MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY . ZDARMA

VÁNOČNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
přichází konec roku a všichni si budeme říkat,
jaký vlastně byl. Léta předešlá se dosti podobala. Mohli jsme se radovat, jak se nám daří,
co jsme si pořídili, jak nám stoupá životní
úroveň. Všichni víme že Česká republika ještě
na začátku letošního roku byla na vrcholu
ekonomického růstu. Kdo chtěl pracovat, mohl
si práci vybírat… Zdraví, mezilidské vztahy
byly mnohdy dávány do pozadí a brali se jako
samozřejmost v našem životě.
Letošní rok nám ukázal, že životní priority jsou
jiné. Zákeřná nemoc COVID-19, která postihla
celý svět, jasně určila, že na prvním místě není
bohatství, ale zdraví člověka. Ti, kdo nemocí
prošli, vědí, jak důležitá je pomoc rodiny, příbuzných, známých, a že to není samozřejmost,
že ze dne na den se člověku může změnit život.
Chtěl bych všem občanům popřát, aby vánoční
svátky prožili v klidu a pohodě. U vánočního
stromečku viděli rozzářené oči dětí. Návštěvy rodičů, příbuzných a známých brali jako vzácnost.
Do Nového roku 2021 všem přeji štěstí, zdraví,
mnoho osobních a pracovních úspěchů, poklidný život v našem městysi, který se vám budeme
snažit vytvářet.
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ADVENT JSME LETOS
ZAHÁJILI PŘES VIDEO

Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz

Letos jsme nemohli být spolu, proto jsme
pro vás připravili alespoň video z rozsvícení
vánočního stromu v Nehvizdech. Najdete je na
oficiální facebookové stránce městyse, stránce
ZUŠ Nehvizdy a také na YouTube kanálu ZUŠ
Nehvizdy.
Zaposlouchejte se do krásného zpěvu našeho
sboru JENTAKt, prohlédněte si nehvizdský
stromeček s novými ozdobami, překrásný
slaměný betlém, který má letos nově i anděla.
A poslechněte si přání k adventnímu času pana
starosty Jiřího Poběrežského. Večerem provázel
ředitel školy Luboš Rýdlo.
Video natočil Patrik Schneider, režie se ujali
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Aleš Háva a Petra Horáková, ale díky patří
všem, kdo se na zahájení adventu podíleli,
připravili osvětlení, ozvučení, vytvořili betlém
a instalovali ho před náš kostel. Doufáme,
že se vám bude adventní výzdoba městyse
líbit. Přejeme vám hlavně zdraví a adventní čas
strávený v klidu a s těmi, které máte rádi.
-redakceFota: Jiří Poběrežský,
Daniel Štěch
Odkazy:
YouTube: https://youtu.be/QNKc79-HNO8
Facebook: https://fb.watch/2knv2YV8mV/
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Z JEDNÁNÍ PROSINCOVÉHO INFORMACE
Z ÚŘADU
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Na zasedání složili nový slib zastupitele Eva
Luňáková (nahradila zesnulého Richarda
Sedlického) a Daniel Holub (nahradil Radima
Keitha, který na post zastupitele rezignoval)
- Daniela Štěcha členem rady.
- Vladimíra Bartoše jako člena kontrolního
výboru.
- na rok 2021 navýšení vodného na 44,44
Kč/m³ a stočného na 38,47 Kč/m³, celkem
tedy 82,91 Kč/m³ vč. DPH.
- Podání žádosti Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových o bezúplatný převod
pozemku p. č. 457/20 v k. ú. Nehvizdy
- Uzavření smlouvy o poskytování služeb
praktického lékaře v oboru pediatrie mezi
obcí a MUDr. Annou Ďurianovou, IČ 096
37 591, za podmínek: po dobu do 30. 6. 2021
bude poskytován finanční příspěvek na činnost ve výši 21 500 korun měsíčně při počtu
pacientů 0-1000. Po dosažení počtu 1000
pacientů se poskytování příspěvku ukončí.
- Názvy nových ulic Zápská, Přerovská
a Vestecká v lokalitě CANABA 7, které budou
souběžné s ulicí Úvalská.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 833 v k. ú. Lázně Toušeň (přívod vody
k vodojemu) mezi městysem Nehvizdy a J. K.
a J. K. za cenu 50 000 Kč a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.

