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CYKOLOSTEZKA I BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
SE OTEVŘOU DO KONCE LISTOPADU
Výstavba cyklostezky a zároveň také naší
bezpečné cesty do školy je ztížena nepřízní
počasí, ale to nesmí ovlivnit její dokončení,
protože jsme vázáni termínem dokončení
k 30. 11. 2017 dotačním titulem.
Píšu sice o cyklostezce, ale věřte, že především věřím, že tato cesta bude sloužit našim
dětem k bezpečné cestě do školy. Možná je
čeká pár kroků navíc, ale z Unigy, kde trasa
začíná, překročí školáci vozovku jen jednou
v ulici Toušeňské. Díky osvětlení bude cesta
bezpečná i v odpoledních a večerních hodinách, kdy se děti vrací ze školy a z kroužků.
Nyní usilovně upravujeme povrchy ve
východní části cyklostezky, kde se provedla
montáž osvětlení a je položen asfaltový povrch cyklostezky. V západní části této trasy
k fotbalovému hřišti jsme nabrali zpoždění
kvůli sklizni brambor. V této trase jsme
navíc částečně pokládali vodovodní potrubí
budoucího přivaděče, který má být napojen
přes ulici Pražskou do ulice Lipová.
Toto vodovodní potrubí jsme museli položit
také proto, že část potrubí vede pod cyklostezkou, takže by bylo hloupé udělat ji, a
pak ji za rok překopat. Nyní se na této části
usilovně pracuje, a to za každého počasí,
aby se 20. 11. tohoto roku mohl pokládat

asfaltový povrch a trasa cyklostezky tak byla
hotová.
Po položení těchto povrchů se musí instalovat dopravní značení, vyznačit a osvětlit
přechod v ulici Toušeňská a dokončit
propojení cyklostezky a chodníku ke škole.
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Ve čtvrtek 26. října schválilo zastupitelstvo městyse Nehvizdy zřizovací listinu Základní umělecké
školy Nehvizdy, která otevře své brány 1. 9. 2018.
Je to velký krok kupředu a zároveň velký závazek.
Rozhodnutí založit „ZUŠku“ předcházela v roce
2016 veřejná anketa, která jasně ukázala zájem
o její založení.
Je tedy rozhodnuto. Slib daný veřejnosti se blíží ke
svému splnění. Umělecká škola najde své zázemí
v nových prostorách základní školy a umělecké
vzdělávání v ní bude moci najít až 200 žáků s maximálním počtem 64 žáků současně přítomných.
Tato kapacita byla schválena Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.
Zřizovací listinou se zakládají všechny obory
uměleckého vzdělávání, tedy hudební, taneční,
výtvarný a literárně-dramatický, Ty se následně
budou naplňovat a otevírat dle zájmu uchazečů.
A jaký bude vývoj v nejbližších dnech?
Školu zaregistrujeme u rejstříkového soudu, zajistíme zápis do rejstříku škol, vedeného u MŠMT
ČR, a připravíme konkurzní řízení, z něhož vzejde
ředitel ZUŠ. V jeho režii proběhnou na jaře příštího
roku historicky první talentové zkoušky, na jejichž
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Doufám, že počasí nám umožní tuto akci
dokončit v termínu.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Karel Luňák

základě budou k 1. 9. 2018 přijati noví žáci.
Lehce se to píše, ale věřte, že práce a starostí je
se založením školy hodně. Budeme muset sladit
provoz škol tak, abychom se mohli střídat v učebnách. Zřizovatel, kterým je městys Nehvizdy, musí
zajistit kvalitní vybavení ZUŠ, potřebné finanční
prostředky na toto vybavení tedy začlení do rozpočtu na rok 2018. Dále se bude jednat o finanční
podpoře s obcemi, jejichž děti ZUŠ budou také využívat. Nutnou součástí přípravy zahájení provozu
nové školy bude vypsání konkurzu na ředitele ZUŠ
a dále – již ve spolupráci se jmenovaným ředitelem
- zajištění kvalitních učitelů. Velmi si přejeme, aby
naše nová škola byla důstojným partnerem např.
ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích. Stejně tak je naším
společným cílem maximální míra spolupráce mezi
školami, jejich vedením a jejich pedagogy.
Jsme na startu – ale cíl už není v nedohlednu.
Přejme tedy rodící se ZUŠ co nejméně dětských
nemocí a rychlé dospívání!
Luboš Rýdlo
Vladimír Nekolný
zs.nehvizdy@volny.cz starosta@nehvizdy.cz
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V NEHVIZDECH SE ZASE „DÝŇOVALO“
Jen soutěží v sokolovně se zúčastnilo zhruba 200 dětí.
Další přišly na průvod a na ohňostroj. Děkuji moc všem
dobrovolníkům - učitelkám ze ZŠ, MŠ, Dráčku a ze
školské komise. Za TJ Sokol vypomáhala Eva Luňáková,
která si na pomoc vzala děti školou povinné, aby nám
v městysu vyrostli noví dobrovolníci. Svým nadšením
vložili nový náboj do soutěžní disciplíny.
jz-,
Fota: K. Záhrobský a R. Sedlický

