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KORONAVIROVÁ EPIDEMIE: OD POČÁTKU
DĚLÁME VŠE PRO VAŠE BEZPEČÍ
Městys Nehvizdy se od počátku koronavirové
krize snažil a stále snaží zajistit pro své občany maximální pomoc. Všichni senioři mají
možnost nechat si dovážet nákupy, obědy
i léky. Všichni dostali velmi brzy dezinfekci
a roušky. Stejně taky byly Nehvizdy mezi
úplně prvními obcemi, které zajistily dezinfekční prostředky pro všechny obyvatele.
Velký dík patří a vždy bude patřit všem dobrovolníkům. Především místním švadlenám,
které šily a šijí roušky pro seniory, sousedy,
prodavače, lékaře… Stejný dík patří dobrovolným hasičům, všem spoluobčanům, kteří
zajišťovali plnění a rozvoz dezinfekce a nabízeli svou pomoc, kdykoliv to bylo potřeba.
A také pracovníkům technických služeb, kteří pravidelně dezinfikovali celou obec, abyste
mohli být ve větším bezpečí.
Pro seniory a lidi
s postižením
Od 10. března začal městys aktivně nabízet
pomoc seniorům a lidem se zdravotním
postižením. S nákupy, s donáškou obědů či
léků. Zavolat i nyní můžete skutečně kdykoliv, a to na telefonní číslo 724 191 245.
Stejně tak se ozvěte, pokud potřebujete další
roušky či dezinfekční prostředek.
Kuchyně ve školce zůstala po celou dobu
krize v provozu především pro naše seniory,
vstup do budovy k výdeji jídel je pravidelně několikrát denně dezinfikován. Výdejní
personál v jídelně měl od počátku ochranné
pomůcky, které krizový štáb doručil také
praktické lékařce, pracovníkům pošty, úřadu
i dělníkům na stavbách.
Od počátku epidemie nabízeli pomoc dobrovolníci, nikdy jim nebudeme umět dost
poděkovat.
Senioři byli také první, komu krizový štáb
doručil ochranné prostředky, díky obětavosti
místních švadlen roušky a díky rychlému
zásahu krizového štábu také dezinfekci, a to
již od 16. března.
Pro všechny občany
Dezinfekce pro všechny: Díky dobrovolníkům, kteří plnili a rozváželi dezinfekci, měly
již 25. března dezinfekční prostředek na ruce
všechny nehvizdské domácnosti. Městys
nerozlišoval mezi občany s trvalým bydlištěm a ostatními. Dezinfekci dodal všem.
Pokud se stalo, že se do některé nehvizdské
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domácnosti dezinfekce nedostala (nebyli jste
třeba doma, neslyšeli jste zvonek...), tak i nyní
můžete přijít na úřad, zazvonit a a pracovníci
úřadu vám dezinfekční prostředek vydají.
Pokud se stalo a nemůžete sehnat roušku,
rovněž ji díky neuvěřitelné obětavosti místních švadlen můžete získat na obecním úřadě.
Dezinfekce veřejných prostor: Technické služby pravidelně provádějí dezinfekci veřejných
prostor: autobusových zastávek, laviček, zábradlí a podobně. Pořídili jsme rovněž účinný
ozónový generátor.
Informace pro rodiče dětí
Až do odvolání je uzavřen provoz základní,
základní umělecké školy, mateřské školy, dětských skupin a Dětského centra Dráček.
Z preventivních důvodů jsou v základní
i mateřské škole do odvolání zrušeny úřední
hodiny pro veřejnost.
Vše je možné řešit telefonicky, e-mailem. Potvrzení pro ošetřovné škola i školka vydávají
elektronicky.
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Kontakty ZŠ: zs.nehvizdy@volny.cz,
nebo reditel@skolanehvizdy.cz,
nebo kancelar@skolanehvizdy.cz
Kontakt MŠ: reditel@skolkanehvizdy.cz.
Podrobné informace najdete na webu školy: https://www.skolanehvizdy.cz/, na webu mateřské školy: https://www.msnehvizdy.cz/, na
webu DC Dráček www.dcdracek.cz a na webu
základní umělecké školy https://www.zusnehvizdy.cz/. Zápis do prvních ročníků letos
proběhne distanční formou.
O zápisech do dětských skupin a mateřské školy, které jsou naplánovány na květen, vás budeme informovat na webech, v aplikaci V obraze
a také na oficiální Fb stránce městyse.
Přihlašovat se online můžete také do nehvizdské základní umělecké školy. V ní nyní
probíhá internetová výuka žáků.
Jiří Poběrežský
a krizový štáb Nehvizd
starosta@nehvizdy.cz

