka.
(Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem objednat na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz)
Pátky
9 -11 hodin: den pro maminky s miminky.
Můžete si popovídat s ostatními maminkami a zároveň dětičkám na podložkách poskytnout nové
podněty v naší herně. K dispozici jsou hračky přiměřené kojeneckému věku, přebalovaní pult, postýlka i křeslo na kojení.

CENY:

Skluzavka s kuličkami už čeká...

foto: Jitka Záhrobská

DOPOLEDNÍ PROGRAM

INZERCE

Pondělky, úterky a čtvrtky
9 -12 hodin k dispozici volná herna pro děti s rodiči. Zároveň bude vždy od 10 do 11 hodin připraven
program: Po - šikovné ručičky, Út - pohybové aktivity a zpívání s hudebními nástroji, Čt - didaktické
dovednosti, čtení pohádek a hraní divadélka.

Jednorázový vstup na celé dopoledne: 45 korun
Permanentka na 10 vstupů: 350 korun
Permanentka na 20 vstupů: 550 korun (jeden vstup
vychází na 28 korun)
Jedna hodina ve středeční miniškolce: 50 korun
Celé dopoledne v miniškolce: 200 korun
Permanentka za 4 celodenní vstupy: 600 korun
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
Odpolední program (zájmové kroužky) budou k dispozici v letáku na Dni otevřených dveří, objeví se také
ve vývěskách a na webu městyse během dubna.
Seznam všech, kdo přispěli dary, penězi a dobrovolnou usilovnou prací ke vzniku Dětského centra
Dráček najdete na www.nehvizdy.cz. Ještě jednou:
Upřímně děkujeme!

Zápis do Krtečka
Zápis dětí k docházce do DC Krteček
pro školní rok 2011/2012
probíhá ve dnech 18.4., 25.4. a 2.5. 2011 vždy od 15.-17. hodin
Registrace dětí pro případ nepravidelné docházky, využití provozu o letních
prázdninách apod. nepodléhá standardnímu přijímacímu řízení.

Více informací na tel.: 777 208481, 605 59 10 97
nebo průběžně na stránkách školičky
co můžete očekávat: nižší školkovné, zvýhodnění dětí
z Nehvizd, pevný RVP navázaný na MŠ Nehvizdy, rozšíření
mimoškolkových aktivit, organizace zábavných dnů pro děti
apod. Zápis dětí k prázdninové docházce již zahájen.

Hřiště vzniklo
díky vám!
Moc děkujeme všem, kdo přispěli na rekonstrukci dětského hřiště „Lentilky“ a také těm, kdo
přiložili ruku k dílu a pomohli s jeho úpravou.
Reportáž z dobrovolné brigády při návozu písku
na hřiště i slavnostního otevření, které se bohužel
konalo až po uzávěrce časopisu 10. dubna přineseme v květnovém vydání.
Sponzorské dary a vaše příspěvky činily k 7. dubnu 38 200 korun. Dohromady s 50 000 korunami
z rozpočtu městyse jsme tak dosáhli částky potřebné pro nákup a montáž nových prvků. V době, kdy

Návštěva nehvizdské knihovny, která se uskutečnila
ve středu 15. března, byla pečlivě plánovanou součástí projektu „Den s knížkou“. Po úvodní motivační části jsme se s oběma prvními třídami odebrali
do knihovny, kde se nás velmi mile ujala knihovnice
paní Božena Ledecká. Poutavou formou seznámila
děti s chodem knihovny. Pak si děti mohly samy
vyhledat publikace, které je zaujaly. Paní Boženě
Ledecké bychom chtěli touto formou vyjádřit svůj
velký dík!
Po návratu do školy byla vyhlášena soutěž o nejlepšího znalce dětské literatury. Děti hádaly názvy knížek podle přečtených úryvků. Na vítěze čekaly sladké odměny. Po přestávce měli naši nejmladší čtenáři
kreslit obrázkový seriál podle přečteného příběhu.
Práce se velmi vydařily! Na závěr každý představil
svou oblíbenou knížku ostatním.
Doufáme, že se dětem „Den s knížkou“ líbil, a že
v nich vzbudil zájem o čtení, který třeba časem přeroste v opravdovou lásku k literatuře na celý život.
Bc. Klára Příplatová, DiS. Petra Doucková,
Romana Dušková
zs.nehvizdy@volny.cz

