MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

CYKLOSTEZKA
SLOUŽÍ VŠEM

Nová stezka není tak široká jako například
komunikace kolem čističky do Nehvizdek, kde je směs uživatelů stejně pestrá.
Dospělí chodci většinou nemají problém
automaticky dodržovat pravidla silničního
provozu, jako jsou pohyb po pravé straně
komunikace a ponechání poloviny stezky
pro procházející či předjíždění. Na stezce
se však pohybují účastníci provozu, kteří
se hůře přizpůsobují ostatním a stávají se
potenciálně nebezpečnými sobě i ostatním.
• Nejčastěji lze potkat běžce se sluchátky,
který nevnímá, co se děje za ním a často
zahájí předbíhání chodců levou částí stezky, aniž by si všiml, že to též má v úmyslu
za ním jedoucí cyklista nebo bruslař.
• Pes je schopen velmi snadno vytvořit
z vodítka překážku nataženou přes cyklostezku. Bohužel se stává, že člověk, který
upadne po kolizi s vodítkem, může být
napaden psem, který se naprosto „logicky“
brání. Nejlépe majitel zvířete udělá, když
v kritické situaci vodítko upustí.
• Děti s železnou pravidelností nacházejí
nejzajímavější kamínky a kytičky na levé
straně stezky. V případě, že se dítě cítí
ohroženo například projíždějícím cyklistou
nebo bruslařem, vyrazí nejkratší cestou
k rodičům. Je tedy lepší, když se celá
skupinka pohybuje po levé straně a nechá
pravou polovinu volnou. Toto uspořádání
je sice neobvyklé, ale rozhodně ne nebezpečné.
• Nejhůře ze všech uživatelů cyklostezky
brzdí bruslaři. Potřebují za všech okolností
mít volný průjezd okolo každé skupiny. Při
charakteristickém pohybu či brždění využijí polovinu šířky cyklostezky. Při malých
rychlostech a stání mohou mít potíže se
stabilitou. Nejčastější kolize mívají se psy
a kočárky, protože na nečekanou změnu
chování ostatních účastníků nestihnou
zareagovat.
• Dva kočárky vedle sebe jsou opravdu příliš.
Cyklostezka rovněž slouží především k pohybu, nikoliv k debatám stojících skupinek.
K odpočinku unavených chodců či jezdců
jsou u stezky nainstalovány lavičky, na kterých je možné příjemně posedět
a popovídat si a zároveň neomezovat ostatní.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

.
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OBČANÉ NEHVIZD
SÁZELI LIPOVOU ALEJ
V loňském roce na podzim byla dokončena a
zkolaudována cyklostezka. Vzhledem k zimním podmínkám byly terénní úpravy a výsadba zeleně odloženy na jaro letošního roku. A
právě přes zimu vznikl nápad vysázet kolem
cyklostezky u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky stromovou alej.
Volba padla logicky na český národní strom
– lípu. Záměrem bylo, aby lípy vysázeli sami
občané Nehvizd. Výsadby „Aleje republiky“,
která se uskutečnila v sobotu 14. dubna, se
zúčastnilo 32 rodin. Společně vysadily celkem
47 stromů. Počasí nám přálo, a tak šlo sázení
rychle od ruky. Zasazené stromy jsme ukotvili
pomocí kůlů, opatřili je ochranou proti okusu
a také vydatně zalili. Na závěr jsme si opekli

buřty a každá rodina získala pamětní certifikát. Všem, kteří se tímto skutkem podíleli na
výsadbě stromů, mnohokrát děkujeme a doufáme, že se brzy uvidíme při dalších akcích na
zkrášlení naší obce. Lípy pravidelně zaléváme
a těší nás, že často potkáváme občany, kteří
lípy sázeli, jak i oni stromy zalévají. Výsadbou
stromů úprava kolem cyklostezky nekončí.
Budeme pokračovat dosetím trávy
a výsadbou keřů. Další obrázky z akce naleznete ve fotogalerii městyse.
Daniel Štěch,
Jiří Glatt,
Richard Sedlický
Komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

Výsadby „Aleje republiky“, která se uskutečnila v sobotu 14. dubna, se zúčastnilo
32 rodin. Společně vysadily celkem 47 stromů. .
Foto: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DOBROVOLNÍ HASIČI SLAVILI VÝROČÍ

V sobotu 28. 4. jsme se již potřetí sešli na
místním fotbalovém hřišti na již tradiční akci
pořádané SDH Nehvizdy hlavně pro nehvizdské
děti - na branném dni . Letos jsme tuto akci
spojili i s výročím našeho sboru - 135 let od jeho
založení.
Sbor dobrovolných hasičů Nehvizdy patří
k nejstarším sborům nejen v rámci našeho
okrsku, ale i v celém Středočeském kraji, což
jsme si mohli připomenout i historickými dokumenty, jejichž kopie byly v rámci oslav vystaveny
na nástěnkách pod tribunou fotbalového hřiště.
Za jejich zapůjčení bychom rádi poděkovali
panu starostovi Nekolnému.
Kolem třinácté hodiny se začali scházet první
účastníci. Při příchodu si mohli prohlédnout vystavenou hasičskou techniku. Jak tu novější, tak
také i překrásné historické kousky, se kterými
se přijeli pochlubit zástupci okolních sborů. Po
registraci u vstupu se děti mohly s chutí pustit

do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
Připravené disciplíny se dětem líbily. Některé
je dokonce absolvovaly i několikrát za sebou.
Všichni byli moc šikovní, a tak nezbývalo, než
je odměnit pamětním listem a pár sladkostmi
za jejich výkony. No, a snad největší odměnou
pro ně byla, stejně jako každý rok, připravená
pěnová „koupel“, ve které se vyřádili opravdu
všichni. Věřím, že i leckterý dospělý měl chuť za
krásného počasí do pěny skočit.
Poté byla zahájena oficiální část oslav založení
našeho sboru krátkým proslovem zástupce
našeho sboru, starosty Nehvizd Vladimíra Nekolného a také představitele okrsku č. 6, starosty
Martina Křížka, který nám předal Čestné uznání
okrsku č. 6 pro SDH Nehvizdy.
Mezitím už se na druhé straně hřiště začala
chystat družstva k ukázkám požárních útoků.
Začala nejdříve družstva dětí z Nových Jiren
a Vysehořovic, pak družstvo žen z Vyšehořovic,

a nakonec jsme nastoupili i my a předvedli, co
jsme se naučili. Podle ohlasu diváků se snad
všechny předvedené útoky líbily, především děti
byly excelentní.
No, a nakonec nám večer zahrála k poslechu
kapela Mladá garda, v níž hraje na bicí náš člen
Rosťa Slevinský, což byla zlatá tečka za celým
dnem.
Rád bych jménem všech členů SDH Nehvizdy
poděkoval představitelům městyse Nehvizdy,
všem kolegům z okolních sborů, kteří nás přijeli
podpořit, zástupcům AFK Nehvizdy i personálu
Hospůdky Na Hřisti za podporu a pomoc při přípravě a zajištění průběhu oslav a branného dne.
Díky všem a za rok na shledanou.
Jan Poppel
starosta SDH Nehvizdy
sdh-nehvizdy@seznam.cz
Foto: Michal Velička a Jan Poppel

