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DĚKUJI VŠEM, ŽE JSME NĚKOLIK MĚSÍCŮ
KORONAKRIZE V NEHVIZDECH ZVLÁDLI
Vážení spoluobčané!
Konečně se vracíme do běžného života. Ráno
opět vidíme děti, jak spěchají do školy, nebo je
rodiče vedou do školky či dětské skupiny.
A zpátky jsou občas i ranní dlouhé kolony vozidel. Plní se všechna nehvizdská sportoviště,
děti i dospělí chodí do kroužků, ožily
i nehvizdské restaurace a my začínáme žít jako
v období před epidemií koronaviru, která nám
přinesla mnoho nepříjemného. Věřím, že jsme
z nejhoršího venku, ale jak se říká, čert nikdy
nespí, nesmíme podcenit možnost návratu
epidemie, i když věřím, že se tak nestane.
Během oněch měsíců, kdy platila různá omezení, se každý den scházel krizový štáb, vyhodnocoval situaci dle dostupných informací
z krajské hygienické stanice, z nařízení vlády
a krizového štábu nadřízeného orgánu.
A snažil se okamžitě reagovat, aby byly Nehvizdy a jejich občané v co největším bezpečí.
Byli jsme mezi prvními obcemi, které zabezpečily dezinfekci, roušky a další ochranné
pomůcky. Za vším byla nejen práce krizového štábu, ale je to také zásluha nehvizdských švadlen, které sedly ke strojům a ušily
roušky, dobrovolníků a nehvizdských hasičů,
kteří plnili dezinfekci a rozváželi ji do všech
nehvizdských domácností. Poděkování patří
i pracovníkům technických služeb, kteří
poctivě každý den dezinfikovali obec. Dámám
z úřadu, které vyřizovaly pomoc pro seniory

Nehvizdský Kurýr vychází výjimečně jako květnové a červnové vydání
dohromady, čekali jsme, až poleví
některá omezení a budeme moci
v Kurýru přinést informace, které
se za několik dní opět radikálně
nezmění.
Prodlevu jsme se vám snažili vynahradit aktuálními informacemi
na webu městyse a na sociálních
sítích. Všechny informace jste
mohli získat také prostřednictvím
aplikace V obraze. Uzávěrka červencového čísla je 25. června.
Vaše redakce
Jiří Poběrežský
a krizový štáb Nehvizd
starosta@nehvizdy.cz

a vážně nemocné občany. Řediteli naší základní
školy a všem učitelům, kteří zvládli online
výuku. A stejně tak si vážím toho, že k distanční výuce přistoupila i naše základní umělecká
škola a také dětské skupiny nabízely rodičům
nejmenších online program na Facebooku.
A hlavně děkuji vám všem, že jste se drželi
všech nařízení a doporučení, takže z krize
vyšly Nehvizdy bez vážné újmy. Snažili jsme
se v době koronakrize s vámi každý den komunikovat prostřednictvím webu a sociálních
sítí a z vašich ohlasů víme, že jste vše vnímali
a skvěle jste reagovali.
Nyní již mohu prozradit, že v našem městysu
byly čtyři případy této zákeřné nemoci, které
naštěstí měly lehčí průběh podobný chřipce.
Všichni jsou již zdrávi, z čehož mám velkou
radost.
Dopady epidemie budou mít vliv ve všech
oblastech české ekonomiky. Náš městys jako
všechny obce a města v republice toto pocítí
krácením daňových výnosů, což může ovlivnit investiční akce. Mnohé obce od těchto
investic upustí, další budou nucené zadlužit
se, aby mohly dále fungovat. Městys Nehvizdy
jako ekonomicky zdravá obec bude nucena
přehodnotit některé chystané akce, stanovit
priority a s přístupem řádného hospodáře
pracovat s každou korunou. Už nyní však
víme, že všechny zásadní investice zvládneme,
ať už jde o dostavbu školy, stavbu vodovod-

ního přivaděče nebo rekonstrukci čistírny
odpadních vod.
Chtěl bych se zastavit u dvou nejpalčivějších problémů spojených s minulými měsíci. V obci došlo
k navýšení odpadu asi o 30 procent. Musíme
proto hledat řešení, jak navýšit kapacitu a ideálně
najít vhodnější lokalitu pro naše sběrné místo.
Zátěž koronavirové krize, kdy byli téměř všichni
pořád doma, dopadla i na čistírnu odpadních
vod. Již v létě začneme s rekonstrukcí čističky,
abychom posílili její kapacitu. Všechny komponenty již máme objednány.
Chtěl bych apelovat na všechny občany, aby se
kvůli možnému návratu epidemie koronaviru
na podzim, nechali letos očkovat proti chřipce,
a nevystavovali se tak dvěma nemocem
zároveň. A kdyby cokoliv, na úřadě máme stále
k dispozici dezinfekční prostředky, roušky, rukavice, které dokážeme kdykoliv poskytnout.
Závěrem mi dovolte osobní poznámku: Velmi
mě mrzí, že i v době koronavirové krize, kdy
jsme opravdu nevěděli, kam dříve skočit,
abychom pro vás udělali Nehvizdy bezpečné,
přijal městys a nadřízené orgány opakovaná
podání několika občanů, která musí řešit.
S jejich výsledky seznámím občany po obdržení výsledků. Přeji všem
hodně sluníčka a dobrou náladu.
Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ
HODINY V NEHVIZDECH
Obecní úřad
(otvírací doba pro veřejnost)
PO: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
ST: 8.00 -12.00, 13.00 - 17.00
ČT: 8.00 -12.00

Pošta Partner
(v budově obecního úřadu)
PO: 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
ÚT: 8:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
ST: 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
ČT: 8:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
PÁ: 8:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Obecní knihovna
(Pražská 14, budova staré školy)
ÚT: 14:00 - 16:00
ČT: 16:30 - 19:00

Sběrný dvůr
ST: 13:00 - 17:00
SO: 9.30 - 13:00
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NA PROCHÁZKU NA NOVOU SKÁLU
VYRAZILA PADESÁTKA LIDÍ
také odborníky na přírodu, aby každá taková
procházka pro nás byla obohacením.

