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OPRAVY SE DOČKALY
POMNÍK I PARK
V Nehvizdech došlo k menším úpravám na veřejných prostranstvích, především co se týče zeleně. Několik suchých stromů bylo pokáceno, v dalším ošetření zeleně bude městys pokračovat i v průběhu podzimu.

MĚSTYS BUDE MÍT
VLAJKU ................................... 8

Horoušanská
se opravuje
Ulice Horoušanská, kde byl povrch vozovky
ve velmi špatném stavu, se konečně opravuje.
Starý asfalt byl vyfrézován a po dalších úpravách
bude nahrazen novým. Poprvé se po „nové“ Horoušanské projdete či svezete koncem srpna.
Stav vozovky na Horoušanské si žádal opravu
již v dřívějším termínu. Došlo však ke zdržení
stavebních prací. Na vině bylo nepříznivé počasí,
dolaďovala se též podoba vzájemné spolupráce
mezi Správou silnic a obcí. „Správa silnic přistoupila k celkovému odfrézování celé Horoušanské
a také nájezdů do bočních ulic. Obec zajišťovala
na vlastní náklady odvoz vyfrézovaného asfaltu,“
vysvětlil starosta Vladimír Nekolný.

Během několika hodin byla silnice vyfrézovaná
foto: Mirka Kvasničková

Odfrézováním povrchu je však pouze první
fází. Během srpna městys opraví kanalizační
vpusti a revizní šachty s uzávěry vody. „Vše
musí být připraveno tak, aby mohl být položen
nový asfaltový povrch a bylo zajištěno odtékání
dešťové vody z komunikace,“ dodal starosta.
Aleš Roll, ales.roll@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že na novou vozovku bude proveden spojovací postřik a pokládka nového živičného povrchu, bude nezbytně nutné Horoušanskou
ulici na dva dny uzavřít. Občané, kteří v této části
bydlí budou včas informováni, aby si svá vozidla zaparkovali v přilehlých ulicích. Městys ve spolupráci
s obecní policií Šestajovice zajistí nepřetržité hlídání.
Omlouváme se všem za případné nepříjemnosti.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz

Památník padlým v 1. světové válce již volal po revitalizaci, namísto starého omšelého plotu jej bude krášlit živý plot, oživení
se dočkal i samotný památník. Foto před a po úpravě.
foto: Mirka Kvasničková

Nejvýrazněji se proměnil park v Pražské ulici před
budovou mateřské školy. Tam došlo k pokácení celkem čtyř suchých stromů. „Rovněž jsme prořízli jednu boční větev u břízy, u níž hrozilo při větru ulomení a tedy i ohrožení obyvatel městyse, či poškození
majetku,“ vysvětluje starosta Vladimír Nekolný.
Dřevo těchto suchých stromů bylo věnováno zdejšímu fotbalovému oddílu AFK Nehvizdy. Po předchozí zkušenosti bylo raději ihned odvezeno do areálu klubu, aby nebylo nikým odcizeno. Na začátku
jara, kdy městys kácel suché stromy v oblasti Staré
cesty u hřiště, totiž k podobnému činu došlo. Případ
tehdy řešila policie.
K úpravám veřejných prostranství však nedošlo jen
v parku. Revitalizace se dočkal též pomník padlým
v 1. světové válce v prostoru u zastávky na náměstí. „Vykáceli jsme tisy a pozvali jsme odbornou za-

hradnickou firmu Červinka, která provedla jejich
úpravu. Tisy do dvou let znovu vzrostou, a když je
budeme průběžně prořezávat, docílíme jejich pravidelného tvaru,“ popisuje starosta Nekolný.
Železný plůtek, kterým byl pomník ohraničen,
byl demontován a bude nahrazen živým plotem.
Zkrášlení se dočkala i socha pomníku. Ta byla
umyta a vyčištěna. Kamenictví Daha, které sídlí
v Nehvizdech, provedlo opravu sochy zdarma.
V říjnu a listopadu by mělo v Nehvizdech dojít
k dalším úpravám zeleně. „Rádi bychom provedli
výraznější ošetření zeleně v celé obci,“ prozrazuje
Richard Sedlický, předseda komise stavební a životního prostředí. Toto ošetření by měla na základě
znaleckého posudku provést rovněž odborná firma.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Nové šatny poslouží i jako klubovna
V sokolovně i tento rok probíhá čilý stavební ruch.
Zatímco v severní časti se blíží dokončení předškolního zařízení (více informací najdete na stranách
5 a 7), v jižní části rozhodl výbor TJ Sokol Nehvizdy
zahájit výstavbu šaten a zázemí pro sportovce, kteří
využívají nejen nové víceúčelové hřiště.
Rozhodnutí padlo až po zralé úvaze, neboť celá
stavba je zatím financována pouze z vlastních
zdrojů. V objektu budou šatny, které v prvním
patře bude možné využít jako klubovnu pro členy jednotlivých oddílů. V součastné době takové
W W W. N E H V I Z DY. C Z

místo v sokolovně chybí, a není tak kde příjemně
posedět a podiskutovat. Obě patra budou vybavena potřebným sociálním zařízením.
Hlavním úkolem letošního roku je dokončit hrubou stavbu s osazením oken a dveří. Práce na dostavbě vnitřních prostor budou vedeny snahou
zahájit užívání šaten co nejdříve. Vše je však závislé na množství finančních prostředků, které se
na dostavbu podaří zajistit.
Josef Kolář
sokol.nevhizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ROZHOVOR S ŘEDITELEM ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

S RODIČI SLEDUJEME SPOLEČNÝ CÍL:
VYCHOVAT VZDĚLANÉ, SEBEVĚDOMÉ A ŠŤASTNÉ DÍTĚ
Je to necelých patnáct let, kdy v roce 1997 do školy nastoupil jako ředitel Luboš Rýdlo. „Byla to doba, kdy se objevily
i úvahy o zrušení školy, spousta dětí dojížděla do Čelákovic, jenže pak jsme to otočili, děti zůstávaly u nás a počet
žáků začal stoupat. Zní to jednoduše, ale dalo to hodně práce,“ vzpomíná.
Kdybys měl zavzpomínat na své začátky v Nehvizdech a srovnat to se současností, kam se zdejší škola a školka posunuly?
Vůbec se to nedá srovnat… Škola měla tehdy 25
žáků ve dvou třídách a já vyfasoval prvňáčky spojené se čtvrťáky. Moji prvňáčkové letos maturovali
a čtvrťáci jsou dospělí.

Ohlédnutí za historií
NEHVIZDSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Kolik dětí letos nastoupí do první třídy?
Letos 27, počet se může ještě nepatrně změnit,
máme ale avizované i nástupy do vyšších ročníků.
Každopádně počet žáků základní školy přesáhne
stovku – to tu bylo naposledy před osmdesáti lety.
Nač by se měli připravit rodiče prvňáčků?
Vybavit se trpělivostí a laskavou přísností. Připravit se
na nutnost pravidelné každodenní péče o domácí povinnosti svých dětí, vytvořit pokud možno pravidelný rytmus a pěstovat v dětech vědomí odpovědnosti. Nesuplovat práci školy, to v žádném případě, ale
pochopit, že škola je partner ve výchově a vzdělávání
dětí a že sledujeme s rodiči jeden cíl – vychovat vzdělané, přiměřeně sebevědomé a především šťastné dítě.
Je dobré ještě ve školce nebo v první třídě děti zapsat i do spousty kroužků?
Ne. Nástup školních povinností je pro dítě velmi zatěžující. Nutnost koncentrace, výuka, sociální vzdělávání, to vše dítě značně zatěžuje. Už nikdy v budoucnu neujde člověk na své cestě za vzděláním
takový kus cesty jako v první třídě. To je třeba mít
na paměti při volbě skladby mimoškolních aktivit
– a uvědomit si, že i neřízená a spontánní činnost
patří k životu – u dětí dvojnásob.
Máš srovnání, působil jsi na několika školách,
v čem je podle tebe ta nehvizdská unikátní?
Jednoznačně v nadstandardních vztazích se zřizovatelem a ve vnitřním klimatu. Máme štěstí nejen
na osvícené starosty, ale na osvícená zastupitelstva
bez ohledu na politickou příslušnost. Nemohu
uvádět konkrétní jména, protože bych musel uvést
všechny. Zpětinásobili jsme kapacitu školy, špičkově ji vybavili, založili právní subjekt, spojili s mateřinkou a jdeme dál. Unikum naší školy je v tom, že

Ředitel školy Luboš Rýdlo

foto: Miroslava Kvasničková

se neustále vyvíjí, nebyl rok, kdy bychom nerekonstruovali či nedostavovali. Je to náročné, ale vzniká
tak přirozený filtr pro ty, kteří u nás pracují. Nutnost vzájemně se na sebe spolehnout a být připraven pracovat nad rámec svých povinností je u nás
vstupenka do sboru. To není pro každého.
Jak se s tebou mohou rodiče spojit, pokud potřebují
vyřešit nějaký problém, případně se na cokoliv zeptat?
S trochou nadsázky říkám, že poskytuji servis 24365. Rodiče mi mohou volat kdykoli, je mi jedno,
jestli je víkend nebo dovolená. Pokud telefon nezvednu, vždy volám zpátky. Mám jednoduchý názor – většina problémů vzniká ze špatné komunikace, tak se snažím si věci vyříkat. Myslím, že číslo
603 726 127 je už v povědomí rodičů zapsáno.
Jak se díváš na srovnávací zkoušky v páté třídě,
které chce ministerstvo školství zavést?
Vítám je. Při existenci školních vzdělávacích programů, kdy se mnohdy obsah učiva a jeho ročníkové
rozložení mezi jednotlivými školami liší, je dle mého
názoru centrální evaluační nástroj potřeba. Každoročně procházíme testováním SCIO a Kalibro, žákům navíc testování simuluje prostředí budoucích
zkoušek, které je na dalších stupních škol čekají.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

NOVINKY Z AFK NEHVIZDY
Mužstva jsou přihlášena
AFK Nehvizdy přihlásil A tým do okresního přeboru, B tým do 4. třídy a do okresu též jedno družstvo minikopané. Druhý celek minikopané přihlásí
vzhledem k nízkému věku až příští rok.