CENA VODY
SE OD ROKU
2021 ZVÝŠÍ
Zastupitelstvo městyse na svém 21. zasedání
schválilo dle předložené kalkulace cenu vodného a stočného platnou od 1.1.2021.
Oproti roku 2020 dochází ke zvýšení ceny
vody pitné tedy vodného na 44,44 Kč/m3
a ceny za odvádění a čištění vody odpadní
tedy stočného na 38.47 Kč/m3. Celková cena
je navýšena o 5,54 Kč/m3, (včetně DPH).
Celková cena vodného a stočného od 1.1.2021
je stanovena na 82,91 Kč /m3.
Ke zvýšení ceny dochází z důvodu nárůstu
nákladů na provoz vodárenské a kanalizační
sítě a v neposlední řadě z důvodu krytí zvýšených nákladů na obnovu infrastrukturního
majetku.
Josef Kolář
místostarosta@nehvizdy.cz

2

- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 94/30 a 95/2 v k. ú. Mstětice (přívod
vody k vodojemu) mezi městysem Nehvizdy
a Městem Čelákovice bezúplatně a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
- Shledává podnět občana M. R. k „nápravě
zápisu z 19. zasedání zastupitelstva městyse
Nehvizdy, konaného dne 20. 8. 2020“ nedůvodným.
- Rozpočtové opatření - změnu rozpočtu
městyse Nehvizdy 2020 č. 5
- Rozpočet městyse Nehvizdy na rok 2021.
- Jednací řád zastupitelstva městyse Nehvizdy.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro UCED Distribuce
s.r.o., na pozemek p. č. 457/52 a 478/7
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 8800082300_1/VB pro
GasNet s.r.o., IČ 27295567 na pozemky p. č.
326/317, 326/320, 326/489, 326/527, 326/533,
326/580, 326/615, 326/657, 326/697, 326/370,
366/1, 366/4 a 366/35 v k. ú. Nehvizdy za
1 000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
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 měsíci prosinci oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum
narození tito občané:

Pavel KRÁKORA
Václav ČERVENÝ
Josefa KELLNEROVÁ
Josef SVOJTEK
Jiřina HIRŠLOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

ÚŘEDNÍ HODINY PŘED KONCEM
ROKU 2020 NA ÚM NEHVIZDY
ÚŘEDNÍ HODINY
23. 12. 2020 středa 8:00 – 12:00 hod.
28. 12. 2020 pondělí NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
30. 12. 2020 středa NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
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
65ti let 200 Kč. Za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
starší 65ti 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 je 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 takto:
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.
Městys chce tímto opatřením omezit likvidaci odpadu těm, kteří za tuto službu obci
neplatí.
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. Po
zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel.
326992523 nebo 724191245.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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Poděkování
Děkujeme paní

