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VÁNOČNÍ
SLOVO
STAROSTY

K PROZRAZENÍ SESKOKU
CHYBĚLY CENTIMETRY

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, který proběhl opět ve stínu
několika vln zákeřné choroby COVID 19. Přicházející omezení hodně ovlivnila naše životy.
Různorodost názorů způsobila rozdělení obyvatel do několika skupin. Jsme obec velmi mladá
s věkovým průměrem nad 30 let, potřebujeme
se stále rozvíjet. Snaha moje a pracovníků městyse i zastupitelů je městys zvelebit, začít řešit
novou mateřskou školku, vybudovat přivaděč
vodojemu, připravit na rekonstrukci budovy
č. 8, 10 a restauraci na náměstí. Chceme také
řešit rekonstrukci zastaralého a nevyhovujícího
úřadu. Nesmíme zapomenout na přesun sběrného dvora na nové místo. Další akce – dokončení oddychového místa v Nehvizdkách, řešit
zázemí u atletického stadionu včetně šaten.
Abychom mohli toto uskutečnit, musíme hlavně
být zdraví. Chtěl bych vám všem obyvatelům,
kteří nám pomáhají poděkovat. Za pracovníky
úřadu a zastupitele vám všem přeji štěstí, zdraví
a co nejméně starostí. Věřím, že příští rok bude
náročný, ale nebude nás tak omezovat jako
uplynulé dva roky.

Je 29. prosince 1941 po druhé hodině ranní
a z temného nebe nad Nehvizdy se snášejí padáky.
Jsou to parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš,
kteří půl roku poté odstraní říšského protektora
Reinharda Heydricha. Městys si na vzpomínkové akci
29. prosince připomene osmdesáté výročí seskoku
obou hrdinů.

Ing. Jiří Poběrežský
starosta@nehvizdy.cz

21. – 23. 12. 2021
9 – 17 hodin
ul. Pražská čp. 100

(vedle úřadu městyse)
Bližší informace na mailu:

thomas.ad@seznam.cz nebo tel. 731 474 274

Kompletní úprava vánočních kaprů na místě. Dne 23. 12. prodej pouze
do vyprodání zásob. Ryby jsou z Chlumce nad Cidlinou – Žehuňský
rybník, I. jakost + výběrová ryba.
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Je zhruba půl třetí ráno, když parašutisté Jan
Kubiš a Josef 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 země by bylo příliš náročné. Proto si parašutisté pro uschování svého vybavení vyberou zahradní boudu,
kterou před sebou spatřili. 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.
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.
Pokračování na straně 2...

NIKDO NENÍ ZAPOMENUT,
NIC NENÍ ZAPOMENUTO
Městys Nehvizdy připravuje slavnostní vzpomínkovou akci k 80. výročí operace Anthropoid: seskoku rtm. Jana Kubiše a rtm. Josefa
Gabčíka v katastru naší obce, kterou chceme
vzdát hold těmto dvěma statečným mužům
a všem, kdo jim i přes oběti nejvyšší pomáhali. Událost se koná 29. prosince 2021 od 13.00
hodin v Nehvizdech v ul. U Hřbitova. A od
15 .00hodin v místní sokolovně.
Chceme důstojně připomenout hrdinství
parašutistů, kteří zlikvidovali zastupujícího
říšského protektora Heydricha. Slavnostní
akt započne ve 13 hodin odhalením nového
památníků Seskoku operace Anthropoid,
položením věnců a seskokem parašutistů
Armády ČR.
Na odpoledne připravujeme ve velkém sále
TJ Sokol Nehvizdy setkání občanů s veterány,
historiky, osobnostmi, výstavu Někomu život,
někomu smrt, nebo putovní výstavu České
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stopy ve Skotsku za II. světové války.
Těšit se můžete také na unikátní tematické
vystoupení dětí a pedagogů naší základní
umělecké školy.
Jiří Poběrežský,
starosta městyse Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU SE SBOREM JENTAKT
Ani letos jsme bohužel nemohli zahájit adventní období
společně. Jen nám to moc líto. Abychom vám udělali alespoň
malou radost, nabídli jsme vám ve videu slavnostní rozsvícení
vánočního stromku, které neodmyslitelně patří k první neděli
adventní.
Video připravil ředitel naší ZUŠ Nehvizdy Aleš Háva a najdete
je na Youtube kanálu naší základní umělecké školy, na webu
Nehvizd a také na facebookové stránce Městys Nehvizdy –
informace z úřadu.
Zaposlouchejte se ve videu do krásného zpěvu nehvizdského
pěveckého sboru JENTAKt pod vedením Vendy Jíry, prohlédněte si na procházce nehvizdský stromeček a unikátní slaměný
betlém, který se letos přestěhoval od kostela sv. Václava, na
němž se opravuje střecha, ke stromečku u úřadu.
Nehvizdský slaměný betlém již několik let postupně vyrábějí
a upravují členové školské komise, učitelé naší školy, lidé z DC
Dráček a další dobrovolníci z Nehvizd.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě online slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Nehvizdech podíleli.
Text: Petra Horáková,
skolska@nehvizdy.cz
Fota: Daniel Štěch