Závod v Běchovicích

POSVÍCENSKÁ HUSA
CHUTNALA A MĚLA ÚSPĚCH

Na nehvizdskou posvícenskou zábavu se přišlo pobavit 90 lidí. K dobré zábavě přispěla hudba Radima Keitha i skvělé občerstvení od Tomáše Adamce.
Tombola byla stylová a bohatá. Děkujeme hlavnímu sponzorovi „Restauraci
U Drástů“ za 1. cenu – pečená husa, knedlíky a zelí. Výherci měli opravdu radost.
Děkuji i ostatním sponzorům, kteří věnovali věcné dary nebo poukázky: Petra Máslová (kosmetické služby, masáže, prodlužování řas), Rámování MYJO, DC Dráček,
Alena Nekolná, Srdcerváči (NFOZP), Kofola, a. s.
Skvělé výkony v populárním závodu Mladé Běchovice
2017: Isabela Nevrlá obsadila 4. místo ze 44 závodnic,
Amélie Nevrlá 15. místo z 53 závodnic. -el-
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Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Jitka Záhrobská
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SE SENIORY SE ZASTUPITELÉ SETKÁVAJÍ PRAVIDELNĚ.
JEJICH NÁZORY JSOU PRO OBEC DŮLEŽITÉ
Dne 26. října 2017 se na radnici konalo naše
tradiční setkání se seniory. Po promítání fotografií akcí, které městys organizuje nebo se jich
účastní jako spolupořadatel, následuje diskuze
se zastupiteli.
Nejdříve se probíraly akce pro seniory. Bylo jim
předloženo několik návrhů výletů pro nadcházející rok. Z nabídky si vybrali dvě akce, a to
výlet do Čapího hnízda, výstavu v Litoměřicích
Zahrada Čech a divadelní představení ve Vinohradském divadle.
Pak následovala diskuze, ve které zaznělo několik otázek, a to např., jestli obec uvažuje nebo
připravuje projekt bydlení pro seniory. V této
záležitosti si je obec vědoma toho, že takové zařízení bude nutné vybudovat, protože spokojenost
našich seniorů nám není lhostejná. Určitě začneme připravovat záměr, jak toto naplnit.
Zatím vše, co jsme budovali a budujeme, jsme
směřovali na děti a mladší generaci, takže jsme
si vědomi toho, že něco stále našim seniorům
dlužíme.
Dále zde zazněly dotazy na autobusovou dopravu směr Praha o víkendech. S touto problematikou se stále potýkáme, protože obec hradí
autobusovou dopravu linky 354, která zatím
jezdí jen v pracovní dny, protože se obci zatím
nepodařilo zajistit a vybudovat točnu autobusu
se zázemím pro řidiče.

Měli jsme vytipováno několik míst, kde by tato
točna mohla být, a vždy se ozvaly hlasy obyvatel
z míst plánované dočasné točny, že ji tam
nechtějí. Obec musela zajistit pro tento autobus
náhradní řešení, aby mohl alespoň o pracovních
dnech posílit dopravu. To se podařilo zajistit
v soukromém areálu firmy Bártl, s. r. o., ale
o víkendech tento areál nemůže být stále
otevřen.
Nyní se plánuje otočné místo autobusu se
zastávkou a zázemím za výstavbou „Lentilky“.
Po vybudování této otočky může být řešeno
posílení dopravy i o víkendech. Protože přidání

spojů l. 398 není možné z důvodu návaznosti na
jiné spoje. Seniorům bylo zodpovězeno mnoho
dalších dotazů a některé jejich připomínky
jsem si poznamenal, abychom se jimi zabývali.
Tato setkání osobně mám rád, protože potkat
se v neformálním prostředí s našimi seniory
je vždy příjemné a ke spoustě z nich mě vážou
vzpomínky z dětství a je příjemné s nimi strávit
odpoledne.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková

AKCE DO KONCE ROKU
19. 11. 2017 (neděle)

Workshop „Jak využít tajemství
čísel doma i v práci“
17.00–19.00 hodin v DC Dráček
(Pražská 14)

26. 11. 2017 (neděle)

Výroba adventních věnců
15.00 –18 hodin v Základní škole
Nehvizdy (č. p. 243)

2. 12. 2017 (sobota)

Zahájení Adventu v Nehvizdech
Od 14.00 hodin na AFK - více informací viz plakát v tomto čísle

4. 12. 2017 (pondělí)
Mikulášská
16.30–18.30 v sokolovně

8. 12. 2017 (pátek)

18.00–19.30 hodin

21. - 23. 12. 2017

Prodej vánočních kaprů
Zahrada Klubu 100.
Vzpomínková akce operace
Anthropoid –
termín bude upřesněn v příštím
čísle

Dopolední prosincové akce
v DC Dráček v rámci dopolední
herny (8.30–12.00 hod.):

5. 12.

Mikulášská pro nejmenší
(registrace předem)

14. 12.

Zdobení perníčků (bez registrace)

19. 12.

Adventní keramické tvoření
17.00–19.30 hod. v DC Dráček
(Pražská 14)

Výroba ozdob na stromeček (bez
registrace)

14. 12. 2017 (čtvrtek)

21. 12.

Předvánoční posezení pro seniory
Od 14.00 hodin v MŠ Nehvizdy

23. 12. 2017 (sobota)

Předvánoční koncert v kostele sv.
Václava v Nehvizdech

Vánoční program (registrace
předem)
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘI VICHŘICI LÉTAL PO NEHVIZDECH POLYSTYREN
V neděli 29. 10. zasáhla Nehvizdy jako většinu
území naší republiky vichřice. Podle informací
meteorologů dosahoval vítr v Praze-východ
rychlosti až 110km/h. I přes důslednou přípravu na tuto situaci nešlo některým škodám
zabránit.
Byla například poškozena střecha ZŠ, jak na
stávající budově, tak na rozestavěné přístavbě,
poškozeno nebo zlomeno bylo několik stromů
a vyvráceno několik sloupů s dopravním
značením. Všechny škody již byly zadokumentovány a budou řešeny prostřednictvím
pojišťovny.
Největší nepříjemností, která zasáhla Nehvizdy,
však byl létající polystyren ze stavby haly GTL
Prologis v komerční zóně. Stavební dělníci
podcenili předpověď počasí a nedostatečně
zajistili tepelnou izolaci na střeše budovy i další
uložený materiál.
Nejvíce byla zasažena lokalita rodinných domů
společnosti CANABA v západní části obce.
Zde došlo k poškození fasád RD, oplocení,
zahradního vybavení i zeleně na zahradách rodinných domů. Polystyrenové desky však létaly
ještě dál a materiálem byla zasažena i dálnice
D11. Pracovníci dálniční údržby museli v neděli dopoledne asi na hodinu omezit dálniční
provoz, aby mohli vozovku uklidit a zajistit tak
bezpečný průjezd po komunikaci.
S odstraňováním uvolněného materiálu a monitorováním stavu během vichřice pomáhali
i jirenští hasiči. Již během neděle se podařilo
kontaktovat pracovníky stavebního dozoru
a stavbyvedoucího a informovat je o vzniklé situaci. S odstraňováním následků této kalamity
se začalo hned v pondělí ráno a do středy byl
již celý zasažený prostor uklizen.

