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RESPEKTUJME OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ VODY
V DOBĚ SUCHA- POTŘEBUJEME JI VŠICHNI
Dlouhotrvajícím suchem vyvstal problém se
zásobováním vodou. Denní spotřeba vzrostla
na více než 900 kubíků pitné vody za den
z původních 400 kubíků. Abychom zajistili dostatečný tlak ve večerních hodinách,
přistoupili jsme k podání žádosti o dočasné
omezení užívání pitné vody z vodovodu
na zalévání, napouštění bazénů a ostatních
činností souvisejících s odběrem pitné vody
z veřejného vodovodu nesloužícím k pitným
a hygienickým účelům, a to od 1. 7. 2018 do
31. 8. 2018 v době od 19 do 22 hodin.
Městys má možnost toto omezení v případě
příznivých klimatických podmínek kdykoliv
odvolat.
Zároveň jsme velice rádi, že se nám v loňském
roce podařilo vybudovat a zprovoznit východní přivaděč pitné vody směr Uniga s napojením na Lentilky a část západního přivaděče
do nové zástavby Canaby u tělocvičny. Zároveň se umožnilo propojení do staré zástavby
novým rozvodem vody.
Toto opatření, které jsme provedli na základě
měření průtoků a tlaků vody v roce 2016, se
osvědčilo, protože takové množství vody bez
těchto přivaděčů bychom nebyli schopni do
Nehvizd dodat.
Zároveň je vypracován projekt a schválena intenzifikace vodojemu vodoprávním úřadem.
Tato intenzifikace se týká zvýšení průtoku
a tlaku vody po montáži čerpadel. S propojením na řídicí systémy a dalšími úpravami
se zdvojnásobí možnost dodávek vody proti

Denní spotřeba vody v Nehvizdech vzrostla z původních 400 kubíků na více než 900
kubíků.
Ilustrační foto: Wikipedia
stávajícímu systému, takže bude možnost do
Nehvizd dopravit 30 litrů vody za sekundu
při tlaku 5 atmosfér ve vodovodní síti, což je
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dvojnásobek stávající kapacity. Zároveň byla
podána žádost o navýšení ročního limitu
dodávané pitné vody pro městys Nehvizdy ze
stávajících 160 tisíc kubických metrů na 200
tisíc kubíků pitné vody.
Pro představu 160 tisíc kubíků odpovídá spotřebě 3 600 obyvatel s 20% rezervou. V letošním suchém období máme obavu, aby tento
limit stačil, proto žádáme o navýšení dodávek
pitné vody.
Na závěr bych chtěl říci, že započaly přípravné
práce na montáž nové technologie vodojemu,
a to tak, aby nebyly narušeny dodávky vody
do domácností s maximální odstávkou tří
hodin ve dvou dnech.
Původní projekt plánoval dvě odstávky po
12 hodinách. Odstávky vody budou včas zveřejněny, aby si odběratelé učinili zásobu vody.
Z toho, co zde píši, je zřejmé, že vedení obce
se problematikou vody zabývá od roku 2016
a postupně zvyšuje kapacitu vodovodní sítě
obce dle projektů a vydaných vodoprávních
povolení.
Plně chápeme, že dlouhotrvající sucho přidělává problémy jak majitelům domků, tak
obci. Obec nebere na zalévání nové výsadby
zeleně a travnatého fotbalového hřiště vodu
z veřejného řadu, ale nedostatek vody řeší
navážením vyčištěné vody z ČOV, se kterou
tyto plochy zalévá.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

POŠTA PARTNER
Adresa: Pražská 255, Nehvizdy
přízemí budovy úřadu městyse
Martina Strýčková. tel: 732 653 982
Otevírací doba od 4. 6. - 30. 6. 2018
Den		
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pracovní doba
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

13.30–17.00
13.30–16.30
13.30–17.00
14.00–16.30
14.00–16.30
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Otevírací doba od 1. 7. 2018
Den		
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pracovní doba
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

14.00–18.00
14.00–16.30
14.00–18.00
14.00–16.30
14.00–16.00
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DĚTSKÉ CENTRUM DRÁČEK
SLAVILO SEDMILETÉ VÝROČÍ
Každé narozeniny se musí oslavit. A našeho
Dráčka jsme nemohli vynechat. Oslav bylo
rovnou více.
Pro maminky s dětmi jsme připravili narozeninovou hernu, kde nechyběl dort, dárky a plný
stůl dobrot. Další den jsme pozvali divadelní
soubor Divadla ze skříně, aby se děti seznámily
s tím, jak se hraje „opravdové“ divadlo.
V rámci oslav jsme uspořádali první nehvizdskou Pohádkovou cestu, která se konala v sobotu
a na kterou se přišlo pobavit na 150 dětí.
Jelikož Dráček není určen jen malým dětem
a maminkám a velká část naší činnosti je
zaměřena na zájmové vzdělávání a volný čas pro
děti ze základní školy, uspořádali jsme koncert
v nehvizdském kostele, kde vystupovaly děti ze
zájmových kroužků, jejich lektoři a náš nehvizdský sbor dospělých. Atmosféra byla úžasná
a děti předvedly, že se skutečně v kroužcích něco
naučily.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Fotografie jsou z narozeninové herny, divadla,
pohádkové cesty i koncertu.
Fota: Jitka Záhrobská a archiv DC Dráček
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DĚTSKÝ DEN
S TÉMATEM NÁŠ SOKOL
Nehvizdy bez tradičního dětského dne? To
si asi neumí představit nikdo. Každý rok
vymýšlíme nová témata. Letos jsme zvolili
námět „Náš SOKOL“.
Od 14 hodin předvedly oddíly, které vedou
děti v TJ Sokol Nehvizdy, ukázku svého
sportu. Vystoupily děti z oddílů atletiky,
tenisu, karate, florbalu. Nakonec vystoupil
oddíl cvičení dětí se sestavou na sokolský
slet. Pro nehvizdský Sokol je to velká událost, protože poprvé v historii bude účast
Nehvizd. Trenérky Hana Adamusová
a Renata Jarošová zaslouží velké poděkování.
Od 15 hodin se soutěžilo ve sportech, které
náš Sokol nabízí. Na stanovištích mohli
rodiče získat informace o oddílech a případném náboru do oddílu, čehož také mnozí
využili. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří
se ve svém čase a ve velkém teple dětem
věnovali s trpělivostí. Skvělé bylo, že u svých
trenérů pomáhali jejich svěřenci a že jim to
šlo!
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Richard Sedlický