V sobotu 30. května v devět hodin ráno bylo na
místě setkání procházky na Novou skálu téměř
50 výletníků. Počasí bylo pěkné, nálada také.
Polní cesta k Nové skále, která se klikatila
mezi políčky víc než sto let, byla v roce 1977
rozorána. Firma Logla ji obnovila po 42 letech.
Cesta nám rychle utekla a na úpatí kopce jsem
vyhlásil první soutěž. Otázka zněla, kolik je na
západní stráni o rozloze cca 200 m2 stromků
a kolik je tam druhů stromů.
Na vrcholu kopce jsme obešli výhledy na
všechny světové strany, všechny přítomné
jsem seznámil s postupem, jak kopec vzniká,
co se tam všechno vozí, jaké to má podmínky,
a odpovídal jsem na všechny otázky, které
výletníci měli.
Tady jsme také vyhodnotili první soutěž. Na
kousku stráně, okolo které jsme šli, roste 37
stromků sedmi druhů. A výletníci dostali hned
další úkol - spočítat stromky na vrcholu nejstaršího kopce. Po cestě jsme s návštěvníky skály
probírali výstavbu rozhledny, kterou jsem slíbil.

Špekáčky všem chutnaly, byly od místního
výrobce, pana Skokana. Během opékání jsem
vyhodnotil druhou část soutěže, děti, které
vyhrály, si odnesly čokoládu a dospělí, kteří
spočítali stromky – na vrcholu nejstaršího kopce jich je 30, dostali slzu dobrého alkoholu.
Procházka se vydařila, všichni jsme se pěkně
prošli a shodli jsme se, že to zase někdy
zopakujeme. Už mám několik nápadů na další
soutěže, jak pro děti, tak dospělé, a pozveme

Kontroly na skále pochybení neshledaly
Na závěr bych se chtěl zmínit o tom, že naše
činnost je trnem v oku několika jedincům,
kteří nás neustále udávají na všechny možné
instituce. Příběh z poslední doby: dvě kontroly.
13. května byla na kontrole Česká inspekce životního prostředí. Na základě podnětu provedli
pracovníci inspekce fyzickou kontrolu celého
zařízení s výsledkem – nebyl porušen zákon.
A hned 19. května jsem byl na místě
s další kontrolou, tentokrát z odboru životního
prostředí brandýského městského úřadu. Ani
tato kontrola neměla připomínky k provozování. Dokumentace je k nahlédnutí.
Každý, kdo bude mít nějaký dotaz, připomínku, se na mě může obrátit.
Jiří Glatt
jednatel společnosti LOGLA s.r.o.
j.glatt@volny.cz
Fota: Richard Sedlický, Daniel Štěch

Ohniště u závory je pro všechny
Cesta nám rychle uběhla a u dálnice nás čekal
oheň a opékání špekáčků. Tím byl zahájen
provoz ohniště, které tam zaměstnanci Logly
připravili a zůstane tam pro každého, kdo bude
mít chuť a náladu si tam na chvilku sednout
a opéct si nad ohýnkem špekáčky. Po nějaké
době tento záměr vyhodnotíme a uvidíme, jak
se osvědčil nebo neosvědčil.

DĚTSKÝ DEN PRO NEJMENŠÍ PROBĚHL V DRÁČKU
Dětský den pro nejmenší v DC Dráček se
sice nakonec odehrál kvůli dešti v herně, ale
děti i rodiče si středeční dopoledne s řadou
atrakcí užili naplno.

-jzFota: Jitka Záhrobská
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

DOBROVOLNÍCI UKLÍZELI NEHVIZDY
Na dvacet dobrovolníků se 6. června ráno
sešlo před obecním úřadem, aby uklidilo
Nehvizdy. Černé pytle, které po víkendu odvezou technické služby, naplnili lidé odpadky
ze všech části Nehvizd.
Další část akce „Jarní úklid v Nehvizdech“ si
vzaly na starost v komerční zóně dvě firmy,
které budou uklízet v průběhu června.
Děkujeme za pomoc také našim hasičům
z SDH Nehvizdy. A velkou radost jsme měli
z toho, že se do úklidu zapojily i děti. Díky
ale patří všem, kdo přiložili ruku k dílu.
Text: Daniel Štěch,
zivotni@nehvizdy.cz
Fota: Aleš Háva, Richard Sedlický,
Daniel Štěch a Jiří Poběrežský

V MĚSTYSI PŘIBYLY DALŠÍ STROMY NOVÉ CHARITATIVNÍ
KONTEJNERY

Ještě na sklonku dubna, kdy nebylo možné
kvůli koronovirovým opatřením pozvat na
sázení stromů veřejnost, zasadili pracovníci
technických služeb podél Toušeňské
a Gabčíkovy další stromy. Celkem jich
v této lokalitě najdete nově 39, další tři ještě
přibudou.
O stín se podél Toušeňské během několika
let postarají lípy, jírovce a javory. Stejně jako
stromy na Horoušanské i ty v Toušeňské
budou technické služby pravidelně zalévat.
Pokud byste se ale chtěli o zálivku některého z nových stromů postarat vy sami, bude
to skvělé, ale napište, prosíme, nejprve na
zivotni@nehvizdy.cz a domluvíme se. Málo
vláhy stromkům nesvědčí, ale přelití je pro
mladé stromky stejně nebezpečné.
Fotbalisté AFK Nehvizdy vysadili v pátek
29. května 26 topolů podél nového fotbalového hřiště. Byla to první akce AFK po
koronavirové krizi. Fotbalisté se postarají
i o zálivku a v plánu mají ještě výsadbu
dalších topolů a jehličnanů.

