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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO CELOU RODINU:

SKATE PARK ZA VALEM,
KLUZIŠTĚ U AFK
V městysi již fungují čtyři dětská hřiště – v Lentilkách, u sokolovny, u areálu
AFK Nehvizdy a nově dostavěla dětské hřiště také společnost Uniga. Stále však
v městysi chybí větší sportoviště, kde by se mohly vyřádit také větší děti a mládež. Proto městys podal 15. července žádost o grant na velké multifunkční
hřiště pro celou rodinu.

Nehvizdy
PŘEDALY ŠEK
Městys Nehvizdy a jeho zastupitelé se rozhodli
přispět na dobrou věc a pomoci postiženým
svalovou dystrofií. Šek s částkou 10 000 korun
městys veřejně předal sdružení MDA Ride,
které postižené touto nemocí podporuje.
Předání se konalo 25. června v Praze 5 v parku
Portheimka na již třetím ročníku MDA Ride,
akce jejímž cílem je benefiční jízda motorkářů
s lidmi postiženými svalovou dystrofií a pře-

Šek na 10 000 korun předal sdružení MDA Ride
za Nehvizdy Richard Sedlický
foto: archiv městyse

devším snaha získat maximální množství prostředků pro nemocné.
Za Nehvizdy se akce zúčastnil předseda komise stavební a životního prostředí Richard Sedlický. „Celá akce byla povedená, těšila se velkému zájmu veřejnosti a také médií. Přispělo
k tomu i perfektní počasí a spousta atrakcí, při
nichž se člověk mohl vcítit do světa postižených,“ řekl Sedlický.
Celkově se vybralo přes půl milionu korun,
za tři ročníky MDA Ride již jeden milion! Děkujeme všem, kteří na dobrou věc přispěli.
Harleye přijedou i do Nehvizd, deset strojů si
budou moci všichni (především pak samozřejmě děti) prohlédnout na Podzimním dětském
dni, který se koná 10. září na fotbalovém hřišti
AFK Nehvizdy.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

Pokud kraj Nehvizdům přizná dotaci, začne se multifunkční hřiště budovat již příští rok - na obrázku studie hřiště za valem

V polovině července podal městys žádost na kraj
o dotaci na vybudování velkého multifunkčního
hřiště na dvou místech Nehvizd. Pokud městys dotaci získá, vzniknou v nové zástavbě za valem tři
plochy. Travnatá pro míčové hry lemovaná asfaltovým oválem pro in-line a malé cyklisty. Ve střední
oplocené části bude velké dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami, kolotočem i prvky pro ty nejmenší. Třetí plocha poslouží větším dětem jako
malý skate park s U-rampou, který doplní i velká
lezecká stěna.
Druhá část multifunkčního hřiště bude vedle fotbalového hřiště AFK. Ta bude sestávat ze dvou hřišť,

jedno bude určeno pro malou kopanou, tréninky
nejmenších fotbalistů a volnočasové aktivity dětí
i dospělých, druhá část bude sloužit jako multifunkční hřiště pro míčové hry, v zimě pak jako ledová plocha pro bruslení a hokej.
„Projekt byl na náklady městyse dokončen, územní
rozhodnutí máme, nyní musíme počkat na rozhodnutí o udělení dotace. Pokud bude kladné, hodláme
multifunkční hřiště realizovat v roce 2012,“ uvedl
starosta Vladimír Nekolný. Tím by měla být koncepce rozvoje sportovišť v Nehvizdech uzavřena.
Petra Horáková
skolska@mestys.cz

Uniga postavila nové dětské hřiště
Prvky z akátového dřeva – skluzavka, prolézačky, houpačky, pískoviště i lavičky můžete již brzy
vyzkoušet na zbrusu novém dětském hřišti v areálu nových rodinných domů, které v Nehvizdech
staví firma Uniga. Ta v rámci výstavby dobudovala v lokalitě Na Zámku nejen nový park, ale
také nové dětské hřiště a v nejbližší době je předá
městysi, který stejně jako u třech dalších dětských hřišť zajistí správce. „Znovu bychom chtěli
připomenout, že všechna dětská hřiště v městysi
jsou určena pro děti ze všech koutů Nehvizd, takže rodiče mohou při procházkách s dětmi využívat všechna hřiště bez výjimky,“ sdělil starosta
Vladimír Nekolný.
-pepW W W. N E H V I Z DY. C Z

Dětské hřiště v lokalitě Na Zámku

foto: Lucie Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ROZHOVOR S HRÁČEM AFK NEHVIZDY

KLIDNĚ BYCHOM V OKRESE

MOHLI HRÁT STŘED TABULKY
Na sportovním poli letos Nehvizdy slavily úspěch. Fotbalový A tým AFK Nehvizdy postoupil do okresního přeboru.
„Pořádně jsme to oslavili, ale musíme se už dívat před sebe,“ říká záložník Jan Jenčík.
Byl postup do okresu plánovaný již před sezonou?
Trenér měl ambici skončit do třetího místa, chtěl
hrát na vrchu, to bylo dané. Když se ale po podzimu
vedlo o pět bodů, jasně se řeklo, že chceme postup.
Říkali jsme si, že by byla škoda toho nevyužít. Navíc
jsme hráli docela hezký fotbal, za patnáct podzimních zápasů jsme dostali jen devět gólů, byli jsme
v laufu.

Musíme sehnat minimálně tři hráče. To bude nutnost. Zvlášť pro případ, když se někdo zraní, abychom za něj měli náhradu. Půjde sice nejspíš jen
o hostování, ale i to něco stojí. Okres bude o bojovnosti, ale věřím, že když se seženou hráči, prostředek tabulky bychom klidně mohli hrát.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Vzpomenete si na zlomový moment sezony?
Podzim byl opravdu hladký, první tři jarní kola se
nám též povedla. Jenže ve čtvrtém zápase jsme dostali naloženo šest gólů v Brandýse. To nás zlomilo.
Za podzim jsme dostali jen devět branek, teď v jednom zápase šest. Euforie byla pryč! Navíc se nám
zranil stoper Antonín Lopatář, a to byla úplná bolest.