„Ačko“ trénuje
A tým, který postoupil do okresního přeboru, se
připravuje na novou sezonu a hledá nové posily.
V přípravném utkání s Radonicemi (1. B třída) remizoval 3:3.

Soustředění „prcků“
Oddíly minikopané měly čtyřdenní soustředění
na hřišti AFK. Konalo se na začátku srpna a bylo
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První záznam o škole ve Velkých Nehvizdech
pochází z 15. května 1606, kdy mistr Martin
Bacháček píše nehvizdským, aby tehdejšího
správce školy Mikuláše Vachanecia Bromovského „spoluradní jejich Vít Šrámek a Jakub
Kovář v dluhu spokojili.“ Tato nevelká zprávička dokazuje, že již na počátku 17. století
byla v Nehvizdech škola. Je to první a na dlouhou dobu jediná zpráva o nehvizdské škole.
Z roku 1677 pochází oznámení duchovního
správce z tehdejšího Kosteleckého vikariátu
předloženého konsistoři o stavu zdejších škol:
„V Nehvizdech mají svou nově zřízenou školu
s jistým služným od obce a od kostela.“
O sto let později - z roku 1777, pochází záznam od kounické vrchnosti, tzv. „špancedule“, která tehdejšímu učiteli Tomáši Fersterovi
(bývalý řeznický tovaryš a také prapradědeček
slavného českého skladatele Josefa Bohuslava
Foestera) pronajímá domek č. 21 a vykazuje
mu tam třídu i byt. Učitel Ferster zde vyučoval
celých 26 roků, školní vzdělání se však považovalo za přepych, děti vypomáhaly na polích,
a školu v této době navštěvovalo současně
průměrně jen 8 až 10 dětí.
(Převzato z publikace Aleše Střechy Nehvizdy.
Zkráceno. Pokud publikaci nemáte, můžete ji získat na radnici, informace z historie nehvizdského
školství najdete rovněž na www.nehvizdy.cz)

Nehvizdská škola v roce 1966

formou tábora. Děti v areálu spaly ve stanech, večer
je vždy mohli navštívit rodiče.

Zapůjčení hřiště
V rámci dobré spolupráce vyhověl AFK Nehvizdy
týmu Úval, který hraje krajský přebor, a zapůjčil
mu hřiště na tři přípravné zápasy. K vidění tak byla
utkání s Žižkovem, Měcholupy či Meteorem.

Na úvod derby
První soutěžní utkání nové sezony bude mít náboj,
Nehvizdy se totiž střetnou se sousedním Zálužím,
které do okresu postoupilo spolu s AFK. Duel je
na programu poslední srpnový víkend.
-arW W W. N E H V I Z DY. C Z

foto: archiv městyse

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
V SOKOLOVNĚ
Od září začne v sokolovně v ulici Na Příštipku 135 nové cvičení nejmenších dětí ve věku
od roku do roku a půl. První informační schůzka
se koná 12. září od 9.00 hodin v sokolovně. Případné informace získáte na telefonu 606 472 980.
Informace o dalších cvičeních a kroužcích, které
pořádá TJ Sokol Nehvizdy, bude zveřejněna koncem srpna na www.tjsokolnehvizdy.estranky.cz
a také v zářijovém vydání Nehvizdského Kurýru.
Těším se na vás!
Eva Luňáková, sokol.nehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

Omáčky s knedlíkem. TY LETÍ NEJVÍC!
Každý den kolem jedenácté dopoledne kromě víkendů míří na radnici
o prázdninách senioři, kteří využili
možnosti náhradního stravování.
Letos poprvé mají možnost nechat
si uvařit, i když je o prázdninách
školní kuchyně zavřená. Od 19. 7.
do 31. 8. 2011 si chodí pro obědy
na radnici, kam je vozí dodavatelská
firma. Vybírat mohou z předem připravených jídelníčků ze dvou jídel.
Cena jednoho oběda činí 52 korun,
příspěvek městysu na jeden oběd
je osm korun. „Strávníci si hodně
vybírají omáčky s knedlíky, ale zájem mají i o těstoviny, sladká jídla si
vybere málokdo,“ řekla pracovnice
radnice Mirka Kvasničková.
„Já jsem polívkový, a přeci jen ty
polívky jsou takové hospodské, ale
hlavně, že máme uvařeno, špatné
to v žádném případě není,“ libuje si

jeden z nich, když si nakládá oběd
do připravené tašky. Jídlonosiče
s sebou senioři nosit nemusí, protože obědy jsou dodávány ve fóliích, většinou je přivezou pěkně
teplé. Když mají srovnávat se školkou, svorně tvrdí, že jim chutná
tam i tam – jen prázdninové obědy jsou samozřejmě více kořeněné, ve školce se vaří dietněji.
Obědy v přízemí radnice vydávají pracovnice úřadu, několikrát je
vystřídali také zastupitelky Zdeňka
Pecková a Petra Horáková a ředitel
školy Luboš Rýdlo.
Služba končí na konci srpna, pak
už budou senioři chodit pro obědy
opět do školní jídelny.

Každý všední den přicházejí nehvizdští senioři na radnici pro obědy

foto: Mirka Kvasničková

Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
AKCE OD POLOVINY SRPNA DO POLOVINY ZÁŘÍ
3. ZÁŘÍ DO 10.00 DO 15.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ORDINACI –
DĚTSKÁ PANÍ DOKTORKA
Od září začíná ordinovat v Nehvizdech dětská lékařka MUDr. Markéta Ježková ze Zdravotního
centra Jirny. Pokud se jí od 10.00 do 15.00 hodin
na cokoliv chcete zeptat, neváhejte přijít do ordinace v sokolovně. Můžete se poradit, zaregistrovat
se a prohlédnout si nově zrekonstruované prostory ordinace i čekárny. (Podrobnosti o novinkách
v nehvizdské ordinaci najdete také na straně 6.)
Pořádá městys společně s INC Zdravotní centrum
Jirny.
3. ZÁŘÍ OD 14.00 HODIN NA RADNICI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na radnici opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků základní školy, pan 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 Nehvizdy
4. ZÁŘÍ OD 15.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
POHÁDKA TŘI ČUNÍCI
Pohádková nedělní odpoledne jsou zpět. S první
poprázdninovou pohádkou pro celou rodinu přijede pražské divadlo Neklid. Tři čuníci jsou klasická
činoherní pohádka na motivy známého příběhu
o třech malých prasátkách s hudbou Jaromíra Nohavici. Pohádka byla nastudována hercem a režisérem Pavlem Majkusem v Městském divadle Zlín.
Divadlo Neklid ji převzalo do repertoáru s herci
- absolventy Vyšší odborné školy herecké ve Zlíně
a doplnilo obsazení herci pražskými. Výprava Ivana
Macháčková. Režie Pavel Majkus.

me se ve tři odpoledne u sokolovny. Pro každého účastníka malá odměna. Nutné vybavení kolo (odrážedlo,
trojkolka, koloběžka) a helma, nejlépe i chrániče.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá TJ Sokol Nehvizdy
Vážení čtenáři, oblíbenou rubriku Tipy na výlety
do okolí najdete tentokrát na straně 6.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz
Stejně jako loni i letos se na Podzimním dětském dni,
který se koná 10. září, mohou těšit na zajímavé atrakce
malí, ale i větší návštěvníci.
foto: Jana Sedlická

Vstupné dobrovolné. Výtěžek jde na činnost TJ
Sokol Nehvizdy.
Pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy
10. ZÁŘÍ OD 14.00 DO 17.00 HODIN NA HŘIŠTI AFK NEHVIZDY
PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN
Ačkoliv podle kalendáře ještě pořád vládne léto,
září berou hlavně školáci už jako podzim, protože
míří zpět do školy. Abychom všem malým i větším
nehvizdským dětem návrat k povinnostem ve škole
i školce zpříjemnili, připravili jsme pro ně jako loni
Podzimní dětský den. Těšte se na skákací hrad, kolotoč, buřty, paintball, harleye, záchranáře, hasiče,
policisty, řadu soutěží pro nejmenší s odměnami,
segwaye a také opravdový traktor, do něhož si můžete vlézt a vrtulník z letiště Kbely, který předvede,
co dovede. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá městys ve spolupráci s AFK Nehvizdy a Dětským centrem Dráček
18. ZÁŘÍ OD 15.00 HODIN
– SRAZ U SOKOLOVNY
ŠLAPETO
Odpoledne plné cyklistických soutěží na dětských kolech, koloběžkách, odrážedlech a trojkolkách. SejdeW W W. N E H V I Z DY. C Z

Poznámka: Na webu Nehvizd www.nehvizdy.cz se
můžete podívat do kalendáře akcí, který se průběžně
aktualizuje.