V Nehvizdech od poloviny května najdete dva
modro-červené kontejnery se symbolem klokánka, a to v ulici Na Příštipku u mateřské školy
a dále v ulici Bedřicha Mouchy u základní školy.
Pokud i v této nelehké době chcete a můžete
pomáhat potřebným, stačí se podívat, jestli vám
doma ve skříni neleží nějaké oblečení, které už
nebudete nosit, nebo z nějž vaše děti vyrostly.
Když tyto věci odevzdáte v Nehvizdech do kontejnerů s logem klokánka, pomůžete tím Fondu
ohrožených dětí.
Odevzdané věci putují dětem do jednotlivých
Klokánků. Projekt KLOK.TEX podporuje všech
15 zařízení Fondu ohrožených dětí v Česku,
která mají celkovou kapacitu 322 míst. Veškeré
informace o projektu naleznete na webových
stránkách www.kloktex.cz či www.fod.cz.
Nicole Nouir Křížková,
ředitelka projektu

Text a fota:
Daniel Štěch
Jiří Poběrežský
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
VOLNÝ ČAS

RESTAURACE NA NOVÉ
V PRŮBĚHU KORONAVIRU
V době koronavirové krize jsme pracovali
i přes omezení nařízené vládou a snažili jsme se
pro vás restauraci i nadále provozovat, alespoň
formou rozvozu obědů nebo výdeje přes okénko. Nedošlo ani k propouštění našich zaměstnanců navzdory těžkým podmínkám.
Naopak. Využili jsme tohoto období v rámci
našich možností k renovaci vnitřních prostor
restaurace. Zároveň pro vás byla vybudována
letní zahrádka s příjemným posezením, grilem
a udírnou, kde se můžete těšit každý středeční
a páteční večer na různé dobroty, k dispozici
je i stálý jídelní lístek. Také byla vybudována
místnost s kulečníkem. Nezapomněli jsme
ani na nejmenší návštěvníky, pro které je na
zahrádce vybudováno dětské pískoviště, také si
mohou v horkých letních dnech pochutnat na
točené zmrzlině nebo domácí limonádě.
Naše restaurace nabízí převážně českou kchyni.
Nově je kuchyně obohacena o burgery
a tortilly. Na výčepu je k dispozici několik
druhů točeného piva a točená limonáda.
Otevřeno je každý den.
Text: Michal Schwägerl
https://restaurace-nehvizdy.cz/
Fota: Mirka Kvasničková

KRÁTCE (NEJEN)
O NEHVIZDSKÉ
CYKLOSTEZCE
Její bezpečnost, hlavně přechod přes silnici
v ulici Toušeňská, se nyní intenzivně řeší. Jak
však dodržet bezpečnost na samotné stezce?
Umíte i Vy po takové stezce chodit nebo jezdit?
Pár rad a doporučení zde máme: Stezka je osázena dopravní značkou C 9a. Podle zákona ani
chodec, ani jezdec nesmí druhého ohrozit. Obě
skupiny účastníků jsou zcela rovnoprávné
a musí se navzájem respektovat. Zatímco pravidla říkají, že se má cyklista nebo bruslař držet
pravého kraje, u chodce je výhodnější držet se
vlevo, už kvůli přehledu. Nestane se pak, že by
chodec nevědomě vstoupil do dráhy jezdce za
ním.
Samozřejmé doporučení je i pro jezdce, aby
neustále předvídali a přizpůsobili svou rychlost
(nejvíce 30 km/h) hustotě provozu. Pro pejsky
a jejich pány je pravidlo jediné: Musíme mazíčka
mít na vodítku a držet ho u sebe. Pozor! Odpovědnost za zvíře a škodu jím způsobenou nese
jeho páníček.
Vidíte, že užívání stezek není zas tak složité.
Stačí k tomu ohleduplnost a respektování ostatních. Tak pohodové užívání cyklostezek a přeji
k tomu dobré počasí.

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

Květoslava PĚTILETÁ
Antonín BENDL
Ladislav PEŠEK
Zdeňka HRNČÍŘOVÁ
Vladimír MICKA
Vlasta UHROVÁ
Rudolf PAČES
František ADÁMEK

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

Bc. Radim Keith
dopravni@nehvizdy.cz
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Věra NEPIVODOVÁ
Irena POSTLEROVÁ
Václav LEDECKÝ
Miloslav KŘÍŽ
Miloš RYČL
Petr VOJTÍŠEK
Věra KOCIÁNOVÁ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ

STAVBA CHODNÍKU K LIDLU POKRAČUJE.
ANI EPIDEMIE JI NEZASTAVILA
Možná jste si všimli, že pokračuje stavba
chodníku k Lidlu. Konkrétně druhá etapa,
která vás dovede až na nový přechod pro
chodce v ulici Okružní.
Druhá etapa chodníku povede až ke kruhovému objezdu u obchodní zóny. Součástí této
etapy bude i přechod pro chodce přes ulici
Okružní a napojení na poslední, třetí etapu
chodníku, kde vzniknou další dvě zastávky –
u Lidlu a firmy Čeroz.
První etapu chodníku včetně dvou autobusových zastávek Na Bulánce dokončily naše
technické služby na podzim loňského roku.
Bohužel kvůli koronavirové epidemii nesehnaly na jaře dostatek dělníků na druhou
etapu, protože mnoho agenturních pracovníků během krize odešlo z Česka za svými
rodinami.
Stavební práce proto zajišťuje pro technické
služby společnost Streamhouse, s. r. o., která
byla vybrána v poptávkovém řízení. Druhou
etapu ukončí firma v září 2020.
Poslední, třetí etapa, včetně dvou nových
zastávek u Lidlu, je plně v režii společnosti

Lidl, která nyní připravuje výběrové řízení na
dodavatele stavby. Tu by chtěla dokončit do
konce letošního roku. Společnost Lidl je také
100% investorem této poslední etapy.
Věříme, že se situace nejen v Nehvizdech,
ale v celé zemi vrátí co nejdříve k normálu,

ustoupí i problémy se sháněním řemeslníků
a chodník bude brzy v celé délce sloužit všem
obyvatelům městyse.
Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