Video: https://www.nehvizdy.cz/mestys/udalosti-v-mestysu/
aktuality/zahajeni-adventu-v-nehvizdech-video-1513cs.html

NEHVIZDSKÝ BĚH 2021: DOBROU NÁLADU
NÁM NEVLÍDNÉ POČASÍ NEZKAZILO
V neděli 7. listopadu se konal již 8. ročník
Nehvizdského běhu. I přes listopadové větrno
a sychravo se na oválu sešlo celkem 117 běžců.
Závodilo se v bězích podle věku na 50, 100,
200, 300, 600, 1000, 1500 metrů, dále jedné
míle a poslední vytrvalecký závod měřil 3000
metrů.
Tento ročník má své neoddiskutovatelné
prvenství v podobě nedávno slavnostně otevřeného atletického oválu a několik poprvé.
Poprvé v historii běhu pořadatelé nemuseli
den předem běhat s měřícím kolečkem
a pečlivě vyměřovat délku jednotlivých tratí
na přilehlých cestách a polích.
Poprvé se tu vytrvalcům na tabuli počítala
jednotlivá kola a zvonilo se do toho posledního.
Třetí poprvé patří startům… poprvé se nám
nikdo nerozbrečel po výstřelu startovací
pistole.
Ostatně, jak je vidět, skvělá nálada z fotografií
doslova čiší!
Text a fota: Kateřina Nedvědová
www.skolanehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NIKDO NENÍ ZAPOMENUT,
NIC NENÍ ZAPOMENUTO II

V pondělí 15. listopadu jsme se žáky naší
školy, učiteli a představiteli městyse v místě
nově vznikajícího památníku seskoku skupiny
Anthropoid vysadili štěp lidické hrušně. Té,
která přežila vyhlazení obce v roce 1942.
Je důležité nezapomínat na odkaz našich
předků, kteří položili životy za naši svobodu.
Vzpomněli jsme zejména osudy nevinných
lidických dětí, které byly zavražděny v koncentračních táborech. Jejich jména jsme při
zasazení hrušně nejen přečetli, ale také vepsali
na keramické motýly, které jsme upevnili na
model zeměkoule hned vedle čerstvě zasazeného stromu.

Velice si vážím toho, že právě v městysi Nehvizdy máme štěp lidické hrušně – Posla naděje. Děkuji všem kolegům, kteří se zasloužili o přípravu
pietního aktu, naší ZUŠ Nehvizdy za přípravu
krásných motýlů a našim žákům, kteří pomohli
svou přítomností a vnímáním důležitosti okamžiku k důstojnému průběhu celé akce.
Štěp hrušně přivezl do Nehvizd syn lidické
ženy Antonín Nešpor, který dětem přiblížil, co
potkalo Lidice. Bylo nám ctí se s ním potkat
a slyšet jeho vyprávění.
Text: Luboš Rýdlo
Fota: Kateřina Nedvědová, Petra Horáková

K PROZRAZENÍ SESKOKU
CHYBĚLY CENTIMETRY
Dokončení ze strany 1...

