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Tradiční zahájení adventu v Nehvizdech na fotbalovém hřišti, kterou pořádal městys společně s AFK Nehvizdy, se opět vydařilo. Jídla bylo dostatek,
sladkostí, které přinášeli obyvatelé obce jako vstupné, snad ještě více než
v předchozích ročnících. A všude vládla především dobrá nálada.

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ,
končí rok 2011, který jsme
prožili společně v našem
městysu. Celý tento rok se
zastupitelé snažili, aby se
v Nehvizdech nejen dobře
bydlelo, ale i žilo. Pořádali
jsme mnoho kulturních
a společenských akcí, ať
už to byla divadélka, setkání seniorů, velikonoční jarmark, Nehvizdská dýně, podzimní
dětský den, taneční zábavy a v neposlední
řadě i advent. Ostatní organizace, jako jsou
TJ Sokol, AFK, místní škola a školka a Dětské
centrum Dráček, pořádaly spoustu akcí nejen
pro děti, ale i dospělé. Všechny tyto akce byly
hojně navštěvovány a doufám, že se vám všem
líbily. V roce 2011 se nám ale podařily mnohé
další zásadní věci. V sokolovně začala v září
fungovat školka. Zeleň v obci je udržovaná,
travnaté plochy vždy posekané, přibyly nové
stromy, keře, rostliny i lavičky v oddychových zónach. Opravili jsme Horoušanskou,
dodělali Úzkou, rozsvítili Toušeňskou. Přibyla parkovací místa, opravené jsou chodníky,
komunikace i většina retarderů. Intenzivně se
věnujeme i tomu, aby v obci bylo bezpečno.
Zastupitelé i rada městyse spolupracují s občany na řešení různých problémů a všichni
se je snaží řešit ke spokojenosti všech. Úřad
městyse je pro všechny stále otevřen. Stejně jako v roce končícím si i do roku 2012
přejeme spoustu usměvavých dětí a spokojených občanů. Zastupitelé a zaměstnanci Úřadu městyse Nehvizdy
Vám všem přejí krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Osobně Vám všem do nového
roku 2012 přeji hodně štěstí,
zdraví a osobní pohody a v neposlední řadě i přání, ať se
všem v Nehvizdech hezky
žije.
Vladimír Nekolný,
starosta@nehvizdy.cz

Akce se vydařila nejen díky zastupitelům a fotbalistům, ale také pracovnicím úřadu, učitelům ze školy a školky a celé řadě
dobrovolníků a sponzorů
foto: Richard Sedlický

„Jsem rád, že se lidé bavili a že se jich sešlo hodně,
to je pro nás největší odměna. A děkuji sponzorům,
kteří na finančně náročnou akci přispěli – ať už prasaty na zabijačku, ovocem nebo finančně, jejich seznam jste viděli na pozvánce,“ řekl starosta městyse
Vladimír Nekolný.
Již po 13. hodině vystoupily ve vyhřívaném stanu
děti ze základní a mateřské školy, které poté prodávaly své vlastní výrobky s vánoční tématikou.
Nejen děti, ale i dospělí si samozřejmě pochutnávali
na spoustě sladkostí, které účastníci adventu přinesli. Tentokrát bylo sladkých dobrot obzvláště hodně.
Výběr byl nekonečný. „Když to srovnám s předchozími ročníky, mám pocit, že je těch sladkostí letos
suverénně nejvíce. Pomalu nevíte, po čem sáhnout dříve,“ pochvaloval si Richard Sedlický, radní
a předseda komise stavební a životního prostředí.
Na své si přišli i milovníci masných pochoutek.
„Přistupte blíže, jen pojďte! Nebojte se, všeho dostatek, přistupte blíže,“ lákal vytrvale ostýchavce
Luboš Rýdlo, ředitel nehvizdské školy, který na akci
ochotně vypomáhal coby neplacený brigádník. Jitrnice, jelítka, tlačenka, řízky, zabijačková polévka…
Kdo držel dietu, musel odejít, nebo ji porušit. Pivo
a svařené víno rovněž tekly proudem.
Po druhé hodině pokračoval program pro děti.
Za doprovodu hudby si spolu s animátory ti nejmenší zatančili, zahráli si i různé soutěže. Pak začala padat tma a blížila se chvíle pro ohňostroj, jehož
odpalovací rampa byla nainstalována v jednom
z rohů hřiště. První světlice se na nebi rozsvítily
W W W. N E H V I Z DY. C Z

krátce po páté hodině. A ve stejnou dobu se v obci
rozsvítil také vánoční strom před radnicí.
Ohňostroj jakoby však program rozdělil na dvě
části. Rodiče s dětmi se začali trousit domů, začala
zábava pro dospělé. Živá kapela se rozehrála, začalo
se tančit, přesto bylo znát, že návštěvníků akce ubylo. „Jsme rádi, že se akce obyvatelům Nehvizd líbila. Přesto bychom byli rádi, kdyby více lidí zůstalo
i na večerní program, který byl rovněž povedený,“
svěřila se Petra Horáková, radní a šéfka komise
školství, kultury a sportu.
Lidí bylo na večer sice méně, ovšem většina z těch,
kteří zůstali i na večerní program, se zařadila do kategorie vytrvalců. Poslední návštěvníky totiž vyprovázel předseda AFK a jeden z organizátorů Jiří
Poběrežský až okolo šesté hodiny ranní!
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