Více informací najdete na www.afknehvizdy.cz

Postup do okresního přeboru je úspěch, přibyly
vám ovšem také starosti. Je to tak?
To máte pravdu. Finančně to bude veliký rozdíl.
Na této úrovni jsou totiž již tři delegovaní rozhodčí

VYHRÁLY NEHVIZDY
Záložník A týmu AFK Nehvizdy Jan Jenčík

foto: Aleš Roll

a ty musí platit domácí tým. Zatímco nyní nás stál
rozhodčí asi tisíc korun na zápas, nyní třikrát víc.
Jak tedy finance zajistíte?
Společnost Compass, která sídlí v Nehvizdech, se
k nám zachovala velice hezky. Nyní už to mohu říct,
dá nám na sezonu 60 000 korun. My jsme na oplátku splnili jejich požadavky, například umístíme reklamu na dresy a na hřiště.
Budete mít pro okresní přebor konkurenceschopný
kádr?

Fotbalisté A týmu AFK Nehvizdy zvítězili
ve 33. ročníku turnaje Jana Beneše v kopané,
který se konal 25. června na fotbalovém hřišti.
Na druhém místě skončili hráči B týmu AFK
Nehvizdy, takže úspěch domácích byl stoprocentní.
Na turnaj si přijela zahrát družstva ze Škvorce a Vyšehořovic. Návštěvníci mohli kromě
pohledné kopané vidět také malou výstavku
v klubovně AFK, která připomenula historii
fotbalu v Nehvizdech. V letošním roce je tomu
již 90 let, co byla kopaná v městysi založena.
-pep-

INZERCE

Jak jste se z toho dostali?
Dlouho jsme hledali, kdo bude hrát stopera a dostávali jsme hrozně moc gólů. Sice jsme jich taky
dost dali, jenže nedokázali jsme se z toho vyhrabat.
Hlavně na domácím hřišti jsme cítili tlak, dva zápasy po sobě jsme prohráli. Měli jsme ale štěstí, že naši
konkurenti taky prohrávali, kdyby náskok stáhli,
pořádně bychom se strachovali.

Turnaj Jana Beneše

ZPRÁVIČKY Z FLORBALOVÉ ŠKOLIČKY – NEHVIZDSKÝCH TYGŘÍKŮ
Když jsme na začátku tohoto
roku inzerovali vznik nového
florbalového oddílu dětí při TJ
Sokol Nehvizdy, naprosto jsme
netušili, že se přihlásí takové
množství dětí a že je tento nový,
dynamicky se rozvíjející sport
bude tak bavit. Je pravda, že některé děti si to pouze
zkusily a následně zjistily, že to není nic pro ně, ale
drtivá většina zůstala pod „našimi křídly“ a dělají
nám opravdovou radost.

Máme dvě družstva
Od května jsme přistoupili k rozdělení podle data narození a tento tah se nám vyplatil. Mladším dětem se
můžeme více věnovat a starší jsme začali intenzivněji
připravovat ve florbalových dovednostech. U obou
skupin pozorujeme, jak se stále více zlepšují. A nemůže být pro trenéry nic více motivujícího, než to,
že hra děti baví a chtějí se učit stále novým věcem.
Je pravda, že se občas v některých probudí „čertíci“,
ale to je normální a není to nic nepřekonatelného.
Obrovské pokroky vidíme u děvčat, kde je vidět
průprava z aerobiku, který mají ve školce, a možná
v budoucnu by z nich mohl být i samostatný tým. To
je ale daleká hudba budoucnosti.

Srpnový Florbalový kempík
Nyní nás i naše děti čekají prázdniny, které si zpestříme krátkým Florbalovým kempíkem, který jsme
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připravili v sokolovně od 22. do 24. srpna. Hodláme
se dětem věnovat od rána do 16 hodin, aby viděly,
jak to probíhá na takovém opravdovém soustředění
(i když tady nám vždy odejdou spát domů ). Také
chceme navštívit jeden zápas největšího florbalového turnaje světa CZECH OPEN 2011, který se koná
od 11. do 14. srpna, kde bychom rádi dětem ukázali
atmosféru „opravdového florbalu“.

Potřebovali bychom nové
mantinely
Také bychom chtěli představit všem obyvatelům
Nehvizd náš znak - jsme Tygříci! Máme také svůj
pokřik, ale ten vám předvedeme živě, až nás někdy
uvidíte hrát!
A ještě jedna prosba všem, kdo by měli zájem nám
pomoci – jelikož je nám hřiště jak venku, tak i v sokolovně docela velké, chtěli bychom koupit část
mantinelů, aby děti měly kvalitní přípravu a my
mohli hřiště „rozpůlit“. Bohužel rozpočet Sokola je
dost napnutý a peněz není nazbyt, proto hledáme
sponzory a dárce, kteří by byli ochotni přispět jakoukoliv částkou. Co vy na to?
V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obracet
na vedoucího florbalového oddílu dětí Hynka Ondráčka. Za děti předem děkujeme!
Hynek Ondráček, Tomáš Kalina, Daniel Saleh
a Daniel Bartončík, trenéři florbalového oddílu dětí
sokol.nevhizdy@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY
Záruční a pozáruční servis
horizontální žaluzie
horizontální žaluzie na plastová
a Euro okna
vertikální žaluzie
interiérové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
markýzy

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022

M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

TIPY NA VÝLETY

Děti se přesvědčily, že pekelníků z pohádky se opravdu nikdo bát
nemusí – nestraší, učí se číst a počítat
foto: Mirka Kvasničková