Čtyřlístek děti pořád baví

foto: Klára Příplatová

Pohádka se hrála i v mateřince
V naší školičce míváme divadelní i jiná kulturní
představení obvykle dvakrát měsíčně. Tentokrát
za námi přijelo divadlo Harmonika s pohádkou
O hodném Jankovi a líném Vaškovi. Někteří naši nejmenší měli možnost stát se protagonisty představení
a všichni ostatní se pak seznámili s písničkou s názvem Ahoj, kterou jsme si na závěr společně s doprovodem na harmoniku a hlavním hrdinou zazpívali.
Simona Beranová
ms.nehvizdy@volny.cz

vyjde tento článek, už „obnovené hřiště“ bude fungovat a věříme, že se nám a hlavně našim dětem
bude líbit a že se na něm budeme cítit bezpečněji.
Nezapomínejme ale, že ani certifikované herní
prvky nenahradí ostražitost a záchrannou ruku
rodičů. Stále platí, že toto nemusí být finální podoba hřiště, a pokud získáme další prostředky,
mohou přibývat prvky, o které je největší zájem
(tobogán, domeček, tabule).
Simona Mikešová
skolska@nehvizdy.cz
Sbírka na hřiště „Lentilky“ pokračuje, od 19. dubna na webu Nehvizd najdete seznam všech, kdo se
na renovaci podíleli. Děkujeme mnohokrát!
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Děti si mohly zahrát v pohádce

foto: Simona Beranová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

V soutěži řemesel
nehvizdské děti uspěly

ŠKOLNÍ
AKTUALITY
Čekáme vzácnou návštěvu

VÝSLEDKY
Nehvizďanů
Košíkářství:
Kategorie 7 – 10 let
2. místo Kateřina Borovičková „Zvonek“
3. místo Veronika Nedvědová „Želva“
Diplom za účast: kroužek pletení košíků při
ZŠ Nehvizdy (vedoucí kroužku Alena Borovičková)

Užité předměty:
Kategorie do 6 let
1. místo František Blüml „Svícen“
2. místo Viktorie Holubová „Kapr“
Kategorie 7 – 11 let
1. místo Barbora Žaloudková „Kočka“
2. místo Anna Ptáčková „Kůň“
3. místo Zdeněk Čmelík „Svícen“
3. místo Anna Františka Fořtová „Svícen“
Diplom za účast: kroužek keramiky při ZŠ
Nehvizdy (paní učitelka Petra Doucková)
V soutěži Řemesla Polabí, která se konala v březnu, výrazně uspěli žáci nehvizdské základní školy, kteří navštěvují výtvarné a řemeslné kroužky.
Uspěly také děti z mateřinky. Díky patří všem, kdo
se na jejich výtvarném rozvoji v kroužcích podílejí
- Aleně Borovičkové, která vede ve škole kroužek

foto: Luboš Rýdlo

pletení košíků, a samozřejmě našim učitelkám, které v kroužcích ve škole a ve školce rozvíjejí v dětech
výtvarný cit a zručnost.
Soutěž Řemesla Polabí, organizovaná Městským
domem dětí a mládeže Čelákovice, byla vypsána
pro čtyři věkové kategorie v sedmi samostatně hodnocených skupinách. Práce hodnotila sedmičlenná
porota.
Jsme moc rádi, že naše škola poskytuje zázemí nejen
dětem, ale i dospělým, kteří pod laskavým vedením
Aleny Borovičkové přicházejí, aby strávili příjemné
chvíle při „košíkování“. Bez nadšení lidí, kteří své
umění předávají dál, by se tradiční dovednosti staly
dávno zapomenutými. Nesmíme zapomenout ani
na naši mateřinku – společná práce dětí je zařazena
do výstavního katalogu.
Jsou tu ale také nehvizdští dospělí, jejichž zručnost
byla v soutěži oceněna. Manželé Duškovi obsadili
medailová místa v oboru košíkářství a vyřezávání, práce Hany Mostecké a Alexandry Vojtíškové
z oboru košíkářství jsou součástí výstavního katalogu. Jsme přesvědčeni, že příští ročník Řemesel bude
patřit dětem a dospělým z Nehvizd bezezbytku.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Poděkování
Základní škola Nehvizdy děkuje firmě Michala Semeráda za poskytnutí pomůcek při pletení košíků.

V pátek 29. dubna budou mít žáci naší školy příležitost setkat se s generálem Tomášem
Sedláčkem. Tento příslušník předmnichovské
československé armády, sokol tělem i duší,
prožil jako dělostřelecký důstojník československé zahraniční armády roky druhé světové
války ve Velké Británii, bojoval v Sovětském
Svazu, následně se přímo účastnil bojů o Dukelský průsmyk, Slovenského národního povstání a závěrečných osvobozovacích bojů.
Po roce 1948 byl jako masarykovec, sokol
a stoupenec demokratických ideálů uvězněn, ve vykonstruovaném procesu odsouzen
na doživotí a dlouhá léta vězněn v komunistických žalářích. Plné osobní i profesní rehabilitace dosáhl až po roce 1989.
Pokud by kdokoli z veřejnosti projevil zájem
o toto mimořádné setkání, je zván v pátek 29.
dubna v 11.00 hodin do školy. Dejte jen prosím
o své účasti vědět na telefonní číslo 603 726 127,
případně e-mailem zs.nehvizdy@volny.cz, abychom mohli připravit dostatek míst.