DO DĚTSKÝCH SKUPIN JSME ZAPSALI
26 DĚTÍ. VĚTŠINA Z NICH JE DVOULETÁ
O umístění dítěte v jedné z dětských skupin
v Nehvizdech projevilo zájem 46 rodičů. Přijali
jsme 26 dětí a několik náhradníků. A jsme rádi,
že rodiče, kteří chtějí skloubit osobní i profesní
život, k tomu mají v Nehvizdech příležitost
a jejich dítě může navštěvovat předškolní
zařízení, i když mu tři roky teprve budou – těm
nejmenším až na jaře příštího roku.
Kritéria pro přijetí byla nastavená i při letošních

zápisech jednoznačně. Rozhodoval trvalý pobyt
v Nehvizdech na prvním místě a na druhém
věk dítěte. Podle věku byly děti rozřazeny do
dvou dětských skupin. V dětské skupině, která je
dotovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí,
jsou děti, kterým budou v září a říjnu 3 roky.
Do druhé dětské skupiny se dostaly děti mladší,
které tří let dosáhnou v listopadu a na jaře roku
2019.
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Dětské skupiny podléhají přísným zákonům
a jsou důsledně kontrolovány ve vztahu k zařízení, hygieně, výchovnému plánu a kvalifikaci
pečujících osob. Podle vyjádření úřadů, které
nás pravidelně kontrolují, mohou Nehvizdy jít
příkladem ostatním. Jsme na to právem hrdí.
Za celý kolektiv dětských skupin
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLY JAKÉ BUDOU
PRÁZDNINY
PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘINCE
Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale pomalu odtikávají poslední hodiny letošního školního
roku. I červen je nabitý událostmi a právě
v těchto dnech, kdy se pootevírají prázdninová vrátka, musíme už myslet na rok nový. Co
tedy červen přinesl a přinese?
Základní škola:
Ve středu 6. 6. se od 18.00 hodin uskutečnila
informační třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, o týden později, tedy ve středu 13. 6., se opět od 18.00 setkáme s rodiči
budoucích šesťáků. Šestky budou v příštím
školním roce tři, z toho jedna sportovní.
Ve středu 20. 6. se uskuteční školní sportovní den II. stupně a o týden později, tedy ve
středu 27. 6., budou mít svůj sportovní den

žáci I. stupně.
V pátek 29. 6. se za přítomnosti starosty
městyse pana Vladimíra Nekolného a dalších
významných hostů uskuteční od 8.00 hodin
tradiční odměňování prvňáčků a jejich
„povýšení“ mezi velké školáky. Pak už se
rozejdeme na prázdniny, abychom nový
školní rok zahájili v pondělí 3. září v 8.00
hodin prvním zvoněním. O prázdninách
však škola zahálet nebude – konat se budou
příměstské tábory a sportovní soustředění,
takže se budeme určitě okolo školy a ve škole
potkávat i v létě.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

DÍK ZA KONČÍCÍ ŠKOLNÍ ROK
Vážení rodiče, moji milí kolegové, děti
a žáci, vážení zastupitelé, vážený pane
starosto, dovolte mi, abych vám všem ze
srdce poděkoval za školní rok 2017–2018,
který se v těchto dnech nezadržitelně blíží
ke svému konci. Děkuji za slova chvály
i kritiku, za každodenní potkávání se, za
vyřešené problémy, za to, že jsme společnými silami táhli školní káru a hlavně – těšili
se z prospěchu našich dětí a žáků. Zvládli
jsme společnými silami nemálo problémů,
vyřešili věci smysluplné, možná jsme se

chvílemi smutně pousmáli nad faktem, že
někdy vítězí nesmyslný pokyn či směrnice
nad zdravým lidským rozumem, ale byli
jsme při tom všem spolu – a to je velká věc.
Je mi ctí řídit naši školu a velmi si vážím spolupráce s Vámi všemi. Přeji Vám
požehnané a klidné léto a těším se s Vámi
v pondělí 3. září v 8.00 hodin na první
zvonění školního roku 2018–2019.
Váš
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

Měsíc červen ve školce je již tradičně ve znamení výletů, her a loučení s budoucími školáčky. Posledním červnem se ale ještě dveře
školičky nezavírají. Letní prázdninový provoz
probíhá až do 13. července a na něj navazují
hned dva mateřinkové příměstské tábory.
„Z pohádky do pohádky“ se děti dostanou
v týdnu 16. – 20.7. se Zuzkou Boháčkovou
a Šárkou Horákovou v Motýlcích. Kreativní
tábor proběhne v následujícím týdnu od 23. –
27. 7. s Věrkou a Týnou Lopatářovými ve třídě
Rybiček.
Pak už nastane všem opravdové letní dobrodružství.
Odpočati a plni zážitků se zase sejdeme v
nově vymalované školičce v pondělí 3. září.
Dobrou zprávou je, že výše školného se ani
v příštím školním roce nebude měnit.
Krásné pohodové léto přeji nejen všem dětem,
rodičům, ale i zaměstnancům mateřinky.
Simona Heindlová
ms.nehvizdy@volny.cz

