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TERMINÁL VYSOKORYCHLOSTNÍ DRÁHY
V NEHVIZDECH MÁ SVOU PODOBU
Jsem velmi rád, že vám můžeme představit
ztvárnění nového terminálu, které zvítězilo
v architektonické soutěži, a ještě raději, že
vítězný návrh korespondoval s naší představou,
kterou jsme o podobě tohoto nádraží v katastru
našeho městyse měli s kolegy v radě městyse.
Soutěž byla neveřejná, proto jsme bohužel
nemohli dopředu představit všechny návrhy
vám občanům, ale v momentě, kdy to epidemická situace dovolí, přiveze Správa železnic
do Nehvizd výstavu všech architektonických
ztvárnění terminálu (bylo jich více než dvacet).
A zároveň přijede také zástupce architektů vítězného návrhu, abyste se ho mohli ve veřejné
diskuzi na cokoliv zeptat. Stejně tak vám budou
na besedě k dispozici opět také zástupci Správy
železnic.
Na vizualizacích se můžete podívat, jak bude
vypadat nádraží svého druhu první v Česku.
Samozřejmě, každý má jiné představy, jiný
vkus, ale věřím, že jeho podobu oceníte. Za
sebe mohu říct, že jsem velmi ocenil profesionalitu odborníků při výběru výsledné podoby
terminálu a že jsem nesmírně ocenil, že všichni
akceptovali pohled Nehvizd, který jsem mohl
jako jeden z porotců v soutěži prosazovat.
Architekti ve spolupráci s urbanisty a dopravními inženýry měli možnost od začátku září
do konce listopadu minulého roku navrhnout
přesné umístění a vnější i vnitřní podobu
nového terminálu vysokorychlostní železnice
na okraji Prahy. Terminál měl podle zadání
zahrnovat i prostory pro parkování tří tisíc
automobilů a napojení na regionální autobusovou dopravu.
Výběr měla na starosti porota složená z šesti
nezávislých architektů, dvou zástupců Správy

železnic a starosty Nehvizd, v jejichž těsné
blízkosti nové nádraží vzniká.
Celou tiskovou zprávu Správy železnic a vizualizace najdete na webu Nehvizd.
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Vizualizace: Správa železnic
Text: Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE UZAVŘENA
Ordinace bude od 1. 3. do 5. 3. 2021
uzavřena z důvodu dovolené. Sestra bude
přítomna v ordinaci v úterý a ve středu.
V akutních případech zastupuje MUDr.
Holasová Lenka, Zápy 6, tel. 775 167 000.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Kateřina Nekolná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

CO ČEKÁ NEHVIZDY V LETOŠNÍM ROCE
Hlavní priority investic 2021
Projektů, které dokončujeme, nebo s nimiž
chceme v Nehvizdech začít, je celá řada. Vše
bude samozřejmě záležet také na tom, kolik
peněz ze státního rozpočtu do Nehvizd nakonec přijde, zatím to neví nikdo. Budeme dělat
vše proto, abychom důležité projekty dotáhli
k vaší spokojenosti do zdárného konce. Podívejte se, co městys čeká v tomto roce.
Akce, které chceme dokončit:
• Dobudování zdravotního střediska ve východní části městyse a přestěhování praktického lékaře a dětského lékaře
• Dokončení ulice Na Vodoteči (U Rákosničkova hřiště), Pionýrů a ulice Nové. Zhotovení
obrubníků, podloží a povrchu vozovky.
• Dokončení přívodu pitné vody do č.p. 100,
kterou před uzavřením škol využívala naše
ZUŠ pro výtvarný obor a snad jí brzy opět
využívat bude.
• Cyklostezka do Mstětic (dokončení části ke
kolejím a za kolejemi směr do Mstětic)
• Dokončení atletického stadionu. Jde o projekt T.J. Sokol Nehvizdy, ale obec jej podporuje spoluúčastí 17 milionů korun.
• Dokončení dostavby základní školy včetně
okolních úprav. Dostavba školy je v gesci dobrovolného svazku obcí, na úpravě okolí školy

se podílí také městys.
• Nákup některých herních prvků na dětská
hřiště.
• Výstavba kolumbária na nehvizdském
hřbitově.
Chtěli bychom začít s těmito projekty:
• Výstavba dvou zastávek u Lidlu – ve směru
na Prahu a ve směru na Poděbrady.
• Budování zázemí pro atletický stadion v
areálu fotbalového hřiště
• Rekonstrukce úřadu městysu, rádi bychom
pro vás udělali bezbariérový a moderní úřad.
• Vybudování západního přivaděče vody:
posílení přivaděče vody do nové zástavby
v Canabě (západní část Nehvizd).
• Rekultivace oddychové zóny v Nehvizdkách,
takzvané cihelny
• Rekonstrukce č.p. 8 v Pražské ulici
• Příprava projektu k výstavbě nové budovy
pro dětské skupiny a DC Dráček, chceme
dětské skupiny pro 48 nejmenších a hezké
prostory pro kroužky pro všechny věkové
kategorie.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
OD TECHNICKÝCH SLUŽEB

Nehvizdský občan Tomáš Volfík se obrátil na městys s žádostí
o pomoc při vybudování bezbariérového vjezdu v ulici Jirenská. Rada
městyse s žádostí souhlasila. Dlažbu rodina koupila a vjezd bezplatně
zbudovali pracovníci našich technických služeb. Je to asi to nejmenší,
co obec může pro člověka, který se ocitne v tíživé situaci, udělat.
A musím říct, že to v této divné době udělalo radost i nám.
Pan Volfík poslal i poděkování. Píše: Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za ochotu vyhovět mé žádosti, a hlavně za realizaci této akce. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem opravdu
rád za bezbariérový přístup k domu. Ještě jednou vám děkuji.
Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

