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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016:
PRO NEHVIZDY TO BYL ROK VÍCE NEŽ DOBRÝ
Vážení spoluobčané,
vždy s končícím rokem se zamýšlíme, co se
v tomto roce podařilo, čeho jsme dosáhli a co
jsme splnili, a také to, co by se mělo zlepšit.
Když tento článek píši, připomínám si spoustu kulturních a sportovních akcí. Tyto akce
pořádaly organizace TJ Sokol, AFK, naše
skvělá základní a mateřská škola a naše Dětské centrum Dráček. A v neposlední řadě se
na většině všech kulturních, společenských
a sportovních akci podílel i městys Nehvizdy.
Tyto akce převážně organizovali a zajišťovali
dobrovolníci z řad občanů, členů spolků
a zastupitelé. Těmto všem patří velké poděkování, protože bez nich by se organizace
neobešla.
Investice pro rozvoj Nehvizd
V roce 2016 se v našem městysi podařilo
realizovat hodně investičních staveb. Rád
bych je v tomto článku připomenul, protože
to, co se v letošním roce podařilo zrealizovat,
řečeno bez nadsázky, nedokážou ve větších
městech, natož v obcích.
A to není vychloubání, to je prostý fakt.
Konečně, posuďte sami.
Dokončili jsme dostavbu III. etapy základní
školy v ulici Bedřicha Mouchy, kde se od září
už využívá 6 nových učeben a biologicko-fy-

zikální odborná učebna. Tím jsme završili
přístavbu školy.
Dále jsme museli provést kompletní rekonstrukci budovy základní školy čp. 14 na
náměstí po havárii vody. Tato rekonstrukce
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Po komplexní rekonstrukci budovy základní školy čp. 14 se sem přestěhovala dětská skupina
a knihovna. V té lze i v klidu posedět.			
Foto: Mirka Kvasničková
byla velice náročná, protože stropy i zdivo
byly promočené a musely se demontovat
a opravovat. Celá budova se musela vysušit.
To se nám podařilo dokončit v srpnu.
Dokončení na straně 2

Končí rok 2016, který jsme prožili v našem
městysi. Celý rok se zastupitelé a zaměstnanci
městyse snažili, aby se Vám tady dobře nejen
bydlelo, ale i žilo. Pořádali jsme pro vás a vaše
děti spoustu kulturních akcí, které jste navštěvovali, a doufám, že se vám líbily a společné akce
jste si dobře užili.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se
aktivně zapojili do organizování těchto akcí.
Hodně si ceníme i občanů, kteří udržují i veřejnou zeleň před svými domy a tím velice přispívají k hezčímu vzhledu obce. Věřím, že i nadále
bude tato spolupráce pokračovat. Zastupitelé
a zaměstnanci úřadu městyse vám přejí hezké
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Osobně vám do nového roku přeji hodně štěstí,
zdraví, osobní pohody a ať se vám v Nehvizdech
všem hezky žije.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016:
PRO NEHVIZDY TO BYL ROK VÍCE NEŽ DOBRÝ
Pokračování ze strany 1
A od září už v této budově funguje v přízemí dětská skupina, přestěhovala
se sem knihovna. Část 2. nadzemního podlaží slouží Dětskému centru
Dráček, které se sem také přestěhovalo. Zbylé prostory budou dále využívány základní školou. Chceme zde zřídit učebnu a dílny.
Víte, s touto akcí jsme nepočítali a jsme velice rádi, že se nám to podařilo
zrealizovat, a když jste volili na podzim krajské zástupce, mohli jste na
vlastní oči posoudit, jak se nám to povedlo.
Přijďte si v lednu prohlédnout novou tělocvičnu
Mám velkou radost, že se podařilo po více než roční přípravě v březnu letošního roku zahájit výstavbu nové tělocvičny. Po osmi měsících výstavby
jsme 1. prosince kolaudovali, a to, že se v této tělocvičně bude od ledna
2017 cvičit, považuji za osobní úspěch, protože nikdo při začátcích příprav
tomu nevěřil.
Dále jsme 1. prosince kolaudovali zubní ordinaci, přestavba skladu a garáží na školní zařízení pro sto žáků bude kompletně s vybavením dokončena
v březnu 2017. V letošním roce jsme také zahájili výstavbu dešťové usazovací nádrže pod ČOV, která by měla být dokončena do 30. 6. 2017. Na
tuto akci se podařilo získat 50% dotaci a po zprovoznění tohoto zařízení
se zlepší kvalita vody na přítoku do nehvizdského rybníku. (Fotografii
najdete na str. 6).
Také ve spolupráci s krajem jsme rekonstruovali část ulice Toušeňské, kde
musela být provedena rekonstrukce kanalizace až do bývalé drůbežárny
a kolem naší nové tělocvičny.
Ani tuto akci jsme neměli v plánu, ale v důsledku špatného stavu kanalizace i vozovky, jsme k této opravě přistoupili po projednání s krajem.

