MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

VÁNOČNÍ
ZDRAVICE
Končí rok 2017, 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 také ceníme 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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ROK 2017 NEHVIZDŮM PŘÁL:
CO SE ZDAŘILO A CO CHYSTÁME

1. Školní tělocvična
Vážení spoluobčané,
s končícím rokem se zamýšlíme nad tím,
co se v tomto roce podařilo, čeho jsme
dosáhli, co jsme splnili, a také nad tím, co
se nepodařilo nebo se mělo zlepšit. Když
tento článek píši, připomínám si spoustu
kulturních a sportovních akcí, které městys
spolupořádal nebo pořádal, a to ve spolupráci s naší ZŠ a MŠ, TJ Sokol, AFK a také
s DC Dráček. Tyto akce převážně zajišťovali
dobrovolníci z řad občanů, členů spolků
a zastupitelé. Měli jsme velkou radost, že
tyto akce jsou hojně navštěvovány a že vynaložené úsilí pořadatelů a organizátorů nebylo marné. Těm, kteří se podílejí na těchto
akcích, patří velké poděkování, protože bez
nich by to nešlo.
V roce 2017 se podařilo městysi realizovat
hodně investičních staveb. Rád bych je
v tomto článku připomenul, protože to, co
se v letošním roce podařilo zrealizovat, za
to stojí.
Až se půjdete o Vánocích projít, všimněte
si, že…
V lednu letošního roku jsme slavnostně
dokončili a otevřeli naši školní tělocvičnu,
která je chloubou městyse, a radost nám
dělá to, že je každý den využívána
a denně do ní chodí sportovat kolem 200
dětí. Kdykoliv do tělocvičny přijdu, tak si
s radostí uvědomím, že tato investice nebyla
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marná a že řeči o megalomanství nebyly
opodstatněné, protože prostor tělocvičny je
plně využit a nyní nám naopak připadá, že
bychom potřebovali pro sport větší prostory
(viz foto č. 1).
Dále jsme dokončili prostory pro žáky
1. stupně přestavbou garáží a skladů s kapacitou 100 míst a v budoucnu se s touto
budovou počítá pro školní družiny. Nyní
už slouží žáčkům prvních tříd a i na to můžeme býti pyšní, protože se nám podařilo
vybudovat důstojné prostory pro zajištění
základního vzdělávání v naší škole.
Mezi dokončené investiční akce patří i rekonstrukce staré budovy č.p. 14 (naší školy
na náměstí), na kterou jsme dostali dotaci
na zateplení a výměnu oken. Tato budova
prošla kompletní rekonstrukcí a byla dokončena v letošním roce (foto č. 2).
Pokračování na stranách 2 a 3

2. Rekonstrukce staré budovy školy na náměstí
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ROK 2017 NEHVIZDŮM PŘÁL...
Dokončení ze strany 1
Velkou akcí, kterou jsme v roce 2017 začali
realizovat, je také nástavba ZŠ č. p. 243 v ul.
Bedřicha Mouchy, která má být dokončena
v roce 2018. S počátečními potížemi
a nabráním zpoždění se nám podařilo
stavbu zastřešit a zateplit, abychom mohli
v zimních měsících pokračovat s úpravami
ve vnitřních prostorech (foto č. 3).

Velkou výzvou bylo zajištění bezpečného
pohybu dětí po obci (hlavně při příchodu do školy a odchodu z ní). Podařilo se
dojednat pro dojíždějící děti prodloužení
autobusových linek až ke škole. Tam jsme
museli rozšířit příjezdové komunikace,
vybudovat autobusovou zastávku a upravit
dopravní značení.
Po počátečních potížích se ukázalo, že toto
řešení bylo velice rozumné. Pohyb mimonehvizdských dětí po ulici Pražské klesl
na minimum. Dále jsme pověřili obecní
policii, aby každý den dohlížela na přechod
a provoz u školy. I toto opatření přineslo
zvýšenou bezpečnost procházejících dětí.
Ke zvýšení bezpečnosti při docházce do
školy a na sportoviště určitě přispěje i vybudovaná trasa cyklostezky. S tímto projektem

jsme měli od začátku velké obtíže, protože
v části trasy se muselo položit vodovodní
potrubí. Dále nám nepřálo počasí, protože
při zemních pracích dosti pršelo a my jsme
si byli vědomi toho, že tento projekt musíme dokončit do konce listopadu, abychom
mohli uplatnit žádost o dotace. S velkým
úsilím se nám podařilo zajistit pokládání
asfaltového povrchu. Některé terénní úpravy, na které se nevztahují dotace, se dokončí
na jaře příštího roku, a to hlavně
u AFK. Když tento článek píši, tak už víme,
že 5. prosince se uskuteční kolaudační
řízení z odboru dopravy. Jsem přesvědčen,
že bude vše v pořádku, protože dopravní
značení a ostatní věci jsou dle schváleného
projektu. (foto č. 5). Další informace
o cyklostezce najdete na straně 9.

3. Nástavba na ZŠ v ulici Bedřicha Mouchy
Velkým úkolem a výzvou, který se začal
v roce 2017 řešit, je zřízení ZUŠ v Nehvizdech. S tímto řešením nám pomáhá ředitel
nehvizdské základní školy a děláme vše pro
to, aby v roce 2018 od září ZUŠ přivítala
nové žáky.
Dalším úspěchem je zřízení místa pro zubní
ordinaci u školy. I tato akce přispěla ke
zlepšení zdravotní péče v obci. Tady musím
připomenout, že se nám nepodařilo zajistit
praktického lékaře, ale jsem přesvědčen,
že v příštím roce toto vyřešíme a zajistíme
patřičné prostory.
Za další velkou investiční akci považujeme
dokončení dešťové usazovací nádrže u ČOV.
Ta byla zkolaudována, provedena kontrola
poskytovatele dotace z MZe a dokončená
stavba je v souladu s podmínkami dotace
(foto č. 4).