ČARODĚJNICE PŘILETĚLY I DO NEHVIZD

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat firmě
JMS, spol. s r. o. za darování buřtů pro
naše malé čaroděje a čarodějky.
Foto: Alena Nekolná
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTYSE V DUBNU
Pouhé tři měsíce po přivítání dvaceti nových
občánků našeho městyse jsme tuto milou
povinnost museli v dubnu zopakovat, a to
dokonce pro stejný počet dětí.
Naši nejmenší byli zapsáni do pamětní knihy
a mohu potvrdit, že si slavnostní událost
užívali.
Vzpomínky na tento akt zachytila jako vždy
skvělá fotografka Martina Root. O krásné
vystoupení, které bylo doplněno i jarním
tanečkem, se postarala třída Medvídků s paní
učitelkou Ivanou Frajmanovou. Již nyní
máme naplánované další vítání občánků
na 23. června, samozřejmě, že rodičům přijde včas pozvánka.
Rodiče, nezapomeňte si vyzvednout na úřadě
hrneček s fotkou děťátka.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Martina Root
Na první fotografii zleva: Martin Dušička,
Petr Kůžel, Jasmína Pleštilová, Adam
Socha, Patrik Myslivec, Filip Novák, Patrik
Cís.
Na druhé fotografii jsou zleva Julie Čečáková, Eliška Moravcová, Klára Hudecová,
Radim Smetana, Filip Klícha, Kristýna
Neradilová, Rozárie Konopková, Karolína
Thonatová, Nela Kohoutová.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE:
AKCE DO KONCE ČERVNA
Sobota 19. 5. 2018, 15.00 hodin
Pohádková cesta pro rodiny s dětmi
Místo konání: Stará cesta u AFK Nehvizdy

Středa 7. 6. 2018, 16.30 hodin
Atletický víceboj
Místo konání: tělocvična u ZŠ v Nehvizdech

Středa 23. 5. 2018, 14.00 hodin
Výlet lodí pro seniory po Vltavě s občerstvením
Odjezd od úřadu 12.30 hod.
Nutná registrace předem

Pátek 15. 6. 2018
Divadlo pro seniory: Lev v zimě
Odjezd od úřadu v 17.00 hodin

Pátek 25. 5. 2018, 18.00 hodin
Noc kostelů - koncert DC Dráček
a přednáška o historii kostela
Místo konání: kostel sv. Václava
Sobota 2. 6. 2018, 14.00 hodin
Dětský den – SOKOLSKÝ,
Sportovní akce
Místo konání: sokolovna uvnitř i venku

Sobota 23. 6. 2018
10. ročník turbaje v malé kopané
„O pohár městyse Nehvizdy“
Místo konání: AFK Nehvizdy
Sobota 23. 6. 2018, 14.00 hodin
Vítání občánků
Místo konání: Úřad městyse Nehvizdy.
Pro pozvané.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

3

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

FOTOSTŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE:
Na jaře byly zahájeny práce na výstavbě
parku v okolí Rákosníčkova hřiště, kde byl
upraven a srovnán terén, zaseta tráva
a vysazeny první 3 nové stromy. V průběhu
května budou zasazeny další stromy a keře.
Park bude dokončen do konce letošního
roku. Intenzivně pracujeme také na obnově
zeleně v okolí nového chodníku a bytových
domů na ulici Toušeňské, kde jsme již na
většině ploch vyseli trávu, a dále chceme
doplnit keře a stromy. Pokračujeme v obnově parkové úpravy kolem našeho úřadu
a také jsme revitalizovali okolí pomníku
padlým za 1. světové války na nám. Sv.
Václava. Po dokončení terénních úprav
v okolí bytové zóny Za Tarasem plánujeme
pokračovat zatravněním nově vzniklých
ploch a na podzim sadbou vysoké zeleně dle zpracovaného projektu. Na novou
výsadbu a doplnění laviček čeká i okolí
cyklostezky. Ti z občanů, kteří budou mít
zájem podílet se na ozelenění a zkrášlení
obce, například na své předzahrádce,
se mohou přihlásit na e-mailu
stavebni@nehvizdy.cz.
Daniel Štěch,
Richard Sedlický
Komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

Před úřadem. K nově oseté travní ploše
přibude v průběhu května výsadba
keřů a okrasných trav. Foto: R. Sedlický

Rákosníčkovo hřiště. Již zasazené lípy a jednu katalpu doplní ještě další stromy,
a to např. jírovce, habry, borovice. U kontejnerového stání budou vysázeny různé
druhy keřů, např. forsythie, weigelie. Foto: R. Sedlický

Ulice Toušeňská. Na oseté plochy trávy vysadíme
převážně jehličnaté stromy a také keře.
Foto: R. Sedlický

Val kolem Canaby. Po dokončení terénních úprav osejeme plochu trávou a na
podzim začneme s výsadbou stromů. Foto: R. Sedlický
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Pomník padlým z 1. světové války na náměstí Sv. Václava v Nehvizdech. Foto: R. Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BOJUJEME ZA NEHVIZDY ZELENĚJŠÍ

U školy jsme vyseli trávník, který bude sloužit nejen na okrasu,
ale i dětem základní školy. Příjemnou ochranu před sluncem jim
poskytnou i čtyři vysazené stromy. Foto: R. Sedlický

Lipová alej by se měla táhnout podél celé cyklostezky.
				Foto: R. Sedlický

DESÁTÝ MDA RIDE
NA POMOC
NEMOCNÝM
Zveme vás na jubilejní 10. MDA Ride, největší motocyklovou charitativní akci v ČR na pomoc nemocným svalovou
dystrofií. Přijďte si užít den plný skvělé muziky, bohatého
kulturního programu, krásných motocyklů a amerických
automobilů. Vyvrcholením dne bude spanilá jízda Prahou.
Výtěžek z celé akce bude rozdělen mezi Asociaci muskulárních dystrofiků ČR a sdružení Parent Projekt. Již tradičním partnerem tohoto projektu je i městys Nehvizdy. Více
informací a program akce na www.mdaride.cz.
MDA RIDE je společnost lidí, kteří se rozhodli pomáhat
v České republice lidem s nervosvalovým postižením známým jako svalová dystrofie – svou účastí můžete přispět
nemocným i vy…
-rs-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

SETKÁNÍ OBYVATEL NEHVIZD...