„My jsme tady jenom podmínečně, pokud se dítě
bude bát, budeme muset odejít,“ hlásili při vstupu
do sálu sokolovny někteří rodiče, protože za pár minut měla začít Čertovská pohádka, s níž do Nehvizd
přijelo autorské divadlo Černý Petr z Brandýsa nad
Labem.
Nakonec nikdo neodešel, a i když hloupí čerti, kteří
se v pohádce naučili číst, psát a počítat, občas seskočili z pódia a procházeli se publikem, děti se nebály

a nakonec čertíkům v jejich snaze po vědění i vydatně pomáhaly, protože narozdíl od nich písmenka
a lehké početní úlohy děti zvládaly bravurně.
Po představení, které sklidilo úspěch, nastala další
zkouška odvahy – minidiskotéka s čerty, mlynářem a dalšími pohádkovými postavami, do tanečního reje se zapojil i lucifer, kterého hrál obyvatel
Nehvizd Milan Svatuněk. Ty odvážnější děti neváhaly a ihned se zapojily do veselého tanečního
vláčku, ty ostatní alespoň přihlížely. Nakonec ale
všichni tančili dohromady – pekelníci i děti. Jen
když čerti v zápalu zábavy vytáhli pytle a snažili se
do nich strčit největší rozpustilce, vhrkly některým
bojácnějším dětem slzičky, ty však brzy oschly, protože pekelníci zase rychle pytle schovali. Nakonec
se ďáblíci s dětmi velmi dobře skamarádili.
O prázdninách se divadélka v sokolovně nekonají,
ale už 4. září se můžete těšit od 15 hodin na veselou
pohádku Tři čuníci, s níž přijede divadelní soubor
Neklid z Prahy.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Nehvizdy se hlásí do soutěže
O OBEC PŘÁTELSKOU RODINĚ
Do konce července pošle starosta Vladimír Nekolný přihlášku s vyplněným formulářem do soutěže
Obec přátelská rodině, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro
rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro
rodinu a Sítí mateřských center v ČR.
Komise vybírá několik nejlepších obcí (v kategoriích podle velikosti), které poté hodnotitelé navštíví

GRANTY MĚSTYSI
společnost T-Mobile
neudělila

INZERCE

Městys se letos na jaře přihlásil o dva granty,
které vypsala společnost T-Mobile. Ucházel se
o finanční příspěvek na dobudování dětského hřiště a dotaci na vybudování biouložiště
v Nehvizdech. Bohužel jsme tentokrát neuspěli, příští rok se ale přihlásíme znovu!
-pep-

osobně a přesvědčí se o kvalitě prezentovaných aktivit. Obce na prvním, druhém a třetím místě v každé
kategorii se mohou těšit na finanční odměnu, zviditelnění a medializaci obce, zvýšení prestiže i spokojenosti svých obyvatel. „Domníváme se, že by právě
Nehvizdy, u nichž je rodina na prvním místě, mohly
v soutěži uspět a získat tak finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace ve výši až 350 000 korun,“
uvedl starosta Vladimír Nekolný. Cílem soutěže je
motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi
a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit.
Soutěž hodnotí, jak se v různých místech republiky
vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodičům.
Držte Nehvizdům palce, aby v soutěži uspěly a pokud byste chtěli nahlédnout do soutěžního formuláře, který připravila Komise školství, kultury a sportu
ve spolupráci s dalšími dvěma komisemi, bude k dispozici na radnici od 1. srpna 2011. Více informací
o samotné soutěži, která se letos koná již počtvrté,
naleznete na www.obecpratelskarodine.cz.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Dne 28. 7. 2011
se dožívá naše maminka
paní

GRATULUJEME jubilantům

LUDMILA PROKEŠOVÁ

VÁCLAV ŠTECHER
JOSEF KLUČINA
JAROSLAVA MUTINSKÁ
VĚRA PAPRIČÍKOVÁ
LUDMILA PROKEŠOVÁ
JAROSLAVA KUŽELOVÁ

životního jubilea 80-ti let.
Milá maminko, přejeme Ti hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Jsme moc rádi, že tě máme.
Tvoje děti Jára, Mirek a Petr s rodinami.
Pusu prababičce posílají její vnučky
Nikolka, Martinka a Amálka.

V červenci oslaví v Nehvizdech významné
životní jubileum tito občané:

Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Prázdniny jsou období, kdy řada rodin odjíždí na dovolenou, děti na tábory, k babičkám,
proto městys na toto období tak bohatou škálu
akcí, jako je tomu ve školním roce, nepřipravuje. Od září budou víkendy akcemi opět nabité – podívejte se do interaktivního kalendáře
na www.nehvizdy.cz.
DREZÍNOVÉ SPOJENÍ
ZELENEČ - MSTĚTICE
Nevšední zážitky nabízí jedenáct kilometrů
dlouhá železniční trať, která po léta sloužila
jako dopravní cesta do nedalekého kamenolomu. Vyjeďte si na drezínce poháněné vlastní
silou po trati lemované zelení, vedoucí přes
dva mosty a několik polních přejezdů. Kontakt: 773 614 202, 774 064 454.
SVÍČKÁRNA V ŠESTAJOVICÍCH
Česká svíčkárna s možností prohlídky, nákupu svíček, kosmetiky a aromaterapie. V sobotu
a neděli od 10 do 18 hodin, možnost návštěvy
minifarmy – bez vstupného. Více na www.rodas.cz.
KROUŽKY NA VLTAVĚ
Spojení unikátního dětského hřiště, kde se
vyřádí i dospělí, a ojedinělého historického
objektu někdejší Vršovické vodárny v Praze
- Braníku, kde se vše inspiruje myšlenkou aktivně spojit volný čas dětí a rodičů. Zajděte
kdykoliv mezi 9. a 23. hodinou. Více na www.
krouzkynavltave.cz.
AMEROPA 2011
Pravidelnou hudební událostí zámeckého léta
budou i letos koncerty mezinárodních hudebních kurzů AMEROPA. Postupně se v kapli
zámku v Brandýse nad Labem publiku představí profesoři i frekventanti kursů z řady zemí
Evropy i Ameriky ve společných koncertech
i recitálech: Začátek koncertů v 19 hodin
v neděli 17. 7. zahajovací koncert profesorů,
ve čtvrtek 21. 7. koncert studentů,
v pátek 22. 7. společný závěrečný koncert,
v pátek 29. 7. je plánován komorní koncert.
Více informací najdete na www.ameropa.org
Petra Horáková,
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
INZERCE

