MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

JE TADY NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK!
Milí přátelé, hlavně Vy, naši současní
i budoucí žáci, rodiče ...,
léto se s námi pomalu loučí a je před námi
nový školní rok. Dva měsíce prázdnin se
vždycky zdají jako nekonečná spousta času,
ale… Však víte.
Moc si přeji, aby letošní školní rok byl
nejméně tak dobrý jako všechny předchozí.
Je před námi opět spousta práce. Budeme
pracovat na nástavbě školy, začneme chystat
rozšíření školní jídelny, výstavbu polytechnického zázemí školy, budeme se učit, jezdit
na olympiády, hledat ztracené cvičky, usmívat se na sebe, mračit se, psát si e-maily,
telefonovat si a jednat o všem možném
a někdy i na hranici možného…
A to všechno jen proto, že jsme lidé a jsme
tu proto, abychom spolku žili a dělili se
o každodenní radosti i starosti. A ať si to
přiznáme nebo ne, škola byla, je a bude
pupkem společnosti.
Těším se na nový školní rok a doufám, že až
na konci srpna poprvé zabalíte školní tašky
a penály zavoní novými tužkami a vůbec,
škola bude vonět pastelkami, novými obaly
a knížkami a všichni se budou usmívat, protože září je mystický čas, tak se začnete těšit
taky. Na nové i staré kamarády, na učitele,
do jídelny, na tělák a výtvarku, matiku
a češtinu, fyziku a v Nehvizdech poprvé
i na chemii… Prostě na školu. A věřte mi,
že škola se těší na vás. A moc.
Jo. Mám rád paní učitelku. Protože aby ze
mě nebyl blbec.
Tak čtvrtého ráno, jo?
Váš
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

.
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BRITOVÉ SI OPĚT PŘIJELI DO NEHVIZD
PŘIPOMENOUT OPERACI ANTHROPOID

Angličan John Martin je sice původním
povoláním komik, ale posledních čtyřicet
let zasvětil Operaci Anthropoid. Každý
rok vozí skupiny turistů z celého světa do
Česka a vydává se s nimi po stopách Jozefa
Gabčíka a Jana Kubiše, po stopách události,
která před 75 lety vrátila Československo na
mapu Evropy. A pouť vždy začíná v Nehvizdech. Letos přijel se skupinou turistů
7. srpna ráno.
Zájemci o historii krátce pohovořili se starostou, prohlédli si radnici, kostel sv. Václava
v Nehvizdech, památník před úřadem
a poté navštívili památník seskoku za dálnicí.
Návštěvy se zúčastnila i vnučka Františka
Moravce, který vymyslel v Londýně operaci
Anthropoid. Návštěva byla milým zpestřením
a budeme se všichni těšit na další setkání.

Letos v květnu uplynulo už 75 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha v pražských Kobylisích. Ačkoliv kvůli této akci byly nacisty
vyhlazeny obce Lidice a Ležáky, byla to
důležitá operace. Teprve po ní svět změnil
svůj postoj k Mnichovské dohodě a 5. srpna
1942 Británie tuto „dohodu“ prohlásila za
neplatnou.
John Martin o těchto událostech napsal knihu The Mirror Caught The Sun: Operation
Anthropoid.
Mirka Kvasničková,
Petra Horáková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NA TÁBOŘE V DRÁČKU SE DĚTI
UČILY, JAK PŘEŽÍT V PŘÍRODĚ
Na příměstském táboře s tématem „Přežít“ se
děti naučily zacházet s nožem, sekyrkou, rozdělat
oheň, poskytnout první pomoc, orientovat se
v jakémkoliv prostředí a mnoho dalšího. Lovili
jsme, stavěli obydlí v lese atd.
V rámci fyzické zdatnosti jsme lezli nejen na
stromy, ale dojeli jsme si i do lanového centra.
Všechny děti ukázaly, že jsou výborní parťáci pro
přežití.
Text: Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
Foto: Jitka Záhrobská

ATLETICKÝ KEMP
SE ŠPIČKOVÝM
KOULAŘEM
Příměstský atletický kemp Elišky Klučinové pro
děti od 7 do 15 let se uskutečnil od 10. do 14. 7.
2017. Zpestřením pro děti byla návštěva českého
rekordmana ve vrhu koulí Tomáše Staňka. Děti
měly všetečné otázky, na které trpělivě odpovídal.
Prohlédl si novou tělocvičnu a s dětmi si
i zasoutěžil.
-mk-