ZÁJEZD DO KARLOVÝCH VARŮ
- nabídka ze sousední obce
Městys Lázně Toušeň nabízí volná místa
na zájezd do Karlových Varů, který se koná
17. září, cena zájezdu je 340 korun, a to včetně dopravy tam i zpět a oběda. Odjezd v 6.40
hodin z náměstí Nehvizdy a návrat kolem
19.00 hodiny do Toušeně. Bližší informace o programu zájezdu najdete ve vývěskách
a na www.nehvizdy.cz.
-mk-

GRATULUJEME jubilantům
V srpnu oslaví v Nehvizdech významné životní
jubileum tito občané:
DAGMAR HURDOVÁ
VÁCLAV MANHART st.
MARIE PROCHÁZKOVÁ
VÁCLAV HLADÍK
Městys Nehvizdy přeje výše uvedeným jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
Mirka Kvasničková, mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŽIVOT V MĚSTYSI

DĚTSKÉ CENTRUM DRÁČEK PŘEDSTAVUJE
PROGRAM NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Prázdniny ubíhají jako voda a je čas představit novou nabídku aktivit a kroužků, které pro vás
a vaše děti připravilo od 5. září Dětské centrum Dráček v Nehvizdech – vězte, že jsme o prázdninách
nezaháleli.
VÝTVARNÝ ATELIER PRO
PŘEDŠKOLÁKY (4 - 7 let)
Důraz na vlastní vyjádření, žádné šablony, absolutní rozvoj kreativity.
Lektor: Jakub Chaba, 23 let. Absolvent prestižní
pražské grafické školy, několikaleté zkušenosti s vedením dětí. Interní pedagog DDM hl. m. Praha
Cena: 1 000,- Kč/pololetí nebo 1 800,- Kč/rok
Den: středa 17-18 hodin. Začínáme 14. září
VÝTVARNÝ ATELIER PRO MLÁDEŽ (8 - 13 let)
Rozvoj tvůrčího talentu a nadání. Nekonvenční a osobní přístup. Příprava na školy uměleckého zaměření.
Lektor: Jakub Chaba, 23 let. Absolvent prestižní
pražské grafické školy, několikaleté zkušenosti s vedením dětí. Interní pedagog DDM hl. m. Praha
Cena: 1 000,- Kč/pololetí nebo 1 800,- Kč/rok
Den: středa 15,30 - 17 hodin. Začínáme 14. září.
Výtvarné techniky si mohou vyzkoušet nejen nejmenší děti, které do Dráčka chodí dopoledne, dva výtvarné ateliéry
mohou navštěvovat předškoláci i školáci také v kroužcích v odpoledních hodinách
fota: Jitka Záhrobská

Dopolední program pro nejmenší je opět připraven
na každé všední dopoledne, a to včetně jednoho
dne, který je vyhrazen hlídání dětí. Na odpoledne
jsme připravili sedm kroužků pro různé věkové kategorie, od tří let až po seniorský věk.
Navíc se můžete těšit na víkendové akce (v září to bude
bazárek dětského oblečení, v říjnu přednášky o výživě
a v listopadu zdobení perníčků – podrobné informace
najdete včas ve vývěskách, v Kurýru a také v elektronickém kalendáři na www.nehvizdy.cz. V nabídce máme
také pořádání narozeninových oslav, opět o víkendu.
Stačí zavolat, nebo poslat e-mail a domluvíme se.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Od pondělí do pátku – pořád se něco děje
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY (3 - 6 let)
Angličtina hravou formou, přiměřená věku a duševnímu vývoji. Učení prostřednictvím zážitků
a her, které komplexně rozvíjí jak znalost cizího jazyka, tak celkovou inteligenci.
Lektorka: Ing. Kateřina Nedvědová, pedagožka.
Dlouholeté zkušenosti s výukou dětí.
Cena: 18 lekcí 500,- Kč (tj. 27,-Kč/lekce)
Den: pondělí 16,30 – 17 hodin. Začínáme 19. září.

DOPOLEDNÍ PROGRAM V DRÁČKU
PONDĚLÍ
9 - 12 hodin: volná herna pro rodiče s dětmi
Od 10 hodin: Šikovné ručičky - tvoříme, malujeme,
rozvíjíme motoriku a odneseme si výrobek domů.
ÚTERÝ
9 - 12 hodin: volná herna pro rodiče s dětmi
Od 10 hodin: Hýbáme se – pohybové aktivity přiměřené věku v zábavné formě.
STŘEDA
8 - 13 hodin: Miniškolka - profesionální hlídání
dětí. Nutná rezervace předem.
ČTVRTEK
9 - 12 hodin: volná herna pro rodiče s dětmi
Od 10 hodin: První učení – program zaměřený
na didaktiku, čtení pohádek a divadélko.
PÁTEK
8 - 11 hodin: Den pro maminky s miminky (do 18
měsíců)
Společné navazování kontaktů a předávání zkušeností. Pro děti nové podněty, první cvičení a zpívání. Starší sourozenec vítán!
CENY:
Po, út, čt, pá:
45,- Kč/dopoledne (sourozenec 15,- Kč)
Středa 50,- Kč/ hodina
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ŠITÍ OD A DO Z (12 – 99 let)
Základy šití, pletení, háčkování, vyšívání. Opravy
oděvů, přešívání, vytváření nových modelů od střihů. Základy výuky na šicím stroji.
Lektorka: Zdeňka Pecková, Nehvizdy. Praktické
ukázky její práce najdete i v Dráčku – kapsáře, podložky na cvičení, výroba loutek aj.
Cena: 19 lekcí 700,- Kč (tj. 37,- Kč/lekce)
Den: úterý 18 - 19 hodin (při většinovém zájmu lze
posunout i na pozdější hodinu). Začínáme 20. září.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY NEJEN PRO HOLČIČKY
(8 - 99 let)
Výroba dekoračních předmětů, šperků, ozdob,
krabiček, dárků, výrobky z papíru včetně origami.
Za pomocí různého materiálu i technik (korálkování, háčkování, vyšívání, lepení a vyřezávání atd.)
Z každé hodiny si odnesete svůj originální výrobek.
S námi se naučí každý. Základní materiál v ceně.
Lektorka: paní Mimrová, Nehvizdy – ukázky její
tvorby jsou v podvědomí většiny obyvatel Nehvizd.
Její um je její celoživotní koníček a ráda jej předá dál.
Cena: 18 lekcí: 800,- Kč (tj. 44,- Kč/lekce)
Den: čtvrtek 16 - 17 hodin. Začínáme 22. září.
KYTARA K TÁBORÁKU I A II (od 9 do 99 let)
Skupinová hra, maximálně 6 osob. Pro začátečníky.
Lektorka: Radana Benešová. Interní pedagog DDM
hl. m. Praha
Cena: 800,- Kč/pololetí nebo 1 500,- Kč/rok
Den: pátek Kytara I. 15 - 16 hodin, Kytara II. 16 - 17
hodin. Začínáme 9. září.
Vzhledem k omezené kapacitě volných míst doporučujeme registraci co nejdříve. Těšíme se na vás, o prázdninách nám bylo smutno . Chcete-li se zeptat na cokoliv,
neváhejte mailovat či volat na telefon 606 113 664.
Jitka Záhrobská, detskecentrumdracek@seznam.cz

Zdeňka Pecková, která často hrála dětem v Dráčku divadlo, se od září představí jako lektorka kroužku Šití od A do Z

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PRVNÍ PŘÍMĚSTYSKÝ TÁBOR
ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

AKTUALITY ZE

ŠKOLY A ŠKOLKY
➢ Pokračuje přestavba sokolovny
Adaptace prostor sokolovny v těchto dnech
finišuje a blíží se ke kolaudaci. V průběhu
přestavby se konaly pravidelné kontrolní dny
na stavbě, a to vždy ve středu a v pátek. V závěru přestavby byly častými hosty i paní učitelky, které coby budoucí uživatelky prostor
vznášely připomínky a požadavky k projektu
a k jeho samotné realizaci.
V současné době se blíží kolaudace a budou
následovat administrativní úkony směrem
k zařazení do rejstříku škol.
Jsme přesvědčeni, že děti i rodiče, kterým
se nové prostory stanou druhým domovem,
budou spokojeni a v sokolovně se jim zalíbí
nejméně tolik, jako se líbí dětem v naší „velké“
mateřince. (Další informace o rekonstrukci najdete také na straně 7.)