Děti tančily v sokolovně
S ČERTY Z POHÁDKY

Jmenuji se Markéta Venená,
je mi 19 let, bydlím v Nehvizdech a mám
ukončenou střední uměleckou školu.
S hlídáním batolat až dětí školního věku mám
čtyřletou zkušenost. Mezi mé přednosti patří
spolehlivost, flexibilita, kreativita a dobrá nálada.
S Vašimi dětmi si můžeme hrát, rozvíjet
logické myšlení, nebo se učit, a to u Vás
doma, nebo u mě v domě se zahradou.
TĚŠÍM SE NA VAŠE DĚTI A NA VÁS.
Markéta Venená
Kontakty: 731764945
XXXXXXXXXXXX
marketavenena@centrum.cz
Reference na vyžádání.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

V Nehvizdech

možná bude stát hospic
Městys vstoupil v jednání s Českým velkopřevorstvím vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který právě na území Nehvizd zvažuje
vybudování pilotní Nemocnice Alberta Schweitzera, jejímž hlavním záměrem bude poskytování
specializované ústavní péče zaměřené na doléčení

nabídla organizátorům projektu pomoc při výkupu
pozemků od soukromých vlastníků, s vyřízením
územního rozhodnutí i stavebního povolení a veškerou součinnost při realizaci projektu. Uvedené
pozemky jsou pro tento projekt velice vhodné jak
svou rozlohou (je potřeba 10 000 m2), tak tvarem

Co vás trápí
a co řešíme aneb
z radničního diáře
➢ Stěžujete si na nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad, především v ulici Družstevní.
Rozhodli jsme se, že pokud se situace do konce srpna na tomto místě nezlepší, přesuneme
kontejner na papír na jiné místo! Jinde potíže
s nepořádkem nejsou a kontejnery se osvědčily, lidé z Nehvizd třídí, a to je dobře!

➢ Dva kontejnery na bioodpad mají už své místo – na konci ulice Družstevní v Lentilkách
a poblíž parku ve starší zástavbě, ještě nás čeká
nákup třetího kontejneru do zástavby v lokalitě Na Zámku. Kontejnery se vyvážejí pravidelně a jsme rádi, že do nich lidé dávají skutečně
jen trávu. Děkujeme! Mapu s přesným
umístěním kontejnerů najdete na vývěskách
i na www.nehvizdy.cz.

➢ Urgujeme opravu ulice Horoušanská, která
Trojúhelníková dvoupodlažní budova nemocnice by do zástavby Nehvizd dobře pasovala

a ošetřovatelskou péči - hospic, rehabilitační, resocializační a duchovní péči, poskytování pomoci
nejen trpícím nemocným, ale v návaznosti i lidem
v jejich bezprostředním okolí.
Šedesát míst v jedno- až dvoulůžkových pokojích
s vlastním hygienickým zázemím bude sloužit pacientům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči po hospitalizaci na akutním oddělení nemocnice, kdy doléčení v domácím prostředí by nebylo možné.
Na konci prázdnin by se měl investor (řád) rozhodnout, zda hospic bude právě v Nehvizdech – na pozemcích za benzinovou pumpou. Rada městyse

Vizualizace: Nemocnice Alberta Schweitzera

i dopravní obslužností. Vzhledem k tomu, že nemocnice bude nabízet také rehabilitaci, fyzioterapii,
tzv. školku pro seniory, rada s organizátory předjednala, aby tyto služby mohli využívat nehvizdští
senioři. V rámci nemocnice by mohla být rovněž
lékárna, což opět seniorům, ale i rodinám s dětmi
usnadní život v Nehvizdech. Duchovní rozměr celého projektu není třeba podrobněji vysvětlovat, už
nyní je jasné, že na spolupráci s hospicem se těší jak
škola, tak zdejší farnost.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

již měla být v těchto dnech pokryta novým
asfaltovým kobercem. Bohužel, deštivé počasí
zpozdilo práce v místě, kde firma v současnosti opravy provádí. Nicméně, na Horoušanskou
se dostane co nejdříve!

➢ Občané bydlící v ulici Úzká upozornili
na dlouhodobý špatný stav povrchu ulice.
Problémem se bude podrobněji zabývat rada
městyse, první jednání s firmou se již uskutečnila.

➢ Městys podal stížnost na řidiče autobusu linky
405 za vulgární vystupování vůči cestujícím.

➢ S odbornou firmou bylo projednáno vykácení suchých stromů v parku u mateřské školy a úprava korun stromů v ulici U Studánky,
Pražská a U Hřbitova.

Hřbitovní zeď OPRAVENA

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
INZERCE

Městys začal s opravami hřbitovní zdi, kterou poškodil strom

Část hřbitovní zdi se svalila, další byla narušena.
Proto došlo k její opravě. Na nehvizdském hřbitově
též dojde k prořezání suchých větví stromů, aby se
neulomily a nespadly na náhrobky nebo některého
z návštěvníků.
„Provedli jsme opravu hřbitovní zdi, která byla svalena kořenovým systémem vzrostlého stromu. Dále
došlo po dohodě v zastupitelstvu k opravě čelní
zdi,“ vysvětlil starosta Vladimír Nekolný.
Na kamenné zdi se otloukla zbývající omítka, kameny byly očištěny a pečlivě vyspárovány. „Na této
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foto: Mirka Kvasničková

části zdi se též opravila její hlava, aby do zdí nezatékalo. Opravili jsme také sloupky u vrat. Další oprava zdí proběhne podle finančních možností úřadu
městyse,“ doplnil starosta.
Kromě již zmíněné úpravy suchých stromů rovněž
dojde k dosypání štěrku do cestiček na hřbitově,
městys začne řešit i situaci hrobů, o něž se nikdo
nestará a není na ně prodloužena smlouva.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

■ PRODEJ RODINNÉHO DOMU
Prodám starší rodinný dům v Čelákovicích. Pozemek 1 080 m², zastavěná plocha 279 m². Plyn, městská voda, kanalizace, vlastní studna, garáž. Dům je
ve staré zástavbě, klidné místo, podsklepený, přízemí + patro, na zahradě vzrostlé jehličnany. Kousek
od Prahy (vlak 25 min. do centra). Tel. 606 550 759.
■ Hledám spolehlivou paní na pravidelný úklid
domácnosti v Nehvizdech (včetně žehlení). Rozsah
práce cca 7 – 9 hod. týdně. Volejte 606 629 114

