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STATISTIKA NENÍ NUDNÁ,
ZVLÁŠŤ KDYŽ JDE O MÍSTO, KDE ŽIJEME
Občané se často ptají, kolik má obec obyvatel,
kolik je zde domů. Proto jsme zpracovali malou
statistiku, abychom tyto otázky zodpověděli.
Teď tedy několik čísel. Počet obyvatel městyse
Nehvizdy k 1. lednu 2011 byl 1586 přihlášených
obyvatel, z toho bylo 179 cizinců. O pět let později, k 1. lednu 2016, má městys 2531 přihlášených
obyvatel, z toho 137 cizinců.
K počtu domů podle vydaných čísel popisných:
Před pěti lety bylo vydáno 690 a k 1. lednu 2016
už je to 921 čísel popisných.
Kapacita mateřské školy se zvýšila od roku 2011,
kdy byla 64 dětí, na 197 dětí. Základní škola
měla ve školním roce 2010/2011 celkem 97 žáků,
z toho 45 dívek. Ve školním roce 2015/2016 má
škola už 274 žáků, z toho 120 dívek. Letos je
přihlášeno k zápisu do první třídy 101 dětí.
Kapacita školních jídelen se zvýšila z původních
450 vydaných obědů na 950 obědů,
a to tak, aby kapacita stačila do budoucna, kdy už
bude plně obsazena celá škola.
Dále bychom chtěli zdůraznit, že městys se snaží
držet ceny poplatků na stejné výši jako v minulých letech. Jako příklad uvádíme cenu vodného
a stočného v roce 2012 za m³, kdy byla voda za
39,33 Kč vč. DPH a stočné za 28,96 Kč vč. DPH.
V roce 2016 stojí vodné 39,68 Kč/m³ vč. DPH
a stočné 29,21 Kč/m³ vč. DPH.

Přibyly nové autobusové spoje, nově k nám jezdí
linky 354 a 343. Celkově se zvýšil počet spojů
z Prahy do Nehvizd o 20 autobusů denně.
Doufáme, že na všechny otázky jsme uspokojivě
odpověděli. Pokud ne, pište, ptejte se, nebo přijďte
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V Nehvizdech žije podle statistik 2531 přihlášených obyvatel, z toho 137 cizinců. Máme zde už 921 čísel
popisných.
Foto: Archiv městyse

U památníku seskoku paraskupiny Anthropoid
jsme si dne 28. 12. 2015 připomněli již 74.
výročí této události. Slavnostní akce se zúčastnili představitelé Českého svazu bojovníků za
svobodu, výsadkoví veteráni, zástupci České
obce sokolské, Generálního štábu Armády ČR,
městyse Nehvizdy a veřejnosti.
Vyslechli jsme si zajímavé projevy, v nichž byla
vyzdvižena odvaha místních občanů. Došlo
také ke společnému zpěvu české státní hymny.
Již nyní se můžeme těšit na příští, 75. výročí. Svoji účast totiž přislíbili zajímaví hosté.
V případě dobrého počasí nám byl přislíben
seskok parašutistů a hymnu nám zazpívá náš
nehvizdský pěvecký sbor.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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osobně, rádi vás u nás
na úřadě přivítáme.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Slavnostní akce se zúčastnili představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu,
výsadkoví veteráni, zástupci České obce
sokolské, Generálního štábu Armády ČR,
městyse Nehvizdy a veřejnosti.
Foto: Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NAŠI ŽÁCI NA VÁNOCE
VYSTOUPILI VE ŠKOLE I V KOSTELE

V nové základní škole v ul. Bedřicha Mouchy se rodičům předvedly děti
při besídkách v jídelně školy (nahoře). Sváteční atmoféru navodil i vánoční koncert
v nehvizdském kostele sv. Václava (vpravo a dole).
Foto: Archiv ZŠ

ŽEHUŇSKÝ KAPR VÁNOČNÍ TRADICE
NA NAŠEM STOLE

V Nehvizdech se
už stala z
vánočního
prodeje
ryb tradice.
Loni se u
nás žehunský kapr
prodával již
pošesté.
		

