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PARAŠUTISTÉ PŘIPOMENOU
HRDINSTVÍ GABČÍKA A KUBIŠE
Seskok parašutistů bude jedním z vrcholů oslav
sedmdesátého pátého výročí vysazení skupiny
Anthropoid v Nehvizdech, která vyvrcholila
atentátem na Heydricha. 17. prosince v pravé
poledne se parašutisté snesou na hřiště AFK.
Oslavy začínají již v 10 hodin mší za hrdiny z druhé světové války.
Stejně jako před pěti lety si Nehvizdy připomenou hrdinství československých parašutistů Jana
Kubiše a Jozefa Gabčíka (ač Slovák, sám používal
českou variantu jména) ze skupiny Anthropoid,
kteří byli v noci z 28. na 29. prosince 1941 vysazeni v katastru městyse, nedaleko dnešní dálnice
D11, kde dnes stojí památník, který připomíná
tuto tajnou misi, která na jaře 1942 vyvrcholila
atentátem na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha.
Parašutisté Armády ČR seskočí i tentokrát, zvolili
ale společně s organizátory akce městyse plochu
fotbalového hřiště, protože tam se v zimním
období dostanou občané i s dětmi pohodlněji.
Vojáci seskočí v poledne, a pak přistane u hřiště
i armádní vrtulník, který si budou především
děti moci prohlédnout, zároveň jim parašutisté
ukážou dnešní padáky.

Oslavy, které městys kvůli blížícím se vánočním
prázdninám naplánoval o několik dní dřív, než
uplyne skutečných 75 let od paravýsadku, začnou
pro občany Nehvizd v 10 hodin v nehvizdském
kostele mší za parašutisty a oběti Heydrichiády. Poté
bude následovat pietní vzpomínka u památníku
u obecního úřadu (pro zájemce bude od 11 do 16
hodin pendlovat autobus, který je bude dopravovat
k reálnému místu seskoku u dálnice), v poledne
začne program s armádou na fotbalovém hřišti a od
dvou hodin se oslavy přesunou do místní sokolovny,
kde bude připraven interaktivní program.
Díky tomu, že na přípravách oslav s městysem
spolupracují Armáda ČR, nehvizdská škola, AFK
Nehvizdy i TJ Sokol Nehvizdy, bude oslava více než
důstojná, ale i zajímavá pro každého, koho historie
této země zajímá, a především pro naše děti.
Podrobný program oslav najdete v tomto Kurýru a také na webu městyse, kde najdete také
připomínky z oslav před pěti lety.
Záštitu akci udělili ministr obrany i britská
velvyslankyně.
17. prosince na Anthropoidu 2016 na shledanou!
Petra Horáková
petra_horakova@atlas.cz