M Ě S Í Č N Í K M Ě S T Y S E N E H V I Z DY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

Před prázdninami jsme navštívili

AKTUALITY ZE

kbelské letiště a vyjeli si na kolech

ŠKOLY A ŠKOLKY
➢ Přípravné období ve škole začne v pondě➢

➢
➢

➢

➢
Kdo by si nechtěl pěkně prolézt celý vrtulník? Dětem z nehvizdské školy se to na letišti Kbely podařilo

Vysvědčení byla rozdána, prázdniny vypukly v plné
kráse. Jaký byl ale závěr školního roku v Nehvizdech? Ve znamení výletů, dohánění všeho, co jsme
nestihli, informačních schůzek, přípravy nového
roku…
S rodiči prvňáčků jsme se sešli 15. června, s rodiči nově přijatých školkových dětí o týden později
na informačních schůzkách, abychom si popovídali
o zahájení nového školního roku. Rodiče jsme informovali zejména o personálním a organizačním
zajištění výuky, o rozdělení dětí do tříd a skupin
a o zářijovém zahájení provozu. Máme pocit, že se
na vzájemnou spolupráci od září můžeme opět těšit.
Školáci absolvovali návštěvu kbelského letiště, výlet do Žlebů, cyklistické výlety do okolí, bubnování a kdovíco ještě, mateřinka se tradičně loučila
s předškoláky. Brány školy se uzavřely 30. června,
školka funguje ještě čtrnáct dní v červenci.
Nezbývá než poděkovat – žáčkům, dětem, kolegům,
místní samosprávě i úřadu za úspěšný školní rok
a popřát všem klidné, požehnané a spokojené léto.
Buďte na sebe opatrní a my se budeme moc těšit
na první zvonění roku 2011-2012.
Dr. Luboš Rýdlo,
zs.nehvizdy@volny.cz

Foto: Richard Sedlický

Příměstyský tábor

MĚL PREMIÉRU
Prostřednictvím stránek Kurýra, webu školy
i přímo předaných informací žákům měli rodiče
možnost se dozvědět o pořádání prvního ročníku příměstyského tábora. Uvažovali jsme o dvou
bězích, a to od 11. a od 18. července. Inzerci jsme
v Kurýru opakovali a nabídli jsme účast na táboře i dětem, které nejsou žáky naší školy.
Měli jsme trochu obavy z příliš vysokého počtu
přihlášek, ale ty se nakonec ukázaly jako zbytečné. Příměstyský tábor se tedy uskutečnil, a to
v jednom běhu v týdnu od 11. do 15. července.
Programem byly sportovní a výtvarné aktivity,
garanty tábora se staly paní učitelky Petra Doucková a Alena Krajíčková. I k tomuto táboru se
ve středu 29. června uskutečnila informační
schůzka. Věřme, že vznikne nová tradice, která
rozšíří nabídku aktivit pro naše nejmenší.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz
Poznámka: Podrobnosti z prvního příměstyského
tábora přineseme v srpnovém vydání časopisu.

PŘEDŠKOLÁČCI se loučili se školkou
Letošní školní rok utekl jako voda a s měsícem
červnem přišel čas loučení. Všichni naši předškoláci společně se svými učitelkami začali pečlivě nacvičovat program na slavnostní rozloučení. Ve třídě
Sluníček vše vypuklo 14. června. Všech jedenáct
předškoláků rodičům zahrálo veršovanou pohádku
O kůzlátkách. Mluvený projev děti předvedly i formou hádanek pro rodiče, vlastním představením
a společnou básničkou. Na závěr proběhlo stužkování s přípitkem. Děti si odnesly kromě dobrého
pocitu také dárek a tričko s logem třídy a jmény
všech svých kamarádů. Po vystoupení z účinkujících opadla tréma a zaslouženě se pustili do občerstvení, které si společně s rodiči přinesli.

To Koťátka si své rozloučení se školkou připravila až
na 28. června. Rodiče a příbuzní se sešli v hojném
počtu. Přinesli dětem občerstvení a těšili se, co jim
jejich už skoro prvňáčci předvedou. Děti se už také
nemohly dočkat, takže poté, co zazněly tóny první
písničky Když se narodíme, začaly být nejdůležitější součástí této akce. Snažily se celou hodinu udělat
svým rodičům i učitelkám radost.
To se jim opravdu podařilo hlavně svým předvedením tanečků, pohádek, básniček, písniček a samozřejmě svou bezprostředností. V hledišti se ozýval
potlesk a ukáplo i několik slziček. Na závěr byly děti
ošerpovány a s přípitkem dětským sektem pasovány
na školáky.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

➢

lí 22. srpna, od tohoto dne jsou přítomni
všichni vyučující.
Ředitel školy je přítomen pravidelně každý pátek, pokud potřebujete, zavolejte na
603 726 127, můžeme se kdykoli sejít a projednat, co je třeba.
Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2011
v 8 hodin, a to v základní i mateřské škole.
Došlo k úpravě cen za vzdělávání a školské služby. Od 1. září 2011 činí měsíční
školkovné 500 korun, celodenní stravování
ve školce 34 korun, polodenní stravování
v mateřské škole 27 korun, oběd v základní
škole 26 korun. Školní družina je zpoplatněna částkou 300 korun za měsíc docházky.
24. června 2011 byla podepsána smlouva
o poskytnutí finančních prostředků ve výši
100 000 korun škole z grantu společnosti
Tesco.
Organizační informace, termíny prázdnin
a další užitečné informace k novému školnímu roku přineseme v srpnovém Kurýru,
již nyní si je můžete stáhnout z www.skolanehvizdy.cz.
Projekt EU peníze školám byl pro naši
školu schválen.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PRÁCE NA NÁSTAVBĚ
ŠKOLKY JIŽ ZAČALY
Vyhodnocení žádostí na dotaci nástavby školky ještě nebylo krajem ukončeno, městys už přesto zahájil
přípravné práce. Pokud by se totiž včas nezpevnily
základy stávající školky, stavba by se do září 2012
nestihla dokončit. Z technologických důvodů
tedy obec nemůže na vyhodnocení žádostí čekat.
„Po jednání v radě a zastupitelstvu začaly přípravné
práce na nástavbě mateřské školky. A to proto, aby ji
mohly již ve školním roce 2012/2013 využívat první
děti,“ řekl starosta Vladimír Nekolný.
Technické služby městyse proto vyztuží základové pasy stávající školky, vyzdí podpěrné sloupky
v nové přístavbě a zesílí základy ve vnitřní části prostřední zdi školky. Tyto úpravy by měly být hotovy
do konce srpna.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz
Nezbývá než popřát našim budoucím školáčkům
krásné prázdniny a šťastný vstup do školních lavic.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem kolegyním,
paní školnici i našim šikovným kuchařkám v mateřské škole za svědomitou celoroční práci, mnohdy
nad rámec jejich povinností, a popřát jim krásné
léto plné pohody.

