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NEHVIZDY DŮSTOJNĚ
UCTILY PAMÁTKU PARAŠUTISTŮ
I OBĚTI HEYDRICHIÁDY
Uctění památky členů skupiny Anthropoid Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, kteří
před sedmdesáti lety po druhé hodině ranní 29. prosince 1941 seskočili poblíž
středočeských Nehvizd a 27. května 1942 provedli atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha, provázel velký zájem veřejnosti.

KAM V NEHVIZDECH ZA
KULTURNÍMI AKCEMI ......... 11

VLAJKA
SE MUSÍ ZMĚNIT
Vlajku Nehvizd, tak jak ji městys na podzim
navrhl, podvýbor pro heraldiku Poslanecké
sněmovny PČR neschválil. „Podle Heraldického podvýboru Poslanecké sněmovny České republiky nesmí být celý znak na vlajce,
jen jeho motivy,“ vysvětlila Petra Horáková,
nehvizdská radní a předsedkyně komise školství, kultury a sportu.

nta
aria la
v
o
š
Tat epro
n

Ve spolupráci s heraldiky proto Komise školství, kultury a sportu připraví nový návrh,
který pak předloží ke schválení zastupitelstvu.
Na začátku podzimu se zastupitelstvo Nehvizd
po dlouhém a opakovaném jednání shodlo
na variantě vlajky se třemi pruhy a obecním
znakem uprostřed. Jenže právě ve znaku je
problém. Tuto podstatnou věc však Nehvizdům předtím nikdo nesdělil, netušili to ani
odborníci - historikové, se kterými městys
vlajku pečlivě konzultoval.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Do kostela mířili v průvodu zastupitelé městyse, příslušníci a zástupci obce sokolské a legionářské

Do městyse se 28. prosince sjely významné osobnosti v čele s brigádními generály Jaroslavem Klemešem, posledním ze dvou žijících českých parašutistů,
kteří dostali výcvik ve Velké Británii, a Alexanderem
Beerem, který bojoval u Sokolova a na Dukle. Nechyběli zástupci obce sokolské a legionářské, zástupci Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET),
Vojenského historického ústavu, zástupci české armády ani zástupci okolních měst a obcí. A samozřejmě ani občané Nehvizd a návštěvníci z celé republiky, kteří si na hrdinský čin dvou mladých rotmistrů
přijeli s úctou vzpomenout.

foto: Jana Sedlická

Po mši slavnostní průvod za zvuků skotských dud
odešel opět k budově úřadu městyse, aby před památníkem parašutistům starosta Vladimír Nekolný,
místostarosta Antonín Bendl a brigádní generál
Alexander Beer položili květiny a věnce. Slavnostnímu aktu přihlíželi radní, zastupitelé a řada občanů středočeských Nehvizd.
pokračování na straně 2

Slavnost začala mší
v kostele sv. Václava
Rota Nazdar, která se vzpomínky účastnila v replikách slavných anglických battledressů, i skotský
dudácký band The Rebel Pipers - Pipes and Drums
dodali akci slavnostní ráz již při průvodu z nehvizdské radnice na mši do kostela sv. Václava. Kostel ve 14
hodin praskal ve švech. Ti, kteří se do svatostánku
nevešli, mohli mši za parašutisty a oběti heydrichiády poslouchat díky reproduktoru před kostelem. Mši
sloužil vojenský kaplan Jan Böhm, koncelebrovali
čelákovický farář Richard Scheuch a páter Michal
Kaplánek.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

Parašutisté nemohli vyskočit, protože mraky byly jen
ve výšce 280 metrů, k bezpečnému seskoku bylo potřeba
500 metrů
foto: Josef Kyncl
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Autobusy pendlovaly mezi
kostelem a místem seskoku
Ředitel školy Luboš Rýdlo společně s dalšími organizátory z řad nehvizdských zastupitelů mezitím
před kostelem usazoval do autobusů ty, kteří chtěli
vidět památník u dálnice na přibližném místě seskoku parašutistů. Mnozí se těšili, že uvidí vzpomínkový seskok. Autobusy kyvadlově odvážely
na místo desítky lidí. Společně s nimi odjeli na místo někteří zastupitelé Nehvizd a další dobrovolníci, kteří poskytovali doprovod, organizační rady
a také informace o místě samotném a o události.
Další lidé šli k místu seskoku pěšky. Organizátoři se
snažili vysvětlit motoristům, že za závoru u Horoušanské osobní automobily nemohou. Pouštěli jen
televizní štáby. Na místě u památníku a informační
cedule o seskoku se srotilo na 500 návštěvníků. Ale
už krátce po třetí bylo jasné, že mraky jsou nízko
a parašutisté neseskočí. Mraky byly ve výšce kolem
280 metrů. Pro seskoky je z bezpečnostních důvodů
povolena minimální výška 500 metrů. Vrtulník MI171 přeletěl alespoň slavnostně nízko nad přihlížejícími, pak se ještě jednou vrátil, aby jej viděli i ti,
kteří přišli po třetí odpoledne.

K lidem promluvil starosta Nehvizd a především
generál Jaroslav Klemeš. Byl neuvěřitelně vitální,
odpovídal ochotně, stál zpříma a zdálo se, že mu
nevlídné počasí absolutně nevadí. Přijel, aby svým
kamarádům a spolubojovníkům vzdal hold rudými
květy, které k pomníku položil.

Premiéra dokumentu v sokolovně
Program od 16 hodin pokračoval v místní sokolovně,
kde si lidé mohli prohlédnout výstavu na 24 panelech s názvem Někomu život, někomu smrt, kterou
připravil ANLET. Tu představila její autorka Jindra
Svitáková. Výstavu ochotně Nehvizdům na slavnost
zapůjčilo Oblastní muzeum Brandýs nad Labem, kde
jste ji mohli vidět do 10. ledna 2012. Nyní bude instalována například v Praze, Opavě, Českých Budějovicích či Jihlavě. Výstava byla zpracována na motivy
knih historika Jaroslava Čvančary.
Po české a britské hymně a uvítání starosty promluvil také plukovník Michal Burian z Vojenského historického ústavu. Připomněl, že bez odvahy a pomoci občanů Nehvizd by se Gabčíkovi s Kubišem
nepodařilo úspěšně etablovat na území protektorátu a v květnu 1942 provést i atentát na Heydricha.
Starosta Nekolný k tomu podotkl, že několik lidí

Vzácné hosty přivítali zastupitelé a pracovnice úřadu na radnici. Nechyběl mezi nimi ani brigádní generál Alexander Beer, který bojoval za druhé světové
války u Sokolova a na Dukle.