Stejně jako loni na jaře se v prostorech základní školy setkali zástupci obce s obyvateli.
Starosta obce Vladimír Nekolný představil
posluchačům projekty, které vedení obce
pokládá za nejdůležitější. Nejdříve informoval
rodiče o zřízení základní umělecké školy, pro
kterou se podařilo získat čtyři úvazky pedagogů a devadesát tři míst pro žáky. Na platy
pedagogů přispívá ze svého rozpočtu kraj,
ostatní náklady nese obec.
Dále pokračoval starosta v oblasti vzdělávání
tématem základní školy. Hodlá rozšířit školu
o novou jídelnu, dílny a další třídy. Rovněž
představil záměr vybudovat v blízkosti školky
zdravotnické středisko s jednou ordinací
praktického a jednou ordinací dětského lékaře. Dále starosta informoval o pokračování
aktivit na projektu obchvatu obce a směnách pozemků nutných pro realizaci tohoto
projektu.
Na konec úvodního bloku starosta informoval
obyvatele o nákupu hostince na náměstí
a o možných využitích tohoto objektu.
Dále pokračovalo setkání dotazy občanů.
První dotaz směřoval ke zvýšení bezpečnosti
přechodu U Studánky. Starosta odpověděl,
že zpomalovací semafor řeší pouze směr od
Poděbrad a doufá, že zlepšení přinese úsekové
měření, které přislíbil kraj. Další dotaz směřoval na podobné téma. Tentokráte se dotaz
týkal nedodržování maximální rychlosti
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uvnitř obytné zóny, kterého se dopouštějí
nejenom místní, ale také řidiči dodávkových
a rozvozových služeb. Tazatelka požadovala
výstavbu retardérů. Radní a předseda komise
stavební a životního prostředí Richard Sedlický uvedl, že retardéry nezpomalí provoz,
protože řidiče služebních vozů nadměrné
opotřebení aut nezajímá a zároveň jsou obyvatelé budov v blízkosti retardérů obtěžováni
hlukem. Upozornil, že dostavbu retardérů na
zkolaudovanou komunikaci musí navrhnout
příslušný expert. Dále doporučil obrátit se
v konkrétních případech na strážníka. Rovněž zmínil možnost osobního jednání.
Rovněž třetí dotaz směřoval k husté dopravě.
Občana zajímalo, proč si obec dosud nezakoupila vlastní úsekové měření a nevybírá
pokuty do obecního rozpočtu. Richard Sedlický uvedl, že úsekové měření bude budovat
Středočeský kraj, zatím vůbec není vybrán
dodavatel a zatím nevíme, kdo bude systém
spravovat.
Starosta uvedl, že obecní policie uvažuje
o dovybavení 1 služebního vozidla měřícím
a záznamovým zařízením. Jeho cena cena je
kolem 900 000 Kč. K tomu je nutné připočítat
i pravidelnou údržbu a kalibraci zařízení.
Radní a předseda komise finanční a bezpečnostní Pavel Horák uvedl, že úsekové měření
dle nabídky dodavatelů by stálo necelé dva
miliony korun. Další měsíční náklady by pře-
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kročily sedmdesát tisíc korun měsíčně a dále
by administrativně zatížilo úředníky obce.
Další dotaz směřoval k tomu, zda může obec
motivovat obyvatele, aby se hlásili k trvalému
pobytu, aby tak obec získávala více peněz ze
státního rozpočtu. Starosta sdělil, že o tématu
obec informuje prostřednictvím Nehvizdského kurýra a jednou obec uspořádala motivační akci: za každé přihlášení k trvalému
pobytu tisíc korun.
Další tazatelka kladně zhodnotila výstavbu
školy a tělocvičny. Chtěla vědět, zda budou
další odpolední sportovní aktivity pro děti
nebo větší kapacity kroužků. Ředitel školy
Luboš Rýdlo řekl, že zatím byl program
v rozjezdu. Nyní se už hlásí noví učitelé, kteří
budou ochotni pracovat s dětmi i po vyučování. S rozšířením aktivit škola rozhodně
počítá. Poděkoval za návrh uveřejnit vše včas
na webu školy.
Starosta řekl, že atletický oddíl vede Tomáš
Vojtek, bývalý sedmibojař, pracuje jako
družinář. Usilujeme o to, aby od září přišel do
školy jako tělocvikář bývalý trojskokan Ján
Čado, který by měl učit i angličtinu. Starosta
řekl, že apelujeme na TJ Sokol, aby dle možností rozšířila nabídku sportů.
Pavel Horák za TJ Sokol řekl, že oddíly
vedou lidé, kteří i pracují, kroužky pro děti
by mohly fungovat až v pozdějších odpoledních hodinách, což není žádoucí. Kromě