Fasádu provedla firma Colorspace, p. Lukáš Kladívko a Petr Chmelenský.
Foto: Josef Kolář

V příštím roce vyřešíme problémy s vodou
Městys také řeší potíže se zásobováním s pitnou vodou, v letních měsících,
kdy je vyšší spotřeba vody, klesá tlak v potrubích a v některých domech
voda sotva teče. Tento problém bychom měli v příštím roce vyřešit.
V roce 2017 se chceme zaměřit na zlepšení vzhledu obce s obnovou veřejné zeleně, dále dojde k opravě místních komunikací. Na cyklostezku je již
vydáno stavební povolení, pokusíme se získat na tento projekt dotaci, když
by se nám to nepodařilo, budeme část trasy financovat z rozpočtu obce.
Dále máme v plánu zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na
rozšíření a rekonstrukci sportovního areálu AFK. Jak jsem tady nastínil,
čeká nás v budoucnu hodně úkolů a doufám, že se nám bude dařit jako
v roce 2016.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Tartanová běžecká dráha v délce 60 m s doběhem v nové školní
tělocvičně. Více uvidíte na dni otevřených dveří 7. ledna 2017
Foto: Josef Kolář
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MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ
ANEB ČERTI V NAŠÍ SOKOLOVNĚ
V neděli 4. prosince jsme společně v sokolovně
přivítali Mikuláše s andílky. Na 150 dětí si přišlo
písničkou či básničkou vysloužit malou odměnu.
Dolů po schodech se pak vypravili odvážlivci do
pekla, kde na ně čekali čerti, kteří nejen špinili, ale
také rozdávali sladkosti.
Za zvuku vánočních koled si každý mohl vytvořit
několik vánočních dekorací z papíru či korálků.
Letošní atmosféra v sokolovně byla opravdu klidná,
pohodová a vánoční. Děkuji moc všem, kteří se na
akci podíleli.
Eva Luňáková
skolska@nehvizdy.cz
Fota: David Janků