z Nehvizd o seskoku vědělo, ale až do konce války
o tom pomlčelo.
Naprosto zaplněný sál sokolovny zhlédl němý historický dokument „Assault Course“ o výcviku parašutistů ve Velké Británii ve 2. světové válce. Burian uvedl, že diváci v sokolovně jsou vůbec jedni z prvních,
kteří unikátní snímky vidí. V sokolovně byly k vidění ve vitrínách také Kubišův padák, který se tam
vrátil po 70 letech, nebo originální lopaty z výbavy
operace Anthropoid, ale také dobové zbraně a další
doplňky. Starosta Nehvizd Vladimír Nekolný pak
předal vzácným hostům keramické znaky městyse,
které vyrobily děti ze Základní školy v Nehvizdech.
S upřímnými díky všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé vzpomínkové akce, a s díky
všem, kteří do Nehvizd zavítali, aby si jednu z nejvýznamnějších událostí české historie připomenuli.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
Poznámka: fotografie z akce najdete na www.
nehvizdy.cz, můžete si je také stáhnout do svých počítačů. Stejně tak je na webu městyse video a odkazy
na články, které o připomínce 70. výročí výsadku
Anthropoid vyšly v médiích.

Členové klubu vojenské historie Rota Nazdar v replikách slavných anglických battledre
battledressů
dodali průvodu i celé akci punc
p
opravdovosti.
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Do kostela mířili v průvodu
zastupitelé městyse, příslušníci
a zástupci obce sokolské a legionářské, zástupci Asociace
nositelů legionářských tradicc
(ANLET), Vojenského histo-rického ústavu, zástupci českéé
armády a také zástupci okolníchh
měst a obcí.
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Mši za rotmistry Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, kteří po druhé hodině ranní 29. prosince 1941 seskočili u Nehvizd, a samozřejmě také za oběti heydrichiády sloužil vojenský kaplan Jan Böhm, koncelebrovali čelákovický farář Richard Scheuch a páter
Michal Kaplánek. Kostel praskal ve švech.

Autoři fotografií: Jana Sedlická (fota č. 2, 3, 5, 6) a Josef Kyncl (fota č. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11)
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Za zvuků skotských dud bandu
band The Rebel Pipers - Pipes and Drums před památníkem parašutistům u radnice
r nice starosta Vladimír Nekolný, místostarosta Antonín
Bendl
endl a brigádní generál Alexander Beer
položili květiny a věnce.
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Ná
Návštěvníci,
kteří přišli na program do nehvizdské sokolovny, si
mohli prohlédnout výstavu na 24 panelech s názvem Někomu život,
m
někomu smrt, kterou připravil ANLET. Tu představila její autorka
ně
Jindra Svitáková. Výstavu ochotně Nehvizdům na slavnost zapůjčiJi
loo Oblastní muzeum Brandýs
Brand nad Labem.

9
V sokolovně byly k vidění
idění
ve vitrínách také Kubišův padák, který se tam vrátil po 70
letech, nebo originální loopaty z výbavy operace An-thropoid, ale také dobové
zbraně a další doplňky.
8
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11
Od kostela odvážely
odvváželyy
hosty a zájemce z Nehvizd k místu seskoku
seskokku auau
novala
tobusy dobročovické firmy Dobrobus. Ta službu věnovala
městysi jako sponzorský dar. Děkujeme.

Jen díky obětavosti všech zastupitelů, radních, starosty a místostarosty, několika dalších členů školské komise a dalších dobrovolníků, pracovnic úřadu, ředitele
školy, zástupců TJ Sokol Nehvizdy a pracovníků Technických služeb se mohla akce uskutečnit. Přípravě věnovali mnoho hodin svého volného času a v Den D
všichni zdarma pracovali na sto procent. I média si všimla, že organizace akce si nezadala s prací profesionální agentury.
Popisky připravila Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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FOTOREPORTÁŽ: Jak jsme slavili

v Nehvizdech Vánoce
Ohlédnutí za vánočními
vystoupeními
Advent a Vánoce jsou již minulostí, ale pojďme
krátce zavzpomínat, jaké chvíle jsme společně
prožili. Dětskými hlasy se rozezněl nejen kostel,
ale i prostory sokolovny a třídy mateřských škol.
Návštěvnost byla hojná, diváci potleskem nešetřili a nám nezbývá než se těšit na adventní období
roku 2012. Rád bych všem – dětem, žákům, učitelkám – poděkoval za přípravu krásných adventních
vystoupení.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

dla, Martina Homoly z Čelákovic,
Marušky a Aničky Rýdlových a řady
dětí z nehvizdské základní školy.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
jsme odevzdali Základní a mateřskéé
škole v Nehvizdech na akce v tomtoo
školním roce.
(pep)
p pp)

1

Kapři na vánoční stůl
Dobré počasí přispělo k adventní atmosféře při prodeji kaprů, kterých se letos od 21. do 23. prosince
2011 prodalo celkem úctyhodných 530 kilogramů.
Budeme se těšit na příští prodej vánočních kaprů,
dřív však na Velikonoční jarmark
Tomáš Adamec
skolska@nehvizdy.cz

2

Stromky poprvé v Nehvizdech
Manželé Klučinovi z firmy Castanea prodávali
na náměstí v Nehvizdech poprvé vánoční stromky.
Za velmi rozumné ceny, které byly až o polovinu
nižší než ty pražské, byly k dispozici kavkazské jedličky i smrčky stříbrné a ztepilé. Příští rok budeme
o prodeji vánočních stromků informovat podrobněji, abyste nemuseli za stromkem vážit cestu jinam.
(pep)

3
4

Vánoční adventní koncert v kostele
Večer před Štědrým dnem si mohli návštěvníci adventního koncertu v kostele vyslechnout hodinový
komponovaný pořad, který je naladil na nejkrásnější svátky v roce. Díky paní učitelce a zastupitelce
Kláře Příplatové a Petře Kruntorádové z vydavatelství Propolis jste mohli slyšet vánoční písně v podání operní pěvkyně a členky Opery Národního diva-

5
Autorky fotografií: Kateřina Nedvědová (fota č. 1,5),
Miroslava Kvasničková (2), Michaela Počepická (3), Ludmila Ptáčková (4)

INZERCE

MUDr. Alexandr Ujec - privátní stomatologická praxe

SUÚLMtPiQRYpSDFLHQW\
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MUDr. Alexandr Ujec:
+420 736 159 555
=GHĖND)LELFKD%UDQGêVQ/6W%ROHVODY
XMHF#XMHFGHQWFRPZZZXMHFGHQWFRPKWWSZZZIDFHERRNFRP08'U$OH[DQGU8MHF
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Z RADNIČNÍHO DIÁŘE