ZÁJEM O ZÁPIS DO UMĚLECKÉ ŠKOLY BYL ENORMNÍ
Jsme rádi, že děti mají chuť muzicírovat,
malovat i hrát divadlo
Poprvé je jen jednou. A pro novou Základní uměleckou školu v Nehvizdech byly tím
poprvé 9. a 10. května talentové zkoušky
a zápis do jednotlivých oborů.
Zájem o zápis do nové Základní umělecké
školy v Nehvizdech byl nad očekávání. Pro
nás pedagogy to byla velmi příznivá zpráva
vzhledem k možnosti výběru nových žáků,
ale ne tak pro všechny rodiče dětí, které se
hlásily. Přihlásilo se přes 150 uchazečů
o všechny nabízené obory. Bohužel je naše
kapacita omezena na 90 žáků a tu jsme
bezezbytku naplnili. Byl bych velmi nerad,
abyste vnímali nepřijetí vašeho dítěte negativně, protože nebyla rozhodně důvodem
k nepřijetí jeho netalentovanost, ale opravdu kapacitní limit. O výběru rozhodovala
společně komise.
Osobně jsem byl velmi překvapen velkým
zájmem o výtvarný obor a hlavně i o lite-
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rárně dramatický obor. Z přijetí uchazečů
do tohoto oboru, a tím pádem i možnost
jej v městysi otevřít, mám upřímnou
radost, jelikož tak mohu v naší škole nepřímo navázat na svou činnost na Pražské
konzervatoři, kde v oboru hudebně-dramatickém vyučuji předmět interpretace.
V tuto dobu se v budově školy vybavují kompletně třídy, které budou sloužit
k výuce hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Taneční obor
se bude vyučovat v hale v gymnastickém
sále, kde přijímací zkoušky probíhaly. Před
zahájením školního roku 3. 9. 2018 bude
v dostatečném čase vytvořen kompletní
rozvrh hodin jak skupinových předmětů
(tanec, výtvarka, tzv. dramaťák, hudební
nauka, přípravka), tak těch individuálních
(zpěv, klavír, EKN, flétna, kytara).
Rád bych také upozornil na skutečnost, že
základní umělecké vzdělávání je potřeba
vnímat jako souvislé vzdělávání, a ne pou-
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ze jako občasný zájem. Základní umělecké
školy totiž umožňují podchytit a vzdělávat
většinu mimořádně nadaných jedinců
a odborně je připravit na neprofesionální
uměleckou činnost, popřípadě na studium
středních a vysokých škol uměleckého
nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.
Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
je celoživotním procesem. Podstatou základního uměleckého vzdělávání je vybavit
žáky kompetencemi na takové úrovni,
která je pro ně vzhledem k jejich osobnímu
maximu v dané etapě dosažitelná.
První velký počin samotné Základní
umělecké školy v Nehvizdech je již krátkou
historií a já se s kolegy budeme připravovat
a těšit na další velké věci – zahájení školního „hudebního“ roku 2018/19.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz
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S KNÍŽKOU
INFORMACE O ORGANIZACI
ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 JE NÁM HEZKY
Období školního vyučování ve školním
roce 2018–2019 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2019. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí
29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2.
ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3.
ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
pro okres Praha-východ stanoveny na 25.
února – 3. března 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí
22. dubna 2019 a jsou státními svátky.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním
roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září
2019.
Podrobné údaje o organizaci nadcházejícího školního roku naleznete na www.
skolanehvizdy.cz
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

NEHVIZDY MAJÍ VICEMISTRYNI
V krajském finále plavecko-běžeckého
poháru měly i Nehvizdy své želízko v ohni.
Byla jím vítězka okresního kola Leontýna
Dupalová. Krajské finále bylo ovšem mnohem náročnější - závodů se účastnily
i profi oddíly triatlonistů, pětibojařů, plavců i atletů. V první, plavecké části, si Týna
počínala skvěle a na padesátimetrové trati si
vytvořila nový osobní rekord. Ten stačil na
průběžné 8. místo. Běžecká část se starto-

vala Gundersenovou metodou. Strategie na
běh tedy byla jasná, postupně seběhnout co
nejvíce soupeřek, šetřit síly pro závěrečný
finiš a v něm ukázat, kdo je nejlepší. Týna si
počínala jako starý mazák a nakonec získala
krásné stříbro. Gratulujeme tedy vícemistryni Středočeského kraje v plavecko-běžeckém poháru pro rok 2018!
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

NAŠI ATLETI TESTOVALI FORMU
V silné konkurenci běžeckých oddílů na prestižním poháru běžeckých nadějí v Újezdě nad
Lesy si počínali nehvizdští atleti více než dobře
a přivezli i cenné kovy. O nejcennější medaili se
postarala Kamila Veličková, která svou kategorii
opanovala stylem Start-Cíl.
Eliška Truhlářová, která již běžela o 500 m delší
trať, se do závodu vrhla rovněž po hlavě. Až
v závěrečných metrech ji došly síly, ale i tak si
domů odvezla bronz. Nutno dodat, že Eliška
byla ve své kategorii nejmladší účastnicí.
Kategorie starších děvčat už nabídla plně obsazené startovní pole, které se na startu rovnalo až
do 6 řad. Zde jsme měli tři zástupkyně: 15. místo
sebrala skvělá skokanka Veronika Havlíčková,
o 24. – 25. místo mezi našimi děvčaty rozhodla
až cílová fotografie ve prospěch Lucie Popelkové
před Aničkou Durčanovou. Mezi žáky se na
start postavil Matyáš Nedvěd, ačkoli trať běžel
poprvé, taktiku dodržel skvěle a mohl se radovat
z 5. místa. Za starší žačky běžely Denisa Benešová a Eliška Zimmermannová: 13. a 21. místo.
Všem závodníkům velká gratulace a skvělý
příslib do budoucna.
Tomáš Vojtek
tomvojtek@seznam.cz

