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100 LET OD ZALOŽENÍ
KOPANÉ V NEHVIZDECH
Na začátku září si připomeneme 100 let
kopané v městysi. V roce 1921 byl založen SK
Nehvizdy a první tréninky místních fotbalistů
se konaly za stodolami Klingerova velkostatku
(dnešní COMPASS).
První přátelský zápas byl sehrán v Přerově
nad Labem s výsledkem 0:1 pro SK Nehvizdy.
Ostatně, všechny přátelské zápasy se tehdy
hrály na hřišti soupeřů. Historicky první
hřiště v obci bylo vybudované v parku (dnes
je tam park a školka) až v roce 1930, kdy měl
klub 30 členů. Zázemí u hřiště neexistovalo.
Jako šatny sloužila restaurace U Vydrů, kde se
hráči převlékali.
V roce 1931 byl nově založen v hostinci
u Pecháčků (dnes Bistro 46) Atleticko fotbalový klub Nehvizdy neboli AFK Nehvizdy.
Klub tvořila dvě družstva dospělých. V roce
1933 bylo „A“ mužstvo přihlášeno do soutěže
Středočeské župy. Rovněž v tomto roce bylo
založeno mužstvo žáků a dorostu.
Mimo fotbalovou činnost pořádal klub od
tohoto roku kulturní akce, odpolední čaje,
zábavy. První karneval sportovců se uskutečnil v roce 1935. Dále klub pořádal cyklistické
závody, atletické závody, vrh koulí atd. V roce

1938 došlo ze strany obce k odebrání hřiště
a odhlášení mužstev ze soutěží. Následně
během 2. světové války přesto klubová činnost
nezanikla, ale soustředila se pouze na venkovní zápasy.
V roce 1940 se začalo budovat nové hřiště za

hřbitovem. Dokončeno bylo v roce 1941, kdy
vstoupilo mužstvo mužů a žáků do mistrovských zápasů. V té době měl klub včetně
mládeže celkem 57 členů.
Pokračování na stranách 2 a 3

Pozvánka pro seniory
Vážení senioři, jste srdečně zváni na setkání
se starostou a dalšími zastupiteli, které se
koná 16. září od 14.00 hodin v zasedací
místnosti nehvizdského úřadu.
Občerstvení zajištěno.
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Těšit se můžete na fotbalová utkání mládežnických oddílů, utkání staré gardy,
herců a sportovců. Program pro děti po celé odpoledne.
V podvečer koncert Bohuše Matuše, ANDY a Gurmania Band a ZUŠ Nehvizdy.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