ČTYŘI NEDĚLE DO VÁNOC
Slovo advent je odvozené z latiny, kde „adventus“ znamená příchod.
Většinou si všichni představíme adventní věnec se čtyřmi svícemi, ale když
pátráme v paměti, kde se tu advent vzal a co to vlastně znamená, trochu
tápeme. Advent, jehož první neděle letos připadá na 27. listopadu, je pro
nás zkrátka období, kdy se těšíme na přicházející vánoční svátky. Adventní
doba ale neznamená jenom těšení se na Vánoce, pečení vánočního cukroví a horečné shánění dárků. Pro křesťany má advent svůj původní význam
- je to doba čekání na příchod (narození) Ježíše Krista.
Ono zdobení adventního věnce má kořeny v Rakousku a Německu.
Základem adventního věnce je kruhový tvar symbolizující jednotu
lidí s Bohem. Pokud chceme dodržovat pravidla, pak si pamatujme, že
barvou adventu je fialová. Proto by svíčky měly mít barvu fialovou. Až
na jednu, která je růžová a ta symbolizuje třetí adventní neděli, která je
nedělí radosti.
Advent by měl být dobou uklidnění, rozjímání, dobou, kdy si uděláme
čas na sebe a své nejbližší. V Nehvizdech již řadu let zahájení adventu
pojímáme jako potvrzení sousedské pospolitosti. Je to den, kdy se celá
obec sejde, aby spolu pobyla, něco dobrého pojedla, ale hlavně spolu
strávila krásné odpoledne. A ne nadarmo je vstupným na Zahájení
adventu Něco sladkého z domácí trouby – lidé tak mohou přinést první
vzorky vánočního cukroví.
Letos i na adventu připomeneme, že jde o dobu, kdy čekáme příchod
Ježíška. Pro děti otevíráme nehvizdskou Ježíškovu poštovnu i s nebeským poštmistrem a paní poštmistrovou! Nezapomeňte si proto dopisy
doma, pošťák tu jen na pár hodin zastavuje v pohádkové poštovně…,
razítko má samozřejmě s sebou a brašnu na vaše dopisy také! Ale více
už nezprozradíme, vše uvidíte a dozvíte se 26. listopadu od 14 hodin na
fotbalovém hřišti!
-pep-
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDSKÁ DÝNĚ: UŽ POSEDMÉ!
Letos se akce Nehvizdská dýně konala již
posedmé. Celkem se soutěží v sokolovně
zúčastnilo 190 dětí. Další děti s rodiči dorazili
na lampionový průvod, který byl opravdu
dlouhý. Málokdo si chtěl nechat ujít jediný
nehvizdský ohňostroj v roce. Jiskřičky v dětských očích byly někdy větší než ty na obloze.
Na akci se podílely všechny místní organizace a dobrovolníci, letos se poprvé přidal
i sbor dobrovolných hasičů Nehvizdy. Stále
hledáme další nové dobrovolníky, kteří by
nám pomáhali na akcích pro děti. Přidáte se
k nám? Pište na e-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz.
Text a foto: Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Richard Sedlický

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HOROUŠANECH
V neděli 9. 10. 2016 jsme se v ranních
hodinách sešli u rybníku v Horoušanech,
kde nám místní správce dovolil uspořádat
rybářské závody. Celkem přijelo 16 nadšených
rybářů ve věku od 5 do 14 let. Po rozlosování jednotlivých stanovišť se každý pustil do
rybaření. Počasí nám přálo, ryby byly hladové,
a proto děti měly plné ruce práce. V průběhu
2,5 hodiny se povedlo nachytat 141 ryb (kapr,
plotice, okoun). Ke konci byl odměněn a vyhlášen nejlepším rybářem Dominik Oborník
s celkovým počtem 25 nachytaných ryb, ale
i ostatní rybáři si odnášeli nemalé odměny. Poděkovat musíme především štědrým
sponzorům, kterými byli, pan Antoním Pácal,
firma Nesprekol a pan David Janoušek.
Petrův zdar!
Text a foto: Karel Luňák
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
VÝZNAMNÁ JUBILEA

POVÍDÁNÍ S NEJSTARŠÍ
OBYVATELKOU NEHVIZD

Gratulovat k 97. narozeninám přišli paní Holé
zástupci vedení městyse a úřadu. Nejprve si naše
nehvizdská jubilantka přišla prohlédnout novou
školu, kde se setkala s žáky 7. třídy, jimž vyprávěla své zážitky ze školních let. Později jsme se
s ní setkali také v budově staré školy na náměstí.
Do staré budovy školy vešla dáma s hůlkou
s dobrou náladou. Snad díky svému pozitivnímu
přístupu k životu mohla do této budovy vejít
a zavzpomínat na svá školní léta, které zde již
před tolika lety strávila.
Paní Holá se narodila v Nehvizdech a žila tu
celý život. Už od mládí pracovala u zdejšího
statkáře, pana Klingera a později šla na 4 roky
do služby do Prahy. Spolu s manželem pak
pracovala mnoho let na poště. Na kole rozvážela
poštu do okolních obcí, a to v zimě, v létě, za
každého počasí. Vychovala děti a starala se o své
rodiče, když bylo třeba. Dnes se o ni stará syn se
snachou.
Je zajímavé povídat si s dámou, která zažila
téměř celou první republiku, druhou republiku
a protektorát, poválečnou třetí republiku, dobu
totalitní vlády komunistů i návrat demokratického zřízení.
Při takovém povídání se prostě musíte zeptat na
to, jaká ze všech těch historických etap byla pro
život nejtěžší. Dostala jsem moudrou odpověď:
„Nejde o dobu, vše je o lidech, se kterými se
setkáváte, a ti jsou v každé době stejní.“