Zlatou medaili získala Kamila Veličková. 		
Foto: Tomáš Vojtek
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S knížkou je nám hezky. Tak se jmenuje
téma, které jsme měli ve školce.
A je to pravda. Když nám paní učitelka čte,
je mi vždycky hezky.
Představuji si ty lesy a hory, a že jsem to já
ten princ, který sedí na tom koni. Představuji si, jakou má ten kůň nádhernou hřívu
a rychlé nohy, a já jsem tak silný a ničeho
se nebojím a dokážu si poradit dokonce
i s drakem.
Tento týden si do školky můžeme přinést
svoji oblíbenou knížku. Přinesl jsem si tu
o čarodějovi a ukázal jsem svým kamarádům obrázky a řekl jsem jim všechna
kouzla, která čaroděj umí.
Maminky čtou pohádky
Dnes přijde číst pohádku Julinčina maminka. Julinčina maminka nechodí do práce, je doma s její malou sestrou. Maminky,
které chodí do práce, jako je ta moje,
k nám číst pohádky nechodí, ale mně to
vůbec nevadí. Paní učitelka nám řekla, že
každá maminka je hodná a užitečná, ale že
nemohou dělat všechny najednou to stejné.
Některá maminka že třeba zase chodí
pomáhat starým lidem, nebo se stará o přírodu. Moje maminka se stará o naši starou
babičku. Chodí s ní nakupovat a pomáhá jí
uklízet. I já jim někdy pomáhám.
Tento týden si o knížkách povídáme víc
než jindy, protože je to naše týdenní téma.
A nejen, že si o knížkách povídáme
a hodně si je prohlížíme, dokonce jedeme
na výlet do knihovny!
Jedeme na výlet
Výlety jsou dobré. Jedeme autobusem,
který na nás čeká před školkou, a máme
batohy. V batohu máme svačinu a pití.
V knihovně na nás čeká paní knihovnice.
Čte nám pohádky a dovolí nám půjčit si
knížky a prohlížet si je. Jen je nesmíme
sami vracet, protože kdybychom se spletli,
paní knihovnice by je pak nemohla najít.
Druhý den po výletu nám paní učitelka
pomohla přestavět si třídu na knihovnu. Hráli jsme si na půjčování a vracení
knížek.
Chvilku jsem byl knihovník a chvilku
návštěvník. Jedna knížka, kterou jsem si
„jako“ půjčil, byla tak krásná, že jsem zapomněl, že je to hra a chtěl jsem si ji prohlížet
dlouho. Paní učitelka mi dovolila, že si ji
mohu vzít s sebou na zahradu a prohlížet
si ji na dece.
Jsem moc rád, že někdo vymyslel takovou
hezkou věc, jako je knížka. Už se těším, až
mně a mojí starší sestře přečte maminka
večer pohádku.
Alice Dadáková,
Květa Bezuchová

5

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OBJEMNÝ ODPAD NEPATŘÍ
KE KONTEJNERU, ALE NA SBĚRNÝ DVŮR
Také se vám nelíbí věčné hromady odpadu
na sběrných místech a přetékající kontejnery
na tříděný odpad? Pojďme s tím tedy něco
udělat!
- Do kontejneru mohu uložit odpad, pouze
pokud se tam vejde, jinak musím najít jiný
volnější kontejner.
- Aby se do kontejneru vešlo odpadu co nejvíce, musím plastové lahve sešlápnout
a papírové krabice rozložit nebo rozřezat
na menší kusy.
- Objemný odpad neodkládám do kontejneru
ani vedle něj, ale odvezu ho do sběrného dvora, kde se o něj postarají.
- Pro své pohodlí mohu využít sběrné pytle
na tříděný odpad, které po naplnění pouze
postavím před dům a pracovníci TS jej
odvezou.
- Do kontejneru na trávu odkládám pouze
trávu, protože je to tam napsané a protože
jiný odpad nám v kompostárně nevezmou.
- Větve, stromky, dřevo a dřevní hmotu
odvezu na plochu k čističce, tam jej zlikvidují

Pytle na tříděný odpad

technické služby.
- Na sběrný dvůr vozím odpad pouze ze své
domácnosti a používám pouze svou identifikační kartu.
Text a foto: Richard Sedlický

PROČ SE NEUMÍME POHYBOVAT
V OBYTNÝCH ZÓNÁCH?
Dopravní značku „IP26 - obytná zóna“ asi všichni dobře znají, dokonce se s ní běžně setkávají
i v Nehvizdech. Málokterý řidič nebo řidička
však dokáže přesně popsat, jak by se měli v takové zóně chovat. Nebo nám to alespoň denně
dokazují svým chováním
v našich ulicích.
Připomeňme si, že tato značka omezuje řidičovo
chování jak co do rychlosti pohybu vozidla, tak
upravuje parkování v zóně.
V obytné zóně:
- smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 kilometrů
v hodině, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit,
v případě nutnosti musí vozidlo i zastavit.
- smějí chodci užívat pozemní komunikaci
v celé její šířce a současně jsou v zóně povoleny
i hry dětí.
- musí chodci i hrající si děti umožnit vozidlům
jízdu nebo průjezd.
Současně obytná zóna upravuje i parkování vozidel. Stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště. Zastavení je povoleno
i mimo tato parkovací místa, musí být však splněny další podmínky pro zastavení dané silničním
zákonem č. 361/2000 Sb., konkrétně § 25.
V našem konkrétním případě se jedná například
o ulice U Studánky a Družstevní. Postihováni
budou zejména řidiči, jejichž vozidla budou
vytvářet překážku silničnímu provozu, budou
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bránit volnému průjezdu nebo vjezdu vozidel
na přilehlé soukromé pozemky. Přestupky proti
pravidlům silničního provozu bude řešit obecní
policie, zprvu domluvou a poučením, při opakovaných přestupcích již využije všech zákonných
prostředků podle stávajících platných předpisů.
Vedení obce spolu se strážníkem obecní policie
nechce při řešení těchto přestupků využívat
represe, cílem není vybírat pokuty, ale poučit
řidiče a upozornit na rizika spojená s nedodržováním těchto předpisů. Nechceme také kvůli
několika jedincům stavět desítky retardérů
a instalovat množství dodatečného dopravního
značení, které navíc neukázněné řidiče stejně
nezastaví.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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Pytle na tříděný odpad (na papír
a plast) je možno zakoupit na obecním
úřadě. Cena 10 kusů pytlů je 60 korun.
Pytle se pravidelně sváží 2x týdně
přímo od rodinných domů, a to vždy
v úterý a pátek.