➢ Grant Tesco realizován

O děti se na táboře skvěle staraly učitelky základní školy Petra Doucková a Alena Krajíčková

Ve druhém červencovém týdnu se konal první ročník nehvizdského příměstyského tábora. Čtrnáct
účastníků trávilo svůj čas s učitelkami Petrou Douc-

Děti zvládly za týden řadu výtvarných technik, na fotce
vyrábějí lesní skřítky z hlíny

Přesně v souladu s podmínkami grantu byly
na účet školy převedeny účelově vázané prostředky z nadačního fondu Tesco a vzápětí se
ve sborovně školy zabydlelo moderní tiskové
a kopírovací centrum. Došlo tak k významnému rozšíření vybavenosti školy a školky
– do té byla přemístěna stávající technika.
Budeme velmi rádi, pokud toto zařízení bude
prospěšné nejen dětem a učitelům, ale i potřebám úřadu městyse.

fota: Tomáš Adamec

kovou a Alenou Krajíčkovou především výtvarnou
a sportovní činností. Keramika, práce s přírodními
materiály, hry, další výtvarné činnosti, relaxační
činnosti, čtení, sledování pohádek, to vše naplnilo
vyměřený čas bezezbytku. Bylo velmi dobré poznat
školu a vše s ní spojené i mimo vyučování a přesvědčit se, že i škola je místo, kde se dá trávit čas
hrami a v pohodě – a co víc, že i učitelky jsou prima
holky.
Škoda, že zájemců nebylo víc. Ale nevadí – semínko
bylo zaseto a my se budeme těšit na minimálně dva
týdny o příštích prázdninách. Velmi si přejeme, aby
se příměstyský letní tábor stal do dalších let tradicí
a aby škola takto žila i o prázdninách.
Nejen dětem a učitelkám ale patří dík za perfektní průběh tábora. Úderem poledne vyráželi táborníci denně
do restaurace U Drástů. Dostalo se jim velmi laskavé
péče, chutného jídla a přátelského přijetí, to vše za velmi mírné ceny. A tak děkujeme všem od Drástů a budeme se těšit na příští roky – a na další spolupráci!
Dr. Luboš Rýdlo, zs.nehvizdy@volny.cz

➢ Projekt EU peníze pro naši školu byl
schválen
V pátek 29. července odeslal ředitel školy akceptační dopis ministerstvu školství, kterým
byl zahájen schválený projekt EU peníze školám. Jedná se opět o účelovou dotaci na zlepšení úrovně výuky na školách zejména formou
dovybavení a využití výpočetní techniky.
Prostřednictvím městyse dorazí na účet školy
první záloha ve výši 60 % dotace do konce srpna. Projekt poběží celkem 30 měsíců a do naší
školy bude investováno více než 700 000 korun z prostředků EU.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

VE ČTVRTEK 1. září zahájíme…
…školní rok v mateřské i základní škole, letos nově
i v prostorách sokolovny. Do mateřinky přibudou
nové učitelky – vedoucí učitelkou v sokolovně bude
Leona Chábová, o děti zde dále budou pečovat Andrea Nebesařová a Anna Dostálová. Ve stávající
mateřince se opět mohou děti těšit na známé tváře
učitelek Beranové, Skořepové, Lopatářové a Richterové.
V základní škole se o prvňáčky postarají učitelky
Doucková a Příplatová, druháků se ujme paní učitelka Németová, třeťáky dál povede paní učitelka
Krajíčková, čtvrťáky paní učitelka Štěchová a elitu
ústavu, tedy páťáky, si povede Luboš Rýdlo.
O hladové žaludky bude pečovat osvědčené osazenstvo kuchyně bez personálních změn, stejně
tak se budou děti i rodiče potkávat se stejnými provozními zaměstnanci. Důležité informace obdrželi

rodiče školáků i předškoláčků na červnových informačních schůzkách, na nichž se také seznámili
s vyučujícími.

•
•

Jaká bude organizace letošního
školního roku?

•

Slavnostní 1. září je jasné, „ostrý“provoz v základní
škole začne v pátek 2. září, a to již včetně stravování
a školní družiny. Další důležité termíny – pro základní školu – jsou následující:

•

•

•

•
•

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v úterý 31. ledna 2012.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu
26. října a čtvrtek 27. října 2011.
W W W. N E H V I Z DY. C Z

•

•

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna
2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny budou ve dnech 20. února 26. února 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce
2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Věřme, že nadcházející školní rok bude pro nás
všechny klidný a úspěšný.
Dr. Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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TIPY NA VÝLETY
do okolí Nehvizd
Botanicus
Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem
(www.botanicus.cz)
Prohlídka Historického centra řemesel a umění s ukázkami tradičních řemesel dráteníka,
hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře či
papírníka. Jejich výrobky si můžete zakoupit na středověkém tržišti; a po tom velkém
mumraji můžete nechat odpočinout svým
smyslům v rozsáhlých bylinných zahradách.
Historické centrum řemesel a umění a Bylinné
zahrady jsou otevřeny denně kromě pondělí
od 23. dubna do 9. října 2011.
Otevírací doba:
červenec a srpen 10:00 – 17:00 hodin
září a říjen 10:00 – 16:00 hodin
Ceny vstupného:
Dospělá osoba 95 Kč
Děti, studenti, důchodci 55 Kč
Mateřské školy 30 Kč
V celém areálu platí měna groš, kterou si můžete směnit v pokladně Historického centra
řemesel a umění. Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč

Lesní atelier Kuba

REPORTÁŽE, AKTUALITY

Angličané přijeli
k památníku parašutistům
Památník dvěma československým parašutistům
Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, kteří v květnu
1942 provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, 2. srpna navštívilo jednadvacet
turistů z Anglie a Skotska. Už tradiční návštěvu
z Velké Británie přivítali na radnici starosta Vladimír Nekolný a místostarosta Antonín Bendl, a to
tradiční slivovicí, kterou mnozí turisté pili poprvé
v životě.
„Mé přátelé potěšilo, že u pomníku stojí nová informační cedule, která představuje v češtině i v angličtině podrobnou historii seskoku a událostí, které
pak následovaly,“ uvedl britský herec a autor knihy
o operaci Anthropoid John Martin, který britské
turisty do Nehvizd a po stopách celé operace vozí
již několik let v doprovodu plukovníka Františka
Veise.
Celá tradice vznikla tak, že před několika lety
do Nehvizd zavítala snoubenka Jozefa Gabčíka Lorna Ellison, i díky ní a knize Johna Martina je v Británii o tento kus historie mezi lidmi stále velký zájem. „Někteří turisté upozorňovali, že je však škoda,
že se o Nehvizdech ve světě stále málo ví, chybí více

upozornění na různých historických i turistických
webech nejen v češtině, ale i v angličtině,“ řekla
Kateřina Horáková, která celou akci tlumočila, aby
se Angličané mohli zastupitelů městyse na cokoliv
zeptat.
Parašutisté vyskočili (omylem, měli vyskočit u Plzně) na poli u Nehvizd v prosinci 1941, díky statečnosti místních pak mohli pokračovat ve své misi
a na jaře roku 1942 provést atentát. Pokud se i vy
chcete dozvědět více, zamiřte k památníku, který
byl odkryt v místě seskoku loni na podzim. Dvě
nové naváděcí cedule k pomníku najdete před radnicí a na konci Horoušanské. Velkou informační tabuli, kterou vyrobil Václav Sůra z nedalekých Jiren,
pak můžete vidět přímo u pomníku. Texty do angličtiny na tabuli překládaly anglistky Kateřina Nedvědová a Martina Sedlická.
Pokud jste se tam ještě nebyli podívat, berte to jako
tip na příjemnou odpolední procházku s dětmi.
Z centra Nehvizd je pomník vzdálen necelý kilometr cesty.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Kersko 660
(www.lesniatelierkuba.cz)
Podkrovní prodejna lesního ateliéru nabízí
po celý rok výrobky z přírodních materiálů mnoha českých a moravských výtvarníků
a řemeslníků. V prodeji též turistická známka
No.1661 Kerský les – Pramen s. Josefa, turistická vizitka No.864 Přírodní park Kersko
a No.865 Lesní ateliér Kuba v Kersku a knihy
Bohumila Hrabala.
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý – pátek: 10.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
hodin
sobota a neděle: 10.00 – 17.00 hodin
Vstup zdarma

Výletní loď Král Jiří
Poděbrady
(http://www.kraljiri.cz/plavby)
Během půlhodinové plavby lodí se vydáte
z Poděbrad buď na soutok Labe a Cidliny,
nebo směrem na Nymburk a naopak.
Na trase Poděbrady a soutoku Labe a Cidliny
leží též nádherná stezka pro bruslaře, cyklisty
i procházky s dětmi. Nechybí občerstvení. Jezdí zde i výletní vláček.
Tip: v centru Poděbrad najdete vodní kanál –
dětem rozhodně vezměte lodičku.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Aktuální
informace na
www.nehvizdy.cz
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Skupina britských turistů byla potěšena, že informace na nové informační ceduli u památníku jsou v češtině i v angličtině
foto: Mirka Kvasničková

Dětská lékařka
začne v září ordinovat v Nehvizdech
Od 8. září a pak každý čtvrtek od 8.00 do 12.30 bude
v ordinaci v sokolovně k dispozici malým i větším
dětem lékařka pro děti a dorost z INC Zdravotní
centrum Jirny MUDr. Markéta Ježková. „Pokud
bude zájem, je paní doktorka připravena ordinovat
v Nehvizdech až tři dny v týdnu,“ uvedl předseda
představenstva jirenského centra Petr Rosecký.
Paní doktorka bude zajišťovat vyšetření a ošetření
dětí a dorostu ve věku 0-19 let, kojeneckou poradnu
pro děti ve věku 0-18 měsíců, preventivní prohlídky, povinné a nepovinné očkování a aplikaci náušnic. Samozřejmostí bude poradenství na telefonu.
Městys o prázdninách prodloužil o dalších deset
let nájemní smlouvu s TJ Sokol Nehvizdy, která
Nehvizdům ordinaci pronajímá, a zároveň uzavřel
W W W. N E H V I Z DY. C Z

smlouvu o spolupráci se Zdravotním centrem Jirny. To do konce prázdnin ordinaci i čekárnu upraví,
aby odpovídala standardům moderní lékařské péče.
Na stěnách budou příjemné barvy, čekárnu i ordinaci Jirny vybaví i novým nábytkem a dalším potřebným zařízením. Provoz pak bude hradit městys.
Pokud byste se chtěli MUDr. Markéty Ježkové na cokoliv zeptat, zaregistrovat se, prohlédnout si novou
ordinaci, navštivte 3. září Den otevřených dveří. Podrobnosti najdete na straně 3 v Kalendáři akcí.
Samozřejmě, že v ordinaci bude od září opět každé úterý ordinovat také MUDr. Irena Losmannová,
která tu má na starosti dospělé pacienty.
Petra Horáková
skolska@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
NOVINKY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STAVEBNÍ PRÁCE
V SOKOLOVNĚ UKONČENY

AKTUALITY
Rekonstrukce stromů
Na podzim bude na základě posudku odborníka provedena rekonstrukce několika stromů
v ulici U Studánky.