Vy jste měla dvojku z mravů? Za co?
Špatně jsem se podívala na učitelku. V době, kdy
jsem chodila do školy, se neuposlechnutí učitele
trestalo velmi přísně. V dnešní době to učitel
nemá jednoduché, zvláště když nemá podporu
od rodičů!
Co bylo v Nehvizdech důležité v době vašeho
mládí pro veřejný život? Jak obec žila?
Vše se točilo okolo Sokola, nejen cvičení (pozn.:
oba s manželem byli cvičenci), ale i kulturní
a společenský život. Výpravy na sokolské slety
vždy provázelo velké nadšení a radost. Také zde
byl ochotnický soubor a hrálo se tu divadlo.
Co říkáte na současný rozvoj Nehvizd, čtete
Kurýra?
Ano, vždy. Mám radost z toho, že obec žije a je
tu spousta aktivit, také pro seniory.
Co ráda děláte?
Nejraději čtu, časopisy i knihy, ráda sleduji seriály.
Co si přejete k Vánocům?
Já už všechno mám, hlavně svou rodinu, která se
o mne krásně stará a za to jim moc děkuji.

Paní Holé jsme položili několik otázek.

Ze setkání s paní Holou jsem měla příjemný
pocit. Aktivita po celý život, vínko k obědu, pozitivní přístup k lidem, pěstování svých koníčků
(u paní Holé hlavně péče o zahradu), nezahálka,
střídmost, to je vše cesta k dlouhověkosti.

Pamatujete si na svá školní léta, když vstupujete do této budovy?
Ano, pamatuji si na dvojku z mravů!

Text: Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Foto: Mirka Kvasničková
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LIBUŠE HOLÁ
POHLEDEM
SEDMÁKŮ
„Narodila se roku 1918, kdy skončila 1. světová
válka, pracovala na poště a rozdávala poštu ve
Vyšehořovicích. Prožila samé velké události, např. 2.
světovou válku, komunisty, revoluci… Libuše Holá
je velmi milá žena a za to, co všechno prožila, tak
bychom si jí měli hodně vážit.“
„Vyprávěla nám ve třídě o tom, jak vypadaly školy
kolem roku 1930. Měli tam dřevěné polorozpadající
se lavice a židle, k topení kamna, takže ti, co byli dál
od kamen, chtěli teplo, a ti, co byli blíž ke kamnům,
řvali, ať přestanou topit.“
„Když přišli ze školy, tak úkoly musely počkat a šlo
se pomáhat na pole nebo do kuchyně.“
„Také nám vyprávěla, že se dávaly tresty – švihalo se
rákoskou přes ruce, muselo se kleknout do rohu
a mít na rukách pravítko. Kleknutí do rohu si hodně
dětí dobrovolně vyzkoušelo, ale rákosku jsme nechtěli. Já moc paní Holou obdivuji a rozhovor se mi
líbil. Od té doby si více této školy vážím. Jsem ráda,
že už nejsou takové tresty.“
„Vyprávěla nám o svém životě. Jak se jí vedlo ve škole, co dělala, když přišla ze školy. Ve škole se jí celkem
vedlo, až na to, jednou dostala dvojku z mravů, když
se s kamarádkami honila po škole… Po besedě jsem
se cítil jako v ráji, když jsem slyšel, jak se předtím
žilo.“
„Paní Holou hodně respektuji za to, že v mládí neměla internet, to já bych nepřežila ani půl dne. Když
vše skončilo, všichni paní Holé zatleskali. Bylo vidět
její slzy v očích za to, jak byla ráda.“
Vybráno ze slohových prací Ondřeje Červeného,
Davida Horejše, Lucie Krejčové, Veroniky Lobečové,
Jakuba Macháčka a Terezy Patajové ze 7. třídy.

