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SLOVO
STAROSTY

A ZASE JE TU ŠKOLNÍ ROK:
27 TŘÍD SPOLYKALO 640 ŽÁKŮ

„Vážení a milí spoluobčané,
končí volební období 2014–2018. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem 14 zastupitelům,
které jste v minulých volbách zvolili. Jsem
přesvědčen, že čas a úsilí, které tito neuvolnění zastupitelé věnovali této práci ve prospěch
městyse, nebyl promarněn.
Dále bych chtěl poděkovat i vám občanům,
kteří jste nám pomáhali při sportovních
a kulturních akcích nebo při řešení problémů
v investiční výstavbě.
Dále vám všem, kdo jste pomohli při odkupech a směnách pozemků jak pod cyklostezkou, zeleným pásem, nebo pod obchvatem,
vám děkuji za vstřícný přístup a ochotu
s námi tento problém řešit.
V tomto článku nechci vyjmenovávat všechny
akce jak kulturní, investiční nebo sportovní,
které jsou potřebné pro to, aby obec žila. Chci
vás prostě jen pozvat k volbám, které se budou
konat 5. a 6. října 2018, abyste svým hlasem
určili směr, kterým se městys bude ubírat,
a hlavně svou účastí, ať budete volit, jak se
říká „Petra nebo Pavla“, projevili zájem o dění
v naší obci.
Nově zvolenému zastupitelstvu přeji, aby se
mu dařila spolupráce se všemi organizacemi
a spolky, s místními podnikateli, firmami
v obci, zemědělci a se spoluobčany aspoň do
té míry, jako tomu bylo v tomto zastupitelstvu,
v němž vždy platilo: Když jde všem o stejnou
věc, tak se více podaří.

Milí přátelé, pořád mám pocit, že jediné téma
mých příspěvků je začátek a konec školního
roku, maximálně ještě vánoční svátky… Letí
to, jen co je pravda. V trochu uplakaném ránu
jsme v pondělí 3. září společně zahájili školní
rok 2018–2019.
Školní budovy a jejich 27 tříd spolykaly téměř
640 žáků, některé doprovodili rodiče, někteří
do toho vletěli sami, bylo to hezké zahájení,
myslím. Ani se tu nikdo neztratil. Všechno
svítilo novotou, prvňáčkové neplakali, deváťáci
přišli všichni, školní vláček se rozjel. Jo, deváťáci, mladí pánové a mladé dámy, víte, že jsou
úplně první v historii Nehvizd?
Zabydleli jsme nástavbu nad „červíkem“, tam
našli svůj domov šesťáci a čtvrťáci, obsadili jsme
třídu, která loni sloužila jako sborovna, přivítali
nové kolegy, nové spolužáky – a že jich je –
a vzájemně se ujistili, že sice léto je prima
a prázdniny ještě víc, ale že jsme se na sebe těšili.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Podrobnosti k volbám najdete na straně 3.
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Všechno jsme nestihli. Škola je vymydlená
a nachystaná, ale nemáme ještě dokončené
rozšíření jídelny, to bychom měli mít zhruba
do poloviny října hotové, nemáme ještě hotové
další prostory v mezipatře, ale – řečeno
s klasikem – to na funkci nemá vliv.
Dovolte mi tedy, abych poděkoval svým kolegům pedagogickým i provozním za perfektně
odvedenou práci, našemu zřizovateli – městysi Nehvizdy, zastupitelům a panu starostovi
Nekolnému za péči a podporu a vám všem za
to, že jste své ratolesti přivedli či poslali k nám
do školy, že jste se nám neodstěhovali a že jsme
se tu první školní den setkali.
A že tu s námi zůstanete. Tak pojďme na to, ať
neztrácíme čas a ať se něco naučíme!
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

OTEVŘENÍ NOVÝCH TŘÍD
V NÁSTAVBĚ ŠKOLY
Po počátečních potížích se statikou nové
nástavby se podařilo 8. 8. 2018 zkolaudovat
4 nové třídy, 2 kabinety pro učitele, technickou místnost a sociální zázemí. Pro kolaudační řízení musela být měřena intenzita
denního osvětlení a také umělého, aby vše
odpovídalo normám pro školní zřízení. Dále
se muselo provést akustické měření dozvuků, neprozvučnosti stěn a stropů. Také bylo
nutné předložit protokol o zkoušce nezávadnosti pitné vody a proplachu vodovodního
potrubí. Tento rozbor provedla laboratoř
v Káraném, pitná voda je vyhovující a splňuje všechny normy. Jsem velice rád, že se nám
vše podařilo včas dokončit a 3. září do těchto

nových prostor, které mají kapacitu 92 žáků,
usedly děti.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: M. Kvasničková