Pochoutek z vaší trouby byla přehršel foto: Richard Sedlický
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ŽIVOT V MĚSTYSI

MĚSTYSEM CHODIL MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKÁ NA-OVDÍLKA V SOKOLOVNĚ
Mikulášskou nadílku
lku
v sokolovně jsme uspopořádali už 4. prosince.
ce.
I přes nepřízeň počasí
así
přišlo na 90 dětí. Oddpoledne zahájil oddílíl
aerobiku, cvičily jakk
mladší, tak i staršíí
děti. Poté už jsme
zavolali Mikuláše,
který přišel s nadílfoto: Richard
Sedlický
kou pro každého. Nechybělo ani
peklo, kam se děti mohly vydat. A dále se pak tvořilo: Děti
mohly namalovat andělíčka,
dělíčka, vyrobit kouli či ozdobu z korálků. Pro osvěžení byla
limonáda zdarma. Děkuji všem za pomoc při organizaci a za darované vstupné.
Eva Luňáková, sokol.nehvizdy@seznam.cz

V DRÁČKU JSME VYRÁBĚLI ČERTOVSKOU
MASKU
V rámci pravidelného do-poledního programu zavítall
mezi děti 5. prosince ráno
Mikuláš. Čerta nepotřeboval, protože u nás jsou jen
hodné děti. Abychom trochu té čertoviny do Dráčku dostali, zahráli jsme
v divadélku čertovskou
pohádku a děti si vyrobily
masku čertíka „Bertíka“.
Jitka Záhrobská,
detskecentrumdracek@seznam.cz
umdracek@seznam.cz

lický
hard Sed
foto: Ric

ANDĚLÉ
A ČERTI VE ŠKOLE
Spousta andělů a čertů navštívila 5. prosince naši
školu.
chrastění
řetězy, kkoledování
a andělk l Po vydatném
d
h
ld
dl
ském usmívání si každý žáček odnesl malou pozornost.
Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

foto: Jiří Petráň

MINITENIS,
M
IN
NITENIS, BABYTENIS A MIKULÁŠ
MIK
IKUL
ULÁŠ
UL
ÁŠ
Za m
minitenisty
i it i t a bbabytenisty
b t i t ddorazilil ddo sokolovny
k l
Mikuláš
Mik láš již 30.
30 listopadu.
li t d
Mikuláš
Miku byl s dětmi spokojen a čert si z tréninku nikoho neodnesl. Oddíl minitenisu
tenis a babytenisu je v Sokole Nehvizdy nově od letošního října a nyní máme
téměř 40 dětí. Zatím jsme na začátku, děti jsou šikovné, tréninky je baví a jsme
rádi, že si k tenisu vytváří dobrý vztah. Přeji dětem, rodičům, trenérům, ať jim nadšení i v dalším roce vydrží a můžeme vážně
uvažovat o přihlášení družstev do oficiální soutěže Českého tenisového svazu v minitenisu a babytenisu. Více informací o oddílu
najdete na webu TJ Sokol a také v lednovém vydání Nehvizdského kurýra.
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
foto: Jitka Záhrob
ská

INZERCE

MUDr. Alexandr Ujec - privátní stomatologická praxe
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MUDr. Alexandr Ujec:
+420 736 159 555
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z LISTOPADOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo schválilo:
➢ znění požárního řádu a zřízení ohlašoven požáru na těchto místech: Úřad městyse Nehvizdy ul. Pražská čp. 255, ul. Krátká čp. 268, ul.
Na Příštipku čp. 63, ul. Družstevní čp. 250, ul.
Za Humny čp. 464
➢ cenu za odkup nemovitosti čp. 100 v Nehvizdech ve výši 2,25 mil. Kč
➢ žádost o bezúplatné nabytí pozemků p. č. 46/2
(o výměře 192 m²), 46/5 (o výměře 39 m²),
196/14 (o výměře 2142 m²), 457/2 (o výměře
520 m ²) a st. 285 (o výměře 28 m²) vše v k. ú.
Nehvizdy o výměře 965 m² - ostatní plocha
➢ aby dotčené pozemky v kat. území Nehvizdy,
potřebné pro výstavbu Nemocnice Alberta
Schweitzera (hospic) za čerpací stanicí, vykoupila od vlastníků obec, a to za účelem výstavby
veřejně prospěšné stavby a následně tyto pozemky odprodala nemocnici
➢ grafický manuál symbolů městyse Nehvizdy,
který obsahuje heraldický popis znaku a vlajky
městyse Nehvizdy zpracovaný grafikem Davidem Kynclem, M.S.A. production a odeslání
žádosti do Poslanecké sněmovny PČR
➢ uzavření směnné smlouvy na pozemky v k. ú.
Nehvizdy, a to 2 m² ze st. 90 za 2 m² z p. č. 525/1
a prohlašuje pozemky p. č. 325/23, p. č. 326/51
a p. č. 326/123 v k. ú. Nehvizdy jako veřejná
prostranství
➢ výměnu plynových kotlů a opravy topení
a kouřovodů v MŠ Nehvizdy, které provede
na základě vyhodnocení poptávkového řízení
fa ATON centrum za cenu 397 403 Kč včetně
DPH
➢ u nově připojených domů v obci příspěvek
na infrastrukturu ve výši 25 000 Kč za jednu
bytovou jednotku platný od roku 2012 a u drobných investorů možnost dohodnutí splátkového
kalendáře
➢ za zřizovatele do školské rady Petru Horákovou
➢ doplňkovou činnost ZŠ a MŠ v souladu s platnými zákony