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V měsíci listopadu oslaví v Nehvizdech
významné životní jubileum narození tito
občané:

Věra SVATOŠOVÁ
Hana KVASNIČKOVÁ
Josef ŠTOLA
Emílie VOBĚRKOVÁ
Božena DUŠKOVÁ
Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti
do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ V MĚSTYSI
V prostorách úřadu městyse bylo 8. října přivítáno
čtrnáct nových občánků.
S pěkným programem
vystoupily děti ze základní školy pod vedením
Martiny Kašičkové.
Starosta Vladimír
Nekolný a radní Jitka
Záhrobská popřáli všem
šťastný život v naší obci
a předali všem malý
dárek.
Rodiče si mohou již nyní
vyzvednout zdarma
i hrneček s fotografií
svého miminka jako upomínku na tuto slavnostní
chvíli.
Více fotografií najdete
na webu městyse ve
fotogalerii.

Zleva: Markéta Pašuthová,
Julie Nápravníková, Richard
Troják, Veronika
Zemanová, Martin
Hejtmánek, Matteo
Sulas, Martin James
O´Donovan.
Foto:
Martina Root

Zleva: Matyáš
Gregor, Jindřich
Stejskal, Rozálie
Gazdová, Adéla
Jirsová, Vojtěch
Mrština, Mikuláš
Ryvola, Alexandra
Benčičová.
Foto:
Martina Root

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
19. 11. 2016, sobota 16–19.00 hodin:
Výroba adventních věnců.
Místo konání ZŠ Bedřicha Mouchy č. p. 243.
Cena 300 Kč/věnec. Děti vítány. Nutná registrace předem. Pořádá DC Dráček.

4. 12. 2016, neděle 14-17 hodin:
Adventní keramické tvoření pro děti i dospělé.
Místo konání DC Dráček – Pražská 14. Cena
600 Kč. Děti vítány. Nutná registrace předem.
Pořádá DC Dráček.

20. 11. 2016, neděle 15.00 hodin:
Divadlo Černý Petr uvede v sokolovně pohádkovou komedii pro děti i dospělé s názvem „Vypečená pohádka“. Vstupné 50 Kč/dítě, doprovod
zdarma. Pořádá TJ Sokol a městys Nehvizdy.

6. 12. 2016, úterý v rámci dopolední herny
v DC Dráček 9–12 hodin:
Mikulášská pro nejmenší.
Výroba masky, divadlo, zpívání, čertovský tanec
a nadílka od Mikuláše. Cena 50 Kč/dopoledne,
bez registrace.

25. 11. 2016, pátek 10.00 hodin:
Slavnostní otevření naučné stezky na staré
cestě u sv. Anny.
Místo konání: začátek staré cesty (u AFK). Za
účasti zástupců firmy Johnsons Controls, Muzea
Říčany, Základní a mateřské školy Nehvizdy,
vedení městyse a veřejnosti. Drobné pohoštění.
26. 11. 2016, sobota 14 hodin:
Zahájení adventu v Nehvizdech.
Místo konání fotbalové hřiště AFK. Zabijačkové
hodování, sousedské setkávání, dětské radování!
Velké překvapení: Pravá nehvizdská Ježíškova
poštovna, přineste si dopisy pro Ježíška! Bližší
informace najdete na straně 1 a 10.
4. 12. 2016, neděle 16.30 –18.30 hodin:
Mikulášská pro děti v sokolovně.
Místo konání sokolovna Nehvizdy, ul. Na Příštipku 135. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.
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15. 12. 2016, čtvrtek 14.00 hodin:
Předvánoční setkání se seniory.
Místo konání: jídelna mateřské školy, ulice Na
Příštipku 226. Vystoupení dětí z mateřské školy,
dárečky a povídání se zástupci městyse.
17. 12. 2016, sobota:
Oslavy 75. výročí seskoku skupiny
Anthropoid.
Vzpomínkový seskok parašutistů, prohlídka
padáku a vrtulníku na fotbalovém hřišti. Mše za
parašutisty v kostele. Oslavy v sokolovně. Bližší
informace najdete na straně 1 a 11.
Podrobnější informace o každé akci najdete na
webu městyse nebo ve vývěskách v obci.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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ŘÍJEN V ŽABIČKÁCH
Podzim je moc krásné roční období a my jsme
si ho s kamarády a s paními učitelkami užili
plným douškem.
Chodili jsme společně na procházky a sledovali, jak se mění barvy v přírodě. Sbírali jsme
listy, prohlédli jsme si a pojmenovali jsme
právě ty stromy, ze kterých listy na podzim
opadávají.
Ve třídě jsme si pak listy nalepili na papír
a podle své fantazie jsme je dokreslili na lesní
skřítky.
Poproslili jsme rodiče, abychom do školky
nasbírali a přinesli přírodniny. Společně s paní
učitelkou jsme vyráběli podzimníčky z donesených šišek, listů, kaštanů, žaludů a klacíků,
z jeřabin jsme jim nalepili korále.
Abychom měli možnost strávit více času
v přírodě a něco se o ní dozvídat, vypravili
jsme se na výlet do Mirákula, kde jsme se
prošli lesní stezkou.
Jaká zvířátka se přes zimu uchylují k zimnímu
spánku? Jací ptáci odlétají do teplých krajů?
Doskočím stejně daleko jako veverka, nebo
jako liška?
Mirákulum ovšem znamená také velkou zábavu a i tu jsme si náležitě užili.
Alice Dadáková
Květa Bezuchová
třídní učitelky třídy Žabiček
ms.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LISTOPADOVÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