JAKÉ ČASY VLAKOVÝCH SPOJŮ Z NÁDRAŽÍ MSTĚTICE
SMĚR PRAHA A ZPĚT PREFERUJETE?
Na posledním jednání zastupitelstva městyse dne 23. 8. 2018 se projednávala otázka
dopravy občanů autobusem na vlakový spoj do Mstětic.
Na odkazu https://www.cd.cz najdete jízdní řád vlaků z nádraží Mstětice směr Praha.
Své návrhy časů odjezdu vlaku pište prosím na e-mail: starosta@nehvizdy.cz.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

JUBILEJNÍ TURNAJ JANA
BENEŠE VYHRÁLY NEHVIZDY
Dne 18. srpna 2018 se uskutečnil na fotbalovém hřišti AFK Nehvizdy již 40. ročník turnaje Jana Beneše jako vzpomínka na kamaráda
a fotbalistu, který tragicky zemřel před 41 lety.
Současně fotbalový klub také vzpomenul na
dalšího kamaráda Antonína Lopatáře, který
věnoval fotbalu velký kus života.
Po slavnostním nástupu, uvítání bratrů Jana
Beneše a úvodním slovu předsedy AFK Jiřího
Poběrežského a starosty Nehvizd Vladimíra
Nekolného byly položeny kytice na hroby
obou kamarádů na místním hřbitově.
Fotbalové zápasy začaly minutou ticha. Turnaje se zúčastnila mužstva Nehvizd, Přerova,
Líbeznic, Litole. Během turnaje předváděli
fotbalisté hezký, bojovný fotbal, důstojný
tohoto dne. Po odehrání všech zápasů vyhrálo mužstvo Nehvizd pod vedením nového
trenéra, na druhém místě skončilo mužstvo
Přerova, na třetím Líbeznice, na čtvrtém místě
mužstvo Litole.
Čest památce našich kamarádů.

Drakiáda
termín bude brzy vystaven na webových stránkách školy
Noc sokoloven
21. 9. 2018 19.00–20.00 hodin
Předprodej na Posvícenskou zábavu
26. 9. 2018, 19.00–20.00 hodin
Posvícení
29. 9. 2018 od 20.00 hodin
v sokolovně
Nehvizdská dýně
20. 10. 2018 od 16.00 hodin
v sokolovně
Nehvizdský běh
21. 10. 2018 od 14.00 hodin
-jz-

Text: Jiří Poběrežský
Fota: archiv AFK Nehvizdy

NEHVIZDSKÝ VOŘÍŠEK:
SOUTĚŽILO PŘES 40 PEJSKŮ

1. září se u nás v Nehvizdech uskutečnila psí akce, o které jsem přemýšlela již delší dobu, především díky svým 2 pejskům, kteří mne inspirovali
ke zrealizování Nehvizdského voříška.
Na akci se sešlo úžasných 42 pejsků a jejich skvělých páníčků. Myslím
si, že se celá akce vydařila, i když nám počasí moc nepřálo. Díky našim
velkorysým sponzorům dostali všichni účastníci spoustu krásných darů.
Děkuji všem, kteří se na celé akci podíleli, děkuji mé rodině za podporu
a děkuji obci za to, že se akce mohla u nás poprvé uskutečnit.
Těším se na viděnou na dalším ročníku Nehvizdské voříškiády.
Text: Denisa Hybnerová
Foto: Renata Mrázová
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Co se bude dít
v září a v říjnu?

