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PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ
SENIORÙ SE VYDAØILO
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Radnice v sobotu 18. prosince ve ètyøi odpoledne ožila. Na
pøedvánoèní setkání pøišlo tøiadvacet nehvizdských seniorù. Na stole
na nì èekala malá pozornost v podobì kalendáøe s motivem Nehvizd
na rok 2011, ale to nebylo to hlavní. Dìti ze základní školy pod
vedením paní uèitelky a èlenky školské komise Kláry Pøíplatové
nejenže celé odpoledne uvedly nádherným pásmem vánoèních koled,
ale ještì k tomu pøidaly ruènì vyrábìná vánoèní pøáníèka. Èlenka
školské komise Lenka Kluèinová zajistila další vítané èíslo programu –
pana Jelínka, který hrál na harmoniku celé odpoledne jednu hezkou
písnièku za druhou. Nechybìlo ani obèerstvení v podobì chlebíèkù a
zákuskù, které ochotnì pøivezl místostarosta Antonín Bendl. A èlen
školské komise Tomáš Adamec zase pøinesl na radnici presovar a vaøil a
servíroval celou dobu seniorùm výteènou kávu.
Popøát krásné Vánoce samozøejmì pøišel i starosta Vladimír Nekolný,
nechybìl ani radní Richard Sedlický, který celou akci nafotil, a
zastupitel Jiøí Glatt, který vymyslel další originální dárek v podobì
vánoèní klobásy. Tu si senioøi pak odnesli domù. Zastupitelé a senioøi si
dvì hodiny povídali, a protože jsou mezi zastupiteli i nové tváøe z nové
zástavby, také se seznamovali.
Senioøi se svìøili, o jaké akce by v tomto roce mìli zájem. Dohodli jsme
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se, že zajedeme na výlet do Prahy a prohlédneme si zrekonstruovanou
Malostranskou besedu. A také seniory v tomto roce èeká návštìva
karlínského hudebního divadla. To ale samozøejmì není vše,
pokraèovat budou také pravidelná setkání na úøadì, aby se zastupitelé
dozvídali vèas, co seniory trápí, tìší, co by potøebovali. I proto vás,
vážení senioøi, prosíme, abyste vyplnili dotazník, který najdete v
tomto vydání Nehvizdského kurýra, abychom vaše vyžití mohli
smìøovat dále pøesnì podle vašeho pøání.
Dotazník mùžete odevzdat na úøadì do poloviny února, komise
školství, kultury a sportu jej pak vyhodnotí a naplánuje podle výsledkù
další program pro seniory.
Pøiznávám, že nás nesmírnì potìšilo podìkování, které uvádíme na
této stranì. Snad se opravdu pøedvánoèní setkání podaøilo a naši
senioøi byli spokojení.
Setkání seniorù

Foto Lenka Kluèinová

DOTAZNÍK
Vážení senioøi, vìnujte prosím chvíli vyplnìní tohoto krátkého
dotazníku
O jaké kroužky v Nehvizdech byste mìli zájem?

Jaké služby byste v Nehvizdech uvítali?

Jak èasto a který den a hodinu byste se chtìli setkávat se
zastupiteli na radnici?

Kam (krom již naplánovaných výletù) byste se chtìli zajet podívat,

Jakou akci si pøejete navštívit?

Co byste chtìli èíst v Kurýru?

Máte-li nìco na srdci, øeknìte nám to, abychom to mohli øešit:
Vyplnìný anketní lístek odevzdejte do 15. února 2011 na radnici
pracovnicím úøadu. Dìkujeme.

ZDARMA

PODÌKOVÁNÍ
Koncem minulého roku uspoøádalo vedení obce Nehvizdy „setkání pro
seniory“. Sešli jsme se v hojném poètu a vyslechli jsme pìkný program.
Bylo to moc pìkné, za což chceme podìkovat, a zároveò poøadatelùm
popøát hodnì zdraví v novém roce a mnoho pracovních úspìchù.
Za seniory z Nehvizd
Josef Kianièka

DO KOSTELA SE VRÁTILY
ŠKOLNÍ VÁNOÈNÍ BESÍDKY
Paedr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
I když ponìkud narychlo a navzdory chorobám, podaøilo se letos vrátit
tradici vánoèních vystoupení dìtí do nehvizdského svatováclavského
kostela. Kde jinde než právì v kostele mají zaznít dìtské hlásky pøi
zpìvu koled a pøedvedení vánoèních her. Už je nás ale moc, a tak doby,
kdy pro veøejnost vystupovali všichni žáèkové najednou, jsou dávno
minulostí.
V adventním èase tak vítali Vánoce prvòáèkové z 1. B, tøeáci a pááci.
Prvòáèkové zavedli návštìvníky do Hrusic, tøetáci našli smysl Vánoc
spolu s nebeskými odpoèívajícími andìly a zvíøátky, které nauèili, jak
mají správné èeské Vánoce vypadat, a pááci si odpracovali svùj díl v
andìlské poštì.

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

1 / 2011

str. 2

Vánoèní besídka páákù

PÙLNOÈNÍ MŠE SVATÁ
JL
Pùlnoèní mše v kostele sv. Václava

Foto Miroslava Kvasnièková

Nezbývá, než podìkovat dìtem, uèitelùm a návštìvníkùm vánoèních
vystoupení, popøát si šastný a požehnaný nový rok a tìšit se na
adventní èas roku 2011, kdy se ve svatováclavském nehvizdském
kostele uvidíme opìt a to po celý adventní týden.