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

...S VEDENÍM OBCE

INFO
Z ÚŘADU

Upozornění pro občany –
poplatek za psa a likvidaci odpadu

dobře fungujících kroužků florbalu, tenisu
se rýsuje možnost otevření oddílu dětského
basketbalu.
Pan Fraitag ze Sboru dobrovolných hasičů
Nehvizdy řekl, že by se rádi více věnovali
dětem, ale zatím je jen 9 dobrovolných hasičů. Přivítal by více dospělých, tím by se daly
aktivity s dětmi rozšířit.
Pak zazněl dotaz týkající se obchvatu, odhlučnění, hal v komerční zóně, silnice k Rákosníčkovu hřišti a k rozšíření počtu nádob na
tříděný odpad u tohoto hřiště. Starosta prezentoval studie obchvatu, vysvětlil, v kterých
místech budou jaká odhlučňovací opatření
jako pásy zeleně nebo protihlukové stěny.
Richard Sedlický uvedl, že obec nechá udělat
pasport komunikací, ze kterého vyplyne,
které silnice je třeba opravit a dokončit. Poté
bude například ulice Na Vodoteči u Rákosníčkova hřiště dokončena. O dotace na místní
komunikace je totiž možné požádat pouze
v případě, že má obec hotovou pasportizaci.
Dále sdělil, že kontejnerové stání už je dokončené a zeleň do této lokality je připravená.
Práce budou dokončeny do konce tohoto
roku.
Další občan upozornil na web firmy AONYX,
na kterém je komerční zóna vymezena jinak,
než jak ji prezentoval starosta. Návrh, aby byl
místo komerční zóny les není možné uskutečnit, protože se nejedná o pozemky obce.
Pak zazněla stížnost na zápach kontejnerů na
trávu, konkrétně u Rákosníčkova hřiště. Další
výtka směřovala ke stavu vozovky na konci
ulice Na Vodoteči. Richard Sedlický přislíbil,
že na místo bude prozatímně navezen recyklát.
Pak zazněl dotaz na postup ohledně loni představených zastávek u Canaby a Lidlu. Richard
Sedlický představil celý projekt, který počítá se
dvěma zastávkami u Canaby a dvěma u Lidlu.
Dále je součástí plánu chodník po levé straně
ve směru na Prahu. Vzhledem k tomu, že
stavba zasáhne i pozemky kraje, trvá schválení
celé stavby dlouho. Realizaci plánuje obec na
příští rok.

Další dotaz směřoval k napojení cyklostezky do Lentilek, tak aby byla cesta do školy
bezpečná. Starosta uvedl, že po vybudování
obchvatu se provoz na Pražské ulici výrazně
zklidní a bude možné část vozovky vyhradit
jako pruh pro cyklisty.
Občany také zajímalo rozšíření zeleně a využití bývalé cihelny. Starosta prezentoval hlavní výkresy územního plánu. Ukázal, kde jsou
plánované plochy pro rozšíření zeleně, včetně
již dokončené části Nové skály. Areál cihelny
je nyní zčásti ve vlastnictví pana Rybáře,
který se připravuje postavit tam rezidenční
lokalitu ekodomů. V obecní části se počítá se
zachováním původní zeleně.
Občané se také ptali na tlak pitné vody.
Starosta popsal hotový projekt na posílení
kapacity čistírny odpadních vod a zvýšení
kapacity vodojemu. Práce začnou výměnou
čerpadel za výkonnější do měsíce. Dále se
musí vyměnit i řídící systém, který čerpadla
ovládá. Výměna čerpadel bude bohužel obnášet i několikerou odstávku vody.
Dotazy na ředitele ZUŠ ohledně stáří přijímaných dětí a dalších podrobností přijímacího
řízení občané pokládali přímo řediteli ZUŠ
mimo hlavní diskuzi.
Richard Sedlický představil projekt na točnu
autobusu v oblasti u ulice Úvalská. Po jejím
dokončení bude možné rozšířit autobusové
linky číslo 354 i o víkendech.
Starosta ještě informoval o nově probíhajících
jednáních o možnosti zavést autobusovou
linku Nehvizdy – nádraží Mstěnice za podmínek rekonstrukce nádraží ve Mstěticích a
zvýšení počtu zastavujících vlaků v tomto
nádraží. Rozšíření této vlakové dopravy
požadují i vlastníci hal v jirenském katastru.
Jednání budou pokračovat.
Pavel Horák
Komise finanční a bezpečnostní
financni@nehvizdy.cz
Foto: Iva Prekschlová
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Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odvoz komunálního odpadu
a poplatek za psa, aby tak učinili co nejdříve.
Splatnost poplatků byla ke dni 31. 3. 2018.
Upozorňujeme proto všechny, kterých se toto
sdělení týká, že městys přistoupí k vymáhání
v souladu s platným daňovým řádem. Těm,
kteří neuhradí poplatky za likvidaci odpadu,
bude zablokována karta na sběrný dvůr.
Poplatky se platí hotově v pokladně (tj. na
Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo
převodem na účet č. 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu:
1340 a vaše číslo popisné při platbě za odpad
1341 a vaše číslo popisné při platbě za psa.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel.
326992523 nebo 724191245.
Pro informaci ještě uvádíme výši poplatků:
Více na http://www.nehvizdy.cz/mestys/odpady/.
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.
Žádosti o řidičské průkazy
S účinností od 1. 7. 2018 si může občan žádat
o řidičský průkaz na jakémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností, nikoliv pouze na úřadě obce s rozšířenou působností, kam spadá
občan dle svého bydliště.
OD 1. 7. 2018 DOCHÁZÍ K TRVALÉMU
UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7,
PRAHA 1.
V našem okolí půjde žádat o řidičské průkazy
například na těchto úřadech obcí s rozšířenou
působností:
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Mariánské nám. 28, Stará Boleslav,
Magistrát hlavního města Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, Praha 4,
MěÚ Neratovice, náměstí Republiky 400,
Neratovice,
MěÚ Český Bord, Náměstí Arnošta z Pardubic
56, Český Brod,
MěÚ Říčany, Komenského náměstí 1619/2,
Říčany,
MěÚ Mělník, Náměstí Míru 1, Mělník.
Více na www.nehvizdy.cz.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁPISY ZA NÁMI: DO NAŠÍ ŠKOLY
BUDE CHODIT PŘES 600 DĚTÍ
Vstoupili jsme do předposledního měsíce
školního vyučování – ani jsme se nestačili
rozkoukat a máme za sebou velmi úspěšné
zápisy budoucích prvňáčků. Ty proběhly
od pondělí 9. dubna do středy 11. dubna,
náhradní termín pak ve středu 25. dubna.
Poprvé jsme pro zápisy použili elektronický
rezervační systém, který nám velmi usnadnil práci, doufám, že i vám rodičům.
A jak jsme dopadli? Ani se neptejte… Letos
jsme přijali 92 prvňáčků, 12 jich přijde po
odkladu, tedy v tuto chvíli je budoucích
prvňáčků 104. Odkladů pro příští školní
rok bude 13. Čísla jsou skoro definitivní,
ještě může k nějakým změnám dojít, je ale
jisté, že celkový počet žáků v příštím školním roce daleko přesáhne číslo 600.
Přiznám se, že mě to těší. Jsem rád, že je
o naši školu zájem, za to moc děkuji svým

kolegům. Stejně tak děkuji mateřinkám za
přípravu předškoláků, Vaše práce je opravdu vidět a zaslouží si uznání. Vám rodičům
děkuji za dvě věci – za důvěru, se kterou jste
přivedli své ratolesti k nám, a především za
to, že díky vašemu přístupu k zápisům je
u nás svět ještě v pořádku.
Co tím myslím? Současná legislativa umožňuje zapsat dítě „na dálku“. Nikdo z vás tuhle možnost nevyužil, což je podle mě skvělé.
Pořád si totiž myslím, že zápis je o nastrojených malých slečnách s mašlí ve vlasech,
o mladých pánech, kteří při malování
samým úsilím povypláznou jazyk, o hrdých
otcích, dojatých maminkách, čekajících
prarodičích a usměvavých, slavnostně naladěných a voňavých učitelkách. A ze zápisu
rychle do cukrárny na oslavu s pocitem, že
máme doma školáka a že nám patří svět.