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE K VOLBÁM

INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 5. A 6. ŘÍJNA 2018
• V pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• V sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově bývalé ZŠ na adrese Pražská 14, Nehvizdy,
pro voliče bydlící v ulici Barikádní, Do Nehvizdek, Družstevní, Horoušanská (kromě čp. 29,53), Mochovská, Na Zámku, Nová, Pionýrů, Podolí,
Pražská (čp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 67, 69, 70, 72, 90, 106, 110, 122, 123, 124, 125, 129,
130, 131, 159, 160, 161, 162, 244, 255, 279, 290, 291, 320, 321, 328, 445, 559, 564, 696, 700, 782), Slepá, Toušeňská, U Hřiště, U Studánky, Úvalská, Vyšehořovická, Za Humny a celé Nehvizdky.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v „Klubu 100“ na adrese Pražská 100, Nehvizdy,
pro voliče bydlící v ulici Akátová, Bedřicha Mouchy, Dubová, Gabčíkova, Habrová, Horoušanská (jen čp. 29 a 53), Jabloňová, Jasanová, Javorová,
Jirenská, Kaštanová, Krátká, Kubišova, Lipová, Na Příštipku, Na Vodoteči, Ořechová, Pražská (čp. 15, 16, 64, 65, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 115, 116, 117,
121, 153, 177, 202, 220, 225, 266, 274, 275, 278, 280, 471, 475 a 703), Samkova, Třešňová, U Hřbitova, U Parku, U Sokolovny, Úzká, Vinohradská.
PRÁVO VOLIT DO ZASTUPITELSTVA OBCE MÁ:
• Státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu,
• Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, v den voleb je v obci přihlášen k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv – občan jiného členského státu EU může hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
PODMÍNKY PRO ZÁPIS DO DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU:
• Doručit žádost o zápis do dodatku nejpozději do 3. 10. 2018 do 16 hodin.
• Prokázat státní občanství jiného členského státu EU (viz výše).
• Prokázat přihlášení k trvalému pobytu.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz!
Hlasovací lístky budou dodány do schránek nejpozději v úterý 2. 10. 2018.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
JAK HLASOVAT VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA:
Podzimní komunální volby rozhodnout o tom, kdo bude spravovat Vaši obec v následujících čtyřech letech. Volič může vybírat své zastupitele
mezi všemi kandidátkami. Jak je to možné? Každý volič obdrží jen jediný volební lístek, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující
volební strany. Může pak volit buď jednotlivou stranu, a nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran. Pro městys Nehvizdy je maximální počet hlasů/křížků 15, to odpovídá počtu zastupitelů obce. Pokud člověk zakroužkuje více než 15 kandidátů, je jeho lístek
neplatný.
MOŽNOSTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH:
1. Volím jednu stranu/hnutí/sdružení nezávislých
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (v Nehvizdech 15).
2. Vybírám si kandidáty
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pokud ale dáte hlas méně než 15kandidátům, například 8, bude lístek platný, ale „zbytek“,
tedy 7 dalších možných dílů hlasů, propadne.
3. Volím stranu a také kandidáty z jiné strany
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
KŘÍŽKUJETE? TAK JEŠTĚ POČÍTEJTE
Nejdříve se sčítají hlasy za celou jednu kandidátní listinu a teprve pak dojde na hlasy, díky kterým se kandidáti posouvají na kandidátce směrem
vzhůru, tedy ke zvolení. Na skok na kandidátce potřebuje každý kandidát v komunálních volbách mnohem více křížků než kandidát do PS PČR.
Minimálně 10 procent všech platných hlasů. Kvůli dobrému úmyslu voliče a sytému voleb pak mohou nastat naprosto paradoxní situace. Lídr
a několik kandidátů na předních pozicích tak mohou být zvoleni do zastupitelstva i přesto, že získali méně hlasů než osobnosti, které voliči favorizují a jsou na nevolitelných místech. Ti pak nejenže zůstanou bez mandátu, ale hlasy určené jim přispějí ke zvolení kandidátů v čele.
KDY JE HLAS NEPLATNÝ:
• Křížkujte, nekroužkujte! Volební komise bude počítat pouze křížky.
• Když nebude zakřížkovaná žádná strana ani kandidát.
• Když zakřížkujete více kandidátů, než má být zvoleno zastupitelů (v Nehvizdech 15).
• Když zakřížkujete více než jednu celou stranu.
• Když nevhodíte lístek do urny v obálce s kulatým razítkem úřadu.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
MĚSTYSE NEHVIZDY
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH PASŮ PO 1. 7. 2018
Více najdete na http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx.
OD 1. 7. 2018 NEMÁ ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ VLIV NA ŘIDIČSKÝ
PRŮKAZ
Při změně trvalého bydliště platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který
následně vydal nový řidičský průkaz. Tato
povinnost je již od 1. 7. 2018 minulostí.
Od července se budou vydávat doklady,
které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve
vydaných, ale stále platných řidičských
průkazů.
INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ
K TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově
zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní
smlouvy s návrhem na vklad do katastru
nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je
zápis do KN dokončen. Díky za pochopení.
AKTUÁLNĚ Z D11 – EXIT JIRNY
UZAVŘEN DO 28. 10. 2018
D11 sjezd EXIT 8 výjezd z dálnice uzavřen
do 28. 10. 2018 23:59 z důvodu opravy
vozovky na D11. Objízdná trasa dálnice
D11 (směr Hradec Králové) – MUK Bříství
(EXIT 18 vč. Silnice II/272) – dálnice D 11
(směr Praha).

- uzavření kupní smlouvy mezi paní
V. K. a městysem Nehvizdy na 1/2 pozemku p. č. 326/301 za cenu 28 150 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem.
Jedná se o pozemek pod budoucím obchvatem Nehvizd.
- přijetí dotace na projekt „Dětská
zahrada ZŠ Nehvizdy“ od SFŽP č.
041141861 ve výši 500 000 Kč (25,2 %
celkových nákladů).
- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností GasNet, s. r. o., IČ
27295567, Klíšťská 940/96, Ústí nad Labem, městysem Nehvizdy a manželi M.
a J. W. k pozemku p. č. 326/5 v k. ú.
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Nehvizdy - Nehvizdy
178,
Horoušanská
216, 219, 236, parc. č. 325/36,

INFORMACE PRO RODIČE
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Nehvizdy informuje rodiče/zákonné zástupce dítěte, že se rodiče na vítání
občánků musí přihlásit, a to v souladu s
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR). Vyplněnou a podepsanou
přihlášku k vítání občánků doručte osobně
na podatelnu Úřadu městyse Nehvizdy,
popř. zašlete na adresu:
Úřad městyse Nehvizdy
Pražská 255
250 81 Nehvizdy
Bližší informace získáte na tel. číslech:
+420 724 191 245 nebo +420 326 992 523.
Přihlášku je možné získat v tištěné podobě
v podatelně ÚM nebo si ji můžete stáhnout
z webových stránek Nehvizd (v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání občánků).
Na základě odevzdané přihlášky zašle
následně ÚM rodičům dítěte pozvánku.
Vítání je určeno pro děti starší 6 týdnů
a s trvalým pobytem v Nehvizdech nebo
Nehvizdkách.
DORUČOVACÍ SCHRÁNKY U DOMŮ
Žádáme občany, aby si překontrolovali své
doručovací schránky, zda jsou dostatečně
viditelné pro doručování zásilek (v některých případech jsou zarostlé zelení apod.)