1

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
KORONAVIROVÝ SPECIÁL

DÍKY DOBROVOLNÍKŮM MĚLY 25. BŘEZNA
Krizovému štábu Nehvizd se podařilo zajistit
a v sobotu 21. března dopravit do Nehvizd
2000 litrů dezinfekčního prostředku na ruce.
Do každé rodiny obec od neděle 22. do
středy 25. března distribuovala díky ochotě
mnoha dobrovolníků a členů SDH Nehvizdy
0,5 litru této účinné dezinfekce.
Zároveň obec v tomto týdnu pomohla
pečovatelským službám, které se starají o nehvizdské seniory, praktickým a veterinárním
lékařům v okolí Nehvizd a také řidičům linek
655 a 354 a mnoha dalším.
Městys Nehvizdy zajistil 21. března dopravu
dezinfekce z Moravy do Nehvizd
a zajistí i vrácení obalů. Samotný dezinfekční
prostředek uhradily nehvizdské firmy Logla
a Nekolný, s. r. o., jako dar.
Krizový štáb zajistil také plastové láhve
od několika firem, nádobky přinášeli také
občané Nehvizd do speciální popelnice před
úřadem.
Všem, kdo se na akci od neděle do středy
podíleli, patří obrovský dík. Nejen za práci,
ale především za neuvěřitelnou soudržnost
a ochotu pomoci. Velmi si toho v této nelehké době vážíme!
Naši senioři již byli v té době plně zabezpečeni. Díky pomoci skvělých dobrovolných
švadlen již měli všichni roušky, krizový štáb
jim již od 17. března distribuoval dezinfekční
gel.
Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz
Fota: Richard Sedlický, Daniel Štěch
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DEZINFEKCI VŠECHNY DOMÁCNOSTI
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SBĚRNÝ DVŮR ZAČAL FUNGOVAT,
I KDYŽ V OMEZENÉM PROVOZU
Poprvé se za současné situace mimořádně
otevřel sběrný dvůr ve středu 8. dubna, od
soboty 11. dubna již sběrný dvůr funguje opět
každou sobotu a středu, a to jen s některými
omezeními.
V sobotu bude až do odvolání sběrný dvůr
otevřen od 9.30 do 13.00 hodin, ve středu do
13.00 do 16.00 hodin. Zatím z kapacitních
důvodů nebude možné odevzdávat pneumatiky
a stavební suť bude omezena na 50 kilogramů
(zhruba jedno stavební kolečko) na domácnost.
Před sběrným dvorem je umístěn kontejner
na trávu, kam můžete odkládat trávu i mimo
otevírací dobu sběrného dvora.
Stále platí opatření pro vaši bezpečnost: Pracovníci technických služeb ve spolupráci
s obecním strážníkem budou dbát na dodržování minimální vzdálenosti dvou metrů mezi
osobami při vykládce odpadu. Podmínkou
vstupu do dvora je samozřejmě zakrytí úst
a nosu a ochranné rukavice.
Důležité upozornění pro spoluobčany v karanténě: Během nouzového stavu kvůli šíření
viru COVID-19 běžný domácí odpad, který
nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit
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do černé popelnice nebo kontejneru, odpady
na sběrný dvůr odvezte AŽ PO UKONČENÍ
mimořádných opatření. Pro domácnosti
v karanténě také platí, že v době koronavirové
pandemie nesmí třídit odpad do barevných
kontejnerů. Podrobné informace najdetev
přiloženém letáku.
Upozornění pro všechny spoluobčany: Platí, že
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papírové kapesníky, utěrky, ubrousky, jednorázové roušky VŽDY odkládejte v igelitovém
pytli JEN do popelnic na směsný odpad!
Děkujeme vám za pochopení.
Jiří Poběrežský a krizový štáb obce
starosta@nehvizdy.cz
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AKTUÁLNÍ
INFORMACE
K ZÁPISŮM
DO PRVNÍCH TŘÍD