Přesun agend městského úřadu
Upozorňujeme na přesun agend městského úřadu, oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních
dokladů. A to z MěÚ Staré Boleslavi,
Mariánského náměstí č. p. 28 a oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů z Biskupské 7, Prahy 1 na nové
pracoviště v Brandýse nad Labem, ul.
Ivana Olbrachta č. p. 59.
Od 16. 11. 2017 bude odbor vnitřních
správy pro veřejnost uzavřený z důvodu
stěhování na nové pracoviště do Brandýsa nad Labem. Předpokládaný termín
zahájení provozu shora uvedených
oddělení by měl být od 28. 11. 2017
v Brandýse nad Labem, ul. Ivana Olbrachta č. p. 59.
Úřední hodiny zůstávají stejné: pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý
a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin, polední pauza od 12.00 do 12.30 hodin.
.Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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Zástupcem stavebního dozoru jsme byli pověřeni informovat veřejnost, že se vedení společnosti GTL Prologis, s. r. o., všem poškozeným
hluboce omlouvá, nezříká se své odpovědnosti
a plně se vynasnaží všechny vzniklé škody co
nejdříve nahradit. Občané, kterým byla způsobena škoda létajícím stavebním materiálem ze
společnosti GTL, se mohou obrátit s uplatněním náhrady škody na společnost ARI Projekt.

ARI Projekt, s. r. o.
Ing. Jaroslav Hejhal
Tel: 603 450 126, E-mail: info@ariprojekt.cz
Text a foto: Richard Sedlický			
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

NOVÉ PŘÍRODNÍ HERNÍ PRVKY
NA STARÉ CESTĚ
Stará cesta slouží pro odpočinek i sport
pro všechny generace. Ti nejmenší zde
mohou využít nové přírodní herní prvky.
Kromě naučné stezky jsou zde lavičky po
celé délce, možnost cyklistiky a procházek
s pejsky.
-jz-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ŘÍJNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy rozhodlo:
- V souladu s § 84, odst. 2 písm. e) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle
ustanovení § 27 zákona číslo 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
podle zákona číslo 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále „školský
zákon“), v platném znění, založit školu
s názvem Základní umělecká škola Nehvizdy,
p. o., jako příspěvkovou organizaci (dále také
„škola“) a schválit její zřizovací listinu.
Jsme rádi, že v Nehvizdech vznikne ZUŠ
a tím umožníme další vzdělávání našich dětí.
- Do doby jmenování ředitele řádným konkurzem pověřuje zastupitelstvo městyse Nehvizdy
pana DiS. Aleše HÁVU, nar. 19. 7. 1975, trvalý
pobyt Družstevní 920, Nehvizdy, 250 81,
vedením všech jednání spojených se založením
právního subjektu a jménem tohoto subjektu
jednat jako jeho statutární zástupce.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo:
- Uzavření směnné smlouvy, která řeší směnu
ideální ½ pozemku p. č. 83 o výměře 442 m2 za
ideální 1/2 pozemku p. č. 609 o výměře
2497 m2, za ideální ½ pozemku p. č. st. p. 196
o výměře 326 m2 a ideální ½ pozemku p. č.
st. p. 197 o výměře 233 m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Jedná se o dorovnání majetkových vztahů
v areálu bývalé cihelny Nehvizdky, aby se
dokončila dohodnutá směna před odkoupením id. 1/2 celého areálu. Část areálu již byla
rozdělena mezi městysem a panem M. R.

STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ KOMISE
Dotace na zeleň v okolí bytové výstavby
Stavební komise připravuje spolu s MAS
Střední Polabí dokumentaci pro podání žádosti
o dotaci na osázení zeleného pásu kolem RD
společnosti Canaba. Součástí stavby bude i pěší
chodník, lavičky a odpočinkové plochy. Do této
akce bude zahrnuto i okolí Rákosníčkova hřiště
a kontejnerové plochy na tříděný odpad v ulici
Na Vodoteči.

- Uzavření kupní smlouvy mezi městysem
a panem M. R. na prodej pozemku p. č. st. 97
o výměře 6 m2 za 100 Kč/m2, celkově za cenu
600 Kč, a na prodej pozemku p. č. 525/14
o výměře 30 m2 za 100 Kč/m2, celkově za cenu
3 000 Kč, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
- Záměr na směnu částí pozemků p. č. 212/2,
2012/3 a 200/196 v k. ú. Nehvizdy o výměře
6 500 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Čelákovice za obecní pozemky o výměře
20 000 m2 (orné půdy).
Tato směna pozemků je nutná pro vznik obchvatu Nehvizd.
- Zařazení příspěvku ve výši 600 000 Kč na
opravu kostela do rozpočtu na rok 2018.
- Zadat výběrové řízena na projekty „Oprava
vodojemu a vodovodní přivaděč“ a „Intenzifikace ČOV“ externí firmě.
- Podání žádosti o dotaci na MF ČR na projekt
„Přístavba jídelny a školních dílen“.
- Dokument „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace městyse Nehvizdy na období
2018–2027“ vypracovaný ing. Jiřím Hlávkou.
Tento dokument jsme museli nechat vypracovat podle zákona a na jeho základě bude rozplánována údržba sítí a zároveň je to podklad
k žádostem o dotaci na tato zařízení.
- Účast v elektronické dražbě ideální 1/6 pozemků p. č. 181, 200/171, 200/187, 222, 231/2,
243/1, 300, 303 a 334. Nejvyšší nabídnutá cena
od městyse bude max. 750 000 Kč.
V době schvalování usnesení ZM byla schválena účast na dražbě pozemků, které jsou z části
pod budoucím obchvatem. Tato elektronická