VE ŠKOLE JSME TO ZVÁDLI, DÍK
PATŘÍ UČITELŮM, ŽÁKŮM A RODIČŮM
Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Pražská 14, 250 81 Nehvizdy
www.skolanehvizdy.cz

Výsledek zápisu k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020-2021 počínaje
prvním ročníkem – dle registračních čísel
na základě ustanovení §§ 36 a 183 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Přijatí žáci

Milí přátelé, věřím, že až budete číst tyto řádky bude nám všem už
trochu lépe a volněji. V těchto dnech finišujeme s vyhodnocením
zápisů do 1. ročníku pro příští školní rok – bude zapsáno méně než
100 dětí, tedy se v září otevřou čtyři třídy jako obvykle. A na webu
školy už najdete seznamy s registračními čísly – děti zapsané, děti
s odkladem docházky a děti, u nichž bylo správní řízení přerušeno
kvůli chybějícím dokladům. Poradny budou stíhat jen obtížně, máme
ale čas do konce srpna.
S rodiči budoucích prvňáčků se jistě sejdeme v polovině června na
obvyklé informační schůzce. Od pondělí 11. května běží prezenční
výuka pro žáky 9. ročníku – jde o přípravu k přijímacím zkouškám,
dál běží i distanční výuka. Od 25. května jsme zahájili prezenční výuku pro žáky 1. – 5. ročníku, ti budou mít možnost využít i odpolední
zájmové vzdělávání. Nejde o školní družinu, tato aktivita se poskytuje
bezúplatně, ranní družina v provozu být nesmí. Všichni žáci základní
školy, kteří prezenční výuku využijí, se mohou ve škole stravovat, a to
i žáci prvních ročníků, do jídelny mateřinky chodit nebudou.
A od 8. června mají konzultační hodiny také žáci druhého stupně.
Informací je obrovské množství, všechny dokumenty a informace
naleznete na webu školy www.skolanehvizdy.cz, nebojte se zeptat,
kde máte hledat, nebo upozorněte, že něco chybí, vždycky se umíme
domluvit. Snažím se, abyste informace měli ihned a aby nám nic
důležitého neuteklo.
Přijměte prosím, Vy všichni, můj obdiv a velký dík. Nechci říkat
„zvládli jsme to“„ ale „zvládáme to, jak nejlíp umíme“. Děkuji Vám,
rodičům, kteří jste převzali část učitelské role. Děláte to skvěle, líp to
nejde. Děkuji Vám, žákům naší školy, kteří posíláte ze svých počítačů
a telefonů své práce a dlouhou dobu jste bez kamarádů zavření doma.
Děkuji Vám, moji kolegové, kteří do noci přijímáte maily, whatsappky,
rozvážíte učebnice, skenujete, posíláte, opravujete… Děkuji Vám, kteří
řídíte obec a staráte se, aby se pomoc dostala ke všem potřebným.
A Vy všichni jen tak bokem zvládáte spoustu svých dalších povinností. Všechno to přišlo naráz jak otočením vypínače.
Máte můj velký obdiv a dík. Všichni. Věřím, že společně zvládneme
všechny další výzvy, které naše doba přinese.
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Elektronicky podepsáno
PaedDr. Luboš Rýdlo

Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz
Fota: archiv školy
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Vážení rodiče,
vyučování v naší
základní škole bude
ve 2. pololetí
školního roku
2019–2020 ukončeno
v pátek 26. června.
V tento den bude
vydáno vysvědčení.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

I V DOBĚ KORONAVIROVÉ
JSME BYLI SPOLU

A SPOLU
BUDEME KONEČNĚ
I NAŽIVO
Srdečně Vás zveme na třídní koncerty našich
žáků. Koncerty se uskuteční v kostele sv. Václava v Nehvizdech od 17.00 hodin v tyto dny:
22. 6. 2020 pondělí – sólový zpěv
23. 6. 2020 úterý – klavír, flétna, PHV
24. 6. 2020 středa – klavír, kytara
V průběhu všech koncertů budou v prostorách
kostela k vidění práce žáků výtvarného oboru.
Přijměte též pozvání na závěrečný koncert
„JSME SPOLU LIVE“, ve čtvrtek 25. 6. 2020 od
18:00 hodin, který uzavře sérii třídních koncertů. Na tomto koncertu vystoupí pedagogové
naší ZUŠ, žáci LDO, sbory HUNAMAPO
a JENTAKt a hosté večera.
Jsme rádi, že můžeme spolu s vámi takto oslavit konec školního roku.
Budeme se těšit
pedagogický tým ZUŠ Nehvizdy