Poděkování vedení ﬁrmy Schiedel
Děkujeme firmě Schiedel, která podporuje rozvoj
školství v Nehvizdech tím, že poskytla finanční dar
ve výši 5 000 korun. Tato částka bude využita na dovybavení detašovaných tříd mateřské školy v sokolovně didaktickými pomůckami.
Simona Beranová
ms.nehvizdy@volny.cz
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AKTUÁLNĚ
Nepořádek v Družstevní
Kontejnery na tříděný odpad v ulici Družstevní u parčíku jsou odstrašující. Tvoří se kolem
nich obrovský nepořádek. Někteří občané
pokládají odpadky mimo popelnici, ty se pak
povalují okolo a hyzdí obec.
Týká se to malé části občanů, většina je v tomto směru disciplinovaná. Pár nepořádných jedinců ovšem kazí pověst všem a znepříjemňuje ostatním život. „Snažili jsme se lidem vyjít
vstříc, aby nemuseli s tříděným odpadem chodit daleko. Proto jsme zvýšili počet kontejnerů
na tento odpad. V ulici Družstevní se nám to
bohužel neosvědčilo,“ řekl šéf komise stavební
a životního prostředí Richard Sedlický.
Nepořádní jedinci papíry ani plastové lahve
nesešlapou, objemnější kartony nezavezou
do sběrného dvora a nechají je stát vedle
kontejnerů. Městys proto zvažuje, že nádoby
na tříděný odpad odveze do jiné části obce.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

NOVINKY KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Lentilkách si lidé vysadili
ovocné stromy
Městys Nehvizdy dal některým občanům dárek. Ten, kdo projevil zájem a včas
se přihlásil, si mohl zasadit na veřejných pozemcích svůj vlastní ovocný stromek. Výsadby se zkraje prázdnin zúčastnili někdy i celé rodiny. Na výběr byly
především třešně, švestky, hrušně a také jeřáby.
Obec předem určila, na jakých místech se budou
ovocné stromky sázet a ty označila dřevěnými kůly.
Jedno z míst bylo pod zahrádkami v ulici Pražské.
O stromky se na úřadě přihlásili obyvatelé bytového
domu Pražská 564 a první červencový víkend svolali malou brigádu, při níž si je zasadili.
„Já bych chtěl třešeň,“ zavelel Milan Kral, jeden
z brigádníků. „Já ryngle,“ ozval se Daniel Neuberg,

Dotace na starou cestu
je podána
Městys Nehvizdy 15. července podal žádost
o dotaci na obnovu staré cesty U Svaté Anny.
Ta povede od fotbalového hřiště směrem
k Mstěticům. Náklady na akci převyšují částku
6 milionů korun, obec předpokládá, že dotace
pokryje 80 až 90 procent.
Projekt počítá s obnovou zeleně, parkové
úpravy a vybudováním přírodní cyklostezky
o délce přibližně 1,5 kilometru. Celé území by
mělo mít přírodní charakter, aby co nejvíc zapadalo do krajinného rázu.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

Městys chce
vyčistit rybník
Rybník v Nehvizdkách zapáchá a znepříjemňuje
bydlení občanům této části Nehvizd a také Záluží.
Proto městys zpracovává projekt na vyčištění rybníka a 15. července podal žádost o dotaci na tuto
důležitou akci.
Rybník slouží jako třetí stupeň dočištění čistírny
odpadních vod v městysi. Zjistilo se však, že je z padesáti procent zanesen. „Letos jsme provedli částečné odsátí bahna na nátoku rybníka, abychom snížili
riziko rozkládání tohoto bahna, a tím omezili vznikající zápach,“ vysvětlil starosta Vladimír Nekolný.
Toto opatření však bylo pouze částečné. Nutné je
úplné vyčištění rybníka. „Připravili jsme projekt,
podle něhož chceme rybník uvést do původního
stavu. Použije se též část projektu, která byla použita na vyčištění rybníka v osmdesátých letech. Tím
se nám náklady na projekt zlevnily,“ dodal starosta.
Po jednání s městem Čelákovice, které řešilo stížnosti občanů Záluží, už městys Nehvizdy provedl některá opatření na strouze k přítoku rybníka, aby se při
deštích nedostávaly další nečistoty do rybníka.
V projektu se rovněž řeší automatické čištění hrubých nečistot za nátokem k čističce. Za větších dešťů
totiž nátok přetéká, protože v městysi není oddělený
kanalizační řád dešťové a splaškové vody. V případě,
že dotaci nezískáme, vedení městyse přijme další
rozhodnutí.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
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Sázeli i ti nejmenší 