PØEDVÁNOÈNÍ KONCERT V KOSTELE
Petra Kruntorádová a Klára Pøíplatová
skolska@nehvizdy.cz

Již tradiènì se i letos v kostele sv.
Václava v Nehvizdech konala „Pùlnoèní
mše svatá", kterou stejnì jako loni
sloužil salesián Ladislav Heryán. Ten po
své promluvì zahrál na kytaru a
zazpíval píseò od U2, za což byl
odmìnìn spontánním potleskem.
Kromì kytary pak v kostele znìly
varhany a další nástroje, které
Foto JL
doprovázely zpìv tradièních koled.
Hráli a zpívali èlenové Spolku pro varhanní hudbu Èelákovice (kteøí v
prùbìhu roku poøádají v tomto kraji øadu koncertù), muzikanti a
zpìváci z Nehvizd a Èelákovic a také dìti ze Základní školy v
Nehvizdech, pod vedením Ing. Milana Turínského a MUDr. Michaely
Petiškové. Všem muzikantùm, zpìvákùm i zpìváèkùm za to patøí velké
podìkování.
Vìøíme, že se všichni mrazivou, ale jiskøivou nocí vraceli do tepla svých
domovù plni vánoèní radosti.

KAPRÙ MOHLO BÝT JEŠTÌ
O 100 KILOGRAMÙ VÍCE

Vánoèní koncert

Tomáš Adamec
thomas.ad@seznam.cz

Foto Richard Sedlický

Pøekvapivì velký poèet Nehvizïákù si našel èas na chvilku vydechnutí
po pøedchozích pøípravách a honièkách na vánoèním koncertì pro
veøejnost vpøedveèer Štìdrého dne.
Jeho organizace, které se ujaly spoleènì Petra Kruntorádová a Klára
Pøíplatová, nebyla úplnì jednoduchá a ve finále navíc zamíchaly
kartami pøíprav nemoci, které skolily èást dìtských úèinkujících a
bohužel i hlavní hvìzdu veèera - èlenku Opery ND Ladislavu
Šindelkovou, která nakonec nemohla vystoupit.
Kouzlo pøicházejících Vánoc ale uèinilo své a koncert se i pøesto
všechno povedl, byl velmi milý a pøinesl radost divákùm i úèinkujícím.
Vánoèní melodie zazpívali Petra Kruntorádová, Anna a Marie Rýdlovy,
Tadeáš Lorenc, Jan Rieger a Aneta Ondrysková. O hudební doprovod se
postarali Dan Barták na kytaru a Martin Rataj na klávesy a varhany.
Dìkujeme za podporu všem, kteøí pomohli. Byli to ZŠ Nehvizdy, Mìstys
Nehvizdy, Farnost Èelákovice a Vydavatelství Propolis. Díky patøí také
všem divákùm, kteøí formou dobrovolného vstupného pøispìli na chod
ZŠ a MŠ Nehvizdy.

Nultý roèník vánoèního minijarmarku se vydaøil. V ulici Pražská 45
(vedle restaurace Bašta u Paši) jsem se svými kolegy od 21. do 23.
prosince 2010 prodával nejen kapry, ale také jmelí, svaøené víno,
peèené kaštany a keramiku, kterou dodal Jiøí Vacek. Jediné, co chybìlo
a co jsem sliboval, byla rybí polévka. Jenže byl to nultý roèník a já vùbec
nepoèítal s tak ohromným zájmem Nehvizïákù o kapry. Prodal jsem
jich 300 kilogramù, ale klidnì bych jich udal ještì o sto kilogramù více
(èímž se velmi omlouvám všem, na které se nedostalo a slibuji, že letos
se tak již nestane J), takže na rybí polévku prostì nezbyla ani šupina,
natož nìjaká ta kapøí hlava èi vnitønosti. Zato jsme mohli nabídnout
nìco, co ve mìstì možné nebylo. Na minijarmark hodnì chodily
maminky s dìtmi. Nejen nakupovat na vánoèní stùl, ale také ukázat
tìm nejmenším rybky v kádi. Tím, že nemrzlo, mohly si dìti do kádì i
sáhnout a kapra pohladit. Maminky si zase rády popovídaly. Aèkoliv
jsme nabízeli veškerou úpravu ryb (podìkovat musím øezníkovi
Petrovi Ohrazdovi a Ludmile Kubelkové za spolupráci), na milé setkání
a povídání se sousedy èas byl a bylo to moc pøíjemné. Tak pøíjemné, že
jsem se rozhodl, že kromì vánoèního minijarmarku uspoøádám také
letos jarmark velikonoèní. Pøesné datum se ještì z místního èasopisu
dozvíte, ale zájemci o prodej svých výrobkù s velikonoèní a jarní
tématikou se mi mohou ozvat už nyní na telefonní èíslo 731 474 274.
Prodej kaprù

Foto Richard Sedlický
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V SHOTOKAN
KARATE V NERATOVICÍCH

