MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

ŠKOLÁCI BUDOU
MÍT V JÍDELNĚ
NA VÝBĚR
Školáci si budou moci již brzo vybírat ze dvou
jídel v jídelně. Od 1. 9. 2015 se totiž stravování v našich školách dosti zásadně změnilo.
Školní jídelna mateřské školy nadále poskytuje
stravování dětem z mateřinky a plní sociální
program obce – vaří se v ní pro nehvizdské
seniory a pro další případné „cizí“ strávníky.
Stravují se zde samozřejmě i zaměstnanci
mateřinky a dlouhodobě i zaměstnanci úřadu
městyse Nehvizdy. Jídelna disponuje kapacitou 450 jídel pro školní stravování.
Nová jídelna základní školy s kapacitou 500
jídel poskytuje stravování žákům a zaměstnancům základní školy. Je vybavena špičkovou
technologií pro vaření i výdej stravy.
Aktuálně ještě není v plném provozu – není
zaveden elektronický rezervační systém a
zatím se vaří pouze jedno jídlo. Výběr ze
dvou jídel chceme bez ohledu na elektronický
systém začít nabízet v nejbližší době, stejně
tak po „zajetí“ školního provozu nabídneme
stravování pro zájemce zvenčí.

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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JEŠTĚ NEKONČÍME,
VÝSTAVBA ŠKOLY POKRAČUJE

Historicky první 6. ročník základní školy v Nehvizdech.
Ani po slavnostním otevření druhé etapy výstavby základní školy a oslavách 500 let povýšení vsi
na městys nekončí budování našeho městyského
školství. Jistě se ptáte, jak se bude dále pokračovat s dostavbou našich školních zařízení a jaký je
časový horizont dosažení cílového stavu.
Nejdříve začneme dokončovat šest tříd a jednu
odbornou učebnu pro biologii, chemii a fyziku
v patře nad jídelnou, abychom je měli na jaře
připraveny pro školní rok 2016/2017.
Již nyní víme, že v následujícím školním roce
budeme potřebovat nejméně čtyři nové kmenové třídy, a to pro prvňáčky a pro sedmý ročník.
Dále připravujeme přestavbu přilehlé skladové
budovy na školu - zde vzniknou 4 třídy se zázemím pro první stupeň, především pro prvňáčky.
Budeme tak mít k dispozici jakýsi přirozený
přechod mezi mateřinkou a „velkou“ školou.
V případě poklesu počtu žáků budou třídy
využívány školní družinou spolu s venkovním
prostorem za budovou.

Foto: Mirko Nosek

Nutné úpravy a částečná rekonstrukce se musí
provést i na naší staré škole v č. p. 14, a to hlavně
revize trámových stropů, případně jejich výměna,
dále rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů
vody. Tato investice je plánována na rok 2017.
Stávající prostory a dvůr budou prozatím využívat
družina a TJ Sokol pro cvičení matek s dětmi,
protože nehvizdská sokolovna je plně vytížena.
Také Dětské centrum Dráček bude „starou“ školu
využívat pro svou činnost, snažíme se, aby škola
stále sloužila všem občanům. Po rekonstrukci
bude v horní části budovy obnoveno vyučování.
Pokračování na straně 6.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

PAMĚTNÍ MINCE „NEHVIZDY 500 LET MĚSTEM
U příležitosti oslav výročí 500 let povýšení naší
vsi na městys byla vydána originální pamětní
mince. Zájemci si ji mohou koupit kdykoliv
v podatelně našeho úřadu za cenu 50 Kč.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV VÝROČÍ
500 LET POVÝŠENÍ VSI NA MĚSTYS...

Předposlední prázdninový den se v Nehvizdech vydaly desítky rodin zcela dobrovolně k základní škole. Slavili jsme totiž 500. výročí povýšení vsi na městys, a navíc
po 400 letech, co v Nehvizdech škola funguje, poprvé otevřel také druhý stupeň.
Sami vidíte, že prostranství před školou bylo zcela zaplněno, a to i díky skvělému
programu, který na příchozí čekal – uvnitř školy i venku před ní.

V 15. století bylo povýšení na městys důležité, městečko
tak získalo privilegium pořádat trhy. Dnes je to prakticky jen poetické označení obce. Jako byly pro obecní
pokladnu důležité trhy tehdy, je dnes pro obec důležité
vzdělávání a podpora komunity. Malý „dobytčí trh“ si
i tak děti mohly užít, zvířata ochotně zapůjčil Jiří Glatt.

Pozvání přijal i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (zcela vpravo),
a stejně jako starosta, radní, zastupitelé a představitelé zájmových organizací v Nehvizdech ochotně odpovídal občanům na řadu otázek. Zastupitelé
pak lidem představili plány, které městys v nejbližší době čekají. Na snímku
právě hovoří radní pro školství, kulturu a sport a zároveň vedoucí Dětského
centra Dráček Jitka Záhrobská.