Zábradlí pro bezpečí dětí
V Horoušanské ulici až k odbočce do ulice
Na Příštipku přibylo zábradlí, které chrání chodník. Právě tato cesta je využívána školou při každodenním přesunu na oběd, tělesnou výchovu
atd. Děkujeme, pane starosto, stačilo se vám
zmínit a zábradlí existuje. Jsme rádi, že bezpečí
našich nejmenších není na okraji zájmu!

109 žádostí do mateřinky
Evidujeme celkem 109 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Před vydáním
rozhodnutí (27. dubna) bude každá žádost
pečlivě v rámci platných kritérií individuálně
posouzena. Pro navýšení kapacit MŠ děláme,
co můžeme.

Přijímačky se blíží
Naši žáci finišují s přípravami k přijímacím
zkouškám. Přihlášky ke studiu na osmiletém
gymnáziu podalo celkem šest páťáků. Přejme
jim do nadcházejících bojů hodně štěstí!
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Škola pořádá příměstský tábor
V době letních prázdnin chceme rodičům žáků
nehvizdské základní školy nabídnout možnost, jak
mohou děti strávit týden na prvním nehvizdském
příměstském táboře. Jde o premiéru, která se – jak
pevně věříme – stane tradicí.

JAKÉ JSOU
ZÁKLADNÍ INFORMACE?
Celý týden bude pojatý v duchu výtvarného tvoření a lehkých sportovních aktivit na školním dvoře,
na fotbalovém hřišti, nebo v případě špatného počasí v sokolovně. Děti se seznámí s těmito výtvarnými technikami: práce s hlínou, malování na hedvábí, origami, aplikace savem na trička, linoryt,
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práce s fotografií. Výrobky si děti odnesou z tábora
rovnou z každého dne, vypálenou keramiku pak
ke konci srpna.
Termíny:
1. turnus: 11. 7. - 15. 7. 2011
2. turnus: 18. 7. - 22. 7. 2011
Počet dětí
Dvacet na jeden turnus (pokud bude více zájemců,
budeme brát od nejmladších)
Stravování:
Svačiny s sebou na dopoledne i odpoledne, obědy
v restauraci U Drástů.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Cena týdenního turnusu: 2 000 korun/dítě
Za tábor zodpovídají učitelky naší školy:
Alena Krajíčková, tel. 608 335 05
Petra Doucková, tel. 734 377 321

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE:
Můžete si stáhnout a vyplnit přihlášku na www.skolanehvizdy.cz, tu pak doručit osobně či elektronicky
zaslat na zs.nehvizdy@volny.cz a pak vyčkat na pozvánku na informační schůzku. Přihlášky jsou rovněž k dispozici u jmenovaných učitelek.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SERIÁL: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

AKTUALITY

Jaro začněte

Potvrzeno:
autobusy se neruší!

detoxikační kúrou
Otevíráme nový seriál, který obyvatelům Nehvizd
přinese aktuální informace o činnosti hygienických
stanic, a také o prevenci a zdravém životním stylu.
Autorka pracuje na hygienické stanici, a zároveň je
poradkyní životního stylu.
Jak jste na tom po probuzení? Jste plní síly a chuti
do nového dne nebo tomu je naopak? Trápí vás zažívací potíže, kolísá vám váha, bolí vás hlava, zhoršil
se vám stav pleti? To vše může být důsledkem nahromadění toxinů v těle. Proto je čas očistit tělo po dlouhé zimě. Po očistné kúře vás čeká tělo o pár kilo lehčí, zbavené stresu i nepříjemných emocí, s jasnější
a pružnější pletí. Detoxikace těla se nám výrazně
podílí i na posilnění imunity. Využít můžete bylinné
kúry, případně speciální detoxikační tablety. Pokud
potřebujete poradit, neváhejte mne kontaktovat.
Andrea Lankasová,odborná výživová poradkyně
alankasova@seznam.cz