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

Hana Lachendrová
Pavel Mondek
Jarmila Chocholová
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

Online zápis běží od pondělí 6. 4. 2020 od
14.00 hodin do čtvrtka 30. 4. 2020 do 12.00
hodin.
- Výsledky zápisu (seznamy s registračními čísly) budou zveřejněny na webu školy do středy
13. 5. 2020 do 14.00 hodin.
- Registrační číslo obdržíte po podání elektronické přihlášky.
- Pro pohodlný online zápis využijte primárně
odkaz https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/
PublicWeb/zs.nehvizdy/KWE015_PrihlaskaZS.
aspx#. Jakmile využijete tento způsob, nemusíte
nic dalšího dělat, vše proběhne automaticky.
- Jako další způsob zápisu můžete využít
i odeslání dotazníku a přihlášky e-mailem na
adresu zs.nehvizdy@volny.cz nebo
danielova@skolanehvizdy.cz . Formuláře naleznete v tomto odkazu: https://www.skolanehvizdy.cz/o-skole/zapisy-do-prvniho-rocniku/
- Poslední možností je osobní setkání a osobní
zápis. V tomto případě PROSÍME, abyste si na
výše uvedených e-mailových kontaktech sjednali termín schůzky. Schůzku lze sjednat
i telefonicky na 603 726 127, 326 992 532 (ředitel školy Luboš Rýdlo), 608 335 051 (zástupkyně pro 1. stupeň Alena Danielová)
- Pokud budete žádat o odklad a nebudete mít
potřebná potvrzení, nevadí, správní řízení
o odkladu přerušíme do doby dodání potřebných podkladů, což lze až do 31. 8. 2020.
- Termíny, které jste si zarezervovali v dosavadním systému Reservando, neberte v úvahu,
sloužily pro osobní zápisy za přítomnosti dětí.
Seznamy z rezervačního systému nám poslouží
pouze pro kontrolu zapisovaných dětí.
- Ničeho se nebojte a klidně do školy zavolejte,
napište e-mail, cokoliv.
Další informace najdete na tomto odkazu:
https://www.skolanehvizdy.cz/aktuality/doplnujici-informace-k-zapisum-do-1-rocnikuaktualni-a-konecne-3987cs.html.
Luboš Rýdlo, ředitel školy
reditel@skolanehvizdy.cz

PŘI KAŠLI A KÝCHÁNÍ SI KRYJTE
ÚSTA A NOS, a to nejlépe
papírovým kapesníkem na jedno
použití. Kapesníky následně
odhazujte do plastového pytle,
který pak zavážete a následně si
umyjte ruce mýdlem a vodou,
ideálně vydezinfikujte virucidním
alkoholovým prostředkem.
NESDÍLEJTE DOMÁCÍ POTŘEBY jako
je nádobí, podnosy, ručníky, ložní
prádlo a jiné jako počítače,
mobily,… všude na povrchu těchto
věcí přežívá koronavirus až 3 dny!
Nádobí nemocného člověka by se
mělo mýt separátně od ostatních,
ideálně přelít vařící vodou a nechat
ponořené působit 10-15 minut,
možno na něj aplikovat alkoholové
dezinfekční prostředky, pečlivě
umýt a nakonec důkladně
opláchnout opět vařící vodou.
Použité prádlo a ručníky
nemocného by se měly často prát
při teplotě min 60-90 °C, nejlépe
vyvařit v hrnci, používat dezinfekční
přípravky a nechat uschnout venku
na slunci. Použité prádlo, oblečení,
cíchy atd. před vypráním skladovat
separátně a jen krátce v zavázaném
igelitovém pytli, ideálně mimo byt
(na balkoně, na terase…). Pozor na
používání sušiček-mohlo by dojít
k víření virů zpět do obytného
prostoru.
VŠICHNI NOSME ROUŠKU! Řiďme
se co nejdůsledněji nařízením vlády.
Zapojme se do dobrovolného šití
roušek. Rady pro šití: jen z bavlněné
látky, dle její hustoty min 2 vrstvé,
před použitím a po použití vyvařit
v ve vodě při 10 °C na min. 10-15
minut, pak nechat volně okapat a
uschnout, přežehlit ještě mírně
vlhké důkladně z obou stran rub i
líc. Roušky pravidelně měnit dle
zatížení, maximálně po 4 hodinách
používání. Přežehlení roušek
znamená jejich dezinfekci.