100 LET OD ZALOŽENÍ
KOPANÉ V NEHVIZDECH

Dokončení ze strany 1
Konec II. světové války a rok 1946 byl ve
znamení radosti, euforie. Muži postoupili do
vyšší soutěže. V roce 1947 se AFK Nehvizdy
střetl s SK Brandýs n/L a zvítězil 3:1. Poprvé
od otevření nového hřiště navštívilo fotbalový
zápas 600 diváků.
V šedesátých letech 20. století byla sjednocena
tělovýchova a došlo k přejmenování na TJ
SOKOL Nehvizdy – oddíl kopané. Kulturní
(včetně posvícení, mladé posvícení) a sportovní akce byly pořádány pod hlavičkou
TJ Sokol Nehvizdy.
V roce 1961 slavil klub výročí 40 let kopané
v Nehvizdech. K oslavám si nadělil krásný
dárek v podobě postoupení do okresního
přeboru kopané.
V letech 1970–1990 měl oddíl kopané tři
mužstva – žáků, dorostu a mužů. V tomto
období tvořil největší oddíl pod TJ Sokol
Nehvizdy. V té době pořádal zábavy, karnevaly, účastnil se fotbalových soutěží okresního
fotbalového svazu Praha – východ. Navázal
družbu s klubem Lokomotiva Hohendorf.
Hráči Nehvizdy reprezentovali obec Nehvizdy v Hohendorfu dvakrát a na oplátku hráči
Lokomotivy navštívili Nehvizdy třikrát.
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Mužstvo 1960-1961. Stojící zleva: Bouda, Pětiletý, Fiala, Urban, Plemeník , Kvasnička,
Beneš, Prokeš. Sedící zleva: Drbohlav, Dušek, Vacek, Vaněk, Trousil
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI
V této době měl fotbalový oddíl jedny
z nejlepších žáků a dorostenců na okrese Praha – východ. V roce 1990 postoupilo mužstvo
mužů do III. třídy.
V červnu 1992 došlo ze strany oddílu kopané
k osamostatnění se – vyčlenění z TJ SOKOL
Nehvizdy a vznikl AFK Nehvizdy (tentokrát
ne atletický, ale amatérský fotbalový klub
Nehvizdy) sdružující mužstva mládeže
a mužstvo mužů. V roce 1993 bylo založeno
mužstvo B mužů které hraje až do dnes soutěž
IV. třídy.
Významná léta byla pro AFK 1998 – postup
do okresního přeboru po 30 letech a rok
2000, kdy dorostenci Nehvizdy hráli Krajskou
soutěž.
V roce 2005 došlo na hřišti (současný atletický
stadion) k rozšíření kabin o klubovnu a v roce
2008 vybudování nové travnaté plochy včetně
zavlažování, která sloužila až do roku 2020,
kdy ustoupila nově budovanému atletickému
stadionu.
V roce 2017–2019 došlo v areálu AFK k vybudování umělé plochy a nové travnaté plochy
se zavlažováním. V srpnu 2020 byly zbourány
kabiny a klubovna. Zázemí AFK Nehvizdy
bylo přemístěno do provizorních prostor.
V současné době ve spolupráci s obcí a TJ
Sokol Nehvizdy řešíme nové zázemí pro
celý sportovní areál, který budou využívat
fotbalisté, atleti, škola, a také veřejnost v rámci
sportování ve volném čase.

Mužstvo mužů 1980. Stojící zleva: Grábner M., Srb E., Nepivoda J., Tuška J., Drbohlav
K., Poběrežský J. ml., Klečící zleva: Beneš M., Volfík J., Prokeš P., Beneš M.,
Ležící: Kvasnička S.
Oznámení

Jiří Poběrežský, Petr Prokeš
AFK Nehvizdy
Fota: archiv AFK Nehvizdy

Sportovní přátelství.
Stojící zleva: Vydra, Vacek, Fiala.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ

Program:
10:00 – 13:00 Fotbalové utkání mládežnických oddílů mezi sebou a soupeři
13:00 – 18:00 Sportovní soutěže pro děti zaměřené na fotbal, 6 zajímavých
disciplín za odměny
14:15 – 15:30 Utkání starých gard
16:00 – 17:00 Exhibiční utkání herců a sportovců s „A“ mužstvem Nehvizdy
17:00 – 17:30 Autogramiáda
od 18:00
Zábavní program
18:00 – 19:00 Reprodukovaná hudba
19:15
Předskokanky ZUŠ Nehvizdy doprovází Gurmania Band
20:30 – 21:30 Koncert Bohuše Matuše doprovází Gurmania Band
21:30 – 22:30 Koncert ANDY & Gurmania Band
22:30 – 23:00 Reprodukovaná hudba

Akce se řídí platnými
protiepidemickými opatřeními.
4
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ ČERVENCOVÉHO
ZASTUPITELSTVA NEVIZD
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné obci a o vytvoření společného
školského obvodu školy mezi městysem Nehvizdy, IČ 00240524, Pražská 255, Nehvizdy,
a obcí Horoušany, IČ 00240206, Baumanova
12, Horoušany, obcí Mochov, IČ 00240486,
Sokolovská 92, Mochov, a obcí Vyšehořovice,
IČ 00241024, Vyšehořovice 23, Vyšehořovice,
a pověřilo starostu jejím podpisem.
- Navýšení příspěvku městyse Nehvizdy příjemci dotace TJ Sokol Nehvizdy na výstavbu
atletického oválu o 992 083 Kč.
- Uzavření kupní smlouvy mezi společností
Kenast, s.r.o., IČ 27243397, J.A. Komenského
258, 289 11 Pečky a městysem Nehvizdy.
Předmětem smlouvy je dodávka vybavení do
ZŠ Nehvizdy, ul. Bedřicha Mouchy čp. 243
(školní lavice a židle, katedry) za celkovou
cenu 1 363 005 Kč (vč. DPH) a pověřuje
starostu jejím podpisem.
- Uzavření kupní smlouvy mezi společností
FLAME Systems, s.r.o., IČ 26846888, Dr.
Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, a městysem Nehvizdy. Předmětem
smlouvy je dodávka IT vybavení (zobrazovací panely, vizualizéry, PC, notebooky,