Z PROSINCOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
➢ darovací smlouvu, kterou společnost Uniga –
cz daruje městysu pozemky a komunikace včetně
vodovodu s přípojkami, kanalizace s přípojkami,
dešťové kanalizace, místní komunikace, veřejného
osvětlení a parku (podrobnosti včetně parcelních
čísel najdete na úřední desce na www.nehvizdy.cz),
➢ vyhlášení inventur obecního majetku ke dni 31.
12. 2011 a zřízení inventurní komise ve složení Antonín Bendl, Jiří Glatt, Miroslava Kvasničková a Iva
Prekschlová,
➢ smlouvu na zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce na pozemku p. č. 376/26
v k. ú. Nehvizdy za 10 000 korun.
➢ 2. rozpočtové opatření na rok 2011,
➢ rozpočtové provizorium pro rok 2012 do schválení rozpočtu na rok 2012 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, které se
stanovuje ve výši čerpání 1/12 skutečných výdajů
rozpočtu roku 2011, po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Zastupitelstvo městyse
odsouhlasilo:
➢ cenu vodného ve výši 39,33 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 28,96 Kč/m3.

Jan Nepomucký bude opraven
Připravujeme podání žádosti o dotaci na obnovu sochy Jana Nepomuckého, která stojí na pozemku u kostela sv. Václava, ale je majetkem
městysu.

Zastupitelstvo městyse
jmenovalo:
➢ paní Markétu Kubistovou členkou školské rady
při Základní škole a mateřské škole Nehvizdy za zákonné zástupce žáků a paní MgA. Alenu Krajíčkovou členkou téže školské rady za pedagogické
pracovníky s účinností od 1. 12. 2011, s délkou
funkčního období 3 roky.

Jednáme s AVE CZ
Projednáváme nové smlouvy s AVE CZ na svoz
komunálního odpadu a odvoz kontejnerů ze
sběrného dvora.

Další autobus z Horoušan
Zastupitelstvo městyse
vzalo na vědomí:
➢ zprávu starosty, komise stavební a životního prostředí, komise školství, kultury a sportu a komise
finanční a bezpečnostní.

Jednáme o možnosti prodloužení linky příměstského autobusu z Horoušan do Nehvizd
se zastávkou u Keramostu a na nehvizdském
náměstí.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

INFORMACE Z RADNICE
Pozor na poplatky za odpadky,
vodu a psy!
➢ Upozorňujeme na platnost nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2012.
Významná změna je ve výši placení poplatku
za psa. Od roku 2012 činí 250 Kč za prvního
psa a za druhého a každého dalšího psa téhož
poplatníka 450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2012.
➢ Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí 500 Kč za trvale hlášeného občana (tj.
občana ČR a cizince s trvalým pobytem na území
obce), vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 500 Kč za objekt. Podle místní vyhlášky
je poplatek splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2012.
➢ Poplatky se platí na účet správce 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, musíte si známku
vyzvednout v podatelně. S ohledem na poštovní
poplatky nebudou známky zasílány poštou. Bližší
informace na tel. 326 992 523 nebo 724 191 245.
➢ S platností od 1. 1. 2012 je odsouhlasena zastupitelstvem městyse cena vodného ve výši 39,33 Kč/
m3 a cena stočného ve výši 28,96 Kč/m3 včetně
DPH.

ní pas) rodný list dítěte, rodné listy obou rodičů,
oddací list rodičů, občanský průkaz zákonného
zástupce, tzn. jednoho z rodičů, předložit rodný
list jednoho z prarodičů, pokud se narodil po
r. 1953, kopii přihlašovacího lístku o trvalém pobytu potvrzenou z místa bydliště.
➢ Výše uvedené osvědčení o státním občanství vystavuje: Krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5, tel.
257 280 918 na počkání, bez poplatku, na základě
žádosti zákonného zástupce po předložení platného občanského průkazu.

Pro pasy a občanské průkazy
nově!

Narodilo se vám miminko?

➢ Občan žádající o vydání prvního OP – po dovršení 15 let předloží tyto doklady: rodný list,
přihlašovací lístek k trvalému pobytu (jeho potvrzenou kopii obdrží na obecním úřadu v místě
bydliště), platný cestovní doklad nebo osvědčení
o státním občanství.
➢ K vystavení osvědčení o státním občanství je
nutné doložit: (platí rovněž u žádostí o 1. cestov-

➢ Upozorňujeme rodiče s trvalým pobytem
v Nehvizdech, kterým se narodí děti, že je mohou nahlásit k vítání občánků na úřadu městyse. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu bydliště) zašlete mailem
na mestys@nehvizdy.cz nebo nahlaste osobně
v podatelně úřadu.
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

DOSTALI JSME DOTACI
NA NÁSTAVBU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Městys slaví úspěch, ohledně žádosti o dotaci na nástavbu mateřské školy pro 117 dětí s třídou pro hendikepované
děti v přízemí.
Den před Štědrým dnem nám přišlo do datové
schránky oznámení, že náš projekt na nástavbu byl
na základě bodového hodnocení schválen Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy.
Dostaneme dotaci z Regionálního operačního programu, a to ve výši osmdesáti procent uznatelných
nákladů na stavbu a vybavení tříd.
Tato dotace v částce 23 milionů korun nám zastupitelům před Vánocemi udělala velikou radost. Naše
několikaměsíční snažení včetně různých doplňujících vyjádření, která jsme museli dodat v průběhu
měnících se podmínek od podání žádosti, bylo
korunováno úspěchem. Radost se dovrší podpisem
hejtmana na smlouvě o poskytnutí dotace.
Všichni, kdo na projektu a žádosti pracovali, mohou být pyšní na to, že naše žádost postoupila
ke schvalování z prvního místa z celkového počtu 83 podaných žádostí. Velké poděkování patří
úřednicím našeho městyse a všem ostatním, kteří okolo této žádosti měli spoustu práce. Teď nás
čeká ještě hodně úkolů: s přijetím dotace, výběrem stavební firmy a s dalšími administrativními
úkony s tím souvisejícími. Osobně jsem rád, že

STŘÍPKY ZE STAVEBNÍ KOMISE
Čištění rybníka
Technické služby provádějí čištění břehů rybníka v Nehvizdkách od náletových rostlin.

Výběh pro psy zaměřen
Bylo zaměřeno oplocení plochy, která bude
sloužit jako výběh pro psy. Spolu s tím se zaměřil též prostor na ukládání bioodpadu. Oba
pozemky budou následně oploceny.

Bioodpad na staré cestě končí
Technické služby městyse započaly likvidaci
skládky bioodpadu v lokalitě na Staré cestě.