DRÁČEK ČEKÁ
SPOUSTA AKCÍ

MOTÝLCI ZJIŠŤOVALI,
KDE BYDLÍ ZVÍŘÁTKA

V Dráčku budeme oslavovat sedmileté výročí.
Připravili jsme narozeninovou hernu, divadelní představení a koncert v kostele našich
lektorů a jejich žáků a nehvizdského pěveckého sboru. V rámci oslav pořádáme první
nehvizdskou „Pohádkovou cestu“.
Své vystoupení bude mít i náš divadelní kroužek, a to v Praze ve velkém divadle.
Čeká nás víkendová přespávací akce pro děti
1. stupně ZŠ, s „Retro“ programem (céčka,
přebíračka, skákání přes gumu, pochoďák
a mnoho dalšího).
Velkou radost mám ze zapojení nově příchozích maminek, které mají v Dráčku svůj
„Mimiklub“, který je nabitý akcemi. Všechny
informace najdete na www.dcdracek.cz.
Dětskou skupinku čekají ještě například soutěžní Dětský den, besídka pro rodiče, výlet do
pražské zoo, návštěva mateřské školy.
V květnu nás čeká zápis nejen do současné
dětské skupiny, ale zároveň do nové, zřízené
městysem Nehvizdy. Obě budou sídlit
v budově Dráčku v Pražské 14. Naším cílem je
umožnit rodičům návrat do zaměstnání podle
jejich potřeb.
Ani o prázdninách nás nečeká odpočinek.
Dráček pořádá celkem 3 příměstské a jeden
letní tábor a současná dětská skupina bude
v provozu 4 týdny. Zároveň budeme připravovat vše pro zřízení nové dětské skupinky
a budeme se připravovat na nové děti od září.
Máme poslední volná místa v příměstském
hudebně-kreativním táboře v termínu
23. – 27. 7., tábor je určen pro děti z 1. stupně
ZŠ.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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Měsíc březen je v naší školce především ve
znamení „zvířátek“. Ne náhodně se celý metodický blok nazývá „Kde bydlí zvířátka“.
Rozdělili jsme si toto téma hned na několik
podskupin, abychom uceleně získali přehled
o tom, která jsou hospodářská zvířata, která
lesní a která získala nový domov v zoologických zahradách.
Není žádnou novinkou, že děti se nejlépe učí
na základě vlastních prožitků, takže jsme si
ve třídě postavili vlastní zoologickou zahradu
z plyšových zvířátek, která si děti mohly
přinést z domova. Na několik dní jsme se tak
stali chovateli slonů, tygrů, velbloudů, dokonce i pand velkých. Abychom byli skutečnými
odborníky, museli jsme se o nich dozvědět co
možná nejvíce. Studovali jsme proto v obrázkových knihách a časopisech, četli si ze zvířecích knížek a encyklopedií a také jsme zhlédli
krátký dokument o zvířatech v Africe. Jakmile
jsme byli dostatečně proškoleni, hráli jsme
zvířecí pantomimu, učili se novou písničku
„Starý farmář“, na didaktické tabuli jsme hle-
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A za babičkou a dědou, kteří jistě přidají
něco do kasičky. Je to o nás všech, o lidech,
o setkávání se a umění spolu být.
Moc vám za tu lidskou starosvětskost
děkuji.
Dík reprezentantům
Děkuji všem našim žákům – sportovcům,
matematikům, biologům, jazykářům, všem,
kteří na soutěžích a olympiádách reprezentovali naši školu a naši obec.
Jsme na Vaše úspěchy pyšní a jsme rádi, že
se o nás mluví s obdivem a respektem.
Vám, kolegové učitelé a trenéři, děkuji za to,
jak jste naše reprezentanty připravili!
Dr. Luboš Rýdlo,
ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

dali podle stínů jednotlivá zvířata, nebo jsme
poznávali zvířátka dle jejich zvuků.
Nakonec jsme se nejvíce zaměřili na pandu
velkou, neboť právě ona vyhrála v naší anketě
o nejoblíbenější zvíře planety. A proč? No protože je podle dětí nejroztomilejší medvídek
s nádherným černobílým zbarvením. Však
jsme si pandu také nakreslili a některé děti ji i
vymodelovaly plastelínou. Naši výstavu jsme
pak nazvali „Zachraňme pandy“, protože jsme
se o nich dozvěděli, že patří mezi nejohroženější zvířata planety. Žijí pouze v Číně, a to
v rezervacích a parcích. Jejich chov je velmi
obtížný i finančně náročný. Jedí převážně
bambusové výhonky a rodí se maximálně 1 až
2 mláďata.
Děti láskou ke zvířatům budují i lásku k sobě
samým, ostatním i k přírodě jako takové.
Vědí, že je potřeba se o planetu starat, chránit
slabší a pomáhat těm, kteří to potřebují. Učí se
vzájemně se respektovat, milovat a chránit.
Text a foto: Š. Horáková a M. Matýsková
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ DUBNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- záměr směnit pozemek p. č. 551/12
o výměře 28 m² (ostatní plocha), který
vznikl oddělením od p. č. 551/1 na základě
GP č. 1057-116/2014, za pozemek p. č. 607
o výměře 52 m² (ostatní plocha), který
vznikl oddělením od pozemku p. č. st. p.
225 dle GP 1057-116/2014 a je ve vlastnictví
pana P. L.
a pověřilo starostu vyvěšením záměru.
- záměr směnit pozemek p. č. 551/1
o výměře 77 m² (ostatní plocha), který
vznikl rozdělením p. č. 551/1 (pův. 157m²)
na základě GP č. 1057-116/2014, za pozemek p. č. 373/92 o výměře 51 m² (ostatní
plocha), který vznikl oddělením od pozemku p. č. 373/48 dle GP 1057-116/2014 a je
ve vlastnictví J. a A. J. a pověřilo starostu
vyvěšením záměru.
- záměr směnit pozemek p. č. 551/13
o výměře 52 m² (ostatní plocha), který vznikl oddělením od p. č. 551/1 na základě GP
č. 1057-116/2014, za pozemek p. č. 373/93
o výměře 59 m² (ostatní plocha), který
vznikl oddělením od pozemku p. č. 551/1
dle GP 1057-116/2014 a je ve vlastnictví
O. a I. K. a pověřilo starostu vyvěšením
záměru.
- záměr směnit pozemek p. č. 376/105
o výměře 5021 m² (orná půda), část pozemku st. p. 50 o výměře 40 m² (zast. plocha
a nádvoří), část pozemku p. č. 46/5 (ostatní
plocha) o výměře 18 m², část pozemku st.
p. 60/3 (zbořeniště), pozemek p. č. 200/321
o výměře 306 m² (orná půda), který vznikl
oddělením od pozemku p. č. 200/186 dle
GP 1264-35/2018, a část pozemku p. č.
200/317 o výměře 300 m² (orná půda),
který vznikl oddělením od pozemku p. č.