STUDII ŠKOLKY V SOKOLOVNÌ SCHVÁLILA
HYGIENA I POŽÁRNÍ TECHNIK

Radana Benešová

Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Jako každý rok se i letos Karate Klub TJ Sokol Nehvizdy zúèastnil
Mikulášského turnaje Shotokan Karate v Neratovicích a opìt byl
úspìšný. Chtìla bych podìkovat všem závodníkùm za skvìlou
reprezentaci oddílu i výborné výsledky a nasazení bìhem závodù.
Uspìt v konkurenci nejvìtšího èeského oddílu, který má zároveò
nejvyšší podíl èlenù reprezentace Èeské republiky v žákovských
kategoriích a 14 dní pøed Mikulášským turnajem si pøivezl medaile z
Mistrovství svìta znamená, že i v Nehvizdech máme nadìjné
závodníky, kteøí mohou pomýšlet na mezinárodní turnaje. Dìkuji
rodièùm za podporu, kterou dìtem vìnují a za zájem o jejich
pravidelnou úèast na trénincích, bez které není úspìchu.
Výsledková listina:
Veronika Benešová – 2 x zlatá medaile (techniky, kata open), 1 x
bronzová medaile (posilování), 1 x zlatý pohár
Filip Rohlíèek - 1 x zlatá medaile (kata), 1 x bronzová medaile (kumite)
Sára Paèesová – 1 x støíbrná medaile (posilování)
Jana Øíhová – 1 x bronzová medaile (posilování)
Jan Horák – semifinále kata i kumite
Oddíl karate Nehvizdy

Jde to rychle. Studie dvou nových tøíd obecní školky v sokolovnì,
kterou pøipravoval ing. Daniel Vašíèek, je hotová. „Krajská hygienièka
Jana Tomicová se vyjádøila, že je studie v poøádku, zajímat ji dále bude
studie osvìtlení ve tøetím patøe," uvedl øeditel Základní a mateøské
školy Nehvizdy Luboš Rýdlo.
Také vyjádøení požárního technika je podle šéfa stavební komise
Richarda Sedlického kladné. „Nyní poptáme nìkolik projektantù a ten
vybraný pøipraví již konkrétní projekt pøestavby èásti sokolovny na
školku, abychom mohli co nejdøíve zaèít s rekonstrukcí. Zaèneme také
s výbìrem stavební firmy, která bude pøestavbu realizovat," øekl
Sedlický. Jde o podlimitní zakázku, na kterou obec nemusí vypisovat
klasické výbìrové øízení.
Stavìt by se podle pøedpokladù mìlo zaèít v dubnu, do té doby musí
mìstys také uzavøít smlouvu o pronájmu s TJ Sokol Nehvizdy. Už v záøí
nastoupí do školky v sokolovnì 34 dìtí.

DÌTSKÉ CENTRUM SLUNÍÈKO
Petr Bìhounek a Pavlína Caltová
escslunicko@seznam.cz

Vážení takové a mamky, máme pro Vás radostnou zprávu, na jaøe
2011 otevøeme další tøídu pro 25 dìtí, ve vìku od 3 let, v novém
komplexu „Pod zastávkou" v nové zástavbì. Dìtské centrum bude
umístìno v zadním traktu, vchod bude ze zahrady, takže se rodièe
nemusí absolutnì obávat o bezpeèí svých dìtí.
Chceme pokraèovat ve stejném duchu jako doposud. Pro Vaše dìti
vytváøíme kamarádské, klidné, bezpeèné prostøedí. Nauèíme je hodnì
básnièek, písnièek, základní anglická a španìlská slovíèka. Jejich
zdravý tìlesný vývoj podpoøíme jógou, aerobikem a velkou novinkou
budou i tenisové tréninky. K novému prostoru patøí velká zahrada,
kterou plnì využijeme k našim hrám a zábavì. Ceník zùstane stejný i v
novém objektu.
Tìšíme se na další malá sluníèka.

PODÌKOVÁNÍ
Foto Radana Benešová

ZÁPIS DO MATEØINKY
Paedr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Letos probìhne zápis do mateøské školy v úterý 29. a ve støedu 30.
bøezna, v obou dnech od 17.00 hodin. K dispozici budou vždy ètyøi
uèitelky, které od rodièù vyberou pøihlášky. Chceme, aby zápis byl pro
nás všechny dùstojným aktem. Je zcela zbyteèné chvátat, poøadí
doruèení pøihlášek nemá na pøijetí dítìte žádný vliv. Stejnì jako v
minulých letech budeme postupovat podle platných Kritérií pro pøijetí
dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání, stejnì jako døíve vám nebudeme nic
zasílat poštou, ale sejdeme se, situaci spoleènì probereme a já jako
zodpovìdná osoba vám budu naše rozhodnutí vysvìtlovat a
zodpovídat za nì. Informace o zápisu se objeví v kurýru ještì dvakrát, a
to v únorovém a bøeznovém èísle, v obci pak budou viset plakátky a
informace naleznete i na webu www.skolanehvizdy.cz

Alena Borovièková

Nìkolik let se jako lektorka vìnuji v Mìstském domu dìtí a mládeže v
Èelákovicích dìtem v rámci výuky pletení výrobkù z pedigu. Pøed tøemi
lety jsem s podporou tehdejšího starosty Nehvizd pana Bendla zaèala
vyuèovat tomuto umìní, pøinášejícímu radost z vlastní šikovnosti, i ve
škole v Nehvizdech. Protože se jedná o èinnost zájmovou, hradí si ji její
úèastníci sami, a to jak školné, tak materiál. A materiál je dost drahý.
Proto je milý každý pøíspìvek, který ušetøí peníze rodinám s tak
šikovnými dìtmi. A tím jsem se dostala k tomu, proè píšu tyto øádky.
Chci podìkovat nìkolika sponzorùm, kteøí nás nezištnì podporují a
již penìzi, materiálem nebo prací. Pøedevším je vítaná už víceletá
finanèní i materiálová pomoc firmy Jokey PRAHA CZ s.r.o. zastoupená
paní Evou Rùžièkovou. S bezplatnou dodávkou materiálu pro výrobu
destièek pomohl pan Karel Zumr ml. a pan Zdenìk Kužel. A vyøezávání
a vrtání destièek dìlají, rovnìž bezplatnì, pan Jiøí Vaøejèka a moji
synové. Takže, ještì jednou díky všem, kteøí nám pomáhají. A budeteli chtít, mrknìte na www.mddmcelakovice.cz nebo
www.skolanehvizdy.cz.
Tøeba tam nìkteré z dìtí poznáte.
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POJÏME VYTVOØIT REGISTR SLUŽEB
NA WEBU NEHVIZD