Dobrá zpráva pro občany, autobusy se definitivně neruší! Spoje linky 398 zůstanou ve stejném počtu jako doposud, obec na jejich zachování ani nemusí
doplácet. Naopak bude městys urgovat zavedení kloubových autobusů.
„V průběhu března se definitivně rozhodlo. Podepsali jsme dodatky smluv s Ropidem na rok 2011
a počet spojů se neruší, pouze došlo již dříve k malým minutovým přesunům,“ mohl oznámit starosta
městyse Vladimír Nekolný.
Jednání ohledně autobusů se vlekla již od ledna, kdy
Středočeský kraj zaslal obcím dopis o zrušení některých spojů na lince 398. Nehvizdy a další obce však
ihned zareagovaly a zániku spojů zamezily. Zhruba
od poloviny března je to potvrzeno i písemně. „Zastavit rušení autobusů se nám podařilo především

díky aktivitě Nehvizd, Mochova a Vyšehořovic,“
doplnil Nekolný. S dopravcem se obce dohodly rovněž na provozování kloubového autobusu v nejvíce
exponovaných časech. Ten měl jezdit již od začátku
dubna, ovšem zatím se tak nestalo. „Budeme tuto
věc urgovat,“ přidal starosta.
Drobné změny časů jednotlivých spojů linky 398
jsou již staršího data, aktuálně se neměnilo nic. Kdo
však stále nemá jízdní řád k dispozici, může si ho
vyzvednout na úřadě městyse.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

Hygienická stanice:

PORADÍ A POMŮŽE
Pokud se nevyznáte ve členění hygienických
stanic, ale přesto byste se občas na ně rádi obrátili o pomoc či radu, přinášíme základní členění
krajské hygieny:
• hygiena komunální (voda, bazény, koupaliště, provozovny péče o tělo, pohřební služby)
• hygiena výživy (veškerá stravovací zařízení),
předmětů běžného užívání
• hygiena práce (preventivní dozor, dozor
na pracovištích, ověření podmínek vzniku
onemocnění vzniklých při práci pro účely
posouzení nemocí z povolání )
• epidemiologie (očkování, přenosné nemoci,
preventivní dozor)
• hygiena dětí a mladistvých (školy, školky,
dětská hřiště, tábory, hlídací centra)
Kontakt:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Dittrichova 17, 128 01 PRAHA 2
Telefon na ústřednu KHS je: +420 234 118 201
ID datové schránky Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje: hhcai8e
Emailová adresa k doručení Vašich žádostí
a podnětů: info@khsstc.cz
-al-

BAZÁREK – PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 1. a 2. dubna proběhl v jídelně
MŠ bazárek dětského zboží.
Děkujeme touto cestou za vstřícnost
paní Simony Beranové a Luboše Rýdla,
kteří nám zapůjčili prostory v MŠ.
Veliké díky patří samozřejmě všem
maminkám a tatínkům, kteří přišli prodávat
a nakupovat. Někdo přispěl neprodaným
oblečením „do krabice na charitu“.
Další bazárek plánujeme v září,
zaměření bude především podzimní a zimní.

Starosta Vladimír Nekolný slíbil, že bude urgovat kloubové autobusy

SERIÁL: JAK TŘÍDIT ODPAD

Díl III. Papír
Papír vhazujte do modrého kontejneru. Pokud
ovšem vidíte, že je modrý kontejner plný, zaneste,
prosím, odpad do jiného prázdnějšího (v obci je jich
dostatek), nebo přímo do sběrného dvora. Nepokládejte papír vedle, lítá pak po okolí a hyzdí městys,
objemné krabice nejprve rozřežte, případně zmačkejte! Děkujeme.

Co do MODRÉHO kontejneru PATŘÍ:
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, obálky s fóliovými okénky sem můžete
vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami, bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

Co do MODRÉHO kontejneru
NEPATŘÍ:
nápojové kartony, celé svazky knih (vhazovat pouze
bez vazby), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír, dětské pleny!!!

Bližší info
www.nehvizdacek.cz
Pokud můžeme organizaci a průběh bazárku
ještě zlepšit, rády přivítáme jakékoli nápady.
Pište, prosím, na info.nehvizdacek@seznam.cz.
Všem děkují a v září se těší
organizátorky bazárku .

foto: Mirka Kvasničková

foto: Mirka Kvasničková

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

Kontejnery na tříděný odpad:
• ul. Pražská u bytového domu 564 – plast, papír, sklo
• ul. Horoušanská za bývalým archivem – plast, papír, sklo
• ul. Družstevní u parčíku – plast, papír, sklo
• ul. U Parku za prodejnou potravin – plast, papír, sklo
• před sběrným dvorem je veřejně přístupný kontejner na tetra pack.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z RADNICE

Senioři přišli na besedu

Z březnového

o letecké základně a o starých časech

zastupitelstva

Senioři se ve čtvrtek 31. března sešli na radnici na besedě se starostou a dalšími zastupiteli. Na programu
byla přednáška kpt. Zuzany Špačkové o letecké základně Kbely spojená s promítáním fotografií i videa
s leteckou tématikou. V druhé části besedy se promítaly dobové fotografie ze života městyse. Nad starými
fotografiemi senioři živě diskutovali, na veškeré dotazy se snažil odpovědět starosta Vladimír Nekolný,
jehož rod v Nehvizdech žije několik set let.
„Beseda s paní Špačkovou byla úžasná. Promítání
snímků z historie Nehvizd s průvodním slovem pana
Nekolného zajímavé. Jen by si někteří návštěvníci
měli uvědomit, že zbytečně rušili. To si mohli nechat
do hospody. Za dnešní seniorskou sešlost děkujeme,“ uvedly seniorky Adámková, Uhrová, Reisingerová, Mostecká, Zikánová, Ledecká a Dušková.
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