V loňském roce se uskutečnil tradiční,
již 6. ročník prodeje vánočních kaprů. Venkovní teplota sice vypadala jako na jaře, ale
to nebránilo tomu, aby si zájemci pro svého
kapra došli.
Děkujeme všem, kteří si u nás zakoupili
vánoční rybu a podpořili nás v prodeji.
Budeme se na všechny těšit i v roce 2016.
Tomáš Adamec,
Petr Turek,
Radana Fáriková
Thomas.ad@seznam.cz
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Foto: Mirka
Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

TŘEŤÁCI PŘIŠLI
ZA STAROSTOU, TEN
JIM UKÁZAL ÚŘAD
Před Vánocemi navštívili třeťáci základní školy náš úřad.
Diskutovali s panem starostou a zajímali se o to, co všechno se
v naší obci odehrává.
Hodně toho věděli, ale to, že tu máme i místní šatlavu, určitě
ne. O tu byl asi největší zájem.
Závěrem pan starosta dětem i paní učitelce poděkoval za krásné přáníčko a popřál všem hodně úspěchů ve škole.
Foto a text: Mirka Kvasničková

VÁNOČNÍ
SETKÁNÍ
SE SENIORY

NADĚLOVALO SE
I VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dne 17. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční setkání seniorů našeho městyse. Úvod
patřil našim dětem z mateřské školky, které
všechny přivítaly krátkým tanečním
a pěveckým vystoupením – neslo se v duchu
vánočních koled.
Potom děti předaly seniorům malé dárky
a vánoční přáníčka, která vlastnoručně vyrobily. Za Městys Nehvizdy přivítali seniory
a popřáli k vánočním svátkům a novému
roku zastupitelé Richard Sedlický, Tomáš
Adamec, Jiří Glatt a Jana Nepivodová.
Senioři měli spoustu otázek na dění v obci,
které jim byly vysvětleny, a celkově odpoledne bylo velice příjemné. Jsme rádi, že i naši
senioři mají zájem o to, co vše se v Nehvizdech odehrává. Děkujeme všem za velký
zájem o tato setkání, která městys pořádá.
Tomáš Adamec
thomas.ad@seznam.cz

Foto: Mirka Kvasničková

Díky daru městyse Nehvizdy a firmy Olymptoy mohly mít i naše družinové děti bohatou
nadílku.
Vzhledem k tomu, že děti mají velikou zálibu
v dřevěných hračkách a v budování různých
měst a silnic, byla naše volba jasná – dětem
Ježíšek přinesl vláčkodráhy a příslušenství
k nim, obyčejné dřevěné kostky, kterých
není nikdy dost, pamatoval i na rozvoj jemné
motoriky a fantazie v podobě zažehlovacích
korálků, stejně jako na rozvoj logického
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myšlení, který podporují deskové hry (Super
farmář).
Největší radost děti měly z vláčků a hry Super farmář, na oboje se stojí fronty a děti se
na hru vrhají hned po ukončení výuky.
Za světlo v nadšených dětských očích velice
děkujeme.
Karolina Fořtová
kajafort@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

STAROSTA PŘEDSTAVIL PROJEKT INFORMACE
Z ÚŘADU
TĚLOCVIČNY HEJTMANOVI
V prosinci jsem navštívil hejtmana Středočeského
kraje Miloše Peteru, abych ho informoval
o průběhu dostavby naší základní školy pro I. a II.
stupeň. Hejtman se zúčastnil položení základního
kamene této budovy v roce 2014.
Hejtman se dozvěděl také o dalších plánech
rozvoje městyse, a to hlavně v oblasti sportu, řekl
jsem mu i o úspěších našich sportovců v krajských a celostátních soutěžích. Překvapilo mě,
kolik informací o Nehvizdech a okolních obcích
má a co vše stačí sledovat.
Velice se zajímal o spolupráci s okolními obcemi,
jak ve školství, tak ve sportu. Samozřejmě jsem
mu představil náš záměr výstavby tělocvičny
a jejího využití i pro nehvizdské děti a děti z okolí.
Na závěr se hejtman ptal, jaké akce sportovní
a kulturní připravujeme v letošním roce. Popřál
všem občanům a zastupitelům úspěšný vstup do
nového roku 2016.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Poplatek za psa
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek
je splatný jednorázově do 31. 3. 2016.