LÉTO VYPUKLO:
BUĎME OHLEDUPLNÍ
• Ulice v obytné zóně není bezpečné hřiště ani pro děti s přilbou. Malým dětem
je to někdy těžké vysvětlit, ale pro řidiče
je velmi snadné přehlédnou růžový či
bleděmodrý hříbek kreslící na dlažbu.
• Kola by měla jezdit po silnici, nikoliv
po chodníku. V případě jízdy ve skupině
s minicyklisty může být jízda po chodníku sice proti předpisům, leč rozumná.
V tomto případě si však cyklista musí
uvědomit, že na chodníku má VŽDY
přednost chodec.
• V současných vedrech je zásoba vody
na pití nutná i pro kratší vycházky
zvláště pro děti a seniory. Pokud si dítě
hraje venku, mělo by mít vodu s sebou,
případně v pravidelných intervalech
zajít na občerstvení domů. I hodina na
přímém slunci bez vody či pokrývky
hlavy může vést k závažným zdravotním
potížím. Také je potřeba často kontrolovat dětské a zvířecí pasažéry při dlouhé
jízdě autem nebo autobusem.
• Větrání je výborná věc, ale jenom
v případě, že je někdo doma nebo
v autě, jinak se otevřená okna blíží spíše
pozvánce pro zloděje.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ KVĚTNOVÉHO INFO
Z ÚŘADU
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě
a smlouvě o spolupráci mezi městysem
a společností CANABA – Pozemní stavby,
s. r. o., uzavřené dne 2. 6. 2017, kde se
vzhledem k navýšení počtu RD o tři domy
navyšuje příspěvek pro městys o 150 000 Kč,
a pověřilo starostu jeho podpisem.
- uzavření směnné smlouvy na směnu obecního pozemku pč. 524/2 o výměře 277m2
(orná půda), který vznikl oddělením od
pč. 524 na základě GP č. 1142-54/2016, za
pozemek pč. 482/148 o výměře 277 m2 (orná
půda), který vznikl oddělením od pozemku pč. 482/14 dle GP 1142-54/2016 a je ve
vlastnictví pana M. V., B. S., D. S., V. N., E.
N. na základě vyvěšeného záměru, a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
- na základě vyvěšeného záměru uzavření směnné smlouvy na směnu obecního
pozemku pč. 551/12 o výměře 28 m2 (ostatní
plocha), který vznikl oddělením od pč. 551/1
na základě GP č. 1057-116/2014, za pozemek
pč. 607 o výměře 52 m2 (ostatní plocha),
který vznikl oddělením od pozemku pč. st. p.
225 dle GP 1057-116/2014 a je ve vlastnictví pana P. L., a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
- na základě vyvěšeného záměru uzavření
směnné smlouvy na směnu obecního pozemku pč. 551/1 o výměře 77 m2 (ostatní plocha), který vznikl rozdělením pč. 551/1(pův.
157m2) na základě GP č. 1057-116/2014, za
pozemek pč. 373/92 o výměře 51 m2 (ostatní
plocha), který vznikl oddělením od pozemku pč. 373/48 dle GP 1057-116/2014 a je
ve vlastnictví J. a A. J., a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
- na základě vyvěšeného záměru uzavření směnné smlouvy na směnu obecního
pozemku pč. 551/13 o výměře 52 m2 (ostatní
plocha), který vznikl oddělením od pč. 551/1
na základě GP č. 1057-116/2014, za pozemek
pč. 373/93 o výměře 59 m2 (ostatní plocha),
který vznikl oddělením od pozemku pč.
551/1 dle GP 1057-116/2014 a je ve vlastnictví O. a I. K., a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
- na základě vyvěšeného záměru uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku pč. 83
v k. ú. Nehvizdy o výměře 442 m2 (zahrada)
za cenu 600 100 Kč mezi panem T. A.
a městysem Nehvizdy a pověřilo starostu
jejím podpisem.
- nákup pozemku pč. 816 v k. ú. Kounice
o výměře 27004 m2, orná půda, pozemku pč.
817, o výměře 4413 m2, orná půda, pozemku
pč. 1126/2, o výměře 43731 m2, orná půda,
a pozemku pč. 1127, o výměře 18810 m2,
orná půda, zapsaných na listu vlastnictví č.
69, pro k. ú. Kounice, obec Kounice, okres
Nymburk, u Katastrálního úřadu pro Středo-