5. Nová stezka pro cyklisty i chodce
Dalším bezpečnostním projektem, kterému
jsme v letošním roce věnovali velkou pozornost, je vybudování obchvatu Nehvizd. Už
je stanovena přesná trasa této komunikace.
Některé pozemky potřebné pro tuto stavbu
obec už odkoupila nebo směnila a nyní
řešíme směnu 10 ha pozemků u čelákovické křižovatky (směr Záluží). Určitě se tato
směna podaří, protože bez těchto pozemků
by obchvat nemohl být dokončen.
Až bude tato směna hotová, budeme
pokračovat v odkupech a směnách dalších
pozemků. Část je již předjednána a zároveň
se zadá vypracování projektové dokumentace k této stavbě, abychom vše připravili
dle smlouvy o zhotovení objízdné trasy se
Středočeským krajem.
K bezpečnosti chodců máme i dluh, který se
nepodařilo v letošním roce realizovat,
a to chodník v ulici Toušeňská i když
stavební komise tomu věnovala veliké úsilí.
Po posledním projednávání jsme s firmou
Canaba přijali opatření, aby v co nejkratší

4. Dešťová usazovací nádrž u čističky odpadních vod
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době byl chodník realizován. Nyní městys
zadal geometrům vytyčení trasy chodníku,
abychom mohli staveniště předat zhotoviteli
(Canaba náklady na vybudování chodníku
uhradí).
Stavební komise řeší trasu chodníku
a autobusových zastávek směr Praha (Canaba, Lidl). Jedná se s majiteli pozemků,
zadalo se vypracování studie chodníků
a autobusových zastávek, vybírá se projektant této stavby.
Autobusová zastávka u firmy Schiedel
(zastávka Na kopci) se musela upravit a zrekonstruovat tak, aby odpovídala předpisům
a normám. Z časových a kapacitních důvodů se podařila rekonstrukce až v listopadu,
bylo zažádáno o kontrolu zastávky z Ropidu
a dopravní policie.
Za velký úspěch považuji získání pozemků
u fotbalového hřiště pro budoucí sportovní areál. Nyní již městys vlastní všechny
potřebné pozemky k realizaci tohoto areálu
(je to 47 tis. m²).
Už nyní byly provedeny některé terénní
úpravy a po skrytí ornice byl proveden archeologický průzkum. Připravuje se přemístění nádrží na vodu pro závlahu trávníků
a další výškové terénní úpravy, abychom
mohli předat staveniště na zhotovení části
tohoto areálu.
Výzvou, kterou jsme v roce 2017 začali
řešit, je odkup budovy č. p. 11 na náměstí (restaurace U Drástů). Po informaci,
že v roce 2018 chce provozovatel skončit
s podnikáním v pohostinství, došlo mezi
majiteli a městysem k jednání. Představa, že
by v Nehvizdech nebyla už žádná restaurace
a budoucí majitel by z budovy mohl udělat
např. sklad, ubytovnu nebo jinou provozovnu než restauraci, byla pro vedení obce
dosti nepředstavitelná.
Městys projevil zájem tuto budovu odkoupit a dohodl se s majiteli na podmínkách.
Městys chce dále zachovat po rekonstrukci
objektu provoz restaurace, dále v patře vybudovat kulturní sál (pamětníci vědí, že zde
bylo i kino). Chceme tuto budovu uzpůsobit
tak, aby sloužila občanům. O dalších krocích vás budeme informovat (foto č. 6).

6. Restaurace U Drástů

7. Kostel sv. Václava a socha sv. Jana Nepomuckého u tohoto kostela
Dalším úkolem, kterým jsme se zabývali,
bylo získání praktického lékaře, který by zde
otevřel ordinaci. Měli jsme několik jednání,
kdy jsme si mysleli, že už máme lékaře, ale
pak z domluvy na poslední chvíli sešlo.
Takže se jednalo znovu a nakonec jsme našli
řešení ve spolupráci se Zdravotním centrem
Jirny. Bližší informace k tomuto tématu
přineseme v samostatném článku.
Autobusová doprava je v našem městysi
stálým tématem. Této problematice věnujeme hodně času. Posílení autobusů
o sobotách a nedělích nelze, protože městys
nemá pozemek nebo prostor pro točnu
autobusů se zázemím pro řidiče. Nyní se
využívá k otáčení l. 354 soukromý prostor,
který nemůže být o sobotách a nedělích
přístupný. V současnosti řešíme problém,
že dopravce už nechce tento soukromý areál
využívat, protože je zde pohyb nákladní dopravy a ta způsobuje nepřístupnost prostoru
pro otáčení. Autobusy nabírají zpoždění
a navrhuje zrušení několika spojů. My
s tímto nesouhlasíme a vyvolali jsme jednání
o této problematice se záměrem dosavadní
počet spojů zachovat. Zároveň připravujeme točnu autobusů ve spolupráci s firmou
Canaba, která má zájem stavět RD směrem
k Mochovu, a obec má podmínku, že než se
rozeběhne výstavba, tak musí být vybudována zastávka s točnou a zázemím pro řidiče.
Při dalších jednáních s ROPIDem a doprav-
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cem se budeme snažit o možnosti posílení
dopravy o víkendech (l. 398 nelze posilovat
ani měnit jízdní řády z důvodu návaznosti
na ostatní spoje k této lince a bez souhlasu
všech obcí na této trase směr Praha – Poděbrady a zpět).
Celý rok probíhala jednání o zachování
místní pošty a prodloužení otevírací doby.
Nyní se zdá, že jsme s Českou poštou
našli řešení, které by se mělo zrealizovat
do 1. 7. 2018. Městys nechtěl provozovat
tuto službu, která mu byla nabídnuta pod
názvem Pošta partner. Nesouhlasili jsme
ani s tím, aby poštu provozoval někdo při
svých obchodech nebo při provozování jiné
činnosti. Požadovali jsme zachování této
služby ve stejném rozsahu a pod dohledem České pošty (okolní obce souhlasily
s provozováním této činnosti v obchodech
apod., což pro nás bylo nepřijatelné). Na
prvním jednání zastupitelstva v roce 2018
bude projednána tato nová varianta návrhu
České pošty.
Po dlouhé době bylo dokončeno zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela
na náměstí. Tato socha je v majetku městyse
a nad zrestaurováním této sochy dohlíželi
památkáři. Jsme rádi, že se tuto památku
podařilo zachránit (foto č. 7).
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE NESLO V DUCHU POHODY