INFO Z ÚŘADU
➢ příspěvek Nehvizd do rozpočtu Obecní policie
Šestajovice pro rok 2012 ve výši max. 750 000 Kč
s tím, že ve smlouvě bude stanovena hodinová
cena za výkon služby

Zastupitelstvo městyse neschválilo:
➢ zřízení pomníčku
a Za Humny

u

křižovatky

Pražská

Informujeme rodiče dětí z vítání občánků, že si mohou v podatelně úřadu vyzvednout dárek – hrníček
a fotografie.
Úřad městyse upozorňuje občany, že poslední úřední záležitosti jim budou vyřízeny 15 min. před koncem pracovní doby.

UPOZORNĚNÍ

Zastupitelstvo městyse vzalo
na vědomí:
➢ vytvoření šikmých parkovacích stání u MŠ
Nehvizdy
➢ návrh úpravy obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v městysi Nehvizdy č. 3/2007
➢ návrh koordinační dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování veřejného pořádku mezi
městysem a Policií ČR
➢ zprávu starosty, zprávu komise stavební a životního prostředí, komise školství, kultury a sportu
včetně zprávy ředitele ZŠ a zprávu komise finanční a bezpečnostní.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Z RADNIČNÍHO DIÁŘE
• S firmou AVE CZ jednáme o cenách za svoz odpadu na rok 2012.
• S firmou VaK Zápy projednáváme výši vodného
a stočného pro rok 2012. Ceny vodného a stočného pro následující rok budou uveřejněny v příštím vydání časopisu.
• Projednáváme možnost prodloužení a rekonstrukci ulice Na Vodoteči.
• Řešíme, jak ohradit pozemek pro volné pobíhání psů a jak zajistit jeho čistotu.
• Řešili jsme s pojišťovnou poškození stromů
po autohavárii v ulici Pražská a jejich novou výsadbu.
• Dále řešíme, jak zajistit průjezdnost ulic pro
zimní údržbu.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

V pátek 23. prosince 2011 - NENÍ úřední den
ve středu 28. prosince 2011 – NENÍ úřední den
v pátek 30. prosince 2011 - NENÍ úřední den
Upozornění o otevření SBĚRNÉHO DVORA
před koncem roku 2011:
24. prosince ZAVŘENO
28. prosince ZAVŘENO
31. prosince ZAVŘENO
4. ledna OTEVŘENO
Svoz vánočních stromků proběhne 10., 13., 17.
a 20. ledna 2012. Stromky určené k likvidaci můžete
odvézt sami na skládku větví, která je nově vybudována na vytyčeném pozemku u čistírny odpadních
vod (ul. Do Nehvizdek) nebo je ponechat u sběrných nádob na odpad před domy a zaměstnanci
technických služeb je odvezou.
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.
Upozorňujeme, že poplatek 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.
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. 326992523
nebo 724191245.
Miroslava Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Přehled aktivit
Strážníci v listopadu odsloužili v Nehvizdech 30
denních a 13 nočních směn. Hlídková činnost
byla zaměřena zejména na dodržování veřejného
pořádku.
V listopadu řešili policisté v Nehvizdech celkem
132 skutků (5 trestných činů, 127 přestupků v dopravě, z toho 121 bylo vyřešeno blokově). Policisté
dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod.

vozidlo Žiguli, jehož osádka měla údajně krást
železo z vlečky a z blízkého objektu měla odcizit 300 m kabelu. Hlídka OP se v době oznámení
nacházela v Nehvizdech, v ul. Horoušanské, proto
ihned provedla v této lokalitě šetření, avšak s negativním výsledkem. Tato informace byla předána vedoucímu PČR OOP Úvaly, který potvrdil
přijetí oznámení o krádeži železa a požádal hlídku
OP o spolupráci při provedení šetření ve směru
od vlečky přes pole až na katastrální území obce
Jirny. Hlídka OP i v této lokalitě provedla šetření,
avšak opět s negativním výsledkem.

Střípky z akce
Obecní policie
Dne 3. listopadu v 16.46 hodin obdržela hlídka OP
telefonické oznámení, že na katastrálním území
obce Nehvizdy – na cestě za dálničním přemostěním vpravo, která vede okolo výběhu pro koně
směrem ke staré vlečce, bylo spatřeno osobní

Policie ČR
V Nehvizdech, v ul. U Studánky, v rozmezí 21.00
hod. dne 15. listopadu a 7.00 hod. dne 16. listopadu se neznámý vandal a poberta vloupal do osobního vozidla Škoda, kdy rozbil okno levých předních dveří a odcizil navigaci, čímž způsobil celkovou škodu ve výši 89 000 Kč.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