MĚSTYS MÁ SCHVÁLENOU VLAJKU

Ke znaku Nehvizd nově přibyla také vlajka
městyse. Ke schválení podoby naší vlajky
došlo na jednání sněmovního podvýboru pro
heraldiku a vexilologii 9.12.2020. Informace
o schválení vlajky Nehvizd již byla veřejně
prezentována na internetových stránkách
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/
id/50cbeae9-e294-4016-b25b-06ffbd3c9d0c.
Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, červený
a zelený, v poměru 4 : 1. Ze zeleného pruhu
vyniká bílá kvádrovaná hradba s cimbuřím

prolomená prázdnou bránou s otevřenými
vraty a vytaženou mříží, vše žluté. Za zdí
vynikají dvě bílé kvádrované věže, každá
s černým čtvrceným oknem, cimbuřím
o třech zubech a modrou stanovou střechou
zakončenou žlutou šesticípou hvězdou. Poměr
šířky k délce listu/vlajky je 2 : 3.
Současně se schválením nové vlajky byl do
systému REKOS (zajišťuje evidenci žádostí
o udělení obecních symbolů a shromažďuje
informace o obecních symbolech České republiky) zařazen také historický znak městyse.
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Vlajka, kterou můžete vidět na vizualizacích
v barevné i černobílé variantě, Nehvizdům
dlouho chyběla. Využije jí nejen městys při
slavnostních akcích, určitě v prosinci na 80.
výročí operace Anthropoid, ale také naše základní i umělecká škola a spolky. Bude pěkné
na národních i mezinárodních mítincích vidět
naše úspěšné reprezentanty z řad sportovních
oddílů s vlajkou Nehvizd.
Josef Kolář,
mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

HVĚZDY V NEHVIZDECH
NA FOTOGRAFIÍCH A VE VIDEÍCH

Kvůli velmi přísným epidemickým opatřením jsme vás letos nemohli pozvat 5. února
přímo na mezinárodní atletický mítink
Hvězdy v Nehvizdech do sportovní haly.
Přijměte proto alespoň pozvánku na web
http://hvezdyvnehvizdech.cz/, kde najdete
videa, bohatou fotogalerii a veškeré informace o letošním i minulých ročnících.
A podívejte se alespoň na několik skvělých
fotografií z letošního mítinku, k němuž se
určitě vrátíme také v březnovém vydání
Kurýra.
Sestřih z toho nejlepšího najdete na webové
stránce http://hvezdyvnehvizdech.cz/
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live-stream/, najdete tam také sestřih z ČT
Sport.
I když do haly mohli jen sportovci a organizátoři, byly tam i naše děti. Alespoň v obraze.
Školáci namalovali své autoportréty a ty se
namísto nich usadily v hledišti. Snad to letos
takto bylo naposledy a příště si už budeme
moci Hvězdy užít přímo na místě.
Mezinárodní atletický mítink Hvězdy
v Nehvizdech se koná od roku 2018 a dnes již
zaujímá pevné místo v českém, evropském
a světovém kalendáři prestižních halových
mítinků. Od roku 2020 jsou Hvězdy v Nehvizdech certifikovány Českým atletickým
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svazem a jsou zařazeny mezi mítinky World
Athletics Indoor Tour kategorie Bronze.
Za uspořádání mítinku patří dík řediteli
Hvězd Tomáši Vojtkovi a také všem partnerům, sponzorům a podporovatelům, kteří
letošní ročník podpořili.
A samozřejmě především sportovcům
(v národním výškařském klání se mimochodem představily i nehvizdské atletky), kteří
svými výkony opět ukázali, že Hvězdy září
v Nehvizdech.
-redFota: archiv Hvězdy v Nehvizdech
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

ATLETICKÝ MÍTINK OČIMA
JEHO TITULÁRNÍHO PARTNERA
Od sídla společnosti DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o., do sportovní haly v Nehvizdech
to trvá svižnější sportovní chůzí zhruba deset
minut. Mnozí sportovci, kteří se do haly již
čtvrtým rokem sjeli, by vzdálenost zvládli i za
kratší dobu, ale i tak není pochyb, že jsou s tímto víceúčelovým sportovištěm blízcí sousedé.
To však není jediné, co je spojuje. Již od roku
2018, kdy se právě v této hale konal 1. ročník
mezinárodního atletického mítinku Hvězdy
v Nehvizdech, jsou jejich hrdým partnerem.
A letos už potřetí partnerem titulárním.
Proč se do podpory této akce vrhli po hlavě
a drží ji až do dneška? Hlavní myšlenkou tohoto atletického mítinku je skloubit dohromady
závody pro co největší množství dětí, mládeže
a hendikepované sportovce, kterým mítink
pomáhá nejen finančně, ale i motivačně.
Metou ředitele mítinku Tomáše Vojtka je deset
tisíc dětských zúčastněných závodníků, což se
mu loni téměř podařilo a nebýt koronavirové
situace, přesáhl by letos tuto metu s přehledem.
„Celé Nehvizdy jsou zapálené pro sport a věnují se mu, dokonce tu žije i má vnučka, která
ráda běhá, a proto, když mě ředitel mítinku
Tomáš Vojtek poprvé oslovil, jsem neváhal
tuto dobrou věc podpořit,“ říká Vladislav
Pecha, zakladatel a jednatel společnosti DNA
CENTRAL EUROPE. „Jsme stabilní česká
společnost s 28letou tradicí, proto cítím, že je
dobré podpořit začínající sportovní hvězdy,
aby měli šanci se rozzářit a zářit dál, tak jak se
to poštěstilo nám,“ říká Pecha a s úsměvem
dodává: „Kdo jiný by měl hvězdy rozzářit než
společnost, která nabízí systémy řízení osvětlení včetně nouzového a zabývá se dodávkou
komponentů do svítidel? Bereme to téměř jako
povinnost.“
Bylo to napínavé, ale nakonec získala tato akce
v nejisté koronavirové době plné vládních opatření zelenou a 5. února se mohl uskutečnit již
4. ročník. „Bohužel se závodníci museli obejít

