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NOVÁ ČERPADLA ZAJISŤUJÍ
DVOJNÁSOBNOU DODÁVKU VODY
Málokdo si v Nehvizdech nevšimnul, že
problémy s vodou naráz přestaly. Ne, nestal se
zázrak, jen jsme v červenci nainstalovali nová
čerpadla, díky nimž je zajištěna dvojnásobná
dodávky vody. A udělali jsme to tak, že jsme
nemuseli ani přikročit k předem plánované
odstávce vody.
V červnu začaly přípravy rozvodů potrubí na
vodojemu, aby byly tyto rozvody v červenci
připraveny pro montáž nových čerpadel. Tato
příprava rozvodů umožnila rychlou montáž
nových čerpadel, a to bez plánovaných odstávek dodávky vody do Nehvizd.
Po montáži nových čerpadel a řídicího
systému je zabezpečena dodávka pitné vody
o průtoku přes 40 l/s z původních 17 l/s. Zároveň řídicí systém umožňuje udržení stálého
tlaku v potrubí. Při zvýšeném průtoku vody
zapojuje postupně čerpadla, zároveň je umožněno zvyšování výkonu čerpadel frekvenčním
měničem. A to vše je řízeno namontovaným
počítačem, který celý provoz se zásobováním
vodou hlídá.
Nyní je zajištěna více než dvojnásobná dodávka vody do Nehvizd. Zároveň se nám podařilo
novými rozvody a novým napojením potrubí
k montovaným čerpadlům ponechat i stará
čerpadla, která budou sloužit jako záložní pro
případ neočekávané poruchy nového zařízení.
Takže dodávka vody by byla zajištěna. Dále se
bude na vodárně provádět další modernizace

Z OBSAHU
NOVÉHO
ČÍSLA
AUTOMOBILŮ PROJÍŽDÍ
NEHVIZDY ČÍM DÁL VÍCE.....2
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
JSME SI UŽILI....................3
DALŠÍ ZELEŇ VYSADÍME
AŽ NA PODZIM.................4
ROZPIS ZÁPASŮ
AFK NEHVIZDY.................8

Po montáži čerpadel je zabezpečena dodávka vody o průtoku přes 40 l/s . Foto: V. Nekolný
provozu bez odstávek dodávané vody (výměna tlakových nádob, oprava stavby vodojemu
a další). Už nyní je zajištěna dostatečná rezerva dodávky vody.
Přesto doporučujeme s vodou šetřit, především na zalévání zahrad a napouštění bazénů,

extrémní vedro a sucho jsou totiž příčinou
toho, že vody je málo obecně v celém
Polabí.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

MALÍ SOKOLOVÉ DOBYLI PRAHU
„Krásně jsme si zacvičili s dalšími
747 „notičkami“, užili si potlesku od
20 tisíc diváků z celé pražské Eden
Arény a měli nepopsatelně nádherný
zážitek,“ říká cvičitelka, sestra Renáta
Jarošová.
Reportáž z historicky prvního cvičení
malých sokolů z Nehvizd na všesokolském sletu najdete
na straně 3.
Text: -redFoto: Pavel Říha
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
DOPRAVA V MĚSTYSI

AUTOMOBILŮ PROJÍŽDÍ MĚSTYSEM
STÁLE VÍCE. ŘEŠENÍM JE OBCHVAT
K žádosti o stavební povolení zdravotního
střediska je nutné také dodat hlukovou studii,
kterou městys zadal autorizované laboratoři
Kontrahluk. Zároveň bylo změřeno, kolik
automobilů projede obcí za 24 hodin.
Měřeno bylo v nejexponovanějším místě
(park u školky), měřilo se 5 metrů od kraje
vozovky v ulici Pražská.
Hodnoty hluku výrazně překročily hygienické
limity pro denní dobu, které jsou 60 dB, a pro
noční 50 dB. Naměřené denní hodnoty byly
v průměru 65,3 dB a noční 58,8 dB.
Stručně řečeno: Za 24 hodin projede přes Nehvizdy 11 295 aut v obou směrech. U měření
hluku, včetně sčítání dopravy, byl vypracován
autorizovaný protokol a vypracována tabulka
intenzity dopravy.
Dle předpokladu se intenzita dopravy do
dvou let zvýší o 15 % oproti stávajícímu stavu.
V roce 2016 provádělo ŘSD sčítání dopravy
na komunikaci Pražská a za 24 hodin bylo
napočítáno 9 380 aut v obou směrech.
Nyní tudy projede proti uvedenému poslednímu měření o 1 915 aut více. Z těchto výsledků
je jasně vidět, že Nehvizdy do budoucna nutně
potřebují obchvat, protože zatížení dopravou
bude stále stoupat.
V současnosti se intenzivně pracuje na výkupu pozemků pod plánovaným obchvatem a je
zadáno vypracování projektové dokumentace
na kruhovou křižovatku směr Čelákovice,
Vyšehořovice, Mochov.
Doufám, že i nové zastupitelstvo po volbách bude na tomto projektu dále pracovat,