Starosta Nehvizd s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou.
Foto: KÚ Středočeského kraje

GRATULUJEME JUBILANTŮM
V měsící lednu oslaví v Nehvizdech významné jubileum narození tito občané:

Václav ČEJKA
Jarmila TÝCOVÁ
Jana HÁJÍČKOVÁ
Eva BENEŠOVÁ
Marta ADÁMKOVÁ
Jaroslava MANHARTOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Poplatek za odvoz odpadu
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 2/2015)
činí 600 Kč za trvale hlášeného občana na rok
(tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem na
území obce), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se
poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném
kalendářním roce věku 65 a více let. Vlastníci
nemovitosti bez trvalého pobytu platí 1000 Kč za
objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2016.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
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. Po zaplacení poplatku si
známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace
na tel. 326992523 nebo 724191245.
Informace o přihlášení k trvalému pobytu
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
Vítání občánků
Žádáme rodiče dětí, kteří se zúčastnili posledního
vítání občánků a ještě si nevyzvedli dárky pro děti
„hrnečky“ v podatelně úřadu, aby tak učinili.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Z JEDNÁNÍ PROSINCOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- úhradu energií (elektrická energie, plyn, vodné
a stočné) v ZŠ a MŠ v roce 2016 z rozpočtu městyse,
- podání žádosti na projekt „Dostavba školy
o tělocvičnu, Nehvizdy“ na MF při 55% spoluúčasti obce,
- uzavření SOD mezi městysem Nehvizdy a TS
Městyse Nehvizdy, s. r. o., na projekt „Dostavba
školy o tělocvičnu, Nehvizdy“ za celkovou cenu
61 914 292 Kč vč. DPH,
- uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Radonice a městysem Nehvizdy k zajištění výkonu
činností podle zákona o obecní policii od 1. 3. 2016
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
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- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle předloženého návrhu
s účinností od 1. 1. 2016,
- rozpočtové opatření č. 4 roku 2015 bez výhrad,
- to, že do schválení rozpočtu na rok 2016 bude
obec hospodařit podle rozpočtového provizoria,
které se stanovuje ve výši čerpání 1/12 skutečných
výdajů rozpočtu minulého roku. Po schválení
rozpočtu 2016 se příjmy a výdaje rozpočtového
provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení,
- záměr směnit s doplatkem pozemky p. č.
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200/209, 525/14 a část st. p. 97 ve vlastnictví
městyse za pozemek p. č. 200/211, doplatek
bude ve výši rozdílu výměr pozemků za 100 Kč
za m²,
- cenu vodného a stočného na rok 2016 ve stejné
výši jako v roce 2015, tj. vodné 39,68 Kč včetně
DPH a stočné 29,21 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
- usnesení č. 6/13/2015 a 7/13/2015 ze dne 26. 11.
2015.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NAŠE DĚTI POMÁHAJÍ
ŠKOLA UŽ JE VELKÁ,
MUSÍ ALE BÝT I BEZPEČNÁ LIDEM S POSTIŽENÍM
Vážení rodiče,
v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a zdraví žáků naší školy jsem nucen Vás
požádat, abyste své děti doprovázeli pouze do šaten, nikoli do tříd a nepohybovali
se bez vědomí zaměstnanců školy po budově.
Stejně tak Vás žádám, abyste nevstupovali do heren školní družiny v průběhu
zaměstnání dětí a do prostor školní jídelny v době obědů. Respektujte prosím
tato opatření i v odpoledních hodinách při vyzvedávání dětí z družiny. Dochází
tak k narušování programu školní družiny.
Věřím, že toto opatření chápete jako nástroj k zajištění bezpečnosti našich žáků,
nikoli jako opatření represivní.
Pokud chcete a potřebujete vstoupit do budovy školy, pak jedině se souhlasem
zaměstnance školy (provozního či pedagogického), a to po sdělení účelu návštěvy. Lze použít i vnitřní telefony u vchodů. Pokud se po škole pohybují volně
dospělé osoby, nelze zajistit bezpečnost žáků.
Děkuji Vám za pochopení