bez podpory diváků, ale všichni, kteří se v pátek dívali na živý přenos tu závodní atmosféru
cítili. Cením si toho velmi, že i v této době
přijeli podpořit naše začínající sportovce takové atletické hvězdy jako italský fenomén, mistr
světa i Evropy ve skoku do výšky Gianmarco
Tamberi, či miláček publika Jamal Wilson,
který k nám přijel již potřetí,“ shrnuje Vladislav
Pecha.
Přestože se mítink uskutečnil bez účasti diváků,
organizátoři se snažili atmosféru závodu navodit. Na židlích byly nalepeny dětské obrázky
portrétů a moderátor zastoupil svým hlasem
aplaus před výkony některých sportovců,
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kteří právě burácení publika vyžadují. Zlato si
z našich vybojoval koulař Tomáš Staněk, který
zvítězil pokusem dlouhým 21,22 metrů ze
závěrečné série. Hlavní zlato patří ale především organizátorům a partnerům, bez nichž by
se mítink těžko konal. Věříme, že příští rok se
akce uskuteční opět v plném rozsahu a budeme
moci fandit a podpořit kladný vztah mládeže
ke sportu a atletice nejen online.
Foto: DNA CE, Vladislav Pecha (vlevo)
a Tomáš Vojtek (vpravo),
archiv Hvězdy v Nehvizdech

5

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Novou specifikaci podlah v prostorách
budoucích ordinací a pověřilo starostu
podpisem „Specifikací interiérů ordinací“.
- Uzavření směnné smlouvy na pozemky
parc. č. 200/391 o výměře 74 m2, parc. č.
200/392 o výměře 123 m 2, parc. č. 200/393
o výměře 119 m 2, parc. č. 200/394 o
výměře 70 m 2 a parc. č. 200/395 o výměře
7 m 2, všechny v k. ú. Nehvizdy za pozemek parc. č. 200/370, v k. ú. Nehvizdy, o
výměře 513 m2, ve vlastnictví společnosti
CANABA - Pozemní stavby, s.r.o.,
a pověřilo starostu městyse podpisem této
smlouvy.
- Uzavření Dohody, označené jako „Dohoda o přistoupení k dluhu, Uznání dluhu, Dohoda o splátkách“, mezi městysem,
coby věřitelem, R. S. a R. B., T. S. a A. H.
coby dlužníkem jejímž předmětem je dluh
na nájemném.
- Rozhodlo o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadateli
TJ Sokol Nehvizdy se sídlem Na Příštipku
135, 250 81 Nehvizdy, IČ: 43755062 ve
výši 9 000 000 Kč na výstavbu atletického
oválu Nehvizdy.

- Text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Nehvizdy
mezi městysem Nehvizdy a TJ Sokol Nehvizdy se sídlem Na Příštipku 135, 250 81
Nehvizdy, IČ: 43755062 jako příjemcem.
- Smlouvu o poskytování pečovatelské
služby č. 2021/001 na rok 2021 mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvkovou organizací, a městysem Nehvizdy
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- Na základě VŘ uzavření „Smlouvy
o svozu, přepravě a odstraňování odpadu“ č. S/5000033/02300159/29/2021 mezi
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a městysem Nehvizdy na dobu
neurčitou. ZM pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
- Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o svozu, přepravě a odstraňování odpadu“
č. S/5000033/02300159/29/2021 mezi
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a městysem Nehvizdy na dobu
neurčitou. ZM pověřilo starostu podpisem
tohoto dodatku.
- Poskytnutí individuální dotace, na účel
vyjádřený v žádosti, žadateli ATHLOS,
spolek, IČ 06440932, Pražská 255, Ne-

hvizdy ve výši 400 000 Kč na organizaci
mezinárodní atletického mítinku „Hvězdy
v Nehvizdech“.
- Text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Nehvizdy
č. 4/2021 mezi městysem Nehvizdy
a spolkem ATHLOS, Pražská 255, Nehvizdy, IČO 06440932 jako příjemcem.
- Rozšíření komunikace II/611 o odbočovací pruhy u točny autobusů, které bude
provedeno při rekonstrukci silnice a při
výstavbě kruhové křižovatky.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby pro ČEZ Distribuce, a.s.., IČ 24729035 na pozemek p. č.
200/376 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem.
ZM bere na vědomí zprávu o kontrole
příspěvkových organizací.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo
na úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsících lednu a únoru oslaví
v Nehvizdech významné životní
jubileum narození tito občané:

Vladimír KAREL
Václav ČEJKA
Jana HÁJÍČKOVA
Stanislav KRÁL
Eva BENEŠOVÁ
Miloš WEINZETTL
Jaroslava MANHARTOVÁ
Helga ROHACZKOVÁ
Dana FORMÁNKOVÁ
Božena LEDECKÁ
Alexander TODOR
Radovan SVOBODA
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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Praktický lékař Praha-východ, s.r.o.
Moderní ordinace v Nehvizdech registruje nové pacienty.
Prevence, kurativa, očkování, odběry, CRP, EKG, TK Holter,
Quickův test. Závodní péče.
Ordinační hodiny viz www.lekarnehvizdy.cz