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Příměstský tábor „Výpravy za dobrodružstvím“
Ve třetím červencovém týdnu se v Klubu 100
opět sešla skupina šikovných dětí. O dobrodružství nebyla nouze. Výpravy do okolí střídaly
aktivity doma, v Nehvizdech. Myšlenky skautingu
byly inspirací a provázely nás celým týdnem.
Děti lovily „Hvozdíky“ (nehvizdská obdoba
Bobříků) a zdokonalily se v mnoha dovednostech
např. ve vázání uzlů, orientaci, první pomoci…
Získaly nové znalosti v oblasti ekologie a přírody.
Utvářely kamarádské vztahy a zvyšovaly svou
fyzickou zdatnost. Naším hlavním záměrem ale
bylo posílit v dětech sounáležitost s místem, kde
žijí. Velký dík proto patří pánům Josefu Kolářovi,
Jiřímu Glattovi , Janu Borovičkovi a manželům
Evě a Karlovi Luňákovým, bez jejichž pomoci by
toto vše nebylo možné. Děkujeme!
Klára Příplatová, Lucie Halačková,
Marie Rýdlová
klara.priplatova@seznam.cz
Fota: Marie Rýdlová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDSKÝ PŘEBOR SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI: MÁME ŠIKOVNÉ DĚTI

V sobotu 10. 6. 2017 jsme v nové sportovní hale uspořádali Nehvizdský přebor
sokolské všestrannosti pro nejmenší (jednalo se o ročníky 2010–2012). Soutěžilo
30 dětí z různých TJ v běhu na 50 m, ve skoku, v hodu, v přeskocích přes překážku a v gymnastice. Všechny vítěze jsme na konec odměnili medailemi a diplomy.
I ostatní děti za své výkony obdržely sladkosti a dárečky. Děkuji dobrovolníkům
za spolupráci a za příjemnou atmosféru.
Dne 16. 6. 2017 jsme se s oddílem cvičení dětí rozloučily v duchu šipkované na
Staré cestě, kdy děti musely plnit spoustu cvičebních a vědomostních úkolů a
na konci je za jejich snahu čekal poklad s odměnami. Večer jsme si u sokolovny
opekli špekáčky a předali na památku diplomy a cvičební sešity s jejich výkony.
Přeji tedy všem krásný zbytek prázdnin a budeme se na děti opět těšit v září.
Renáta Jarošová
oddíl cvičení dětí
cvicenickonehvizdy@seznam.cz
Fota: Jana Grofik Adamcová, Zuzana Pudilová

TENISTÉ NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ V KRKONOŠÍCH
Letos o prázdninách mají tenisté a tenistky ve
věku 6–16 let opět možnost strávit čas aktivně na
našich týdenních tenisových soustředěních
a táborech. V červenci 23. 7. - 29. 7. 2017 proběhl
první turnus v nádherném prostředí tenisového
areálu v Harrachově v Krkonoších. Prvního
turnusu se zúčastnilo 32 mladých hráčů, kteří
každý den od rána trénovali ve svých věkových
kategoriích tenis a kondici.
V době odpočinku probíhaly přednášky, na
kterých se hráči dozvěděli zajímavé a užitečné
informace o péči o tenisové vybavení, odborém
servisu raket, tenisových výpletech a také o stravě
sportovců. Samozřejmostí byl dostatek kompenzačních cvičení, strečinku a her. Jak se celé
výborné partě tenistů a tenistek na soustředění
dařilo, nejlépe vystihuje spousta krásných fotek ve
fotogalerii na našem webu www.tenisnehvizdy.cz.
Za týden jsme s dětmi udělali opět obrovský kus
práce v tenisu, v kondici i v motivaci sportovat
a zdravě se stravovat. Děkuji všem trenérům za
skvělou práci a všem, kteří jste nám pomohli.
V srpnu nás čeká druhý týdenní turnus v Harrachově a na závěr prázdnin dvoudenní tenisový
tábor v Nehvizdech.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Letní tenisové soustředění v Harrachově - 1. turnus: výlet v průběhu soustředění vedl
přes Mumlavské vodopády.
				