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 s pódiem
a opět se otevřela nehvizdská Ježíškova poštovna
i s nebeským pošťákem.
Je těžké uvěřit, že se 2. prosince 2017 jednalo již
o desátý 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 sbíhaly sliny. Všudypřítomná vůně
zabíjačkových výrobků, které připravili dobrovolníci, zastupitelé, lidé ze školní kuchyně a dámy
z úřadu, a 200 litrů svařeného vína lákaly k posezení v připraveném vyhřívaném stanu, který
byl letos největší, co kdy na hřišti stál. Nechybělo
v něm ani pódium, na němž vystoupily děti ze
školky a školy, nehvizdský pěvecký sbor a DJ
s diskotékou pro děti i dospělé
Krásná vystoupení vystřídala veleúspěšná dražba
výrobků dětí ze školy, která vynesla přes deset tisíc
korun a peníze putovaly opět do školky

a školy, aby děti měly veselou mikulášskou nadílku.
DJ hrál nejprve pro děti a díky animátorkám
z řad žákyň naší školy, které vedla učitelka Marta
Štěchová, to nebyla obyčejná diskotéka, ale hodiny tance. A když děti chtěly, mohly si nechat opět
ve stanu na tvář nechat namalovat vánoční motiv.
Po sedmé hodině večerní pak DJ přepnul a až do
nočního hodin hrál na přání dospělých.
Už podruhé své okénko otevřela Ježíškova
poštovna, která stála hned u vchodu fotbalového areálu společně s betlémem ze slámy, který
nese podpis členů školské komise. učitelky Petra
Doucková a Klára Příplatová, které malovaly loni
poštovnu, letos přidaly vývěsní štíty nad stánky
s pochoutkami a orginální motivy na nové zástěry, které pro vydávání zabíjačkových a sladkých
dobrot ušila Zdeňka Pecková. Pošťákem z nebes
se na pár hodin stal (a kostým si sám navrhl
a připravil) učitel Mirko Nosek, jeho vyhodnocení přání najdete na straně 7.
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 nebes-

VÁNOČNÍ ČAS V DRÁČKU

kým automobilem nikdy nestala skutečností.
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 a dražbu bezvadně moderoval, všem učitelům a učitelkám, 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
pro vás mohli vše připravit.
Děkujeme ze srdce všem, kdo se na přípravě akce
podíleli, a sponzorům za hojné dary. A také všem,
kdo přišli, abychom byli alespoň chvíli spolu.
Petra Horáková
Petra_horakova@atlas.cz
Fota: David Janků a Richard Sedlický

TRADIČNÍ NADÍLKA
V SOKOLOVNĚ
V pondělí 4. prosince jsme společně v sokolovně přivítali Mikuláše s andílky. Děti si přišly s 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.
Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a vytvoření krásné mikulášské atmosféry.
Eva Nekolná
eva.nekolna@email.cz
Foto: Eva Luňáková

V našem Dráčku se adventní čas koná již sedmým rokem! Je ve znamení vyrábění mikulášských
a vánočních výrobků, zdobení perníčků, a to v herně v miniškolce a podruhé již i v dětské skupině. Letos jsme vyrobili adventní svícny, lampičky-čerta Mikuláše a anděla, věnečky na dveře a
mnoho dalšího. Nechyběla ani návštěva Mikuláše s nadílkou a s tradiční originální pohádkou
O čertíkovi Bertíkovi.
Poslední vánoční herna s programem v tomto roce bude 21. 12. 2017.
Vánoční prázdniny budou velmi krátké – od 27. 12. 2017 do 1. 1. 2018.
Rok 2017 byl pro DC Dráček velmi úspěšný, nabitý programem a aktivitami. Těšíme se, že tomu
tak bude i v roce 2018.
Jitka Záhrobská a kolektiv DC Dráček
(www.dcdracek.cz)
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

1

Na obrázku číslo 1 jsou zleva Lukáš a Michal Dvořákovi, Marie
Hubená, Marie Radová, Adam Scháněl, Michael Řezníček.