Zastupitelstvo městyse Nehvizdy souhlasilo:
• S přípravou směny obecních pozemků s pozemky paní K. a zplnomocňuje starostu vedením dalších jednání.
• S přípravou jednání o vypořádání majetkoprávních vztahů směnou pozemků s panem I. K.
• Se smlouvou o nájmu nebytových prostor mezi
TJ Sokol Nehvizdy a městysem Nehvizdy včetně
přílohy (pronajaté plochy), s účinností od 1. 4.
2011.
• Se změnou vyhlášky o místních poplatcích č.
2/2007 v čl. 4, bod 1:
Sazby poplatků ze psa.
Za 1. psa 250,- Kč, za 2. a každého dalšího psa téhož
poplatníka 450,- Kč
Splatnost bude nově stanovena do konce 3. měsíce
příslušného kalendářního roku, účinnost vyhlášky
nastane dne 1. 1. 2012.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy uložilo:
• Komisi finanční a bezpečnostní a komisi stavební a životního prostředí spolupracovat na návrhu
umístění retardérů v městysi.
• Komisi finanční a bezpečnostní vypracovat variantní návrhy vyhlášky o místním koeficientu
daně z nemovitosti, který bude doplněn o bližší
rozvahu ve věci finančních dopadů na rozpočet
městyse.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy nesouhlasilo
s uzamykáním dětských hřišť v městysi.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

foto: Mirka Kvasničková

NEHVIZDY MAJÍ STRATEGICKÝ PLÁN
Pokud chcete vědět, co se v Nehvizdech v tomto volebním období bude dít, nenechte si ujít strategický
plán rozvoje městyse, který schválilo únorové zastupitelstvo. K dispozici je na webu Nehvizd v sekci
Aktuality.
Již pro tento rok obsahuje strategický plán řadu
úkolů. Ty, které se týkají školky, Dětského centra
Dráček či obnovy obecních cest, už nemusím zmiňovat, ale zastupitele čeká například aktualizace
obecních vyhlášek o poplatcích a veřejném pořádku, diskuse nad návrhem bezpečnostních opatření
včetně doplnění dopravního značení a rozvaha
o možnosti stanovení místního koeficientu daně

z nemovitosti. Zastupitelstvo bude také mapovat
všechny možnosti uplatnění dotačních titulů pro
financování plánovaných aktivit městyse, protože
příspěvek státu na jednoho občana se bude již v letošním roce snižovat.
Na konci každého roku zpracuje kontrolní výbor zastupitelstva zprávu o naplňování strategického plánu,
přičemž součástí zprávy mohou být také doporučení a návrhy na jeho aktualizaci. Jakékoliv podněty
pro případnou úpravu strategického plánu zasílejte
na emailovou adresu financni@nehvizdy.cz.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Poplatky za psy budou valorizovány od příštího roku
Zvyšování poplatků je vždy nepříjemná záležitost.
V případě poplatků za psy se nicméně ukázalo, že městys vynakládá stále vyšší finanční prostředky na jejich
administraci, zajištění, údržbu a provoz odpadních
košů a sáčků na psí výkaly, včetně úklidu obce. Poplatek ze psa nebyl přitom valorizován od roku 2006.
Cílem úřadu není na psech vydělávat, nicméně zvýšení
poplatku by mělo alespoň částečně snížit celkové ná-

klady a ušetřené peníze bude možné využít na plánované prospěšné aktivity. Podotýkám, že výše nově stanoveného poplatku od 1.1. 2012 je nižší než průměrný
poplatek v okolních obcích. Za jednoho psa bude činit
250 korun, za každého dalšího psa téhož majitele pak
450 korun.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

VÍTALI JSME Nehvizďátka

Aktuální informace z úřadu
• Upozorňujeme opět na změnu otevírací doby sběrného dvora, ul. Pražská (pod úřadem městyse): středa 14. 00 – 17.00 hodin, sobota 9.30 – 11.30 hodin.
• Upozornění pro obyvatele v ulici Na Zámku –
svozová firma AVE CZ žádá, aby odpadové nádoby byly přistaveny na okraj komunikace.
• Pro rok 2011 platí, že svoz separovaného odpadu
(barevné pytle na tříděný odpad) mohou občané
nechávat před domy. Svoz bude prováděn vždy
v pátek technickými službami městyse.
Mirka Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