„Žlutá“ školka v Nehvizdech se letos změní, přibude celé patro pro školku, dole pak vznikne třída pro hendikepované děti
foto: Mirka Kvasničková

budeme mít pro předškolní děti zařízení s jídelnou a kuchyní, které uspokojí všechny zájemce
o umístění dětí do školky. Větší jídelna bude vyho-

vovat zvláště školákům, kteří nebudou muset čekat
na prostřídání při výdeji jídla.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

ŠKOLNÍ OKÉNKO

CO NÁS ČEKÁ v nejbližších dnech:
V úterý 31. ledna vydáme ve škole pololetní vysvědčení. Stejně jako v minulém roce budeme vydávat
výpis z vysvědčení, který si žáci ponechají a nebudou jej muset vracet třídním učitelům. Jednodenní
pololetní prázdniny si žáci užijí v pátek 3. února
2012. Jarní prázdniny si žáci základní školy užijí
v týdnu od 20. do 24. února. Provoz mateřské školy
je v té době běžný, bez omezení.

hodin v budově základní školy, v učebně v 1. patře. Vyhovíme i žadatelům, kteří se ze závažných
důvodů nemohou k zápisu dostavit, a v termínu
do 15. února 2012 proběhnou po vzájemné domluvě zápisy individuální. Předpokládáme, že
kapacita základní školy bude ve školním roce
2012-2013 téměř naplněna – výsledek zápisu přineseme v příštím čísle.

Zápis budoucích prvňáčků
Kupní smlouva podepsána
Byla podepsána smlouva na prodej domu č.
p. 100 ve prospěch městyse Nehvizdy.

Způsob zabezpečení
odsouhlasen

Pro školní rok 2012-2013 proběhl zápis v pondělí
16. ledna a v úterý 17. ledna 2012 vždy od 15.00
INZERCE

Stavební komise odsouhlasila způsob zabezpečení ochrany chodců na ulici Pražské v okolí
pošty.
-arINZERCE
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ROZHOVOR

POČET OBJASNĚNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ
SE KAŽDÝ ROK ZVYŠUJE
Rozhovor s nadporučíkem Michalem Geckem vznikl na sklonku roku, v pátek odpoledne, v jeho kanceláři v Čelákovicích. Při mém příchodu řešil s čelákovickou občankou její oznámení o neumožnění přístupu do bytu
a zároveň uděloval pokyny hlídce, která vyjížděla na žádost dispečinku k prověření anonymního telefonátu
o bombě ve Zdibech.
tajovice či Městskou policií Čelákovice. Jejich činnost vnímáme jako velmi užitečnou. Rychle jsme
si zvykli na pravidelné využívání jejich poznatků
a postřehů z výkonu služby. Dále v současné době
probíhá schvalování koordinační dohody mezi PČR
a městysem Nehvizdy, ve které budou upřesněny
některé úkoly a činnosti. Pravidelně komunikujeme
se zástupci samosprávy a podle toho zaměřujeme
naši pozornost na aktuální problémy.
Co je z pohledu výkonu služby pro rok 2012 důležité?
Naše oddělení je dlouhodobě personálně stabilizované a nedostatek policistů nás tedy netrápí. Rovněž technika se v posledních letech výrazně zlepšila, takže je na velmi dobré úrovni. Do roku 2012
vstupujeme s chutí do práce a s vírou, že nám to
půjde zas o něco lépe.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz
U šéfa policejního oddělení na stěně v kanceláři visí mapa Nehvizd – k nám zajíždí čelákovická policie často
foto: Petr Mück

Do působnosti čelákovického policejního oddělení
spadají Čelákovice, Císařská Kuchyně, Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy,
Nehvizdky, Sedlčánky, Svémyslice, Vyšehořovice
a Zeleneč. Můžete prosím přiblížit, které obce policisty zaměstnávají nejvíce?
Nejvíce práce máme určitě v Čelákovicích. Je to
desetitisícové město a to s sebou nese určitá bezpečnostní rizika. Oproti menším obcím je třeba
důsledněji dohlížet na veřejný pořádek a tzv. pouliční kriminalitu. Rovněž trestná činnost na úseku drog je dost výrazná a vyžaduje velkou pozornost i od pracovníků kriminální služby. Dále své
síly a prostředky směřujeme zejména do Nehvizd
a Zelenče, kde dochází k páchání majetkové trestné činnosti.
Mohl byste obecně zhodnotit vývoj kriminality
v daných obcích za poslední dva roky?
Při pohledu na vývoj trestné činnosti v našem teritoriu za poslední roky je patrné, že k podstatnému zvýšení nápadu nedochází. Počet objasněných
trestných činů se každý rok zvyšuje. Na konci roku

2011 dosáhl náš Územní odbor Praha venkov – Východ hranice čtyřiceti procent.
Jak je to konkrétně s městysem Nehvizdy?
V Nehvizdech se věnujeme zejména potírání majetkové trestné činnosti. Dochází zejména ke krádežím a vloupání do motorových vozidel a evidujeme i případy vloupání do objektů. Vzhledem
k rozsáhlé nové výstavbě je pozornost pachatelů
zaměřena zejména do těchto míst, kde je větší
koncentrace majetku. Především v těchto ulicích
Nehvizd dochází k vloupání do motorových vozidel nebo k jejich krádežím. Protože městys protíná významná dopravní tepna z Prahy směrem
na Poděbrady, spolupracujeme dále při silničních
kontrolách s naším dopravním inspektorátem.
Pravidelné nasazení jejich hlídek a hlavně techniky s radarem je velmi efektivní.

MÁTE SVÉHO PSA
PŘI PROCHÁZCE
POD KONTROLOU?
Tento článek nepojednává o úklidu po domácích
mazlíčcích, který by měl být samozřejmostí v případě každého slušného člověka. Není totiž od věci
upozornit na fakt, že i pes na vodítku může být svému okolí nebezpečný. Mějte prosím na paměti, že
po ulicích obce se pohybuje velké množství malých
dětí a samozřejmě také psů. Přestože dle vyhlášky
o veřejném pořádku je povinností venčit psa v ulicích na vodítku, především majitelé větších plemen
by měli zvážit také nasazení náhubku svému mazlíčkovi. Přeci jen i chvilka nepozornosti může vyústit v nechtěnou situaci.
(pm)

Je podle Vás spolupráce s obcemi a dalšími subjekty
v oblasti bezpečnosti dostatečná?
V zajištění bezpečnosti spolupracujeme nejen s dalšími složkami Policie ČR, ale i s Obecní policií Šes-