Z JEDNÁNÍ SRPNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:

02. 10. 2018 (07:30 - 15:00) plánovaná odstávka elektřiny

Nehvizdy za 1000 Kč a pověřilo starostu
jejím podpisem.
- zprávu o uplatňování Územního plánu
Nehvizdy, s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 4 ÚP, která bude pořizována zkráceným postupem.
- vypracování stavebně architektonické části projektové dokumentace pro
stavební povolení ing. arch. Dandou za
cenu 281 500 Kč.
Jedná se o přístavbu stávající základní
školy v ul. Bedřicha Mouchy č. p. 243.
- rozpočtové opatření č. 3/2018 k rozpočtu městyse Nehvizdy na rok 2018.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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Jirenská
145, 150, 152, 168, 172, 175, 176, 182,
188, 193, 198, 201,
Krátká
268, 294, 323, 327, 372, 378, 385, 446, 470,
474,
Na Příštipku
326/23, 174, 178, 179, 375,
Na Vodoteči
102, 105, 167, 170, 173, 181, 186, 187,
196, 199, 246, 281, 333 374, 376, 600,
parc. č. 326/7,
Nehvizdy
966049, 977190, p. č. 326/1, 214/Ch 214U,
parc. č. 325/143, parc. č. 325/146, parc. č.
325/151, parc. č. 326/1, parc. č. 326/120,
parc. č. 326/126, parc. č. 326/53,
U Sokolovny
136, 137, 229, 289,
Úzká
326/44, 379, 607, 608, 610, 611, 613, parc.
č. 325/150, parc. č. 325/22, parc. č. 326/122,
parc. č. 326/125, parc. č. 326/46,
Vinohradská
151, 158, 165, 183, 185, 189, 191, 197,
200, 204, 299, 329, 599, parc. č. 325/152
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ORGANIZACI
ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Období školního vyučování ve školním
roce 2018–2019 začalo ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
3. září 2018. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28. června
2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí
29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu
2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
pro okres Praha-východ stanoveny na
25. února – 3. března 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí
22. dubna 2019 jsou státními svátky.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

3. září to opět všechno začalo.
Foto: M. Kvasničková

Podrobné údaje o organizaci nadcházejícího školního roku naleznete na
www.skolanehvizdy.cz.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: ZAČALI JSME,
TAK NÁM TEĎ POŘÁDNĚ DRŽTE PALCE
Jak říká klasik – kdo tam nebyl, neuvěří!
Ale my věřit můžeme a leckdo z nás si již
i sáhl na nový zrod něčeho, čemu se stále
dost lidí divilo, jak je to vlastně v dnešní
době možné. A právě tím je zhmotnění vize,
která řadu let poletovala nad obcí Nehvizdy. Nová Základní umělecká škola je tu! A
hudební! A dokonce již nabídla své střípky
hudebnosti.
Ano, v den otevřených dveří 2. září jsme
umožnili poprvé nahlédnout veřejnosti
do nových, a dovolím si říci, že i krásných
útrob školy, spatřit nové a krásné nástroje
a v prvé řadě i projít si stavebně upravené
a rozčleněné hudební třídy bývalé základní
školy.
Byli jsme poctěni všemi posluchači a
krásnou odezvou při naší malé hudební
ochutnávce při dni otevřených dveří, kam

letí mé DÍKY, a to mé ženě Andree Hávové,
která zazpívala, a mému kolegovi Josefu
Pospíšilovi, který zahrál na trombon.
Jsme rádi, že jsme se také k tomuto počinu
díky DC Dráček přidali a společně přišlo
shlédnout všechny tři patra na 300 hostů.
Celé dvě hodiny jsme diskutovali, bavili se
a řešili společná témata. Na některých byl
patrný velký obdiv a některé jsme již i nalákali na příští rok na další zápis a talentové
zkoušky.
Nebudu ale předbíhat – před námi je první
rok základního uměleckého vzdělávání
a další a další práce a budování pro lepší
a plnohodnotnější kulturní dění u nás
v Nehvizdech.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