V KOMERÈNÍ ZÓNÌ PØIBUDE
VELKOOBCHOD S HRAÈKAMI

Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Jaroslav Hejhal

Plánované areály v komerèní zónì

Rozvoj komerèní zóny v jižní èásti Nehvizd se v posledních dvou letech
kvùli ekonomické krizi zpomalil. S tím se èasovì odsouvá i výstavba
obchvatu obce. „Obchvat je odvislý od obsazování pozemkù a od
výstavby v komerèní zónì," vysvìtluje Jaroslav Hejhal z firmy ARI
Stavební, která zajišuje kompletní pøípravu pozemkù v zónì. Nyní se
zaèíná opìt pomalu blýskat na lepší èasy.
Co mùžeme v komerèní zónì v nejbližší dobì èekat?
V loòském roce byl dokonèen areál spoleènosti BEST a ke konci roku
byl i zkolaudován. V souèasné dobì se pøipravuje projektová
dokumentace na stavbu sídla velkoobchodu s hraèkami, vlastní stavba
by mìla být zahájena na podzim tohoto roku. Chystáme také realizaci
dopravní a technické infrastruktury z ulice Horoušanská
Obyvatele Nehvizd zajímá pøedevším obchvat obce, jak to s jeho
výstavbou vypadá?
Výstavba obchvatu obce je v tuto chvíli odvislá od postupné výstavby v
komerèní zónì. Tudíž i jeho realizace bude probíhat postupnì. Nerad
budu na tomto místì teoretizovat, dokonèení je skuteènì odvislé od
obsazování lokality komerèní, z níž je obchvat financován.
Proè se rozvoj komerèní zóny zpomalil?
Realitní trh je pøímo závislý na stabilizaci ekonomického prostøedí a
jakékoliv rozkolísání ekonomiky se na nìm výraznì odráží. Zpomalení
rozvoje a výstavby v lokalitì komerèní zóny Nehvizdy Jih bylo
neodmyslitelným dùsledkem ekonomické krize. Trh s rezidenèními
nemovitostmi patrnì již svého dna dosáhl a pomalu se stabilizuje, trh s
komerèními nemovitostmi, což je náš pøípad, je ale stále rozkolísaný.
Pøedpokladem jeho stabilizace je v prvé øadì stabilizace politickoekonomické situace. Tato situace se samozøejmì odráží i na vstupních
nákladech, a to jsou hlavnì výkupní ceny pozemkù, protože
poptávkové ceny investorù, se též rapidnì snížily. Této skuteènosti je
pak nutno se pro zachování konkurenceschopnosti na trhu
pøizpùsobit.

Možná se to stalo i vám. Potøebovali jste zajistit revizi plynového kotle,
chtìli jste si nechat seøídit okna, upéct cukroví nebo dort èi nechat
pøešít poškozený zip u bundy. Možná jste rovnou vìdìli, kam se
obrátit, možná vám poradil soused a možná jste velmi dlouho hledali a
s výsledkem jste nakonec byli nebo nebyli úplnì spokojeni.
A teï k hlavní myšlence. Pojïme si usnadnit budoucí hledání nìkteré
služby v Nehvizdech a využijme zkušeností vlastních i ostatních
spoluobèanù. Pokud tedy máte za to, že váš kontakt na libovolnou
službu, a už v Nehvizdech, nebo i jinde by mohl zajímat také ostatní
spoluobèany, neváhejte a podìlte se o nìj.
Naše pøedstava je, že bychom takto vzniklý registr vyvìsili na web
Nehvizd, a to bezplatnì. V pøípadì komerèních sdìlení pøímo ze strany
podnikatelù by uveøejnìní bylo pravdìpodobnì spjato se
symbolickým (skuteènì velmi symbolickým) poplatkem.
Pevnì vìøím, že budete mít i další podnìty na zveøejnìní informací,
které by mohly být na našem webu neustále k dispozici. Návrhy
zasílejte prosím na email financni@nehvizdy.cz a do pøedmìtu zprávy
uveïte slova registr služeb.

KRAJ CHCE RUŠIT AUTOBUSY,
NEHVIZDY JSOU PROTI
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Urèitì jste si všimli, že od poloviny prosince pøibyl mezi 6 až 8 hodinou
ranní jeden spoj linky 398 navíc. I o víkendech jezdí z Nehvizd a
Èerného mostu tento autobus èastìji. Bohužel, vše co se starostovi
podaøilo s Ropidem na sklonku loòského roku vyjednat, mùže zmìnit
kraj.
Ten totiž na zaèátku ledna poslal dopis, v nìmž informoval o rušení
nìkterých spojù mezi nimi jsou i dva velmi vytížené spoje 398 v
ranních hodinách z Nehvizd a odpoledních z Èerného mostu. Jde o
autobusy, které vozí lidi do a ze zamìstnání a dìti do a ze škol. Zmìny
mìly zaèít platit už od 1. února. „Nechápal jsem to. Když jsem jednal s
Ropidem, o žádném rušení spojù autobusu 398 jsme nehovoøili,
naopak jsme se domluvili na úpravì jízdního øádu, který platí od
poloviny prosince. Od bøezna pak mám na nejvytíženìjší spoje
domluvené kloubové autobusy, aby bylo pro obèany cestování
pohodlnìjší a dùstojnìjší," øekl starosta Nehvizd Vladimír Nekolný.
Pikantní je i fakt, že kraj poslal mìstysi dopis 3. ledna, a neváhal v nìm
direktivnì uvést, že pokud si snad obec hodlá autobusy platit sama,
musí to oznámit do 12. ledna. Trochu málo èasu na rozvahu…
Spoj na Prahu 398