INFORMACE
Z ÚŘADU

Zastupitelstvo městyse schválilo:

Výměny vodoměrů
Společnost Vodovody a kanalizace Zápy, s. r. o.,
oznamuje občanům Nehvizd, že ve vybraných
částech obce se vyměňují měřiče vodoměrů,
a to z důvodu vypršení doby jejich platnosti.
Výměnou vodoměrů byl pověřen p. Josef Mošna. Prosíme všechny o součinnost.
Vak Zápy, s. r. o.,
info@vak-zapy.cz

- Směnnou smlouvu (směna obecních pozemků p. č. 420/2 a 480/4 za pozemek 467/1
pana E. S.) s doplatkem 750 000 Kč a pověřilo starostu a místostarostu jejím podpisem.
- Dělení pozemku p. č. 69/4 v k. ú. Nehvizdy.
- Vyvěšení záměru pronajmout cvičnou
kuchyňku v ZŠ čp. 243.
- Bezúročnou zápůjčku 6 milionů korun
firmě TS Městyse Nehvizdy s. r. o. do 31. 1.
2017.
- Podnikatelský záměr společnosti DPD na
pozemcích v komerční zóně Nehvizdy za
těchto podmínek:
vybudování protihlukového valu se vzrostlou
zelení pro oddělení od bytové zóny,
obslužná komunikace nebude vyústěna na

ulici Pražskou,
podél ulice Pražské bude izolační zeleň ve
dvou řadách,
chodník podél ulice Pražské.
- Uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací o jejich vzájemných právech a povinnostech – lokalita
Xaverov a pověřilo starostu jejím podpisem.
- Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu městyse Nehvizdy na rok 2016.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete
v elektronické podobě na webu městyse
Nehvizdy na úřední desce nebo na vývěsní
desce před úřadem.

Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

Informace o přihlášení
k TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
mkkvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUÁLNĚ Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NEBEZPEČNÝ PŘECHOD
V NEHVIZDECH BUDE UPRAVEN

STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ KOMISE
Údržba zeleně na staré cestě
Naše komise ve spolupráci s TS Městyse
Nehvizdy provádí údržbu a dosadbu zeleně na
Staré cestě.
Po suchém létě musí být některé stromy
nahrazeny novými a dosázeny budou i keře.
Opraví se také opěrné kůly a oplocenky.
Chodník podél ulice Toušeňské se zpozdí