2
3

Na obrázku číslo 2 jsou zleva Anna Podhorová, Vanesa Gramelová, František Lakomý, Tereza Křenková, Sebastian Janků.

Na obrázku číslo 3 jsou zleva Milan a Jan Jiroušovi, Jakub Schwägerl, Viktorie Martínková, Stella Andrlová, Tereza Ratkošová, Petr
Bartoš, Filip Cyprich, Šimon Buriánek.
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
HVĚZDY V NEHVIZDECH

V LEDNU BUDOU V NEHVIZDECH ZÁŘIT
HVĚZDY. TENTOKRÁT TY ATLETICKÉ
Naši sportovní halu rozzáří ve čtvrtek 18. ledna 2018 hvězdy mužské dálky a výšky, hvězdy
ženské výšky a mužské koulařské špičky.
Součástí programu bude juniorský sprinterský
víceboj a účast paralympioniků, na to vše Vás
můžeme pozvat.
Mezi mužskými dálkaři budou startovat Ignisious Gaisah, dále Stefano Tremigliozzi
a Jeﬀerson Santos, ve výšce se představí
Mike Edwards, Matúš Bubeník, Alen Melon,
Christian Falocchi, Eugenio Meloni, v ženské
výšce se můžeme těšit na Táňu Dunajskou,
v mužské kouli pak Georgie Ivanova, Boba
Bertemese, Marcuse Thomsena či Alejandra
Nogueru – a samozřejmě se představí špičky
české atletiky Eliška Klučinová, Michaela
Hrubá, Tomáš Staněk, Jaroslav Bába, Radek
Juška, Ladislav Prášil, Adam Helcelet, ambasadorem mítinku je Roman Šebrle.
Tento sportovní atletický svátek má jediný
cíl – představit a přiblížit atletiku nejširší veřejnosti a přivést na stadiony a do tělocvičen
co nejvíce dětí a mládeže.
Pokud se nám vše vyvede, stanou se
Hvězdy v Nehvizdech součástí halových
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atletických mítinků, vedených DOKONCE
v mezinárodní termínové listině atletických
závodů IAAF.
Díky všem, kdo se o tento atletický svátek
zasloužili – především startujícím závodníkům a sponzorům, tedy Středočeskému kraji,
městysi Nehvizdy, ZŠ a MŠ Nehvizdy, DNA
Nehvizdy, METAL-PS a všem dalším, kteří
uspořádání mítinku podpořili.
Děkujeme penzionu Lony v Kozovazech za možnost ubytovat závodníky v krásném prostředí.
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Speciální dík patří duchovnímu otci a neúnavnému organizátorovi Tomáši Vojtkovi, bez
jehož tvůrčí invence a tvrdošíjnosti bychom
se pod atletickým hvězdným nebem 18. ledna
2018 v Nehvizdech nepotkali.
A úplně závěrem? Vstup volný a po skončení
mítinku v hale nehvizdské překvapení!
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
a Tomáš Vojtek
zs.nehvizdy@volny.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM,
ŠKOLÁCI Z NEHVIZD SLAVÍ ÚSPĚCHY
Upřímně gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy trojnásobnému mistru a vicemistru ČR taekwondistovi Pavlu
Urbancovi, stejně tak děkujeme a blahopřejeme Leontýně Dupalové, Elišce Ludwigové,
Dominice Grábnerové, Melánii Studničkové
a Jakubu Žižkovi k zisku medailí na Večerním běhu městem Čelákovice. Nesmíme
zapomenout ani na naše florbalisty a všechny
ostatní, kteří svou školu a své Nehvizdy dobře
reprezentovali.
Gratulujeme Aničcce Ondráčkové, Domče
Grábnerové,Ádě Gomolové, Lucce Dostálové, Denise Šeclové, Elišce Ludwigové, Elišce
Truhlářové, Nelče Koubkové a Verče Cimburkové k postupu do krajské florbalové soutěže.

Naše florbalistky postoupily do krajské
soutěže. Foto: Archiv městyse

NEBESKÝ POŠŤÁK INFORMUJE

Vážení pozemšťané,
dovoluji si Vám oznámit, že všechna vánoční
přání, která jsem od Vás přijal ve své úřadovně
při zahájení adventu v Nehvizdech, jsem v pořádku dopravil Ježíškovi ještě týž den, přestože
mezi troposférou a stratosférou panovaly
nepříznivé podmínky a málem mě to odfouklo.
Nadřel jsem se, ale služba je služba.
S Ježíškem jsme přání prohlédli a setřídili.
Přivezl jsem 33 přání připravených doma a 73
přání napsaných v úřadovně. 21 přání bylo doporučených do vlastních rukou a ta mi Ježíšek
nedovolil otevřít. Zcela správně – i nebeský
pošťák musí zachovávat listovní tajemství.
Tedy řeknu Vám, Ježíšek i já patříme mezi dříve
narozené a z některých přání jsme byli paf: 3
D pen playmobil, pes Biewer, Baby Born panenka holka, cobi little live pets, monster track
chalenge, pečopáky, pečoupaky, DVD na xbox
360, hatcymals, hacimls, nerf ku, penny board,
3 D magic. Naštěstí má Ježíšek na nebeském
počítači překladač. Ten mu ale nepomohl při