Soně
Kubíčkové,
která v nelehké podzimní
epidemické situaci nabídla
možnost testování na onemocnění COVID-19 nehvizdským
občanům, a zároveň pravidelně
testuje pedagogy našich školských zařízení.
Velmi si této podpory vážíme.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
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UŽ BRZY...
…se rozzáří vánoční stromy za okny našich domovů a děti budou stát ve dveřích
s pusami dokořán. Zase pastýři poputují
k Betlému poklonit se Ježíškovi a přijdou
se poklonit i králové. Zase k sobě budeme
mít alespoň na pár dnů blíž a zase budeme
trochu naměkko…
Vidíte, ani ta divná doba, kterou teď
prožíváme na tom nic nezmění. Pokud
nám nikdo tohle nevezme – těch pár dnů
v roce, kdy je všechno trochu jinak a trochu líp – bude to pořád dobrý a vydržíme.
Dovolte mi tedy, abych Vám především
poděkoval. Našim žákům za to, jak se
zhostili distanční výuky a za to, že když se
nám vrátili byli opravdu skvělí. Našim rodičům, kteří dělali první poslední, aby to
fungovalo a udělali to tak, že to líp nešlo.
Mým vzácným kolegům, kteří to zmákli
na výbornou – vždyť i oni jsou ve většině
případů rodiči s rodičovskými povinnostmi. Našim zastupitelům, naší obci – tedy
všem, nemohu jmenovitě, nechci na nikoho zapomenout, ale samozřejmě myslím i
„holky z úřadu a kluky z technickejch“.
A přání?
Nám všem zdraví, štěstí, klid. Hrdost a
pokoru. Slušnost a čest. Lásku, vytrvalost
a v našem okolí co nejvíc těch, kteří nás
mají rádi a přejí nám to samé, co my jim.
Požehnané svátky vánoční a šťastný rok
2021 milí přátelé – a v pondělí 4. ledna ve
škole na shledanou.
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz
www.skolanehvizdy.cz
Fota: archiv ZŠ Nehvizdy

MOTÝLCI POSLALI VÁNOČNÍ
POZDRAVY DO JINÝCH ŠKOLEK

V předvánočním čase se třída Motýlků
zapojila do facebookové akce „Pošli poštou
vánoční přání jiné školce“. Jako parťáka si
nás vybraly 3 třídy Motýlků z jiných koutů
republiky (MŠ Hostinné, MŠ z Rychnova
u Jablonce nad Nisou a MŠ z Poříčí nad Sázavou). Děti namalovaly společně přání ve
tvaru stromečku a každý nalepil ozdobičku
s vlastní fotkou. Přání jsme dali do obálky,
napsali adresu a vydali se na poštu. Dopisy

jsme předali pánovi za přepážkou, který byl
velice ochotný a dovolil, abychom poštu
navštívili jako celá třída a přání tak poslali
společně. Vánoční pozdravy z jiných školek
nám udělaly velkou radost a příští rok se rádi
opět zapojíme do podobné akce.
Text: Petra Bártová
Foto: Petra Bártová, Leona Kašičková
https://www.msnehvizdy.cz/

MATEŘSKÁ ŠKOLA VYUŽILA PODPORY
VZDĚLÁVÁNÍ Z PROJEKTU ŠABLONY
Šablony II – ICT ve výuce v mateřince
aplikujeme prostřednictvím tabletů zakoupených pro tento účel. Výuka našich nejstarších
svěřenců, jejichž rodiče využili odkladu
školní docházky, probíhá jednou týdně ve
třídě Kuřátek.
Pro tuto skupinu deseti dětí jsem připravila
vzdělávací blok z programu Barevné kamínky – Moje iŠkolička. Celkem proběhne 32
setkání. Projekt je bezplatný.
Každý týden mám připravené téma, které se
věnuje poznatkům z ročního období, tradicím, vědomostem o lidském těle,
o přírodě, zvířatech, květinách, dopravních
situacích atd.
V dnešní specifické době program nabízí
také téma pro dodržování správných hygienických návyků, používání roušky, a to vše
hravým a dobře pochopitelným způsobem.
Teprve měsíc pracujeme s tímto edukativním
programem. Avšak už teď, za tak krátkou
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dobu, můžu konstatovat, že děti, které zatím
s elektronickou pomůckou neměly příležitost
přijít do styku, dokáží velmi dobře plnit úkoly a obsluhovat tablet. Děti, které mají větší
zkušenosti, mě velice mile překvapily, s jakou
ochotou chtějí pomoci ostatním kamarádům,
aby si všichni dokázali naše společné chvíle
užít.
Předškoláci mají chuť a elán pracovat, učit se
novým poznatkům, naše hodiny jsou veselé,
napínavé, plné dobrých nápadů a hlavně
úsměvů. S dětmi nehrajeme PC hry. Využíváme moderní technologii k tomu, abychom se
obohatili a přijali elektronické pomůcky jako
nevyhnutelnou součást našich životů.
Za naši skupinu IT profesionálů průvodce
Markéta Hubáčková
https://www.msnehvizdy.cz/
Fota: archiv MŠ Nehvizdy