tiskárny, odpovídající software), vzdělávacích
odborných sad, nábytkového vybavení pro
dvě nové odborné učebny ZŠ Nehvizdy, ul.
Bedřicha Mouchy čp. 243, za celkovou cenu
2 498 650 Kč (vč. DPH) a pověřuje starostu
jejím podpisem. Městys Nehvizdy uhradí
5% celkové ceny, na zbylých 95% poskytne
dotaci MMR a EU (dotace je poskytnuta
v souladu s IROP).
- Výstavbu „Sportovních šaten“ na pozemcích pč. 469, 470/6 a 560/1 v k.ú. Nehvizdy
a ukládá starostovi vypsat výběrové řízení na
dodavatele a zjistit možnost získání dotace
z vhodného vypsaného dotačního titulu.
- Uzavření Směnné smlouvy mezi městysem Nehvizdy a manželi J. + J. G. (SJM),
oba bytem Nehvizdy, a P. + V. Š., oba bytem
Nehvizdy, na směnu pozemků ve výlučném
vlastnictví městyse Nehvizdy p. č. 516/2
(1192 m2, orná půda), pč. 517 (5154 m2,
orná půda), podíl 3/20 pozemku p.č. 524/1
(1077 m2, orná půda)), podíl 7/8 pozemku
pč. 520/3 (90 m2, zahrada) a část pozemku
pč. 513 (7480 m2, orná půda, dle GP 164564/2021) v k. ú. Nehvizdy za:
(i) pozemek pč. 200/202 (6740 m2, orná
půda), část pozemku pč. 206/5 (2696 m2,
orná půda, dle GP 1643-61/2021) a pozemek

pč. 200/201 (4301 m2, orná půda) v k.ú. Nehvizdy ve vlastnictví manželů J. + J. G., oba
bytem Nehvizdy,
a (ii) část pozemku pč. 206/3 ( 1274 m2, orná
půda) ve vlastnictví P. + V. Š., oba bytem
Nehvizdy. ZM pověřuje starostu podpisem
směnné smlouvy.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemkům p.č. 3737/11 a 3737/15 v k.ú.
Čelákovice (přívod vody k vodojemu) mezi
městysem Nehvizdy a A. K, bytem Káraný,
a J. Š., bytem Brandýs nad Labem. Zřízení
služebnosti je úplatné za 50 000 Kč za každý
pozemek (celkem 100 000 Kč). ZM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
- Záměr prodat pozemek pč. 529/4 v k.ú. Nehvizdy o výměře 2 m2 vedeného jako ostatní
plocha, ostatní komunikace, a pověřuje
starostu vyvěšením záměru.
- Rozpočtové opatření č. 3/2021
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání najdete ve vývěsce před úřadem nebo na
úřední desce webu Nehvizd.
-mkkvasnickova@nehvizdy.cz

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
ÚŘEDNÍ HODINY ÚM NEHVIZDY

KONTEJNER NA PAPÍR

pondělí
středa

Před sběrným dvorem u obecního úřadu
je přistaven velký kontejner na papír.
Vhazujte do něj výhradně papír, krabice a
obaly před vyhozením rozložte, rozřežte
nebo sešlapejte. Do tohoto kontejneru
můžete vhodit
i modré pytle AVE s vytříděným papírem.
Mezi papírový odpad patří noviny,
časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly
na potraviny a jiné papírové zboží. Do
těchto nádob nepatří papírové kelímky od
nápojů, nápojové kartony, papírové pleny,
dehtový papír a papír mastný, mokrý
nebo jinak znečištěný.