Obrátili jsme se na všechny naše žáky. Víme,
že jsou rodiče našich žáků zavaleni prací,
učením, péči o své blízké a o domácnost,
přesto, nebo právě proto jsme jim nabídli
zapojení do projektu, který nás alespoň na
chvíli díky moderním technologiím a umění
zase svede dohromady.
SPOLEČNĚ JSME ZTVÁRNILI PÍSEŇ NENÍ
NUTNO PÁNŮ SVĚRÁKA A UHLÍŘE.
Každý žák, který chtěl, mohl natočit krátké
video. Jakkoliv. Výtvarníci mohli píseň
malovat, tanečníci tančit, dramaťáci recitovat
a hudebníci mohli hrát či zpívat. Bylo to na
každém a nebyly dané žádné mantinely. Podle počtu zaslaných domácích videí jsme pak
dali dohromady TO NAŠE SPOLEČNÉ!
Na speciální stránce byl k dispozici materiál – hudební podklad, notový zápis a text
písně Není nutno, kterou asi zná každý. Tento projekt byl pro všechny naše obory a žáky!
No, a vy sami se teď můžete přesvědčit,
zdali se nám projekt na dálku povedl. Představili jsme naše první vysílání TV Nehvizdy v době, kdy jsme museli být doma, na
sociálních sítích, ale všichni se na ně můžete
podívat také na našem webu
https://www.zusnehvizdy.cz/jsme-spolu/.
Reportáž z celého projektu najdete také na
našem Youtube kanálu:
https://www.youtube.com/watch?v=pWEoaWdsAY8&feature=youtu.be.
Zase jsme byli chvíli spolu.
Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz
Foto: archiv ZUŠ Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
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TAKÉ LETOS DO ŠKOLKY A DĚTSKÝCH SKUPIN
PŘIJMEME VŠECHNY NEHVIZDSKÉ DĚTI OD TŘÍ LET
kteří potřebují skloubit rodinu s prací. Nyní
budeme hledat místo, kde by mohlo vzniknout větší Dětské centrum Dráček (zatím
sdílí starou školu na Pražské společně s naší
základní uměleckou školou) a v něm minimálně čtyři dětské skupiny. Ideálně chceme,
abychom nejpozději pro školní rok 2022/2023
opět mohli přijmout i děti dvouleté.
Víme, že některé děti, kterým budou tři roky
do 31. srpna, se letos nedostaly do školky,
jsou však přijaty do dětských skupin. A chtěli
bychom vzkázat rodičům, že se nemusí bát.
Obě dětské skupiny v Nehvizdech jsou na
vysoké úrovni, jsou to plnohodnotné výchovně-vzdělávací instituce, zaměřují se na
Montessori pedagogiku, logopedii, jógu a vývojové potřeby v pedagogicko-psychologických souvislostech (celkový rozvoj osobnosti
dítěte). A díky maximálnímu počtu 12 dětí
na 2 učitelky ve skupince můžeme zajistit
velmi individuální péči pro naše nejmenší.
Rodiče dětí v nehvizdských dětských skupinách si navíc mohou částku, kterou zaplatí
za docházku, odečíst v daňovém přiznání
v následujícím roce, a to až do částky 14 000
korun za rok.

Když jsme před 10 lety plánovali rozvoj
našeho nehvizdského kampusu, věděli jsme,
že se obec bude rozrůstat a že dětí, které
budou chodit do místní školky a školy, bude
více a více.
Za těch deset let se nám podařilo vybudovat
školu pro více než 1000 žáků (včetně nové
přístavby od 1. 9. 2020), školku pro 197 dětí
a dvě dětské skupiny, které navštěvuje 24
nejmenších.
Loni jsme spočítali koeficient porodnosti
v Nehvizdech a jsme na čísle 2,3 dítěte na
rodinu, což je výrazně výše než celorepublikový průměr. I nás to hodně překvapilo. Počítali
jsme vždy při plánování školních
a předškolních zařízení s koeficientem 1,9
(i ten je vysoký), ale málokdo z nás mohl
předpokládat, že se v Nehvizdech bude lidem
žít tak dobře, že si pořídí i třetí a mnohdy
i čtvrté dítě. My jsme rádi, opravdu, je to radost vidět tolik dětí všude kolem. Je to skvělé.
Jenže, když k tomu připočítáte, že řada
rodičů chce pro děti odklad základní školní
docházky, utřeli jsme si letos po zápisech
do školky orosené čelo, poblahopřáli si, že
jsme v minulých letech otevřeli dvě dětské
skupiny, a zjistili, že i letos se všechny děti,
kterým budou k 31. srpnu alespoň tři roky,
do školky nebo dětské skupiny dostanou.
Hlavní podmínkou pro přijetí bylo – ostatně
jako vždy – že dítě musí mít v době zápisu
trvalé bydliště v Nehvizdech. Toť vše.
Víme však, že je letos situace už poněkud
kritická, a samozřejmě víme, že mnoho rodin
potřebuje umístit do předškolních zařízení
i mladší děti, alespoň dvouleté. Proto plánujeme, že v horizontu dvou let otevřeme další
dětské skupiny, abychom uspokojili i rodiče,
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Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz
Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy
Výsledky zápisů do školky a dětských skupin
najdete na webech školky https://www.msnehvizdy.cz/ a DC Dráček Nehvizdy https://
www.dcdracek.cz/novinky.
Fota: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ
KVĚTNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Zařazení svého správního území do územní
působnosti MAS – Střední Polabí, z. s.,
v programovém období 2021–2027.
2. Uzavření Plánovací smlouvy a smlouvy
o spolupráci se společností CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., na lokalitu CANABA VII
a pověřilo starostu jejím podpisem.
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti – bezúplatně na inženýrské sítě k pozemku p. č. 8/1 v k. ú. Nehvizdy
(vodovodní přípojka pro čp. 100) mezi městysem Nehvizdy a spoluvlastníky a pověřilo
starostu podpisem této smlouvy.
4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti – bezúplatně na inženýrské sítě k pozemku p. č. 7/4 v k. ú. Nehvizdy (vodovodní přípojka pro čp. 100) mezi
městysem Nehvizdy a Z. P. a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 361/1 a p. č. 470 v k. ú. Lázně Toušeň
(přívod vody k vodojemu) mezi městysem
Nehvizdy a J. K. každý pozemek za úplatu

50 000 Kč a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy.
6. Uzavření kupní smlouvy na pozemek
p. č. 353/1 v k. ú. Lázně Toušeň o výměře
1115 m², orná půda, mezi vlastníkem J. M. za
sjednanou cenu 100 000 Kč a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 364 v k. ú. Lázně Toušeň (přívod vody
k vodojemu) mezi městysem Nehvizdy
a P. S. Podmínkou zřízení služebnosti je
uzavření darovací smlouvy na pozemek p. č.
353/1 v k. ú. Lázně Toušeň a pověřilo starostu
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti.
8. Změnu ve využití finančního daru ve výši
150 000 Kč Římskokatolické farnosti Čelákovice, IČO: 43751113, kdy finanční dar bude
použit v roce 2020 na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci kostela sv. Václava v Nehvizdech místo původně plánovaného využití na opravy a údržbu kostela.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene – služebnosti pro