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

POPLATKY PLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET. NA ÚŘAD
CHOĎTE JEN V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH
ÚŘEDNÍ HODINY ÚM Nehvizdy
PO
ST

8.00 –12.00 13.00 – 17.00
8.00 –12.00 13.00 – 17.00

MÍSTNÍ POPLATKY 2021
POPLATEK ZA PSA
(OZV č. 2/2019)
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za
druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Za psa jehož držitelem
je osoba starší 65 let 200 Kč. Za
druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez
vyměření do 31. 3. 2021.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
(OZV č. 6/2019)
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí 750 Kč za trvale
hlášeného občana na rok (tj. občana
ČR a cizince s trvalým pobytem nebo
přechodným pobytem na území obce
na dobu delší než 90 dnů), úleva
z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65 a více
let (poplatek činí 650 Kč).
Poplatek splatný jednorázově bez
vyměření do 31. 3. 2021.
Známky na popelnice budou dle
rozhodnutí rady městyse ze dne 7. 1.
2019 vydávány podle počtu trvale
přihlášených osob v čísle popisném:
1 známka – počet 1 až 3 osoby
2 známky – počet 4 až 6 osob
3 známky – počet osob 7 a více
Na nemovitost, kde není nikdo trvale
hlášen, bude majiteli vydána pouze
1 známka.
Poplatky se platí správci poplatku,
a to hotově nebo bezhotovostně
v pokladně (tj. na úřadu městyse
Nehvizdy, Pražská 255), nebo
převodem na účet 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do
variabilního symbolu:
1340 a vaše číslo popisné při placení
za odpad, 1341 a vaše číslo popisné
při placení za psa.
Po uhrazení poplatku si známku na
popelnici vyzvednete v podatelně.
Současně vám bude vydána i známka na biopopelnici. Bližší informace
na tel. 326992523 nebo 724191245.

OTVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 9.30 do 13.00 hod.
Na sběrném dvoře je zpoplatněna
stavební suť: jeden vozík za auto (cca
500 kg)/měsíc zdarma, každý další
vozík v daném měsíci je zpoplatněn
částkou 350 Kč. Pneumatiky bez
disku z osobního automobilu: 50 Kč/
kus, samostatné disky jsou zdarma.
Pneumatiky s disky nebereme.
KONTEJNER NA PAPÍR
Před sběrným dvorem u obecního
úřadu je přistaven velký kontejner na
papír. Vhazujte do něj výhradně papír, krabice a obaly před vyhozením
rozložte, rozřežte nebo sešlapejte. Do
tohoto kontejneru vhazujte i modré
pytle s vytříděným papírem.
Mezi papírový odpad patří noviny,
časopisy, letáky, kancelářský papír,
lepenkové krabice, kartony, papírové
obaly na potraviny a jiné papírové zboží. Do těchto nádob nepatří
papírové kelímky od nápojů, nápojové kartony, papírové pleny, dehtový
papír a papír mastný, mokrý nebo
jinak znečištěný.
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Připomínáme, že si můžete v podatelně úřadu pořídit pytle na:
- nápojové (tetrapakové) kartony,
oranžové a jsou zdarma.
- papír (modré) a plast (žluté) stojí
6 korun jeden.
- bioodpad z kuchyně za 4 a 5 korun
kus.
Všechen tento odpad v označených
pytlích můžete umístit před dům a
každé úterý a pátek je technické služby odvezou.
Tabulku s rozpisem svozu bioodpadu
v roce 2021 najdete v dalším čísle
časopisu.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
OD 1. 1. 2021
Na základě předložené kalkulace
vodného a stočného pro rok 2021
firmou VaK Zápy, s r. o., zastupitelstvo městyse na svém 21. zasedání
(10. 12. 2020) rozhodlo, že výše
vodného a stočného pro rok 2021 se
navýší takto:
Cena vodného: 44,44 Kč/m3 vč. DPH
Cena stočného: 38,47 Kč/m3 vč. DPH

WWW.NEHVIZDY.CZ

INFO Z FINANČNÍHO ÚŘADU
Finanční úřad pro Středočeský kraj,
územní pracoviště Praha – východ,
Thámova 27, Praha 8 nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí
tak, abyste nemuseli podstupovat
rizika spojená s dopravou a osobní
přítomností na finančním úřadě informujte se na tel. 225 332 111 nebo
225 332 285. Přiznání můžete podat
bez sankcí až do 1. dubna. Kvůli
pandemii koronaviru je až do tohoto
data prominuta pokuta za opožděné
podání.
PO, ST 8.00 – 16.30 hod.
ÚT, ČT 8.00 – 14.30 hod.
PÁ
8.00 – 13.30 hod.
Pro potřeby daň. přiznání uvádíme:
řádek č. 211 – cena pozemku pro k. ú.
Nehvizdy je 14,09 Kč/m²
řádek č. 216 – (pouze u druhu pozemku F) je koeficient 1,4
řádek č. 223 – místní koeficient pro
Nehvizdy není stanoven vyhláškou
a kolonka se nevyplňuje.
OTVÍRACÍ DOBA POŠTY
PARTNER NEHVIZDY od 15. 2. 2021
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