Nehvizdské hasičské auto, které se co chvíli rozezvučelo, aby dalo
všem najevo, že nehvizdští dobrovolní hasiči už zase fungují a že snad
brzy otevřou i kroužek pro malé naděje. Věděli jste, že ještě před 25
lety byl kroužek hasičů jedním z mála, kam mohly nehvizdské děti
chodit? Dneska tu máme nabídku přeci jen o něco bohatší.
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Jaké by to byly oslavy bez vystoupení sboru?
A Nehvizdy sbor dospělých mají, velmi dobrý,
i když ryze dobrovolný. Vede jej sbormistryně
Lenka Nosková. Na podium zpěváky doprovodili členové obce baráčnické.

Odpoledne dětem zpříjemnilo a na školní rok je naladilo vystoupení oblíbené skupiny Maxim Turbulenc. A bylo to fajn!
Tak si užijte skvělý školní rok, stejně veselý, jako byly oslavy.
A nezapomeňte si na radnici pořídit pamětní mince, stojí za to!
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

... A SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ
DRUHÉHO STUPNĚ NEHVIZDSKÉ ŠKOLY

Nechyběla ani výstava fotografií a dokumentů ze století dvacátého, před
staro- i novousedlíky tak defilovaly tváře, které tehdy byly stejně staré
nebo jen o málo starší, jako jsou dnešní školáci.

Ve škole mohli všichni nejen nahlédnout do tříd, kde na
ně čekaly učitelky a učitelé, promluvit s ředitelem školy
Lubošem Rýdlem, ale také si prozkoumat historii
Nehvizd, kterou do nástěnek ochotně zapůjčil Státní
okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení,
čelákovické muzeum, nehvizdský úřad i soukromé osoby.
K vidění byly staré rodné listy, zápisy z jednání spolků
z dob dávno minulých, kdy se letopočet začínal číslicí 18,
starý rozpočet a řada dalších dokumentů a archiválií.

Pokud jste si ji nestihli prohlédnout, pak vězte, že takto vypadá v Nehvizdech jazyková učebna. Nemáte chuť se do školy na chvíli vrátit?

Díky spřátelené pomoci Muzea Říčany měli nejmenší
návštěvníci o zábavu postaráno nejen v útrobách školy, ale
také před školou, zábavné a trochu i vzdělávací workshopy
si děti nenechaly ujít…

Takové vybavení učebny fyziky a výpočetní techniky by mohla závidět
i leckterá pražská škola. A vězte, že počítače tady nebudou jen na ozdobu
a že i učení na nich může být zábavné. Děti si už v neděli vyzkoušely, jaké
to je přistát s lunárním modulem na Marsu, a šlo jim to bezvadně. I když
těm nejmenším jsme museli říct, co to takový lunární modul vlastně je.
Foto: Mirka Kvasničková, Richard Sedlický a Markéta Kolínská
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY,
STAV SILNIC V NAŠÍ OBCI SE ZLEPŠÍ
Koncem srpna proběhlo na našem úřadě jednání
se zástupci krajské správy a údržby silnic (KSÚS),
abychom zjistili, co nás z hlediska oprav a údržby
silnic v nejbližší době čeká a jaké máme výhledy na
městysem připravované akce.
Těmi nejdůležitějšími jsou úprava přechodu pro
chodce na náměstí a rekonstrukce ulice Toušeňské.
Za KSÚS se jednání zúčastnil ten nejpovolanější,
technický náměstek ředitele správy Ing. Jiří Mayer,
a zástupci naší stavební komise. Během přátelského a konstruktivního rozhovoru padlo mnoho
otázek a námětů z obou stran. Některé budou řešeny na krajské úrovni a schvalovány radou kraje, což
potrvá delší dobu, a na jiných budeme spolupracovat přímo s oblastním cestmistrem v Mochově.
Dozvěděli jsme se např., že ještě do konce listopadu
letošního roku bude opravena část ulice Pražské

v Nehvizdech v přibližné délce jednoho kilometru.
Zde bude položen nový živičný povrch a obnoveno
vodorovné značení.
Podobně bude opraven i neobnovený úsek
asfaltového povrchu za podjezdem vlečky na ulici
Pražské směrem do Horních Počernic.
Dále bylo přislíbeno, že úprava přechodu na
náměstí sv. Václava podle schválené studie zadané
městysem (viz minulé číslo NK) bude zařazena do
investičního plánu KSÚS na příští rok a mohla by
být plně hrazena z prostředků kraje.
Současně jsme se dohodli i na postupu prací
směřujících k rekonstrukci ulice Toušeňské. Byl
dohodnut způsob spolufinancování této opravy,
který by spočíval v rozdělení financování na více
subjektů. Obec by dodala projektovou dokumentaci a zhotovila odvodnění vozovky, společnost

NA KOLE
KOLEM PRAHY
V prvním zářijovém týdnu proběhla na půdě
našeho úřadu schůzka za účasti zástupců
MAS Střední Polabí, MAS Pošembeří a pana
Petra Uzla, cyklokoordinátora MČ Praha 20
– Horních Počernic.
Tato schůzka navázala na srpnovou koordinační schůzku k cyklodopravě v našem regionu. Cílem tohoto, a věříme, nikoliv posledního setkání, bude příprava projektů
k bezmotorové dopravě a cykloturistice
a jejímu financování z Integrovaného operačního programu. Vytvořená pracovní skupina
by měla pomáhat obcím s přípravou jednotlivých tras a propojením cyklotras v regionu
Prahy - východ, vytvářet popisy tras a mapy
s uvedením turisticky atraktivních lokalit,
navrhovat bezpečné chráněné trasy pro dopravu na kole do škol i zaměstnání a bezpečné
parkování v záchytných lokalitách.