Foto: Jiří Lorenz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

NEHVIZDY ČEKÁ NÁROČNÁ
REKONSTRUKCE VODOJEMU
Městys Nehvizdy nechal zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodojemu.
Tato rekonstrukce je nutná z hlediska posílení
průtoku vody přivaděčem (ze současných
17 vteřinových litrů), který by v krátké době
nestačil pro zásobování obce.
V zadání pro zpracování projektu byla podmínka, aby tento průtok byl 30 vteřinových
litrů. Podle našich měření by tento průtok měl
pokrýt v budoucnu veškerou spotřebu vody.
Pro dosažení této kapacity musí dojít k výměně
čerpadel a vzdušníků a zároveň musí projít
rekonstrukcí 400 m³ vodojemu. Před samotnou
rekonstrukcí se musí posoudit betony, kovová
výztuž celého vodojemu. Potom bude vypracován postup opravy betonové nádrže vodojemu,
aby i nadále mohla sloužit.
Tato rekonstrukce bude náročná hlavně v tom,

že se vodojem po dobu úpravy bude muset
odstavit z provozu a zásobování vodou do
Nehvizd bude přímo z káranského přivaděče,
což při jakémkoliv výpadku na tomto přivaděči
bude znamenat i výpadek zásobování vodou
v Nehvizdech.

INFORMACE
Z ÚŘADU
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 zcela
dokončen. Děkujeme za pochopení.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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Tyto projekty a posudky musí být hotové do
konce září 2017, abychom mohli zažádat
o udržovací práce na tomto vodojemu a zažádat o dotaci v měsíci říjnu.
Když vše dopadne dobře, s opravou bychom
mohli začít v měsíci dubnu 2018. Zároveň s tím
bude projektován a budován západní přivaděč
o průměru 160 cm z ulice Toušeňské směrem
k ulici Pražské u Canaby, aby i tam došlo
k posílení zásobování vodou jako při částečném zprovoznění východního přivaděče v ulici
Toušeňské k ulici Do Nehvizdek.
Doufáme, že se nám toto vše podaří v příštím
roce realizovat, aby již nenastaly problémy se
zásobováním pitnou vodou.
Text a foto: Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ČERVENCOVÉHO
A SRPNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo na 32.
zasedání
- ponechání nápojových automatů i po dobu
prázdnin v tělocvičně a jako kompenzaci za
nízký odběr z nich nebude do konce roku 2017
přijímat od firmy Cafeomega, s. r. o., provizi za
odebrané nápoje.
- směnu pozemku p. č. 466 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 8 078 m² ve vlastnictví p. J. a J. G. za
pozemek městyse p. č. 256 v k. ú. Nehvizdy
o výměře 8 319 m² a pověřuje starostu tuto
směnnou smlouvu podepsat.
- směnu pozemku p. č. 470/6 v k. ú. Nehvizdy o
výměře 1 373 m² ve vlastnictví společnosti CANABA – Pozemní stavby, s. r. o., za pozemky
městyse p. č. 457/186 o výměře 1 m2,
p. č. 457/187 o výměře 21 m2, p. č. 457/188
o výměře 16 m2, p. č. 457/189 o výměře 9 m2
a p. č. 457/190 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nehvizdy a pověřuje starostu tuto směnnou smlouvu
podepsat.
- uzavřít smlouvu o spolupráci při zabezpečení
sportovní činnosti mezi městysem Nehvizdy,
ZŠ a MŠ Nehvizdy a Athletic Clubem Sparta
Praha a pověřilo starostu tuto smlouvu podepsat.
- uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů – (Nehvizdy x
Čelákovice) ze dne 17. 3. 2016 mezi městysem

Nehvizdy a městem Čelákovice a pověřuje
starostu tento dodatek podepsat.
- novelu Řádu ohlašovny požárů v obci Nehvizdy.
- vypracovat projektovou dokumentaci včetně
položkového rozpočtu na intenzifikaci ČOV za
240 tis. Kč (bez DPH).
- uzavřít kupní smlouvu mezi městysem Nehvizdy a panem A. L. na pozemek p. č. 376/105
o výměře 5 021 m2 za 500 Kč/m2 a pověřilo
starostu jejím podpisem.
- uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti stezky
a cesty na pozemky p. č. 326/260, 326/261
a 326/431 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč mezi
městysem a firmou PALASTMONT BUREŠ,
s. r. o., a pověřilo starostu smlouvu podepsat.
- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
(služebnosti) a č. IP -12-6010458/VB/1 Nehvizdy – kNN- mezi městysem Nehvizdy a ČEZ
Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 570/1
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
(služebnosti) a č. IE -12-6004898/1 Nehvizdy
– Záluží 2 -3508 – propoj VN s kVN- mezi
městysem Nehvizdy a ČEZ Distribuce, a. s., na
pozemky p. č. 525/1, 525/8, 564/12 a 570/1
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřilo starostu smlouvu podepsat.