BYLA TO OPRAVDU
VYPEČENÁ POHÁDKA

Po delší pauze se v sokolovně uskutečnilo divadelní
představení pro děti. S novou, autorskou pohádkou
přijelo divadlo Černý Petr. „Vypečená pohádka“
pobavila přes 100 lidí.
Nechyběly tradiční pohádkové postavy a příběh
lásky, který vyhrál nad ziskem. Skoro jako v životě.
Závěrečné tancování pohádkových postav s dětmi,
možnost vyfocení se s kladnými hrdiny bylo pověstnou třešničkou na dortu.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: divadlo Černý Petr
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ADVENT PŘIVÍTALI OBČANÉ NEHVIZD
Letos jsme dobu adventní opět zahájili na
fotbalovém hřišti. Kromě tradičních pochoutek
ze zabíjačky a bohatého programu pro děti
a dospělé slavil premiéru také větší stan
a nehvizdská Ježíškova poštovna i s nebeským
pošťákem. Areálem AFK 29. listopadu prošlo
přes 1000 lidí dobré vůle.
Pěkné počasí bývá předzvěstí dobré návštěvy již
tradičního zahájení příchodu času adventního
v Nehvizdech. Je těžké uvěřit, že se jednalo již
o devátý ročník oslavy nadcházejících zimních
svátků zrození a blížícího se konce roku.
Při pohledu na mozaiku mistrovství našich
žen, které připravily pro tento den to nejlepší
ze svého cukrářského umění z domácí trouby,
se všem od 14 hodin v sobotu 29. listopadu sbíhaly sliny. Všudypřítomná vůně zabíjačkových
výrobků, které připravili dobrovolníci, zastupitelé, lidé ze školní kuchyně a dámy z úřadu,
a 180 litrů svařeného vína lákaly k posezení
v připraveném vyhřátém stanu, který byl letos
největší, co kdy na hřišti stál.
Díky ochotě fotbalistů demontovat zábradlí
měl i dva vchody, takže se ta tisícovka lidí, která na advent zavítala, nikde nemačkala. Varny
s čajem ocenili nejen rodiče dětí, žízeň neměl
nikdo (a piva bylo také dost ;-).
Krásná vystoupení dětí z mateřské a základní
školy a nehvizdského pěveckého sboru střídal
prodejní jarmark, který připravily učitelé
základní školy společně s dětmi, a samozřejmě
bohatý program: DJ hrál nejprve pro děti
a díky slečnám Nedvědovým to nebyla obyčejná diskotéka, ale hodiny tance, her a soutěží.
A když děti chtěly, mohly si nechat opět ve
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OPĚT NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
stanu na tvář nechat namalovat vánoční
motiv. Po šesté hodině pak DJ přepnul a až do
nočních hodin hrál na přání dospělých.
Novinkou letošního vítání času adventního
byla Ježíškova poštovna, která stála hned
u vchodu fotbalového areálu společně s betlémem ze slámy, který nese podpis členů školské
komise. Poštovnu namalovaly (v neskutečně
krátkém čase a neuvěřitelně krásně) učitelky
Petra Doucková a Klára Příplatová a pošťákem
z nebes se na pár hodin stal (a kostým si sám
navrhl a připravil) učitel Mirko Nosek. Stánek
k poštovně, stejně jako ostatní stánky, zapůjčila
Maska, a bez organizace zastupitelů Dana Štěcha a Jirky Glatta by se poštovna s Ježíškovým
razítkem a slavnostním odjezdem pošťáka nebeským automobilem nikdy nestala skutečností. Teď bude sloužit dál, škole, školce, dětskému
centru a možná příští rok k ní přibudou ještě
další pohádkové stánky…
O ozvučení se jako obvykle staral radní
Richard Sedlický, za krásné fotky můžeme
poděkovat nejen jemu, ale i Davidovi Janků.
A tím výčet dobrovolníků, kteří vymýšleli,
sháněli, organizovali, stavěli, bourali a uklízeli
(v neděli ráno!) nekončí. Velký dík patří jako

obvykle řediteli školy Luboši Rýdlovi, který
celou akci bezvadně moderoval, všem učitelům
a učitelkám ve škole a školce, zaměstnancům
školní kuchyně, dámám z úřadu, mnohým
zastupitelům, fotbalistům a řadě dobrovolníků, kteří si začátek adventu bez této akce
nedokázali přestavit, a tak si brali ze své práce
dovolenou, aby ji pro vás mohli připravit. Nejsou vidět a většinou jim stačí, když slyší, že to
bylo fajn a nikdo nenadává… (Pokud se mezi
vámi najdou další dobrovolníci, pro které jsou
akce v Nehvizdech důležité, přihlaste se školské
komisi nebo na radnici, není jich zas tolik a síly
nejsou nekonečné…)
Nezbývá než dodat, že ani letošní rok tato akce
rozpočet obce příliš nezatíží, neboť většinu
finančních prostředků (ale také prasátka, víno,
samolepky pro dětičky…) se podařilo vybrat
od sponzorů, za což jim patří poděkování.
Děkujeme ze srdce všem, kdo se na přípravě
akce podíleli. A také všem, kdo přišli, abychom
byli alespoň chvíli spolu.
Petra Horáková
Petra_horakova@atlas.cz
Fota: David Janků a Richard Sedlický, archiv ZŠ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NAUČNÁ STEZKA
NA STARÉ CESTĚ

STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ KOMISE
Problematická křižovatka
se změní v kruhový objezd

V současné době zahrnuje stezka celkem šest stanovišť. Kromě odpočinkové zóny má také
výukový charakter. 		
			
Foto: Archiv ZŠ
V pátek 25. 11. 2016 se uskutečnilo slavnostní
otevření naučné stezky na Staré cestě za účasti
zástupců vedení městyse Nehvizdy, společnosti Johnsons Controls, Muzea Říčany, vedení
základní školy, žáků a pedagogů a veřejnosti.
Mezi nápadem a realizací bývá někdy dlouhá
doba a často je nápad uložen jen v zásuvce
psacího stolu. Měli jsme štěstí, že se v tomto
případě zapojili místní občané, díky nimž
projekt mohl být uskutečněn.
Stará cesta získala tímto projektem další
rozměr. Kromě odpočinkové zóny má také

výukový charakter, významně se podílí na
ochraně životního prostředí a v neposlední
řadě se zde otevřel prostor pro dobrovolníky,
kteří se chtějí zapojit do společné práce.
V současné době obsahuje stezka celkem 6
stanovišť a doufáme, že další budou přibývat.
Na jaře bychom chtěli přidat lavičky a časem
i přírodní prvky pro rozvoj nejrůznějších
aktivit.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

DUNKA JE VYBETONOVÁNA

Problematická křižovatka ve tvaru T na
nájezdu na dálnici D11 před Jirny, která prošla
nedávno rekonstrukcí, bude přeměněna na
okružní křižovatku. Investorem je firma
Lettenmayer a KSÚK. Již byla schválena dokumentace k územnímu řízení a nyní se zpracovávají podklady ke stavebnímu povolení.
Pokud půjde vše hladce, mohla by se úprava
realizovat již v polovině příštího roku.
Věříme, že toto opatření zvýší bezpečnost
a přehlednost této nešťastné křižovatky. O
podrobnostech Vás budeme informovat v některém z příštích čísel časopisu.
Foto křižovatky – Richard Sedlický
Zkušební provoz Chips Praha
byl prodloužen
Vzhledem k tomu, že se firmě Chips Praha,
která vyrábí v Nehvizdech smažené lupínky
ze zeleniny, nepodařilo doposud odstranit
zápach unikající ze vzduchotechniky, požádala společnost o prodloužení zkušebního
provozu. Firma chce po realizaci nové filtrační
technologie provést potřebná měření a dále
pracovat na zvýšení účinnosti filtrů v různých
klimatických podmínkách. Stavební úřad
povolil firmě prodloužení zkušebního provozu
do 10. 4. 2017.
Studie dopravní obslužnosti
u bytové zóny Canaby
Stavební komise zadala vypracování studie
dopravní obslužnosti na západním úseku ulice
Pražské. Jedná se o část komunikace od bytové
zóny Canaby k okružní křižovatce u Čerozu.
Vzhledem k rozvoji přilehlé komerční zóny
a výstavby dalších obchodních ploch v lokalitě, požadujeme navrhnout autobusové zastávky jak u Lidlu, tak u Canaby, nové chodníky
a přechody pro chodce a doplnit příslušné
dopravní značení. Vzhledem k budoucímu
obsazení komerčních ploch, rozšíření intravilánu obce a zvýšenému pohybu chodců, bude
pravděpodobně navrženo i snížení rychlosti
projíždějících vozidel. Zákaz průjezdu nákladních aut s hmotností
nad 12 tun přes obec
zůstane zachován.