český kraj, KP Nymburk, za cenu 3 558 404
Kč od podílových vlastníků pana P. Z. B.
a V. J. B. a D. Č. a J. L.
- uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace obchvatu a okružní
křižovatky s firmou FORVIA.CZ, s. r. o.,
vybranou na základě poptávkového řízení, za
celkovou cenu 1 310 430 Kč včetně DPH.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
realizaci přeložky distribučního zařízení
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018–2022 počet 15 členů zastupitelstva
městyse Nehvizdy.
- přijetí dotace na projekt „Přístavba
školní jídelny a školních dílen“ (ev. č.
298D213000119) od MF ČR ve výši 5 464 tis.
korun.
- projekt k vydání územního rozhodnutí pro
lokalitu Canaba VI U Studánky dle předložené architektonické studie a harmonogramu
prací.
- výstavbu RD na pozemku pč. 28/5 v k. ú.
Nehvizdy za podmínky, že kolaudační souhlas bude vydán až po zkapacitnění čističky
odpadních vod.
- uzavření Smlouvy o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů
s Ing. Lenkou Grygarovou za 2500 Kč měsíčně (cestovné 7 Kč za km) na dobu určitou do
31. 12. 2018.
- schvaluje OZV 1/2018 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu
technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním v předloženém návrhu.
- udělení plné moci Ing. Davidovi Kazdovi,
který bude vyřizovat úkony týkající se jednání s úřady ve stavebním řízení, kolaudačním
řízení apod. v souvislosti s drobnými stavebními úpravami na bytové jednotce v čísle
popisném 321.

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH PASŮ PO 1. 7. 2018

Zastupitelstvo městyse pověřilo:

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

- starostu pokračováním tvorby projektové
dokumentace přístavby základní školy dle
architektonického návrhu Ing. arch. Jiřího
Dandy.
- pověřuje starostu jednáním se společností
České dráhy, a. s., o pozemku u nádraží
Mstětice.
- starostu jednáním s Martinou Strýčkovou
jako provozovatelkou Pošty Partner v Nehvizdech o prodloužení provozní doby dvakrát
v týdnu do 18.00 hod.
- starostu jednáním o odvětrání kanalizace
v lokalitě Za Tarasem.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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Včasné vyřízení cestovních dokladů
před letní sezónou
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších
15 let 100 Kč. Můžete požádat
i o vydání ve zkrácené lhůtě šesti pracovních
dnů, kdy zaplatíte správní poplatek 4000 Kč,
u dětí mladších 15 let 2000 Kč.
Při vycestování mimo EU si zjistěte u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje.
V rámci EU můžete cestovat pouze s občanským průkazem, to platí i pro děti mladší 15 let
pokud vlastní občanský průkaz.
Změny ve vydávání cestovních pasů
ve zkrácených lhůtách od 1. 7. 2018
Občan může žádost o vydání cestovního pasu
podat ve zkrácených lhůtách v pracovní dny do
24 hodin nebo do 5 pracovních dnů u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností,
dále v Praze u úřadu městské části Praha 1 až
22 nebo u Ministerstva vnitra (MV).
Změny ve vydávání občanských průkazů
od 1. 7. 2018
Všechny OP se strojově čitelnými údaji budou
vydávány pouze s kontaktním elektronickým
čipem. Dosavadní OP bez čipu zůstávají
v platnosti. Za správní poplatek mohou být OP
vydávány i v kratší lhůtě (v pracovní dny do 24
hodin nebo do 5 pracovních dnů). Vydání OP
v pracovních dnech do 24 hodin bude možné
převzít pouze u MV, vydání do pěti pracovních
dnů bude možné převzetí u obecního úřadu
s rozšířenou působností v místě podání žádosti
nebo u MV. Vydání OP do 30 dnů nelze požádat ani převzít u MV.
Více najdete na http://www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady-642319.aspx (pod kapitolou
Související dokumenty v dolní části stránky).

Dne 13. 6. 2018 uplynulo
10 let od tragické smrti
mojí maminky Zuzany Šimonkové.
Vzpomíná syn Patrik s rodinou.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z AFK A TJ SOKOL NEHVIZDY

ROZHOVOR S KRISTINOU VENEROVOU:
NEJEN O NEHVIZDSKÉM FLORBALU
je velký úspěch. Od února už tam trénujete, jaké je to na trénincích?
Ze začátku jsme se všechny tři hrozně bály,
protože jsme si myslely, že nás tam holky
nebudou chtít, ale hned od prvního tréninku nás vzaly mezi sebe, bavily se s námi
a teď nás už berou za vlastní. Děláme tam
skoro stejná cvičení jako v Nehvizdech.
Rozdíl je asi v tom, že na Chodově se na
každém tréninku víc zaměřujeme na něco
konkrétního.
A někteří trenéři jsou tam docela přísní, ale
myslím si, že to do florbalu patří, protože
kdyby ta přísnost nebyla, tak florbal nehraju
tak, jak ho hraju.