BANKOMAT V NEHVIZDECH?
ZA SOUČASNÉ SITUACE SPÍŠE NE.
Asi nikdo by nebyl proti, kdyby v Nehvizdech
stál bankomat. S ohledem na veřejnou debatu
zjišťovala komise finanční a bezpečnostní u tří
bankovních ústavů podmínky, za kterých by
byly ochotny v naší obci bankomat umístit. Již
první nabídka ukázala, že bankomat by znamenal díru do rozpočtu kolem 180 000 korun ročně. Příspěvek obce by mohl být sice nižší, po-

kud by na bankomatu bylo provedeno měsíčně
okolo 1 500 operací, to ale není jisté. Vyčkáme
i na zbývající reakce, ale už teď je jasné, že banky se v nabídce předhánět nebudou. Připomínám, že na čerpací stanici EurOil je možné při
útratě nad 300 korun získat díky službě cash
back hotovost ve výši až 1 500 korun.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz
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I na procházce v parku je třeba mít psa na vodítku,
ti „méně“ zvladatelní by měli mít i náhubek
foto: Jana Taušová
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE NEHVIZD

150 LET SOKOLA
A 105 LET SOKOLA V NEHVIZDECH
VÍTE, ŽE...?
Pozdrav: Nazdar! je ze středu
Čech?
Název Sokol dostalo tělocvičné sdružení
od pedagoga Emanuela Tonnera, Jindřich
Fügner, který do organizace vložil mnoho finančních prostředků a byl i jeho prvním starostou, navrhl tykání a oslovení „bratře“ a „sestro“. Josef Mánes navrhl kroj a Josef Barák,
podle nějž se jmenuje středočeská sokolská
župa a do níž patří nehvizdská jednota, navrhl pozdrav: Nazdar! Dr. Miroslav Tyrš pak
byl tvůrcem sokolských zásad: síla a mužnost,
činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti.
Také je autorem hesla: Tužme se!

Patnáctý slet bude v červenci?
Sokolská kapela v Nehvizdech

ze soukromého archivu

Ve zdravém těle zdravý duch! Kdo by neznal tohle už
zlidovělé heslo, kterým se ohánějí všichni sportovci.
Už málokdo ale ví, odkud se vzalo, jak je staré nebo
kdo je jeho autorem. Věřte – nevěřte, byl to Dr. Miroslav Tyrš (narozen jako Friedrich Emmanuel Tiersch), který spolu s Jindřichem Fügnerem (Heinrich
Fügner) 16. února roku 1862 založil v tehdejším
Rakousku-Uhersku tělocvičnou organizaci s názvem
Sokol.
Bez zajímavosti není
ani to, že na vzniku
první tělocvičné organizace v zemích
někdejší
Koruny
české se podílely
přední osobnosti politického i kulturního života, například
i umělci, do kterých
by to dnes jen málokdo řekl. Třeba malíř
Josef Mánes a spisovatelé Jan Neruda
Miroslav Tyrš
či Karolína Světlá.
Po svém příchodu do Prahy byl aktivním členem této
organizace i pozdější první československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk. To bylo ale až v roce 1882.
Vznik Sokola sahá o 20 let zpátky. Na první, ustavující valnou hromadu Sokola v Praze dorazilo 16. února
1862 75 členů.
Dnes, po 150 letech, má tato tělocvičná organizace
190 000 členů a je čtvrtým největším občanským
sdružením v České republice.

Oslavy v sokolovně

8

foto: archiv městyse

Sokolu v Nehvizdech
je letos 105 let
Myšlenka na založení tělocvičné jednoty v Nehvizdech se zrodila v létě 1907, po V. všesokolském sletu. Necelé čtyři měsíce po něm, 27. října 1907, už se
v místním hostinci Františka Petránka sešla první
valná hromada, která ustavila sokolskou jednotu
v Nehvizdech. U jejího zrodu stáli Eduard Fara, Josef Junek, Josef Ryčl,
Boh. Haralík a Václav Pelc. Do jednoty
se přihlásilo 67 členů a stala se součástí
IV. okrsku sokolské župy Barákovy
v Lysé nad Labem.
O 4 roky později
vznikl v nehvizdském sokolu dokonce ženský oddíl.
Nehvizdská
tělocvičná jednota se
slibně
rozvíjela,
Jindřich Fügner
účastnila se cvičení
v blízkých obcích i v Praze, zapojila se i do kulturního a společenského života, pořádala divadelní
představení a zábavné večery. Tento rozvoj přerušila 1. světová válka, Vedoucí činitelé Sokola i členové museli narukovat do rakousko-uherské armády.
Na podzim roku 1915, po zákazu Sokola rakouskými úřady, činnost jednoty v obci ustala a tělocvična
osiřela, a to až do roku 1918. Z války se do Nehvizd
nevrátilo 9 členů Sokola.

Oslavy v sokolovně

foto: archiv městyse
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Všesokolských sletů bylo zatím celkem 14, ten
první se uskutečnil v roce 1882 v Praze na Střeleckém ostrově a cvičilo na něm 720 mužů. Zatím poslední slet se konal v Praze v roce 2006
a vystoupilo na něm 21 821 cvičenců. Barákovu župu, jejíž součástí je i nehvizdská jednota,
tu reprezentovalo v 11 skladbách 750 cvičících.
Z hlediska účasti byl ale nejpočetnější slet XI.
V roce 1948, kdy vystoupilo celkem 585 000
cvičících. Nejemotivnější byl asi X. všesokolský slet v roce 1938, kdy v době ohrožení samostatnosti československého státu vystoupili
cvičenci s tzv. Přísahou státu.
Na letošek se připravuje XV. slet, který je naplánovaný na 1.-7. července.

Víte, že...?
Česká národní banka vydá
letos ke 150. výročí vzniku
Sokola pamětní stříbrnou
dvousetkorunovou minci.
Zhotovila ji ČNB dle vítězného návrhu Jaroslava
Bejvla. Vydána by měla být
v únoru.
Po válce se ale Tyršovo a Fügnerovo tělovýchovné
hnutí v novém československém státu obnovilo.
V Nehvizdech to bylo už 3. listopadu 1918. Kromě
sportovních akcí se místní tělocvičná jednota zapojila i do kulturního a společenského života, pořádala divadelní představení, plesy, zábavné večery.
Z jejich výtěžku nakupovala sportovní vybavení
a peníze ušetřila také na příspěvky pro stavbu různých pomníků a dokonce i na postavení sokolovny.