dražba pozemků však byla exekutorem 1. 11.
2017 zrušena.
- Přijetí dotace z MŠMT na projekt „Podpora
MŠ a ZŠ Nehvizdy formou šablon“.
Projekt je zaměřen na personální podporu
(školní asistent), další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské
a matematické gramotnosti. Budeme se více
věnovat usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy a odborným tematicky
zaměřeným setkáváním a spolupráci s rodiči.
Díky projektu vzniknou nové čtenářské kluby
a kluby zábavné logiky. Podpoříme také doučování dětí ohrožených školním neúspěchem.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality
předškolního vzdělávání.
- Rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtu
městyse Nehvizdy na r. 2017 dle předloženého
návrhu.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-126019727/VB/16 (Nehvizdy-kVN, TS, kNN pro p. č. 326/600) mezi městysem Nehvizdy
a ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky pč. 326/489
a 326/527 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Starostu dalším jednáním o koupi budovy
čp. 11.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Věra SVATOŠOVÁ
Jaroslav SLANEC
Emílie VOBĚRKOVÁ
Božena DUŠKOVÁ

Hana KVASNIČKOVÁ
Josef ŠTOLA
Petr PROVAZNÍK

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

Chodník a autobusové zastávky na Pražské
Stavení komise zadala vypracování projektové dokumentace a přípravu ke stavebnímu
povolení prodloužení chodníku na Pražské
ulici od Canaby k prodejně Lidl. Součástí této
dokumentace je i veřejné osvětlení a výstavba
4 autobusových zastávek. Dvě plánujeme na začátku obce a dvě u společnosti Lidl. Vzhledem
k velkému množství zainteresovaných subjektů
však bude projednání této stavby složité
a časově náročné.
-rsstavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŽIVOT MÁME JEN JEDEN!
TAK S NÍM NEHAZARDUJME.
Přátelé, rodiče, holky a kluci,
dal jsem si chvíli času, abych „vychladl“ a aby
text, který teď čtete, nebyl ani příliš emotivní,
ani příliš mentorský, ani příliš učitelský, ani
přehnaně morbidní, co víc, aby zapůsobil, jak
má. Protože nejde o nic jiného než o život.
Ne, opravdu nepřeháním.
Dělám svou práci už dlouho a věřte mi, že
rád. Vidím, jak se mění společnost, jak se
lidské vztahy odosobňují a jak se přenášejí
do virtuálních světů. My dospělí to zvládneme, musíme se s tím vyrovnat, ale na
našich dětech začíná být vidět, že více než ve
světě reálném žijí ve světě počítačových her,
kde nic nebolí a ztráta života se dá vyřešit resetem hry nebo zakoupením dalších
kreditů. Ve světě, kde se rozjeté auto či vlak
dají zastavit kliknutím myši, kde skoku do
vody nemusí předcházet učení se plavat, kde
se nelámou nohy a ruce, kde špatný skok do
vody nekončí invalidním vozíkem… Však
víte, jak to myslím.
Všechno na světě se dá vyřešit – až na dvě
věci. Nevyléčitelnou nemoc a smrt. Špatná
známka, rozbité okno, dětská krádež, schované cvičky, ztracená žákovská, to všechno

patří k životu, s tím se počítá, za dobrý skutek
přijde odměna a za špatný trest a jednoho
krásného dne je z bezzubého prvňáčka maturant nebo absolvent „vejšky“ nebo dělník, to je
fuk, ale zůstane živým člověkem. Vstoupí do
života, bude se z něj radovat, bude s ním zápasit a prožije jej naplněně a šťastně. Prožije, to
je to nejdůležitější.
Všechny nás – rodiče, prarodiče, kantory,
vychovatele, trenéry a všechny, kteří se o děti
starají, spojuje jedna věc – strach o zdraví
a život těch, které jsme přivedli na svět,
či těch, kteří jsou nám svěřeni. Ten strach
je hodně silný a oprávněný. Jsme povinni
neustále našim dětem opakovat, co všechno
nemají a naopak musí dělat pro to, aby zůstaly
dětmi zdravými a živými a aby využily šanci
dospět a dozrát.
Kam tím mířím? K tomu, co jsme ve škole
museli řešit před podzimními prázdninami – k nesmyslné a nepochopitelné zábavě,
kterou není nic jiného než soutěž v tom, kdo
přeběhne silnici těsněji před jedoucím autem,
nejlépe náklaďákem, samozřejmě mimo
přechod a ještě je fajn se do poslední chvíle
schovávat za rohem. Vždyť o co jde – má přeci

volant a brzdy a jak jsem byl poučen, zastaví
na fleku. Proč se, říďo, tak rozčiluješ? Když to
jde v kompu, jde to tak i na silnici, nebo snad
ne? Tak jde tu o život, nebo jsem přeháněl?
Ano, byl jsem hodně rozčilený a hodně
důrazný, když jsem to s dotčenými přebíhači
řešil. Proboha – jste živí, zdraví, máte rodiče,
život před sebou. Nikdo z nás neví, jak dlouhá
je svíčka, která mu hoří od jeho narození, ale
v mých očích a věřím, že i ve Vašich, je hazard
se zdravím a životem neodpustitelný.
Není v našich silách všechny ochránit. Nezabráníme tragédiím, jsme jen lidé. Můžeme se
o to jen pořád snažit a žít alespoň s pocitem,
že víc už dělat nemůžeme. A můžeme ratolestem, které se snaží promarnit svůj život,
dát pár na zadek. Dokud je na jaký a dokud
to ještě jde. Možná jim pak dojde, že bolest
je skutečná a že mámina vařečka nebo tátův
pásek na zadku bolí míň než rána nárazníkem
kamionu. A že ten bolavý zadek po rodičovské domluvě bolí z lásky.
Váš
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PODZIMNÍ POZDRAV ZE TŘÍDY BERUŠEK