Při dni otevřených dveří proběhl v ZUŠ
i malý koncert. Foto: Archiv ZUŠ Nehvizdy

DO DĚTSKÉHO CENTRA BUDE CHODIT TÝDNĚ 300 DĚTÍ
Nový školní rok přinesl v Dráčku zcela
nový program pravidelných aktivit
a širokou nabídku zájmových kroužků pro
děti i dospělé.
Nově zde bude působit profesionální
fyzioterapeutka, která nabídla individuální
terapie i skupinové cvičení – dopolední
hodiny pro matky s dětmi a večerní pro
pracující.
Celkem nabízíme 20 kroužků. Pokud se
kapacita naplní, bude k nám docházet
250–300 dětí týdně. To už je náplň Centra

volného času v menším městě.
Radost máme i v dětských skupinách.
Nastoupilo nám do nich totiž celkem 30
dětí.
Dětí, které dosud znaly jen jednu náruč.
Naší snahou nyní je poskytnout jim trošku
větší rodinu, kde se budou také cítit dobře,
jako doma u maminky.
Fronta na zápis do dětského centra
Foto: K. Záhrobský
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Text: Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Karel Záhrobský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z NEHVIZDSKÉHO SPORTU

TENIS: NÁŠ HRÁČ POSTOUPIL
DO CELOSVĚTOVÉHO FINÁLE
Nehvizdský tenis si připsal další senzační
úspěch, tentokrát v podobě postupu do celosvětového finále do Chorvatska. Kdo stojí za
úspěchy nehvizdského tenisu? Entuziasmus
a obětavost trenérů, hráčů, rodičů. Především Petra Kopřivy, vedoucího tenisového
oddílu dětí a mládeže, který zahájil systematickou práci a tréninky s dětmi, připravil
a přihlásil první družstva do mistrovských
soutěží a také postupně rozšiřoval základnu
kvalitní prací s dětmi a zaujal je pro tento
sport.
Obětoval tomu více než všechen volný čas
a věřil tomu, že za několik let výsledky
přeskočíme mnohé velké kluby, budeme vyhrávat celostátní turnaje, družstva postoupí
na mistrovství republiky a budeme úspěšní
i na mezinárodních turnajích.
„Nyní jsme v další etapě vývoje, potřebujeme
prostředky na další rozvoj a udržení talentované mládeže, v dnešní době nelze stát
na místě, pokud chcete něčeho dosáhnout,
musíte neustále přemýšlet a posouvat se dopředu.” Petr Kopřiva si moc dobře uvědomuje, jak cenný úspěch je, že děti hrají, sportují
a trénují pravidelně, cítí se u nás dobře
a nemusí to být na závodní úrovni.
Musí být i dobrým manažerem. Je vděčný
všem, kteří rozvoji tenisu v Nehvizdech po-

Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy) se
společně s trenérem a vedoucím oddílu
Petrem Kopřivou (TO Sokol Nehvizdy)
radují s postupu do celosvětového finále
Champions Bowl Worldwide do chorvatského Umagu. Foto: Ivana Frajmanová

máhají, a s dětmi je kde trénovat v létě
i v zimě.
„V Nehvizdech jsou lidé, bez kterých by to
dopředu nešlo”. Zápal, přesvědčení
a obětování soukromého osobního života
pro umožnění rozvíjet děti od začátků až do
nejvyšší úrovně podle míry zanícení dětí.
To je asi nejvýstižnější charakteristika Petra.
„Člověk se nesmí bát velkých věcí,” říká.
Za nejhorší lidskou vlastnost považuje závist.
„Závist úspěchů je bohužel český fenomén
a snaha toto změnit by měla být vštěpována
především mladé generaci.” Uznává přirozené férové jednání a využívání životních
zkušeností.
Vyvrcholením a odměnou pro něj jsou
takové zážitky a události jako postupy a hra
svěřenců na Mistrovství ČR, nejaktuálnější
mezinárodní úspěchy na Tennis Europe
a čerstvý postup jeho svěřence do celosvětového tenisového finále Champions Bowl
9.–16. 9. 2018 v chorvatském Umagu. Velmi
si jich váží. Přejeme Petrovi, ať je těch příjemných událostí co nejvíce a dodávají mu
hodně energie do dalších plánů.
Ivana Frajmanová
trenérka tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

LETNÍ TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
V HARRACHOVĚ A NEHVIZDECH

Letní tenisová a kondiční příprava je
nenahraditelná. Foto: P. Kopřiva
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Letošní prázdniny se připravovali naši tenisté
a tenistky 6–16 let opět na našich tenisových
soustředěních. Letošní týdenní letní tenisová
soustředění probíhala v krásném prostředí
tenisového areálu v Harrachově v Krkonoších v termínech 22. 7.–28. 7. 2018.
a 12. 8.–18. 8. 2018. V závěru prázdnin
30. 8.–31. 8. 2018 jsme pořádali již tradiční
dvoudenní tenisový tábor doma v Nehvi-
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zdech. Každé akce se zúčastnilo přes 30
tenistů a tenistek. Fotky ze všech soustředění
najdete na www.tenisnehvizdy.cz. Poděkování
patří všem trenérům za skvělou práci na letních akcích a všem, kteří jste nám pomohli.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z NEHVIZDSKÉHO SPORTU