14.00 – 18.00
14.00 – 17.00
14.00 – 18.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE NEHVIZDY PRO ROK 2021
Právnické i fyzické osoby, především spolky, působící v oblasti
sociálních a preventivních programů, ochrany životního prostředí,
výchovy, vzdělávání, kultury, sportu
a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které vykonávají činnost na území městyse
Nehvizdy, mohou žádat o dotaci z
rozpočtu obce na rok 2021. Žádosti
o individuální dotaci musí být
doručeny poštou, elektronicky nebo
osobně do podatelny ÚM Nehvizdy.
Formulář žádosti včetně příloh a
vyúčtování naleznete v aktualitách
na internetových stránkách městyse
Nehvizdy www.nehvizdy.cz
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD, TESTOVÁNÍ
A DALŠÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Milí přátelé, snažil jsem se k vám být
vždycky upřímný, budu i tentokrát. Počet
s největší pravděpodobností pozitivních
kolegů - mám na mysli pedagogy i nepedagogy, nečiním rozdílu - se nesnižuje, právě
naopak, pokud mohu říci, průběh nemoci
není úplně bezproblémový.
Ohledně testování: zpracovali jsme všechny statistické dotazníky, chci věřit, že plošné testování „od státu“ začne co nejdříve,
stejně jako vakcinace personálu školy. Jestli
se chceme udržet v provozu, jsem přesvědčený, že bez toho to fakt nepůjde.
Jednali jsme ohledně možnosti testovat
děti a zaměstnance školy (mluvím i o MŠ,
samozřejmě) pomocí neinvazivních testů
tak, aby testování bylo hrazené pojišťovnou
a bylo validní, tedy provedené zdravotnickým personálem. Snažíme se, aby to
klaplo, nechci ale slibovat nic, co nemám
jisté. Věřte mi ale, že se sakra snažíme.
Přes všechna protivenství musíme koukat
dopředu. Na našem webu už naleznete
základní informace o zápisu https://www.
skolanehvizdy.cz/o-skole/zapisy-do-prvniho-rocniku/. Po zvážení všech okolností
jsem rozhodl o online formě zápisů s tím,
že se osobně setkáme v lepší době na informačních schůzkách pro budoucí prvňáčky.
Ty se obvykle konají v červnu, uvidíme,
jaká bude situace.

Vážení rodiče, milí žáci budoucího šestého
ročníku, ve školním roce bude v případě
zájmu otevřena sportovní a jazyková třída.
Věnujte prosím pozornost informacím na
webu naší školy: https://www.skolanehvizdy.cz/o-skole/sportovni-a-jazykova-trida-2021-2022/
Přátelé, buďte na sebe opatrní. Snažíme se
i my, pořád ale visí ve vzduchu možnost

ON-LINE AKTUALITY
Z NAŠÍ ZUŠKY
On-line přenosy se pomalu stávají standardem naší doby.
Covidová situace nás naučila reagovat a přizpůsobit se
vládním opatřením. Když jsme v ZUŠce začínali tušit, že
ani plánované vánoční koncerty nemohou proběhnout
v klasické podobě, nezahodili jsme pověstnou flintu do
žita a vrhli se do natáčení videí.
Nejprve své umění představili naši žáci napříč všemi obory. Došlo k propojení techniky nahraných domácích videí
žáků a přímého přenosu moderací pedagogů ZUŠ
v reálném čase formou streamovaného přenosu. A tak
mohli naši žáci předvést to, co se distančně naučili.
Ukázalo se, že je to vážně báječný nápad a celkem sedm
on-line koncertů mělo velký úspěch. Jak už je tradicí,
poslední on-line koncert byl sestaven pouze s vánoční
tématikou v projektu Adventní ZUŠkohraní. Poděkování
patří koordinátorce PR Petře Horákové, která zajišťovala
přenos na sociálních sítích.
Všechny streamy naleznete uložené na školním YouTube
kanále v playlistu “živé vysílání”: https://www.youtube.
com/channel/UCc2thdClxnYcEITV6rubMiA nebo stačí
jednoduše naskenovat QR kód.
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
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karantény, uzavření celé třídy, uzavření
jídelny, opravdu nevíme dne ani hodiny.
Užívejte předjarní dny, buďte dobré mysli,
zdrávi a nezapomeňte, že vás máme rádi.
Luboš Rýdlo,
reditel@skolanehvizdy.cz
Veškeré informace najdete na webu školy:
https://www.skolanehvizdy.cz/

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PO SNĚHU PŮJDU ČISTÉM, BÍLÉM...

Ani velký nehvizdský vánoční koncert nešlo opomenout. Pan ředitel
Háva neváhal a s velkým zápalem vymyslel a zorganizoval celou
akci. Pochopitelně v tom nebyl sám, jelikož se do koncertu zapojili
i pedagogové ZUŠky. Pozval zajímavé hosty, domluvil propůjčení
kostela, který se na více jak 14 dní proměnil v kompletní nahrávací a
postprodukční studio. Vystupoval, natáčel, moderoval, celý koncert
sestříhal, nahrál a nakonec i sám streamoval formou veřejné premiéry na YouTube. Z pozice vzdáleného pozorovatele vím, jak náročný
úkol to byl, ale pan ředitel ho zvládl na jedničku. Výsledek stál za to,
sami jste ho jistě viděli 23. 12. 2020, kdy se v 19:00 hod. vysílal.
A pokud ne, můžete jej shlédnout na kanále
YouTube ZUŠ Nehvizdy - stačí naskenovat
tento QR kód.
Vřele doporučuji.
https://youtu.be/vmCOP6kSKxE
Text: Pavlína Nápravníková,
info@zusnehvizdy.cz
Fota: archiv ZUŠ Nehvizdy

WWW.NEHVIZDY.CZ
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Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy
vyhlašují

v souladu se zněním §§ 36 a 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a § 3a) vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, v platném znění

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
***
Zápis žáků pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem proběhne z důvodu ochrany zdraví
nás všech online bez osobní přítomnosti zapisovaného dítěte na základě následujících kritérií:
- Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném

znění
- Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
- Trvalý pobyt dítěte v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a
vytvořil školský spádový obvod pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem (Horoušany,
Horoušánky, Vyšehořovice).