V Nehvizdech, v ul. Pražské, v rozmezí 20.30 hod.
dne 21. listopadu a 8.00 hod. dne 22. listopadu neznámý výtržník a poberta vypáčil zámek levých
předních dveří osobního vozidla Škoda a následně z něj odcizil dětskou autosedačku, čímž
způsobil škodu přibližně za 7 000 Kč. Jakékoliv
informace relevantní k oběma případům oznamte
prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

Kontakty:
Obecní policie Šestajovice,
Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice
Prokopa Holého 1664, Telefon: 974 881 720
E-mail: phoocelak@mvcr.cz
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AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
SE SENIORY
V pátek odpoledne 9. prosince na úřadě proběhlo
předvánoční posezení se seniory obce. Na úvod vystoupily děti ze školky v sokolovně, a to třída „VČELEK“ pod vedením paní učitelky Leony Chybové
a asistentky integrovaného dítěte Rút Kořínkové,
která celé pásmo doprovázela hrou na kytaru. Vánoční básně, tanečky, písně a koledy velmi příjemně

navodily adventní atmosféru. Děti na závěr programu předaly malé dárečky, které vyráběly. Celá akce
pokračovala promítáním fotek z uskutečněných
akcí a besedou se zastupiteli. Věříme, že všichni
přítomní zde příjemně strávili páteční odpoledne.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Vánoce a vstup
do nového roku 2012

Mateřská škola se rozloučí se starým rokem
v pátek 23. prosince, kdy se děti sejdou ve školce naposledy. Od úterý 27. prosince do neděle
1. ledna jsou děti doma, školka v novém roce
otevře své brány v pondělí 2. ledna 2012. Žáci
základní školy se učí naposledy ve čtvrtek 22.
prosince a znovu se začnou svým školním povinnostem věnovat od úterý 3. ledna. V lednu
nás budou ve škole čekat samé příjemné věci
– pololetní hodnocení, písemky, zkoušení, abychom mohli v úterý 31. ledna vydat 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.

Zápis budoucích prvňáčků

foto: Mirka Kvasničková

MARIONETY S NEBOJSOU SE DĚTEM LÍBILY
Na šedesát diváků zhlédlo 20. listopadu ve velkém sálu sokolovny pohádku Nebojsa, se kterou do Nehvizd
přijelo pražské divadlo Neklid. Marionety se dětem líbily a my vám už teď můžeme slíbit, že loutky nepřijely
do Nehvizd naposledy, opět uvidíte představení s loutkami v únoru, v lednu pro vás pak chystáme velké
pohádkové překvapení ze Sudova Hlavna.
-pep-

Zápis pro školní rok 2012-2013 se uskuteční
v pondělí 16. ledna a v úterý 17. ledna 2012
vždy od 15.00 hodin v budově základní školy
- učebna v 1. patře. Vzhledem k vysokému
počtu budoucích prvňáčků připraví paní učitelky v mateřské škole časový rozpis tak, aby
nedocházelo ke zmatkům a dlouhému čekání
v průběhu zápisu. Prosíme rodiče, aby rozpis
dodrželi, a rovněž prosíme, aby s sebou přinesli
rodné listy svých dětí.

Plaťte „školkovné“

Upozorňujeme rodiče dětí a žáků na nutnost
včasného placení „školkovného“ a stravného.
Je to smutné, ale měsíc od měsíce doslova páčíme platby z většího počtu rodičů. Opakované
neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání přitom může vést až k vyřazení dítěte z mateřské
školy! V případě neuhrazení stravného nebude
pro příště strava od následujícího dne vydávána. Na příjmech za stravné je provozně závislá
školní kuchyně! Děkujeme za pochopení.
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

Ve školce jsou nové
kondenzační kotle

foto: Richard Sedlický

GRATULUJEME jubilantům
V prosinci oslaví v Nehvizdech významné
životní jubileum tito občané:
JAROSLAVA TRMALOVÁ
JOSEF SVOJTEK
STANISLAV KVASNIČKA
JANA DUDOVÁ
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
INZERCE
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Vážení rodiče, prarodiče,
milí přátelé naší školy,
dovolte, abychom vám v závěru letošního
roku poděkovali za dosavadní spolupráci,
za důvěru a vstřícnost, za vaše podněty, vaši
podporu a vše dobré, co pro naše nejmenší
konáte. Do nadcházejícího roku vám upřímně
přejeme štěstí, zdraví, spokojenost, optimismus a neustálý úsměv na tváři. Jsme s vámi,
vy buďte s námi. S přáním požehnaných Vánoc a šťastného nového roku 2012
žáci a zaměstnanci Základní školy
a mateřské školy Nehvizdy.

W W W. N E H V I Z DY. C Z

V listopadu byla zrekonstruována kotelna
ve „žluté“ mateřské škole. Tato oprava byla provedena na základě revizní zprávy na zplodinové
cesty od plynových kotlů, které nevyhovovaly
a musely být vyměněny. Zastupitelstvo na svém

foto: Vladimír Nekolný

foto: Richard Sedlický

zasedání schválilo, že oprava stávajících kotlů se
nevyplatí, a rozhodlo instalovat nové kondenzační kotle s novými odvody zplodin a s přisáváním vzduchu. Opravy provedla na základě
poptávkového řízení firma Anton. Kotelna
v současné době plně vyhovuje všem bezpečnostním požadavkům. Kotle již vyhovují i pro
plánovanou nástavbu školky. Tímto krokem
došlo k úspoře plynu i financí, protože kondenzační kotle mají větší účinnost a menší spotřebu.
Rekonstrukce byla provedena během víkendu,
aby nedošlo k omezení provozu školky.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z HISTORIE MĚSTYSE