aby pozemky pod obchvatem a projektová
dokumentace byly předány co nejdříve Středočeskému kraji, aby dle smlouvy uzavřené
s městysem tuto stavbu zadal a profinancoval.
Pevně věřím, že se tento velký projekt dokončí

CHYSTÁME POSVÍCENSKOU.
A RÁDI BYCHOM, ABY VÁS BAVILA
Až zavítáte do sokolovny po prázdninách, uvítá
vás v hlavním sále nová podlaha. To jistě potěší
sportovce, ale také ty, kteří si rádi v sokolovně
zatančí na zábavách. Ta nejbližší, kterou chystáme, bude podzimní Posvícenská. Chceme,
aby se pobavit i zatančit přišlo co nejvíce lidí
z Nehvizd, dejte nám proto vědět, jak byste si
zábavu či bál v Nehvizdech představovali, co
by tam nemělo chybět a co by vás osobně přilákalo, abyste přišli. Podněty posílejte na e-mail
starosty TJ Sokol Nehvizdy sokol.nehvizdy@
seznam.cz do konce srpna.
Nehvizdské zábavy mají dlouhou tradici, v posledních letech mají největší úspěch myslivecké
plesy, které pořádáme společně s nehvizdskými
myslivci, úspěch měl ale také letošní karneval
pro dospělé a doufáme, že stejně nabitý sál
bude také na podzim o Posvícenské.
Připravujeme speciální soutěž o ceny. Nebude
jich mnoho, ale budou stát za to. Více zatím
neprozradíme, abychom vás mohli překvapit.
O hudbu se postará kapela, která sklidila úspěch
na letošním Mysliveckém bále, a o občerstvení
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opět Tomáš Adamec. Neváhejte nám napsat,
na čem byste si rádi na Posvícenské pochutnali,
jaké nápoje pili, zda byste uvítali i program
v podobě předtančení profesionálních tanečníků
nebo vystoupení našich šikovných sokolů. Jak
se z dnešního Kurýra dozvíte, ti nejmenší se
poprvé v historii Sokola v našem městysu letos
představili na všesokolském sletu v Praze, možná byste to, co dokážou, rádi viděli naživo i vy…
Sokolovna slouží primárně sportovním aktivitám, ale je to také místo setkávání. Pokud máte
nápad, jaký další program by si čas od času
zasloužila, napište. Třeba vás napadne klasická
diskotéka, třeba rockový koncert nebo čaje
o páté. Fantazii se meze nekladou.
Velmi rádi bychom totiž do naší komunity
pozvali i ty, kteří nesportují pravidelně, nebo
ještě či už nemají malé děti a stojí o trochu jiný
druh zábavy.
Josef Kolář
starosta TJ Sokol Nehvizdy
jkolar@seznam.cz
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a Nehvizdy si od nadměrné dopravy konečně
oddechnou.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
JSME SI OPRAVDU UŽILI!
Všesokolský slet je svátkem všech sokolů. Letošní slet
byl neodmyslitelnou součásti oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa.
Sokolské týdenní oslavy zahájil v neděli 1. července
tradiční sletový průvod centrem Prahy. Až 14 tisíc sokolů,
jejich hostů a příznivců z ČR i zahraničí (Slovenska, USA,
Německa, Austrálie, Švýcarska…), kteří reprezentovali
svůj kraj, župu, organizaci či svou zemi ve sletových
úborech i v sokolských krojích, s prapory a vlajkami
vyrazilo průvodem v 10:00 z ulice 28. října přes Národní
třídu, Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha. Na
schodech Rudolfina jsme pozdravili představitele České
obce sokolské, Prahy a vládních institucí. Průvod pak
pokračoval Širokou a Pařížskou ulicí až dorazil na Staroměstské náměstí. Cestou nás doprovázelo nejméně 10
dechovek, které cvičencům hrály a zpívaly do kroku. Po
skončení průvodu jsme se přesunuli do Chrámu sv. Víta
na ekumenickou mši. Slavnostní bohoslužbu celebroval
kardinál Dominik Duka.
V úterý 3. července jsme se byli podívat na ukázky
disciplín sokolských sportovních oddílů na slavnostním
večeru Sokol Gala 2018 v O2 Aréně. Představilo se na