Již druhým rokem se naše děti podílely na pomoci lidem s mentálním
postižením.
Polovina výtěžku z prodeje výrobků na jarmarku byla naší školou
darována Studiu Oáza, kulturnímu centru pro lidi s mentálním postižením.
Tato organizace je zcela unikátní v celé naší republice. Osobně jezdím do
Studia Oáza pomáhat na různé akce, načerpat energii a být součástí něčeho dobrého a prospěšného. Jsem tedy velice ráda, že i naše děti mohou
zažít pocit, který nás hřeje, když někomu „podáme pomocnou ruku“.
Učíme tím naše děti nemyslet jen na svůj prospěch, ale také na druhého
člověka. Posilujeme v nich ochotu pomoci.
Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli, zejména dětem z naší školy.
Tímto prosím všechny rodiče, přečtěte svým dětem tento článek, aby
věděly, že se o nich píše v novinách. Lidé ze Studia Oáza mým prostřednictvím posílají vzkaz: „Děti, moc vám všem děkujeme!“

Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
zs.nehvizdy@volny.cz

Doucková Petra
douckova@skolanehvizdy.cz

CESTA ZA POLODIVOKÝMI KONI DO MILOVIC
V neděli 13. prosince se uskutečnil přírodovědný
výlet do přírodní rezervace Pod Benáteckým
vrchem u Milovic. Území bylo využíváno jako
vojenský prostor. Díky tomu uniklo zalesnění
i přeměně na pole a přežily v něm vzácné rostliny
- například hořec křížatý, divizna brunátná
a několik druhů orchidejí.
Prosincový výlet ale nevedl za rostlinstvem, nýbrž
za velkými kopytníky, které do rezervace dovezli
ochránci přírody ze společnosti Česká krajina.
Úkolem polodivokých koní, zpětně vyšlechtěných „praturů“ a od minulého týdne i zubrů je
spásáním a dupáním udržovat travnaté plochy,
aby nezarostly křovím.
Výletu se zúčastnili Kristýna Venerová a Aneta
Salehová z 5. třídy, Šimon Habrman ze 6. třídy,
Jiří Janoušek z Gymnázia Budějovická, paní učitelka Celie Korittová a její maminka Veronika.
Koně „spolupracovali“ – pasoucí se stádo jsme
potkali hned u ohrady na straně přiléhající
k Milovicím a někteří přišli až těsně k nám (hladit
se ale nedají – i když se nebojí, nejsou to ochočení
domácí koně, ale divoce žijící zvířata se silnými
zuby).
Kdo ovšem nespolupracoval, bylo počasí – většinu výletu nám propršelo. Přes dobrou vybavenost
pláštěnkami jsme nakonec zvolili ústup o hodinu
dříve oproti plánu, ale koně i „pratury“ jsme viděli
i tak.
Celie Korittová
korittova@skolanehvizdy.cz
Koně spolupracovali a přišli k ohradě, takže
dalekohledy nakonec ani nebyly potřeba.
Zato pláštěnky přišly vhod.
Foto: Celie Korittová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

MOTÝLCI NATÁČELI
KOUZELNOU
ŠKOLKU V TELEVIZI

Motýlci v Kouzelné školce natáčené v České
televizi.
Foto: Šárka Horáková
Prosinec byl v naší třídě ve znamení výletů, her,
těšení se na Vánoce, zakončený besídkou.
Jedním z výletů byla návštěva České televize, kde
jsme měli možnost z blízka se seznámit s pohádkovými rekvizitami, zkusit si roli kameramana
a moderátora. Největším úspěchem však bylo živé
natáčení Kouzelné školky s Michalem a jeho kamarádem Františkem, který nám dokonce i zamával.
S blížícím se vánočním časem jsme jeli na výlet do
skanzenu v Přerově. Tam měly děti možnost seznámit se s vánočními tradicemi našich předků. Součástí výletu byla také malá vánoční dílnička, kde si
děti vyrobily drobné dárečky pro své nejbližší.
A jak jinak bychom se mohli před vánočními
prázdninami rozloučit než besídkou pro rodiče,
kde děti ukázaly, co se již naučily.
V tomto čase si lidé mají být co nejblíže, prožívat
společné radosti a chvíle pohody a to se nám
společně jistě povedlo.
Šárka Horáková
ms.nehvizdy@volny.cz