K PROZRAZENÍ SESKOKU CHYBĚLY CENTIMETRY
Je 29. prosince 1941 po druhé hodině ranní a z temného nebe nad Nehvizdy se snášejí padáky. Jsou to parašutisté Jozef
Gabčík a Jan Kubiš, kteří půl roku poté spáchají atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Městys si na vzpomínkové akci 28. prosince (podrobnosti najdete na straně 8) připomene sedmdesáté výročí seskoku obou hrdinů.
Je zhruba půl třetí ráno, když parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík dopadají na území Nehvizd.
Do jižní části katastru obce, přibližně tam, kde je
nyní za Horoušanskou památník. Oba si ovšem v tu
chvíli myslí, že jsou kdesi u Plzně. Právě tam totiž
měli dle původního plánu přistát. Navigační chyba
a ztížená orientace kvůli značné sněhové pokrývce
však způsobují, že členové paraskupiny Anthropoid seskočí u Nehvizd. Gabčík si navíc při dopadu
na zem poraní nohu a těžce kulhá.
Nejprve je potřeba ukrýt padáky a materiál. Země
je zmrzlá, kopání do ní by bylo příliš náročné. Proto
si parašutisté pro uschování svého vybavení vyberou zahradní boudu, kterou před sebou spatří. Patří
nehvizdskému zahradníkovi Antonínu Sedláčkovi.
Ten bude hrát v příběhu ještě významnou roli.
Poté se podle instrukcí musejí Gabčík s Kubišem
někam schovat, vyčkat do rána a vydat se již v civilních šatech pryč od místa seskoku. K tomuto účelu
si dvojice vybírá lom Skály na hranici katastru obcí
Horoušany a Nehvizdy.

Zaklepou na faru
Ráno se pak oba vydají po cestě, už v civilních šatech bez známky nápadnosti, do Nehvizd. Potřebují
se však zorientovat, proto se na místní faře ptají,
kde to vlastně jsou. Na scénu vstupuje další obyvatel
Nehvizd – farář František Samek. Ten parašutistům
radí, jak dojít do Mstětic na vlak, údajně jim též poskytne své potravinové lístky. Je téměř jisté, že faráři
Samkovi došlo, že muži, kteří ráno zaklepali na jeho
dveře, nejsou jen zbloudilí mladíci, ale parašutisté.
Tajemství si však nechává pro sebe.
V tento okamžik opouštějí parašutisté Nehvizdy,
a byť se do nich ještě vrátí pro svou výzbroj, do dějin obce už přímo nezasáhnou. Přesto je ještě o čem
vyprávět. Seskok Anthropoidu totiž významně zasáhl do života některých nehvizdských obyvatel.
Farář Samek totiž není jediný, kdo tuší něco podezřelého. Přítomnost parašutistů neuniká ani hajnému Aloisi Šmejkalovi. Ten po válce vypovídal asi
toto: „Už nevím, kolik dní před silvestrem to bylo,
ležel jsem, koukal do tmy a slyšel jsem takové broukání. Když jsem vyšel ven, koukám a najednou vidím proti obloze, jak se pomalu něco snáší, kymácí
se to, jako by to byl padák, napadlo mě.“
Ráno se tedy Šmejkal vypraví na obchůzku terénu, přitom nachází ve sněhu stopy. Ty ho dovedou
k vypáčené zahradnické boudě a také do zmíněného lomu. O tom, jestli se tam s parašutisty setkává,
nebo už jsou pryč, se vedou spory.
Záhy se však o seskoku parašutistů dozvídá i další
člověk v Nehvizdech. Majitel zahradnické boudy

Antonín Sedláček

foto: archiv

Sedláček. Ten zjišťuje, že do jeho objektu někdo
vnikl a vše oznamuje na místní četnické stanici.
Okruh lidí, kterým začíná docházet, že na katastru obce došlo k něčemu nelegálnímu, se znovu
rozšiřuje.
Velitel četnické stanice v Nehvizdech Václav Otec
jde boudu obhlédnout a ujišťuje se, že byli u obce
vysazeni parašutisté. Podle předpisů má takovéto
zjištění okamžitě nahlásit gestapu, ovšem po dohodě s dalšími četníky tak neučiní, čímž všichni
značně riskují. Materiál pak zakopou na Sedláčkově
zahradě.