500 sokolů z oddílů z celé republiky (mistryně republiky
v moderní gymnastice či úřadující mistři v akrobatickém rokenrolu), ale také ze zahraničí. Skupina z Kanady
předvedla současný tanec, ze Slovinska dorazili gymnasté,
další sportovci přijeli z Dánska a ze Slovenska. Premiéru
měl také doprovázející živý orchestr čítající osmdesátku
hudebníků pod vedením Joela Hány, který tvořili zástupci
Sokol Brno I a Police Symphony Orchestra z Police nad
Metují. Novinkou letošního ročníku byly ukázky méně
známých sportů, včetně brazilského bojového umění capuiera, které kombinuje boj s akrobacií, závodníci se
psy – mushery, kteří v uplynulých letech přivezli několik
medailí z evropských mistrovství a Rope Skipping - skoky
přes švihadlo. Byla to nádherná podívaná, kde jsme
zhlédli i sporty, o kterých jsme ani nevěděli, že v Sokolu
existují.
Od ranních až do odpoledních hodin dne 5. července
jsem se s dětmi zúčastnila zkoušky a generálky nácviku
II. hromadných skladeb v pražské Eden Aréně. Za odměnu, že děti všechno krásně zacvičily a byly moc šikovné,
jsme se jeli podívat na loutkové přestavení „O Jeníčkovi
a Mařence do divadla Kampa. Dětem se představení moc
líbilo a na konci dostaly i perníček. I když jsme už byli
za celý den trochu znaveni, tak jsme vyjeli lanovkou na
Petřín a nakonec si pohráli na dětském hřišti.
Ráno dne 6. července jsme se zúčastnili poslední zkoušky
skladby Noty od autorů Dany a Filipa Uzlových. S touto
veselou skladbou se skládacími gumami pro předškoláky,
kdy děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova
a cvičitelé houslový klíč, jsme se předvedli od 14:00 hodin
v hlavním programu vystoupení II. hromadných skladeb.
Krásně jsme si zacvičili s dalšími 747 „notičkami“, užili si
potlesku od 20 tisíc diváků z celé pražské Eden Arény
a měli nepopsatelně nádherný zážitek.
Tímto moc děkuji dětem Terezce, Natálce, Filípkovi,
Aničce, Barunce, Ondrovi, Nikolkovi a Lucince, jak vše
zvládly na výbornou, a jejich rodičům za podporu.
Sletu zdar!
Renáta Jarošová
oddíl cvičení dětí
Foto: Pavel Říha
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DALŠÍ ZELEŇ VYSADÍME
AŽ NA PODZIM, VE VEDRU
BY SE NEUJALA
V letošním extrémně teplém a suchém počasí jsme si vyzkoušeli,
jak je velmi potřebná v naší obci zeleň, a to především ta v podobě stromů. Stromy nám poskytují tolik potřebný stín a ochlazují
jinak rozpálené plochy cest a chodníků. Umístění stromů je někdy
velmi složité, a proto se snažíme, aby ve všech nových projektech
ulic a staveb byly vyčleněné plochy na zeleň bez podzemních sítí.
Vysazovat stromy a budovat větší plochy zeleně budeme i nadále.
Máme rozpracovaných několik projektů. Projekt Nová skála se již
začal osazovat a je zde vyseto pět hektarů trávy a zasazeno přes
sto smrků, borovic a také několik lip. Bohužel zatím není možné
tuto část zpřístupnit pro občany, protože se zde pohybuje těžká
technika. Myslím, že budete velmi překvapeni, jak nádherný
výhled je zde do okolní krajiny.
Další projekty, jako je zeleň od Rákosníčkova hřiště až k ulici
Pražské, jsou připraveny na osetí a osázení, ale vzhledem k počasí
a s tím spojeným ztrátám na vysazované zeleni, jsme byli nuceni
výsadbu odložit na podzim letošního roku. Toto platí i pro nedodělanou zeleň u cyklostezky a stromy v ulici Toušeňské.
Nový projekt, který chceme začít připravovat a na který jsme již
získali pozemky, je revitalizace bývalé cihelny v Nehvízdkách,
která navazuje na biokoridor. Na těchto pozemcích chceme
vybudovat lesopark s využitím stávajícího rybníčku a umožnit zde
procházky všem občanům.
Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz

ODEČTY STAVŮ
VODOMĚRŮ
Odečty za III. čtvrtletí 2018 budou od 1. 9. do 15. 9. 2018. Zprávy
o stavu vodoměru můžete zaslat SMS na tel. 776 605 397 nebo
mailem jaroslav.drahokoupil@centrum.cz

NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST:

• Jméno a adresu odběratele včetně č. p.
• Stav vodoměru
Jaroslav Drahokoupil

ZKONTROLUJTE SI
POJIŠŤOVACÍ VENTILY
Po VaK Zápy, s. r. o., upozorňuje obyvatele,
aby si zkontrolovali pojišťovací ventily
u svých bojlerů, protože v důsledku
stabilního tlaku vody, již v několika
případech došlo k jejich protékání.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE Z ÚŘADU
MĚSTYSE NEHVIZDY
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH PASŮ PO 1. 7. 2018
Více najdete na http://www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady-642319.aspx.
OD 1. 7. 2018 NEMÁ ZMĚNA TRVALÉHO
BYDLIŠTĚ VLIV NA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Při změně trvalého bydliště platila povinnost
tuto změnu hlásit na úřadě, který následně
vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost
je již od 1. 7. 2018 minulostí. Od července se
budou vydávat doklady, které údaj o místě
trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje
i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
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.
AKTUÁLNĚ Z D11 – EXIT JIRNY
UZAVŘEN DO 28. 10. 2018
D11 sjezd EXIT 8 výjezd z dálnice uzavřen
do 28. 10. 2018 23:59 z důvodu opravy
vozovky na D11. Objízdná trasa dálnice D11
(směr Hradec Králové) – MUK Bříství (EXIT
18 vč. Silnice II/272) – dálnice D 11 (směr
Praha).
DOČASNÁ ZMĚNA NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH 304, 344, 353 A 655
Dočasná změna jízdních řádů autobusů je
od 13. 8. 2018 do odvolání (cca 2 týdny)
z důvodu uzavírky silnice II/101 v Jirnech
(rekonstrukce vozovky).
Linka 304 je zrušena a její spoje jsou převe-

deny na linku 344. Linka 353 je provozována
pouze v trase Černý Most – Zeleneč – Svémyslice. Linky 344 a 655 mají změnu sledu
zastávek následujícím způsobem: Jirny –
Horoušany – Horoušany, Horoušánky, Náves
– Horoušany, Horoušánky (linka 655 dále
po pravidelné trase do Úval). Ve směru do
Prahy resp. Čelákovic je sled zastávek Horoušany, Horoušánky – Horoušany, Horoušánky,
Náves – Horoušany – Horoušany, U Rybníka
– Jirny. Přemísťuje se: Jirny – směr Praha
resp. Čelákovice – do ulice Pražská,
k provizornímu nástupišti u křižovatky
s ulicí Brandýská – směr Úvaly a Nové Jirny
– do ulice Pražská, k provizornímu nástupišti
dále od křižovatky s ulicí Brandýská. Ruší se:
Jirny, Nové Jirny, I – obousměrně Jirny, Nové
Jirny, II – obousměrně. Ve dnech 13. – 15. 8.
dojde navíc ke zrušení zastávky Horoušany,
Horoušánky.
BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Intervenční centrum Respondeo, nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk,
tel./fax: 325 511 148, mobil: 775 561 847,
obeti@respondeo.cz, www.respondeo.
cz, www.facebook.com/respondeo nabízí
bezplatné sociální služby lidem, kteří se
ocitli v těžké životní situaci a nevědí, jak řešit
(dluhy a exekuce, rozvod, péči o děti, problémy se zaměstnavatelem, bydlením apod.).
Nejbližší pobočky jsou:

tel. 775 561 848
Na Dolíku 53
Pondělí: 12:00–16:00
ČELÁKOVICE tel. 775 561 848
nám. 5. května
(budova radnice I, vedle podatelny)
Každá první středa v měsíci: 13:00–17:00
INFORMACE PRO RODIČE
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Nehvizdy informuje rodiče/zákonné
zástupce dítěte, že se rodiče na vítání občánků musí přihlásit, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a zák. č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání
občánků doručte osobně na podatelnu Úřadu
městyse Nehvizdy, popř. zašlete na adresu:
Úřad městyse Nehvizdy
Pražská 255
250 81 Nehvizdy