Sokolovna v době jejího vzniku

foto: archiv městyse
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Na tu dali peníze nejen členové Sokola, ale i jeho
příznivci a část šla z dobrovolných darů. Celkem se
vybralo 168 000 korun. Se stavbou sokolovny se začalo v roce 1922 a otevřena byla slavnostně už příští
rok. Stavba přišla na 320 000 tehdejších československých korun.
Sokol byl za svoji existenci několikrát zakázán,
po prvním zákazu za 1. světové války přišel nový
zákaz za Protektorátu v roce 1941. Členové sdružení pak vstoupili do odboje, vytvořili například
skupinu Jindra. Nacisté během války umučili a popravili 3388 sokolů. Nehvizdy přišly o 8 členů svého
spolku. Po osvobození sokolské hnutí znovu navázalo tam, kde skončilo, dokonce dosáhlo vrcholu,
tehdy sdružovalo rekordních 1 200 000 členů (dnes

je to 190 000). Nový totalitní režim ale Sokola opět
po puči v roce 1948 zakázal. Zatímco v Československu nastala po Únoru 1948 nucená 40letá pauza
nebo útlum, Tyršovo a Fügnerovo tělovýchovné
hnutí žilo dál díky krajanským spolkům za hranicemi. Znovuobnovení, už čtvrtého, se Sokol dočkal
7. ledna 1990.

Současnost
Dnes má sokolská jednota v Nehvizdech 350 členů. Tedy víc než pětkrát tolik co v době svého
vzniku. Je opět součástí župy Barákovy, jejíž první
schůze po pádu komunismu proběhla 12. prosince
1990. Starostou nehvizdské jednoty je v současné
době Miloš Ryčl, místostarostou Josef Kolář. Jed-

nota se vrátila do své sokolovny, kterou si v roce
1922 postavila, a organizuje zde pro lidi všech
věkových kategorií různé sportovní aktivity: tenis
(a to i pro ty nejmenší), florbal pro děti i dospělé, malou kopanou, volejbal, kulturistiku, karate,
cvičení žen, aerobik, stolní tenis, atletiku a cvičení
rodičů s dětmi.
Vedle toho sokolská jednota propůjčuje prostory
v sokolovně i pro hodiny cvičení s dětmi, zumby,
divadelní představení nebo i ordinaci praktického
lékaře. Po dohodě s městysem zde letos mohla otevřít mateřská škola pro děti v horním patře a podkroví nově vybudované prostory.
Jana Taušová
mestys@nehvizdy.cz
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Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

䢢䢢䣃䣜䢢䣎䣑䣐䣛䢢䣵䢰䣴䢰䣱䢰
䢢䢢䣃䣜䢢䣎䣑䣐䣛䢢䣵䢰䣴䢰䣱䢰䢢
䣃䣜䢢䣎䣑䣐䣛䢢䣵䢰䣴䢰䣱䢰䢢



7$-(0679Ì.5É6<
7$-(0679Ì.5É6<


PĜijme na HPP
• Úþetní
• Recepþní
• Pokojskou
INFO na tel. 602 253 245
Email: lony@lony.cz
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PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY
Záruční a pozáruční servis
horizontální žaluzie
horizontální žaluzie na plastová
a Euro okna
vertikální žaluzie
interiérové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
markýzy

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022
W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z RADNICE

V SOKOLOVNĚ MOHOU HRÁT DĚTI
MINITENIS A BABYTENIS
ketami a lehčími měkčími míči, které nezatěžují
dětský organismus. Děti ve věku od šesti let (ale
i mladší) mají možnost hrát na minikurtu vlastně
podobně jako dospělí na velkém kurtu. Děti mají
ze své výšky podobný pohled na minikurt, jako
má dospělý na normální kurt, a díky tomu je hra
více baví. (Zkuste hrát tenis přes síť, kterou máte
ve výši očí!) Minitenis je výborný prostředek výuky pro děti až do deseti let věku. Na minitenis
navazuje babytenis. Babytenis potom zajišťuje
postupný přechod mezi minitenisem a velkým
tenisem. Babytenis mohou hrát děti od osmi let,
hraje se se středními raketami, změkčenými míči
i na velkém kurtu - to nás čeká už na jaře, jakmile
bude možno hrát na venkovních kurtech.
Petr Kopřiva
petr.kopriva@centrum.cz
Informace z oddílu minitenisu a babytenisu najdete
také na webu TJ Sokol.

Z lednových tréninků tenisových skupin A a B

Zimní sezónu nového kroužku minitenisu a babytenisupod TJ Sokol Nehvizdy jsme zahájili v sokolovně loni v říjnu a nyní vstupujeme do její druhé
části. A jak trénujeme?
Každé hodiny se účastní tři skupiny po čtyřech
dětech, dva trenéři minitenisu a jedna trenérka pohybové koordinace. Trénink má vyvážený poměr
hry na minikurtech a pohybové průpravy s ohledem na věk dětí. Hlavním kritériem pro rozdělení
do skupin je věk a další členění bude postupně dle
dovedností. S dětmi začínáme zábavnou formou,

fota: Petr Kopřiva

trénujeme techniku, koordinaci a až později při zápasech se naučíme radovat z výher nebo se společně
vyrovnávat s porážkami…, ale to už předbíhám.
Děti v oddíle jsou velmi šikovné, tréninky je baví,
a tak uvažujeme o účasti družstev TJ Sokol v soutěži
Českého tenisového svazu v minitenisu a babytenisu.

Rozdíly mezi mini
a babytenisem
Minitenis je v podstatě „zmenšený tenis“, hraje
se na menším kurtu, přes nižší síť, kratšími ra-

DĚTSKÉ CENTRUM
DRÁČEK

Čeká vás pletení ze slámy
i příprava na Velikonoce

Hledáme vedoucí
kroužků i sponzory
Ráda bych se ohlédla za loňským rokem, který přinesl otevření Dětského centra Dráček. Do tohoto článku se nevejdou všechny
akce, které se nám podařilo uskutečnit, ale důležité
je, že se Dráček stal součástí života v obci a plní svůj
účel na 100 procent. Ukázalo se, že slouží nejen dětem, ale i dospělým.
Hlavně díky věrným návštěvníkům se nám podařilo v poslední době zavést několik služeb, o něž
jste měli zájem. Jedná se o miniprodejnu zdravé
výživy, stálou miniburzu, víkendové hlídání dětí
s programem (nejen oslavy) a poslední novinkou
je možnost zakoupení hraček za velkoobchodní
cenu nebo možnost objednání hraček přes internet
s vyzvednutím v Dráčku (bez poštovného). Snažili
jsme se, aby maminky, trávící v Nehvizdech většinu svého času, nemusely dojíždět do okolních obcí
za těmito nákupy či službami.
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Rádi bychom v podobných akcích pokračovali i letos. Víkendové tvořivé kurzy zahájí již 18. února
paní Mimrová – čeká vás pletení ze slámy (podrobnosti najdete na straně 11 v Kalendáři akcí). Postupně nabídneme také kurzy s technikami patchwork
(technika sešívání látek), kumihimo (japonská
technika splétání), tvoření velikonoční výzdoby.
Rádi uvítáme jakékoliv sponzorské aktivity – třeba
odměny pro naše nejmenší (i reklamní předměty
s potiskem), hodí se samozřejmě i finanční dary, protože bychom chtěli pořídit klávesy a další pomůcky.
Na závěr přeji Dráčkovi a samozřejmě také vám
všem spoustu sil na let do nového roku 2012.
Pokud byste se rádi zapojili, například byste chtěli
být vedoucím kroužku či kurzu v Dráčku pro malé
i velké, vítáme vás s otevřenou náručí!
A samozřejmě nás zajímá, co byste rádi dalšího
v Dráčku uvítali, proto prosím pište, mailujte nebo
se za námi „nad poštu“ prostě stavte.
Jitka Záhrobská
detskecentrumdracek@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

STŘÍPKY Z AFK
ZÁVĚR ROKU SE VYDAŘIL
Silvestrovského utkání, které začalo již v deset
hodin dopoledne, se zúčastnili hráči i příznivci.
Po utkání se posedělo, zhodnotil se uplynulý rok.