Dešťová usazovací nádrž u ČOV je již vybetonovaná, nyní se bude pokračovat na oddělovači
a přívodní kanalizaci. Více informací na stranách 1 a 2.
		
Foto: Josef Kolář
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE Z NEHVIZDSKÉHO ÚŘADU

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

Marie POLÁKOVÁ
Jaroslava TRMALOVÁ
Josef SVOJTEK
Jiřina HIRŠLOVÁ
Stanislav KVASNIČKA st.
Jana DUDOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE NEHVIZDY
23. 12. 2016
26. 12. 2016
27. 12. 2016

ZAVŘENO
SVÁTEK
8:00 – 16.00

CO CHYSTÁME V DRÁČKU
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017.
V lednu chystáme také další zajímavé semináře.
Těšíme se na vás ve volné herně (úterý, čtvrtek
9–12 hodin) a nabízíme hlídání dětí od
18 měsíců v pondělí a středu 8–12 hodin.
Všechny potřebné informace naleznete
na www.dcdracek.cz.
Od února začínáme zájmové kroužky, přibudou tři nové. Registrace na kroužky bude
probíhat od 5. 1. do 30. 1. 2017
-jzFoto: Marcus Sawo, fotoatelier Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z AFK NEHVIZDY
AKTUALITY

ZHODNOCENÍ FOTBALOVÉHO
PODZIMU V NEHVIZDECH
V půlce listopadu skončily podzimní soutěže
všech nehvizdských fotbalových mužstev,
kterých do sezóny 2016/2017 nastoupilo
rekordních šest. Rád bych alespoň touto
zkrácenou formou poreferoval o výsledcích
každého mužstva.
Oba týmy mužů byly před sezónou více či
méně doplněny novými hráči, odchody byly
minimální, navíc k A-týmu přišel nový trenér
Jirák. Začátek sezóny se A-týmu nepovedl.
Během prvních pěti kol mužstvo dokázalo
pouze dvakrát remizovat a bylo v průběžné
tabulce poslední. Od 6. kola však nastal obrat
a tým dokázal zbývajících 8 utkání vyhrát
a vystoupat až na 3. příčku tabulky se ziskem
26 bodů. Nejlepším střelcem týmu je Petr
Dvořák s 12 brankami. B-tým chtěl po loňské
nováčkovské sezóně, kdy skončil ve spodních
patrech tabulky, zlepšit své výsledky, což se
během podzimu povedlo - tým se nachází na
8. místě tabulky s 15 body (5 výher, 7 proher).
Nejlepším střelcem je Marek Fotta, který se
přesně trefil šestkrát.
Největší skok v této sezóně prožívají starší
žáci (skládající se z hráčů Nehvizd, Šestajovic
a Jiren), kteří hrají poprvé velký fotbal na celé
hřiště. Po podzimu zatím drží 8. místo v tabulce se ziskem 16 bodů. Na děleném prvním
místě mezi střelci jsou se čtyřmi brankami
Richard Velinský a Roman Hrdlic.
Starší přípravka hraje svoji soutěž turnajově
(stejně jako mladší přípravka a Ministar).

Z dosavadních čtyř turnajů kluci jeden vyhráli, dvakrát byli stříbrní. V celkové tabulce jim
patří druhé místo ze čtyř týmů za suverénními Hovorčovicemi, které zatím ztratily pouze
5 bodů, o něž je obrali naši kluci. Nejlepším
střelcem týmu je Lukáš Krákora, který mířil
do černého čtrnáctkrát.
Mladší přípravka se drží na celkovém čtvrtém
místě, když nejlepšího umístění dosáhla při
domácím turnaji, ve kterém skončila na
3. místě.