V Nehvizdech hraje florbal 64 dětí ve věku od 5 do 13 let. Foto: Pavel Venera
Kristinko, florbal hraješ už 7 let. Proč to
vlastně děláš?
Florbal mě baví a bez něj si svůj život vůbec
neumím představit. Taky si myslím, že mi
docela jde. A mám na florbale kamarády,
fakt hrozně dobrý kolektiv, ve kterém se cítím strašně dobře a třeba oproti škole se na
florbalových trénincích v Nehvizdech cítím
jako doma. Po tréninku mám dobrý pocit,
že jsem něco dokázala.
Nehvizdský florbal letos poprvé vyjel na
velký mezinárodní turnaj do Švédska.
Jelo nás z Nehvizd tolik, že družstvo elévů
dokonce mohlo pod vedením Daniela
Saleha hrát přímo za Tigers Nehvizdy. Ty
jsi poprvé za sedm let nemohla hrát za
Nehvizdy a oblékla jsi dres jednoho z největších klubů v ČR – Chodova. Jaké to na
turnaji bylo?
Hrálo se mi dobře, protože jsem v lajně hrála s Anet Salehovou, kamarádkou z Tigers
Nehvizdy. A s ostatními holkami jsme se sehrály za dva zápasy. Z hraní si nejvíc budu
pamatovat, že jsem dokázala na tak velkém
turnaji dát gól. Švédkám. Švédi jsou ve
florbale nejlepší na světě. No, a samozřejmě
jsme fandili našim nehvizdským Tygrům.
A co bys ostatním řekla o Švédsku?
Mají tam dobré jídlo. Ty jejich masové
koule a mají moc dobré krekry. A taky mě
překvapilo, že tam všude byli hrozně vstřícní. Třeba v obchodě, když jsme nerozuměli,
tak nám to ukazovali. A všechno je tam
čistší. Ve Švédsku si potrpí na čisto. Hodně
lidí se tam chodí jen tak projít po městě,
což tady v Nehvizdech se prostě nedělá,
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protože tady jezdí strašně moc aut. Tam
skoro žádná auta nejezdila, školní areál byl
kus od centra města hned u lesa. My jsme
tam celkem nachodili od ubytování do haly
a zpět za čtyři dny přes šedesát kilometrů.
Bylo to tam super.
Ty a dvě tvé kamarádky, Anet Salehová
a Adri Kenderová, od září postupujete
do starší kategorie a nemůžete už hrát za
Tigers Nehvizdy. Přestupujete proto na
Chodov. Náš oddíl se letos dokonce stal
jejich oficiálním partnerským klubem, což

Já Ti, Kristinko, moc děkuji za rozhovor. Po
našem rozhovoru věřím, že naše dobrovolná
trenérská práce, kterou vkládáme v Nehvizdech do 64 dětí od 5 do 13 let, se vyplácí.
Nejsme profesionálové, ne vždy se vše zadaří. Stále se ale vzděláváme a s jistotou vám
můžeme říci, že se dětem věnujeme rádi
a s přesvědčením, že to má smysl pro ně
i pro nás. Děkuji za celou sezónu dětem za
jejich úsilí a radost ze hry, rodičům za jejich
podporu a všem mým trenérským kolegům:
Hynkovi Ondráčkovi, Danu Salehovi,
Danu Bartončíkovi, Tomáši Kalinovi
a Martě Zimmermanové za florbalovou
rodinu.
Speciální dík patří Danu Salehovi a rodičům, kteří dětem umožnili zúčastnit se mezinárodního turnaje ve Švédsku, podnikli
s nimi dlouhou cestu a během turnaje o ně
pečovali.
Za trenéry florbalu
vyzpovídala svou dceru
Adéla Venerová

Kiki Venerová dává gól na domácím turnaji mladších žáků. Foto: Pavel Venera
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TENIS V NEHVIZDECH: POSTUP
NA MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Našim tenistům a tenistkám se na turnajích
jednotlivců daří i v nabité části sezóny, kdy
se hrají soutěže družstev. Největší úspěch se
podařil v kategorii mladšího žactva do 12
let Nikole Kopřivové (TO Sokol Nehvizdy)
12. – 14. 5. 2018 na přeboru Středočeského
kraje.
Nikola si v konkurenci 44 dívek vybojovala 3. místo ve dvouhře a zajistila si
tímto postup na červencové Mistrovství
České republiky jednotlivců 3. – 8. 7. 2018
v Mostě!
Tentokrát jsme měli zastoupení i na mezinárodním turnaji Tennis Europe Junior U12,
Euroregion Nisa Cup 28. 5. – 2. 6. 2018,
na kterém Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy) zahrála v konkurenci evropských
tenistek výborně a odvezla si cenu za
3. místo z dvouhry consolation.
Z mladších hráčů se na celostátních turnajích výborně dařilo Daniele Kolářové (TO
Sokol Nehvizdy) v kategorii babytenis (8–9
let). Daniela v Mladé Boleslavi 3. 6. 2018

postoupila ze skupiny a probojovala se na
celkové 3. místo!
Na stejném turnaji skvěle zahrála také
Nikola Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy),
která postoupila do hlavní soutěže. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) na turnaji
Hamr Praha 26. 5. 2018 kategorie 8–9 let
postoupil ze 40 hráčů mezi 12 nejlepších.
Na Středočeských přeborech jednotlivců
velmi dobře reprezentovali chlapci. Jakub
Kapusta (TO Sokol Nehvizdy) se zúčastnil
přeboru kategorie mladšího žactva do 12
let v Tachlovicích a Šimon Vališ (TO Sokol
Nehvizdy) sehrál velmi vyrovnané zápasy
s jednou výhrou na přeboru kategorie 8–9
let v Rakovníku.
Držíme palce na dalších turnajích a v soutěžích družstev!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Starší žactvo A (do 14 let),
SK Véska - 21. – 25. 5. 2018,
DVOUHRA DÍVKY: kvalifikace Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (do 12 let),
oblastní přebor středočeský,
Tachlovice, 12. – 14. 5. 2018,
DVOUHRA CHLAPCI: účast Jakub
Kapusta (TO Sokol Nehvizdy).
Mladší žactvo (do 12 let ),
oblastní přebor středočeský, TK
Neridé, 12.–14. 5. 2018,
DVOUHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
Tennis Europe Junior U12,
19. Euroregion Nisa Cup, Hrádek
nad Nisou – 28. 5. – 2. 6. 2018,
DVOUHRA DÍVKY- consolation
- 3. Nikola Kopřivová (TO Sokol
Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
TK SPORTCENTRUM
Mladá Boleslav, 3. 6. 2018,
Hlavní soutěž smíšená: 3. Daniela
Kolářová (TO Sokol Nehvizdy), postup ze skupiny - Nikola Tydlačková
(TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
CAFEX Rakovník – oblastní přebor
středočeský, 2. 6. 2018,
Hlavní soutěž chlapci: 4. ve skupině
Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
SK HAMR, 26. 5. 2018,
Hlavní soutěž smíšená:
postup do 12 – Dominik Bílek (TO
Sokol Nehvizdy).