Ve dnech 28. a 29. prosince 2011
bude na místní poště v Nehvizdech
používáno poštovní strojové
razítko k 70. výročí seskoku
skupiny Anthrophoid. Razítko
vydal Svaz českých ﬁlatelistů.
Statečný četník
Po válce učinil Otec o tomto činu doznání. „Zahradník Antonín Sedláček, který dodatečně zjistil, že nepovolaná osoba vnikla do jeho zahradní
boudy, učinil o tom oznámení na zdejší četnické

stanici. Zhlédnutí místa a nález krabic s anglickými nápisy nesporně ukazoval, oč se jedná. Nehlásil
a zatajil jsem případ gestapu, ač dle stávajících rozkazů a směrnic bylo to přísně nařízeno,“ vypověděl
v roce 1946.
Po atentátu na Heydricha se v Nehvizdech rozběhne vyšetřování. Pražské gestapo volá veliteli četnické stanice Otci, aby zjistil, zda se u obce nenachází
nějaká chata a vhodné místo pro přistání výsadkářů. „Nahlásil jsem, že tady žádná taková chata není
a snažil jsem se odvést jejich pátrání jinam,“ uvedl
ve spisu Otec.
Přesto do Nehvizd gestapo přijíždí a začíná kopat
na Sedláčkově zahradě! Ano, tam, kde byla zakopána část výstroje Gabčíka a Kubiše. „Jen šťastné
shodě lze děkovat, že člen gestapa ustal s kopáním
a přehazováním kompostu jen několik centimetrů
od místa, kde byly předměty uschovány,“ svěřil se
po válce Otec.
Pokud by gestapo padáky nalezlo, četníky a Sedláčka by nečekalo patrně nic jiného než kruté mučení
a poprava. Spekuluje se též o tom, že Nehvizdy nebyly daleko tomu, aby je stihl stejný osud jako Lidice a Ležáky. Tedy úplné vyhlazení…
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

KDO BYL KDO
ANTONÍN SEDLÁČEK
Zahradník, obyvatel Nehvizd. Do jeho chatky
na okraji Nehvizd ukryli Gabčík s Kubišem
svou výstroj a výzbroj. Kubiš Sedláčka údajně po seskoku několikrát navštívil a z chatky
si věci vyzvedl. Zbylá výbava byla zakopána
na Sedláčkově pozemku, který byl po atentátu
gestapem prohledáván, ovšem bezúspěšně.

ALOIS ŠMEJKAL
Hajný, obyvatel Nehvizd. Dle své výpovědi viděl osudné noci snášející se padáky. Ráno se
pak vydal po stopách ve sněhu. Sám tvrdil, že
ve skalách nedaleko Nehvizd výsadkáře našel,
kterak si prohlížejí mapu. Poté jim údajně nosil jídlo a jinak pomáhal. Jiná teorie tvrdí, že
se s nimi nikdy nesetkal, protože Gabčík s Kubišem hned po rozednění Nehvizdy opustili.

FRANTIŠEK SAMEK
Farář v Nehvizdech. S parašutisty se měl setkat
ráno po seskoku, když oba zaklepali na dveře
fary. Měl jim poskytnout potravinové lístky,
vysvětlit, kde se nacházejí, a nasměrovat je
na vlak do Mstětic.

VÁCLAV OTEC

Zahradnická budka, kde Jozef Gabčík a Jan Kubiš ukryli materiál

foto: archiv

W W W. N E H V I Z DY. C Z

Vrchní strážmistr v Nehvizdech a občan
Nehvizd. O přistání parašutistů se dozvěděl
kvůli Sedláčkově vypáčené chatce, gestapu to
však nenahlásil, ač měl. Na rozhodnutí seskok
zamlčet se podíleli i další členové stanice –
Václav Krejcárek a František Vaníček.
-ar-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR

STŘÍPKY Z KOMISE STAVEBNÍ

Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED ŠKOLKOU SE PARKUJE POHODLNĚJI

Bezpečnostní opatření
Komise připravila návrh bezpečnostního opatření na ulici Pražské v okolí budovy pošty.

Dotace na semafor
Komise připravuje projektovou dokumentaci
ke zpomalovacímu semaforu, aby na něj mohla
podat ještě do konce roku 2011 žádost o dotaci.

Energetická koncepce
Komise projednala se zástupci společnosti ČEZ
energetickou koncepci Nehvizd.

Kolaudace s připomínkou
Před mateřskou školou zaparkuje díky novému parkovišti o sedm aut více

Budova mateřské školky má o sedm parkovacích
míst více. Rodiče, kteří ke školce v ranní špičce dovážejí své ratolesti, tak mohou před budovou pohodlněji parkovat. Nově vzniklá místa mohou využívat i návštěvníci sokolovny.
Úřad městyse se k tomuto kroku rozhodl poté,
co zhodnotil situaci před školkou ve všední dny
ráno. Auta se ve špičce před školkou hromadila,
problémy měla i obsluha obce, například popeláři. Nová místa tak byla potřebná. Nové parkovací prostory vznikly posunutím plotu směrem
ke školce. Tato plocha byla dětmi nevyužívaná,
a tedy volně k dispozici. Použitou dlažbu měl již
úřad nakoupenou, práci zajistily technické služby
městyse.