DRUHÉ MÍSTO NA TENNIS
EUROPE V REGENSBURGU
V průběhu letních prázdnin nás naši tenisté
a tenistky reprezentovali skutečně výborně. Počínaje
těmi nejmenšími, kteří začínají sbírat první turnajové zkušenosti, až po skvělé výsledky zkušenějších
hráčů. Důležité je, že to hráče baví a nemusí jít jen o
soutěžní hraní. Máme radost z každého zlepšení.
Tennis Europe Junior U12 – category 3,
Szcawno Open Victoria Cup 2018,
Polsko, 28. 8. – 2. 9. 2018
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – 1. kolo,
consolation – 3. místo Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) ,
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž - čtvrtfinále
- Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Ellie
Blackford (Velká Británie)
Mladší žactvo C (do 12 let),
LTC Houštka CUP 2018, 24. – 26. 8. 2018
DVOUHRA CHLAPCI: postup do 16. – Jakub
Kapusta (TO Sokol Nehvizdy)
Tennis Europe Junior U12 – category 3,
Int. BMW Junior Cup 2018,
Regensburg, Německo, 18. – 26. 8. 2018
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – 1. kolo,
consolation – postup do 8. – Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy) ,
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž – 2. místo
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Nela
Charvátová (LTC Litvínov)
Tennis Europe Junior U12 – category 3, Lechia
Tennis Cup, Gdaňsk, Polsko , 5. 8. – 11. 8. 2018
DVOUHRA DÍVKY: hlavní soutěž – 1. kolo – Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) , ČTYŘHRA
DÍVKY: hlavní soutěž – 3. místo N. Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy) + J. Svobodová (I. ČLTK Praha)

DVOUHRA CHLAPCI: 3. místo Tomáš Lorenz
(TO Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA CHLAPCI: hlavní soutěž –
3. místo Tomáš Lorenz (TO Sokol Nehvizdy) +
Oskar Sirotek (TC Eso Praha)
Mladší žactvo B (do 12 let),
HTK Třebíč, 7. – 10. 7. 2018
ČTYŘHRA DÍVKY: hlavní soutěž – 2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) + Jessica Adamcová
(TJ Jiskra Havlíčkův Brod)
Babytenis (8–9 let),
Nehvizdský pohár,
TO Sokol Nehvizdy, 1. 9. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 2. Šimon Vališ (TO Sokol
Nehvizdy), 3. Daniela Kolářová a Dominik Bílek
(oba TO Sokol Nehvizdy), postup do 8 - Nikola
Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy), vyrovnané zápasy
ve skupině -–Matěj Fraitag a Samuel Filipec (oba TO
Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
PRINCE TOUR MASTERS,
TC Dvůr Králové, 26. 8. 2018
Hlavní soutěž chlapci – postup do 8. – Šimon Vališ
(TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
SK Tenis Duchcov, 26. 8. 2018
Hlavní soutěž smíšená: postup do 8. – Daniela
Kolářová (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis – střední kurt (6–8 let),
4. Sparťanská pětka, TK Sparta Praha, 18. 8. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 5.–8. Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy)

Mladší žactvo C (do 12 let),
Lob Cup, Lob S. A. Bohnice, 7. – 9. 8. 2018
DVOUHRA CHLAPCI: postup do 16 – Tomáš
Lorenz (TO Sokol Nehvizdy)

Babytenis (8–9 let),
PRINCE TOUR, TC Dvůr Králové, 3. – 11. 8. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 7. Šimon Vališ (TO Sokol
Nehvizdy), zároveň se Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy) kvalifikoval na PRINCE TOUR MASTERS