Před čtrnácti dny začala odborná firma s rekonstrukcí přechodu pro chodce na náměstí
sv. Václava. Přechod bude přehlednější
a doufáme, že i bezpečnější.
Co tomu však předcházelo?
Po tragické nehodě, ke které došlo v únoru
loňského roku, začala stavební komise jednat
s vedením krajské správy komunikací o možných opatřeních, která by zlepšila celkovou
přehlednost tohoto místa a zajistila větší
bezpečnost přecházejících chodců. I když se
jedná o krajskou komunikaci, nechala obec
zpracovat dopravní studii pro zvýšení bezpečnosti na tomto přechodu, kterou předala k vyhodnocení správci komunikace a dopravnímu
inspektorátu PČR. Tato aktivita byla úspěšná
a v letošním roce se podařilo krajské správě
komunikací zařadit tuto akci do programu
dopravně bezpečnostních opatření BESIPu
a z této kapitoly získat i finanční prostředky.
Nejvýraznějším bezpečnostním opatřením
bude rozdělení přechodu pro chodce na dvě

části vsazením ostrůvku do středu vozovky.
Přechod bude barevně zvýrazněn, nově nasvětlen a do vozovky budou umístěny blikající
LED diody. Současně bude upraveno i okolí
přechodu, tak aby řidiči na chodce lépe viděli
a celý prostor byl přehlednější. Do bezbariérové podoby budou zrekonstruovány i přilehlé
autobusové zastávky. Stavební práce budou
z důvodu zimní údržby komunikace rozděleny do dvou etap. Nejprve bude upravena ve
směru od Prahy pravá část komunikace
a parkoviště, na jaře bude následovat úprava
levé strany, autobusové zastávky a výstavba
středového ostrůvku. Věříme, že i přes určitá
omezení v dopravě, která si uvedená rekonstrukce vyžádá, dojde ke zlepšení současného
stavu a provedená opatření zvýší bezpečnost
chodců na tomto přechodu.
Text a foto: Richard Sedlický
předseda komise stavební a životního prostředí
stavebni@nehvizdy.cz

INZERCE
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Výstavba chodníku podél ulice Toušeňské se
zpozdí i přes to, že vše bylo předjednáno
s dotčenými orgány. Do schvalovacího procesu zasáhly krajské volby a konečné vyjádření
ke stavbě chodníku na pozemcích ve vlastnictví kraje dostaneme až od nově ustanovené
rady Středočeského kraje. Doufejme tedy, že
se v příštím roce chodníku dočkáme.
Na posílení tlaku vody se pracuje
Obec zadala odborné firmě vypracování
návrhů na posílení zásobování pitnou vodou,
protože v některých částech obce je v době
špiček nízký tlak vody. Na základě této zprávy
obec posoudí technické i ekonomické podmínky a připraví komplexní návrh opatření.
Současně bude řešeno i zásobování nových
ještě nezastavěných lokalit. S prvními úpravami bychom chtěli začít již v roce 2017.
-rsstavebni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

AKCE T V ŘÍČANSKÉ HÁJOVNĚ
SLOUŽILA K SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ
Na přelomu září a října se obě „šestky“ naší
základní školy postupně zúčastnily dvoudenního seznamovacího kurzu Akce T pořádaného
Muzeem Říčany v Říčanské hájovně (seznamovacího proto, že do obou tříd přišly děti z Lázní
Toušeň, Mochova, Tuklat a Tlustovous).
Hry, soutěže a tvorba reportážního dokumentu
o cestě na novou planetu vtáhly do akce všechny děti, a tak jediným podstatným rozdílem
mezi oběma třídami bylo jen naprosto odlišné
počasí: první třída v šortkách, druhá v bundách s hrozbou dešťových mraků nad sebou.
Program byl díky lektorkám muzea Janě
a Kláře promyšlený a skvěle připravený. Představíme-li si, co všechno od dětí vyžadoval,
musíme říci, že to nebylo žádné nezávazné
hraní: Rychlost, obratnost, fyzická zdatnost,
spolupráce v týmu, komunikace za ztížených
podmínek (poslepu, beze slov), fantazie, schopnost vyjádřit se slovem, obrazem, pohybem…
Že vám to něco připomíná? No ano, to jsou
samé důležité věci pro život. Protože ne na
všechno je ve školních škamnách čas, byla tato
akce velmi důležitá.
Simona Mikešová
Mirko Nosek,
třídní učitelé
zs.nehvizdy@volny.cz

Hry, soutěže a tvorba reportážního dokumentu o cestě na novou planetu vtáhly do akce všechny děti.
					