Nové lavičky
V dolní části pozemku pod bytovým souborem Uniga bude vybudován parčík s lavičkami. Nové stanoviště na bioodpad v této oblasti
je již funkční.

Zeleň na valech
Péči o zeleň na protihlukových valech, kde
došlo k odplevelení, převezme zahradnická
firma Červinka, která navrhne způsob údržby
a dosadbu rostlin.
Úpravy finišují, už 1. září přijdou do nové školky v sokolovně děti - třída v druhém patře

Nejdůležitější část přestavby sokolovny už je uzavřena. Byly ukončeny stavební práce, nyní se dolaďuje podoba interiéru. Zrekonstruované prostory
budou sloužit pro mateřskou školku městyse, již
od září je začnou navštěvovat první děti.
Dobrou zprávou je, že se v podstatě dodržel původně plánovaný rozpočet. „Objednaná firma dodala
stavební část ve sjednané kvalitě a rozsahu, i přes
značný rozsah víceprací nebyl rozpočet na uvedenou
akci výrazně překročen,“ potvrdil předseda komise
stavební a životního prostředí Richard Sedlický.
Stavební práce v sokolovně byly dokončeny v polovině prázdnin, úřad městyse už požádal stavební
úřad v Čelákovicích o kolaudaci. „Tu předpokládáme na konci srpna, tak aby od září mohl prostor
sloužit dětem,“ řekl Sedlický.
V současné době jsou dokončovány práce v interiérech učeben, kompletace nábytku a vnitřního vybavení. Na poslední týden v srpnu je naplánován závěrečný úklid a předání uvedených prostor základní
škole v Nehvizdech. Pak už přijde na řadu jen už
zmíněná kolaudace a místnosti sokolovny budou
připraveny pro dvaatřicet dětí.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

fota: Josef Kolář

Zpracování dokumentace pro stavební povolení na výstavbu zpomalovacího semaforu ze
směru od Mochova již bylo zadáno.

Značky „obytná zóna“
V nové zástavbě byly doplněny dopravní
značky označující „obytnou zónu“. Konkrétně
v ulicích Družstevní a Pionýrů.

Kanály vyčištěny
V celé obci byly vyčištěny kanalizační vpusti
a doplněny chybějící koše na zachytávání hrubého odpadu.

Nové toalety pro nejmenší

Zájemce v komerční zóně
Komise stavební a životního prostředí vede
jednání s novým vážným zájemcem o umístění v komerční zóně Nehvizdy jih, který
podniká v oblasti velkoobchodu s materiály
pro kanalizační a vodovodní sítě.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
Podkrovní třída těsně před dokončením

Uniga už předala nové hřiště
Jak jsme informovali v předchozím čísle Kurýra,
vzniklo v Nehvizdech v lokalitě Na Zámku nové
dětské hřiště. To vybudoval stavitel rodinných
domků společnost Uniga, od 3. srpna je toto hřiště
oficiálně otevřeno veřejnosti.
„Hřiště od firmy Uniga převzala komise stavební,
která zkontrolovala herní prvky a funkčnost hřiště
a předala jej do správy školské komisi,“ řekl Richard
Sedlický, šéf komise stavební a životního prostředí.
Hřiště dostalo jméno Pod Květinou, bude na něm
umístěn provozní řád a bude trvale otevřeno, tudíž
se nebude zamykat.
V současné době hledá obec pro toto hřiště správce.
„Hřiště je určeno pro všechny děti z celých Nehvizd,
stejně jako všechna ostatní hřiště v obci. Doufáme,
že nám dlouhou dobu vydrží,“ uzavřel Sedlický.
Předsedkyně školské komise Petra Horáková převzala
od majitele firmy Uniga Antonína Boroše nové hřiště
foto: Mirka Kvasničková

Akce semafor běží

Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
W W W. N E H V I Z DY. C Z

MĚSTYS CHCE
koupit rybník
v Nehvizdkách
Městys Nehvizdy vstoupil v jednání s majitelkou
nehvizdského rybníku s žádostí o odkoupení. Městys má s majitelkou smlouvu na užívání a platí roční
nájemné ve výši 40 000 korun. Přitom má však plnou
odpovědnost za údržbu, čištění, což je zakotveno
ve smlouvě a stojí ročně rovněž nemalý obnos. Ke každé údržbě rybníka musí dát dnes jeho majitelka souhlas. I když je smlouva dlouhodobá, při požádání
o dotace byla žádost vyřazena z důvodu, že městys
rybník nevlastní a dotace na soukromý majetek, byť
v dlouhodobém pronájmu, z tohoto titulu dotací se
nepřidělují. Pokud se nám rybník podaří odkoupit,
zjednoduší se případná další žádost o dotace a naplní se tak i několikaleté úsilí městyse o koupi rybníka
do svého vlastnictví.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z RADNICE

Co vás trápí
a co řešíme aneb
z radničního diáře

Městys připravuje
novou vlajku

Jednání se sousedy





V červenci se konala schůzka s občany Čelákovic
– Záluží ohledně kvality vody rybníku v Nehvizdkách. Občané přednesli požadavky, které by měl
městys provést, aby se zlepšila kvalita vody v rybníku a jeho okolí. Starosta Nehvizd informoval
o provedených opatřeních na čističce a prokázal
zlepšení kvality vody rybníku. Zároveň požádal
občany Záluží, aby v případě, že se kvalita vody
zhorší a začne zapáchat, okamžitě zavolali. Zatím
nikdo nevolal.

Žádosti o dotace doplněny
Zastupitelstvo městyse se rozhodlo, že ke znaku městyse přibude i vlajka. Starosta Vladimír Nekolný konzultoval možnosti s pracovníky čelákovického muzea
a zjistil, že oficiálně zatím Nehvizdy vlajku neměly,
nicméně, pokud ji chtějí, měla by obsahovat tři základní barvy městyse – trávovou zelenou, červenou
a stříbrnou, které ovšem bude v moderních tiscích nahrazena (podobně jako ve znaku) bílou. Někteří zastupitelé však navrhují jednodušší variantu vlajky s bílou
a zelenou, přičemž červená je obsažena ve znaku.
„Určitě je dobré, když hlavně děti, ale samozřejmě
i dospělí, cítí hrdost na místo, které reprezentují
v různých soutěžích. Například malí fotbalisté, ale

také třeba karatisté či florbalisté ze sokola, se začínají prosazovat a určitě by bylo dobré, aby na soutěžích měli k dispozici vlajku obce,“ řekl starosta.
Pomozte nám v rozhodování i vy, do finálního výběru
postoupily tyto dva návrhy vlajky Nehvizd, které vidíte
u článku. Vystřihněte ten, který se líbí vám, a přineste jej na radnici. Hlasovat můžete také elektronicky v anketě, která je k dispozici na www.nehvizdy.cz.
O finální podobě vlajky zastupitelé rozhodnou
v září, pak požádáme o schválení symbolů (znaku
a vlajky) také předsedkyni poslanecké sněmovny.
Petra Horáková
skolska@nehvizdy.cz

Nová členka zastupitelstva
městyse složila slib
Změna je život. Jelikož se zastupitelka a členka dvou
komisí Zdeňka Pecková ocitla ve střetu zájmů člena
zastupitelstva a svého budoucího zaměstnání, vzdala
se k 3. srpnu svého mandátu. Za její dosavadní působení v zastupitelstvu a aktivní účast v komisích obce
jí patří velký dík a pochvala – podílela se na rozjezdu
Dětského centra Dráček, na organizaci mnoha akcí
městyse, zorganizovala rovněž sbírku pro kojenecký
ústav. Sympatické je, že Zdeňka bude i nadále jako
občanský člen působit ve finanční i školské komisi
a podle svých slov si nenechá ujít ani zasedání zastupitelstva, pokud to bude časově možné.
Zdeňku Peckovou měl podle pořadí na kandidátce
vítězného sdružení SNK Za lepší život v Nehvizdech
nahradit Václav Manhart. Ten se však ze zdravotních
důvodů místa v zastupitelstvu vzdal. Proto na uvolněný post zastupitele nastoupila na zasedání zastupitelstva 4. srpna - po složení slibu - Jitka Záhrobská,
rovněž kandidátka SNK Za lepší život v Nehvizdech.
Jitka Záhrobská je zkušenou členkou komise školství,

K podaným žádostem o dotace se doplnily potřebné informace a vyjádření. Jednalo se o žádosti na polní cestu a hřiště. Čekáme na vyhodnocení žádostí.