Mladší žactvo C (do 12 let),
Tenis Cibulka Open 2018, 30. 7. – 1. 8. 2018

Babytenis (8–9 let),
Nehvizdský pohár, TO Sokol Nehvizdy, 11. 8. 2018

Hlavní soutěž smíšená: 1. Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy), 3. Daniela Kolářová (TO Sokol
Nehvizdy), postup do 8. – Nikola Tydlačková (TO
Sokol Nehvizdy), postup do 10. – Iva Smíšková
(TO Sokol Nehvizdy), vyrovnané zápasy ve skupině
- Matěj Fraitag a Samuel Filipec (oba TO Sokol
Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
TK Březnice, 5. 8. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 5.–6. - Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
TK Františkovy Lázně, 29. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 3. Daniela Kolářová (TO
Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8-9 let),
Dial Telecom Cup, TK Frýdlant, 29. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená: postup do 8. - Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy), výhra 1. kolo útěcha
- Iva Smíšková (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8-9 let),
Baby turnaj Horažďovice,
TK Horažďovice, 28. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená: postup do 8. – Daniela
Kolářová (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8-9 let),
TK Dubí, 22. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 2. Daniela Kolářová (TO
Sokol Nehvizdy)
Babytenis – střední kurt (6-8 let),
Sparťanská pětka II, TK Sparta Praha. 22. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 3. Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8-9 let),
TCG Karlovy Vary, 14. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená
DVOUHRA: 3. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy),
ČTYŘHRA: 2. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy)
+ Veronika Benáčková (TC Eso Praha), zároveň se
Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy) kvalifikoval na
celosvětové finále 2018 okruhu Champions Bowl
Worldwide v kategorii U9 v chorvatském Umagu.
Babytenis (8–9 let),
ACUNA Tecnifibre II, TK Havířov, 8. 7. 2018
Hlavní soutěž dívky: postup do 8. – Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy)
Babytenis (8–9 let),
Babolat Cup 2018, TCD Donovalská, 2. 7. 2018
Hlavní soutěž smíšená: 3. ve skupině, útěcha:
3. – Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy)
Minitenis (6–7 let),
Nehvizdský pohár , TO Sokol Nehvizdy, 2. 9. 2018
Hlavní soutěž smíšená: účast našich třech nejmladších tenistů – Mikuláš Hrstka (TO Sokol Nehvizdy),
Michaela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy), Jan Lukáš
(TO Sokol Nehvizdy)
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LÉK NA DOPRAVNÍ ZÁCPU –
Z NEHVIZD AUTOBUSEM NA VLAK
V souvislosti s opravami na páteřních komunikacích v okolí Nehvizd zaznamenáváme
stále větší přesun dopravy z těchto opravovaných a mnohdy ucpaných komunikací na
silnici Pražskou II/611 vedoucí přes Nehvizdy. Zejména v ranní a odpolední špičce pak
dochází k zácpám i v naší obci a pro mnoho
našich občanů směřujících do Prahy za prací
nebo kulturou nastává neřešitelný problém.
Bohužel tato situace ještě nějaký čas potrvá,
protože rekonstrukce dálnice D11 v úseku
0,0–8,0 km bude se zimní přestávkou trvat až
do října 2019, výstavba nového mostu u Záp
a opravy D10 jsou naplánovány na 8 měsíců,
otevření tak připadá přibližně na květen 2019
a kompletní oprava ulice Českobrodské v Běchovicích by měla být dokončena až v srpnu
2019. V této vypjaté situaci, kdy komunikace
Pražská do Horních Počernic je přetížena,
hledají řidiči jedoucí do Prahy různé náhradní
trasy, např. přes Zeleneč, Radonice, Toušeň,
Vinoř nebo Satalice. Bohužel ani do budoucna, po dokončení oprav, nemůžeme počítat
v souvislosti s nárůstem osobní dopravy
s nějakým výrazným zlepšením. Proto jsme
se rozhodli nabídnout obyvatelům Nehvizd
alternativu dopravního spojení do Prahy, a to
napojením na železnici. Konkrétně bychom
chtěli zřídit novou autobusovou linku z Ne-

hvizd na vlakové nádraží do Mstětic. Toto řešení získalo podporu jak na radnici v Zelenči,
tak u Středočeského kraje, a proto se okamžitě
rozběhla konkrétní jednání s Českými drahami i Ropidem. Abychom mohli reagovat na
reálnou poptávku, spustili jsme 27. 8. 2018
na www.nehvizdy.cz anketu, ve které chceme
zjistit nejžádanější časy spojů, a provázat tak
novou autobusovou linku s jízdním řádem
ČD. Současně s modernizací železničního
koridoru se počítá i s rekonstrukcí mstětické-

ROZVOJ ZDRAVOTNÍ
PÉČE V NEHVIZDECH

Komerční park Nehvizdy: přibudou obchody,
například drogerie, ale i elektro a textil
Jistě jste si již všimli, že u kruhového objezdu na pozemku před
firmou Čeroz byly zahájeny stavební práce. Vyroste zde obchodní
centrum nazvané pracovně Komerční park Nehvizdy. Bude se
jednat o multifunkční objekt s celkovou prodejní plochou cca
5000 m2, poskytující obchodní prostory až pro devět různých
prodejen. Podle posledních informací od investora by zde
měly najít své místo zejména obchody s drogistickým a potravinářským zbožím, chovatelské potřeby, prodejci elektro a bílé
techniky, domácích potřeb, textilu a oblečení včetně dětského.
Konkrétní jména obchodníků chce investor zveřejnit až těsně
před otevřením, které je plánováno na květen 2019.

Již v roce 2016 přijalo zastupitelstvo městyse Nehvizdy usnesení
k zajištění lepší dostupnosti lékařské péče v Nehvizdech. Zastupitelé
chtěli, aby v Nehvizdech vznikla ordinace dětské lékařské péče
i praktického lékaře pro dospělé s každodenním provozem. Po vytipování vhodného prostoru byla zpracována projektová dokumentace,
projednána s příslušnými orgány a dohodnuta spolupráce s Centrem
zdravotní péče Jirny. To také zajistí lékaře a příslušné smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. Projektová dokumentace se všemi doklady
byla předána na stavební úřad a stavební povolení by mělo být vydáno v nejbližších dnech. Nová budova vznikne na rohu ulic U Parku
a Pražská, vedle prodejny Borůvka. V objektu bude ordinace dětského a praktického lékaře, čekárna, sociální zázemí a v podkroví dva
služební byty. O konkrétním termínu realizace stavby však rozhodne
až nové zastupitelstvo, věřme, že tomu tak bude co nejdříve.