Farář Samek totiž není jediným, 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 Sedláček. Ten zjišťuje, že do jeho
objektu někdo vznikl 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.
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
četnickému 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.
Aleš Roll
Text byl publikován v nehvizdském
Kurýru poprvé v prosinci 2011, k oslavám 70. výročí
výsadku
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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 na vlak do Mstětic.
VÁCLAV OTEC
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.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LISTOPADOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Strategický plán rozvoje městyse Nehvizdy
na období od 2021–2025 dle předloženého
návrhu.
- Uzavření darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností Čelákovice a Městysem
Nehvizdy na finanční dar ve výši 150 000 Kč
na opravu kostela sv. Václava v Nehvizdech
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- Uzavření smlouvy o dílo na stavbu sportovních šaten (pro ZŠ a tenis) za cenu 8 738
535,95 Kč vč. DPH se zhotovitelem K+S
STAVEBNÍ, s. r. o., Kroměříž a pověřilo
starostu jejím podpisem.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 319 a 334 v k. ú. Lázně Toušeň
(přivaděč k vodojemu) mezi městysem
Nehvizdy a spoluvlastníky D. K. a T. H. za
úplatu za 100 000 Kč a pověřilo starostu

podpisem této smlouvy.
- Zvolilo v souladu s § 64 zákona 6/2002
Sb. do funkce přísedícího Okresního soudu
Praha – východ pana Z. S.
- Uzavření kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 3737/21 v k. ú. Čelákovice o výměře
695 m² od vlastníků A. K. a J. Š. za cenu 500
tis. Kč a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy.
- Záměr směny pozemků ve výlučném vlastnictví městyse Nehvizdy, a to část pozemku
p. č. 200/201 (2 373 m², orná půda, dle návrhu dělení) a část pozemku p. č. 200/202
(886 m², orná půda, dle návrhu dělení)
v k. ú. Nehvizdy za pozemek p. č. 482/17
(2034 m², orná půda) a pozemek p. č. 482/32
(1223 m², orná půda) v k. ú. Nehvizdy ve
vlastnictví společnosti Statek Vyšehořovice,
zemědělská o obchodní, a. s., a pověřilo
starostu záměr vyvěsit.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU
POPISNÁ ČÍSLA
Prosíme všechny nové obyvatele, aby si
označili své domy číslem popisným
i před tím, než si zakoupí cedulku s číslem domu v podatelně úřadu. Usnadní
tak výrazně práci doručovatelkám pošty.

4

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Za psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let 200,- Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez
vyměření do 31. 3. 2022.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Stromky určené k likvidaci můžete odvézt
sami na skládku dřevní hmoty, která je u
čistírny odpadních vod (ul. Do Nehvizdek)
nebo je ponechat u sběrných nádob na odpad před domy a zaměstnanci technických
služeb je postupně odvezou.

ZNÁMKY NA POPELNICE
Známky na popelnice budou dle rozhodnutí rady městyse ze dne 7. 1. 2019 vydávány podle počtu trvale přihlášených osob
v čísle popisném takto:
1 známka – počet 1 až 3 osoby
2 známky – počet 4 až 6 osob
3 známky – počet osob 7 a více
Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen, bude majiteli vydána pouze 1 známka.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu činí 1 000 Kč za trvale hlášeného
občana na rok nebo vlastníka nemovité
věci zahrnující byt, RD nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce. Úleva z poplatku ve výši 200
Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou
v příslušném kalendářním roce věku 65
a více let (poplatek činí 800 Kč).
Poplatek splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2022. Více o nové vyhlášce
č. 1/2021 najdete na www.nehvizdy/sprava/
obecne-zav-vyhlasky/.