Stromy budou upraveny
Na jednání se zahradnickou firmou Červinka
se městys dohodl na ošetření stromů v Pražské
ulici, údržba bude provedena mimo vegetační
období, v zimních měsících.

Fasáda na škole bude opravena
Městys reklamoval práce na fasádě základní
školy, oprava bude v rámci reklamace provedena do konce srpna.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z ÚŘADU
➢ Společnost ČEPRO informuje občany, že na stanici EuroOil Nehvizdy je od 15. července 2011
k dispozici moderní tankovací zařízení pro motoristy, které jim mimo běžnou otevírací dobu
umožňuje tankovat non-stop v tzv. bezobslužném režimu – nový non-stop tankomat. Tankovací zařízení dodržuje všechny bezpečnostní
standardy po stránce provozní i technické.

Z jednání zastupitelstva

foto: Mirka Kvasničková

kultury a sportu a záležitosti zastupitelstva jí nejsou
nijak cizí. Vy ji určitě znáte z Dětského centra Dráček. Jitce samozřejmě přejeme do dalšího působení
hodně štěstí a nezlomného elánu.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

➢ Úložiště na biologický odpad – tráva, listí. Úložiště trávy v ulici Toušeňská bylo zrušeno. Nově
se odpad ukládá do kontejnerů, které jsou umístěny na konci ulice Družstevní, v ulici U Hřbitova
a další v ulici Na Zámku. (Mapku najdete na www.
nehvizdy.cz a ve vývěskách).
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

Díky třídění jsou Nehvizdy šetrné k přírodě
Na úřad městyse bylo doručeno od firmy EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí, které jsme dosáhli
díky třídění odpadu v roce 2010. Úspora energie
za odevzdaný tříděný odpad byla 1 733 546 MJ.
V emisích to představuje snížení CO2 vypuštěného
do ovzduší o celkem 65,922 tun. Díky rozvoji tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů a díky ukázněnosti občanů městys
tímto zlepšuje životní prostředí. Doufáme, že v dalším roce ušetříme v důsledku třídění odpadů ještě
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více energie a vypustíme i méně emisí do ovzduší.
Děkujeme občanům, kterým není třídění odpadu
lhostejné.
Vladimír Nekolný, starosta@nehvizdy.c

Kde najdete popelnice na tříděný odpad
ul. Pražská u bytového domu 564 – plast, papír, sklo
ul. Horoušanská za býv. archivem – plast, papír, sklo
ul. Družstevní u parčíku – plast, papír, sklo
ul. U Parku za potravinami – plast, papír, sklo
W W W. N E H V I Z DY. C Z

ul. Vyšehořovická – plast, papír
u dětského hřiště Lentilky – plast, papír.
Otevírací doba sběrného dvora
(pro občany Nehvizd zdarma!)
Středa 14.00 – 17.00 hodin
Sobota 9,30 - 11,30 hodin
Před sběrným dvorem je veřejně přístupný kontejner na tetra pack.

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 NEHVIZD

V NEHVIZDECH SE ZŘEJMĚ NEHVÍZDALO
Historie Nehvizd sahá až do středověku. Ze 14. století alespoň máme první dochované písemné zmínky o obci.
Dost pravděpodobně už však byla oblast dnešního městyse osídlena již předtím. Nehvizdský kurýr přichází s novým seriálem, v němž chce občany seznamovat se střípky z historie obce.
Češi dát najevo, že v místech dnešních Nehvizd se
v dávných dobách husté lesy nevyskytovaly. Absence zalesněné plochy je koneckonců pro okolí obce
typická i dnes. Teorie s hvozdem (lesem) je však
ryze laická, jazykovědci a odborníci na místopis se
jí nezabývali.
Varianta s „nehvízdáním“ je tedy možná pravděpodobnější. Třeba se vám však nelíbí ani jedna a přišli
jste na svou vlastní. V tom případě se o ni podělte
a napište nám ji. Děkujeme. Nejzajímavější nápady
můžeme uveřejnit.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz

Takto vypadala školní fotografie nehvizdských žáků z roku 1907/08

Nehvizdy jsou z pohledu české historie známé zejména díky parašutistům Jozefu Gabčíkovi a Janu
Kubišovi. Oba seskočili do katastru obce 29. prosince 1941 v brzkých ranních hodinách, aby o půl
roku později spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nehvizdy
jsou v souvislosti s touto událostí zmiňovány nejen
v historických textech, ale třeba i v beletrii. „Jste
v Nehvizdech,“ ujišťuje kněz zdejší fary parašutisty o místu jejich seskoku v knize Jiřího Šulce Dva
proti říši. (Podrobnosti o památníku parašutistům
a návštěvě hostů z Velké Británie čtěte na straně 6.)
Bylo by však nespravedlivé mluvit jen o této, byť
velice významné, události. V úvodním dílu seriálu
se tedy zaměříme na jiné dějinné střípky naší obce.
Podíváme se na historii nejstarší, a tedy vznik obce.
Zaměřme se například na původ názvu městyse.
„Kde bydlíš?“ zní častý dotaz. „V Nehvizdech,“ odpovídáme. „Jo, tak to je tam, kde neumíte hvízdat, že?“.
Určitě jste se s podobnou hláškou již někdy setkali.
Nu co, obec není tak velká a není tak známá. Takže se této reakci na název městyse nemusíme divit.
Každý si její název hned mechanicky přeloží. Navíc

foto: archiv městyse

je na „nehvízdání“ podle jazykovědců zřejmě i kus
pravdy.
Původem slova Nehvizdy se zabýval například odborník na toponomastiku (nauku o místních jménech) Antonín Profous. Ten ve svém díle Místní
jména v Čechách vysvětluje název Nehvizdy mimo
jiné takto: „Jméno Nezvizdy, Nehvizdy znamená ves
nezvizdů, nehvizdů, tj. lidí, kteří nehvízdají.“
Vidíte a máme to tady. S hvízdáním, tedy pískáním
na prsty nebo jen tak ústy, podle odborníků název
obce skutečně souvisí. Stěží se však nyní dopátráme
toho, zda obyvatelé středověké vsi pískat neuměli,
nebo se pojmenování váže k nějaké konkrétní události, či jen ke konkrétnímu člověku nebo rodu.
Pravděpodobná je totiž také ta verze, že byl nejprve na základě neschopnosti zapískat pojmenován jeden člověk, poté celý rod a po něm následně
i vesnice. „Může jít též o ves Nezvizdů, Nehvizdů, tj.
Nezvizdovy, Nehvizdovy rodiny,“ potvrzuje ve své
publikaci z roku 1951 již zesnulý filolog Profous.
Laika by napadlo možná i spojení Nehvizd se slovem hvozd. Tento knižní pojem označuje velký
a hustý les. Přidáním záporky NE možná chtěli staří

Střípky z nejstarší historie
První osídlení Nehvizd a okolí
Okolí Nehvizd patří ke staré sídelní oblasti, kde
existovala rozvinutá sídelní síť již v románské době,
jak dodnes dokládají více či méně dochované románské kostely nebo jejich části v Čelákovicích,
Mochově, Vyšehořovicích i v samotných Nehvizdech. V písemných pramenech však Nehvizdy vystupují velmi pozdě, teprve roku 1352, kdy se připomíná zdejší fara. V té době byly Nehvizdy drobným
samostatným statkem (předpokládané feudální
sídlo snad souviselo s kostelem), po husitských válkách byly připojeny k Přerovu nad Labem a později
ke Kounicím.
Nejstarší písemné zmínky o Nehvizdech
Ves Nehvizdy se poprvé připomíná v 1. polovině 14.
století. Podle listiny datované k roku 1352 náležely
Petru z Klučova a jeho synům Mikuláši a Štěpánu,
kteří zde podávali (ustanovovali) faráře. Roku 1380
zde byl pánem Mikuláš z Klučova na Tehově, načež
připadly Anně Olbramové ze Škvorce, choti Zdeň-

ka z Běškovic. Další zmínka o vsi pochází v zápisu
jednání ze soudu v letech 1410-1411, kdy se soudila
o své věno jistá Anna z Vyšehořovic a v kterém se
zmiňuje Prokop z Vyšehořovic, žijící v Nehvizdech.
Nejstarší písemné zmínky o Nehvizdkách
Nejstarší zpráva z roku 1421 o vsi praví, že kanovník na pražském hradě Vilém odkázal své dědictví
v Nehvizdkách kapitule, aby za něho vždy 30. dubna byla sloužena mše v chrámě sv. Víta, což se dělo
až do roku 1620. Roku 1437 daroval král Zikmund
tuto část vsi Jindřichu ze Stráže, který ji pak připojil
k Přerovu. Mimo to byl tu ještě jiný dvůr s dvěma
poplatnými dvory, za husitských válek náležející
novoměstskému měšťanu Matějovi a potom vdově
po něm.
Aleš Roll
ales.roll@seznam.cz
Střípky z nejstarší historie jsou převzaty z publikace
RNDr. Aleše Střechy
W W W. N E H V I Z DY. C Z

VÝVOJ NÁZVU
MĚSTYSE
NEHVIZDY
1352
1364
1367-99
okolo 1405
1411
1654
1713
1720
1780-85
1852
1854
1868
1880
1921
1939
1945

Nezuizd
Nezwizd
Nehwyzd
Nezwizd
Nehwizd, et Nehwyzdech
Nehwizdy
Nehwizdy Welke,
Grosz Nehwizd
Gros Nehwist
Gr. Newist
Gr. Nehwizd
Nehvizdy velké
Velké Nehvízdy
Velké Nehvizdy
Nehvizdy
Gross-Nechwist/Nehvizdy
Nehvizdy

NEHVIZDKY
1421
Nehwizd
1540
(Václav z) Nehvizdek
1603
(na) Nehvizdkách
1654
Male Nehwizdy
1780-85
Klein Nehwiest
1788
Klein Nehwizd
1852
Klein Nehwizd
1854
Nehvizdy malé
1945
Nehvizdky
Zdroj: Střecha, Aleš: Nehvizdy.
1. vydání, 2004, 68 str.