V sobotu 14. března jsme na radnici přivítali třináct nových občánků městyse,
mezi nimiž byly i dva páry dvojčátek. Že by to bylo dobrou vodou „Kárankou“? :-) Fotografie jsou již nyní k vyzvednutí na radnici.
-mk-

fota: Josef Kyncl
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Obec trápí černé skládky
S jarem se v obci objevil problém. A poměrně vážný. V Nehvizdech totiž vznikají černé skládky, které
hyzdí vzhled městyse a obec za jejich odvezení vynakládá nemalé prostředky. Proto prosíme občany
o ukázněnost.
„Poněkolikáté již uklízíme v lokalitě Za Valem
v Lentilkách, jedná se o vyloženou neukázněnost
obyvatel,“ zlobil se starosta obce Vladimír Nekolný.
Občané se tímto navíc dopouštějí přestupku, za což
jim hrozí pokutya.
Na černé skládce se objevují PET láhve a jiné odpadky, různý kovový odpad. Na to vše navezou
nezodpovědní občané trávu a zeminu. „Vznikne
z toho směs, která se pracně vytřiďuje. A pokud nejde vytřídit, musí se odvézt na skládku do Radimi,
což finančně zatěžuje rozpočet obce,“ řekl starosta.
Další skládka se objevila na staré cestě v lokalitě
u fotbalového hřiště. Likvidací obou skládek a odvozem odpadu na oficiální skládku přišla obec
na víc než osmdesát tisíc korun! Městys přitom vynakládá nemalé prostředky na nádoby pro tříděný
odpad a provozuje též sběrný dvůr.

Na bio odpad jsou též určeny lokality. Jedna je
v ulici Toušeňské. Na dřevo ze stromů je zatím určené místo na staré cestě, s platností do 30.4. 2011.
„Do této lokality však občané vozí i skříně, dřevotřískový odpad a různý materiál, který by měl
skončit ve sběrném dvoře,“ připomněl Nekolný.
Městys v obci v průběhu dubna rozmístí na zkoušku dva kontejnery na trávu. Jeden na konci ulice
Družstevní v Lentilkách, druhý v lokalitě starých
Nehvizd, místo ještě bude určeno. „Doufáme, že
občané budou ukáznění a do těchto kontejnerů budou sypat pouze trávu a listí bez igelitových pytlů
a různých plastů a u těchto kontejnerů budou udržovat pořádek. „Jestliže se totiž budeme i nadále
chovat neukázněně, budou zbytečně vynaložené
prostředky na úklid černých skládek chybět v rozpočtu, kde by se daly využít smysluplněji, třeba
na zlepšení vzhledu a prostředí, v němž žijeme,“
uzavřel starosta.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

PŘEHLED
aktivit
Strážníci v březnu odsloužili v Nehvizdech 31
denních a 12 nočních směn. Hlídková činnost
byla zaměřena zejména na dodržování pravidel
silničního provozu v obci a veřejný pořádek.
V březnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 85 skutků (6 trestných činů a 79 přestupků – jeden proti majetku a občanskému soužití, 78 v dopravě). Policisté dále vykonávali
ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hodin.

Střípky z akce
23. března 2011 v 17.30 hodin byla hlídka MP
požádána ze strany PČR Čelákovice, z důvodu zaneprázdnění hlídky PČR, o spolupráci
při prověření osádky osobního motorového
vozidla zn. Audi, starší výroby, černé barvy
s belgickou RZ. U Jiren v okolí skladů Penny
Market měla osádka obtěžovat projíždějící
vozidla. Hlídka MP provedla v označených
místech šetření s negativním výsledkem.
Ve večerních hodinách 9. března 2011 se neznámý poberta a vandal vloupal do budovy
AFK Nehvizdy tak, že vypáčil tři zámky FAB
na vstupních dveřích skladu, a odtud poté odcizil různé věci. Dále poškodil železnou mříž
na dveřích kabiny a zámky dalších dveří. Celková škoda byla odhadnuta na cca 18 300 korun. Nasazený policejní pes vystopoval únikovou trasu pachatele a nalezl i některé ukradené
věci. Všechny informace relevantní k případu
oznamte prosím na OO PČR Čelákovice.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
MĚSTSKÁ 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

Černá skládka za valem hyzdila Nehvizdy, a navíc její likvidace stála městys desítky tisíc korun z rozpočtu