INZERCE
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Nejlepším střelcem týmu je Ivan Nehrya,
který nasázel již 24 branek.
Nejmladší tým Ministar získal třikrát zlato
a jednou bronz, a vede tak celkovou tabulku!
Kanonýrem týmu je Marek Zimmermann se
třiceti brankami.
Podrobnější výsledky a tabulky najdete
na stránkách WWW.AFKNEHVIZDY.CZ .
Ondřej Strnad
AFK Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH
TENISTŮ NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH
Tenisté zahájili sérii zimních celostátních turnajů v nové nafukovací hale
v Nehvizdech – turnaje byly velmi silně obsazené.
Mladší žactvo (10–12 let),
TO Sokol Nehvizdy 3. – 4. 12. 2016
DVOUHRA DÍVKY: 1. Jana Kareisová (LTK Liberec), 2. Kristina Zámečníková (Sokol TSM Vysočany), 3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
a Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Kristina
Zámečníková (Sokol TSM Vysočany), 2. Eliška Zimmermannová (TO
Sokol Nehvizdy) - Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.).
ČTYŘHRA CHLAPCI: 3. Jakub Sixta – Šimon Svatuněk (oba TO Sokol
Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TO Sokol Nehvizdy 10. 12. 2016
Hlavní soutěž smíšená: 1. Jan Šidlík (TC Eso Praha), 2. Tomáš Fidler (SK
Hamr Praha), 3. Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
TO Sokol Nehvizdy 11. 12. 2016
Hlavní soutěž smíšená: 1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy), 2. Šimon
Kabrhel (SK Hamr Praha), 3. Marek Zimmermann (TO Sokol Nehvizdy)
a Josef Kovář (SK Meteor Praha), postup ze skupiny do hlavní soutěže: Iva
Smíšková a Alice Ludvíková (obě TO Sokol Nehvizdy). Finalista útěchy:
David Luňák (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (10–12 let),
SK Satalice 10. – 11. 12. 2016
DVOUHRA DÍVKY: 3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Tereza Valentová (TK Olymp Praha) – Barbora
Slivková (SPORTCENTRUM Mladá Boleslav), 2. Nikola Kopřivová (TO
Sokol Nehvizdy) – Jana Kareisová (LTK Liberec), 3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) - Karolína Koubová (TJ Jiskra Zruč n. Sáz.)
a Lucie Dostálová (TO Sokol Nehvizdy) – Lucie Urbanová (TO Sokol
Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz

Jakub Kapusta z TO Sokol Nehvizdy (vlevo) vybojoval 10. 12. 2016
v hale v Nehvizdech 3. místo na silně obsazeném celostátním turnaji
kategorie 8–9let. 		
Foto: Ivana Frajmanová

Našim minitenistům se dařilo na celostátním turnaji 6–7 let
11. 12. 2016 v hale v Nehvizdech.
Foto: Ivana Frajmanová
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit

Střípky z dění

V listopadu řešili policisté v Nehvizdech
celkem 51 skutků (3 trestné činy a 48 přestupků v dopravě blokově). S hlídkou OP
Radonice prováděli policisté v Nehvizdech
společné namátkové kontroly v dopravě zaměřené na BESIP. Policisté dále vykonávali
ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hodin.

Policie ČR

Obecní strážník v listopadu odsloužil
celkem 23 směn, přijal 27 oznámení od občanů a řešil celkem 46 přestupků a 1 trestný
čin, přičemž uložil pokuty ve výši celkem
16 900 korun. Hlídková činnost byla
zaměřena také na dodržování dopravního
značení B4 (omezení na 12 tun).
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664, Telefon: 974 881 720,
E-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Telefon: 602 520 722
Email: straznik@nehvizdy.cz
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Dne 4. 11. 2016 na ul. Pražská byl
hlídkou kontrolován řidič nákladního
motorového vozidla tovární značky
MAN. Dechovou zkouškou bylo
u řidiče zjištěno 1,5 promile alkoholu. Následující den bylo ochmelkovi
a hazardérovi sděleno podezření ze
spáchání trestného činu dle § 274/1 TZ
ohrožení pod vlivem návykové látky
a věc byla předána ve zrychleném řízení Okresnímu soudu Praha–východ.
Dne 14. 11. 2016 na ul. Pražská v rozmezí od 18.30 do 18.45 hodin vnikl
neznámý kradák a vandal bez použití
násilí do odemčeného motorového vozidla zaparkovaného před domem a ze
sedadla spolujezdce odcizil dámskou
kabelku s platební kartou a dalšími
věcmi, čímž způsobil majitelce škodu
ve výši celkem 8000 korun.
Dne 25. 11. 2016 u prodejny LIDL