Kde najdete
kroniku
Její část je přímo na úřadu městyse, další
ve Státním okresním archivu pro Prahu-východ se sídlem v Přemyšlení. Některá léta však
chybí, obec kronikáře neměla. Od letošního
ledna však vzniká nová kronika, kterou má
na starosti zastupitel Aleš Roll. Kronikářské
záznamy se budou uschovávat v elektronické
podobě s následným tiskem po uzavření kalendářního roku.
-ar-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z DOPRAVY

SENIOŘI, DĚTI, VYŘIĎTE SI
CESTOVÁNÍ PO PRAZE ZDARMA
Od 1. července zdražily v Praze nepřestupní jízdenky z 18 na 24 korun, můžete libovolně přestupovat na tramvaj,
autobus i metro. Vše však musíte stihnout za půl hodiny. Za přestupní zaplatíte 32 korun. Stejně drahá je i SMS
jízdenka. Cestovat s touto jízdenkou můžete celých 90 minut. Ceny předplatních kuponů se nezvýšily.
Zdarma jezdí děti
do 15 let a senioři od 65 let
Pokud cestujete často do Prahy a jste senior, případně vaše dítě v Praze chodí do školy, vyřiďte si speciální aplikaci, díky níž budete po hlavním městě
cestovat zcela zdarma.
Aby mohli děti a senioři jezdit zadarmo, musí si pořídit kartu Opencard. Její zřízení je zdarma. Za nahrání aplikace, která platí po dobu šesti let a díky
níž prokáží svůj věk, ale musí zaplatit 120 korun.
Změny se netýkají dětí do deseti let a seniorů nad
70 let. Těm stačí pouze doklad, kterým prokážou
svůj věk.

Jak na jízdné zdarma
O kartu Opencard může požádat každý. Stačí vyplnit formulář na stránkách www.opencard.cz a poté
si pro ni zajít osobně. V paláci Adria a ve Škodově paláci lze také využít „expresní výdej“ karty.
Vezměte si sebou občanský průkaz a dokladovou
fotografii, pokud vyřizujete doklad pro dítě, budete potřebovat také jeho rodný list. Vyřízení karty u okénka trvá pět minut a vyjde na 250 korun,
Opencard ale máte hned. Nahrání aplikace potom
vyjde na dalších 120 korun.
Samozřejmě, na těchto a řadě dalších míst v Praze
(například v Informačním centru na Andělu) můžete požádat o vydání Opencard zdarma, vyplníte

si tam formulář, předložíte doklady a kartu si vyzvednete osobně do tří týdnů, případně si ji necháte
poslat poštou.
Kartu si můžete zařídit také zdarma na některé
z patnácti poboček městské knihovny. Doba platnosti karty je čtyři roky. Při podávání žádosti je nutné vždy zatrhnout políčko „nahrát DOS“. Pouze tak
bude možné na kartu nahrát aplikaci Jízdné zdarma
za 120 korun.
Zájemci o slevovou aplikaci, kteří již Opencard
vlastní, mohou o její nahrání požádat všude tam,
kde se prodává elektronické jízdné – nejbližší je
na Černém Mostě, tam můžete zaplatit i platební
kartou. Seznam všech míst najdete na www.opencard.cz nebo na infolince 12444.

Novinky na příměstských linkách
Původně nepřestupní jízdenka za 12 korun (platnost 15 minut), která se používá ve vnějších pásmech je od 1. července přestupní a lze ji použít
na nočních linkách (řada 601…). Nelze ji použít
jen ve vlacích zapojených do PID a nikdy nesmí
do Prahy (ani v případě dvojpásem 1, B nebo 1,0).
Obdobně je to s žákovskými jízdenkami na 15 minut - jsou v autobusech přestupní. Ty však neplatí
na nočních linkách jako všechny žákovské jízdenky.
Všechna zavazadla jsou nově za 16 korun bez ohledu na počet pojížděných pásem. Stále platí, že dr-

žitelé předplatních jízdenek, a to i krátkodobých
(24hodinové, 72hodinové), mohou přepravit jedno
zavazadlo podléhající placení zdarma.
Přepravné za psa (na vodítku s náhubkem) je nově
platba jako za zavazadlo - 16 korun bez ohledu
na počet projetých pásem a pes na ni může i přestoupit. Platí tak dlouho jako jízdenka pro jednotlivou jízdu cestujícího, který psa přepravuje. Jako
úhradu přepravného za psa lze použít také 24hodinové jízdenky (za 55 korun jen v Praze a za 80
korun ve všech pásmech)

Senioři, nahranou
aplikaci potřebujete i do vlaku
Pro cestující starší sedmdesáti let se nic nemění.
Mohou svůj věk dokládat i občanským průkazem
nebo povolením k trvalému pobytu v ČR nebo
identifikační průkazkou. Bezplatná přeprava je
ve všech pásmech – tedy v Praze i ve vnějších pásmech, ovšem mimo vlaky zapojené do PID. Ve vlacích PID je bezplatná přeprava pouze v pásmech
P a 0 vč. B na příslušnou aplikaci „Doklad o nároku na bezplatnou přepravu pro osoby starší 70 let“
nahranou na Opencard. Cena aplikace je 20 korun
na 4 roky.
Petra Horáková, Mirka Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz
Zdroj: Ropid

INZERCE

■ Nabízím pravidelný a spolehlivý úklid domácnosti v Nehvizdech. Více info na tel.: 776 601 263

■ Hledáme prostory v Nehvizdech pro provozovnu kosmetiky, pedikúry a masáže. Informace na
tel.: 725 950 068

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

Jmenuji se Markéta Venená je mi 19 let,
bydlím v Nehvizdech, mám ukončenou
střední uměleckou školu a kurz první pomoci
u kojenců a dětí. S hlídáním batolat až dětí
školního věku mám 4 letou zkušenost. Mezi
mé přednosti patří spolehlivost, flexibilita,
kreativita a dobrá nálada.
S Vašimi dětmi si můžeme hrát, rozvíjet
logické myšlení nebo se učit a to u Vás doma
nebo u mě v domě se zahradou.
TĚŠÍM SE NA VAŠE DĚTI A NA VÁS.
Markéta Venená
Kontakty: 731764945
marketavenena@centrum.cz
Najdete mě i na facebooku.
Reference na vyžádání.

Hledáme
SPRÁVCE

Pokud byste chtěli dělat správce
nově vybudovaného hřiště Pod
Květinou v lokalitě Na Zámku,
přihlaste se do konce srpna na úřad městyse.
Děkujeme.
Můžete zavolat na telefony 326 992 523 nebo
724 191 245, nebo napsat na mestys@nehvizdy.cz nebo skolska@nehvizdy.cz.
Ideální správce by měl být z lokality Na Zámku, aby to měl na hřiště blízko.

NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
KALKULACE ZDARMA.
TEL. 326 995 366 (ČELÁKOVICE)
604 612 022
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■ Prodáme parkovací stání o celkové výměře 19m2
v ulici Vyšehořovická. Dobrá dostupnost, klidná
část obce. Cena: 45.000 Kč (stání hodnoty 65000
Kč!) tel.: 777 804 763

W W W. N E H V I Z DY. C Z
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
NOVINKY Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

Zastupitelstvo říká NE plevelu
Z pověření zastupitelstva proto připravila komise
finanční a bezpečnostní návrh na doplnění obecní
vyhlášky o veřejném pořádku, který zavádí v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči povinnost
vlastníků pozemků dvakrát ročně zelený porost posekat a odvézt. Pokud zastupitelstvo návrh schválí,
neohleduplnost a nerespektování těchto povinností
může být postiženo pokutou v zákonném rozmezí
až do 30 000 korun. Připomínáme, že kontejnerů
na biologický odpad bylo v obci umístěno několik.
(Podrobnosti o místech, kde je najdete také na straně
8 a na www.nehvizdy.cz.)
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Plevel na svém pozemku by měl každý hubit pravidelně, ukládá to zákon a Nehvizdy připravují vyhlášku, která umožní
postihnout opakované nepořádníky pokutou
foto: Mirka Kvasničková

Každý, kdo se stará o svůj pozemek, zahrádku,
kousek zeleně, je na pozoru, pokud se v sousedství
nachází neudržovaný pozemek, kde bují bodláky
a lebeda. Plevel z takového pozemku má tendenci

se rozpínat, takže často je nutné, aby spořádaný zahrádkář podnikl na svém pozemku frontální útok
chemikáliemi a podobně, přestože odpovědnost má
někdo jiný. To stojí čas i peníze.