GRATULUJEME
jubilantům
V dubnu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum tito občané:
FRANTIŠEK ČERVINKA
BOHUSLAV PLECITÝ
VĚRA NOVÁKOVÁ
VĚRA LEDECKÁ
EVA NIČOVÁ
MILUŠE JOCHOVÁ
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti
do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

foto: Mirka Kvasničková

NEHVIZDY SE PŘIPOJÍ
K MEMORANDU
proti paroplynové
elektrárně

ARCHITEKT
NAVRHNE CESTU

Zastupitelé Nehvizd se aktivně zapojili do práce
komise PPE Mochov, kterou nedávno ustavila čelákovická radnice. Hned na druhé zasedání připravili návrh memoranda o vzájemné spolupráci
obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti
výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov.
Během dubna by měla memorandum schválit zastupitelstva obcí Čelákovice, Nehvizdy, Jirny, Lázně
Toušeň, Mochov, Přerov nad Labem, Vyšehořovice
a Zápy. Na mochovské radnici by se měl na konci
dubna za účasti médií uskutečnit slavnostní podpis
memoranda.

Obnova starých cest pokračuje. Po odstranění suchých a proschlých stromů je v další fázi. Městys
přizval zahradního architekta, který by měl navrhnout výsadbu nových stromů a celkový vzhled cesty.
„První část staré cesty, kde byla trialová trať, se urovnala a připravila k osázení stromy a k zasetí trávy,“
uvedl starosta Nehvizd Vladimír Nekolný. „Zahradní
architekt nyní vytvoří návrh a doufáme, až vyzveme
občany k zasázení stromů, že se v hojném počtu
zúčastní,“ připomněl Nekolný, že každý obyvatel
městyse si může vlastnoručně zasadit strom a na něj
pověsit cedulku se jménem rodiny. Až bude stará
cesta vedoucí od hřiště plně obnovena, dostanou se
jí občané až do sousedních Mstětic.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

U FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ
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Všichni jste srdečně zváni
na první

VELKÝ VELIKONOČNÍ
JARMARK
V NEHVIZDECH
se sobotním
b t í
Dnem otevřených dveří
v Dětském centru Dráček
KDY: 16. a 17. dubna
vždy od 9.00 hodin
(v neděli do 15.00 hodin)

KDE: na náměstí
PROGRAM:
Sobota:

Pojďme přivítat jaro
společně, těšíme se
na hojnou účast!

9.30 slavnostní zahájení
10.00 - 10.30 "jarní" vystoupení dětí ze Základní školy Nehvizdy
10.30 průvod k rybníku, kde děti utopí Morenu a přivítají jaro (cca 50 metrů od náměstí)
10.00 - 13.00 DOD v Dráčku (informace o mateřském centru a kroužcích, zdobení perníčků)
13.00 - 16.00 přineste si proutky a mašličky,
upleteme pomlázku (ukázky pletení pomlázek
z osmi proutků)

Oba dny:
Velikonoční trhy: Ve stáncích najdete mimo

Pořádají: Tomáš Adamec, Dětské centrum Dráček,
Základní škola Nehvizdy a městys

jiné: medovinu, víno, slivovici, jarní sadbu, výrobky z pedigu, velikonoční perníky, keramiku,
uzeniny, čerstvá (bílá) vejce a spoustu dalšího
Občerstvení: Točené pivo, víno, nealkoholické nápoje, hot dogy a další dobroty
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ROZPIS ZÁPASŮ AFK Nehvizdy JARO 2010-2011
MUŽI "A"
III. oddělení
OKRESNÍ PŘEBOR Třída "A"
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

17.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So

FK Brandýs-Boleslav"C"
AFK Nehvizdy "A"
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Sluštice
AFK Nehvizdy "A"
SK Záluží "A"
AFK Nehvizdy "A"
Jiskra Kojetice
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Škvorec "A"

MUŽI "B" - IV. Třída
odd. B
19.kolo
20.kolo
21.kolo
29.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
30.kolo
26.kolo
27.kolo
28.kolo

17.4.
24.4.
30.4.
5.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
2.6.
4.6.
12.6.
18.6.

Ne
Ne
So
Čt
Ne
Ne
Ne
Ne
Čt
So
Ne
So

Čechie Doubek
AFK Nehvizdy "B"
Podlipan Příšimasy
AFK Nehvizdy "B"
Sokol Čestlice
FK Radošovice "B"
AFK Nehvizdy "B"
VOLNO
Sokol Škvorec
Sokol Doubravčice
AFK Nehvizdy "B"
SK Křenice

AFK Nehvizdy "B"
Sokol Babice
AFK Nehvizdy "B"
- FK Viktorie Sibřina "B"
AFK Nehvizdy "B"
AFK Nehvizdy "B"
Sokol Mochov "B"
AFK Nehvizdy "B"
AFK Nehvizdy "B"
Sokol Šestajovice
AFK Nehvizdy "B"

17:00hod
17.00hod
17.00hod
17.30hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod

9.4.