OBDOBÍ KLIDU
Fotbalový klub se nachází v období zimního klidu, jarní části soutěží vypuknou až 22. března,
na přípravu je tedy času dost.

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ
V druhé polovině ledna se mladší žáci zúčastní
dvou turnajů, jednoho v Satalicích a druhého
na Spartě.

PŘÍPRAVA MUŽŮ
Od 25. do 29. ledna se ve Staré Pace uskuteční
zimní soustředění mužů A týmu i B týmu AFK
Nehvizdy.

UTKÁNÍ MUŽŮ
Muži sehrají v blízké době tři přípravná utkání na umělém povrchu v Satalicích – 15. ledna
s Unionem Čelákovice, 22. ledna a 11. února
bude soupeřem Přerov nad Labem.
-ar-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY LEDNA DO POLOVINY ÚNORA
22. LEDNA OD 16.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
POHÁDKA S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna přijíždí
do nehvizdské sokolovny s pohádkou S čerty nejsou žerty. Bohatá výprava, nádherné pohádkové
kostýmy. Hlášky, které znáte z filmové pohádky
v exkluzivním podání herců z Hlavna. Zasmějete
se vy i vaše děti. Premiéru v Sudově Hlavně vidělo
na 300 diváků. Nyní máte možnost přijít se svými
dětmi na druhou premiéru právě do Nehvizd.
Vstupné dobrovolné.
Pořádají městys společně s TJ Sokol Nehvizdy.
24. LEDNA OD 17.30 HODIN V SOKOLOVNĚ
NOVOROČNÍ DISKOTÉKA
Taneční kroužky Poupata a Čtyřlístek z TJ Sokol
Nehvizdy srdečně zvou rodiče, prarodiče, sourozence a všechny kamarády na Novoroční diskotéku
do sokolovny.
Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.
T. J. Sokol Nehvizdy
Taneční kroužky
POUPATA A ČTYŘLÍSTEK
přejí zdraví, štěstí a pohodu v roce 2012.

Srdečně zveme rodiče, prarodiče,
sourozence a všechny kamarády na naši
NOVOROČNÍ DISKOTÉKU
DNE 24. 1. 2012 OD 17.30 HODIN.
POUPATA a ČTYŘLÍSTEK
Silvie Vilímová a Martina Prajerová.
7. ÚNORA OD 10.00 HODIN
VE ŽLUTÉ ŠKOLCE
ZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA
Pokud se chtějí rodiče s předškoláčky, kteří nenavštěvují mateřskou školu, přijít podívat na pohád-

ku, jsou ve školce vítáni. Děti tak uvidí, jak to
ve školce vypadá, poznají své budoucí kamarády
i paní učitelky a pobaví se. Pohádky ve školce jsou
vhodné pro děti od čtyř let.
Vstupné: 50 korun/osoba, doprovod rodiče je nezbytný.
Pořádá MŠ Nehvizdy.
11. ÚNORA OD 14.00 HODIN NA RADNICI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na radnici opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků základní školy, fotograf ani malý dárek
pro každého občánka. Rodiče dostali, případně
co nevidět dostanou na Vítání oficiální pozvánku.
Rádi uvidíme i babičky a dědečky a další příbuzné,
kteří chtějí být u slavnostního okamžiku přítomni.
Pokud se vám narodilo děťátko a chcete, abychom
je na radnici přivítali, neváhejte nám to sdělit,
stačí napsat na mestys@nehvizdy.cz.
Pořádá městys ve spolupráci se ZŠ a MŠ Nehvizdy.
12. ÚNORA OD 15.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
POHÁDKA Á-Á-Á, ATLAS TEN SE MÁ
S únorovou pohádkou přijede pražské divadlo
Neklid. Děti se vydají společně s herci napříč třemi světadíly cestou plnou pohádek a písniček.
Z kmenových pohádek vybrala a upravila pohádku
pro děti od tří do deseti let Jitka Foltýnová. Scénář
napsal Ivo Šorman, texty písní Vojtěch Duřt a Jitka
Foltýnová. Pohádka trvá 45 minut bez přestávky.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy.
15. ÚNORA OD 10.00 HODIN
VE ŽLUTÉ ŠKOLCE
POHÁDKA O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH
Pokud se chtějí rodiče s předškoláčky, kteří nenavštěvují mateřskou školu, přijít podívat na pohádku, jsou ve školce vítáni. Děti tak uvidí, jak to
ve školce vypadá, poznají své budoucí kamarády
i paní učitelky a pobaví se. Pohádky ve školce jsou
vhodné pro děti od čtyř let.
Vstupné: 50 korun/osoba, doprovod rodiče je nezbytný.
Pořádá MŠ Nehvizdy.

18. ÚNORA OD 15.00 DO 18.00 HODIN
V DĚTSKÉM CENTRU DRÁČEK
KURZ PLETENÍ ZE SLÁMY
Výtvarné díly s paní Mimrovou z Nehvizd, díky
níž jste mnozí měli doma na Vánoce krásně nazdobené perníčky, pokračují i v roce 2012! Tentokrát
se naučíme plést ze slámy. Jde o kurz pro dospělé.
Rezervace nutná u Jitky Záhrobské na e-mailu detskecentrumdracek@seznam.cz
Vstupné 120 korun/osoba.
Pořádá Dětské centrum Dráček.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz
Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně
aktualizuje. Pozvánky na akce posíláme i na nehvizdský Facebook.
Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy

vyhlašují
v souladu se zněním §36 Zákona 561/2004
Sb. školský zákon

ZÁPIS ŽÁKŮ

do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013
ZÁPIS SE KONÁ
v pondělí 16. a úterý 17. ledna 2012
od 15.00 v budově školy –
učebna v 1. patře.
Prosíme rodiče, aby se k zápisu dostavili
dle pořadí dohodnutého v mateřské škole
a vzali s sebou rodné listy dětí.
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy

GRATULUJEME jubilantům
V lednu oslaví v Nehvizdech významné životní
jubileum tito občané:
JARMILA TÝCOVÁ
ANTONÍN KUČERA
MARTA ADÁMKOVÁ
IRENA RŮŽIČKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné
zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

AKTIVUJTE SI ZASÍLÁNÍ SMS Z ÚŘADU MĚSTYSE
Než se pustíte do čtení tohoto článku, vezměte si prosím k ruce svůj mobilní telefon. Uvidíte, že to mnohé usnadní.
O co tedy jde. Úřad již několikrát v Nehvizdském
kurýru upozorňoval na existenci SMS rozhlasu
a vyzýval spoluobčany k registraci v tomto systému,
který má nesporné výhody. Po provedení registrace
totiž dostanete aktualitu přímo do svého telefonu.
Úřad tedy rozšíří sdělení a vy budete moci naložit
s informací dle vašeho uvážení, ať už se nacházíte
kdekoliv. Celkem můžete obdržet až 3 kategorie
SMS zpráv:
➢ zprávy z úřadu (výluky sítí, varování, havárie,
apod.),
➢ ze sportu a kultury (akce tohoto typu v obci),
➢ z komerční sféry (drobní prodejci apod.).
Každý se může rozhodnout, jakou kategorii zpráv
chce dostávat.

K odběru SMS rozhlasu se přihlásíte pomocí jednoduché SMS zprávy za cenu dle vašeho tarifu. Přijímání zpráv z SMS rozhlasu je samozřejmě zdarma.
A teď se již pojďme registrovat zasláním SMS dle
příkladu:
Tvar SMS pro odběr zpráv z úřadu je:
ADD MES6837 B-jméno a příjmení C-ulice a číslo
popisné D-email.
(příklad: ADD MES6837 B-Josef Novak C- Prazska5 D-josef@seznam.cz )
Tvar SMS pro odběr informací o sportu a kultuře je:
ADD MES6323 B-jméno a příjmení C-ulice a číslo
popisné D-email.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

(příklad: ADD MES6323 B-Josef Novak C-Prazska5 D-josef@seznam.cz )
Tvar SMS pro odběr komerčních informací je:
ADD MES1752 B-jméno a příjmení C-ulice a číslo
popisné D-email.
Všechny registrační SMS zasílejte na číslo
608 512 513. Pokud následně zjistíte, že vám tato
služba nevyhovuje, stačí zaslat SMS ve tvaru DEL
číslo seznamu (příklad : DEL MES6837 pro zrušení
zpráv z úřadu) na stejné telefonní číslo. A pokud si
se zadáním nevíte rady, přijďte na radnici, pomůžeme vám!
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA

PŘEHLED aktivit

Stejné vozidlo bylo přitom kontrolováno hlídkou
OP Šestajovice a hlídkou PČR OOP Úvaly již v minulosti a bylo zjištěno, že se v něm pohybuje osoba
podezřelá z páchání majetkové trestné činnosti.
Hlídka OP proto na místo přivolala hlídku PČR
OOP Čelákovice, kterou upozornila na uvedené
vozidlo s tím, že v areálu jsou zaparkovány dva kamiony, ze kterých byla v minulosti odcizena nafta.
Poznatek o výskytu vozidla byl předán PČR OOP
Čelákovice k dalšímu opatření.

dovnitř a zde odcizil dámskou kabelku s osobními
věcmi, přičemž způsobil škodu ve výši 35 000 Kč.
Jakékoliv informace relevantní k oběma případům
oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.

Kontakty:

STŘÍPKY z akce

Policie ČR
V Nehvizdech, v ulici Vyšehořovické, v rozmezí
11.00 hod. dne 2. 12. 2011 a 17.50 hod. dne 4. 12.
2011 neznámý zloděj a poberta odcizil zaparkované
vozidlo Nissan Micra, čímž způsobil škodu ve výši
350 000 Kč.

Obecní policie
Dne 11. 12. 2011 ve 24.00 hod. zjistila hlídka OP
při provádění kontrolní činnosti v Nehvizdech podezřelé vozidlo Opel Omega zelené barvy zaparkované u vjezdu do komerčního areálu na ul. Pražské.

V Nehvizdech, v ulici U Parku, v rozmezí 16.45
hod. a 17.00 hod. dne 21. 12. 2011 neznámý výtržník a chmaták rozbil nezjištěným předmětem
okno levých zadních dveří vozidla BMW X5, vnikl

Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720
E-mail: phoocelak@mvcr.cz

Strážníci v prosinci odsloužili v Nehvizdech 9 nočních a 27 denních směn. Hlídková činnost byla
zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku.
V prosinci řešili policisté v Nehvizdech celkem 35
skutků (4 trestné činy, 1 přestupek proti občanskému soužití a 30 přestupků v dopravě, které byly
vyřešeny blokově). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost
v rozsahu cca 150 hod.

Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

Obecní policie Šestajovice
Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
E-mail: mp@sestajovice.cz

Pro léky do ordinace
Zdravotní centrum Jirny, které v nehvizdské sokolovně provozuje ordinaci pro dospělé i děti,
nabízí novou službu. Pokud budete chtít, nemu-

síte vážit cestu do lékárny, vaše léky budete mít
další den po vyšetření připraveny u sestry. Zaplatíte jen to, co byste dali v lékárně, za dovozné

nebudete platit nic navíc. Bližší informace vám
poskytne váš ošetřující lékař.
(pep)

INZERCE

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

6ÿ(57<
1(-628æ(57<

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
PŘÍPADNÉ INFO A REZERVACE
NA TEL.: 604 791 142
Ostatní dny v týdnu
je možnost rezervace
na privátní akce, oslavy,
párty.
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

www.barhigh.com

COCKTAILY
A DRINKY,
ITALSKÁ KÁVA,
DEZERTY, SUSHI,
PRÉMIOVÉ
DESTILÁTY,
doutníky, VÍNA...

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

SRKiGNDYSRGiQt
RFKRWQLFNpKRVRXERUX
+ODYQRYiĀHN
]H6XGRYD+ODYQD
QDPRWLY\SRKiGN\6ĀHUW\
QHMVRXçHUW\RGDXWRUĪ
+\QHN%RĀDQ-LĢt-XVW
,UHQD3DYORYi 

QHGďOHOHGQD
RGKRGLQ

YVRNRORYQď1HKYL]G\
9VWXSQpGREURYROQp3RĢiGi0ďVW\V
1HKYL]G\D7-6RNRO1HKYL]G\
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(nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, e-mail petra_horakova@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.