Poznámka: Dvě a více popelnic nejsou
povinné, záleží na rozhodnutí majitele
nemovitosti. Pokud domácnost od
4 osob vlastní dvě popelnice, další
známka mu bude vydána.
Poplatky se platí správci poplatku, a to
hotově nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na úřadu městyse Nehvizdy,
Pražská 255), nebo převodem na účet
5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet,
uveďte do variabilního symbolu 1345
a vaše číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo 724191245.
-mk-

WWW.NEHVIZDY.CZ

- Rozpočtové opatření č. 5/2021.
- Řád veřejného pohřebiště a zrušilo řád ze
dne 29. 5. 2020.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 1. 2022.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- Finanční výbor prošetřením uplatnění
příkazu ve výši 500 tis. Kč na Dobrovolný
svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete
ve vývěsce před úřadem nebo na úřední desce webu
Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

GRATULUJEME
VŠEM NAŠIM
JUBILANTŮM
V měsíci prosinci oslaví
v městysi Nehvizdy významné
životní jubileum narození tito
občané:

Irena VÁCHOVÁ
Marie POLÁKOVÁ
Josefa KELLNEROVÁ
Josef SVOJTEK
Jiřina HIRŠLOVÁ
Jana DUDOVÁ

Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a zejména hodně osobní spokojenosti do
dalších let.
-mk-,
mestys@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Otvírací
roku
Otvírací hodiny
hodiny sběrného
sběrného dvora
dvora před
před koncem
koncem
Otvírací
hodiny
sběrného
dvora
před
koncem roku
roku
Datum
Datum
Datum
22. 12. 2021
22. 12.
12. 2021
2021
22.
25. 12. 2021
25. 12.
12. 2021
2021
25.
29. 12. 2021
29. 12.
12. 2021
2021
29.
01. 01. 2022
01. 01.
01. 2022
2022
01.

Den
Den
Den
Středa
Středa
Středa
Sobota
Sobota
Sobota
Středa
Středa
Středa
sobota
sobota
sobota

OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Otvírací doba
Otvírací
Otvírací doba
doba
11:00 – 15:00 hod.
11:00
11:00 –– 15:00
15:00 hod.
hod.
-11:00 – 15:00 hod.
11:00
11:00 –– 15:00
15:00 hod.
hod.
--

Úřední
roku
Úředníhodiny
hodiny ÚM
ÚM Nehvizdy
Nehvizdy před
před koncem
koncem
Úřední
hodiny
ÚM
Nehvizdy
před
koncem roku
roku
Datum
Datum
Datum
20.
12.
2021
20. 12.
12. 2021
2021
20.
22.
12.
2021
22. 12.
12. 2021
2021
22.
27.
12.
2021
27. 12.
12. 2021
2021
27.
29.
12.
2021
29. 12.
12. 2021
2021
29.

Den
Den
Den
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Středa
Středa
Středa
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Středa
Středa
Středa

OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
NENÍ
NENÍ ÚŘEDNÍ
ÚŘEDNÍ DEN
DEN
NENÍ
ÚŘEDNÍ
DEN
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
NENÍ
NENÍ ÚŘEDNÍ
ÚŘEDNÍ DEN
DEN
NENÍ
ÚŘEDNÍ
DEN

Otvírací doba
Otvírací
Otvírací doba
doba
88 –– 12
a
13
- 17
8 – 12
12 aa 13
13 -- 17
17
-88 -- 12
a
13 -- 17
8 - 12
12 aa 13
13 - 17
17
--

Otvírací
roku
Otvírací hodiny
hodiny Pošty
Pošty PARTNER
PARTNER před
před koncem
koncem
Otvírací
hodiny
Pošty
PARTNER
před
koncem roku
roku
Datum
Datum
Datum
27.
27.12.
12.2021
2021
27.
12.
2021
28.
28.12.
12.2021
2021
28.
12.
2021
29.
12.
2021
29. 12.
12. 2021
2021
29.
30.
30.12.
12.2021
2021
30.
12.
2021
31.
12.
2021
31. 12.
12. 2021
2021
31.