ZÁVISÍ TO NA
KAŽDÉM Z NÁS
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KORONAVIROVÁ
PANDEMIE
NAŠE DOPORUČENÍ
JAK PŘEDEJÍT DALŠÍMU ŠÍŘENÍ
OPATŘENÍ pro nemocné i při pouhém podezření z nákazy:
KARANTÉNA. Dodržujte ji. Porušením karantény můžete vážně ohrozit
zdraví svého okolí. Vám samotným hrozí pokuta až 3 miliony Kč. Zůstaňte
doma. Nechoďte do práce, školy ani do obchodu a lékárny (zařiďte nákup
online), nepoužívejte MHD a taxi. Požádejte okolí o pomoc, ale jen
distančně.
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST MEZI LIDMI JSOU 4 METRY!
Izolujte se. V rámci bytu zůstaňte sami v uzavřeném dobře větratelném
pokoji. Pokud používáte společnou koupelnu a záchod, PO KAŽDÉM
POUŽITÍ pečlivě DEZINFIKUJTE nejen sanitární keramiku WC umyvadlo,
vanu, sprchu, ale také vodovodní kohoutky, ručníky, kliky (to jsou místa
ulpívání a dlouhého přežívání koronavirů.
Vyčleňte si pro sebe i vlastní ručník na ruce. MYJTE SI RUCE.
S DOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM MÝDLA A TEPLOU VODOU PO DOBU
NEJMÉNĚ 20 sekund, vhodné je i déle. Jak na to najdete názorné návody
na internetu.
ODPAD OD OSOBY POZITIVNÍ (či v podezření) na nákazu koronavirem
ukládejte do plastového pytle na odpadky, a to včetně použitých roušek
a kapesníků, po jeho použití ho pevně zavažte! Tento infekční odpad by
se měl odstranit 2-3 x denně. Do popelnice vložte infekční odpad
v pevném a dobře zavázaném igelitovém pytli.
Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete.
Pokud se zdravotní stav zhorší, např. máte-li dýchací obtíže, vyhledejte
lékařskou pomoc. Avšak pokud se nejedná o nouzovou situaci, nejdříve
svému praktickému lékaři či do nemocnice zavolejte. V nouzových
případech zavolejte sanitku a informujte operátora o tom, že jste
v karanténě nebo máte podezření na COVID-19.
PORUŠENÍM KARANTÉNY MŮŽETE VÁŽNĚ OHROZIT ZDRAVÍ SVÉHO
OKOLÍ a Vám samotným pak hrozí pokuta až 3 miliony Kč. 1.
Vhodné je roušku kombinovat s brýlemi např cyklistickými, výborné
jsou brýle lyžařské! Alespoň na veřejných místech byste měli používat
rukavice jednorázové, které po použití vyhodíte do odpadu, nebo
opakovaně používat rukavice, které budete mýt mýdlem a teplou cca
50-60 °C vodou a dezinfikovat, pak necháte vyschnout ideálně venku.
Nezvěte si domů návštěvy. Čím dřív to všichni pochopíme, tím dřív
konec COVIDU-19 SPOLEČNĚ OSLAVÍME.
HODNĚ SIL VŠEM
Za ordinaci PL Zápy MUDr. Lenka Holasová
P.S. Děkuji Vám všem za příkladnou spolupráci😊😊
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KALUŽ V TOUŠEŇSKÉ
BUDE MINULOSTÍ
Ani v době koronavirové epidemie se
nemůže život úplně zastavit. Pokračují tak
práce, které by měly zlepšit prostředí v Nehvizdech. Například velká louže v Toušeňské ulici u přechodu, na kterou jste často
upozorňovali, by měla být minulostí.
Komunikace není v majetku obce, patří
Středočeskému kraji. To, že se po každém dešti tvořila kaluž, způsobovala malá
kapacita vsakovací jímky. A vzhledem k
tomu, že v ulici je položen nový asfalt,
nebylo možné zasáhnout do komunikace.
Nakonec jsme se s krajskou správou komu-