„Touto úpravou došlo ke zřízení sedmi nových parkovacích míst v ulici Na Příštipku. Ta budou sloužit
především zaměstnancům školky, čímž se uvolní
parkovací místa v ulici pro rodiče, kteří do školky
přivážejí v ranní špičce děti,“ vysvětluje předseda komise stavební a životního prostředí Richard Sedlický.
Nově vzniklá parkovací plocha však nebude sloužit
pouze školce. V odpoledních a večerních hodinách,
kdy je už školka zavřená, budou tato místa automaticky k dispozici návštěvníkům sokolovny. Zřízení
nových parkovacích míst tedy vychází vstříc i rozšířeným možnostem volnočasových aktivit v TJ Sokol
Nehvizdy.
Aleš Roll
Ales.roll@seznam.cz
INZERCE

VÝTLUKY UŽ MAJÍ
SVÉ ZÁPLATY

TAJEMSTVÍ KRÁSY

V listopadu byly dokončeny opravy místních komunikací. Konkrétně se jednalo o záplatování
výtluků, opravení spár a dalších míst, které nutně
vyžadovaly revizi. S tím došlo i k úpravě nájezdů
na retardéry v některých ulicích.

od prosince 2011 Vám nabízíme
tyto relaxační procedury

Obec investovala do těchto oprav ze svého rozpočtu
částku zhruba dvě stě tisíc korun. Minimálně tutéž
sumu plánuje městys do oprav komunikací vložit
i v příštím roce, tak aby se stav zdejších vozovek postupně zlepšoval. Městys požadoval, aby oprava výtluků proběhla precizně a nemusela se v blízké době
opakovat, a proto zvolil v současné době zřejmě
nejkvalitnější technologii. Při ní se výtluk standardním způsobem zaasfaltuje a poté se speciální tavnou deskou roztaví spolu s již vyplněnou dírou i její
okolí, aby došlo k celkovému spojení hmoty v jeden
celek. Díky tomu je asfalt celistvější a trvanlivější.
„Obec navíc na veškeré opravy dostala od zhotovitele
záruku v délce dvacet čtyři měsíců,“ doplnil Richard
Sedlický, šéf komise stavební a životního prostředí.
Aleš Roll, Ales.roll@seznam.cz
INZERCE
■ Hledám práci na pozici skladnice, uklizečka nebo
ostatní pomocné práce v domácnosti.
Tel.: 720 624 978
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fota: Mirka Kvasničková

kosmetický salon

•
•
•
•

Kosmetika Rémy Laure • Redukce vrásek
Pedikúra Gehwol • Modelace nehtů
Odstranění celulitidy • Ruční masáže
Solária • Vizážistka • Široká škola procedur
péče o tělo

Staňte se neodolatelnou.
VÍME JAK NA TO!
Tel. 773 912 277
PO – NE 8,oo – 20,oo h
Nehvizdy, ul. Pražská 696, 1. patro

W W W. N E H V I Z DY. C Z

Byla vydána kolaudace na ulici Úzkou s připomínkou, byl totiž zjištěn nedostatek. Problémem jsou rozhledové možnosti při výjezdu
na Horoušanskou, je nutné odstranění živého
plotu.
-ar-

Aktuální informace na
www.nehvizdy.cz

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

NEHVIZDSKÝ KURÝR
KALENDÁŘ AKCÍ V NEHVIZDECH

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY PROSINCE
DO POLOVINY LEDNA
16. PROSINCE OD 18 HODIN
V SOKOLOVNĚ
Školní vánoční besídka
Přijďte se podívat do sokolovny na vánoční vystoupení druháků a třeťáků.
Pořádá Základní škola Nehvizdy.
21. – 23. PROSINCE OD 9 DO 17 HODIN
U RESTAURACE U PAŠI
Kapři v Nehvizdech
Zastupitel Tomáš Adamec bude opět po roce prodávat kapry na vánoční stůl. Slibuje ty nejlepší z nejlepších! Chybět nebude ani tradiční svařák a pečené kaštany a vánoční minijarmark.
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23. PROSINCE V 18 HODIN
V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Nehvizdský adventní koncert
Vystoupí: Ladislava Šťastná - zpěv, členka Opery
ND, Petra Kruntorádová - zpěv a průvodní slovo,
Martin Rataj - klávesy, varhany, Daniel Barták –
kytara, Maruška a Anička Rýdlovy – zpěv, Martin
Homola – zpěv a děti ze ZŠ Nehvizdy.
Operní pěvkyně zazpívá klasické melodie jako
Ave Maria nebo Pie Jesu, na koncertě dále zazní
také známé i méně známé koledy a vánoční písně.
Na závěr si samozřejmě zazpíváme Narodil se Kristus Pán.
Pořádají: městys, základní škola, fara a vydavatelství Propolis.
Výtěžek z dobrovolného vstupného připadne Základní a mateřské škole v Nehvizdech.

28. PROSINCE OD 14 DO 19 HODIN V KOSTELE, PŘED RADNICÍ A V SOKOLOVNĚ
Vzpomínková akce k 70. výročí seskoku skupiny
ANTHROPOID v Nehvizdech
Mše za parašutisty začíná ve 14 hodin v kostele,
pak položíme květiny k pomníku parašutistů Jozefa
Gabčíka a Jana Kubiše a od 16.30 začíná oficiální
program s výstavou Někomu život, někomu smrt,
s přednáškami historiků a filmem o operaci v sokolovně. Občerstvení zajištěno. Podrobnosti najdete
na straně 8 a na plakátech na vývěskách.
Pořádá městys, partnerem akce je TJ Sokol Nehvizdy.
31. PROSINCE OD 10 HODIN
NA HŘIŠTI AFK
Silvestrovská kopaná
Silvestrovský zápas začíná v deset hodin, v klubovně pak bude následovat silvestrovské posezení
fotbalistů a fanoušků AFK Nehvizdy. Občerstvení
zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá AFK Nehvizdy.
14. LEDNA 2012 OD 20.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
Nehvizdský myslivecký bál
Přivítejme nový rok vesele a pobavme se na další taneční zábavě. Tentokrát s tombolou, do níž
hlavní ceny dodají nehvizdští myslivci. K tanci
hraje opět skupina Kolář band. Jídla a pití bude
jako obvykle dost a dost (bar chybět nebude), tak
si nenechte bál ujít. Předprodej vstupenek bude
11. ledna od 19.00 hodin v sokolovně.
Vstupné: 100 Kč, senioři 50 Kč
Pořádají městys, TJ Sokol Nehvizdy, partnerem
akce jsou nehvizdští myslivci.
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