Součástí projektu by mělo být i turistické
zatraktivnění lokalit, např. vhodným propojením významných komunikačních uzlů,
jako nádraží nebo zastávky MHD, s místními
zajímavostmi. Návrhem zapojit náš městys
do těchto aktivit se bude zabývat zářijové
zastupitelstvo městyse.
Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz
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Canaba postaví v ulici Toušeňské chodník a KSÚS
zajistí opravu nosného kufru, rozšíření vozovky
a položení nového asfaltového koberce.
Tímto způsobem by mohla být rekonstrukce Toušeňské dokončena do konce roku 2017.
K řešení nám však zůstává stále dost témat, jako
např. autobusové zastávky a točna pro autobusy,
chodník k Lidlu nebo omezení nákladní tranzitní
dopravy přes městys. Těmto i předchozím tématům se budeme nadále intenzivně věnovat.

Richard Sedlický
předseda komise stavební
a životního prostředí
stavební@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ SRPNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
Uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečení
plnění povinné školní docházky mezi městysem Nehvizdy a obcí Vykáň dle předloženého
návrhu.
Podání žádosti o dotaci na akci „Dešťová usazovací nádrž“ na MZe s 5% spoluúčastí obce.
Uzavření Dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě mezi
městysem Nehvizdy a firmou Canaba ze dne 7. 3.
2014 a pověřuje starostu jeho podpisem.

Uzavření doplněné Plánovací smlouvy na lokalitu Canaba III mezi městysem Nehvizdy a firmou
Canaba a pověřuje starostu jejím podpisem.
Provozní řád Rákosníčkova hřiště dle předloženého návrhu.
Uzavření koordinační dohody mezi městysem
a Policií ČR ohledně kamerového systému.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

ČEZ PŘEŠEL NA NOVINKU OHLEDNĚ
INFORMOVÁNÍ O ODSTÁVKÁCH ELETŘINY
ČEZ Distribuce a. s. , informuje o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona
č. 458/2000 Sb., týkající se lokality v Nehvizdech,
dne 24. 9. 2015 od 7,30 do 14,30 hodin. Na níže
uvedeném odkazu, který je i s celým oznámením na úřední desce se nejdříve 15 dnů
před plánovanou odstávkou dozvíte
o místech, která budou odpojena. Jak postupovat? Po prokliku na odkaz pouze vyplníte název
obce a poté se vám zobrazí přesně datum a čas,

INFORMACE
Z ÚŘADU
Nové jízdní řády
Nový jízdní řád od 30. 8. 2015 na linku 405, 398
a 354 je k nahlédnutí na webu Nehvizd. Ostatní
si je mohou vyzvednout v tištěné podobě v podatelně úřadu.
Karty na sběrný dvůr
V návaznosti na článek v minulých číslech
časopisu upozorňujeme na nutnost vyzvednutí
si karty na sběrný dvůr. Karta je vydávána na
každé číslo popisné nebo bytovou jednotku.
Bez karty nebude možné odpad na dvoře
odevzdat.
Více informací na http://www.nehvizdy.cz/
mestysozv.htm

důvod plánované odstávky, dotčená lokalita,
tj. obec, část obce, ulice a konkrétní číslo popisné. Pro ty, kteří nemají možnost touto cestou
zjistit více, samozřejmě informace zveřejníme
v tištěné podobě ve vývěskách.
http://www.cezdistribuce.cz/cs/technickydispecink/planovane-odstavky.html
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

důležité upozornění pro cizince s trvalým pobytem v Nehvizdech

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

Vzhledem k tomu, že od roku 2013 nám Ministerstvo vnitra ČR neposkytuje informace o trvalém
pobytu cizinců na území ČR, žádáme cizince, kteří mají trvalý pobyt v Nehvizdech, aby se nahlásili
na úřadu městyse Nehvizdy z důvodu evidence obyvatel. Trvalý pobyt prokáže každý cizinec platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, na jehož zadní straně je uvedena adresa TP.

V měsíci září oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození
tito občané:

věra dUŠkOvÁ
Emílie skOŘEPOvÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní
spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ODSTARTOVAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, POPRVÉ I SE ŠESŤÁKY
V nové nehvizdské škole po prázdninách poprvé zazvonilo.
Letošní první září bylo pro Nehvizdy historické – do lavic usedlo
26 žáků šestého ročníku a odstartovalo tak novou etapu našeho
školství.
Mateřinka zahájila se 197 dětmi stejně jako loni. Základní škola
se přestěhovala definitivně do nového. Akce Kulový blesk začala
v pondělí 10. srpna a vyvrcholila v úterý 1. září. Stěhování stálo
hodně sil, ale stálo to za to. Popřeli jsme některé fyzikální zákony,
zejména ten o zachování hmoty, naše stěhovaná hmota totiž neustále přibývala a přes mé snahy zredukovat její množství kolegyně
ubránily nejen každý štětec a kelímek, ale i pytel suchých šišek
(někdy se prostě proti proudu plavat nedá).
Je to za námi, klaplo to a prvního září do lavic usedlo 78 dychtivých
prvňáčků, 62 usmívajících se druháků, 43 natěšených třeťáků, 36
zkušených čtvrťáků, 29 lehce povznesených páťáků a 26 mazáků
ze šestky. Kromě žáků nehvizdských jsme velmi rádi přivítali holky
a kluky z okolí – do lavic usedli žáci z Mochova, Vyšehořovic,
Horoušan, Jiren a Vykáně…A my jsme rádi, že je tu máme. Celkem
se nám tedy ve škole prohání po chodbách 274 žáků.
Stejně jako loni budeme doprovázet horoušanské žáčky od autobusu a zpět, a stejně jako loni pojedou i školní družiny, máme 8
oddělení se 192 účastníky.
Aby toho nebylo málo, 2. září zavoněl první oběd v nové školní
jídelně základní školy. A jak jsme na tom kapacitně? Škola pojme
420 žáků, z toho 290 nová budova, školní družina 240 účastníků,
z toho 195 nová budova, školní jídelny umí uvařit 950 jídel, z toho
500 nová budova a do mateřinky se vejde 197 dětí. Ani zaměstnanců nemáme málo, je nás celkem 61, z toho 45 pedagogů.
A na závěr? Děkuji. Díky všem, kdo se jakkoli zasloužili o to, aby
první září v Nehvizdech bylo takové, jaké bylo.
Přeji nám všem klidný a šťastný nový školní rok.

Tak už jim
to znovu
začalo.

Foto: Iva
Prekchslová

Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

JEŠTĚ NEKONČÍME,
VÝSTAVBA ŠKOLY POKRAČUJE
Pokračování ze strany 1
Nehvizdské školství bude potřebovat 27 kmenových tříd a 4 odborné učebny
- v nové škole bude k dispozici 18 kmenových tříd, 4 odborné učebny, v přilehlé
samostatné budově vzniknou 4 třídy a v rekonstruované škole na náměstí pak 5 tříd.
Kapacita školy po dokončení všech vyjmenovaných součástí bude činit 702 žáků –
uvažujeme průměrnou naplněnost 26 žáků na 1 třídu. Kapacita školních kuchyní
je nyní 950 obědů vydaných v jídelnách (tj. 450 jídel v MŠ a 500 jídel v ZŠ). Na toto
množství dětí mateřské školy a žáků základní školy nám kapacity kuchyní stačí.
Největší problém při naplnění tříd tímto počtem žáků vznikne s tělovýchovou, což
chceme řešit stavbou školní tělocvičny v areálu bývalého Xaverova v bezprostřední
blízkosti nové školy. Naskýtá se otázka způsobu financování tak rozsáhlých investičních záměrů.
Tuto otázku neustále řešíme. Podáváme žádost Ministerstvu financí na dotaci přestavby skladové haly na třídy základní školy. Na na tuto přestavbu již máme vyřízené
stavební povolení a vyjádření KHS Středočeského kraje a HZS Středočeského kraje.
Při přidělení dotace by se ihned začalo s přestavbou.
Na tělocvičnu je zpracovaná projektová dokumentace. Máme kladné vyjádření KHS a
HZS a bude se podávat žádost o územní souhlas se stavbou a zároveň žádost o dotaci
na Ministerstvo školství, protože Ministerstvo financí uvolnilo 700 milionů korun na
rozvoj tělovýchovy na rok 2016. Je možnost získání dotace i na tento projekt.
V případě, že dotaci nezískáme, městys zahájí výstavbu, která se bude muset provádět
v etapách, aby nám vystačily finance a nezatížili jsme městys dluhy. Zároveň apelujeme
na nepřihlášené obyvatele, aby se co nejdříve přihlásili a tím i obci pomohli, protože za
každého přihlášeného občana dostává obec příspěvek a při našich odhadech by nám
tyto peníze lépe umožnily naše plány se školstvím a tělovýchovou řešit.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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vážení rodiče,
naše základní škola se pro nedružinové děti otevírá v 7.45
hodin, výuka začíná pravidelně v 8.05 hodin. Školní řád
ukládá žákům být ve třídě 10 minut před zahájením vyučování, tedy nejpozději v 7.55 hodin. Prosím žáky
a jejich rodiče, aby dodržovali včasný příchod do školy
tak, aby nebyla narušována výuka a příprava na ni a škola
nemusela přijímat další opatření. Děkuji za pochopení.
Luboš Rýdlo,
ředitel školy