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY

Od pondělí do pátku až do odvolání bude nehvizdská Pošta Partner
fungovat od 8.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 16.00 hodin. Vstup
do místnosti pošty bude jednotlivě
a prosíme o zachování ohleduplnosti.

POPLATKY ZA POPELNICE

Poplatky za popelnice uhraďte
do konce května elektronicky na účet
5226201/0100. Do variabilního symbolu uveďte 1340 a vaše číslo popisné.
Známku na popelnici si vyzvednete,
až pominou vládní nařízení.
Nebojte se, i pokud byste od 1. dubna
známku na popelnici neměli, firma
AVE vám popelnice vyveze, a to
až do konce května.
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nikací dohodli na technickém řešení, které
spočívá v instalaci čisticí šachty.
Byly provedeny výkopové práce a kapacita vsakovací jímky byla zhruba desetkrát
zvětšena. Věříme, že toto opatření situaci
u přechodu výrazně zlepší. A pokud by to
nestačilo, máme připraveno i další řešení,
ale to bude možné realizovat, až po uplynutí záruční doby na asfaltovém povrchu
komunikace.
Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz

ZÁPISY DO ŠKOLKY A DĚTSKÝCH SKUPIN
Vážení rodiče, zápisy do nehvizdské školky a dětských skupin se letos kvůli koronavirové epidemii uskuteční distanční formou.
Mateřská škola:
Od úterý 14. dubna do 5. května můžete využít elektronický předzápis https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nehvizdy.
V elektronickém předzápasu rodiče zaregistrují své dítě a naleznou zde potřebné
dokumenty k vyplnění a zaslání do mateřské školy. Veškeré dokumenty je nutné zaslat
do školky do 5. května. Podrobné informace najdete na webu školky: https://www.
msnehvizdy.cz/.
Dětské skupiny:
Od středy 15. dubna do 15. května bude zápis probíhat elektronicky.
Na webu DC Dráček v sekci Novinky https://www.dcdracek.cz/novinky
najdete potřebné formuláře, které po vyplnění pošlete e-mailem
na detskecentrumdracek@seznam.cz.
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DEZINFEKCE VEŘEJNÝCH PROSTOR
Technické služby pořídily ozonový generátor.
Používá se především k odstranění zápachu, plísní
a hubení roztočů a různých mikroorganizmů
v uzavřených prostorách. V době koronavirové
epidemie je ovšem ozonový generátor využíván
zejména k dezinfekci různých místností i celých
budov ozonem (O3), který zařízení vyrábí z běžného vzduchu.
Náš přístroj je poměrně výkonný, je schopen
vydezinfikovat místnost o velikosti 50 metrů
krychlových za deset minut. Při aplikaci není
nutno prostory nijak upravovat, nebo exponované
předměty zakrývat, pouze je potřeba vyčištěnou
místnost důkladně vyvětrat.
Pravidelně každý víkend jsme postupně vydezinfikovali budovu úřadu městyse, prostory technických služeb, hasičárnu a školní kuchyň ve školce.
Celkem tak pracovníci technických služeb ošetřili
zhruba 1800 m3. Dezinfekci exponovaných prostor
budeme pravidelně opakovat, abychom hrozbu
možné nákazy snížili na minimum.
Technické služby navíc po celou dobu pravidelně
dezinfikují venkovní veřejné prostory, ať už jde
o lavičky, autobusové zastávky, zábradlí nebo
prostory před úřadem či jídelnou.
Dezinfekční gel je také na zastávkách
V úterý 31. března technické služby na všechny
nehvizdské zastávky a na zastávku na nádraží ve
Mstěticích instalovaly nádobky s dezinfekčním
bezoplachovým gelem na ruce. Před nástupem či
výstupem z autobusu si můžete účinně dezinfikovat ruce pro vaše větší bezpečí. Další lahvička
s dezinfekčním gelem je umístěna také před
úřadem a poštou.
Richard Sedlický, stavebni@nehvizdy.cz
Fota: Aleš Rykl a Richard Sedlický
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HOROUŠANSKOU ULICI LEMUJÍ DALŠÍ
STROMY. VYSADILY JE TECHNICKÉ SLUŽBY