Foto: Mirko Nosek

PROJEKT BAREVNÝ PODZIM V NAŠÍ ŠKOLE
„Připravte se na místa. Červené listy napravo se
přesunou nalevo. Ano, teď je to strom! Zastrčte
hlavy, vystrčte zadky. Pozoooor, fotíme!“ Malé,
sotva slyšitelné cvak a vy můžete vidět výsledek.
Strom, který svými těly v rámci projektu „Barevný
podzim“ vytvořilo téměř tolik dětí, kolik je dní
v roce.
Co však bylo důležitější než fotka a co bohužel
zůstane vašim očím neviditelné, jsou prožitky, které
si z celého projektu neseme v sobě. Každý je máme
pochopitelně jiné, a tak nabízím jen pár střípků,
jež jsem zachytila v atmosféře nabité energií žluté,
oranžové a červené barvy, v závěru týdne pak
zklidněné hnědými tóny.
„Jé, paní učitelko, vy vypadáte jako vosa,“ slyším
v pondělí ráno po pozdravu. „Děkuju,“ odpovídám s úsměvem a pokračuji: „Každý den před
polednem se sejdeme v jídelně, kde si pro nás vyšší
ročníky připravily povídání o dané barvě...“ A až
v jídelně o pár hodin později zjišťuji, jak blízko
pravdě bylo přirovnání ke hmyzu.
Šumí to zde jako ve včelím úlu, ale pouze do doby,
než na improvizované pódium vyjdou žáci pátých
ročníků. Ti zde představí žlutou barvu a my se dozvídáme o symbolice této barvy, sluneční soustavě
a plno dalších zajímavých věcí.
Úterý bylo rozjasněné barvou červenou a my díky

názorné ukázce šestých ročníků zjistili, co to je
chlorofyl a proč listy na podzim červenají.
Středa pak byla zasvěcená barvě oranžové a divadelnímu představení sedmáků, které sklidilo velký
aplaus. Zejména pomeranče v podprsence, tedy
pardon - Pomeranče v podprsence. Sedmáci totiž
do svého představení (v němž se opravdu objevily
reálné pomeranče odnesené z obchodu v oranžové
podprsence) ukryli názvy tří knih a publikum

WWW.NEHVIZDY.CZ

mělo po ukončení divadla hádat, které to byly.
Poslední - hnědou barvu - nakonec ve čtvrtek
představili čtvrťáci, kteří rozezpívali celou školu.
A že projekt byl opravdu celoškolní, nám každý
den dokazovali také naši kuchaři a kuchařky, kteří
si na hlavu připravili vtipné kreace v dané barvě.
Od dětských mašlí, přes vysokoškolské barety až
k elegantním kloboukům dam a gentlemanů.
Asi aby nám dospělým připomněli, že čas opravdu
letí... I když ani o návraty do minulosti při pátečním focení nebylo nouze. Hlavně pro ty z nás, kteří
zažili spartakiádu.
A tak i když fotka zůstane po čase jen viditelným
obrázkem stromu, my zúčastnění si pravděpodobně budeme pamatovat i neviditelné kořeny, z kterých tento školní strom vyrůstá. Kořeny přátelství,
atmosféru důvěry a také prožitou legraci.
PS: A protože nápad s ukrytím knih do divadla byl
opravdu výborný, tak mi nedá jej nezkopírovat...
Poznáte, na jakou knihu v první polovině tohoto
textu odkazuji? Kdo jako první odpoví na tuto
otázku, bude pochválen (na rodičovské schůzce
před celou třídou) a dostane malou odměnu.
Jitka Chalupová
chalupova@skolanehvizdy.cz
Foto: David Janků
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