NYMBURK tel. 775 561 844 nebo 775 561 847
nám. Přemyslovců 14/11
(budova České spořitelny, 2. patro)
Pondělí: 9:00–12:00,
Středa: 9:00–12:00 a 13:00–16:00

Bližší informace získáte na tel. číslech:
+420 724 191 245 nebo +420 326 992 523.
Přihlášku je možné získat v tištěné podobě
v podatelně ÚM nebo si ji můžete stáhnout
z webových stránek Nehvizd (v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání občánků).
Na základě odevzdané přihlášky zašle následně ÚM rodičům dítěte pozvánku. Vítání
je určeno pro děti starší 6 týdnů a s trvalým
pobytem v Nehvizdech nebo Nehvízdkách.

BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV -

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Poliklinika v Úvalech přijme zubní lékaře,
fyzioterapeuty(ky) na plný případně částečný úvazek
Nabízíme motivační platové ohodnocení, podporu
vzdělávání a dalšího růstu, nástup možný ihned. Ordinace jsou
kompletně vybaveny moderními přístroji a materiály.
Kontaktní osoba: Lenka Veselá, tel.: 602 141 183, e-mail: lena.vesela@seznam.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ČERVENCOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- uzavření darovací smlouvy mezi společností AONYX, a. s., IČ 293 71 376, Kudlov
71, Zlín a městysem Nehvizdy na darování
pozemků p. č. 326/166, 326/167, 326/169,
326/170, 326/171, 326/290 a 326/244
v k. ú. Nehvizdy a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Jedná se o pozemky na chodník k Lidlu.
- uzavření kupní smlouvy mezi panem
J. B. a městysem Nehvizdy na 1/6 pozemku p. č. 200/204 za cenu 40 500 Kč s tím,
že ve smlouvě bude specifikována výměra
pozemku potřebná pro obchvat (cena 100
Kč/m²) a pověřilo starostu jejím podpisem.
Část pozemků se nachází pod budoucím obchvatem a druhá část kupovaného pozemku
je mimo obchvat.
- uzavření kupní smlouvy mezi paní B. T.
a městysem Nehvizdy na 1/6 pozemku
p. č. 200/204 za cenu 40 500 Kč s tím, že ve
smlouvě bude specifikována výměra pozemku potřebná pro obchvat (cena 100 Kč/m2)

a pověřilo starostu jejím podpisem. Část
pozemků se nachází pod budoucím obchvatem a druhá část kupovaného pozemku je
mimo obchvat.
- záměr výstavby areálu Nepoint Park dle
prezentované studie za podmínky uzavření
plánovací smlouvy, která bude obsahovat
závazek kompenzovat zeleň.
Dostavba areálu Olymptoy.
- pořízení balíčku služeb Complete Start
s pultovým terminálem pro platby platebními kartami dle předložené cenové nabídky
KB SmartPay.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ
04084063, Olšanská 268/6, Praha 3, a městysem Nehvizdy k pozemkům p. č. 100/20
a 110/168 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč
a pověřilo starostu jejím podpisem.

kalolis pro ČOV u firmy Kolínské strojírny
CZ, s. r. o., IČ 25783521 za cenu 1 383 136
Kč bez DPH.
Nákup je za účelem zvýšení lisování kalů
z ČOV a aby se nemusely rozšiřovat zásobníky na uskladnění tekutých kalů.
- TS Městyse Nehvizdy, s. r. o., oslovit ve
věci nákupu umělého trávníku na tréninkovou plochu AFK Nehvizdy dodavatele
s nejnižší cenovou nabídkou. Bude provedeno výběrové řízení mezi zájemci o dodání
a montáž umělého trávníku. Rozhodujícím
kritériem bude kvalita a cena.

Zastupitelstvo městyse doporučilo:
- TS Městyse Nehvizdy, s. r. o., objednat

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Novinky
z Dětského centra
Dráček
Sledujte naše webové stránky
www.dcdracek.cz.
------Dozvíte se, jaký bude
pravidelný provoz heren pro
maminky s dětmi od nového
školního roku.
------Vězte, že herny jsou doslova
nabité aktivitami. Od září
budou místo dvou herny tři
a každá jiná.
------Na webu dětského centra
najdete také pestrou nabídku
zájmových kroužků pro děti
již od tří měsíců a aktivit
pro dospělé.
------Poprvé spouštíme projekt
výletů a letního tábora pro
rodiče s dětmi!
-jz-
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Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu jednáním se společností České
dráhy, a. s., se společností ROPID a zástupci
obce Zeleneč o zajištění autobusového spoje
na nádraží Mstětice.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z NEHVIZDSKÉHO SPORTU

TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
KLUBU KARATE
Táborového soustředění klubu Karate Tora
Nehvizdy se letos zúčastnilo 20 dětí.
Tradičně jsme se sešli na Šumavě. Hlavním
tématem bylo přežití. Děti se naučily rozdělávat
oheň několika způsoby a například křesadlem
se to téměř všem povedlo hned v prvních minutách snažení. V programu nechyběla orientace
dle hvězd, první pomoc, dlouhé pěší výlety
a táborové písně.
Všichni jsme se skvěle bavili.

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

Anatoli VAKHTSIN
Jaromír ŠŤASTNÝ
Lidmila MIMROVÁ
Tam LUYEN HUY
Jarmila ŠTECHEROVÁ
Marie PROCHÁZKOVÁ
Vlasta RYČLOVÁ
Jan TUŠKA
Václav HLADÍK

Jitka a Karel Záhrobští
trenéři klubu
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Fota: archiv Karate Tora Nehvizdy

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

LÍSTKY JSOU K VYZVEDNUTÍ V PODATELNĚ ÚŘADU NEHVIZDY

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

KYSLÍK
DODÁVAJÍ RYBÁM
V RYBNÍCE UŽ DVA
PROVZDUŠŇOVAČE

Vlna veder a sucho, které v současnosti
postihly celou Evropu, přinesly problémy i v naší obci. Jednou z věcí, která se
dala rychle ovlivnit, je včasné nasazení
dalšího provzdušňovače na rybníku
v Nehvizdkách, a jak doufáme, zabránění
úhynu ryb.
Řešit takovou situaci je ale mnohem
příjemnější než neustále stížnosti na zápach z rybníka, které na úřad přicházely
v letech předtím, než obec nádrž koupila.
Tehdy nebyl ve vodě opravdu téměř žádný život, natož ryby.
Zatím se jeví, že investice do usazovací
nádrže a následný průtok přírodním
korytem přinesla zlepšení stavu odtoku
dešťových vod z jednotné kanalizace
a prospěla i rybníku.
Velkým problémem však zůstává přetrvávající sucho, které z největší pravděpodobností způsobí milionové škody na
majetku obce.
Na zalévání zeleně byla nasazena většina
pracovníků Technických služeb Nehvizdy, kteří v těchto vysokých teplotách
neúnavně vozí cisternu vody za cisternou
s vědomím nejistého výsledku, neboť sucho je skutečně extrémní a dešťové srážky
zcela nahradit nedokážeme.
V neposlední řadě je třeba zmínit významnou pomoc našich zemědělců, kteří
přes vrcholící sezónní práce dokázali
významně pomoci jak s dopravou vody
na hřiště, tak i se zaléváním zeleně v obci.
Text a foto:
Josef Kolář
mistostarosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 7. 8. 2018 přivolali policisté strážníka
k dopravní nehodě v ulici Horoušanská.
Strážník u místa nehody usměrňoval provoz a nařídil řidiči jednoho vozidla, aby
uvolnil průjezd ulicí. Vzhledem k tomu,
že se řidiči nedohodli na vině, strážník
přivolal dopravní policisty.
V průběhu vyšetřování si jeden z řidičů
vzpomněl, že chvíli před nehodou minul
služební auto strážníka. Ten předal záznam
zadní kamery policistům, kterým se podle
záznamu podařilo určit viníka nehody.
Dne 9. 7. 2018 požádali policisté o uzavření ulice Toušeňská kvůli smrtelné nehodě.
Ulice zůstala neprůjezdná tři hodiny.
Dne 13. 7. 2018 ohlásila strážníkovi řidič-

ka dopravní nehodu v Horoušanské ulici.
Nehoda se obešla bez zranění a ani u jedné
z řidiček nebyl zjištěn alkohol. Účastnice
nehody se shodly na vině
a sepsaly standardní euroformulář.
Dne 18. 7. 2018 strážník spatřil nákladní
vozidlo, ze kterého se sypala suť. Strážník vozidlo zastavil a řidiči uložil pokutu
2 000 korun za znečištění komunikace.
Dne 19. 7. 2018 strážník přijal oznámení,
že se na soukromém pozemku nachází cizí
pes. Strážník psa odchytil
a odvezl na úřad. Psa si později
vyzvedl jeho majitel.
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: 15. 8. 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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