8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Středa od 13.00 do 17.00 hod.
Sobota od 8.30 do 12.00 hod.
Na sběrném dvoře je zpoplatněna
stavební suť:
- jeden vozík za auto (cca 500 kg)/měsíc
zdarma,
- každý další vozík v daném měsíci je
zpoplatněn částkou 350 Kč.
- Pneumatiky bez disku z osobního automobilu: 50 Kč/kus, samostatné disky jsou
zdarma. Pneumatiky s disky nebereme.

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Připomínáme, že si můžete v podatelně
úřadu pořídit pytle:
- na nápojové (tetrapakové) kartony,
oranžové a jsou zdarma.
- na papír (modré) a plast (žluté) stojí
6 korun jeden.
- na bioodpad z kuchyně za 4 a 5 korun
kus.
Všechen tento odpad v označených
pytlích můžete umístit před dům a každé
úterý a pátek je technické služby odvezou.

OTVÍRACÍ DOBA
POŠTY PARTNER NEHVIZDY
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

DÁREČKY PRO MIMINKA Z VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ JSOU K VYZVEDNUTÍ
Prosíme rodiče dětí z vítání občánků ze
dne 12. 6. 2021, aby si vyzvedli dárek
pro své miminko v podatelně úřadu Nehvizdy. Pondělí až čtvrtek od 8.00-12.00
nebo od 13.00-15.00 hod.
-mk-

8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,
8.00–12.00,

14.00–18.00
14.00–17.00
14.00–18.00
14.00–16.00
14.00–16.00

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE ZA DVEŘMI
Milí přátelé,
letošní letní prázdniny budou pomalu končit a musíme začít
myslet na nový školní rok. Postupně vybavujeme nové učebny,
v září začneme s realizací dvou nových odborných učeben, jejichž
vybavení je možné díky dotaci MŠMT. V průběhu podzimních
měsíců vznikne i nová jazyková učebna, do nového roku vstoupíme s většími kapacitami našich zařízení – jídelny mohou vařit
celkem 1400 jídel a škola nově pojme 900 žáků.
Školní rok 2021-2022 zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin.
Podrobnosti k prvnímu školnímu dni zveřejníme včas na webu
školy www.skolanehvizdy.cz, webu městyse i na Facebooku Nehvizd. Přípravný týden v naší škole začíná v pondělí 23. srpna 2021 –
pokud byste něco potřebovali.
Zatím neznáme podrobné pokyny k zahájení nového školního
roku, týkající se protiepidemických opatření, máme pouze doporučení (naleznete na našem webu) a víme, že opět budou vycházet
závazná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Věřím, že
vše bude v pohodě a že budeme moci přivítat nejen žáky, ale
i rodiče našich prvňáčků a užít si společně první školní den.
Milí přátelé, ať je zbytek léta pro Vás všechny plný pohody, slunce
a úsměvů. Moc se na Vás všechny 1. září těšíme!
Luboš Rýdlo
reditel@skolanehvizdy.cz

Organizace nadcházejícího školního
roku 2021-2022 bude následující:
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Vysvědčení
s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí
31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek
29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021
a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3.
ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny na 7. 2. – 13. 2. 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne
ve čtvrtek 1. září 2022.

PRŮKAZ „DÍTĚ 6-15“
V OSOBNÍ DOPRAVĚ

GRATULUJEME
VŠEM NAŠIM
JUBILANTŮM
V měsíci srpnu oslaví
v Nehvizdech významné životní
jubileum narození tito občané:

Po předložení průkazu „dítě 6-15“ je jeho držitel oprávněn k bezplatné přepravě na území
hlavního města Prahy, tedy v tarifních pásmech P (linky provozované Dopravním podnikem, takzvané červené autobusy, tramvaje
a metro) a tarifních pásmech 0 a B (linky příměstské, v tomto případě 354 a 398). Mimo
tato uvedená tarifní pásma je pro držitele
průkazu poskytována sleva 75 %. Pokud
v konkrétním případě pojede držitel tohoto
průkazu z Nehvizd na Černý Most nebo
opačně, zaplatí u řidiče jízdné ve výši 3 Kč,
po zdražení od 1. 8. 2021 4 Kč. Sleva se týká
i regionů, zde tedy i pro linky 482 a 655,
případně pro linku 398 ve směru do Poděbrad. Podmínkou je ale automatické předložení tohoto průkazu při nástupu do autobusu
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řidiči a sdělení cílové zastávky.
Pro vystavení průkazu je třeba předložit
na prodejním místě DP, zde se nabízí prodejní místo u stanice metra Černý Most, rodný
list dítěte a jeho fotografii. Prodejní místo
tento průkaz vystaví na počkání za manipulační poplatek 30 Kč. Jistě je možné požádat
i o vystavení lítačky pro Prahu a vnější
tarifní pásma, ale pro se tato verze jeví jako
nejsnadnější a možná nejlevnější.
Informaci jsme obdrželi od pana Vítězslava Vraného a s jeho svolením otiskujeme
informaci, kterou naleznete i na https://
www.skolanehvizdy.cz/aktuality/informace-o-moznych-slevach-v-autobusove-doprave-8052cs.html
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Jaromír ŠŤASTNÝ
Dagmar HURDOVÁ
Rudolf KONUPKA
Jarmila ŠTECHEROVÁ
Věra POBĚREŽSKÁ
Marie PROCHÁZKOVÁ
Vlasta RYČLOVÁ
Věra KRÁLOVÁ
Jan TUŠKA
Václav HLADÍK
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

MÁME OCENĚNÍ Z TEPLICKÝCH FLAUTOHER
V sobotu 19. června 2021 se naši žáci pod vedením pedagoga Tomáše Johancsíka zúčastnili známé soutěžní přehlídky TEPLICKÉ
FLAUTOHRY 2021. Konzervatoř v Teplicích
totiž pořádala 11. ročník soutěžní přehlídky
ve hře na zobcovou flétnu.
Jsme nesmírně rádi, že nám naši tři flétnisti
přivezli krásná ocenění:
Ema Jarešová – 2. místo (0. kategorie)
Barbora Nekolná – 2. místo (0. kategorie)
Michael Mašovský – 2. místo (4. kategorie)
„Je to opravdu krásná soutěž, plná příjemné
a pohodové atmosféry. Organizace zástupců
teplické konzervatoře byla skvělá a kompletní porota na nás působila velmi pozitivně.
Určitě se na tuto soutěž opět rádi vypravíme.“ řekl na závěr celé soutěžní přehlídky
Mgr. Johancsík.
Doprovodu žáků, tedy korepetice, se ujal
ředitel školy Aleš Háva.

Rádi bychom poděkovali rodičům za jejich
velikou podporu. Děkujeme!
Text: Pavlína Nápravníková,
sekretariat@zusnehvizdy.cz
Foto Aleš Háva, DiS

Další informace včetně fotografií naleznete
na našem webu v událostech:
https://www.zusnehvizdy.cz/mame-ocenene-z-teplickych-flautoher-2021/

DĚTSKÉ SKUPINY V NEHVIZDECH
Dětské skupiny – tento pojem je nyní díky medializované novele lidem již znám blíže. Slouží jako
alternativa k mateřským školám. Díky přísným
předpisům garantuje kvalitu provozu, a to jak po
stránce hygienické tak i personální. Mohou zde
být děti od 1 do 6 let a obec může nastavit provoz
podle svých potřeb. V Nehvizdech jsou do dětské
skupiny přijímány děti, které se nedostaly do nehvizdské mateřské školy, a to dle věku sestupně od
nejstarších nepřijatých. Před 5 lety jsme měli děti
od dvou do tří let a poslední 2 roky máme děti od
tří do čtyř let. Pro posouzení naší činnosti můžete
nahlédnout do fotogalerie na webu DC Dráček
nebo na facebooku.
Dětské skupiny jsou součástí celého centra
Dráček, které zahájilo svoji činnost před 10 lety.
Děti, které jsme hlídaly v miniškolce jako první,
nastupují letos do 6. tříd. Nejkrásnější pocit je,
když nás děti dodnes poznávají, hlásí se k nám
a navštěvují naše volnočasové aktivity i ve školním věku, jako například letos na příměstských
táborech. Celkem jsme pořádaly tři - pionýrský,
cestovatelský a taneční.
Od září plánujeme opět aktivity pro maminky na
rodičovské (hernu a miniškolku), pro školní děti
(kroužky) a také pro dospělé (semináře, cvičení).
Jitka Záhrobská
Fota: archiv DC Dráček