První měsíc nového školního roku uběhl
velmi rychle, jsme všichni kamarádi a do
naší školičky chodíme s úsměvem, který nám
vydrží celý den.
Ani jsme se nenadáli a už tu máme podzim.
V říjnu jsme s dětmi probírali základní témata
týkající se právě tohoto období. Nejprve
jsme se naučili všechna roční období, jako
pomůcka nám posloužila písnička „Jaro, léto,
podzim, zima“. Pak jsme písničkou vyprovodili vlaštovky do teplých krajin. A naučili se
pohybovou hru „Padající list“.
„Jablíčkový a Bramborový den“ byly součástí
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tématického celku „Co nám dala zahrádka“.
Zazpíváním „jablíčkových písní“ jsme zahájili
tento den. Pak jsme si řekli několik zajímavostí o jablkách a naučili se básničku „Neposedná
jablíčka“. Následovaly hry a soutěže. Jak jinak
než v jablíčkovém stylu. Maminky nám připravily vynikající dobroty z jablek, které jsme
během dne ochutnávali. Vyrobili jsme krásná,
červená jablíčka z papíru. Ze slaného těsta
jsme vymodelovali a po usušení namalovali
dokonalá jablka.
Bramborový den se nám též vydařil, nejprve
jsme se procvičili v matematice, bramborami
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naplnili papírové pytle, porovnávali velikost,
brambory počítali, třídili. Děti se naučili
novou pohybovou hru „Brambora“ a básničku
„Bramborák“. Na závěr jsme si z brambor
vyrobili bramborové panáčky, kteří zdobili
naši šatnu.
Tento podzimní týden jsme si náramně užili
a už se těšíme na další týdny a měsíce u nás
v Beruškách.
Text a foto:
Třídní učitelky Berušek
Anna Dostálová a Andrea Nebesařová

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY V NEHVIZDECH
číslo
21
1
15
20
29
7
4
8
24
12
2
9
26
23
10
28
3
14
25
22
17
30
19

Název kandidátní strany			
Hlasy platné
Hlasy v %
ANO 2011				358		27,45
ODS					237		18,17
Česká pirátská strana			170		13,03
TOP 					121		9,27
SPD -T. Okamura				100		7,66
Starostové a nezávislí			78		5,98
ČSSD					60		4,60
KSČM					49		3,75
KDU-ČSL				39		2,99
Strana svobodných občanů			32		2,45
Řád národa-Vlastenecká unie		
20		
1,53
Strana zelených				14		1,07
Realisté					8		0,61
SPR.-Republ. str. Čsl. M. Sládka		
4		
0,30
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát EU		
4		
0,30
Dělnic. str. sociální spravedlnosti		
3		
0,23
Cesta odpovědné společnosti		
1		
0,07
ODA					1		0,07
Česká strana národně sociální		
1		
0,07
Dobrá volba 2016				1		0,07
Unie H. A. V. E. L				
1		
0,07
Strana Práv Občanů			1		0,07
Referendum o Evropské unii		
1		
0,07

Počet okrsků: 2
Počet voličů zapsaných v seznamu: 1 893
Volební účast: 69,10 %
Počet vydaných a odevzdaných obálek: 1 308
Platné hlasy: 1 304

KDYŽ JE NĚKDO V NEHVIZDECH TATÍNKEM...
Rozhovor s autorem knihy Dvojčata na útěku

Nehvizďan Radim Keith má dvojčata. „No
a co?!,“ řeknete si možná. To má v Nehvizdech
kde kdo. Jenže málokdy zůstane s dvojčaty na
rodičovské dovolené táta a málokdy z toho
vzejde kniha, která slaví úspěch nejen jako
blog na sítích, tak jako skutečná kniha. Radim
Keith ale uvádí věc na pravou míru: dovolená
to nebyla a chvilky na psaní knížky si kradl.
Jste prý otec na rodičovské? Proč jste se tak
rozhodl?
Trochu to jen poupravím, že jsem jím byl. Už
se mi rodičovská ukončila. A rozhodl jsem se
takto proto, že to byla čistě logická věc –
a to finanční zabezpečení rodiny. Kdy jsem já
jako hudebník podnikatel neměl tu každodenní jistotu výdělku. Moje žena ano, tak bylo
rozhodování jednoduché.
Jak vám tato role vyhovuje?
Tato role mi vyhovovala jen z části. Nebudeme si nic nalhávat. Ženy to mají v sobě tisíce
let a pak přijde chlap, který neví zhola nic
a začne jim do toho fušovat. Ale zase na
druhou stranu: dvojčata jsou živá a zdravá a já
neskončil v Bohnicích, takže jak by řekl hokejista po zápase: „Tak určitě, i já jsem s výkonem spokojený, dal jsem do toho to srdíčko.“
S jakými reakcemi jste se setkal ve svém okolí?
Víte, že moc reakcí nebylo? Ono se řekne
chlap na rodičovské a každý si myslí, že bude
v obležení dalších maminek a možná i babiček

a budou ho obdivovat ještě více než vítěze
kulturistického klání. Ale pokud vynechám
prvotní zděšení mé rodiny, protože se bála,
jak to zvládnu, spíše jsem bojoval o to své
místo na slunci „dovolenkářů“.