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na pozemek p č. 530/6 a 529/1 v k. ú. Nehvizdy za 10
000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
10. Celoroční hospodaření městyse Nehvizdy a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
bez výhrad.
11. Účetní závěrku městyse Nehvizdy za rok
2019.
12. Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu
městyse Nehvizdy 2020 č. 2.
13. Žádost o poskytnutí individuální dotace
pro AFK Nehvizdy, z. s., U Hřbitova 692, Nehvizdy, IČO: 43750940, ve výši 400 000 Kč na
na celoroční chod oddílu kopané v městysi
a dále schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy s AFK jako příjemcem dotace.
14. Řád pohřebiště v Nehvizdech.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na
úřední desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková,
kvasnickova@nehvizdy.cz

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
POPLATKY ZA LIKVIDACI
ODPADU A ZA PSA
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili
poplatek za odvoz komunálního odpadu
a poplatek za psa, aby tak učinili co nejdříve.
Splatnost poplatků byla ke dni 31. 3. 2020 dle
vyhlášky, ale vzhledem k epidemii byla posunuta k 31. 5. 2020. K uvedenému datu bylo
uhrazeno prozatím 86 % z poplatků za odpady
a pouze 61 % z poplatků za psy. Upozorňujeme
proto všechny, kterých se toto sdělení týká,
že městys přistoupí k vymáhání nedoplatků
v souladu s platným daňovým řádem.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na Úřadu
městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet 5226201/0100.
V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu:
1340 a vaše číslo popisné při platbě za odpad,
1341 a vaše číslo popisné při platbě za psa.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete
v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo 724191245.
Výše poplatků za odpad – OZV č. 6/2019
- 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj.
občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo
přechodným pobytem na území obce na dobu
delší 90 dnů).
- 650 Kč platí osoby, které dosáhnou v přísluš-

ném kalendářním roce věku 65 a více let.
- 750 Kč vlastníci nemovitosti bez trvalého
pobytu za objekt na rok.
Výše poplatků za psa – OZV č. 2/2019
- 250 Kč za jednoho psa,
- 450 Kč za druhého a každého dalšího stejného držitele,
- 200 Kč osoba starší 65 let
- 300 Kč za druhého a každého dalšího stejného držitele staršího 65 let
Více na https://www.nehvizdy.cz/sprava/obecne-zav-vyhlasky/.

u oken a dveří, zvlášť odevzdávejte skleněné
výplně a zvlášť rámy.
Zpoplatněn je tento odpad:
Stavební suť: jeden vozík za auto (cca 500 kg)/
měsíc zdarma, každý další vozík v daném měsíci je zpoplatněn částkou 350 Kč. Pneumatiky
bez disku z osobního automobilu: 50 Kč/kus,
samostatné disky jsou zdarma. Pneumatiky
s disky nebereme.
Pokud jste se přistěhovali do Nehvizd, nebo
z nějakého důvodu nemáte kartičku na sběrný dvůr, přijďte si pro ni na úřad městyse do
podatelny. Podmínkou vydání karty zdarma je
každoroční zaplacení poplatku za odpad.

NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
NA ÚŘADU MĚSTYSE
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Středa 13:00 – 17:00 hod.
Sobota 9:30 – 13:00 hod.
Občané obce se na sběrném místě prokážou
kartou na sběrný dvůr. Vybírá se veškerý
směsný a tříděný odpad z domácností. Nábytek a bytové zařízení domácnosti, prosíme
vždy rozebrat na jednotlivé díly. To samé platí
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Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Fota: archiv městyse Nehvizdy
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TOHLE TADY JEŠTĚ NEBYLO –
zs_uvaly_inzerce_nehvizdy_opr_90_127_tisk.indd
1
14.05.2020
BOMBASTICKÝ
PROJEKT ODTUČNĚNÍ

17:12:29

Projekt určený pro každého,
kdo chce zhubnout a namotivovat.

Společnost PST CLC, a.s. hledá pro
své logistické centrum v Nehvizdech
nové kolegy na pozice

Hubnutí pod naší kontrolou. Rozepsaný plán jídla na
každý den. Detox program.
Jsme s Vámi ve spojení denně! Online tréninky, které
procvičíte kdekoliv a kdykoliv.
A to vše jenom za 600 CZK na dva týdny!
Pod naší kontrolou získáte vynikající 100% výsledek!
Tento projekt je vhodný pro každého. Budeme Vás
motivovat každý den.
Fungujeme jako tým!
Neváhejte a napište nám pro více informací na
WhatsApp: 731 137 256
Těšíme se na vás, @targetmaraton
10

SKLADNÍK,
VEDOUCÍ SMĚNY.

Stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr,
3 - směnný provoz, víkendy volné, měsíční prémie,
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, příspěvek na stravování a
sport, 5 týdnů dovolené. Nástup možný IHNED.

Místo výkonu práce Logistický areál P3
Prague D11, hala DC06, Nehvizdy.
V případě zájmu nám napište na:
hr@pst-clc.cz nebo volejte na
tel.: 724 821 959

WWW.NEHVIZDY.CZ
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Sonrisa

25. – 27.6.
2020

OTEVŘENÍ STUDIA

Tam, kde vzdělávání pokračuje

OTEVŘENÍ STUDIA
Pátek

25. 7.

16:00
18:00 – 20:00

Otevření a představení studia
Španělština pro ty, kdo chtějí
Rok 2020 z pohledu astrologie

Sobota

26. 7.

14:00 – 15:30

Komunikujme srozumitelně

16:00 – 18:00

Kineziologie v našich životech

Neděle

27. 7.

14:00 – 15:30

Francouzština pro ty, kdo chtějí

16:00 – 18:00

Háčkování velkým háčkem

16:30 – 18:00

199,59,249,59,199,299,-

Aby i pracující lidi měli čas se rozvíjet
ČERVENEC 2020
Sobota a neděle

11. – 12. 7.

14:00 – 18:30

Komunikace a vše, co při ní může váznout

Pondělí až čtvrtek

13. – 16. 7.