- udělit výjimku a povolilo připojení pozemku
p. č. 326/7 na vodovod a kanalizaci.
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo:
- navržené změny ÚP č. 4 a pověřilo Komisi
stavební a životního prostředí zpracovat návrh
změny č. 4 územního plánu.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu jednáním s 1. SčV, a. s., která je provozovatelem vodovodu Čelákovice, o navýšení
odběru vody až na 200 tis. m3.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete v elektronické podobě na webu městyse Nehvizdy
na úřední desce nebo na vývěsní desce před
úřadem.
Zastupitelstvo městyse schválilo na 33.
zasedání
- uzavření kupní smlouvy na odkup ideální ½
pozemků v k. ú. Nehvizdy p. č. 181, 200/171,
200/187, 222, 231/2, 2343/1, 300, 303, 334 za
celkovou cenu 1,5 mil. Kč a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Anatoli VAKHTSIN
Jaromír ŠŤASTNÝ
Josef KIANIČKA
Jarmila ŠTECHEROVÁ
Marie PROCHÁZKOVÁ
Vlasta RYČLOVÁ
Marie TUŠKOVÁ
Václav HLADÍK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOUPĚ NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU
Poslední dobou se na pracovnice našeho
úřadu i na stavební komisi obrací stále více
našich spoluobčanů, kteří si pořídili nové
rodinné domy, s dotazem, jak je to s daní
z nabytí nemovitých věcí.
Výklad Zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky
č.419/2013 Sb. je pro laika poměrně složitý
a nepřehledný. Proto jsme se za Vás zeptali
daňové poradkyně a auditorky Ing. Evy
Ludvíkové na odborné stanovisko:
Daň z nabytí nemovitých věcí
u koupené novostavby rodinného domu
Od daně z nabytí nemovitých věcí je
osvobozen první úplatný převod nového
rodinného domu a pozemku, jehož je
rodinný dům součástí. Není však osvobozen úplatný převod pozemku přilehlého
k novému rodinnému domu, tj. většinou

zahrady. Od listopadu 2016 je povinen daňové přiznání podat a daň zaplatit kupující
nemovitosti. Pokud jsou kupující manželé
a nabývají nemovitost do SJM, tak podává
přiznání jeden z manželů. Pokud jsou kupující spoluvlastníci, musí podat přiznání
každý z nich. Přiznání se podává a daň je
splatná do konce 3. měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bylo doručeno
Vyrozumění o provedeném vkladu od
katastrálního úřadu. Více informací na:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/
dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci a nebo
na telefonním čísle Finančního úřadu pro
Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-východ: 225 332 111.
Eva Ludvíková
daňová poradkyně a auditorka
eva@ludvikova.cz