Prázdniny ve školním roce 2015/2016
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve
středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto: okres Praha – východ od 1. 2. -7.
2. 2016. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
24. března a pátek 25. března 2016. Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31.
srpna 2016. Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ JE HOTOVÉ
Dne 3. 9. 2015 převzali zástupci naší komise od
stavební firmy pozemek se zhotoveným Rákosníčkovým hřištěm. Celá stavba proběhla bez
komplikací během 10 dnů. Obec zajistila úpravu
okolí hřiště a prodloužením ulice Na Vodoteči
zřídila přístup k dětskému hřišti.
Finální povrch komunikace a terénní úpravy
budou dokončeny spolu se 3. etapou výstavby
RD společností Canaba.
Uvedenou lokalitu v budoucnu doplní pás
izolační zeleně, park s přírodním travnatým
hřištěm a zpevněná plocha pro kontejnery na
tříděný odpad.
V sobotu 5. září 2015 pak převzal starosta
městyse symbolický klíč od nového dětského Rákosníčkova hřiště v Nehvizdech. Obyvatelé Nehvizd se během hlasování semkli
a díky své aktivitě získali od společnosti
Lidl hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun.
Slavnostní otevření a celodenní program si
nenechaly ujít rodiny s dětmi ani z blízkého
okolí.
Největším lákadlem programu bylo vystoupení Michala z Kouzelné školky. Věříme, že
toto nové hřiště se bude všem líbit a s radostí ho budou užívat k pohybu na čerstvém
vzduchu všechny děti.

Předávání klíče
od Rákosníčkova
hřiště starostovi
Nehvizd a slavnostní přestřižení pásky.
Stavba hřiště trvala
deset dní.

Foto:
Karel Záhrobský,
Richard Sedlický

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
Richard Sedlický
Předseda komise stavební
a životního prostředí
stavební@nehvizdy.cz
INZERCE

VZPOMÍNKA NA KAMARÁDY
Každý rok fotbalový klub vzpomíná na Jana
Beneše – fotbalistu, kamaráda, který tragicky
zemřel před 39 lety. Spolu s bratrem Honzy,
Milanem Benešem, byla uctěna památka položením kytice na hrob za přítomnosti kapitánů
mužstev.
Současně jsme vzpomněli i na památku našeho
dlouholetého kamaráda – fotbalisty Tondy
Lopatáře a položili kytičku na hrob.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: Archiv AFK Nehvizdy

Foto: Archiv AFK Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ

V PŘIPRAVOVANÉ APLIKACI K OPERACI
ANTHROPOID BUDOU MÍT SVÉ MÍSTO I NEHVIZDY
O aplikaci a roli Nehvizd v operaci Anthropoid
jsme hovořili s odborníkem na marketing cestovního ruchu z katedry Marketingové komunikace
a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze Wadimem Strielkowským, který zkoumá
potenciál příběhu operace Anthropoid pro turistiku nejen v českém hlavním městě.
WS: Děkuji za pozvání na oslavu 500. výročí
povýšení Nehvizd na městys. Ve vitrínách v nové
budově ZŠ jsem viděl zajímavé historické archiválie a také dobové články k operaci Anthropoid.
Poutavé jsou rovněž historické fotografie ze
Sedláčkova zahradnictví a z lomu, který dnes
již neexistuje, ale po seskoku se v něm ukrývali
Gabčík s Kubišem. Tyto materiály budeme umět
zúročit při tvorbě aplikace k operaci Anthropoid.
PM: Jsem rád, že jsme se mohli nedávno na zasedání rady městyse se záměrem výroby této aplikace pro mobilní zařízení seznámit. Sám vnímám
atentát na Heydricha a vše, co mu předcházelo,
jako zásadní odbojovou událost v kontextu celé
Evropy. Čemu by měla aplikace přispět a co od ní
může běžný uživatel chytrého telefonu čekat?
WS: Aplikace by měla obsahovat interaktivní
„prohlídku“ Prahy po místech operace Anthropoid
obohacenou o audiokomentáře podle GPS polohy
přístroje, dobové fotografie s elementy tzv. „pozměněné reality“, videosekvence a záběry z filmů
a divadelních her. Kromě Prahy zamýšlíme zahrnout do aplikace i Nehvizdy a Panenské Břežany.
Operace Anthropoid má neuvěřitelný marketingový náboj. Je to příběh velkého hrdinství,
sebeobětování pro vlast, ale také boje Davida
s Goliášem, boje s velkým zlem a přesilou.
Operací Anthropoid se zabýváme v souvislosti
s natáčením filmu Anthropoid, který by měl být do
kin uveden na jaře 2016. Je velmi pravděpodobné,
že při diváckém úspěchu filmu může nejen Praha
čekat zvýšený zájem zahraničních turistů.

Wadim Strielkowski.

Foto: Petr Mück

Filmový turismus je obecně velké téma. Odborníci
na cestovní ruch zdůrazňují, že filmová turistika
představuje nejen příjemný romantický únik od
reality, ale může vést i k dalšímu rozvoji cestovního
ruchu. Díky trilogii Stmívání (Twilight), jejíž děj
byl zasazen do malého městečka Forks na poloostrově Olympia ve státě Washington, zažila místní
ekonomika obrovský vzestup cestovního ruchu:
v roce 2008, po uvedení prvního dílu filmu, se
počet návštěvníků téměř zdvojnásobil na 19 000
a v roce 2010 dosáhl dokonce 73 000 osob.
PM: Kdo může být typickým filmovým turistou
v návaznosti na právě natáčený film Anthropoid
režiséra Seana Ellise?
WS: Hrdinský čin Gabčíka a Kubiše znají v zahraničí především ti, kteří se zajímají o válečnou
historii a také o dějiny SOA (Special Operation
Executive) či britské tajné špionážní služby, které
byly vytvořeny Winstonem Churchillem za účelem speciálních operací na územích okupovaných
nacisty. I s ohledem na hvězdné obsazení filmu
lze ale očekávat, že do Prahy nezamíří pouze
starší ročníky.