17:00 – 19:30

Se španělštinou kolem světa

Pátek

17. 7.

16:00 – 19:00

Workshop – Macramé / drhání

Sobota a neděle

18. – 19. 7.

14:00 – 18:30

Změny jako naše jediná jistota

Pondělí až čtvrtek

20. – 23. 7.

17:00 – 19:30

S francouzštinou kolem světa

Pátek

24. 7.

16:00 – 19:00

Workshop – Háčkované dekorace

Sobota a neděle

25. – 26. 7.

14:00 – 18:30

Stres nemusí být stres

+

I děti potřebují své dny
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pondělí až pátek

13. – 17. 7.

9:00 – 16:00

Taneční průprava pro děti (od 3 do 6 let)

Pondělí až pátek
9:00 – 16:00

20. – 24. 7.

Hravá španělština pro děti a mládež (od 7 do 10let a od 11 do 15 let)

@

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z AFK NEHVIZDY

NOVINKY Z FOTBALOVÉHO
KLUBU AFK NEHVIZDY

Máme radost, že fotbalový klub AFK
Nehvizdy opět může fungovat – trénovat
a hrát fotbal. Očekávaný začátek jarní sezóny
se letos neuskutečnil kvůli koronavirovým
opatřením. V měsíci březnu a dubnu se
zastavila činnost oddílu a pracovalo se na
zpracování žádostí o dotace, na kterých jsme
hodně závislí. Z fotbalové asociace oddíly
nedostávají žádné prostředky, pouze se vrací
určitý podíl z vybraných členských příspěvků
pro FAČR.
Od května se začal vracet život na fotbalové
trávníky omezeným trénováním postupně od
malých skupinek a nyní až po celá mužstva.
V současné době probíhá tréninková činnost
naplno. Na hřištích můžeme vidět fotbalisty
od 5 až 45 let, kteří trénují a snaží dohnat
pohybovou absenci. A za sebou mají naši
žáci už i první turnaje.
Pro žáky jsou naplánovaná soustředění
spojené s pobytem na horách. Turnaje v zahraničí byly odsunuté na příští rok. Vedení
fotbalového klubu vyšlo vstříc firmám a ponechalo poskytnuté zálohy s realizací v roce
2021 se slevou 20 %.
Mužstva dospělých začala formou přátelských zápasů. Naplno se fotbalové dění
rozběhne od srpna, pokud nenastane nic
nepředpokládaného.
Mimo fotbalové dění uspořádal 29. května
fotbalový oddíl sázení topolů u nového
travnatého hřiště. Sázení proběhlo v hojném
počtu rodičů s dětmi. Na závěr sázení si
všichni mohli opéct špekáček a občerstvit se
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točeným pivem a děti limonádou.
3.června proběhl nábor nových fotbalistů od
data narození 2015. Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že se novým fotbalistům
bude v našem klubu líbit.
Jiří Poběrežský,
předseda AFK Nehvizdy
Fota: archiv AFK Nehvizdy
afknehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NEHVIZDŠTÍ ATLETI
BYLI #SPOLU NA STARTU

Napříč celou republikou proběhlo 1. června
173 atletických závodů. V akci bylo téměř 18
tisíc atletů.
„Po přepočtení všech výsledků drží atletky
a atleti z AK Sokol Nehvizdy - oddíl atletiky
v celorepublikových tabulkách v kategorii
mladšího i staršího žactva několik prvenství
a mnoho dalších míst v TOP 10,“ uvedl trenér
Tomáš Vojtek
Spolu na startu je akce Česká atletika,
kterou 1. června odstartovala česká atletická
rodina letošní venkovní závodní sezónu.
V tento den se konal atletický mítink
s předními českými reprezentanty a záro-

veň na více než 100 stadionech a dalších
místech po celé republice se uskutečnily
atletické závody dětí a mládeže. Atleti TJ
Sokol Nehvizdy závodili v Čelákovicích
a tamní mítink organizovali.
Video si můžete pustit na Youtube kanálu
Českého atletického svazu nebo na facebookové stránce TJ Sokol Nehvizdy.
Na videa se můžete podívat na facebookové
stránce TJ Sokol Nehvizdy.
pepFota: Luboš Nováček

ZAČNĚTE HRÁT
FLORBAL
A STAŇTE SE
TYGRY
Florbalový oddíl TJ Sokol Nehvizdy zve holky
a kluky (ročníky 2012 až 2014) na nábor do
florbalové přípravky od září 2020.
Nábor se uskuteční v nehvizdské hale v ulici
Bedřicha Mouchy 7. a 11. září vždy od 16
hodin.
Hynek Ondráček
hynek@ondraczech.com

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z TJ SOKOL NEHVIZDY

PRVNÍ „POKORONAVIROVÉ“ ZÁVODY

Zahajovací „pokoronavirové“ závody
dopadly pro nehvizdské atlety úspěšně
V sobotu 16. května uspořádal AK Sokol
Nehvizdy – oddíl atletiky první venkovní
závody po nechtěné pomlce v sousedních
Čelákovicích.
Závodilo se ve vrhačských disciplínách
a atraktivním skoku o tyči. Na startu kromě
nehvizdských atletek a atletů bylo dalších

sedm oddílů. Naši atleti tak mohli poměřit
sily.
„Všichni naši si vytvořili osobní rekordy
a tím vyhráli nad trenérem sázku – když bude
osobák, můžeš mě ostříhat, když ne, stříhám
já vás,“ říká čerstvě ostříhaný trenér Tomáš
Vojtek.
Za úspěšný vstup do sezóny, který zaznamenalo i televizní zpravodajství, patří našim

-pepFota: archiv AK Sokol Nehvizdy
– oddíl atletiky

IV

Z
OVO V U
Í PR STA
ÁL N É M
RM O V
NO NOUZ

OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

atletickým sokolům velký dík, a to konkrétně
Elišce Zimmermannové, Leontýně Dupalové,
Dominice Grábnerové, Nikoletě Lar, sourozencům Truhlářovic, mladíkům na zkušené
Marku Zimmermannovi a Davidu Luňákovi.