Den
Den
Den
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Pátek
Pátek

od
od3.
3.1.
1.2022
2022
od
3.
1.
2022

Pondělí
Pondělí
Pondělí

OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO
OTEVŘENO

PLATÍ
PLATÍ BĚŽNÁ
BĚŽNÁ PROVOZNÍ
PROVOZNÍ
PLATÍ
BĚŽNÁ
PROVOZNÍ
DOBA
DOBA
DOBA

WWW.NEHVIZDY.CZ

Otvírací
doba
Otvírací
Otvírací doba
doba
88 –– 12
aa 14
- 16
12
14
8 – 12 a 14 -- 16
16
88 –– 12
a
14
16
8 – 12
12 aa 14
14 -- 16
16
88 –– 12
a
14
-- 16
12
a
14
16
8 – 12 a 14 - 16
88 –– 12
a 14 -- 16
8 – 12
12 aa 14
14 - 16
16
88 -- 12
12
8 - 12
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NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V úterý 2. listopadu večer oznámil projíždějící
řidič strážníkovi, že na autobusové zastávce
Na Bulánce stojí tři auta. Strážník zjistil, že
řidič táhl porouchané auto na laně, které se
cestou podařilo přetrhnout. Oba automobily
zastavily na zastávce, aby neblokovaly provoz.
Třetí řidič přivezl nové lano. Strážník dohlédl
na provoz, a pak soupravu doprovodil k na
náměstí, kde nakonec řidiči nepojízdné auto
odstavili.
V pátek 5. listopadu obyvatelé Vinohradské
ulice oznámili, že v ulici parkuje dva týdny
neznámé auto. Strážník auto prověřil, ale
nikdo po něm nepátral, ani nemělo neplat-

nou registraci. Automobil rovněž nepřekážel
provozu.
V pondělí 8. listopadu strážník zachytil auto,
které předjíždělo v ulici Pražské v zóně zákaz
předjíždění s maximální rychlostí 40 kilometrů
v hodině. Řidič tvrdil, že je bývalý policista a vyžadoval zvláštní zacházení. Uvedl, že má firmu
na stavbu zahradních bazénů a rozumný postup
spojoval s rozumnou slevou. Strážník navrhl
projednat závažný přestupek před správním orgánem a jako bonus zdokumentoval, že vozidlo
nemá dva roky platnou technickou kontrolu. Řidič se ještě pokoušel vyhnout postihu tvrzením,
že nepředjížděl, ale objížděl zastavující vozidlo.

Strážník jej upozornil, že na záznamu ani jedno
z předjížděných vozidel nezastavuje. Na závěr
strážník řidiči připomněl, že za tento přestupek
hrozí zákaz řízení až na 12 měsíců, pokuta od
5 000 do 10 000 Kč a 7 bodů, ale to řidič jako
bývalý policista bezpochyby ví.
V úterý 30. listopadu strážník obdržel hlášení
o dopravní nehodě v Mochově. Na pozemku
autoservisu do sebe v malé rychlosti nacouvala dvě osobní auta. Incident vyřešil mochovský strážník.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

Obecní policie Radonice,
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@nehvizdy.cz

MILOSTIVÉ LÉTO: CESTA
Z BLUDNÉHO KRUHU EXEKUCÍ
Díky Milostivému létu (www.milostiveleto.cz), které se otevřelo 28. října a potrvá do 28. ledna 2022, se mohou tisíce lidí dostat z bludného kruhu exekucí
a přežívání. Milostivé léto dává lidem možnost zbavit se dluhů především u
veřejnoprávních, ale i některých soukromých institucí. Milostivé léto umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným
podnikům. Stačí zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi a člověk je svobodný,
bez dluhů.
Právní úprava obsažená v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. je
platná do 28. ledna 2022. Do této doby může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu,
tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním
řízení (případně doplatit zbývající část jistiny). Vše ostatní, tedy úroky, penále,
příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude
dluh smazán. Více informací, návodný postup a formuláře najdete na stránce
https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz
POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi)
vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu,
jako správce daně, tzn. daňovou exekucí. U těchto exekucí nelze
„milostivé léto“ využít. Dále nelze využít na peněžité tresty nebo jiné
majetkové sankce, které byly povinnému (dlužníkovi) uloženy v
trestním řízení pro úmyslný trestný čin a další pohledávky uvedené
v části druhé čl. IV bod 25 odst. 8 zákona č. 286/2021 Sb.
Na jaké pohledávky lze využít – na pohledávky splňující všechny
níže uvedené podmínky:
- dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
- povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,
- oprávněným (věřitelem) je Česká republika, územní samosprávný
celek, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize,
a další subjekty uvedené v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č.
286/2021 Sb.
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POSTUP:
- Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem vedených exekucí
anebo nezná spisové značky proti němu vedených exekučních
řízení, doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit on-line na webu Exekutorské
komory České republiky, nebo na jakékoliv pobočce Czech POINT
(Česká pošta, obecní úřad, atp.)
- Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu exekutorovi dopis
(viz vzor dopisu najdete na https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani/), ve kterém žádá o informaci o výši své nezaplacené jistiny
(pokud ji nezná) a informuje jej o využití „milostivého léta“ – velmi
důležité!
- Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě nereagoval na žádost
povinného (dlužníka), má dále povinný (dlužník) možnost získat
informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u oprávněného (věřitele).
- Po získání výše uvedených informací povinný (dlužník) zaplatí
svůj dluh – jistinu (případně doplatí zbývající část jistiny) a náklady
exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem
daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu povinný (dlužník)
označí poznámkou „milostivé léto“ a platbu odešle tak, aby dorazila
na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 2022.
- Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od
placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících
zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu,
v němž nebyly dosud uspokojeny.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