So
So
Pá
So
Ne
So
Ne
So

Sokol Veltěž
AFK Nehvizdy
SKK Hovorčovice
AFK Nehvizdy
- SK Union Čelákovice
AFK Nehvizdy
SK Zeleneč
AFK Nehvizdy
- FK Brandýs Boleslav "B"

9.30hod

23.4.
29.4.
7.5.
15.5.
21.5.
29.5.
4.6.

AFK Nehvizdy
FK Brandýs Boleslav"A"
AFK Nehvizdy
Sokol Šestajovice
AFK Nehvizdy
Sokol Vyšehořovice
AFK Nehvizdy
Odolená Voda
AFK Nehvizdy
VOLNO
SK Viktoria Jirny

MINIKOPANÁ
Odd.A
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
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-

-

AFK Nehvizdy "A"
Aero Odolená Voda
FC Líbeznice
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Vodochody
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Zápy "B"
AFK Nehvizdy "A"
Sokol Klecany "B"
AFK Nehvizdy "A"

AFK Nehvizdy

10.15hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod

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

17.30hod
17.00hod
17.00hod
17.00hod

9.30hod
17.00hod
9.30hod
10.15hod
9.30hod
10.15hod
9.30hod

Sraz 8.45hod
HLÁŠENKA
Sraz 8.45hod
Sraz 16.00hod
Sraz 8.45hod
Sraz 9.15hod
Sraz 8.45hod
Sraz 9.00hod
Sraz 8.45hod
HLÁŠENKA

Hřiště
Hřiště
Náměstí
Hřiště
Náměstí
Hřiště
Náměstí
Hřiště

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

■Prodám parkovací stání o celkové výměře 19m².
Lokalita Praha-východ Nehvizdy ulice Vyšehořovická. PC 110 000 Kč. Při rychlém a seriózním jednání možná sleva. Cena 40 000 Kč, tel. 777 804 763.

Nehvizdský kurýr Vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524. Evidenční číslo: MK ČR E 16599. Uzávěrka čísla: 5. 4. 2011. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty
procházejí jazykovou korekturou, není-li u příspěvku uvedeno jinak. Sazba: M.S.A. production, s. r. o. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, e-mail petra_horakova@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz , telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku
příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Nový ceník inzerce platný od 1. května 2011 najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
inz HAR_A6 sirka.indd 2

SLEVA 10 % z celkové ceny.

RESTAURACE
BAŠTA U PAŠI

Pedikúra
manikúra

Mokrá pedikúra s pomocí skalpelu •
Zahrnuje odstranění staré zrohovatělé kůže
a otlaků • Řešení problémů se zarůstajícími
a deformovanými nehty • Ošetření kuřích
ok • Úprava nehtu jako při manikúře •
Masáž nohou • Ošetření krémem dle typu
pokožky nohou profesionální kosmetikou
v péči o nohy GEHWOL • Modeláž nehtů •
Lakování, zdobení • Modeláž gelových nehtů
na nohou a rukou • P-Shine – přírodní výživa
pro poškozené nehty • Parafínové zábaly
Prodej kosmetiky GEHWOL
a dárkových poukazů

Případné objednávky na tel.

777 267 836
6.12.10 16:37

Najdete nás v budově úřadu
městyse, Pražská 255, Nehvizdy

ZAHRÁDKA, DĚTSKÝ KOUTEK,
KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, FREE WI-FI
PO - ČT, NE 10.30 - 22.00
PÁ - SO 10.30 - 23.00
NA ZELENÝ CTVRTEK tocíme „ZELENÉ” PIVO KRUŠOVICE
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU - JEDEME DÁL...
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

COCKTAILY
A DRINKY,
ITALSKÁ KÁVA,
DEZERTY,
PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY,
VÍNA...

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 13-19 / PÁ: 19-01 /
SO: 19-01 / NE: 13-19
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA TEL.:
604 791 142
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

Obnovujeme
nehvizdské tradice!
Po dlouhé odmlce zvou společně TJ SOKOL
Nehvizdy, AFK Nehvizdy a městys Nehvizdy na

Nehvizdskou májovou zábavu
s májkou, hudbou, tancem a občerstvením

7. května od 20 hodin

(prodej vstupenek již od 19.00 hodin)

KDE: ve velkém
sále sokolovny

Vstupné: 100 Kč,
senioři 50 Kč

HRAJE: skupina FERLES
Předprodej vstupenek:
4. května od 19 do 21 hodin v sokolovně
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Řekněte o akci všem svým známým z Nehvizd
i blízkého
okolí.
W W W. N
E H V I Z DY.
C Z A hlavně se přijďte společně pobavit!
Jídla a pití bude dost a na nás všech záleží, zda bude dost i dobré vůle.