1. Online zápis probíhá od pondělí 6. 4. 2021, 14.00 hodin do pátku 23. 4. 2021, 24.00 hodin
2. Výsledky zápisu (seznamy s registračními čísly) budou zveřejněny na www.skolanehvizdy.cz do
středy 12. 5. 2021, 14.00 hodin
3. Registrační číslo obdržíte po podání elektronické přihlášky, vygeneruje se automaticky, uložte si jej
prosím
4. Pro online zápis využijte odkaz
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs.nehvizdy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4426
(Aktivní odkazy Ctrl+kliknutí)

Tento odkaz je aktivní až od úterý 6. dubna 2021, nelze a není nutné se pokoušet zapisovat dříve
5. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad plnění povinné školní docházky o 1 rok (§ 37, odst. 1)
školského zákona, v případě, že je Vaše dítě mladší šesti let a Vy žádáte dřívější nástup do školy
(§36, odst. 3) školského zákona nebo v dalších odůvodněných případech Vás PROSÍME, abyste si
sjednali termín schůzky s ředitelem školy nebo se zástupkyní pro 1. stupeň na níže uvedených
kontaktech:
ředitel školy Dr. Luboš Rýdlo, 603 726 127, reditel@skolanehvizdy.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Alena Danielová, 608 335 051, danielova@skolanehvizdy.cz
6. Pokud budete žádat o odklad či dřívější nástup a nebudete mít u zápisu potřebná potvrzení nevadí,
správní řízení o odkladu přerušíme do doby dodání potřebných podkladů, což lze až do 31. 8. 2021
7. Děti, kterým byla docházka odložena vloni, se znovu zapisovat nemusí, jsou již zapsány
8. Ničeho se nebojte a klidně zavolejte, napište mail, cokoliv. Těšíme se na setkání v lepších časech – na
informační schůzce, která proběhne dle situace v červnu, srpnu nebo září, v tuto chvíli nevíme. Držte
se!
Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy
Signed by PDF Signer+
CN = PaedDr. Luboš Rýdlo
O = Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Time = 10:16 19.02.2021
Algorithm = RSA/2048

Inzerce
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Kompletní
servis bydlení

603 808 523
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Martin
Pitrůn

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

I.P.R. Real Estate
Byty • Domy • Pozemky – SVĚŘTE nám PRODEJ Vaší nemovitosti
• kvalita, spolehlivost • efektivní nástroje zajišťující rychlý prodej • VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST REALIZACÍ

Ing. Kateřina Černá

724 646 572 • cerna@ipr-real.cz • www.ipr-real.cz
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

WWW.NEHVIZDY.CZ
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Hledáme
opravdové parťáky
do automatizované skladové haly v Jirnech

✓ vícesměnný provoz nebo krátký/dlouhý týden
✓ mzda 25-30 000 Kč + výkonnostní bonus
✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ zvýhodněné volání

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.datart.jobs.cz

Primární ambulantní péče

PEDIATRIE

MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591

od 1. prosince 2020 v Nehvizdech
Pražská 32 (vedle prodejny Enapo)
zavolat můžete již nyní na
 318 666 686
(od 8:00 – 16:00 hod.)
nebo napsat na e-mail:
pediatr@nehvizdy.cz
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Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Nemocní
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 12:00

Objednaní (poradny,
prevence, očkování)

13:00 - 18:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

JAK NA POŘÁDEK V OBCI ZÁLEŽÍ NA NÁS VŠECH
Vánoce máme za sebou. A co si budeme povídat, vždy je to jedno z nejnáročnějších období
v celém roce vůbec. Teď nemám na mysli hory
cukroví, které bylo potřeba sníst a všechny
dárky, které bylo potřeba nakoupit. V dnešní
době, hlavně včas objednat a čekat na zásilku.
Rok 2020, který jsme všichni nechali za sebou,
byl v mnoha ohledech jiný než jakýkoliv rok
doposud. Se všemi jeho následky se budeme
ještě dlouho vyrovnávat a smiřovat. Jinak tomu
není ani pokud zmíníme naše odpady.
S enormní zátěží, která je způsobená zvýšenou
produkcí odpadů se vypořádávají v dnešní
době snad všichni. Kupí se nám doma v garáži,
kupí se u kontejnerů anebo u nás na sběrném
dvoře. Krabičky a krabice. Pytle a pytlíky. Přišlo
nám v nich tuhle nové tričko nebo támhle nové
boty. Bohužel nám současná situace nedovoluje
jinak než vlastní zásobování řešit takto, ale je
jen na nás, jak naložíme se vzniklým odpadem.
O tom, že barevné kontejnery nejsou bezedné
není pochyb. O tom, že naše smluvní svozová
společnost sváží jako divá, také nepochybujeme. Naše technické služby stále sváží 2xtýdně
tříděný odpad v barevných pytlích od vašich
domů – každé úterý a pátek. Tento odpad se
sveze na náš sběrný dvůr k úřadu. A o tom, že
ani tam nemáme bezednou kapacitu na tříděný
odpad, o tom také není pochyb. Kapacita. Nebudeme to cukrovat, ale kapacita je přesně to
s čím bojujeme. A bojujeme s ní všude. Protože

záleží na každém z nás a nám záleží na každém
z vás. Abychom kapacitu trochu nafoukli, jak
se říká – umístili jsme pro naše občany k budově úřadu velkoobjemový kontejner na papír,
který je zde k dispozici. Zde můžete odkládat
papírový odpad, který vám doma překáží.
Další otázkou ale zůstává, co pro současnou
dobu a naše společné životní prostředí může
udělat každý z nás. Pečlivě třídit, důsledně
rozkládat a porcovat všechny krabice, které
vkládáme nejen do kontejnerů, ale i do pytlů,