200/185 dle GP 1264-35/2018, za pozemky
ve vlastnictví pana L. K. Jedná se
o část pozemku p. č. 326/294 o výměře 1394
m² (orná půda), pozemek p. č. 326/318
o výměře 2451 m² (orná půda), pozemek
p. č. 211/2 o výměře 525 m² (orná půda),
který vznikl oddělením od p. č. 211 dle GP
1264-35/2018, a část pozemku st. p. 60/1
o výměře 7 m². Zároveň pověřilo starostu
vyvěšením záměru.
- záměr směnit pozemek p. č. 524/2
o výměře 277m² (orná půda), který vznikl
oddělením od p. č. 524 na základě GP
č. 1142-54/2016, za pozemek p. č. 482/148
o výměře 277 m² (orná půda), který vznikl
oddělením od pozemku p. č. 482/14 dle
GP 1142-54/2016 a je ve vlastnictví M. V.,
B. S., D. S., V. N. a E. N. Zároveň pověřilo
starostu vyvěšením záměru.
- záměr prodat pozemek p. č. 83 v k. ú. Nehvizdy o výměře 442 m² (zahrada), nejnižší
nabídka 600 000 Kč a pověřilo starostu
vyvěšením záměru.
- uzavření pachtovní smlouvy č. 1301 mezi
AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská
a obchodní společnost, a. s., a městysem
Nehvizdy na pronájem pozemků p. č. 181,
200/171, 200/187, 222, 231/2, 243/1, 300,
303, 326/304, 326/331, 334 376/105 a 401/2
v k. ú. Nehvizdy za stanovený pacht ve výši
26 219,30 Kč a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
- uzavření Smlouvy o advokátní úschově
mezi městysem Nehvizdy, coby složitelem,
a p. Z. D., S. D., P. D., manželi V. D.
a Z. D., L. D., coby příjemci, a Mgr. Andreou Málkovou, advokátem, IČO: 018
78 077, na základě níž advokát za sjednaných podmínek obstará úschovu a výplatu
zbylé části kupní ceny v souvislosti s kou-

pí pozemku parc. č. St. 59/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 758 m²,
v k. ú. Nehvizdy, jehož součástí je stavba
– budova č. p. 11 – rodinný dům,
v obci Nehvizdy, část obce Nehvizdy, která
je postavena na tomto pozemku, znění
příslušné Smlouvy o advokátní úschově je
přílohou usnesení.
- rozpočtové opatření č. 1/2018 rozpočtu
městyse Nehvizdy na r. 2018.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6022504/VB/03
na pozemku p. č. 326/260 (orná půda)
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč mezi městysem a ČEZ Distribuce, a. s., a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
- název nové ulice v Komerční zóně Nehvizdy – ulice „Česká“.
- název nové ulice v Komerční zóně Nehvizdy – ulice „Slovenská“.
- název nové ulice v Komerční zóně Nehvizdy – ulice „Polská“.
- ve dnech 28. 4. 2018, 26. 5. 2018 a 7. 9.
2018 zkrácení doby nočního klidu, a to od
půlnoci do 6. hodiny ranní.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- stavební komisi, aby zadala ke zpracování
architektonický návrh plánované budovy ZŠ
za cenu max. 50 000 Kč.
- starostu uzavřít smlouvu s firmou Forvia
CZ, s.r. o., na vypracování projektové dokumentace na rozšíření ulice Horoušanská za
25 000 Kč.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

!
Dovolujeme si Vás pozvat – nejčastěji 3. sobotu v měsíci

na SOBOTNÍ PRODEJ v AMIRRU:

19.května a 16.června 2018 od 10 do 14 hod

Křižíkova 1859, Čelákovice (vchod u lávky přes Labe)

Sleva 10 % na celý nezlevněný sortiment zrcadel
Výhodné ceny koupelnových doplňků – od 50 Kč
Více na

www.zrcadla.cz
Děti vítány

Mateřská škola Nehvizdy
přijme paní na občasnou výpomoc při úklidu.
Zájemkyně se mohou přihlásit u paní Caskové
na tel. čísle 608 842 777.
WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Městys Nehvizdy

Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
Telefon: 326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz

Bankovní spojení: KB, a. s.
č. účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524

Městys Nehvizdy oznamuje dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obecním zřízení pronájem
nemovitosti:

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
Pronajmout nebytové prostory v čp. 11 k podnikání obecní hospody – hostinská
činnost

Záměr pronájmu byl schválen radou městyse dne 10. 5. 2018, usnesením č. 3/46/2018.
Popis nemovitosti:
Restaurace s kapacitou cca 78 osob se skládá z:
1.
Výčep, restaurace, kuchyň, sklad, sociální zařízení, kancelář,
2.
Přístup pro zásobování