luštění přání „moudfuk“.
Byl potěšen z přání, která svědčí o ušlechtilých
zájmech pisatelů: pinzeta na známky, ruční
mixér, taška do školy, kombajn (že by obnova
zemědělství v Nehvizdech?), „housle celé, ty
největší“, dokonce vyznamenání na vysvědčení
a samé jedničky.
Ježíšek byl upřímně dojat z přání „Přines mi
můj zasloužený titul Mgr.“, protože prý netušil,
že v něj věří i studenti psychologie na brněnské
univerzitě. Ke své pomoci v tomto případě se
však vyjádřil skepticky, neboť má prý známé
pouze na teologické fakultě.
Dvě přání si Ježíšek přišpendlil na nástěnku,
protože se mu nejvíce líbila:
„A abych byla se svojí sestrou na sebe hodní.“
„Hodné rodiče, dobré známky ve škole a všechno možný a hlavně kabelku.“
Nebeský pošťák
Ježíškova pošta
pobočka 01 - Nehvizdy
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Naše děvčata se z oblastního florbalového kola
v Kolíně vrátila ověnčena vavříny a budou
bojovat v krajské soutěži.
Děkujeme paní učitelce Monice Němcové za
organizaci a poskytnutí veškerého, místy až
mateřského servisu a panu Hynku Ondráčkovi za pevné trenérské vedení.
Medaile je krásná věc, ale mnohem cennější
je to, co je u našich sportovců neobyčejné –
týmový duch, vzájemná podpora a sportovní
přátelství. Tak ať míče padají do branek, na lopatkách jsou naši soupeři, ať se stopky zastaví
na nejkratších časech a ať hokejky míří přesně
a naši brankáři jsou neprůstřelní i v roce 2018!
Díky, jsme na Vás pyšní!
-lr-

KAŽDÝ MRAK MÁ
PŘECI STŘÍBRNOU
OBRUBU
Advent se krátí, čas letí rychleji než obvykle
a před námi se pomalu rozsvěcí vánoční
stromek a do nenávratna mizí rok 2017, aby
uvolnil místo roku nadcházejícímu. Jako každý
rok je tedy čas k malému zastavení, ohlédnutí… Ale ne na moc dlouho, aby se naše dobře
roztlačená kára moc nezpomalila.
Byl to určitě dobrý rok. Rozrostli jsme se,
zabydleli se v nové budově, přijali nové kolegy,
umístili všechny děti, které k nám chtěly,
pokračovali jsme se stavbou, podnikli vše pro
to, aby v příštím roce začala v Nehvizdech fungovat ZUŠka, volili jsme školskou radu, psali
písemky, těšili se z poděkování a řešili podněty
méně příjemné – a to všechno s odchodem
roku nekončí, jen se překulí do roku nového
a do všech let dalších.
Je mi ctí a velkou radostí poděkovat všem, kdo
tvořili náš svět roku 2017 – žákům, rodičům,
spokojeným i oponentům, sportovcům i umělcům i těm, kteří nezávodí a nevystavují svá díla
a nekoncertují, ale jsou, nám všem, kteří žijeme
své životy, své radosti a svá trápení a kteří se tu
denně potkáváme, usmíváme se na sebe či děláme, že se nevidíme nebo se na sebe mračíme
– protože myslím, že to je všechno v pořádku.
A pak přijdou dva magické momenty, září
a červen a vše je zapomenuto a vše špatné se
ztratí mezi kytkami a úsměvy.
Tak Vám všem děkuji. Kdyby za nic, tak za to,
že se ráno dobře vstává a že se člověk začne
mimoděk usmívat, když vstoupí do budovy
školní. Přátelé, prožijme požehnaný vánoční
čas a vstupme úspěšně do nového roku 2018.
A šťastně a naplněně jej prožijme. Vždyť každý
mrak má stříbrnou obrubu… a slunce jistě
365krát vyjde i v roce 2018.
Váš Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ PROSINCOVÉHO
ZASTUPITELSTVA

INFO
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo:

Sedlického pro spolupráci s pořizovatelem
územně plánovacích dokumentací a územních studií městyse Nehvizdy.
- Pořizovatelskou smlouvu o podmínkách
pořízení aktualizace Územního plánu
Nehvizdy mezi městysem Nehvizdy a Bc.
Jaromírem Trtíkem, IČ 76312321, fyzickou
osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti, a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
- Rozpočet městyse Nehvizdy pro rok 2018
takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
83 132 631,00 Kč
Financování ve výši		
8 038 452,00 Kč
Celkové zdroje ve výši
91 171 083,00 Kč
Celkové výdaje ve výši 		
91 171 083,00 Kč

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka
450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do
31. 3. 2018.

- Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky
č. 1 „Návrh rozpočtu pro rok 2018“.
Rozpis chváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
- Že ve výdajové části rozpočtu nesmí být
jednotlivými příkazci operací překročen
jim stanovený objem běžných výdajů
dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách, včetně
mzdových položek a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů
a naopak, povoluje.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně zdůvodnění.

Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově 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.