STŘÍPKY
Z KOMISE
STAVEBNÍ
Hubení hlodavců v Nehvizdech
Městys přijal od několika občanů informace o větším výskytu hlodavců v některých lokalitách městyse. Pracovníci TS
provedou kontrolu zamořených míst
a vyberou vhodnou deratizační firmu.
Spolu s pracovníky odborné firmy provedou položení vhodných návnad.
O provedené deratizaci budou občané
včas informováni.
Změna územního plánu Nehvizdy č. 4
Zastupitelé městyse projednali na minulém zasedání podklady zadání změny
územního plánu Nehvizdy č. 4. Schválené
podněty budou projednány s pořizovatelem a zpracovány do zadání změny ÚP,
která bude následně zveřejněna.
Prašnost v komerční zóně
Městys Nehvizdy podal podnět ke stavebnímu úřadu a odboru životního prostředí
na prověření zvýšené prašnosti v souvislosti s výstavbou v komerční zóně. Požadujeme, aby výstavba probíhala v souladu
a platnou legislativou.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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Z uvedeného je tedy zřejmé, že od
placení daně je osvobozen rodinný
dům a stavební pozemek pouze
pod rodinným domem. Okolí
domu, kterým je většinou zahrada,
však od placení daně z nabytí
nemovitých věcí osvobozena není.
Majitel je tedy povinen podat
daňové přiznání a zaplatit daň ve
výši 4 % ze základu daně, kterým
je prodejní cena příslušné části
nemovitosti.
Richard Sedlický
Předseda komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PRÁZDNINY JSOU ZA POLOVINOU,
UŽ SE NÁM TO KRÁTÍ...
… a my abychom začali pomalu myslet na
nový školní rok. Stále probíhají intenzivní
práce na budoucí nástavbě školy, kvůli
komplikacím došlo ke zpoždění. První dva
měsíce školního roku se proto budou třetí
ročníky učit v odborných učebnách, než
se budou moci přestěhovat zpět do svého
„červíku“.
Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září
v 8.00 hodin. Změna začátku vyučování je
dána novým jízdním řádem školního autobusu. Definitivní začátek vyučování bude
do 4. 9. upřesněn – předpokládáme však,
že budeme moci trvale začínat v 8.00.
Druhý až osmý ročník nalezne své třídy ve
velké budově školy, prvňáčkové pak v „domečku“. Je samozřejmé, že rodiče mohou
své prvňáčky doprovodit do tříd a zůstat
s nimi po celý první školní den.
Prvního září se žáci ve škole zdrží zhruba
45 minut, od úterý 5. 9. již učíme podle
rozvrhu a poběží i školní družina a školní
stravování. Všechny informace, přihlášky
do družiny či ke stravování budou k dispozici první školní den u třídních učitelů.
Platby stravného a „družinovného“ bude
stejně jako v loňském roce možné hradit buď převodem na bankovní účet
428465319/0800 nebo hotově, a to vždy
první dva pracovní dny v měsíci ve vrátnici

školy do rukou vedoucí školní jídelny Jany
Jírové.
Platby za září bude možné v případě hotovostních plateb uhradit v základní škole
v úterý 5. 9. a ve středu 6. 9., ve školce pak
ve čtvrtek 7. 9. a v pátek 8. 9.
V týdnu od 11. do 15. září se uskuteční ve
všech třídách školy zahajovací informační
třídní schůzky.
Vážení a milí, užívejte poslední prázdninové dny a těšte se spolu s námi na čtvrté
září. Věřím, že je před námi další dobrý
rok.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Organizace školního roku
2017–2018 – základní termíny:
Období školního vyučování ve
školním roce 2017/2018 začne ve
všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí
4. září 2017. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 26. října a pátek 27. října
2017. Vánoční prázdniny budou
zahájeny v sobotu 23. prosince
2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna
2018.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny
na 19. 2. - 25. 2. 2018.
Kompletní dokument MŠMT,
upravující organizaci školního roku,
naleznete na http://www.skolanehvizdy.cz/aktuality/organizace-skolniho-roku-20172018-758cs.html .
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

ZÁŘÍ 2017: NOVINKY V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
Dětské centrum Dráček začíná v pondělí
4. 9. s novou provozní dobou: pondělí, středa a pátek od 7,30 do 13,00 hodin má své
místo „Miniškolka“ pro děti od 18 měsíců
do 4 let. V pátek nabízíme možnost pohlídat
děti i nepravidelně, třeba jen na jednu či
více hodin. Úterý a čtvrtek patří herně pro
rodiče s dětmi v čase od 8,30 do 12 hodin.
Na rozdíl od miniškolky a hlídání můžete
do herny přijít bez předchozí registrace.
Odpoledne jsou vyhrazena zájmovým
kroužkům, které začínají v druhé polovině
září. Jejich seznam a podrobnosti najdete na
našem webu. Máme kroužky pro děti od tří
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měsíců až po dospělé. Například jógu u nás
předcvičují 3 lektorky – různé styly i časy,
včetně nabídky hlídání dětí. Nově budeme
spolupracovat s agenturou www.detiadivadlo.cz, která nabízí profesionální kurzy
herectví.
Chystáme pro vás v průběhu roku dopolední semináře s hlídáním dětí, zajímavé
víkendové workshopy a další akce. Sledujte
naše webové stránky. Těšíme se na nový
školní rok, na děti i rodiče.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ÚSPĚCHY NAŠICH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
Nehvizdským tenistům se výborně daří
také na celostátních turnajích jednotlivců. Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy)
vyhrál celostátní turnaj kat. 8–9 let v Jablonci n. Nisou. Dominik Bílek (TO Sokol
Nehvizdy) si zajistil skvělými výsledky na
turnajích na TK Sparta kat. 6–7 let účast
na závěrečném turnaji Masters, který
hraje osm nejlepších hráčů z ČR! Postup
na Masters je obrovský úspěch a Dominik
postupuje navíc s přehledem z druhého
místa!