Co komerèní zóna obci pøináší a pøinese?
Jak již jsem uvedl, pøínosem pro obec by mìla být výstavba obchvatu
obce, pøíchod nových investorù do obce, a v neposlední øadì finanèní
pøíspìvek do obecního rozpoètu, který z realizovaných staveb hradí
naše spoleènost..
Foto Václav Manhart
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Mìstys samozøejmì okamžitì napsal na kraj, že s rozhodnutím
nesouhlasí a chce dále jednat. A protože jsme byli na návštìvì v
Mochovì, dozvìdìli jsme se od tamního starosty Ladislava Marka, že
jsou na tom podobnì. Naštìstí, vlna odporu se zvedla i v dalších
obcích Støedoèeského kraje, takže kraj zatím nakonec od úpravy „k
horšímu" ustoupil a v únoru se nic mìnit nebude. Vyhráno ale není.
Nyní záleží na jednání starostù obcí, Ropidu a kraje. „Rozhodnì si ale
nedovedeme pøedstavit, že by nejvytíženìjší linky, napøíklad ta v 17.18
z Èerného mostu, nejezdila," doplnil starosta. V úvahu pøichází i
varianta, že by se dohodlo nìkolik okolních obcí dohromady a na tyto
spoje doplácely. První jednání s Ropidem bylo domluveno již na 12.
ledna v Mochovì (po uzávìrce tohoto èísla), na které jel i starosta
Vladimír Nekolný. O výsledku jednání budeme informovat v
únorovém vydání Kurýra.
Pokud nemáte ještì k dispozici nové jízdní øády linek 398 a 405,
vyzvednìte si je na radnici. K dispozici by mìly být také v trafice.

DÙLEŽITÉ KONTAKTY PRO OBÈANY
Úøad mìstyse Nehvizdy
Starosta – Vladimír Nekolný
Místostarosta – Antonín Bendl
Mìstská policie Šestajovice
Pošta Nehvizdy
Škola
Stavební úøad Èelákovice
Matrika Èelákovice
Poruchy veøejného osvìtlení Josef Koláø
Voda – VaK Zápy s.r.o
Pohotovost pro poruchy vody
Katastrální úøad Praha – východ
Èeská energetická a. s.
- poruchy
Støedoèeská plynárenská a. s.
- pohotovost

326992523¸ 724191245
326996535, 736671445
606678059
725378590, 725378591
326996181
326992532
326929132
326929147
723256911
326902922
603206753
284041111
840840840
840850860
840113355
1239

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Praktická lékaøka MUDr. Irena Losmannová ordinuje v nehvizdské
sokolovnì každé úterý, vždy od 13 do 16 hodin. Obec ordinaci
dovybavila, aby vyhovovala všem normám, pøibyla napøíklad
kartotéka nebo chladnièka. Samozøejmì, že paní doktorka je
pøipravena pøijímat i nové pacienty, a pokud o ordinaci v Nehvizdech
budou mít obèané velký zájem, je pøipravena i upravit ordinaèní
hodiny, aby vyhovovaly napøíklad i zamìstnaným obèanùm.
Prosíme obèany, aby tuto službu hojnì využívali. Další informace
najdete také na www.nehvizdy.cz.

Ing. Vladimír Kosík
info@vak-zapy.cz

Na základì rozhodnutí zastupitelstva došlo v Mìstysu Nehvizdy ke
zmìnì provozovatele obecního vodovodu a splaškové kanalizace. K
datu 31. 10. 2010 ukonèila èinnost firma VaK Mladá Boleslav a od 1. 11.
2010 zahájila èinnost firma VaK Zápy. K datu 31. 10. 2010 firma VaK
Mladá Boleslav provedla odeèty vodomìrù a vyfakturovala vodné a
stoèné.
Další odeèty ke konci roku 2010 již provádìla firma VaK Zápy, která
pøevzala pracovníka, který dosud odeèty vodomìrù provádìl.
V souvislosti se zmìnou provozovatele je tøeba, aby obèané Nehvizd
uzavøeli nové smlouvy na odbìr vody a vypouštìní odpadních vod.
Formuláøe tìchto smluv obdrží odbìratelé dvojmo s fakturami za
vodné a stoèné za listopad a prosinec 2010. Jedna smlouva zùstává
odbìrateli, druhá je pro provozovatelskou firmu. Tuto druhou,
podepsanou smlouvu pøedejte prosím na úøad mìstyse Nehvizdy do
podatelny (nebo do schránky umístìné na budovì úøadu), pøípadnì
odešlete poštou na firmu VaK Zápy s.r.o., Toušeòská ul. 9, 250 01
Brandýs nad Labem.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚØADU
Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKÙ dle obecnì závazných vyhlášek

•

S úèinností od 1. ledna 2011 bude poskytována nová (tedy
o 5 % snížená) odmìna všem èlenùm zastupitelstva dle
naøízení vlády è. 37/2003 Sb. ze dne 7. prosince 2010.
Cena vodného a stoèného pro rok 2011 se nemìní.