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

- S účinností od 1. 12. 2017 tříčlennou
školskou radu.
- Uložilo řediteli ZŠ Nehvizdy zvolit třetího člena školské rady z řad rodičovské
veřejnosti a sdělení výsledku na lednovém
zasedání zastupitelstva.
- Na rok 2018 navýšení vodného na 40,24
Kč a stočného na 33,77 Kč, celkem tedy
74,01 Kč vč. DPH. Cena vodného a stočného se od roku 2011 nenavyšovala, nyní jsme
byli nuceni ceny upravit z důvodu navýšení
ceny od Vodárny Káraný. Na stočném je
navýšení vyšší, a to v důsledku nárůstu
spotřeby elektrické energie a nákladů na
likvidaci kalů z naší ČOV.
- Pověřilo starostu jednáním s firmou KVB,
advokátní kancelář, o podání finanční
nabídky na zpracování návrhu převodu
bytových jednotek do vlastnictví členů bytového družstva.
- Uzavření nájemní smlouvy mezi BD. Nehvizdy, městysem a paní S. S. na nemovitost
bytového domu č. p. 321, byt č. 66 A, ul.
Pražská na p. č. st. 416 v k. ú. Nehvizdy,
zapsané na LV 746 a pověřilo starostu
smlouvu podepsat.
- V souladu s ustanovením §64 odst. 3 zákona 6/2002 Sb., navrhuje kandidáta na funkci
přísedícího u Okresního soudu Praha-východ pana S. Z., trvale bytem Na Příštipku
58, Nehvizdy.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-6000480/VB/04 (Nehvizdy-kVN, VN – pro p. č. 658/1) mezi
městysem Nehvizdy a ČEZ Distribuce, a. s.,
na pozemky p. č. 373/58 a 326/527 v k. ú.
Nehvizdy za 10 000 Kč a pověřilo starostu
jejich podpisem.
- ZM revokuje usnesení č. 13/32/2017 (změny ÚP č. 4).
- Určilo zastupitele městyse pana Richarda

Upozornění pro občany
Jako každý rok, tak i letos, upozorňujeme občany na výskyt „falešných
popelářů“. V předvánočním čase se
objevují v obci podvodníci, vydávající
se za zaměstnance firmy AVE (odvoz
odpadů) a požadují po občanech
platby v hotovosti za poskytované
služby. Veškeré služby, týkající se
svozu odpadu jsou účtovány bezhotovostně, proto prosíme, abyste žádné
peníze těmto lidem nedávali a ihned
kontaktovali strážníka Michala Dudlu
na tel. 602 520 722.

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.

OTEVÍRACÍ DOBA
ÚŘADU MĚSTYSE NEHVIZDY

KDY BUDOU O VÁNOCÍCH MŠE
V KOSTELE V NEHVIZDECH

22. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017

24. 12. 2017
25. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018

ZAVŘENO
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA PŘED KONCEM ROKU
23. 12. 2017
28. 12. 2017
30. 12. 2017

OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO

Alena Nekolná
nekolna@nehvizdy.cz
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POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č.
3/2017) činí 600 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. Vlastníci
nemovitosti bez trvalého pobytu platí 850
Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný
jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2018.
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22.00 hod.
11.00 hod.
11.00 hod.
11.00 hod.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Stromky určené k likvidaci můžete
odvézt sami na skládku dřevní hmoty,
která je u čistírny odpadních vod (ul.
Do Nehvizdek) nebo je ponechat
u sběrných nádob na odpad před domy
a zaměstnanci technických služeb je
postupně odvezou.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NEHVIZDSKÁ CYKLOSTEZKA BUDE SLOUŽIT TAKÉ
CHODCŮM, JE TŘEBA DODRŽOVAT PRAVIDLA

Na nové stezce by se měli chovat tolerantně všichni - jak cyklisté, tak chodci. Foto: Richard Sedlický
V nedávné době byla dokončena cyklostezka v severní části Nehvizd propojující bytovou zónu Uniga a areál fotbalového hřiště
u Sv. Anny. Tato cesta byla stavěna současně jako bezpečná cesta do školy a budou ji
využívat i školáci při cestě do nové základní
školy v ulici Bedřicha Mouchy. Proto byla
projektanty navržena jako „Stezka pro
chodce a cyklisty“. Z tohoto důvodu na této
komunikaci platí obecná pravidla provozu
na pozemních komunikacích a chodci
i cyklisté se musí řídit platnou vyhláškou
č. 294/2015 Sb. Jde zejména o povinnosti
nejen cyklistů, ale i chodců řídit se pravidly
silničního provozu, dopravními značkami
a signalizací a chovat se ohleduplně a ukázněně, aby neohrožovali život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani ten svůj.
Cyklista, koloběžkář či in-line bruslař se
na smíšené stezce:
- pohybuje vždy v pravé polovině cyklostezky jako na silnici,
- před předjížděním chodců na stezce je na
manévr upozorní,

- dbá zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti,
- nezávodí a nejezdí nebezpečně,
- respektuje provoz na stezce a řídí se dopravními předpisy.
Chodec pohybující se na stezce, sám, se
psem, s kočárkem, s malým dítětem nebo
ve skupině:
- na smíšené stezce se pohybuje vždy v pravé polovině jako na silnici, nejvýše ve dvou
vedle sebe,
- před případným vybočením se přesvědčí,
zda zezadu nejede cyklista, protože ten není
slyšet,
- na stezce nepoužívá sluchátka na uších cyklistu za sebou s nimi neuslyší,
- má-li s sebou dítě, sleduje provoz na stezce
v obou směrech a dítě chodí vždy vpravo,
- s kočárkem se pohybuje vždy v pravé
polovině cyklostezky a umožní cyklistovi
bezpečné předjetí,
- se dvěma kočárky nejezdí vedle sebe,
protože již nezbyde místo pro bezpečné
předjetí nebo míjení,
- pohybuje-li se ve skupině, pak v pravé čás-
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ti stezky a maximálně po dvou vedle sebe,
- pokud jde se psem, má ho vždy na vodítku
a plně pod kontrolou,
- chová se ohleduplně a tolerantně k ostatním účastníkům provozu a dbá na jejich
i svou bezpečnost.
Na jaře bude dokončeno i okolí stezky, budou vysazeny stromy, keře a osazeny lavičky,
a stezka tak bude připravena k plnému
využití. Až vyrazíte na procházku nebo se
projet na kole se svými dětmi, vzpomeňte si
na tato pravidla a přidejte i trochu vzájemné
tolerance. Poučte, prosím, své děti, které
se zde budou pohybovat jako chodci i cyklisté, zejména o tom, jak překonávat ulici
Toušeňskou, kde bude potřeba dbát zvýšené
obezřetnosti. Jen tak bude stezka bezpečná
a přinese nám spoustu radosti a sportovního vyžití.
Richard Sedlický
Předseda komise
stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY ZE SOKOLA NEHVIZDY A Z AFK NEHVIZDY