WWW.NEHVIZDY.CZ

v rozmezí od 17.45 do 17.50 hodin
rozbil neznámý zlosyn a chmaták nezjištěným předmětem pravé zadní okno
motorového vozidla tovární značky
Škoda Superb a ze sedadla spolujezdce
odcizil kabelku s osobními věcmi a
platební kartou, čímž způsobil majitelce
škodu ve výši celkem 16 000 korun.
Obecní policie Radonice
Dne 7. 1. 2016 v čase 15.40 hodin
kontroloval strážník v ul. Horoušanská
řidiče motocyklu Honda bez ochranné
přilby a registrační značky. Následně
přizval ke spolupráci prvosledovou
hlídku PČR, která řidiči naměřila 2,5
promile alkoholu. Dne 9. 11. 2016 bylo
tomuto násoskovi sděleno podezření ze
spáchání trestného činu podle § 274/1
TZ ohrožení pod vlivem návykové látky
a věc byla předána ve zrychleném řízení
Okresnímu soudu Praha–východ.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
VÁNOCE V NEHVIZDECH

BLÍŽÍ SE VÁNOCE...
JAK TO BUDE VE ŠKOLE
V krásný adventní čas bývá obvyklé ohlédnutí za uplynulým rokem, ale dovolte mi, abych se spíše
podíval na druhou stranu, tedy do nadcházejících dnů.
Se školou se rozloučíme ve čtvrtek 22. prosince, abychom se do ní vrátili v úterý 3. ledna 2017. První
měsíce nového roku přinesou jako vždy uzavření klasifikace a 31. ledna pololetní vysvědčení. V pátek 3. února nás čekají jednodenní pololetky. Začátek roku bude podstatně klidnější než v letech
minulých. Zápisy budoucích prvňáčků se posouvají až na duben, takže máme o trochu víc klidu
a času.
Dovolte mi, abych jako každý rok nejprve poděkoval. Žákům, rodičům, přátelům naší školy, našemu panu starostovi, místostarostovi a zastupitelstvu, dámám z úřadu, pánům z technických služeb,
všem, kdo mohou za to, že máme novou školu, která se neustále rozvíjí. Není všechno stoprocentní a růžové, někdy se v názorech rozcházíme, někdy se pochopíme, někdy ne, ale směřujeme ke
stejnému cíli.
Je mi ctí poděkovat našemu sboru, všem pedagogům a nepedagogům. Vím, jak vzácné je to, co
u nás máme, a velmi si toho vážím. Přátelé, prožijte požehnaný vánoční čas a vstupte úspěšně do
nového roku 2017.
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
P. S. 23. prosince se těším s vámi všemi na tradičním adventním setkání v nehvizdském kostele.

VÁNOČNÍ DOBA V KOSTELE
SV. VÁCLAVA V NEHVIZDECH
23. 12. 2016, pátek od 18.00 hod.
Koncert dětí ZŠ + možnost vzít si
Betlémské světlo
24. 12. 2016, sobota od 23.00 hod.
ŠTĚDRÝ DEN Vigilie – mše svatá
„v noci“
25. 12. 2016, neděle 11.00 hod.
VÁNOČNÍ BOŽÍ HOD – vánoční mše
svatá
1. 1. 2017, neděle od 11.00 hod.
NOVÝ ROK - slavnost Bohorodičky
s novoročním požehnáním
8. 1. 2017, neděle od 11.00 hod.
KŘEST PÁNĚ - na všech mších svatých
bude obřad obnovy křestních slibů
P. Mikuláš Uličný
bohos@centrum.cz
INZERCE
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