JAK ZACHRÁNIT
NOVÁ STEZKA
NA STARÉ CESTĚ LIDSKÝ ŽIVOT
Od jara tohoto roku začali členové a členky Komise školství kultury
a sportu realizovat dlouho plánovaný nápad na vytvoření naučné
stezky v Nehvizdech.
Hlavní myšlenkou bylo, aby se nejednalo pouze o cedule ke čtení, ale
o interaktivní prvky, které zaujmou děti i dospělé a dají se obměňovat.
Díky nabídce společnosti Johnsons Controlls, která poskytla grant na
tuto akci, jsme mohli začít nápad realizovat.
Do projektu je zapojena řada dobrovolníků. Zásadní podporu poskytuje Základní škola Nehvizdy, především paní učitelka Celie Korittová.
Odborným garantem projektu je Muzeum Říčany, který zastupuje
místní obyvatelka Adéla Venerová. Poděkování patří také zastupitelům
Jiřímu Glattovi a Antonínu Bendlovi za jejich přínos.
Naučná stezka bude mít 5 zastavení, jedno z nich můžete vidět na
fotografii – hmyzí hotel.
Budeme rádi, pokud se zapojíte i vy s dětmi a pomůžete nám hotel
naplnit. Návody naleznete i na internetu.
V pátek 25.11.2016 od 10,00 hodin proběhne slavnostní otevření naučné stezky. Jste všichni srdečně zváni, rodiče s dětmi, senioři a všichni,
kteří se chcete dozvědět zajímavé informace. Drobné občerstvení
a hlavně teplý čaj zajistíme.

V říjnu se konal v Dráčku kurz první pomoci s profesionálním záchranářem. Maminky, které se zúčastnily, již dnes díky němu vědí, jak
pomoci svému dítěti v případě ohrožení života.
-jz-

Text a foto: Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ODDÍL ZPÍVÁNKOVÉ CVIČENÍ
OSLAVIL SVÁTEK SV. VÁCLAVA
Děti ročníků 2010–2013 změřily své síly
v běhu na 50 metrů, skoku, hodu a vytrvalostním běhu. A protože nám počasí přálo
a odměn bylo dost, byli všichni zúčastnění
nadmíru spokojeni. Tímto patří dík všem za
příjemnou atmosféru a dobrovolníkům za
spolupráci při organizaci.
Renáta Jarošová,
cvicenickonehvizdy@seznam.cz
vedoucí oddílu Zpívánkové cvičení

		

		
Foto: Eva Luňáková

NAŠI TENISTÉ NA KRAJSKÉM
A CELOSTÁTNÍM ŽEBŘÍČKU V ČR
Na celostátní žebříček jednotlivců
se dostává svými výkony na celostátních turnajích stále více hráčů
TO Sokol Nehvizdy.
Celostátní žebříčky jsou v České republice od kategorie mladší žactvo
až po dospělé.
Na celorepublikovém žebříčku se
objevuje stále více našich dorůstajících hráčů, kteří věkově přecházejí
z dětských z kategorií minitenis
a babytenis, a daří se jim na celostátních turnjích.
Do žebříčku se dostane v každé
kategorii kolem 1500–2000 hráčů.
Kompletní žebříčky jsou na www.
cztenis.cz.

Věková kategorie 2005–2006 mladší žactvo jednotlivci:

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

667.
Sixta Jakub
978.
Rochowanski Jan
1078.
Ptáček Josef
1078.
Schick David
		

Pořadí nejúspěšnějších hráčů TO Sokol Nehvizdy
na žebříčku ČR za sezónu 2015/2016:

Stč. kraj ČR

jméno		

nar.

klub			

kategorie

9.
18.
52.
58.

Kopřivová Nikola
Zimmermannová Eliška
Venerová Kristina
Studničková Melánie

2006
2005
2005
2006

TO Sokol Nehvizdy		
TO Sokol Nehvizdy		
TO Sokol Nehvizdy		
TO Sokol Nehvizdy

ml.žákyně
ml.žákyně
ml.žákyně
ml.žákyně

2005
2005
2006
2006

TO Sokol Nehvizdy		
TO Sokol Nehvizdy		
TO Sokol Nehvizdy		
TO Sokol Nehvizdy		

ml.žáci
ml.žáci
ml.žáci
ml.žáci

82.
138.
358.
401.
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