Podmínky pronájmu:
1. Minimální výše nájemného je stanovena na 20.000,- Kč za měsíc
2. Výše vratné kauce stanovena na 60.000,- Kč
3. Uzavření samostatných smluv s dodavateli energií a dalších služeb
4. Nájemce se zavazuje vykonávat běžnou údržbu pronajatého prostoru
5. Obec nebude do doby rekonstrukce provádět na objektu a inventáři žádné úpravy
6. Doba nájmu se stanoví od 1. 9. 2018 na dobu 24 měsíců, do doby zahájení rekonstrukce objektu
7. V pronajatých prostorách není povolen žádný výherní hrací automat.
Kritéria výběrového řízení:
1. Živnostenský list v oboru
2. Výpis z rejstříku trestů
3. Čestné prohlášení o bezdlužnosti (FÚ, CÚ)
4. Čestné prohlášení, že k datu podání přihlášky do řízení není veden v žádném rejstříku dlužníků a
že proti němu není vedeno žádné exekuční řízení.
5. Profesní životopis
6. Motivační dopis (podnikatelský záměr)
7. Provozní doba
8. Návrh jídelníčku a cenové hladiny
9. Výše nájemného
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. Výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
2. Nevracet podané nabídky.
3. Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v řízení.
Prohlídka prostor před podáním nabídky proběhne dne 3. 6. 2018 od 10hod, sraz zájemců před
restaurací. Prohlídku provedou zástupci obce a současný nájemce.
Nabídku na pronájem nemovitosti doručí zájemci v zalepené obálce s názvem „Obecní hospoda –
neotvírat“ do 18. 6. 2018 do 16 hodin na Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy.
Případné dotazy k pronájmu budou přijímány do 13. 6. 2018 pouze písemnou formou na email :
mestys@nehvizdy.cz.
V Nehvizdech, dne 11. 5. 2018
Vyvěšeno: 11. 5. 2018

Sejmuto: 27. 5.2018

Vladimír Nekolný, starosta v. r.
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

VYHRÁLI JSME ŠTAFETOVÝ POHÁR
Ve čtvrtek jsme se zúčastnili okresního kola
ve štafetovém běhu. Jela s námi Monika
Němcová a Tomáš Vojtek. Jeli jsme autobusem do Čelákovic. Když jsme dorazili
na hřiště, odložili jsme si věci a šli jsme se
rozcvičit. Potom byl nástup. Na něm nám
řekli, co bude dál. Po nástupu jsme se znovu
rozcvičili a za chvíli se běželo 8 x 100 metrů. Doběhli jsme druzí a třetí. Po přestávce
se běželo 8 x 200 metrů. Nejdříve běžely
štafetu jiné školy, potom my. Po dlouhé
době bylo vyhlášení. Nejprve jednotlivých
disciplín. Součet jejich časů určil, že jsme
skončili první.
Dostali jsme pohár a medaile. Učitelka nám
koupila za odměnu zmrzlinu. Když jsme ji
snědli, šli jsme čekat na zastávku. Po příjezdu do školy jsme se šli naobědvat.
Moc se nám to líbilo. Dostali jsme pohár!
Žákyně 3.D
Nela Mrázová
Natálie A. Tlusťáková

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
Odečty za II. čtvrtletí 2018 budou od 28. 5. do 15. 6. 2018. Zprávy o stavu
vodoměru můžete zaslat SMS na tel. 776 605 397 nebo mailem
jaroslav.drahokoupil@centrum.cz

NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST:

 Jméno a adresu odběratele včetně č. p.
 Stav vodoměru

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

Květoslava PĚTILETÁ
Zdeňka HRNČÍŘOVÁ
Marie RŮŽIČKOVÁ
Miroslav RÝDL
Rudolf PAČES
Anna BOČKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Jaroslav Drahokoupil
WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NAŠI TENISTÉ SE STALI PŘEBORNÍKY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE JEDNOTLIVCŮ

Skvělého úspěchu dosáhla Daniela Kolářová. Na celostátním turnaji kategorie
babytenis v Mladé Boleslavi vybojovala
celkové 3. místo! Foto: V. Kolářová
Naši tenisté a tenistky navázali v dubnu na
velké úspěchy ze zimní sezóny.
V kategorii staršího žactva do 14 let na
přeboru Prahy-východ si vybojovala 2.
místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře
mladší žákyně Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy).
Z mladších hráčů se největší úspěch podařil Daniele Kolářové (TO Sokol Nehvizdy)
v kategorii babytenis (7–8 let). Daniela
výborně zahrála na celostátním turnaji
7. 4. 2018 v Mladé Boleslavi, postoupila ze
skupiny a v hlavní soutěži se probojovala
na celkové 3. místo!
Daniele se dařilo také na celostátním
turnaji v Brně, kde postoupila ze skupiny
do hlavní soutěže. Na celostátním turnaji
kategorie 8–9 let v Praze výborně reprezentovali Šimon Vališ a Nikola Tydlačková
(oba TO Sokol Nehvizdy).
Šimon výborně zahrál na velmi dobře obsazeném turnaji ve Dvoře Králové a umístil
se na 9. místě.
V nejmladší kategorii 6–7 let jsme z pověření Středočeského tenisového svazu
pořádali v Nehvizdech 1. 5. 2018 Halový letní přebor Středočeského kraje. Na
přeboru vybojovali skvělými výkony Elena
Urbanová (TO Sokol Nehvizdy) 1. místo
v kategorii dívek a Jakub Trhlík 1. místo
v kategorii chlapců. Oběma přeborníkům
Středočeského kraje gratulujeme!
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Na letních přeborech Středočeského kraje kategorie minitenis 6–7 let se nejlépe
dařilo mezi dívkami Eleně Urbanové a mezi chlapci Jakubovi Trhlíkovi. Oba své
kategorie vyhráli a stali se přeborníky Středočeského kraje!
Foto: Petr Kopřiva

Starší žactvo (do 14 let),
Přebor okresu Praha-východ: Nehvizdy,
21.–23. 4. 2018,
DVOUHRA DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Eliška Krsková
(Sokol Říčany).
Babytenis (8–9 let),
Sportcentrum Mladá Boleslav, 7. 4. 2018,
Hlavní soutěž smíšená: 3. Daniela Kolářová
(TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
Brno, 28. 4. 2018,
postup do hlavní soutěže: Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
HALOVÝ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO
KRAJE - NEHVIZDY, 1. 5. 2018,
Hlavní soutěž CHLAPCI: 1. Jakub Trhlík,
2. Matěj Manhart, 3. Mikuláš Hrstka (všichni TO Sokol Nehvizdy).
Hlavní soutěž DÍVKY: 1. Elena Urbanová,
2. Vanda Holmanová, 3. Michaela Kolářová a Natálie Wydrová (všichni TO Sokol
Nehvizdy).
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí TO Sokol Nehvizdy