Nikola Kopřivová vybojovala 3. místo ve
dvouhře - consolation na mezinárodním
turnaji TENNIS EUROPE JUNIOR U12,
v Hrádku nad Nisou! Foto: Petr Kopřiva

Další vynikající úspěch v podobě 3. místa
si připsala Daniela Kolářová na celostátním
turnaji kategorie babytenis (8-9 let) v Mladé Boleslavi!
Foto: Věra Kolářová

MLADŠÍ ŽÁCI HRAJÍ O POSTUP
Družstvům TO Sokol Nehvizdy se daří
ve Středočeských krajských soutěžích
družstev. Družstvo mladšího žactva A je
v polovině soutěže na prvním místě a tento
měsíc bude bojovat o postup! Starší žactvo
hraje v horní polovině tabulky. Skvěle se
daří také mladším kategoriím, babytenisté
8-9 let jsou v polovině soutěže na druhém místě a rovněž nás čeká boj o postup!

Minitenisté se radovali z výhry nad Benátkami nad Jizerou. Všem družstvům držíme
do druhé poloviny soutěže palce a přejeme
hodně štěstí!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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Babytenis (8–9 let),
TJ Sokol Vysočany, 14. 4. 2018 –
Hlavní soutěž chlapci: 3. Šimon
Vališ (TO Sokol Nehvizdy), hlavní
soutěž dívky: postup do 8 – Nikola
Tydlačková (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9 let),
Roja Příbram – halový oblastní přebor středočeský, 10. 3. 2018,
Hlavní soutěž chlapci:
3. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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GENERÁLKU NA VELKÝ
CELOREPUBLIKOVÝ SLET
MÁME ZA SEBOU

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

František ADÁMEK
Věra NEPIVODOVÁ
Miloslav KŘÍŽ
Oldřich ŠTECHER
Miloš RYČL
Růžena VALENTOVÁ
Nehvizdský Sokol měl poprvé zastoupení na tak velké slavnosti, věnované 100. výročí
založení Československé republiky, jaká se konala v Brandýse. Foto: Barbora Charvátová
Za krásného letního počasí jsme si v neděli 27. 5. 2018 zacvičili sletové skladby spolu s dalšími dvěma tisíci cvičenci,
na hřišti Jindry Vaníčka v Brandýse nad
Labem. Nehvizdský Sokol měl poprvé ve své
stodesetileté historii zastoupení na tak velké
sokolské slavnosti, věnované stému výročí
založení Československé republiky.
S oddílem cvičení dětí jsme secvičili skladbu Noty. Program oblastního sletu
byl bohatý. Po dopoledních zkouškách
a secvičování, jsme se ve 13.00 hod. účastnili slavnostního průvodu k pomníku
T. G. M. a dále do Panské zámecké zahrady
k pomníku padlých a umučených sokolů. Byl to pro nás pro všechny nevšední

zážitek.Ve 14.30 hod. začal dvouapůlhodinový hlavní program. Na čestnou tribunu
byli pozváni pan Ryčl, čestný starosta a
obnovitel nehvizdského Sokola, a pan Kolář,
současný starosta Sokola. Zhlédli vystoupení všech skladeb, byli nadšeni a spokojeni,
protože se bylo na co dívat. Děti krásně
(bezchybně) předvedly, co téměř čtyři měsíce pilně nacvičovaly. Tímto všem dětem,
které se této akce zúčastnily, patří velký dík
a jejich rodičům za podporu.
Renáta Jarošová
a Hana Adamusová
vedoucí oddílu
cvičení dětí

S oddílem dětí jsme secvičili skladbu Noty. Foto: Barbora Charvátová
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Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších
let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Prodám nebo dlouhodobě pronajmu
byt 2+kk v Nehvizdech. (Bez RK.)
Bližší informace
na tel. 602625525
nebo e-mail: anitaza@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 31. 5.2018 řidič strážníka upozornil
na jízdu nabourané dodávky bez značek.
Strážník auto dohonil a zastavil. Řidič
neměl značky, doklady ani zelenou kartu.
V registru vozidel byla dodávka evidována
jako vyřazená. Přivolaní policisté řidiči
zakázali další jízdu.
Dne 30. 5. 2018 řidiči strážníka upozornili
na dodávku, ze které za jízdy padalo na
silnici uhlí. Řidič odmítl problém řešit
a přestupek byl postoupen příslušné komisi.
Dne 24. 5. 2018 si obyvatel Nehvizd všiml,
že projíždějící kamion v ulici Horoušanská
poškodil zeď a ujel ve směru do Poděbrad.
Strážník vozidlo dohnal a sepsal formulář
pro pojišťovnu.

Dne 16. 5. 2018 řidič oznámil dopravní
nehodu autobusu a nákladního vozidla
v Nehvizdkách. Strážník nalezl pouze
porouchané vozidlo v nepřehledné zatáčce.
Strážník pomohl řidiči sehnat odtah.
Dne 27. 5. 2018 policisté informovali strážníka, že na čerpací stanici v Nehvizdech
byla použita při placení ukradená platební
karta. Strážník dorazil na pumpu
a v samoobslužné části prodejny spatřil
osobu odpovídající policejnímu popisu.
Rovněž obsluha označila tohoto muže, který platil ukradenou kartou. Strážník muže
zadržel a předal policistům.
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.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 12. 6. 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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