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH
TENISTŮ NA TURNAJÍCH
Zimní celostátní turnaje jednotlivců začaly
v prosinci úspěchem. Mladší žákyně Nikola
Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) vyhrála
celostátní turnaj starších žákyň kat. do 14
let v Nehvizdech ve čtyřhře a ve dvouhře
postupem do semifinále získala 3. místo.
V kategorii starších žáků byl Šimon Svatuněk (TO Sokol Nehvizdy) ve velmi vyrovnaném zápase blízko postupu
do čtvrtfinále. Našim dalším hráčům začínají zimní celostátní turnaje o týden později
a všem našim hráčům přejeme, ať se jim
v letošní zimní sezóně daří!
Starší žactvo (do 14 let),
SPORT ADVANTAGE CUP TO Sokol Nehvizdy, 2.– 4.12.2017 –
DVOUHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Štěpánka Tomcová
(TK Bohutín).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

AFK Nehvizdy, z. s., děkuje svým
fanouškům, příznivcům, sponzorům, Úřadu městyse Nehvizdy, Sboru dobrovolných hasičů Nehvizdy
a Základní škole Nehvizdy za velmi
dobrou spolupráci v roce 2017.
Do nového roku 2018 všem přeje štěstí, zdraví, mnoho osobních a
pracovních úspěchů a věří
v dobrou spolupráci jako v roce
předešlém.
Jiří Poběrežský
poberezsky@seznam.cz

AFK Nehvizdy, z. s., pořádá tradiční
Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy)
na celostátním turnaji 2. – 4. 12. 2017
úspěšně zahájila zimní sezónu 1. místem ve čtyřhře a 3. místem ve dvouhře
v kategorii staršího žactva do 14 let.
Vlevo vítězná dvojice Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Štěpánka
Tomcová (TK Bohutín) s druhými
finalistkami.
Foto: Ivana Frajmanová

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
spojený s občerstvením
a posezením na závěr roku.
Přijít si kopnout může každý,
kdo bude chtít prožít poslední
den v roce fotbalem.
Výkop je

v 10.00 hodin 31. 12. 2017
za každého počasí.

VOLEJBALISTÉ
SE VRÁTILI NA MÍSTO ČINU

Volba prezidenta ČR
se uskuteční:
- v pátek 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a
- v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území ČR
- v pátek 26. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a
- v sobotu 27. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.
Úřad městyse vydá voliči, který nebude moci volit v Nehvizdech,
na jeho žádost voličský průkaz.
Hlasovací lístky budou dodány do schránek nejpozději 9. 1. 2018.
Na obálkách, ve kterých vám budou doručovány volební lístky, najdete i číslo okrsku, ve kterém budete volit.
DO OKRSKU ČÍSLO 1 (VOLEBNÍ MÍSTNOST PRAŽSKÁ 14)
SPADAJÍ TYTO ULICE:
Barikádní, Do Nehvizdek, Družstevní, Horoušanská (kromě čp.
29,53), Mochovská, Na Zámku, Nová, Pionýrů, Podolí, Pražská (čp.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
48, 49, 50, 67, 69, 70, 72, 90, 106, 110, 122, 123, 124, 125, 129, 130,
131, 159, 160, 161, 162, 244, 255, 279, 290, 291, 320, 321, 328, 445,
559, 564, 696, 700, 782), Slepá, Toušeňská, U Hřiště, U Studánky,
Úvalská, Vyšehořovická, Za Humny a celé Nehvizdky.
DO OKRSKU Č. 2 (VOLEBNÍ MÍSTNOST PRAŽSKÁ 100)
SPADAJÍ TYTO ULICE:
Akátová, Bedřicha Mouchy, Dubová, Gabčíkova, Habrová, Horoušanská (jen čp. 29 a 53), Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jirenská,
Kaštanová, Krátká, Kubišova, Lipová, Na Příštipku, Na Vodoteči,
Ořechová, Pražská (čp. 15, 16, 64, 65, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 115, 116,
117, 121, 153, 177, 202, 220, 225, 266, 274, 275, 278, 280, 471, 475 a
703), Samkova, Třešňová, U Hřbitova, U Parku, U Sokolovny, Úzká,
Vinohradská.
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V sobotu 25. 11. 2017 jsme se opět zúčastnili benefičního volejbalového turnaje v Litoměřicích, tentokrát v zimní, halové verzi.
A nedopadlo to vůbec špatně!!! Ze 17 týmů jsme skončili na
6. místě. V základní skupině jsme utrpěli jednu porážku (jedinou
za celý turnaj!), díky které jsme nepostoupili do nejlepší skupiny,
a tudíž do bojů o medailová místa, ale pokračovali jsme ve druhé
nejlepší skupině v bojích o 6.–10. místo. A v této skupině jsme
se již vezli na vítězné vlně. Všechny jsme porazili a skončili jsme
jako nejlepší v této skupině. Organizátoři to zvládli skvěle – na
celém turnaji vládla dobrá nálada a přátelská atmosféra. Pro
litoměřický hospic bylo na startovném vybráno 14 500 Kč.
A dokonce přišel i Mikuláš! Kamarádi, spoluhráči, díky za skvělý
zážitek a doufám, že si ho brzy zopakujeme!
Text: Eva Ludvíková,
eva@ludvikova.cz
volejbalový oddíl volejbalu TJ Sokol Nehvizdy
Foto: Eva Pardo
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE

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

Jaroslava TRMALOVÁ
Jiřina HIRŠLOVÁ
František BOČEK

Josef SVOJTEK
Stanislav KVASNIČKA

Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

PLATÍ NOVÁ VYHLÁŠKA O POPLATKU
ZA SVOZ ODPADU V NEHVIZDECH
Zastupitelé Nehvizd na posledním zasedání schválili novou vyhlášku o poplatku
za svoz komunálního odpadu. Původní
vyhláška nebyla špatná a svůj účel plnila
dobře, ale bohužel vycházela ze staré verze zákona o poplatcích. Po změně tohoto
zákona musely všechny obce změnit svou
vyhlášku.
Pro obyvatele Nehvizd se nic zásadního
nezměnilo. Každý občan přihlášený
k trvalému pobytu je povinen zaplatit poplatek 600 korun za rok. Domy,
v nichž bydlí více trvale hlášených obyvatel Nehvizd, si mohou požádat o více
nálepek na popelnici. Stejně jako dříve
mají důchodci nárok na slevu.
Jiná situace je ohledně poplatku pro vlastníky nemovitostí, ve kterých není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Zákon je nazývá
rekreačními objekty a majitel tohoto ob-

jektu platí za svoz odpadu pouze jednou.
Obec může navýšit poplatek maximálně
o 250 korun, a proto vyhláška stanovuje
poplatek za rekreační objekt na 850 korun.
Vzhledem k tomu, že rekreanté neprodukují tolik odpadu jako trvalí obyvatelé,
dostane majitel po zaplacení jednoho poplatku pouze jednu nálepku na popelnici.
Další změna se týká případů, kdy je
vlastníkem objektu, ve kterém není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, právnická
osoba. Podle nového zákona o poplatku
není právnická osoba poplatníkem a obec
proto svoz tohoto odpadu nezajišťuje.
Právnická osoba nebo podnikatel si musí
svoz opadu zajistit smlouvou
s některou ze svozových
firem působících v regionu.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 2. 11. 2017 ráno byl strážník přivolán
k dopravní nehodě osobního auta a dodávky v ulici Horoušanská. Nehodu způsobila
řidička osobního auta, která nedala dodávce
přednost. Strážník zjistil, že řidička se prokázala padělaným řidičským průkazem a ve
vozidle cestovalo šest lidí. Strážník předal
vyšetřování nehody dopravní a cizinecké
policii.
Dne 21. 11. 2017 ráno vyjel strážník ke
kamionu, který projel ulicí Toušeňskou až
k průjezdu pod železniční tratí. Řidič se
pokusil kamion otočit a zapadl v blátě. Po
vyproštění kamionu udělil strážník řidiči
pokutu dva tisíce korun za nerespektování
dopravní značky.
Večer téhož dne v ulici Pražské nabourala
tři osobní vozidla. Při nehodě nebyl nikdo
vážně zraněn, ale jedna řidička si stěžovala
na bolesti krku.
Dne 23. 11. 2017 ve 13.00 hodin strážník
viděl auto projíždějící na červenou přes
přechod u školy. Na přechodu čekaly děti,
které šly z oběda do školy. Strážník se rozjel
za vozidlem, které odbočilo do ulice Toušeňská a začalo ujíždět. Strážník jej dojížděl
v rychlosti 140 Km/h, a dohnal jej až před
viaduktem. Řidič sdělil, že na červenou ne-

jel, že má ve vozidle kameru. Strážník sepsal
oznámení o přestupku, kdy řidič trval na
tom, že na červenou určitě nejel. Strážník
hlášení o přestupku doplnil o záznam služební kamery.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

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

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

Desatero bezpečných
Vánoc a silvestrovské noci
• Rakety a pyrotechnika jsou možná výborná věc, ale není nutné je
testovat celý silvestrovský den. A ke
Štědrému dni a svátkům vánočním se
nehodí ani náhodou.
• Strašení dětí, koček a psů výbuchy
může vypadat jako dobrá zábava, ale
sousedské vztahy rozhodně nezlepší.
• Odpalovaní raket pod stromy
a střechami bývá zhusta adrenalinová
zábava.
• Výbuchy pyrotechniky na poli sice
nepůsobí násobnou ozvěnu jako mezi
domy, ale rodiče dětí to ocení.
• Uklízení zbytků pyrotechniky není
příliš sexy, ale mělo by být samozřejmé.
• To, že se mi líbí výbuchy na mém
pozemku, neznamená, že to soused
cítí stejně.
• Střílení raket do oken není zábava
silvestrovská.
• Otevřeným oknem může do pokoje
vlétnout nečekané nadělení.
• Prášky na uklidnění někdy ocení
i čtyřnozí společníci.
• Množství zábavy nemusí souviset
s množstvím raket a alkoholu.
Veselé Vánoce, bezpečný Silvestr
a zdravý vstup do Nového roku přeje
Komise finanční a bezpečnostní.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 12. 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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