Zahájen zápis kroužků na 2. pololetí.
Jejich přehled s počty volných míst najdete
na www.dcdracek.cz v menu „Odpolední
kroužky“.
Na vystoupení dětí z kroužků se můžete
přijít podívat do sokolovny v neděli
24. 1. 2015 od 15.00 hodin, kde se můžete
i zapsat.

INZERCE

AKTUALITY
Z DC DRÁČEK

-jz-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

FANDÍTE NEHVIZDŮM? FANDÍTE SPORTU?
OBJEVTE FLORBAL A FANDĚTE NEHVIZDSKÝM TIGERS!
Atmosféra, že by se dala krájet. Skloněné hlavy
v kruhu, klepání florbalek a týmový pokřik: „Oranžová, černá, bílá, to je naše tygří síla! Do soubojů
srdce dáme, soupeřů se nelekáme! NE A NE A
NEHVIZDY!!“ Už vidíme napjaté obličeje všech
našich malých hrdinů, s tvářemi pomalovanými
tygřími pruhy. Další souboj oficiální regionální ligy
Prahy a Středočeského kraje začíná. Góóól!
A je vůbec čemu fandit? Posuďte sami.

Oficiální výsledky soutěže v polovině sezóny:
• Tygři (mladší žáci): 9. místo v tabulce 18 týmů,
9 výher z 19 zápasů, 120 vstřelených branek.

Podívejte se na web,
je tam i karate.

• Tygřice (elévky): 3. místo v tabulce 14 týmů!,
10 výher z 15 zápasů, 129 vstřelených branek.

Informace o oddílu karate při TJ Sokol
Nehvizdy najdete na:
http://karate-nehvizdy.webnode.cz/.

• Tygřata (přípravka): 5. místo v tabulce 42 týmů!,
11 výher z 13 zápasů, 95 vstřelených branek.

-jz-

Přijďte sami ochutnat úžasnou sportovní a přátelskou atmosféru domácích zápasů, které nás v této
sezóně ještě čekají, bude na co koukat!
• Tygřice, sobota 20. února 2016
• Tygři, sobota 9. dubna 2016
• Tygřata, neděle 10. dubna 2016
Adéla Venerová
sokol.nehvizdy@seznam.cz

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ NA CELOSTÁTNÍCH
TURNAJÍCH - DAŘILO SE I V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
Minitenis (6–7 let),
TO Sokol Nehvizdy 9. 1. 2016 –
hlavní soutěž smíšená:
postup ze skupiny do hlavní soutěže
Alice Ludvíková (TO Sokol Nehvizdy).

Mladší žactvo (10–12let),
SK Satalice, 12. - 13. 12. 2015 –
DVOUHRA DÍVKY:
3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY:
2. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) - S. Lišková (SK Satalice).

Babytenis (8–9let),
SK Satalice 9. 1. 2016 –
hlavní soutěž smíšená:
postup ze skupiny do hlavní soutěže
Daniel Venera (TO Sokol Nehvizdy).

Babytenis (8–9let),
Karlovy Vary 12. 12. 2015 – hlavní soutěž smíšená:
3. Alexandr Gučkov (TO Sokol Nehvizdy).

Mladší žactvo (10–12let),
TO Sokol Nehvizdy 2. - 4. 1. 2016 –
DVOUHRA DÍVKY:
2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY:
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Amelie Essie Drukerová (Sportcentrum Uhříněves),
3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) –
Barbora Šulcová (LTC Poděbrady).

Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
Termíny nejbližších zimních celostátních
turnajů pořádaných TO Sokol Nehvizdy:
13. 2. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR,
kategorie minitenis 6–7 let (hala JH SPORTTENIS Čelákovice)

Mladší žactvo (10–12let),
Slavoj Český Brod, 26. - 28. 12.2015 –
DVOUHRA DÍVKY:
3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy).
Babytenis (8–9let),
Slavoj Český Brod 19. 12. 2015 – hlavní soutěž
smíšená:
2. Alexandr Gučkov (TO Sokol Nehvizdy),
3.Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy).