-rsstavebni@nehvizdy.cz
Foto: Omikrongroup.cz

Richard Sedlický
předseda Komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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ho nádraží a zřízením záchytného parkoviště
pro osobní vozidla. Pokud se podaří do konce
roku vybudovat alespoň provizorní točnu
autobusů na plánovaném místě ulice Pražské,
mohla by nová linka na nádraží do Mstětic
jezdit již od 1. 1. 2019.
Richard Sedlický
předseda Komise
stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
Ilustrační foto: Google.com
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PO NOVÉM CHODNÍKU
K LIDLU JIŽ PŘÍŠTÍ ROK

Z našich dřívějších zpráv víte, že stavební
komise již delší dobu připravuje výstavbu
chodníku podél ulice Pražské směrem ke
kruhovému objezdu a prodejně Lidl. Spolu
s touto stavbou chceme vybudovat i čtyři nové
autobusové zastávky. Dvě u dostavěné obytné
lokality Canaby na západní straně Nehvizd
a dvě zastávky u prodejny Lidl a Komerčního
parku Nehvizdy – nově vznikajících prodejen
budovaných před společností Čeroz. Chodník se napojí na stávající trasy u bytové zóny
a povede podél komerčních areálů, jejichž
vlastníci se budou na výstavbě také finančně
podílet.
Dohodu o příspěvku na financování celé stavby jsme předjednali také se společností Lidl
a investorem Komerčního parku s prodejnami. Obě společnosti přispějí i na výstavbu
autobusových zastávek.
Součástí stavby bude i vybudování nového
veřejného osvětlení podél Pražské, které se

propojí s osvětlením okružní křižovatky,
a výstavba několika přechodů pro chodce.
Vzhledem k tomu, že se uvedená lokalita stane prakticky součástí obce s větším pohybem
chodců, dojde i ke snížení rychlosti projíždějících vozidel na 50 km/h.
Projektová příprava, projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků dospělo
do závěrečné fáze a v nejbližší době chceme
podat žádost o vydání stavebního povolení
tak, aby stavba mohla započít co nejdříve.
Pokud půjde vše hladce, je reálné, že by se
s výstavbou začalo na jaře příštího roku
a dokončena by měla být do konce roku 2019.
Nový chodník tak výrazně přispěje ke zvýšení
bezpečnosti chodců a zajistí lepší obslužnost
obce.
Richard Sedlický, Jiří Glatt, Dan Štěch
Komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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GRATULUJEME
NAŠIM
JUBILANTŮM

V měsíci září oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození
tito občané:

Hana JÍROVÁ
Věra DUŠKOVÁ
Václav JANOUŠEK
František BROŽEK
Jiří VOBĚREK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let. 		
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 2. 8. 2018 obdržel strážník oznámení,
že se u úřadu pohybuje podivná žena, která vypadá zmateně. Žena u sebe neměla
žádné doklady, zmateně také hovořila.
Vzhledem k tomu, že ženu nikdo nepostrádal, přivolal strážník lékaře, který
u dotyčné nezjistil ani alkohol, ani návykové látky. Lékař rozhodl o převozu do
Psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Dne 4. 8. 2018 večer oznámila obyvatelka
Nehvizd, že její soused jezdí v ulici autem
opilý. Strážník vozidlo spatřil již za přítomnosti PČR a zastavil. Dechová zkouška
alkohol u řidiče neprokázala.
Dne 7. 8. 2018 strážník obdržel hlášení od
obyvatel Horoušan, že kolem restaurace
rychle proletěl řidič s červeným autem,
které řídil, jako by je ukradl. Vzhledem
k tomu, že vozidlo mířilo do Nehvizd,
strážník vyjel vozidlu naproti. Když vozidlo spatřil na křižovatce Pražská a Horou-

šanská, otočil se za vozidlem a benzínové
pumpy zastavil. Řidič měl u sebe doklady,
ani nepožil alkohol. Strážník řidiči doporučil jízdu podle pravidel.
Dne 23. 8. 2018 oznámila obyvatelka
Nehvizd, že u restaurace na náměstí je
vozidlo, které má stažené okno řidiče.
Strážník zjistil podnik, který auto vlastní.
Majitel podniku byl v Ostravě, řidička
auta v Olomouci, a proto poslali s náhradními klíči rodiče řidičky z Písku. Vozidlo
bylo zamčeno až pozdě v noci.
Téhož dne oznámil obyvatel Nehvizd,
že v Canabě jezdí bílá Škoda Octavia se
čtyřmi mladíky, kteří nahlížejí do vozidel.
Strážník tou dobou řešil na náměstí
předchozí oznámení, ale poté společně
s policisty obec hlídali.

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

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

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 9. 2018. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@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.
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