Letošní letní prázdninový provoz v dětských skupinách probíhal po dobu šesti týdnů. Každý týden
byl zpracován do táborových témat. Děti si užívaly mj. mikrosvět pomocí lupy, pokusy, mastercheefa, pirátský, sportovní a zvířátkový týden.

Míčová školka, švihadlová školka, skákání gumy, hraní čáry o céčka, střílení prakem, přebíračka,
chůze na chůdách, hra na krvavé koleno – cílem příměstského tábora bylo naučit děti jak se
zabavit jinak.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

INVESTUJEME DO ROZVOJE
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Rozvoj zdravotních služeb patří k jedné z priorit městyse. Podíleli jsme se na vzniku zubní
ordinace, pro kterou městys připravil prostory
v areálu základní školy. Vybavení si zajistila
zubní lékařka sama. Tato služba je hodně využívána našimi občany.
Důležitá byla také ordinace praktického lékaře.
Nejdříve zde ordinoval lékař z CZP Jirny, ale
toto se neosvědčilo, a tak jsme se zajímali
o nového lékaře. Po jednání s MUDr. Holasovou a úpravou stávají ordinace v sokolovně,
zde začala působit MUDr. Kateřina Nekolná, se
kterou jsou občané velmi spokojeni.
Po této zkušenosti jsme se začali zabývat myšlenkou na vytvoření zdravotního střediska pro
praktického lékaře a pediatra. Ve spolupráci s
firmou CANABA byl upraven bytový dům ve
východní části městyse, který společně s pěti
byty koupila obec a Dobrovolný svazek obcí.
DSO v tomto domě vlastní čtyři byty,
a ty jsou určeny pro učitele naší školy. Městys
v tomto domě vlastní dvě ordinace a jeden byt
o velikosti 4+1.
Při zahájení výstavby tohoto domu jsme začali
poptávat dětského lékaře. V Nehvizdech žije
hodně mladých rodin s dětmi a poptávka po
pediatrovi přímo v obci byla velká. Loni nám
byla představena dětská lékařka MUDr. Anna
Ďurianová, která měla zájem provozovat soukromou pediatrickou ordinaci. Městys Nehvizdy jí poskytl veškerou podporu a začal poptávat
prostorové možnosti pro otevření ordinace.
Prostory pro ordinaci musejí být schváleny
a upraveny tak, aby vyhovovaly všem podmínkám hygieny a předpisům pro provozování
ordinací. V Nehvizdech byly jediné prostory,
které v minulosti toto schválení měly, protože
zde byla původně zubní laboratoř. Městys
vstoupil v jednání s majiteli těchto prostor,
aby je pronajmul na dobu určitou pro ordinaci
dětského lékaře – než se postaví nové ordinace.
Toto se podařilo zajistit a městys začal vybavovat ordinaci pro dětskou lékařku, zároveň
se postaral také o zařízení bytu, aby zde paní
doktorka mohla působit. Vybavení ordinace
stálo Městys přes 750 tisíc korun, a zároveň
byl schválen příspěvek na provozování praxe
na dobu určitou (než bude mít paní doktorka
dostatek registrovaných pacientů). V současné
době je jich zhruba 400.
Zároveň byl starosta Jiří Poběrežský paní
doktorce nápomocný při jednání s krajským
úřadem, aby v Nehvizdech mohla samostatná
ordinace pro děti a dorost vzniknout. Předložili jsme veškeré dokumenty potřebné pro
fungovaní dětské ordinace na krajskou hygienu
a krajský úřad, toto vše vyřizoval městys,
protože jsme chtěli otevření ordinace skutečně
co nejvíce uspíšit. Toto vše se podařilo a dětská
ordinace začala loni v prosinci fungovat.
Nyní byl předán paní doktorce nový služební
byt do pronájmu. Tento byt pronajal paní doktorce DSO. Zároveň musí paní doktorka vyřídit
veškeré doklady na přemístění dětské ordinace
z čp. 32 do nových prostor čp. 1133, které jsou
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zkolaudovány, ale musí se zaregistrovat na KÚ
a KHS jako zdravotnické zařízení, jinak se zde
nemůže provádět lékařská praxe. Toto samé
k přemístění praktického lékaře musí provést
i MUDr. Holasová, pod kterou praktický lékař
spadá.
Tyto ordinace budou pronajaty bezúplatně
s tím, že provozující lékaři budou hradit veškeré náklady na energie a ostatní náklady spojené
s provozem ordinace.
Všichni si určitě přejeme, aby se lékařská péče
o obyvatele Nehvizdy rozrůstala (i přes některé
potíže, které to přináší) a mohli jsme přivítat
i lékaře odborně zaměřené. Rovněž bychom
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chtěli požádat občany, o zpětné informace
o fungování těchto ordinací, na které obec
finančně přispívá.
Na rozvoj služeb, a to i zdravotnictví, městys
pamatuje i při schvalování rozpočtu na další
období, a těm, kdo chtějí provozovat jakékoliv
služby, městys vždy poskytl podporu (pronájem prostor, finanční příspěvek).
Starosta městyse Jiří Poběrežský,
starosta@nehvizdy.cz
Předseda DSO Vladimír Nekolný,
nekolny@nehvizdy.cz
Fota a mapka: Mirka Kvasničková