Saša Gučkov (TO Sokol Nehvizdy) byl úspěšný v Karlových Varech - na celostátním turnaji
12. 12. 2015 kategorie 8–9 let vybojoval pohár
za 3. místo!
Foto: P. Gučkov

WWW.NEHVIZDY.CZ

20. 2. 2016
Celostátní turnaj NEHVIZDSKÝ POHÁR,
kategorie babytenis 8–9 let (hala TJ Sokol
Horní Počernice)
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit

V prosinci řešili policisté v Nehvizdech
celkem 28 skutků (6 trestných činů
a 22 přestupků v dopravě blokově).
Policisté dále vykonávali ve spádové
oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou
činnost v rozsahu cca 150 hodin.
Policie ČR – Obvodní oddělení Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720,
E-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Nábor „Staň se policistou“
je stále aktuální
Nábor do řad Policie ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do
služebního poměru nové uchazeče. Zájem je
o uchazeče muže/ženy, kteří žijí ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako
celoživotní poslání. Bližší informace a kontakty na pracoviště náboru nových policistů: Mgr.
Věra Hurdová, telefon 974861750,
e-mail stcoppv@mvcr.cz, mobil 724210547.

Střípky z akce
Policie ČR
- V době od 23. 12. 2015 01.00 hod. do 05.45
hod. téhož dne neznámý pachatel nezjištěným způsobem odcizil v obci Nehvizdy, ul.
Na Zámku před domem zaparkované os.
mot. voz. zn. Škoda Octavia, čímž způsobil
škodu ve výši 70 000 Kč.
- Dne 17.12. 2015 v době od 15.50 do 17.15
hod. neznámý pachatel v Nehvizdech, ul.
Pražská a v ul. U Sokolovny poškodil mot.
vozidlo Š Rapid a Š Fabia, u kterých rozbil
nezjištěným předmětem skleněné výplně
dveří a odcizil věci, zejména notebook a batoh, čímž způsobil škodu ve výši 20 000 Kč.
- Dne 18. 12. 2015 kolem 16.00 hod. došlo
v Nehvizdech, ul. Pražská k dopravní nehodě mezi dvěma osobními mot. vozidly, při
které byla zraněna řidička. U druhého
z účastníků nehody byl dechovou zkouškou
zjištěn alkohol s hodnotou 2,8 promile. Věc
je dále řešena policejním orgánem jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky
a do 14 dnů bude státním zástupcem podána
obžaloba.
- Na začátku roku, byl 6. 1. 2015 ve 22.00
hod. v ulici U Studánky při dopravní kont-

role zjištěn řidič os. mot. vozidla pod vlivem
alkoholu. V dechu mu bylo naměřeno 2,2
promile alkoholu. Obviněn je z ohrožení pod
vlivem návykové látky.
- Ve dnech 22. – 23. 12. 2015 mezi 22.00–
12.00 hod., v ulici Pražská poškodil neznámý
pachatel zámek dveří u Š Superb. Šlo zřejmě
o pokus o odcizení vozidla. Způsobená škoda
šiní asi 15 000 Kč.
- V noci z 9. 12. na 10.12. loňského roku
v ulici Družstevní neznámý pachatel nezjištěným předmětem poškodil lak vozidla Peugeot
308. Na pravém blatníku a dveřích vytvořil
rýhu, způsobená škoda je asi 10 000 Kč.

Městys Nehvizdy

V souvislosti s ukončením činnosti Obecní
policie Šestajovice na území městyse Nehvizdy k 31. 12. 2015 projednalo zastupitelstvo
městyse návrh smlouvy o spolupráci s Obecní policií Radonice při poskytování služeb
obecní policie s tím, že v Nehvizdech bude
od března působit trvale jeden strážník. Bližší informace přineseme občanům v dalších
vydáních Kurýra.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

INZERCE

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 6. 1. 2016 . Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. 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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