INZERCE

7

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ:
NEBUDE ZLE, DOKUD ZŮSTANEME LIDMI
Přátelé,
zanedlouho se v našich domácnostech rozsvítí vánoční stromky, rozhostí se vánoční
klid a začnou svátky, jejichž symbolika
nabývá v dnešní hodně zvláštní době na
významu. Zase pastýři uvidí betlémskou
hvězdu, zase přijde na svět Boží syn, zase
poputují k jeho loži tři králové se svými
dary. Je to tak moc dobře, pokud budou znít
koledy, dětem u stromku zářit oči, dokud se
mámy budou šťastně usmívat a tátové složí
na chvíli unavené ruce do klína a spokojeně
pokývnou hlavou, nebude ještě tak zle.

Nebude zle, dokud zůstaneme lidmi. Dokud
se budeme zdravit, prosit se a děkovat si.
Chápat se. Neútočit. Umět uznat chybu a
podat ruku. Odpustit a usmát se. Vyrovnat
svůj účet, splatit svůj dluh. Nepřestat se snažit být dobrým člověkem. Nestydět se před
sebou samým. Být hrdý a přitom pokorný.
Moc bych nám všem přál, abychom tohle
všechno našli pod stromečkem. Všechny
tyhle obyčejné, a proto tak obtížné věci.
Pěkně pohromadě, v jednom balíčku,
všichni.
Na Štědrý večer o půlnoci prý psi mluví

a rozumí lidské řeči. Psí povaha je upřímná
a oddaná. Moc nám všem ještě přeji, aby se
naši psi na nás o půlnoci svýma moudrýma
očima zahleděli a řekli nám „Jsi mi dobrým člověkem, jiného bych nechtěl“.
Děkuji Vám za tenhle rok. Jaký byl si řekněme každý sám v sobě. Těším se na další
roky s Vámi, to mi věřte.
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok
2022!
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

SEDMÁCI A OSMÁCI NAVŠTÍVILI
HISTORY PARK LEDČICE

V druhém listopadovém týdnu vyrazily některé třídy sedmáků a osmáků do Ledčic. Počasí venkovnímu programu
přálo, negativní výsledky antigenních testů také, takže nic
nebránilo odjezdu na tuto akci.
V patnáctičlenných týmech si žáci prošli několika stanovišti. Dozvěděli se, jakým způsobem se získávají informace
o pravěku – vyzkoušeli si odkrývání hrobů z doby kamenné, železné a bronzové. Pomocí hledačky kovů hledali,
nacházeli, odkrývali a dolovali ze země kovové předměty.
V teple u krbu popustili uzdu fantazii a modelovali z hlíny
užitné i umělecké předměty.
Některé pravěké postupy nutné k obstarání obživy si
vyzkoušeli na vlastní kůži. Poznali, jak je těžké a kolik času
zabere vyrobit pazourek, sekyrku, umlít obilí, postavit
obydlí, ochránit dobytek.
U mletí mouky byla úspěšnost za celý dopolední program
asi tak na dvě housky…, bylo nás tam devadesát.