Co vám na „dovolené“ přišlo nejtěžší?
Tak ona to žádná VIP all inclusive od Čedoku
není. Každý den si připadáte jako Kolumbus.
Neustále objevujete nové, a hlavně nepoznané věci. Od přebalování batolat až po první
hádky mluvících malých stvoření. Ale hodně
těžké mi připadalo se probudit v noci. Což
mám doposud.
A co nejlepší?
Nejlepší? To jistě jako matka taky tušíte. Je
super vidět svoje děti už od malička vyrůstat,
měnit se. Zažíváte každý den s nimi to, o co
byste přišla, když pracujete a jen na poslední
tři hodiny přijdete domů, pohrajete si s nimi
a všichni jdou spát. Ten každodenní koloběh,
který je sice v základu stejný, aby měli nějaký
režim, ale jinak tam najdete spousty maličkostí, které vás mile dostanou.
To pak i jako chlap chápu, když je žena na
rodičovské a volá svému muži do práce, co
všechno ty jeho ratolesti ten den zvládly. A ten
chlap, ten neposlouchá, nechápe to. A proto
jsem rád, že já to mohu zažít hned z první
řady.
Šel byste do toho znovu?
Na rovinu – ANO (smích). Ne, opravdu bych
do toho znovu šel. Klidně.
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Dokonce jste napsal knížku. Můžete nám o ní
něco říci?
Tak a teď to zní, že jsem měl opravdu dovolenou a stačil jsem napsat i knížku (znovu
smích). Je to tak, že co jsme se sem přistěhovali, nemohl jsem najít holek deníčky. A tak
jsem si začal vše zapisovat na stránky jako
blog. A nazval jsem to Dvojčata na útěku. Na
útěku proto, že ty naše hodné nezbednice neustále vymýšlejí další a další lotroviny a jsou
stále o krok přede mnou. A ten blog se začal
víc rozšiřovat do podvědomí lidí z různých
koutů naší země. A pak přišel nápad, že to, co
tam není napsáno, bych mohl napsat jinak,
knižně. Takže za tím jsou hodiny nočního
sezení nad stejnojmennou knížkou a přes den
starání se o dvojčata. S lehkým humorem napsáno a životem dodáno od prvotní myšlenky
mít rodinu až po stěhování sem do Nehvizd.
Co byste vzkázal ostatním tatínkům, kteří
třeba váhají?
Váhají mít děti, nebo váhají jít na rodičovskou? K tomu prvnímu – mít děti je ta nejlepší věc. Tuhle větu zná každý už po staletí.
Je škoda je nemít. Rodina je základ. A rodina
vzniká tehdy, jsou-li i v ní děti. A k tomu
druhému – neváhejte ani v tomto, pokud to
z jakéhokoli důvodu bude možné. A vzkaz pro
mamky: Nebojte, my rodit nikdy nebudeme,
ale s dětmi vám pomůžeme, jak jen to bude
možné. Vaši lovci mamutů.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

STŘÍPKY Z NEHVIZDSKÉHO TURNAJE
Ahoj děti, vážení rodiče, drazí
rodinní příslušníci a vlastně
zdravím vás všechny, kteří jste
byli v sobotu 21. 10. v nehvizdské hale. Chtěl bych vám všem
touto cestou moc poděkovat za
to, že jste s námi byli a fandili
jste „našim/vašim“ dětem na
dosud největším florbalovém
turnaji, který Nehvizdy viděly.
Celkem 17 družstev a asi 160
hráčů se zde představilo na
naší palubovce. Vše dopadlo na
výbornou a za to patří dík především hráčům – našim tygrům,
dále také sponzorům
a podporovatelům z vašich řad,
pomocníkům u stolků časoměřičů a zápisu a v neposlední řadě
také maminkám, které „oddřely“
v našem bufetu skoro deset hodin v tahu! Klobouk dolů a moc
děkujeme!
Za trenéry Hynek Ondráček
Fota: Pavel Venera

Mladší žákyně svůj turnaj bez zaváhání jednoznačně vyhrály.

Mladší žáci za podpory mladších elévů odehráli nervy drásající zápasy, skončili druzí.

Přípravka zakusila poprvé atmosféru velkého turnaje a uhájila 5. místem pozici ve 3. koši.

DALŠÍ ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
Nehvizdským tenistům se výborně daří na
celostátních turnajích jednotlivců. V druhé
polovině letní sezóny Jakub Kapusta (TO
Sokol Nehvizdy) vyhrál celostátní turnaj
kat. 8–9 let v Jablonci n. Nisou. Nikola
Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) vyhrála
celostátní turnaje mladšího žactva 10–12 let
ve dvouhře v Českém Brodě a v Nehvizdech
a celostátní turnaj staršího žactva (do 14 let)
ve čtyřhře v Nehvizdech. Minitenisté Dominik Bílek, David Luňák a Alice Ludvíková
ovládli celostátní turnaj minitenisu v Praze
na Cibulce. Celkový úspěch nehvizdských
tenistů završil Dominik Bílek (TO Sokol
Nehvizdy) na zvěrečném Masters na TK
Sparta 19. 8. 2017, kde vybojoval mezi osmi
nejlepšími hráči z ČR skvělé 2. místo!
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Babytenis (8 let),
TK Sparta, 29. 10. 2017 –
střední kurt, 27 účastníků,
HLAVNÍ SOUTĚŽ:
2. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).

2. Anna Berenreiterová (TŠ L. Hradecké),
3. Melánie Studničková a Lucie Dostálová
(TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Lucie Dostálová
(TO S. Nehvizdy) – Anna Berenreiterová
(TŠ L. Hradecké), 2. Dominika Grábnerová
– Melánie Studničková (TO S. Nehvizdy).

Minitenis (6–7 let),
Tenis Cibulka, Praha 17. 9. 2017 –
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy),
2. David Luňák (TO Sokol Nehvizdy),
3. Alice Ludvíková (TO Sokol Nehvizdy).

Minitenis (6–7 let),
Tenis Cibulka, Praha 3. 9. 2017 –
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).