WWW.NEHVIZDY.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ONLINE KONCERTY
NAŠÍ ZUŠ NEHVIZDY
ZUŠ Nehvizdy připravila v adventním čase sérií online koncertů
z jednotlivých tříd. Nemohli jste být sice osobně přitom, ale zase si atmosféru koncertů můžete připomenout i nyní. Stačí navštívit webovou
stránku základní umělecké školy, nebo přejít na její Youtube kanál. Pro
snadnější přístup nabízíme odkazy na všechny koncerty a fotoupoutávky, které koncerty provázely na facebookových stránkách ZUŠ
Nehvizdy a Městys Nehvizdy – informace z úřadu.
-ahOdkazy na koncerty: https://youtu.be/lW9nhH9nxVc,
https://youtu.be/xDI8sBPRVlU, https://youtu.be/xmp7-S8i5gE,
https://youtu.be/uuptINPjpcY, https://youtu.be/A8eeyxAriXE

ADVENTNÍ ČAS V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH
Předvánoční čas je v dětských skupinách
nejkrásnější a zároveň nejnáročnější.
Mikuláš, Advent a Vánoce prožívají děti
všemi smysly a na našich vychovatelkách je
jim všechny zážitky zprostředkovat. Letos
je navíc vše trochu jinak, a tak například
besídka se přesunula do online prostoru.
Chtěla bych vychovatelkám moc poděkovat
za skvěle odváděnou práci.
Za DC Dráček a dětské skupiny přejeme
všem klidné Vánoce prožité ve zdraví,
v rodinném kruhu, klidu a ať je pozitivní
pouze vaše nálada.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
Foto: archiv DC Dráček
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ÚKLID SNĚHU BUDOU PROVÁDĚT
TECHNICKÉ SLUŽBY
ho i naprosto znemožnit, a ulice tak nebudou kvůli neukázněným řidičům uklizeny.
Pro bezpečný a plynulý průjezd pluhu
je nutno zachovávat na ulici pruh široký
minimálně 3,5 metru. Špatně zaparkovaný vůz může způsobit dopravní nehodu,
může též dojít k jeho poškození.
Městys též prosí, aby občané sníh z prostoru před svým domem či parkovacím
místem odhazovali do stran, na travnaté
pásy apod., ovšem ne do ulic, pak by totiž
byl pluhem nahrnut zpět, navíc by pluhu
zkomplikoval průjezd.

Nehvizdy jsou na zimu připraveny. Úklid
sněhu budou zajišťovat naše technické
služby, kterým pomůže traktor s radlicí,
která byla pořízena v roce 2019. Údržba
komunikací bude vyžadovat také vstřícný
přístup všech řidičů, kteří musí parkovat
tak, aby technika mohla bezpečně projet.
Úklid sněhu z chodníků a jejich posyp budou technické služby provádět za pomoci
speciálního zametacího stroje, který byl
k tomuto účelu zakoupen, loni přibyl také
traktor s radlicí.
Městys prosí všechny řidiče, aby na nutný
úklid ulic pamatovali i při parkování svého automobilu. Špatně zaparkovaný vůz
může zkomplikovat průjezd pluhu, někdy