Babytenis (8–9 let),
1. ČLTK Jablonec n. Nisou 23. 7. 2017 –
hlavní soutěž smíšená: 1. Jakub Kapusta
(TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Minitenis (6–7 let),
TK Sparta 6. 8. 2017 –
Sparta Minitenis Tour,
hlavní soutěž smíšená: 3. Dominik Bílek
(TO Sokol Nehvizdy).
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Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy)
vyhrál 23. 7. 2017 celostátní turnaj
kategorie 8–9 let v severočeském Jablonci nad Nisou!
Foto: Iveta Perná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

ŘEKNĚTE DŮRAZNÉ NE! JÍZDĚ NA ČERVENOU
Z každodenní práce obecního strážníka vyplynulo, že semafory na
přechodu u nové školy nepřinášejí tolik bezpečí zvětšujícímu se
množství školáků. Z hlediska dalších bezpečnostních opatření již
zbývá jedině most nebo podchod. Řidiči totiž pravidelně v nezanedbatelném počtu projíždějí na červenou, přestože u přechodu ve
školním roce pravidelně hlídá obecní strážník.
„Na červenou jezdí lidé do Prahy, od Prahy, i od školy,“ řekl strážník Michal Dudla. Uvedl, že nejčastěji na červenou projedou řidiči,
kteří se snaží stihnout oranžovou. „Kvůli několika vteřinám jsou
schopní i někoho zabít,“ řekl strážník. Řidičům ne vždy dochází,
že projetí na červenou je za 5 bodů a vysokou pokutu. Opakování
tohoto přestupku může vést i k odebrání řidičského průkazu. Projetím na červenou svou profesní kariéru přerušil i profesionální řidič.
„Už měl na kontě překročení hmotnosti, překročení rychlosti a po
projetí červené bude asi dělat závozníka,“ uvedl strážník.
Při hodnocení dopravy v Nehvizdech je většina obyvatel přesvědčena, že přestupky dělají především řidiči z jiných obcí, ale v tomto
případě připadá osmdesát procent průjezdů na červenou na vrub
místních.
Trošku obtížný je odjezd od školy do Nehvizd, kdy řidič musí hlídat
auta z obou směrů a navíc semafor. V tomto případě se často stane,
že řidič zkontroluje směr od Nehvizd a pak chvíli čeká na směr
od Prahy. „S úlevou se rychle nacpe do mezery a přehlédne, že
červenou mají auta a chodci vyrazili,“ popsal situaci strážník. Tady
se však většinou auto nestihne příliš rozjet a chodci mají možnost
uskočit, dodal.
V novém školním roce si musíme my řidiči dávat na červenou lepší

pozor a hlavně se nesmíme snažit stihnout průjezd na oranžovou. Ušetřená půlminuta za nehodu ani za pět bodů nestojí.
Protože však mezi řidiči bude nepochybně dost těch, kteří to
„přece na oranžovou vždycky stihnou,“ musí malí i velcí chodci
počítat s tím, že zelený panáček znamená: napřed
se dobře dívej.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 1. 7. byl strážník přivolán ohlášením, že někdo střílí z okna
a náboje se odrážejí na lidi sedící pod pergolou. Strážník na místě
zjistil, že se jedná o střelbu z kuličkové pistole. Strážník zbraň prohlédl a střelci domluvil. V případě opakování bude střelbu řešit přestupková komise.
Ve 23.00 hodin téhož dne byl strážník přivolán k rušení nočního
klidu ve Vinohradské ulici. Strážník zjistil, že v ulici Úzké se oslavuje.
Majitelce domu domluvil a ta oslavu ztišila.
Dne 12. 7. strážník spolupracoval s policií na dopravně bezpečnostní akci. Jeden z projíždějících řidičů při zkoušce nadýchal téměř
promile. Po druhém kontrolním měření s téměř stejným výsledkem
policisté řidiče odvezli na služebnu do Čelákovic.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

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

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 9. 8. 2017. 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.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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