KOLIK STOJÍ
PRONÁJEM SÁLU
V SOKOLOVNĚ
TJ Sokol Nehvizdy se po jednání výboru na konci
listopadu rozhodla změnit ceny pronájmu sokolovny, a to s účinností od 1. prosince.
Hodina pronájmu:
➢ Velký sál sokolovny (šatna, WC, sprcha)
na komerční sportovní účely: 800 Kč
➢ Malý sál sokolovny (šatna, WC, sprcha)
na komerční sportovní účely: 350 Kč
➢ Velký sál sokolovny (včetně příslušenství)
na sportovní účely: 500 Kč
➢ Malý sál sokolovny (včetně příslušenství)
na sportovní účely: 200 Kč
Každou žádost o pronájem sokolovny na hudební
produkce bude řešit výbor TJ Sokol vždy individuálně dle podkladů pořadatelů.
Co jsou to komerční sportovní účely
V některých případech si sokolovnu chtějí pronajmout cvičitelé nebo osoby, které chtějí na svých
hodinách sportu vybírat vstupné (například na hodinách zumby). V tomto případě jde o výdělečnou
činnost, a tudíž ne o sport jako takový. Výbor TJ
Sokol proto tyto skutečnosti musel vzít v potaz.
Jestliže si velký sál v sokolovně objedná skupina lidí,
kteří chtějí hrát v sokolovně kopanou, pak je cena
braná jako sport a v podstatě se platí pouze náklady na provoz (energie, voda, správce), což je zhruba 500 korun (bohužel jsou tak vysoké). Výbor TJ
Sokol se rozhodl vysvětlit politiku pronájmu svých
cvičišť poté, co se rozvířila na internetových portálech debata na toto téma, a udělat jednou pro vždy
v této věci jasno. Všechny oddíly Sokola mají samozřejmě svá cvičení zdarma. Pro zájmové organizace
a spolky z Nehvizd je, po jednání s výborem TJ
Sokol, možná úprava ceny.
Hynek Ondráček, sokol.nehvizdy@seznam.cz
INZERCE

Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně aktualizuje. Plakáty na jednotlivé akce najdete
na www.nehvizdy.cz, ve vývěskách po celém městysu,
na nástěnkách ve škole i školce a také na facebookové
stránce Nehvizd.

INZERCE

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

WŽƚƎĞďƵũĞƚĞƐŶşǎŝƚƐǀĠŶĄŬůĂĚǇ͍
EĂĞůĞŬƚƎŝŶĢ͙
ƉůǇŶƵ͙
ǀŽĚĢ͙
ǀŽůĄŶş͙
ĐĞƐƚŽǀĄŶş͙
ĂǌĄƌŽǀĞŸǌĂďĞǌƉĞēŝƚƐĞďĞĂƐǀĠĚĢƚŝĚŽďƵĚŽƵĐŶĂ͙͍
KďƌĂƛƚĞƐĞŶĂŶĄƐũƐŵĞsĂƓĞWZ^W<d/s͊͊͊
ϳϮϮϯϱϮϴϳϬ
ϳϮϴϯϰϳϭϳϳ

W W W. N E H V I Z DY. C Z

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
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Pozvánka
dovolujeme si Vás pozvat na událost roku 2011
k 70. výročí seskoku skupiny ANTHROPOID v Nehvizdech
28. prosince 2011 od 14,oo hodin do 19,oo hodin
Úřad městyse Nehvizdy (Pražská 255, 250 81 Nehvizdy)
Kostel sv. Václava (nachází se hned vedle úřadu městyse)
velký sál sokolovny TJ Sokol Nehvizdy (Na Příštipku 135, Nehvizdy)

Program:
14:oo Mše za parašutisty Jozefa Gabčíka a Jana
Kubiše a oběti heydrichiády v kostele

15:oo Položení květin k pomníku

v sokolovně

16:45 Přednáška historiků a autorky

parašutistům před úřadem
(pro zájemce bude před úřadem přistaven
autobus s průvodci, který je odveze
na samotné místo seskoku, kde je pomník
a informační tabule)

15:3o–16,3o Prohlídka 24 panelů s výstavou
Někomu život, někomu smrt, kterou
připravila Asociace nositelů legionářských
tradic (ANLET) v místní sokolovně
INZERCE

16:3o Zahájení oficiální části programu

výstavy

17:oo Promítání dokumentu o seskoku
parašutistů v Nehvizdech

17:3o–19:oo Občerstvení a diskuze
s pamětníky a hosty
Těšíme se, že svou přítomností podpoříte
významnost této události.
S úctou Vladimír Nekolný, starosta městyse Nehvizdy

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

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)

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

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

www.barhigh.com
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