PM: Existuje podobná aplikace k jiné události
2. světové války v Československu?
WS: Ano, znám podobnou aplikaci představující
naučnou stezku Po stopách Operace Silver A v Pardubicích od společnosti Geofun. Projekt aplikace
Silver A vznikl na objednávku Magistrátu města
Pardubice. Hráči ve hře na vlastní kůži zažijí, jaké
to je být odbojářem. Sami se promění v „parašutistu“ a plní úkoly zadané velitelem Bartošem, luští
tehdejší šifry, zjišťují potřebné informace. Celou
hrou provází Alfréd Bartoš, československý voják,
příslušník československého protinacistického
odboje za druhé světové války a velitel diverzní
skupiny Silver A, která spolupracovala i se skupinou Anthropoid při atentátu na Heydricha.
PM: Jaký máte názor na etický rozměr marketingového snažení kolem Anthropoidu?
WS: Někdo sice může říci, že těžit marketingově
zisk z čirého lidského hrdinství zaplaceného životem je neetické. Odpověď je jednoduchá, zde
v žádném případě nejde o honbu za ziskem, ale
o využití potenciálu emotivních příběhů pro zvýšení povědomí o vlastní minulosti a dějinách. Je to
stejné jako například každoroční rekonstrukce bitvy na Bílé hoře nebo bitvy třech císařů u Slavkova.
Mnohem horší je nechat lidské hrdinství upadnout
do zapomnění. Doba se mění a s ní se mění i lidé
a jejich schopnost naslouchat příběhům a zpracovávat jejich poselství. Přicházejí nové technologie,
Twitter, Instagram, sociální sítě a je důležité umět
využít jejich potenciál pro vyprávění náctiletým
o hrdinství domácího odboje a československých
parašutistů za dob nacistické okupace. Pokud chceme mladé generaci předat stávající hodnoty
a poselství vlastenectví, hrdinství a odvahy, musíme
se naučit s ní mluvit jejím jazykem
a jejími prostředky.
Petr Mück
financni@nehvizdy.cz

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Střípky z akce

Přehled aktivit

Policie ČR

Zastupitelstvo městyse na zasedání dne 27. 8. 2015 schválilo koordinační dohodu
mezi PČR a městysem Nehvizdy ve věci kamerového systému městyse. Na základě
dohody bude na čelákovické služebně PČR umístěno zařízení pro on-line monitoringu dění v městysi prostřednictvím kamerového systému. Výběrovým řízením na
kamerový systém městyse se nyní bude zabývat odborný konzultant.
.

Nábor - staň se policistou/policistkou

Nábor do řad Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Zájem je o uchazeče
muže/ženy, kteří žijí ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako
celoživotní poslání. Bližší informace a kontakty na pracoviště náboru nových
policistů: Mgr. Věra Hurdová, telefon 974861750,
e-mail stcoppv@mvcr.cz, mobil 724210547.
Petr Mück,
financni@nehvizdy.cz
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Strážníci v srpnu odsloužili v Nehvizdech dohromady 44 denních a nočních směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku, prevenci kriminality.
V srpnu řešili policisté v Nehvizdech blokově celkem 32
přestupků v dopravě, opět nebyl evidován žádný trestný čin.
Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč
hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hodin.
Obecní policie Šestajovice, Husova 60
Telefon: 725 378 590, 725 378 591,
E-mail: mp@sestajovice.cz
Policie ČR Obvodní oddělení Čelákovice, Prokopa Holého 1664
Telefon: 974 881 720, E-mail: po.oop.celakovice@pcr.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE AKCE, KTERÉ SI UŽIJETE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
19. 9. 2015, sobota 12.30 – 17.00 hodin
scooter freestyle day
Závody na koloběžkách. 4 kategorie závodníků. Rozhodčí,
exhibiční jízdy a odměny
od společnosti GIZMANIA. Letos nově s možností krátké
výuky od profesionálů a bohatým doprovodným programem –
trenér venkovních fit prvků, společné skupinové bubnování.
Více info na plakátu. Občerstvení zajištěno.
Místo: Skatepark Nehvizdy. Pořádá: městys Nehvizdy.
4. 10. 2015 neděle 8.30 – 17.00 hodin
První turistický výlet - POsÁZavskÁ stezka
Společně autobusem – výlet pro celou rodinu nebo školní děti
od 6 let bez rodičů. Zajištěn průvodce, pedagogický dozor.
Na konci cesty odměny pro děti. Posázavská stezka je místy
vytesána ve skále nebo vybudována z kamenného zdiva. V délce
12 km můžete obdivovat Sázavu i vyhlídky. Poznáme navzájem
nové sousedy. Děti zabavíme poznáváním přírody i plněním
úkolů. Na začátku i konci cesty hospůdka a cukrárna. Na cestu
vzít svačinu !!!
Odjezd 8.30 (od pošty) do Kamenného přívozu.
Registrace míst (do 20.9.): detskecentrumdracek@seznam.cz.
Pořádá městys Nehvizdy se ZŠ Nehvizdy a DC Dráček.
Cena dopravy je dotovaná: 70 Kč/osobu.
8. 10. 2015 čtvrtek 10.00 – 14.00 hodin
výlet seniorů na výstaviště v lysé nad labem:
„Podzimní zemědělec“
Doprava autobusem na výstaviště, kde probíhá zemědělská,
zahrádkářská a chovatelská výstava. Součástí jsou i zahradnické
trhy, které nabízejí okrasné i ovocné dřeviny, keře, květiny, sadby,
hnojiva, atd. Zakončení výletu obědem v restauraci U Drástů.
Cena 50 Kč. Registrace předem na úřadě městyse Nehvizdy, do
25. 9. 2015.
10. 10. 2015 sobota 14.00 –16.30 hodin
ŠlaPETO aneb závody na kolech, koloběžkách a odrážedlech
Tradiční soutěže pro děti.
Odměny pro všechny účastníky, helma povinná.
Místo: víceúčelové hřiště Za Valem. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.
11. 10. 2015 neděle 13.00 –16.15 hodin
NEHviZdskÝ BĚH – 3. ročník
Tratě: 100 m – 3000 m.
Prezentace: předem na mail atletikanehvizdy@seznam.cz nebo
na místě 13.00 –13.45. Starty od 14 hodin. Rozpis jednotlivých
kategorií na plakátech. Medaile pro závodníky na prvních třech
místech v každé kategorii. Každý účastník obdrží pamětní
diplom. Pořádá oddíl atletiky TJ Sokol Nehvizdy. Místo startu:
fotbalové hřiště AFK.
15. 10. 2015, čtvrtek 9.00 – 13.00 hodin
individuální poradna s Ph.dr. ilonou Špaňhelovou
Možnost konzultace v délce 60 minut na Vámi zvolené téma, či
problém. Objednání po 1. hodině.
Konzultace pouze v přítomnosti vás a lektorky. Témata mohou
být např. výchova dítěte od 1. roku, sourozenecké vztahy, odloučení od matky, přechod na nočník, dětský vzdor, vztahy v rodině
(babička, tchýně), mladší školní věk, šikana apod. Cena 50 Kč.
Doprovodné hlídání dětí zdarma nebo možnost dítěte u sebe.
Nutná registrace předem.
Pořádá Dětské centrum Dráček.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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kurz sebeobrany: přihlaste se!