Mladší žactvo (do 12 let),
TO Sokol Nehvizdy, 16.–18. 9. 2017 –
DVOUHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),

Minitenis (6–7 let),
TO Sokol Nehvizdy, 31. 8. 2017 –
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
2. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE

PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKTIVIT V NEHVIZDECH
Aktivita		Organizuje		tréninky				místo		kontakt
Basketbal
TJ Sokol Nehvizdy		
po 20.00–21.30 hod.		
tělocvična
petr@gomola.cz
Florbal muži
TJ Sokol Nehvizdy		
st 20.00–21.30 hod.		
tělocvična
hynek@ondraczech.com
Florbal ženy
TJ Sokol Nehvizdy		
čt 19.30–21.00/ne 18.30–20.00 hod. tělocvična
adela.venerova@seznam.cz
Volejbal		
TJ Sokol Nehvizdy		
út, čt, ne 19.30–21.00 hod.		
sokolovna
annanav@seznam.cz
Karate		
TJ Sokol Nehvizdy		
út, čt 18.30–20.30 hod.		
tělocvična
slahunekj@post.cz
Stolní tenis
TJ Sokol Nehvizdy		
st 19.00–20.30, so 18.00–20.00 hod. sokolovna
horakp@seznam.cz
Cvičení pro ženy TJ Sokol Nehvizdy		
čt 20.00–21.00 hod.		
sokolovna
M. Dvořáková: 733 691 285.
Zumba		
TJ Sokol Nehvizdy		
po 20.00–21.00 hod.		
tělocvična
zumbahelena@seznam.cz
Fotbal muži
AFK Nehvizdy		
út 19.30–21.00 hod.		
tělocvična
jencikhonza@seznam.cz,
											poberezsky@seznam.cz
Jóga (hathajoga) TJ Sokol Nehvizdy		
st 19.00–20.00 hod.		
tělocvična
info@yogablog.cz
Jóga (klasická)
DC Dráček		
po 19.00–20.00 hod.		
DC Dráček
dkurtzova@seznam.cz
Jóga (powerjoga) DC Dráček		
st 19.00–20.00 hod.		
DC Dráček
eva.o@volny.cz
Jóga (Gita)
DC Dráček		
st 9.30–10.30, pá 20.00–21.00 hod.
DC Dráček
gitabal@seznam.cz
Jóga (střed těla) DC Dráček		
pá 9.00–10.00 hod. (s hlídáním dětí) DC Dráček
info@yogablog.cz

Pronájmy
Squashový kurt
TJ Sokol Nehvizdy		
po–pá 16.00–21.30 hod., 		
tělocvična
http://www.sokolnehvizdy.cz/
					ne 16.00–20.00 hod. 				- menu „Rezervace tělocvična“
Kurt na ricochet TJ Sokol Nehvizdy		
po–pá 16.00–21.30 hod., 		
tělocvična
http://www.sokolnehvizdy.cz/
					ne 16.00–20.00 hod. 				- menu „Rezervace tělocvična“
Stůl na stolní tenis TJ Sokol Nehvizdy		
po–pá 16.00–21.30 hod.,		
tělocvična
http://www.sokolnehvizdy.cz/
					ne 16.00–20.00 hod.				- menu „Rezervace tělocvična“
Badminton
TJ Sokol Nehvizdy		
dle rozvrhu na webu		
sokolovna
http://www.sokolnehvizdy.cz/
											- menu „Rezervace sokolovna“
Sokolovna

TJ Sokol Nehvizdy						sokolovna

sokol.nehvizdy@seznam.cz

Tenis
Pronájem nafukovací haly - Petr Kopřiva, tel: 724424971, petr.kopriva@centrum.cz,
web: www.tenis-hala-nehvizdy.cz (veškeré informace a aktuální obsazenost haly na tomto webu)
Pronájem tenisových kurtů v letní sezóně - web: www.sokolnehvizdy.cz, www.tenisnehvizdy.cz
Tenisová škola Sport Advantage - Petr Kopřiva, tel: 724424971, petr.kopriva@centrum.cz (možnost individ. tréninků)

NA TENISOVÝCH TURNAJÍCH
Babytenis (8–9 let),
TC Dvůr Králové, 27. 8. 2017 –
Závěrečné Prince Tour Masters,
HLAVNÍ SOUTĚŽ CHLAPCI:
5. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).

Závěrečné Masters Sparta Minitenis Tour,
HLAVNÍ SOUTĚŽ SMÍŠENÁ:
2. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).

Starší žactvo (do 14 let),
SPORT ADVANTAGE CUP –
TO Sokol Nehvizdy, 24.–25. 8. 2017 –
DVOUHRA DÍVKY:
3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Sára Surovčíková (Lob S. A. Bohnice).

Mladší žactvo (10–12 let),
Lob S. A. Bohnice, Praha 9.–11. 8. 2017 –
DVOUHRA DÍVKY:
1. Anastasiia Oktiabreva (TK Sparta Praha),
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
3. Viktorie Horáčková (TK RAPID LIBEREC) a Eva Belšánová (TK Neridé).
ČTYŘHRA DÍVKY:
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Erika Nováková (TK Sparta Praha).

Minitenis (6–7 let),
TK Sparta 19. 8. 2017 –

Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenis. oddílu TO Sokol Nehvizdy

WWW.NEHVIZDY.CZ

Šimon Vališ
Foto: Eva Batalová

Dominik Bílek
Foto: Tomáš Bílek
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