Měli jsme je v březnu sázet společně, kvůli
koronavirové situaci ale další stromy do
Aleje 17. listopadu v Horoušanské vysadili
pracovníci Technických služeb Nehvizdy.
Nově vysazené ořešáky, javory, třešně,
hrušně nebo lípy lemují Horoušanskou až
k firmě Schiedel. Zároveň byly na Horoušanské vysazeny stromy na prázdná místa
po ukradených stromech. Bohužel, zloději
se opravdu neštítí ani krást stromy! Na
staré cestě U Sv. Anny byly nahrazeny tři
uschlé stromy. Celkem technické služby
vysadily 30 stromů, které budou ukotveny
kůly a pravidelně zalévány.

O společné sousedské sázení stromů nepřijdete, objednali jsme další stromy, které by
měly zkrášlit Toušeňskou. Pokud situace
dovolí, vysadíme je společně na konci dubna. Pokud se budeme muset chránit proti
koronaviru déle, vysadí je opět technické
služby. Ale věříme, že tomu tak nebude
a sázení stromů bude jednou z prvních
akcí na čerstvém vzduchu, kde se zase sejdeme, ať už s rouškami, nebo bez nich!
Text: Daniel Štěch,
zivotni@nehvizdy.cz
Fota: Daniel Štěch a Richard Sedlický

Jak teď funguje úřad městyse
Otevírací doba úřadu pro veřejnost
Pondělí od 13 do 15 hodin, Středa od 13 do 15 hodin
Prosíme občany, aby návštěvy úřadu omezili na nezbytné minimum.
Preferujeme komunikaci přes e-mail: mestys@nehvizdy.cz.
Otevření venkovních sportovišť
Od 7. 4. jsou opět otevřena dětská hřiště, workoutová stanoviště a také
velký i malý skatepark. Prosíme všechny, abyste dodržovali nařízení povinné dvoumetrové rozestupy. Ty mezi s sebou musí mít i rodiče, kteří
dohlížejí na menší děti. Stále je zapovězeno, aby se děti a mladí lidé třeba
ve skupinách sešli a seděli na lavičce v těsném kontaktu. Podrobnosti
najdete na webu Nehvizd https://www.nehvizdy.cz/mestys/udalosti-v-mestysu/aktuality/otevirame-venkovni-sportoviste-1139cs.html
Stále jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště a fotbalová hřiště.
Sledujte web městyse, oficiální facebookovou stránku Městys Nehvizdy - informace z úřadu, stáhněte si aplikaci V obraze, abyste měli, co
nejvíce aktuálních informací, které se mohou měnit.

Omezení provozu ordinace
praktické lékařky MUDr. Nekolné
Před návštěvou ordinace se telefonicky s lékařkou dohodněte, zda je nutné, abyste do ordinace přišli. Čekárna je
vzhledem k velkému riziku přenosu infekce uzavřena.
Recepty vystavuje MUDr. Nekolná elektronicky na základě
telefonického nebo e-mailového požadavku. Podrobnější
sdělení najdete na www.lekarnehvizdy.cz.
Omezení ordinačních hodin:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 12 hodin.
Středa – ordinace uzavřena.
Kontakty: MUDr. Nekolná Kateřina,
tel. 326 726 413, e-mail lekarnehvizdy@volny.cz

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 7. 4. 2020. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou.
Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. Příspěvky posílejte vždy do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy,
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, kvasnickova@nehvizdy.cz, petra.horakyne@gmail-com, telefon: 326 992 523. Za obsahovou
stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz.
Výtisk časopisu je zdarma. Dění v městysi můžete sledovat také na Facebooku: https://www.facebook.com/nehvizdymestys/.
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