Text a foto Daniel Štěch
zivotní@nehvizdy.cz

NOVÝ KONTEJNER NA PAPÍR
PŘED SBĚRNÝM DVOREM
Abychom zamezili hromadění papírového
odpadu u kontejnerových stání, instalovali jsme před sběrné místo nově samostatný kontejner na papír, který je přístupný i
mimo otevírací dobu sběrného místa.
Pokud zjistíte, že jsou modré popelnice
ve vaší čtvrti plné, odvezte papírový odpad tam. Důležité však je, abyste všechny
obaly nejdříve rozřezali, nebo rozložili
na menší kusy.
Chápeme, že vzhledem k epidemické situaci lidé objednávají mnohem více zboží
přes e-shopy, navíc se blíží Vánoce a lidé
kupují dárky. Papírového odpadu proto
mají více než jindy, přesto apelujeme:
vkládejte do kontejnerů papírové krabice
a obaly rozřezané. Pamatujte, že stejně
jako vy bude chtít odložit do kontejnerů
papírový odpad i váš soused. Rozebrání
obalů zabere pár minut a do kontejnerů

se tak vejde mnohem více odpadu. Kontejnery na papír vyváží firma AVE jednou
týdně.
Kontejner na papír před sběrným místem
(u obecního úřadu) bude instalován
do konce ledna 2021. Vhazujte do něj
výhradně papír, krabice a obaly před vyhozením rozložte, rozřežte.

PYTLE NA KUCHYŇSKÝ ODPAD
JSOU OPĚT K DISPOZICI
Svoz bioodpadu v listopadu pro rok 2020
skončil, protože si však uvědomujeme, že
třídění bioodpadu je pro vás důležité
i v zimním období, od pondělí 30. listopadu 2020 si můžete v podatelně obecního
úřadu pořídit speciální rozložitelné pytle
na kuchyňský bioodpad. Menší za čtyři,
větší za pět korun za kus. Až pytle naplníte, stačí je v úterý či v pátek dát před váš
dům, technické služby je odvezou.
Veškerý bioodpad můžete do konce března
2021 odevzdávat také na sběrném dvoře.
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Připomínáme, že si podobně můžete
v podatelně úřadu pořídit také pytle na nápojové (tetrapakové) kartony, papír a plast.
Pytle na tetrapakové obaly jsou oranžové a
jsou zdarma. Na papír (modré) a na plast
(žluté) pytle stojí 6 korun jeden. Také ty
pak stačí naplnit, umístit před dům a každé
úterý a pátek je technické služby odvezou.
Daniel Štěch,
zivotni@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

WWW.NEHVIZDY.CZ

Připomínáme, že si v podatelně úřadu
můžete také zakoupit na papírový odpad
modré pytle (jeden stojí 6 korun) a ty
po naplnění dát před váš dům, technické
služby je v úterý a v pátek svážejí.
Víme, že potíže s papírovým odpadem
úplně nevyřešíme, snažíme se alespoň přidat další možnosti, aby to v okolí našich
domů a bytů vypadalo pěkně.
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.
Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

PF 2021

PF 2021

Užijte si naše interaktivní přání
do nového roku od našich nejmenších.
Za celý pedagogický tým
ředitel ZUŠ Nehvizdy Aleš Háva.

A jak na to?
1. Stáhněte si naši aplikaci
Live Art na iOS nebo Android
pomocí QR kódu
2. Spusťte aplikaci a povolte
použití kamery
3. Namiřte telefon na obrázek
s Orfíky

PF_A4_02.indd 1

WWW.NEHVIZDY.CZ

Live Art PF2021

10.12.2020 15:22:14
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI + INZERCE

MĚSTYSEM SE PROŠEL MIKULÁŠ
Letos to byla v sobotu 5. prosince večer
v mnoha domácnostech s dětmi opravdu
premiéra se vším všudy. Jak napsal na web
školy ředitel Luboš Rýdlo: Mikuláš, čert
a anděl v nouzovém stavu a v rouškách, to
tu ještě nebylo.
Zachytili jsme pár momentů oné pohádkové atmosféry v malé fotogalerii ze dvou
Mikulášských nadílek, které si v pátek 4.
prosince užili venku žáčci 2. A a se svými
chůvami také naši nejmenší v dětských
skupinách. Uhlí nikdo nedostal, protože
v Nehvizdech přeci zlobivé děti nejsou...
Přejeme vám všem opravdu krásný adventní víkend.
-redFota: ZŠ Nehvizdy,
DC Dráček Nehvizdy
a Jiří Poběrežský
Inzerce