foto: Zuzana Pavlíčková

další z těch, co si přišli vysadit stromek. Na výběr
byly totiž různé druhy ovocných dřevin.
Sázelo se v sobotu, už v pátek však místostarosta
Antonín Bendl stromky přivezl před dům a složil
na jednu ze zahrad. Když si pak v sobotu každý
ze zúčastněných vybral svého ovocného favorita,
mohlo se začít.
Ještě štěstí, že nemuseli brigádníci kopat díry. O ty
se totiž postaral jeden ze zájemců o stromeček Tomáš Hertl, který se nemohl víkendové akce zúčastnit. „Přátelé, chtěl jsem vám pomoci, a tak jsem alespoň vykopal díry,“ nechal kolegům brigádníkům
vzkaz. Taková pomoc se náramně hodila.
Pak už totiž zbývalo jen stromky správně usadit,
obhodit kořeny hlínou, udusat a pořádně zalít. „Už
jdu,“ pelášil ze svého bytu s konví další nadšenec
Petr Šimeček. Pak brigádníci podepřeli stromečky
kůlem, a na ten napsali jména jejich majitelů. „Mám
třešeň, takže až se pod ní budete chtít líbat, vybírám
za to pět set korun,“ vtipkoval Milan Kral. „A ne, že
mi na třešně budete chodit,“ dodal v žertu.
Stromky se sázely i na jiných místech v Lentilkách –
například u valu, nebo v proluce mezi ulicí U Hřiště
a Za Humny. Než z nich však budou statné stromy,
bude to ještě nějaký čas trvat. Proto se o ně musí
jejich noví majitelé dobře starat, v prvních týdnech
především hojně zalévat.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

SERIÁL: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Pozor na prázdninové úrazy dětí
Tolik očekávané letní prázdniny bývají pravidelně
i obdobím, kdy se stává nejvíce dětských úrazů. Radost z volných dnů tak může přerůst ve velmi ošklivý zážitek na celý život. Nejčastějšími prázdninovými úrazy dětí jsou zlomeniny zápěstí, lokte, hlezna
a klíční kosti, následují za nimi poranění hlavy
a mozku. Způsobují je zejména pády z kola a výšek.

Nedostatečná prevence úrazů
V Česku na následky úrazů ročně zemře 300 dětí.
Další tisíce dětí mají trvalé zdravotní následky. Vysoký počet úmrtí není daný kvalitou lékařské péče,
ta je srovnatelná se zahraničím. Problém je v nedostatečné prevenci, například v nošení přileb při
sportu nebo používání zádržných systémů v autech.
Rizikovým faktorem je i to, když není dítě pod dozorem, pak se nechá zlákat k činnostem, které nejsou bezpečné, a může si při nich ublížit.

Časté úrazy u malých dětí:
• popáleniny: děti si hrají se zásuvkou či žárovkou,
škrtají zápalkami, mohou rozkousnout přívodní šňůru k elektrickému spotřebiči, stáhnout
na sebe horkou žehličku,
• opařeniny: dítě na sebe strhne ubrus ze stolu
W W W. N E H V I Z DY. C Z

(a s ním hrnek s horkou kávou), pomáhá v kuchyni (vylije na sebe hrnec s horkou polévkou),
menší děti se při nejisté chůzi chytnou šňůry
od varné konvice (litr vroucí vody může být
osudný!), pustí na sebe v koupelně horkou vodu,
• otravy: nejčastěji nalezenými léky, pokojovými
rostlinami nebo chemikáliemi (čisticí prostředky – často kyselina nebo louh odlité v lahvích
od pitné vody), nezabezpečené odpadky,
• pády: z výšky, ze schodů, uklouznutí na mokré
dlažbě v koupelně, nárazy na ostré hrany nábytku, pády z tříkolky či kola,
• tonutí: často v bazénech doma na zahradě, ale
i v přírodě.

Měli bychom děti naučit:
1) jaké situace, předměty a chování jsou pro ně nebezpečné,
2) proč jsou nebezpečné,
3) jak se chovat, aby se jim nestal úraz.
Andrea Lankašová
odborná výživová poradkyně
alankasova@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z RADNICE

PŘIVÍTALI JSME NA RADNICI NOVÉ OBČÁNKY

Matěj Modrák, Terezie Svatošová, Tobiáš Velebný, Šimon Šolc, Jakub Srostlík, Elena Urbanová

Další vítání nově narozených nehvizdských občánků se konalo 11. června. Vzhledem k tomu, že se
sešlo více dětí stejného věku, bylo vítání rozděleno
do dvou skupin. Malá miminka spolu s rodiči, prarodiči i sourozenci přivítali starosta Vladimír Nekolný, předsedkyně komise školství, kultury a sportu Petra Horáková a člen školské komise Tomáš

Terezie Jarošová, Darina Hanková, David Jileček, Stela Bystroňová, Oliver Max Bartoš

Adamec. Díky učitelkám Kláře Příplatové a Martě
Štěchové a dětem ze základní školy bylo vítání zpestřeno krásným vystoupením – děti předvedly svůj
program oběma skupinám, za což jim patří velký
dík. Upozorňujeme rodiče, že si na radnici mohou
vyzvednout fotografie a hrnečky s fotkami svým miminek. Další vítání občánků bude 3. září. Pokud se

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU

INZERCE

• OBĚDY SENIOŘI - V podatelně úřadu nebo
ve vývěskách získáte bližší informace o stravování pro seniory o prázdninách.

• AUTOBUS do Prahy – od 1. 7. 2011 je upravený
jízdní řád linky 398. Vyzvednout si jej můžete
v podatelně úřadu nebo v místní trafice. Změny
jsou platné po dobu prázdnin.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

fota: Josef Kyncl

vám narodilo miminko a přejete si, aby bylo na radnici přivítáno, napište na mestys@nehvizdy.cz.
Od ledna letošního roku jsme přivítali již 24 malých
občánků a těšíme se na další.
Mirka Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

OZNÁMENÍ:
MUDr. IRENA LOSMANNOVÁ
Praktický lékař pro dospělé
Přijímáme nové pacienty.
Ordinace v Nehvizdech: od září každé úterý
13.00 - 15.00. Ostatní dny ordinace v poliklinice
Čelákovice. Bližší informace: www.praktik.unas.cz