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

které později připravíte před Váš dům. Každé
sešlápnutí plastové láhve, každá rozříznutá krabice, každá sešlápnutá tetrapaková krabice na
mléko a důkladně vložená do kontejneru nebo
do pytle je správným krokem k tomu, abychom
společně udrželi kvalitní životní prostředí
v naší obci.
V roce 2021 nás čekají změny, čeká nás spousta
práce a velkých úkolů a těším se na to. Budeme
se přizpůsobovat novému zákonu o odpadech. A naše odpadové hospodářství budeme
přizpůsobovat naší rozrůstající se obci a jejímu
počtu obyvatel. Více ale už příště. To už bude
překvapením pro budoucí vydání Nehvizdských Kurýrů.
Na konec bych ráda připomněla, že byť svoz
bioodpadu v hnědých popelnicích v zimním
období neprobíhá, nemusíme usínat na vavřínech a můžeme kuchyňský odpad nebo další
bioodpad třídit do pytlů, které jsou k dostání
na úřadě, stejně jako pytle na papír, plast
a tetrapaky. Tyto pytle Vám svezou technické
služby společně s pytlovaným tříděným odpadem 2x týdně od vašeho domu.
Věřím, že to společně zvládneme. Děláme to
pro sebe, pro naše děti a čisté životní prostředí.
Eliška Myslivečková
předsedkyně komise
životního prostředí
zivotni@nehvizdy.cz

ZŠ Úvaly
Arnošta z Pardubic 8
250 82 Úvaly
Kontaktní osoba Bc. Pokorná tel. 604 407 142

Speciální třídy pro žáky s lehkým
mentálním postižením (LMP) na ZŠ Úvaly
Zápis pro nové žáky

∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?

S2 – speciální třída pro žáky 6. – 9. ročníku
Základní Škola Úvaly od září 2021 přibírá
nové žáky do speciální třídu pro děti s
LMP. Učit se zde budou děti 6. – 9. ročníku
pod vedením paní učitelky s dlouholetou
praxí v malém kolektivu. Přátelský přístup a
porozumění je na naší škole, a obzvlášť
v této třídě, samozřejmý.

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

KONTAKT PRO
ČELÁKOVICE A OKOLÍ:

Michaela Hniková
tel.: 797 757 980
celakovice@dementia.cz

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

Nabízíme:
•
•
•
•

Malý kolektiv dětí
Individuální přístup
Přátelský přístup
Vzdělávání hrou

Chcete, aby vaše dítě bylo spokojené,
šťastné a rádo chodilo do školy?
•

Přijďte poznat prostředí třídy,
jestliže nám to dovolí
epidemiologická situace, nebo
kdykoli po individuální domluvě
s paní Pokornou 604 407 142

dementia.cz/chat/

Srdečně zveme všechny rodiče a děti!
WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

JAK SE ZE VSI STAL MĚSTYS
Obnovujeme rubriku Z historie
městyse, autor publikace Nehvizdy
Aleš Střecha souhlasil, abychom využívali jeho texty v nichž mapoval
historii Nehvizd i místních spolků.
Poprvé jsme rubriku v Kurýru
představili roce 2011, protože se
do městyse přistěhovala celá řada
nových obyvatel, byla by škoda je
se zajímavostmi z historie městyse
neseznámit.
A protože v tomto čísle píšeme
o nové vlajce Nehvizd, připomeňme
si, proč se Nehvizdy staly městysem.
Městys. Trochu zvláštní slovo a některým
se moc nelíbí, často neznáme ani jeho přesný význam. Nehvizdům tento status vrácen
v roce 2006, před patnácti lety. Obec je
přitom městysem již od roku 1515.
Kdo z vás aktivně používá slovo městys?
Když někomu řeknete, že Nehvizdy jsou
městysem, nezřídka se dočkáte doplňující
otázky: a co to ten městys vlastně je? Je
to poněkud zvláštní slovo, nejsme na něj
možná úplně zvyklí.
Možná by bylo lepší říkat v běžné mluvě
jednoduše městečko. Každý tomu porozumí, zdrobnělá slova navíc znějí tak nějak
něžněji, mileji. Navíc vůbec nebudeme
lhát, městys totiž městečko ve skutečnosti
je. Slovník spisovné češtiny vysvětluje městys jako „obec větší než vesnice a menší
než město“.
V oficiálním styku se však musí užívat
výraz městys. Aktivně se vrátilo do české
slovní zásoby až o roce 2006. Právě v tomto
roce totiž byla Parlamentem ČR schválena
novela zákona o obcích, která mimo jiné
obnovila statut městyse. Mohly si ho nárokovat obce, jež před rokem 1954 městysem
byly a jimž komunistický režim v padesátých letech zrušením tohoto statutu bez
výjimek označení městys odebral. Mezi
takové obce patřily i Nehvizdy.
Už v 16. století byly Nehvizdy městečkem
Podívejme se ale o několik století zpět, do
doby, kdy Nehvizdy titul městečka obdržely.
Tato možná nejvýznamnější událost z pohledu
celých dějin naší obce se udála 31. července
1515 za vlády krále Vladislava Jagellonského.
Ten vyhověl žádosti Jaroslava ze Šelnberka
a dosavadní ves povýšil na město.
V listinných dokumentech se však o Nehvizdech nehovoří jako o městě, nýbrž o městečku, tedy městysi. Jako například v listině
z roku 1524, kdy právě pán přerovského
panství Jaroslav ze Šelnberka prodává
Pražanům své pozemky včetně „městečka
Nehvizd, domů, krčmy a dvorů kmetcích
s platem a s podacím kostelním.“
Koncem 16. století navíc císař Rudolf II.
udělil městečku významné privilegium po-
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Co je to městys

Pro školáky

Městys nebo také městečko je typ
obcí velikostně a významově stojící
mezi městem a vsí. V minulosti se
jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí
trhy (tím se městyse lišily od vsí) a
zpočátku výjimečně i výroční trhy.
Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na
rozdíl od města zde bylo mnohem
silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo
tak výrazné.