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

Vánoční koncert a půlnoční
Když píšeme tyto řádky, netušíme, jaká epidemiologická situace
a jaká pravidla budou platit v naší zemi během vánočních svátků.
Rozhodli jsme se proto společně s naší ZUŠ Nehvizdy a základní školou, že
tradiční koncert, který jsme pořádali v kostele sv. Václava, připravíme, ale
v online podobě. Sledujte proto facebookové stránky Městys Nehvizdy –
informace z úřadu a ZUŠ Nehvizdy, kde najdete brzy podrobnosti.
Už nyní vám ale můžeme prozradit, že vánoční koncert si budete moci
pustit

23. prosince od 19 hodin.
Stejně tak sledujte stránky čelákovické farnosti http://farnostcelakovice.
net/, kde najdete aktuální informace o plánovaných bohoslužbách.

21. – 23. 12. 2020
9 – 17 hodin
ul. Pražská čp. 100

(vedle úřadu městyse)
Bližší informace na mailu:

thomas.ad@seznam.cz nebo tel. 731 474 274

Kompletní úprava vánočních kaprů na místě. Dne 23. 12. prodej pouze
do vyprodání zásob. Ryby jsou z Chlumce nad Cidlinou – Žehuňský
rybník, I. jakost + výběrová ryba.

-pep-
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

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

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

WWW.NEHVIZDY.CZ

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
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V pondělí 9. listopadu oznámila obyvatelka, že její syn měl nehodu na křižovatce
u dálnice a má o něho obavu. Požádala
strážníka o pomoc. Ten našel mladého
muže nezraněného, ale se známkami šoku.
Případ dořešila dopravní policie.
Téhož dne odpoledne oznámil pracovník
technických služeb, že na křižovatce do
Čelákovic je značka poškozená červeným
autem. Na místě nehody byl malý technický průkaz červeného Volkswagenu Transporter. Strážník nehodu předal dopravní
policii jako nehodu a ujetí od nehody.
V pátek 20. listopadu ráno si stěžoval majitel dopravní firmy, že jejich zaměstnanec
dostal pokutu 1 000 korun za to, že projel
přes Nehvizdy. Uvedl, že do Čelákovic se

jinudy nedostane. Strážník mu vysvětlil,
že do Čelákovic musí sjezdem z dálnice na
Starý Vestec, nikoliv Jirny. Strážník majiteli
firmy stejně jako předtím řidiči potvrdil,
že o dopravní obsluhu se jedná pouze
v případě, že auto má cíl v katastru Nehvizd. Zkrácení cesty není platná výjimka pro
porušení dopravního značení.
Ve středu 25. listopadu strážník odchytil
psa v ulici Pražské. Při pokusu vyložit a zavřít psa do kotce začalo být zvíře agresivní.
Pracovníka, který se psa pokusil vylákat
z auta, pes pokousal. Majitelce byla uložena pokuta dva tisíce korun.
V pátek 27. listopadu byla silně znečištěna
silnice Toušeňská. Zemědělec, který bláto
na komunikaci nanesl, zajistil nápravu.

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

Ve středu 2. prosince našel obyvatel Nehvizd platební kartu. Podle údajů na kartě
strážník nalezl majitelku a kartu jí vrátil.
V pátek 4. prosince si strážník všiml, že
v ulici Pražské vytéká na vozovku voda.
Strážník kontaktoval majitelku domu, která
nedokázala vodu uzavřít, protože uzávěr
měla v šachtě. Vodu nakonec uzavřeli
pracovníci technických služeb. Opravu utrženého kohoutu si majitelka zajistila sama.
V úterý 8. prosince přijal strážník hlášení o dopravní nehodě na křižovatce do
Čelákovic. Strážník usměrňoval provoz do
příjezdu dopravní policie.
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: 12. 12. 2020. 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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