NEHVIZDY DARUJÍ KREV
V minulosti darovala krev řada nehvizdských občanů, dokonce i organizovaným způsobem. O prospěšnosti této činnosti není nutné se rozepisovat.
Dárci krve jsou také mezi zastupiteli, z nichž jeden
byl oceněn v tomto roce bronzovou Jánského plaketou za deset bezpříspěvkových odběrů.

Zastupitelé chtějí bezplatné darování krve v Nehvizdech podporovat. Podle zájmu veřejnosti by mohly
být zorganizovány besedy pro nerozhodnuté, setkání
dárců nebo také společné odběry. Pokud se chcete
stát dárcem krve či se občasně setkávat s jinými dárci, napište prosím na e-mail financni@nehvizdy.cz.
Petr Mück, financni@nehvizdy.cz

INZERCE

PODZIMNÍ KURZY PLAVÁNÍ

miminek a malých dětí v Čelákovicích
s Rodinný Cent em Myšák
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ce), druhý a další sourozenec platí pouze 50 % ceny kurzu
nejmenší miminka v samonosném bazénu napuštěném pitnou vodou
z vodovodního řádu s teplotou vody 32oC, vhodné pro citlivé děti
návštěva rodinného příslušníka na výuku plavání v době lekce zdarma
možnost podvodního natáčení na DVD
doklad pro zdravotní pojišťovnu na příspěvek na plavání
plavání pod záštitou Asociace plavání kojenců a malých dětí
plavání vedou instruktorky s 10tiletou praxí
k dispozici zdarma mikrovlnka k ohřátí jídla, krmící židličky
možnost nahrazování každé omluvené lekce
(1 lekce v čelákovickém bazénu, další náhradní lekce v Neratovicích)
Pondělí v čase od 9:00 do 12:00.
Celý kurz má 10 lekcí a jednotlivá lekce trvá 30 minut.
Začátek kurzu 19. září 2011
Konec kurzů 21. listopadu 2011
Info schůzka 12. září 2011 v 11:00 hodin
ve vestibulu bazénu Čelákovice
Cena kurzu 3.000,-kč

© Foto archiv Rodinného Centra Myšák, o.s.

➢ od 6 měsíců do 5 let
➢ sourozenci mohou plavat souběžně (tj ve stejném čase, v jiné skupin-

PŘEHLED aktivit
Obecní policie: Strážníci v červenci odsloužili v Nehvizdech 23 denních a 12 nočních
směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku a pravidel silničního provozu v obci.
Policie ČR: V červenci řešili policisté
v Nehvizdech celkem 70 skutků (1 trestný čin,
69 přestupků, z toho 64 v dopravě – vyřešeno
blokovou pokutou). Policisté dále vykonávali
ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hodin.

Střípky z akce
Obecní policie: Dne 20. července v 11:50
hodin byla hlídka strážníků přivolána
do Nehvizd k provedení úkonů v souvislosti
s tím, že v ulici U studánky blízko křižovatky
s ulicí Pražská se nacházelo vozidlo značky
Hyundai Sonata, ve kterém spal muž. Hlídka osobu vyzvala k prokázání totožnosti, přičemž zjistila, že se jedná o J. V., bytem Jirny.
Dále byla provedena lustrace v systému PČR
s negativním výsledkem. Osobě bylo sděleno,
aby v co nejkratší době vozidlo přeparkovala
mimo obec Nehvizdy.
Policie ČR: V Nehvizdech v ulici K Nehvizdkám v době od 02.00 do 07.30 hodin dne
11. července neznámý nenechavec a vandal
rozbil nezjištěným předmětem přední okno
u vozidla zn. Škoda Superb, ze kterého se
tento výtečník pokusil odcizit palubní počítač, čímž způsobil celkovou škodu přibližně
30 000 korun. Jakékoliv informace relevantní
k případu 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

www.rcmysak.cz
tel. 723 589 614
info@rcmysak.cz
tel. 607 842 881

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

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

V baru si můžete pochutnat
i na koktejlu ANTHROPOID
Žijí v Nehvizdech a mrzelo je, že v městysi nebylo kam zajít na dobrý koktejl či víno, posedět a v pěkném prostředí promluvit si s přáteli. „Chceme,
aby se v našem podniku scházeli ti sousedé, kteří vyžadují kvalitu, úroveň
a servis. Nyní již nemusí sedat do auta a ujíždět do vzdáleného města, jsme
tady pro ně,“ říkají Andrea a Radim Janouškovi. Radim Janoušek se oboru
věnuje už dvacet let, od roku 2005 vede také barmanský institut.
Na co byste pozval čtenáře do Baru High v Nehvizdech?
Ty co u nás ještě nebyli, zvu na návštěvu s nabídkou
150 koktejlů a drinků, k ochutnávce 350 lahví, které
jsou na barovém displeji k dispozici. V humidoru jsou
pak uskladněny doutníky ze šesti zemí světa. Moravská vína mají ideální teplotu, nesmím zapomenout
na naši italskou kávu, kterou si sami dovážíme z Itálie
a speciality v podobě domácích dezertů a sushi.

INZERCE

Jste nekuřácký podnik, a přesto máte v nabídce
doutníky?
Ano, máte pravdu, jsme a zůstaneme nekuřácký
podnik, a to z mnoha důvodů. Doutníky ovšem
ke kvalitním alkoholům neodmyslitelně patří,
představují vyšší kulturu kouření a jsou prestižní
záležitostí. Na zahrádce je večer s doutníkem v ruce
při přátelské atmosféře, v doprovodu hudby z baru,
příjemné posezení.

Plánujete rozšíření otvírací doby?
Ano, na podzim dojde k jistým úpravám v návaznosti na mé další pracovní aktivity.
Čemu se kromě baru věnujete?
Plně mě zaměstnává práce v barovém institutu, který jsem založil a vedu od roku 2005.
Které barmanské soutěže jste se účastnil?
Oboru se věnuji 20 let a soutěží bylo za ty roky
mnoho. Dnes již profesionálně soutěží moji studenti, ze kterých mám velkou radost. Barman mého
gusta ale nesoutěží jen na přehlídkách. Soutěží
vlastně každý den a každý večer pro své hosty –
ne pro medaile, ale pro lidi, kteří za námi do baru
chodí. Soutěží pro jejich úsměvy, spokojenost a pro
atmosféru, kterou okolo sebe vytváří.
Jak barman vymýšlí drinky a jejich receptury?

Na návštěvu v baru se těší Andrea a Radim Janouškovi
Foto: Robert Pecha

Barman hodný svého jména míchá srdcem a ne
pouze podle receptů, které musí umět nazpaměť.
Recept je pochopitelně důležitý, ale větší váhu má
zkušenost a již zmíněné srdce. Správný kuchař také
nevaří jen podle receptů, nevypráví, co všechno
do jídla dal, ale když dovaří, dostanete na talíř pochoutku. Podobné je to i na baru, jenže se vaří rychleji a převážně za studena.
Prozradíte recept na nějaký speciální nehvizdský
koktejl?
Na počest skupiny Anthropoid a s úctou před danou historickou událostí, kde Nehvizdy hrají svoji
roli, jsme na lístek zařadili od prvního dne koktejl
se stejným názvem.
Anthropoid: karibský rum, tropické džusy a šťávy,
sirup z granátových jablek
Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

NEJLEPŠÍ MÍSTO
VE MĚSTĚ

JAK NAUČIT DĚTI
ZVLÁDAT STRES
Jako rodiče máme obvykle tendenci, své dítě před stresem co nejvíce chránit. Pokud mu ovšem chceme doopravdy pomoci, pak bychom se neměli
snažit vytvořit kolem něho ochranné protistresové vakuum, ale měli bychom ho naučit se stresem bojovat.

OTEVÍRACÍ DOBA:
ČT: 19-24
PÁ: 19-24
SO: 19-24
NE: 19-24
PŘÍPADNÉ INFO
A REZERVACE NA
TEL.: 604 791 142
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
ul. Pražská 255
(přízemí úřadu městyse)

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

OTEVŘENO
SOUSEDY
PRO SOUSEDY

➢

Dítě si musí uvědomit, že problémy a překážky jsou neoddělitelnou
součástí našeho života, a že jim všichni musíme čelit.
Vyprávějte mu příběh ze svého dětství, kdy vás trápil velký problém,
a jak se vám jej podařilo zvládnout.

➢

Každý den si najděte alespoň malou chvilku na krátký rozhovor, kdy
si můžete klidně promluvit o jeho starostech. Dítě musí mít jistotu, že
ho máte rádi takové, jaké je, a že jeho neúspěch ve škole nebo třeba
ve sportu na tom nic nezmění. (Zároveň ho však pozitivně motivujte
k dosažení co nejlepších výsledků.)

➢

Učte dítě odmalička, aby své problémy řešilo vlastními silami, a pokud
to nebude možné, tak aby přišlo za vámi. Chvalte ho, když se mu podaří, svůj problém vyřešit.

➢

Nezapomínejte, že fyzická aktivita uvolňuje stres. Pro dítě je dobré,
když se pravidelně věnuje nějakému sportu. Své dítě se snažte nepřetěžovat povinnostmi. Nechte mu prostor na dobrovolné volnočasové
aktivity.

➢

Nikdy ho nesrovnávejte s ostatními, kteří jsou v tom či onom lepší.
Snažte se z dítěte vychovat sebevědomou a zdravě cílevědomou bytost,
která dokáže úspěšně čelit svým problémům.
Andrea Lankašová, odborná výživová poradkyně
alankasova@seznam.cz
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