Při skloňování městys se nezřídka
chybuje, platí však pravidlo, že
má deklinaci neživotného vzoru
mužského stroj, pouze v 6. pádě
množného čísla má tvar tvrdého
vzoru hrad, tedy městysech.

řádat dva výroční trhy (na vlnu a kramářské zboží), tento majestát byl ovšem v 17.
století v období hrůzné třicetileté války
ztracen.
Městečkem však Nehvizdy zůstaly i po
těchto strašných bojích, při nichž v oblasti
poklesl počet obyvatel na desetinu. Titul
městečka, tedy městyse, si Nehvizdy udržely i po další staletí, přišly o něj až ve století
dvacátém.
Status jsme získali zpět před patnácti lety
Status městyse přestal být používán komunisty po únorovém vládním převratu
(1948), zhruba od začátku padesátých

WWW.NEHVIZDY.CZ

1.
2.
3.
4.
6.
7.

singulár
městys
městyse
městysi
městys
městysi
městysem

plurál
městyse
městysů
městysům
městyse
městysech
městysi

let. Od Sametové revoluce v roce 1989 se
představitelé obcí, které v minulosti držely
status městyse, snažili o jeho obnovení. Jejich několikaleté snažení však bylo úspěšné
až roku 2006.
Nehvizdy svého práva na navrácení statusu
využily hned v první vlně a městysem se
znovu staly 10. října 2006. Spolu s dalšími
107 obcemi. V následných měsících a letech tohoto práva využily další desítky vsí.
Aleš Roll
S využitím publikace
A. Střechy Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

Jak to bylo a je s městysi jinde
UHRY
V Uhersku, včetně Slovenska, se takovéto sídlo označovalo (latinsky) oppidum
(od 14. –15. století do roku 1871; maďarsky mezőváros – doslova „polní město“).
RAKOUSKO
V Rakousku se nazývá Marktgemeinde (doslova „trhová obec“). V jiných německojazyčných oblastech se nazývá Flecken, Marktflecken, Markt a podobně.
DÁNSKO
V Dánsku se nazývalo flække, ve Švédsku köping. Francouzský historický ekvivalent je přibližně bourg, anglický borough.
POLSKO
Městyse existovaly na území historického polsko-litevského státu i před socialismem, tehdy se používal polský pojem miasteczko (ruský výraz местечко je přibližným přepisem polského výrazu do cyrilice), litevský miestelis, lotyšsky miests,
ukrajinsky мiстечко.
RUSKO
Přibližným ekvivalentem v bývalém SSSR byl (a v některých postsovětských zemích
dodnes je) pojem sídlo městského typu, rusky посёлок городского типа. Kritéria
pro přiznání tohoto statutu se značně lišila (a v Rusku dodnes liší). Největší co do
počtu obyvatel je Paškovskij v Krasnodarském kraji se 46 000 obyvatel, nejmenší
nedosahují ani stovky obyvatel. Tato kategorie sídel (Osiedle typu miejskiego) existovala podle sovětského vzoru i v socialistickém Polsku v letech 1954 až 1972.
-ar-
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
MĚSTYSE NEHVIZDY
Ve středu 2. prosince strážník pomáhal
řídit provoz u dvou nehod. Jedno auto
zapadlo do příkopu tak, že pro jeho vytažení musela přijet odtahová služba, aby na
automobilu nevznikla další škoda.
V pondělí 7. prosince oznámil vedoucí benzínové pumpy, že od stojanu odjela řidička
bez zaplacení. Strážník z evidence zjistil
vlastníka a majitel vozidla dluh vyřešil.
V úterý 8. prosince strážník odjel k dopravní nehodě na křižovatce směr Čelákovice. U nehody řídil provoz do příjezdu
dopravní policie.

V pondělí 14. prosince občan Nehvizd
oznámil, že na parkoviště k Lidlu přijeli
čtyři muži, kteří se místo nákupu zajímají o zaparkovaná auta. Muži po příjezdu
strážníka parkoviště opustili a v následných dnech je strážník již nepotkal.
V úterý 15. prosince strážník udělil řidiči
nákladního vozidla pokutu za nedodržování dopravní značky omezující hmotnost
vozidla na 12 tun. Vzhledem k tomu, že se
řidič dopustil stejného přestupku podruhé
v měsíci strážník udělil pokutu ve výši dva
tisíce korun.

Obecní policie Radonice,
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

V sobotu 19. prosince strážník v pražské
ulici naměřil rychlost projíždějícího auta
přes sedmdesát kilometrů v hodině. Pokuta
činila dva půl tisíce korun.
V pondělí 21. prosince požádali policisté
o pomoc při šetření nehody u Starého
Vestce. Strážník řídil dopravu do příjezdu
dopravní policie.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Inzerce

OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY
1+1 ZDARMA
OBRUBA s 50% slevou

platnost akce do 30.11.2020

KUPON na AKCI
KUPON na AKCI

MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE
Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin.
Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

1+1 sklo ZDARMA

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

50% SLEVA na všechny obruby

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.

Provozní doba: Po–Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod., sobota 9:00 – 12:00 hod. • telefon: 323 631 260

Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 2. 2021. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail.com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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