Text: Kateřina Nedvědová,
zástupkyně pro 2. stupeň
www.skolanehvizdy.cz
Fota: archiv ZŠ Nehvizdy
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KALENDÁŘ 2022: SPOLEČNÝ PROJEKT
TŘÍ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Tři základní umělecké školy v našem regionu spojily síly a připravily v koordinovaném projektu organizátora MAS Střední
Polabí, z.s., stolní kalendář pro rok 2022.
Kalendář je osazen grafikou z uměleckých
děl výtvarných oborů na všech zmiňovaných uměleckých školách. Kalendář je
určen primárně do škol.
Tento kalendář vznikl díky spolupráci
MAS Střední Polabí, z. s., ZUŠ Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, ZUŠ Klecany,
ZUŠ Líbeznice a ZUŠ Nehvizdy.
Výtvarná díla našich žáků vybrala porota
z MAS Střední Polabí. Děkujeme, že jsme
se mohli zúčastnit a být vybráni na tento
krásný obrazový projekt.
Info: www.zusnehvizdy.cz/kalendar-2022/
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI
MLADÝCH KLAVÍRISTŮ

SPOJTE RUCE
NA VÁNOCE
Vyzkoušejte si náš nejnovější tutoriál
(návod) ke krásným 4ručním skladbách zaranžovaných do čtyř směsí. Předlohou celého nápadu byl notový materiál Christmas
For Two od aranžéra Dana Foxe. Jednoduché skladbičky vánočně tématické si tak
středně pokročilí pianisté mohou zahrát
v podobě 4ručky.
Pokud nám to situace dovolí, budete si
moci tyto skladby vyslechnout od našich
žáků ve videonahrávce na našich stránkách
Základní umělecké školy Nehvizdy.
Info: www.zusnehvizdy.cz/vanocni-virtualni-klaviatura/
Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz

ZUŠ Nehvizdy se v tomto pololetí zúčastnila další soutěže, tentokrát klavírní. Jsme
nesmírně potěšeni, že máme nádherné
umístění.
Účastník soutěže Jindřich Plička vybojoval skvělé 2. místo, respektive “stříbrné
pásmo”, jak bylo ohodnocení nastaveno
organizátorem soutěže Společnost Antonína Dvořáka.
Tímto velmi gratulujeme Jindrovi za skvělou přípravu a vůli udržet pevné nervy
k dosažení takového výsledku.
Soutěžní přehlídka mladých klavíristů byla
o to více obtížná, jelikož interpret musel
připravit minimálně jednu skladbu od

Antonína Dvořáka a ti znalí dobře vědí,
že jeho tvorba není pro mladého pianistu
nikterak jednoduchá.
A jak napsala organizátorka soutěže paní
Slávka Vernerová: „Jindra hrál krásně –
jako jediný Per pedes! To jsme si náramně
„pošmákli“! Mirek byl nadšen těmi krásnými a rajcovními počkáty! :)
Gratuluji ještě jednou na dálku!“
A i my také ještě jednou GRATULUJEME!
Text: Aleš Háva,
reditel@zusnehvizdy.cz
Foto: archiv ZUŠ Nehvizdy

WWW.NEHVIZDY.CZ
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PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

ŽALUZIE – MICHAL
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

_______________________
Záruční a pozáruční servis
-

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

-

Horizontální žaluzie
Horizontální žaluzie na
plastová a Euro okna
Vertikální žaluzie
Interiérové rolety
Sítě proti hmyzu
Látkové rolety do střešních
oken Velux a Fakro

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)

604 612 022
www.zaluziemichal.cz

Hledáme
opravdové parťáky
Praha-východ

✓ plně automatizovaný sklad v Jirnech
✓ práce pro každého od 18 let
✓ směny šité na míru

Brigáda

až

20h0odinKu č
na

hlEDÁME NOVÉ KOLEGY
na pozici VRÁTNÉHO
i pro OZP

Místo výkonu práce: Nehvizdy a okolí
Nabízíme:
 Možnost volby směny
 Příspěvek na dopravu nebo bydlení
 Úvazek dle Vašich potřeb
 Možnost získat certifikát strážného
 Praxe není nutná, zaškolíme Vás

Pro více info volejte 773 786 199

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.chcidodatartu.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Herding TŽP spol. s r.o. v Nehvizdech Praha východ přijme:

SVÁŘEČE
Náplň práce:
sváření ocelových konstrukcí
sváření nerezových materiálů
práce dle technické dokumentace
Požadujeme:
praktické zkušenosti, svářečské oprávnění
znalost výkresů
praxe na pozici svářeč výhodou
dobrý zdravotní stav
Nabízíme :
práci na hlavní pracovní poměr
25 dní dovolené
zázemí silné zahraniční společnosti
stravenkový paušál
jednosměnný provoz
Možnost nástupu - IHNED
Pracoviště: Praha východ-Nehvizdy
Kontakt:_R. Veselá 603 510 194, herding@herding.cz

Praktický lékař Praha-východ, s.r.o.
Moderní ordinace v Nehvizdech registruje nové pacienty.
Prevence, kurativa, očkování, odběry, CRP, EKG, TK Holter,
Quickův test. Závodní péče.
Ordinační hodiny viz www.lekarnehvizdy.cz

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
WWW.NEHVIZDY.CZ

PETRA TOMANOVÁ
IČ: 67996132

-

vedené účetnictví
daňová evidence
zpracování daňových přiznání
724 352 820
tprhome1@gmail.com
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY A AFK NEHVIZDY

NEHVIZDY MAJÍ VÍTĚZE
SVĚTOVÉHO POHÁRU

AFK Nehvizdy
a silvestrovský fotbálek
Silvestrovským fotbálkem se náš fotbalový
klub rozloučí s dalším i pro fotbal problémovým rokem. Jsme rádi, že jsme letos
mohli dohrát všechny fotbalové soutěže,
muži počínaje až po nejmenší žáčky. Velký
dík patří všem – trenérům, dětem
a rodičům, kteří s námi soutěže prošli.
Jubilejní rok, kdy jsme oslavili 100 let kopané v Nehvizdech, brzy skončí. Všichni si
přejeme, aby i dalších sto let bylo pro fotbal úspěšných a fotbal dělal lidem radost
a důstojně reprezentoval náš městys.

Ve dnech 6. a 7. listopadu se v rakouském Bregenzu konal Světový pohár v kickboxu federace
WKU. Boxovali Petr a Tommy Kazdovi, Filip
Verteši, dále jela naše tlumočnice Zuzka Šebestová a sekundant v ringu Petr Václavík, kterým
tímto děkuji.
V pátek večer proběhlo vážení a v sobotu od 11
hodin začal samotný turnaj.
První Tommy Kazda (9 let, váha 30 kg) odboxoval asi svůj nejlepší turnaj. Startoval ve dvou
kategoriích – lightcontact a kicklight, absolvoval
celkem 5 zápasů a obě kategorie vyhrál. Odměnou mu byl pás pro vítěze světového poháru.
Dokázal TOTIŽ vyhrát dva mezinárodní turnaje
ze tří.
Ve váze 65 kg se představil sedmnáctiletý Filip
Verteši, který absolvoval svůj druhý mezinárodní
turnaj a vybojoval výborné druhé a třetí místo. Za
tento velmi dobrý výkon mu gratulujeme.
Petr Kazda (46 let v kategorie muži – váhová
kategorie 85 kg) vybojoval zlato, stříbro a pás pro
vítěze turnaje, ve 46 letech svůj první.
Turnaj byl perfektní nejen po sportovní, ale i po
organizační stránce.

Rok zakončíme „Silvestrovským fotbálkem 31. 12 .2021 od 10.00 hodin na
našem hřišti. Hrát budou všechny věkové
kategorie fotbalistů, které tento den na hřiště dorazí. K dobré náladě bude připraveno i občerstvení.
Věříme, že se dostaví i fanouškové naší
kopané a všichni si společně popřejeme
do roku 2022.
AFK Nehvizdy všem přeje krásné Vánoce
a šťastný Nový rok 2022.

Petr Kazda,
petr.impact@seznam.cz

Kompletní
servis bydlení

603 808 523

martin.pitrun@bidli.cz

Martin
Pitrůn

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 12. 2021. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: Ing. VÁCLAV FABIÁN. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail.com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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