TJ SOKOL Nehvizdy (klub karate) a Dětské centrum DRÁČEK pořádají již druhý
úspěšný tříměsíční KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY.
V sokolovně od 4. 10. 2015 do 10. 1. 2016, každou neděli od 18.30 do 20.00 hodin.
Lektor: Roman Vaniš, instruktor sebeobrany 2. třídy (akreditace: Czech combat academy, o. s.), instruktor kondiční a bojové přípravy s dlouholetou praxí.
Cena kurzu: 1600 Kč (123 Kč za každý trénink).
Dodatečné informace na tel.: 606 113 664, závazné přihlášky (do 30. 9.)
na e-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz.

Ohlédnutí za kulturním létem v sokolovně

Díky teplým večerům o těchto letních prázdninách jste se mohli zúčastnit letního
promítání v sokolovně. Promítalo se jak pro děti (Kozí příběh se sýrem), tak pro dospělé (Nedotknutelní) a pro všechny věkové kategorie pohádka (Tři bratři), která byla
nejvíce navštíveným promítáním. Dále jste si mohli přijít zatancovat a pobavit se na
„Bakalářské pivobraní“, kde bylo k ochutnání několik druhů piva pivovaru z Rakovníka. Tímto všem děkuji za účast a těším se na další plánované akce v tomto duchu.
Tomáš Adamec, TJ Sokol Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL

MINITENISTÉ PRVNÍ VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI - JEDEME NA MISTROVSTVÍ ČR
Obrovský úspěch nehvizdského tenisu. Máme
nejlepší družstvo ve Středočeském kraji! Naši
minitenisté dosáhli skvělého úspěchu. Postoupili
jsme za Středočeský kraj na MISTROVSTVÍ ČR
a máme titul přeborníka Středočeského kraje!
Na Mistrovství ČR, které se hraje 26. 9. 2015
na dvorcích TK Sparta Praha, se tak potkáme
s vítěznými družstvy z ostatních krajů, např.
s družstvy TK AGROFERT Prostějov, LTK Liberec, Lokomotiva Plzeň, a dalšími postupujícími.
Držte nám palce!
Od červnového postupu ze skupiny do krajského
čtvrtfinále jsme nezaváhali a postupně jsme
porazili Rakovník, Březnici a ve finále Dobříš.
Dlouhodobá a kvalitní práce s dětmi přináší i
výsledky v soutěžích. Loni jsme byli z 32 družstev na 3. místě a letos máme 1. místo! Úspěchu
dosáhli naši minitenisté od čtvrtfinále v sestavě
Jakub Kapusta, Daniel Venera, Šimon Veber
a Iveta Perná (kapitánka).
Je to skvělý úspěch našeho družstva, oddílu,
trenérů a současně celého nehvizdského tenisu
a všech, kteří ho v dosažitelných podmínkách
podporují a mají rádi. Děkujeme. V příštím čísle
na toto téma navážeme a můžete se těšit na zhodnocení celé letní sezóny, která bude končit v září.
LETNÍ TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
Letošní prázdniny měli tenisté a tenistky opět možnost strávit na našich tenisových soustředěních.
Týdenní letní tenisová soustředění proběhla
o prázdninách v termínech 11. 7. – 18. 7.
a 8. 8. – 15. 8. v Bedřichově v Jizerských horách
a v závěru prázdnin 27. 8. – 28. 8. jsme pořádali ještě tradiční dvoudenní tenisový tábor v Nehvizdech.
V každém turnusu se zúčastnilo 30 dětí rozdělených do čtyř věkových kategorií. Tenis – kondice
– doplňkové aktivity (ringo, baseball, pěší výlety do
krásného okolí) a výborná parta tenistů a tenistek,
kteří se navzájem podporují. Tak se dají charakterizovat všechny tyto prázdninové akce.
Jak se dětem soustředění libila, nejlépe vystihne
spousta krásných fotek, které si můžete prohlédnout ve fotagalerii na našem webu www.tenisnehvizdy.cz. Všechna soustředění se velice vydařila,
s dětmi jsme udělali za jednotlivé týdny obrovský
kus práce v tenisu, v kondici i v motivaci sportovat
a zdravě se stravovat. A stejně jako každý rok mám
velkou radost z kamarádství a propojení všech
věkových kategorií od šestiletých až po patnáctileté.
Děkuji všem trenérům za skvělou práci a všem,
kteří jste nám pomohli. Na příští rok opět připravujeme dva týdenní turnusy v Bedřichově – červencový a srpnový, a dvoudenní tábor v Nehvizdech,
abychom mohli všechny přihlášené.
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Naše družstvo minitenistů na 1. místě ve Středočeském kraji! JZleva: kapitánka družstva Iveta Perná, Jakub Kapusta, Daniel Venera, Šimon Veber a trenér Petr Kopřiva. Foto: Ivana Frajmanová
nejlepší družstva kategorie
minitenis ve STŘEDOČESKÉM KRAJI:
1. TO Sokol Nehvizdy A
2. Tenis Dobříš
3. TK TOLA
4. TC VITALITY Březnice
ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ NA
CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH POKRAČUJÍ
Babytenis (8-9let), Slavoj Žiželice 5. 9. 2015 –
hlavní soutěž smíšená: :
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
2. Natálie Malá (TK Neridé),
3. Jaroslav Vrbický (Slavoj Žiželice) a Tereza Bradáčová (Slavoj Žiželice)
Minitenis (5-7let), TO Sokol Nehvizdy,
30. 8. 2015 – hlavní soutěž smíšená:
1. Barbora Slavíková (Spartak Vlašim),
2. Jakub Kapusta (TO Sokol Nehvizdy),
3. Marek Zahradník (TO Sokol Nehvizdy)
a Jakub Peterka (Tenis Čimice)
Babytenis (8-9let), TO Sokol Nehvizdy
22. 8. 2015 – hlavní soutěž smíšená: :
1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
2. Tomáš Lorenz (TO Sokol Nehvizdy),
3. Daniel Turek (Říčany) a Robert Petrák (Praha)

Nový oddíl pro nejmenší
sokolky a sokoly otevírá
T. J. Sokol Nehvizdy přijímá do nového
oddílu „Zpívánkové cvičení“ děti ve
věku 4 – 6 let.
Začínáme od 22. 9. 2015 v 17 hodin
v budově staré školy na ulici Pražská
14. Budeme cvičit na téma pohádek
a písniček, zatančíme si, zazpíváme a
můžeme si i něco pěkného nakreslit či
vyrobit.
Nabízíme vyzvedávání dětí z MŠ.
Cena: 500 Kč na pololetí.
Bližší informace poskytnou
Renáta Jarošová, tel. 737 105 918 či
Hana Adamusová.
Renáta Jarošová
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 10. 9. 2015 . Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL

KARATISTÉ
SI UŽILI
SOUSTŘEDĚNÍ
Své letošní letní soustředění strávili naši
malí karatisté z TJ Sokol v Jánských Lázních. Celý týden jsme strávili se spřáteleným klubem z pražských Dejvic.
Hodinku denně jsme trénovali karate a
zbytek času jsme si užívali bohatého programu dalších aktivit.
Byli jsme v aquaparku, v lanovém centru
a na bobové dráze. Podnikli jsme výlet
lanovkou na Černou horu.
Celým pobytem nás provázely aktivity na
téma Excalibur.
Děti se v doprovodu krále Artuše vydaly
do večerního lesa, aby získaly radu od
jezerní paní, pomoc od čarodějnice Morgany a kouzelníka Merlina. To vše, aby
v závěru tábora porazily černé rytíře
a zabily draka.
Děti i my dospělí jsme si tábor užili
a dlouho budeme na zážitky vzpomínat.
Jitka Záhrobská,
skolska@nehvizdy.cz
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Karatistické družstvo nebo družina krále Artuše? Těžko se to v Jánských Lázních rozpoznávalo.
Foto: Jitka Záhrobská
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