FOTBALOVÝ PODZIM JE POMALU ZA NÁMI
Dny se krátí, listy opadávají a zima pomalu
klepe na dveře a to pro nás, fotbalisty,
znamená, že se pomalu uzavírá podzimní
část a je chvíle na ohlédnutí se a shrnutí
uplynulé půlsezóny. A že je opravdu co
hodnotit…
Naše vzájemné snažení začalo již na konci
letních prázdnin, kdy naši Nefíci a Bobříci
absolvovali společné týdenní soustředění,
tentokrát ještě na našem domovském stadionu v Nehvizdech, kde pomalými krůčky
zlepšovali jak fyzickou kondici, tak práci
a preciznost s balónem a připravovali se na
další těžkou dřinu, ale samozřejmě i zábavu,
která nás čekala v průběhu dalších týdnů
a měsíců.
Celé soustředění jsme zakončili společným
grilováním a jednodenním stanováním
přímo na hrací ploše.
Myslím, že by v tuto chvíli stálo za to
uvést i několik statistických čísel: …Náš
tým Bobříků a Nefíků (tzn. ročníků 2009
a mladších) má 47 fotbalistů a 6 hráček;
za podzimní část sezóny jsme odehráli 21
turnajů; to i s přátelskými utkáními obnáší
108 zápasů a opravdu, opravdu nespočet
vstřelených gólů, brankářských zákroků
a skvělých fotbalových výkonů.
Za tím vším stojí silný a nebojácný trenérský tým, kde každý svou činností a péčí
o naše nehvizdské fotbalové naděje strávil
cca 150 hodin přímo na hřištích a mnoho
dalších při určování nominací, tréninků,
ideálních sestav a strategií na jednotlivé
utkání.
Veškeré ty hodiny píle a odhodlání se ale
zúročily na zápasech samotných, kde s hesly
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“,
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„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ a „Když
nemůžeš, tak přidej“, jsme mohli zaslouženě
obdivovat velké pokroky, které všichni od
prázdnin udělali, a nádherné akce a fotbalové finesy, jež mnohokrát ocenili nejen naši
věrní fanoušci z řad rodičů, ale i přítomní
z ostatních týmů.
Přestože by bylo správné zde rozebrat
všechny zmíněné turnaje, zápasy a výkony
jednotlivých hráčů, neboť by si to určitě
všichni zasloužili, musel bych popsat ještě
několik dalších stránek, proto bych alespoň
vyzdvihl skvělé reprezentování našich Bobříků, kdy po čtyřech odehraných turnajích
soutěže MINISTAR drží výborné 2. místo
své základní skupiny.
Velkolepého úspěchu také dosáhli naši
Nefíci, kteří ve své skupině „H“ Okresního
fotbalového svazu pro Prahu-Východ dominovali a na šesti turnajích postupně vyhráli

WWW.NEHVIZDY.CZ

dvacet devět ze třiceti odehraných zápasů a
s celkovým skóre 187 vstřelených a 35 obdržených gólů se umístili na 1. místě a zajistili
si účast v elitní skupině pro jarní část…
Jejich úspěch jste mohli podpořit v sobotu 11. 11., kdy v poločase mistrovského
utkání našeho A týmu s mužstvem Zelenče
(začátek 14:00) proběhlo vyhlášení a jejich
ocenění.
Závěrem bych chtěl všem hráčům, hráčkám,
trenérům, rodičům a těm, kdo nás podporují, poděkovat a doufám, že se budeme
fotbalem i nadále bavit, tak jako tomu bylo
doposud.
NEHVIZDSKÁ JE SÍLA NAŠE,
SEBEREME BODY VAŠE,
HEJ, HEJ, HEJ …
BOBŘÍCI/NEFÍCI JSOU NEJ!!!
Kolektiv trenérů přípravek.
Fota: Archiv AFK Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ BĚH 2017.
BOJ DO POSLEDNÍCH METRŮ
V letošním ročníku si přišlo zaběhat 75 závodníků a závodnic.
Všichni předvedli skvělé výkony
a v některých kategoriích byl boj
až do posledních centimetrů.
Fotogalerii i výsledkovou listinu si
můžete prohlédnout na stránkách
www.sokolnehvizdy.cz. Těšíme se
na Vás zase příští rok.
-el-
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NÁSTAVBA ŠKOLY: DOHÁNÍME SKLUZ
Po počátečních potížích s budováním
nástavby školy, kdy se jednalo o problematickou demontáž stropních panelů, se
snažíme intenzivně dohnat skluz. Nyní
už jsou nové stropní panely namontovány, vyzděno je obvodové zdivo i s příčkami a namontována vazba se střešní
krytinou.
Pokračuje se se zateplováním stropní
konstrukce, s montáží oken a zateplením
venkovní fasády, dále se bude pokračovat s montáží elektrorozvodů, vystrojováním sociálního zařízení a montáží
topení. Následovat budou vnitřní omítky,
dokončí se schodiště a tím budova bude
připravena pro instalaci podlah a na
montáž vnitřního vybavení. V 2. NP, kde
se nacházely byty, musíme také provést
rekonstrukci prostor s výměnou otopné
soustavy a elektroinstalace. Takže nás
ještě čeká mnoho práce, než tuto budovu
dokončíme dle projektu a našich před-

stav a předáme k využívání základní
škole. Podle smlouvy o dotaci musí být
nástavba dokončena do konce roku 2018,
což jsem přesvědčen, že bude splněno,

a o kolaudaci budovy požádáme už v říjnu.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Alena Nekolná

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Někdy se dějí i dobré věci! Dne 6. 10. 2017 našel občan peněženku nedaleko restaurace U Paši. Peněženku předal obecnímu strážníkovi. Ještě týž
den se podařilo peněženku vrátit jejímu majiteli z Horoušan.
Pozor na podvodné sbírky na ulici! Dne 10. 10. 2017 strážník obdržel informaci, že skupinka lidí u supermarketu Lidl vybírá peníze na postižené
lidi. Strážník postupně dostihl všechny, kteří peníze vybírali, a uložil jim
pokutu pět tisíc korun za porušení obecní vyhlášky.
Dne 17. 10. 2017 strážník zastavil vozidlo, které v protisměru projelo
jednosměrnou ulicí Bedřicha Mouchy. Řidič u sebe neměl řidičský průkaz a strážník z něho cítil alkohol. Dotazem na policii, strážník zjistil, že
řidič má zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidič se tímto jednáním
dopustil trestného činu a strážník ho předal policistům.
Dne 29. 10. 2017 v ulici Pražská
náporem větru spadla vrba.
Strážník společně s Karlem
Luňákem nařezali kusy dřeva
tak, aby nebyly nebezpečné.
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

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 11. 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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