•

Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu èiní 500 Kè
za trvale hlášeného obèana (tj. obèana ÈR a cizince s trvalým
pobytem na území obce).
Podle novely místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázovì bez vymìøení do 31. 3. 2011.

•

Poplatky se platí na úèet správce poplatku, a to hotovì v
pokladnì správce poplatku (na úøadu mìstyse Nehvizdy,
Pražská 255), nebo pøevodem na úèet, který poplatníkovi
sdìlí správce poplatku na tel. è. 326992523 nebo 724191245.

•

Poplatek za jednoho psa je ve výši 100 Kè, za druhého a
každého dalšího psa téhož poplatníka èiní poplatek 150 Kè.
Poplatky se hradí do konce února 2011.

•

Na úøadu mìstyse provádíme vidimaci a legalizaci a je zde
kontaktní místo CzechPOINT

Ordinace MUDr. Losmannové

Foto Miroslava Kvasnièková
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ZMÌNA PROVOZOVATELE
OBECNÍHO VODOVODU
A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

•

LÉKAØKA V NEHVIZDECH
ORDINUJE KAŽDÉ ÚTERÝ
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Aktuální informace o poplatcích a zmìnách najdete na
www.nehvizdy.cz, sekce Czech POINT, pro informace mùžete rovnìž
volat na telefonní èíslo 326 992 523, pøípadnì si o nì napsat na
mestys@nehvizdy.cz.

Nehvizdský kurýr

Nezávislý mìsíèník mìstyse Nehvizdy

KONTEJNERÙ
NA TØÍDÌNÝ
ODPAD JE
ZASE VÍC
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
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NOVÝ FLORBALOVÝ ODDÍL DÌTÍ
INFORMAÈNÍ A NÁBOROVÁ SCHÙZKA
Hynek Ondráèek

Foto Miroslava Kvasnièková

Prosím, tøiïte odpad. Kontejnerù na nìj budete mít po celé obci dost.
Už v prosinci pøibyly v ulicích Lentlilek dva na plasty, obec však ještì
objednala další ètyøi na sklo a stejný poèet na papír. Ty budou
rozmístìny po celé obci.

TJ Sokol Nehvizdy zve všechny rodièe dìtí roèníky 2003 až 2007, které
mají zájem o úèast v novì se zakládajícím oddílu florbalu, aby se
dostavili dne 31. ledna 2011 v 18.00 hodin do zasedací místnosti TJ
Sokol v místní sokolovnì. Probìhne avizovaný nábor dìtí, pøedstaví se
trenéøi, bude nastínìn chod oddílu spolu se všemi podrobnostmi.
Rodièe se zde dozví vše, co je bude zajímat. Na vaši návštìvu se tìší za
TJ Sokol Nehvizdy Hynek Ondráèek.

Po žádosti obèanù na prosincovém zastupitelstvu se zaèalo ihned
jednat. Žlutý kontejner na plast se pøed Vánocemi objevil pøed
bytovým domem v ulici Pražská, další pak u parèíku v ulici Družstevní.
„Také jsme objednali kontejnery na sklo a na papír,“ svìøuje se starosta
obce Vladimír Nekolný.
V prùbìhu dalších týdnù se tak v mìstysi objeví dalších celkem osm
kontejnerù na sklo a na papír. I pøes zvýšený poèet nádob na tøídìný
odpad je ovšem nutné dodržovat základní pravidla. Tøídit odpad
peèlivì a objemnìjší vìci házet do kontejnerù zmaèkané. To platí
pøedevším o plastových lahvích, v budoucnu pak o papírových
kartonech a krabicích.
Obèanùm však stále zùstává možnost ukládání tøídìného odpadu do
barevných pytlù a na sbìrném dvoøe. Pytle jsou k dispozici na úøadì,
každý vás vyjde pouze na pìt korun. Žluté pytle jsou na plast, modré na
papír. Takto vytøídìný odpad v pytlích dáte ráno ve svozový den pøed
dùm ke kontejneru na smìsný odpad a pracovníci technických služeb
jej odvezou. Kalendáø svozových dní najdete na webu obce, který
bude aktualizován po dohodì se svozovou firmou.

Na tìchto místech pøibyly nové kontejnery na tøídìný odpad:
ul. Pražská u bytového domu è. 564 plast, papír, sklo
ul. Horoušanská za bývalým archivem plast, papír, sklo
ul. Družstevní u parèíku plast, papír, sklo
ul. U Parku za prodejnou potravin plast, papír, sklo
pøed sbìrným dvorem veøejnì pøístupný kontejner na tetra pack

GRATULUJEME JUBILANTÙM
Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Vážení spoluobèané, øada z vás, pøedevším obyvatel ze starší zástavby,
se na nás obrací, abychom v èasopisu uvádìli také rubriku Významná
životní jubilea. Velmi rádi takto èiníme.
Vìzte, že již øadu let (a volby na tom rozhodnì nic nezmìnily) chodí s
osobní gratulací a malým dárkem z úøadu za oslavenci z povìøení
radnice dvojice Václav Manhart a Alena Plavnická, kteøí naše seniory
dobøe znají. Vážíme si našich seniorù a pøání všeho nejlepšího k výroèí
je to nejmenší, co pro nì mùžeme udìlat.
V lednu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum:

Antonín Kuèera, Eva Benešová, Marta Adámková,
Irena Rùžièková
Mìstys Nehvizdy pøeje výše uvedeným jubilantùm hodnì zdraví a
osobní spokojenosti do dalších let.