WWW.NEHVIZDY.CZ

MLADŠÍ ŽÁCI
VSTOUPILI ÚSPĚŠNĚ
DO SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
Družstvům TO Sokol Nehvizdy
začínají Středočeské krajské soutěže
družstev.
Nejlépe se dařilo v úvodním kole
družstvům mladšího žactva. Družstvo mladšího žactva A vyhrálo
6:3 své utkání v Pacově a družstvo
mladšího žactva B zvítězilo 7:2 nad
Brandýsem n. Labem.
V polovině května zahájí krajskou
soutěž také družstva babytenisu 8–9
let a minitenisu 6–7 let.
Všem družstvům držíme palce!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 9. 4. 2018 odpoledne strážníkovi
oznámil občan Nehvizd, že jeho synovi
někdo vzal klíče ze školního batohu. Otec
uvedl, že po návratu z práce našel odemčený byt, ale nezjistil, že by se z bytu něco
ztratilo. Vzhledem k tomu, že prošel celý
byt, neposlali policisté technika na sejmutí otisků prstů. Okradený chlapec měl
podezření na konkrétní spolužáky a své
podezření sdělil strážníkovi. Druhý den se
strážník dostavil do školy a ve spolupráci
s ředitelem školy se pokusili zjistit průběh
událostí uplynulého dne.
Jiný spolužák řediteli školy sdělil, že jeden
z označených žáků školy se okradenému
přehraboval ve školním batohu. Své jednání vysvětlil tím, že potřebuje pero
a svědkovi vyhrožoval, že pokud něco řekne, bude zle. Při vysvětlování oba označení
žáci řediteli a strážníkovi sdělili, že jeden
z nich vzal klíče z batohu a dal je druhému.
Ten si klíči odemkl byt rodiny okradeného,
vstoupil dovnitř, odnesl airsoftovou pistoli
a klíče hodil do popelnice. Odcizenou pistoli si druhý žák odnesl domů. Vysvětlení,
které žáci k dané události podali, zazname-

nal strážník služební kamerou.
Dne 18. 4. 2018 Oznámil vlastník domu,
že mu auto firmy Canaba nabouralo plot
a ujelo. Strážník se neprodleně dostavil na
místo a vozidlo nalezl. Řidič uvedl, že auto
špatně zabrzdil, a to po rozjetí narazilo do
plotu. Škoda bude uhrazena z povinného
ručení vozidla.
Dne 23. 4. 2018 oznámila obyvatelka
Nehvizd, že když nakupovala u pekaře,
přiběhl menší muž snědé pleti, který jí
odcizil nákup. Žena uvedla, že zloděj měl
pantofle, rifle a šedou mikinu s kapucí.
Strážník ověřil popis u prodavače v pojízdné prodejně.
Strážník projel obec a při vyjíždění z ulice
Horoušanská spatřil osobu, která zcela od-

povídala popisu. Strážník se snažil muže
zastavit a legitimovat, ale muž vůbec nereagoval a šel dále. Strážník muže doběhl
a zastavil. Když muž dále odmítal spolupracovat, nasadil mu strážník pouta.
Poté přivolal policisty, protože muž u sebe
neměl žádný doklad totožnosti a bylo podezření, že je v Česku nelegálně. Muž
u sebe neměl žádnou zbraň. Strážník
s policisty ho dopravili na oddělení policie,
kdy muže předali eskortě cizinecké policie,
která je schopna zjistit totožnost cizinců.
Muž za celou dobu neřekl ani slovo, jen se
díval kolem sebe.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

PRÁZDNINOVÉ
DESATERO

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

Srdečně zveme všechny na

• I o prázdninách by měli chodci myslet na to, že řidič
před přechodem zastaví, jen pokud si všimne červené
nebo chodce.
• Dospělí cyklisté bez přileb nedávají dobrý příklad
dětem, pro které je přilba povinná.
• Stavební a zemědělské stroje v akci jsou působivé, ale
nechat děti, aby si hrály v přímé blízkosti strojů, které
manipulují s tunovými náklady, není úplně prozíravé.
• Konzumace rostlin a plodů, u kterých přesně nevíme,
co jsou a jak byly ošetřeny, může mít nečekaně nepříjemnou dohru.
• Jít plavat sám nemusí být jen příjemným dobrodružstvím.
• Zvláště o prázdninách platí, že obytná zóna a dětské
hřiště jsou dvě rozdílné věci.
• Je hezké, že jedeš po cyklostezce, ale dej svým chováním stejnou možnost i ostatním.
• Troška vody i na krátké procházce udělá dobře jak
lidem, tak zvířatům.
• Většina dospělých ví, kdy mají jít na očkování děti
i zvířata, málokdo ví, kdy byl naposled na protitetanovém očkování.
• Pokud mám pocit, že slábne tlak pitné vody, není úplně fér touto vodou polévat trávník a napouštět bazén.

DĚTSKÝ DEN
2.6.2018 U SOKOLOVNY
14:00 vystoupení oddílů TJ Sokol Nehvizdy
15:00 začátek soutěží pro děti
Přijďte se podívat na ukázku sportů TJ Sokol
Nehvizdy a děti si následně mohou sporty
vyzkoušet na vlastní kůži.

V cíli bude na každého čekat odměna.

Zajištěno je občerstvení a hudba.

Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

WWW.NEHVIZDY.CZ

Vstupné dobrovolné.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ A INZERCE
AFK NEHVIZDY zve na:

NABÍDKA PRÁCE:
Řidiče i silniční dělníky – USK s.r.o. středisko Mochov
Požadavky:

10. ročník turnaje v malé kopané

Nutnost vlastní dopravy na pracoviště (nemožnost dopr. k nám veř.dopr.

O POHÁR MĚSTYSE NEHVIZDY

ŘP sk. B nebo C, T, profesní osvědčení (případně zajistíme rozšíření ze sk. B
za předem dohodnutých podmínek)
Pracovitost a ochota učit se novým věcem
Základní znalost údržby vozidel

sobota / 23. června 2018

prostředky)

Náplň práce:

Práce spojené s výkonem údržby silnic (výspravy vozovek, řez a
průklest keřů, dopravní značení, sekání travních porostů, ruční zemní
práce, řízení, obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků,
…)
Zimní údržba silnic (posyp chemickým a inertním materiálem,
pluhování)

- týmy se mohou přihlásit buď na mailu turnajnehvizdy@seznam.cz
nebo na telefonu 721 642 239
- startovné je 1.500,- Kč

Co nabízíme:

Pracovní doba: po - pá 6:00 - 14:30
+ v období ZÚ (prosinec-březen) 12 hod. směny, práce i v noci

Nástup ihned
Stravenky
20 dní dovolené
Příplatky, prémie

Formát turnaje bude určen na základě
počtu přihlášených týmů, stejně jako
hrací doba každého utkání.

Více info na:

www.turnajnehvizdy.wbs.cz

Více info na tel. 724 630 802
Své životopisy zasílejte na v.levy@uask.cz

2 933900 000079

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 5. 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.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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