Z ČERVNOVÉHO zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy:
• ověřilo podle Odůvodnění změny č. 1 územního plánu městyse Nehvizdy
zpracovaného pořizovatelem, které tvoří přílohu usnesení, že předložená
změna č.1 územního plánu městyse Nehvizdy není v rozporu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
• vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 1 územního plánu městyse
Nehvizdy, schváleného usnesením Zastupitelstva obce ze dne 23. 7. 2007, vydaného opatřením obecné povahy č.j. 525/2007, které nabylo účinnosti dne
8. 8. 2007, a které obsahuje grafickou část, textovou část a odůvodnění, a které je uvedeno v příloze usnesení,
• uložilo starostovi městyse zajistit vyvěšení veřejné vyhlášky o opatření
obecné povahy k jeho účinnosti.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy dále schválilo:
• celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2010, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2010, a to bez výhrad,
• podání žádosti o dotaci na volnočasové aktivity (hřiště za valem a u fotbalového hřiště),
• podání žádosti o dotaci na vyčištění rybníka v Nehvízdkách
• podání žádosti o dotaci na obnovu staré cesty u Sv. Anny
• podání žádosti o dotaci na nákup komunální techniky
• podání žádosti o dotaci na zateplení budovy úřadu a výměnu oken
• vydat souhlasné stanovisko na 2. etapu výstavby pod zastávkou U Studánky až po splnění regulativ ÚP a úhradě částky za připojení na infrastrukturu
v 1. etapě
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy vzalo na vědomí:
• zprávu starosty a místostarosty a zprávy komisí finanční a bezpečnostní, školství, kultury a sportu, stavební a životního prostředí.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
Podrobný zápis z jednání najdete na úřední desce na www.nehvizdy.cz a také před
budovou radnice.
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
BEZPEČNOST V NEHVIZDECH

PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA NEUSÍNÁ

INZERCE

ských obcí odpověděl
ve věci církevních pozemků v katastru plánované elektrárny pražský
arcibiskup Dominika
Duka, že RWE předložil
katolické církvi „nabídku, která se neodmítá“.
Stalo se tak i přesto, že
starosta ve svém dopisu
pražského arcibiskupa
seznámil se situací okolo
záměru výstavby elektrárny i s důvody, proč
jsou okolní obce zásadně proti. Zároveň na něj
apeloval, aby při jednání
s RWE vzal v potaz zhorZa Nehvizdy podepsal v květnu memorandum starosta Vladimír Nekolný
foto: Petra Horáková
šení životního prostředí
i podmínek pro život desítek tisíc lidí, které by elekO podpisu májového memoranda a dopisů evroptrárna ovlivnila.
ským komisařům jsme psali v květnovém čísle kuPro dokreslení situace dodávám, že na nehvizdrýra. A jaké jsou další aktuality?
skou, čelákovickou i mochovskou radnici doputoNehvizdy uplatnily v rámci připomínkování Zásad
vala do rukou starostů a místostarostů pozvánka
územního rozvoje Středočeského kraje námitku
od RWE na víkend strávený v Karlových Varech,
proti případné změně územního plánu našeho krav luxusním hotelu a na rautech pořádaných u příje, která by výstavbě elektrárny dala zelenou. Stejně
ležitosti karlovarského filmového festivalu. Pozvání
postupovaly také další obce a sdružení spolupracupředstavitelů RWE všichni rozhodně odmítli.
jící v komisi proti PPE. Výsledky připomínkování
Petr Mück
budou s ohledem na značné množství podnětů znáfinancni@nehvizdy.cz
my až za několik měsíců.
Článek byl připraven s využitím podkladu zpracovaMálo potěšitelné je, že na dopis čelákovického staného v rámci komise proti PPE.
rosty Josefa Pátka zastupujícího sdružení Polab-

ZLEPŠUJEME
SPOLUPRÁCI
S POLICIÍ ČR
Městys připravuje na základě možností obsažených v policejním zákoně uzavření součinnostní dohody s Policií ČR v oblasti veřejného
pořádku. Současná nadstandardní spolupráce
s čelákovickým policejním oddělením by tak
měla být formalizována a dále prohloubena zejména v otázkách koordinace opatření
s Obecní policií Šestajovice a výměny informací mezi všemi hráči na bezpečnostním
poli. Aktuálně městys dokončuje text návrhu
dohody, který bude po prázdninové pauze
projednán s ostatními účastníky, aby mohl být
dokument podepsán co nejdříve.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Aktuální
informace na
www.nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

PŘEHLED aktivit
Strážníci v červnu odsloužili v Nehvizdech 30 denních a 12 nočních
směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného
pořádku a pravidel silničního provozu v obci.
V červnu řešili policisté v Nehvizdech celkem 11 skutků (4 trestné činy
a 7 přestupků v dopravě). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti
Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hodin.

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
NE: 19-24
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA
TEL.: 604 791 142
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

COCKTAILY
A DRINKY,
ITALSKÁ KÁVA,
DEZERTY,
SUSHI,
PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY,
VÍNA...
OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

Střípky z akce
Dne 4. 6. 2011 v 02:45 hodin hlídka Obecní policie Šestajovice, prováděla
v Nehvizdech kontrolní činnost, když zpozorovala pomalu se pohybující
vozidlo zn. Škoda. Protože vozidlo střídavě zastavovalo u nemovitostí v ul.
Družstevní a následně pak v ul. Za Humny, strážníci přikročili ke kontrole
osádky podezřelého vozidla s ohledem na nedávná vloupání do rodinných
domů a další majetkovou trestnou činnost. Osádka civilního vozidla se
prokázala služebními průkazy PČR.
V Nehvizdech, v ul. U Hřbitova v době od 17.00 do 19.30 hod dne 14.
6. 2011 neznámý poberta a vandal rozbil nezjištěným předmětem okna
u vozidel zn. Volkswagen a Subaru, ze kterých tento výtečník odcizil vak
s holemi na golf a příslušenství a dále batoh s finanční hotovostí a osobními
věcmi, čímž způsobil celkovou škodu odcizením ve výši 75 000 Kč a škodu poškozením vozidel ve výši 40 000 Kč. Jakékoliv informace relevantní
k případu oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
Kontakty:
Obecní policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664, Telefon: 974 881 720
E-mail: phoocelak@mvcr.cz
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