ZUMBA: STANOVISKO VEDENÍ TJ SOKOL
Josef Koláø
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Vzhledem k tomu, že se v poslední dobì „vyrojilo" mnoho spekulací a
dohadù ohlednì cvièení Zumby v naší sokolovnì, cítíme potøebu se
vyjádøit k celé situaci. Cvièení zumby pod vedením paní Marcely Lucas
zaèalo 6. prosince 2010. Jelikož jde o velice moderní a atraktivní formu
vyžití, èemuž také hodnì dopomohla výborná cvièitelka Marcela, tak
si Zumba za hodnì krátkou dobu našla velký poèet zájemkyò z celých
Nehvizd.
Kapacita malého sálku, který si paní Lucas u TJ Sokol objednala, tedy
zaèala být malá, a proto se vedla jednání o možném pronájmu velkého
sálu, který byl v požadovaném termínu obsazen. Na tìchto jednáních
ovšem nedošlo k dohodì na výši pronájmu, a proto vše mìlo zùstat pøi
starém, tedy Zumba mìla dále pokraèovat v malém sálku. Zámìrnì je
uvedeno slùvko "mìla"! Minulý týden jsme dostali od paní Lucas
vyjádøení, že ze zdravotních dùvodù musí cvièení ukonèit. Výbor TJ
Sokol tedy mìl zájem o pokraèování spolupráce, která by byla
spoèívala na pøedchozí dohodì, a jedinou zmìnou pro ženy by patrnì
byla nutnost registrace a potvrzení úèasti u cvièitelky. Doufáme, že
paní Marcela brzy naváže na naši pøedchozí spolupráci.
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NEHVIZDSKÁ BEZPEÈNOSTNÍ RUBRIKA
Mìstská policie Šestajovice, Husova 20
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
Email: mp@sestajovice.cz
Policie ÈR - Obvodní oddìlení Èelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 326 991 239
Email: phoocelak@mvcr.cz

PØEHLED AKTIVIT
Strážníci v prosinci odsloužili v Nehvizdech celkem 36 denních a noèních
smìn. Hlídková èinnost byla zamìøena zejména na dodržování pravidel
silnièního provozu v obci a veøejný poøádek.
V prosinci øešili policisté v Nehvizdech celkem 21 skutkù (3 trestné èiny a
18 pøestupkù - 16 v dopravì, 2 proti veøejnému poøádku). Policisté dále
vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneè hlídkovou èinnost v
rozsahu cca 150 hod.

STØÍPKY Z AKCE
Dne 13. 12. 2010 v odpoledních hodinách nalezla hlídka mìstské
policie v ulici Podolí pøi provádìní hlídkové èinnosti registraèní znaèku
automobilu. Jelikož majitel nebyl zjištìn, registraèní znaèka byla
následnì odeslána úøadu Magistrátu hlavního mìsta Prahy.
V dobì od 19. 12. 2010 do 20. 12. 2010 rozbil neznámý pachatel
nezjištìným pøedmìtem okno u øidièe vozidla Š. Octavia, následnì
otevøel kapotu a odcizil pøední xenonové svìtlomety, èímž majiteli
zpùsobil škodu ve výši 25.000,- Kè. Pokud byste mìli relevantní
informace k pøípadu, obrate se prosím na PÈR Èelákovice.

DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ V NEHVIZDECH
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Komise finanèní a bezpeènostní v souèasné dobì pøipravuje posouzení
potøeb mìstyse v oblasti dopravního znaèení. Ve spolupráci s mìstskou
policií bude zpracován návrh, který bude pøedložen zastupitelstvu k
projednání. Byl bych rád, kdyby se v urèité fázi pøípravy mohli k návrhu
vyjádøit také spoluobèané. Mimo jiné bude nutné doplnit oznaèení
obytných zón, z dosavadních podnìtù bude posouzena napøíklad
možnost zøízení zpomalovacího semaforu u pøechodu na námìstí a na
pøíjezdu do Nehvizd od Mochova, kde øidièi pøedepsanou rychlost
opravdu nedodržují. Dìkuji také za podnìty, které jsem od obyvatel
Nehvizd obdržel. I nadále stojíme o vaše podnìty, postøehy a nápady,
které mùžete zasílat emailem na adresu financni@nehvizdy.cz.
Pøechod na námìstí
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MOCHOV S VÝSTAVBOU
NESOUHLASÍ, OBÁVÁ SE
VŠAK, ŽE RWE SI VYŠLAPÁVÁ
CESTY JINUDY
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