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY
1+1 ZDARMA
OBRUBA s 50% slevou
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platnost akce do 30. 6.2020

KUPON na AKCI
KUPON na AKCI

MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE
Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin.
Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

1+1 sklo ZDARMA

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

50% SLEVA na všechny obruby

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.

Provozní doba: Po–Pá 9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 hod., sobota 9:00 – 12:00 hod. • telefon: 323 631 260

Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.
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PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

737 255 648
Ing. Rostislav Kulička
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ Z NEHVIZD
rostislav.kulicka@general-reality.cz

PRVNÍ POMOC

PŘI ŠPINAVÉM KOBERCI
ČISTÍM KOBERCE, SEDAČKY,

SEDACÍ SOUPRAVY, ŽIDLE, KŘESLA,
MATRACE A SEDAČKY V AUTECH
EXTRAKČNÍ METODOU.

Pøímìstské tábory 2020
èervenec
0. turnus
1. turnus
2. turnus
srpen
3. turnus
4. turnus

1.-3.7.2020
6.-10.7.2020
13.-17.7.2020

1800,- Kè
3100,- Kè
3100,- Kè

17.-21.8.2020
24.-28.8.2020

3100,- Kè
3100,- Kè

léto v pohybu - s gymnastikou
a skoky na trampolínì
týden plný sportu
zábavy a kamarádù!

KONTAKT: PETR KALINA

MOBIL: 606 961 682
EMAIL: kapope@seznam.cz

GT Sport Centrum - Nehvizdy

Více informací a on-line pøihlášky
na www.gymnastikasestajovice.cz

gymnastika - skoky na trampolínì
Nabízím externí vedení účetnictví, daňové
evidence, správa personalistiky
se zpracováním mezd pro s.r.o. i OSVČ,
včetně elektronického odeslání veškerých
daňových přiznání
a komunikace s FÚ, SP, ZP a ÚP.
Mám 20letou praxi s osobním přístupem.
Ceny jsou vždy, po dohodě.

Kontakt: ✆ 608955185,
mail: belivanucto@gmail.com
WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V úterý 14. dubna občan Nehvizd oznámil dopravní
nehodu, kdy malý motocykl naboural do domu v ulici
Za Humny. Strážníkovi nehodu popsal svědek tak, že
řidič motocyklu na zpomalovacím prahu předjížděl auto.
Přejetí prahu však nezvládl a naboural do domu. Přestože měl v obličeji tržné zranění, z místa nehody se snažil
utéct směrem ke skateparku. Řidiči předjížděného auta s
majitelem poškozeného domu se podařilo motocyklistu
zadržet. Strážník předal zraněného rychlé záchranné
službě. Přivolaní policisté u zraněného zjistili dechovou
zkouškou jedno a půl promile alkoholu.
V pondělí 20. dubna ve 3 hodiny ráno strážník spatřil
nákladní auto, které zastavilo u pumpy. Řidič tvrdil, že
smí do zákazu jako dopravní obsluha vjet, pokud jede na
čerpací stanici. Strážník navrhnul projednání správním
orgánem, ale řidič přivolal policisty, kteří ho ubezpečili,
že pravdu má strážník.
Ve středu 22. dubna odpoledne strážník vyjel k dopravní
nehodě u semaforu. U nehody nebyl nikdo zraněn a řidičům stačila pomoc při vyplňování euroformuláře.
V pátek 24. dubna strážníkovi občan oznámil, že
v ulici U Studánky si někdo natáčí z červeného audi
domy. Strážník auto dojel v Pražské u semaforu, kde se
připojili i policisté. Řidič sdělil a prokázal, že on i posádka jsou studenty z FAMU a natáčí film, v němž potřebují
natočit záběr prázdné ulice v satelitním městečku.
V úterý 19. května ráno strážník viděl u lomu odstavené
vozidlo Škoda Octavia, které nemělo levé přední kolo.
Auto nevykazovalo známky násilného vniknutí. Později,
když majitel nakládal auto na odtahový vůz, musel strážník usměrňovat na nepřehledném místě provoz.
Téhož dne ráno si občan Nehvizd stěžoval, že dělníci
v ulici Dubová zahájili práci před šestou hodinou. Stavebník se hájil tím, že práce na fasádě musí být hotové
dříve, než na dům bude přímo svítit slunce. Strážník
informaci předal policistům.
Ve středu 27. května odpoledne strážníkovi občan Nehvizd oznámil, že v ulici Okružní stojí několik kamionů
v zákazu zastavení. Strážník na místě zjistil čtyři nákladní vozidla a jednu dodávku, jejíž dva řidiči sdělili, že
zde jen odpočívají po vykládce a jsou na odjezdu. Další
tři řidiči řekli, že je sem poslali z firmy Čeroz, protože
tam nemají místo na zaparkování. Strážník informoval
starostu a řidiče vykázal z místa.
Téhož dne večer si občan Nehvizd stěžoval, že ve skateparku je auto. Strážník tam zkontroloval tři mladíky
a jednu slečnu, kteří si na jízdu na skateboardu svítili
osobním autem. Strážník jim udělil pokutu 500 korun.
Ve čtvrtek 29. května večer strážník při pochůzce
skateparkem zkontroloval deset lidí, kteří u sebe měli
alkohol. Skatepark uklidili a sportoviště opustili.
Téhož dne v noci strážník uviděl auto, které mělo zapnutá pouze světla na denní svícení. Strážník auto dojel
v ulici Pionýrů. Řidič při kontrole nadýchal
téměř promile alkoholu a strážník přivolal
policisty.
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: pov.oo.celakovice@pcr.cz

PRODÁM DOMÁCÍ VEJCE
od slepic z volného výběhu,
krmené klasicky za cenu 4,- Kč/ks.
Telefon: 603 192 780.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 6. 2020. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail-com, 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. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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