Paroplynová elektrárna, kterou by chtìlo postavit RWE v katastru
Mochova, je již nìkolik let velkým tématem všech, kteøí v trojúhelníku
Nehvizdy-Mochov-Èelákovice bydlí. Proto jsme si pro èerstvé
informace zajeli v pátek 7. 1. ve veèerních hodinách se starostou
mìstyse Vladimírem Nekolným pøímo do Mochova. „Ze zápisu
zastupitelstva z 16. prosince, který je pøístupný na webových stránkách
obce, vyplývá, že Mochov je nadále proti výstavbì paroplynové
elektrárny," sdìlili starosta Mochova Ladislav Marek a místostarosta
František Bouèek.
Je i nové zastupitelstvo Mochova, které vzešlo z øíjnových voleb, proti
výstavbì paroplynové elektrárny?
Marek: Zastupitelstvo Mochova s výstavbou nesouhlasilo již 4. 12.
2009 a novì zvolení zastupitelé v prosinci s výstavbou opìt
nesouhlasili. A urèitì se nedìje nic, co by toto jejich rozhodnutí mìlo
zmìnit.
Pøesto u projednávání jednoho prosincového bodu bylo
zastupitelstvo rozdìleno na dva tábory vy oba a další tøi zastupitelé
jste se chtìli v pøípadì oslovení zastupitelstva ze strany RWE
seznámit s novými informacemi, dalších pìt zastupitelù bylo proti.
Marek: My jsme se totiž z nepøímých informací (z usnesení
ministerstva dopravy) dozvìdìli, že dceøiná spoleènost RWE projevila
zájem o odkup pozemkù pod rušenou tratí do Mochova. Vyjádøila se v
tom smyslu, že se jim pozemky hodí, protože tam plánuje RWE
výstavbu paroplynové elektrárny. A to je v poslední dobì jediná
informace a hmatatelný dùkaz, že RWE od zámìru neustoupilo. Proto
jsme se chtìli, pokud by RWE pøišlo, dozvìdìt více. Nicménì návrh
nebyl pøijat.
Bouèek: Pokud navíc nemá RWE schválenou dokumentaci EIA - studii o
dopadu elektrárny na životní prostøedí, stejnì bychom s nimi nejednali
a ukázali jim dveøe. Domnívám se však, že pokud by tady snad v
budoucnu nìkdy elektrárna stála, nebude o tom bohužel podle mne
rozhodovat Mochov, tady záleží pøedevším na energetické koncepci ÈR
a také na územním plánu kraje, tedy ochotì kraje elektrárnu zahrnout
do územního plánu.
Myslíte, že vás chce RWE jako obec, v jejímž katastru by se mìlo
stavìt, obejít?
Bouèek: Já bych si hroznì pøál, aby to nebylo možné, ale už jen z indicií,
které máme, že na projektu RWE stále pracuje, i když zná naše
nesouhlasné stanovisko, bohužel vyplývá, že to možné je. A
samozøejmì dodávám, že je to špatnì, protože stanovisko dotèené
obce by mìlo být závazné pro všechny.
Chtìli jste tøeba nìkdy vyjádøení kraje, že s výstavbou paroplynové
elektrárny nesouhlasí?
Marek: I obèanské sdružení Mochov místo pro život oslovilo poslance a
politiky. Odpovìdìli dva a ne úplnì konkrétnì. Já jako starosta
Mochova jsem psal už pøed tøi ètvrtì rokem hejtmanu Rathovi. Dopis
najdete rovnìž na stránkách Mochova. Chtìli jsme, aby kraj do našeho
rozhodnutí nevstupoval. Hejtman mi vùbec neodpovìdìl. Co na to
øíct?

Foto Miroslava Kvasnièková
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AKTIVUJTE SI ZASÍLÁNÍ
SMS Z ÚØADU MÌSTYSE
Miroslava Kvasnièková
mestys@nehvizdy.cz
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
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Tvar SMS pro odbìr komerèních informací je:
ADD MES1752 B-pøíjmení a jméno C-ulice a èíslo popisné D-email
Všechny registraèní SMS zasílejte na èíslo 608 512 513. Pokud
následnì zjistíte, že vám tato služba nevyhovuje, staèí zaslat SMS ve
tvaru DEL èíslo seznamu (pøíklad : DEL MES6837 pro zrušení zpráv z
úøadu) na stejné telefonní èíslo.

Než se pustíte do ètení tohoto èlánku, vezmìte si prosím k ruce svùj
mobilní telefon. Uvidíte, že to mnohé usnadní. O co tedy jde. Úøad již
nìkolikrát v Nehvizdském kurýru upozoròoval na existenci SMS
rozhlasu a vyzýval spoluobèany k registraci k tomuto systému, který má
nesporné výhody. Po provedení registrace totiž dostanete aktualitu
pøímo do svého telefonu. Úøad tedy rozšíøí sdìlení a vy budete moci
naložit s informací dle vašeho uvážení, a už se nacházíte kdekoliv.
Celkem mùžete obdržet až 3 kategorie SMS zpráv:
1.
zprávy z úøadu (výluky sítí, varování, havárie, apod.)
2.
ze sportu a kultury (akce tohoto typu v obci)
3.
z komerèní sféry (prodejci, èistírna peøí apod.).
Každý se mùže rozhodnout, jakou kategorii zpráv chce dostávat.
K odbìru SMS rozhlasu se pøihlásíte pomocí jednoduché SMS zprávy za
cenu dle vašeho tarifu. Pøijímání zpráv z SMS rozhlasu je samozøejmì
zdarma.
A teï již pojïme registrovat zasláním SMS dle pøíkladu:
Tvar SMS pro odbìr zpráv z úøadu je:
ADD MES6837 B-pøíjmení a jméno C-ulice a èíslo popisné D-email
(pøíklad: ADD MES6837 B-Josef Novak C- Prazska5 D-josef@seznam.cz )
Tvar SMS pro odbìr informací o sportu a kultuøe je:
ADD MES6323 B-pøíjmení a jméno C-ulice a èíslo popisné D-email
(pøíklad: ADD MES6323 B-Josef Novak C-Prazska5 D-josef@seznam.cz )
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