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

ROZPIS ZÁPASŮ - PODZIM 2021
MUŽI „A“

Okresní přebor

1. kolo sobota
2. kolo neděle

28. 8. AFK Nehvizdy-SK Bášť
5. 9. Kojetice-AFK Nehvizdy

17:00 hod
17:00 hod

3. kolo sobota

11. 9. AFK Nehvizdy-Šestajovice

17:00 hod

4. kolo sobota

18. 9. FK Kunice"B"-AFK Nehvizdy

17:00 hod

5. kolo sobota

25. 9. AFK Nehvizdy-Stříbrná Skalice

16:30 hod

6. kolo sobota

2. 10. Radošovice-AFK Nehvizdy

16:30 hod

7. kolo sobota

9. 10. AFK Nehvizdy-Kostelec u Křížku

16:30 hod

8. kolo pátek

15. 10. Velké Popovice-AFK Nehvizdy

19:00 hod

9. kolo sobota

23. 10. AFK Nehvizdy-SK Mirošovice

15:30 hod

30. 10. SK Hrusice-AFK Nehvizdy

15:00 hod

10. kolo sobota
11. kolo sobota

6. 11. AFK Nehvizdy - SK Zeleneč

15:00 hod

12. kolo sobota

13. 11. AFK Nehvizdy - Dobřejovice

14:30 hod

13. kolo sobota

20. 11. Škvorec - AFK Nehvizdy

13:30 hod

29. 8. AFK Nehvizdy - Toušeň

17:00 hod

MUŽI "B" IV. TŘÍDA
1. kolo neděle
2. kolo neděle

5. 9. Radonice"B" - AFK Nehvizdy

17:00 hod

3. kolo neděle

12. 9. AFK Nehvizdy - Dřevčice

17:00 hod

4. kolo neděle

19. 9. SP.Čelákovice - AFK Nehvizdy

17:00 hod

5. kolo neděle

26. 9. AFK Nehvizdy - Klecany"B"

16:30 hod

6. kolo neděle

3. 10. Nová Ves - AFK Nehvizdy

16:30 hod

7. kolo neděle

10. 10. AFK Nehvizdy - Záryby"B"

16:00 hod

8. kolo neděle

17. 10. Líbeznice"B" - AFK Nehvizdy

15:30 hod

9. kolo neděle

24. 10. AFK Nehvizdy - Husinec Řež

15:30 hod

10. kolo sobota

30. 10. SK Úvaly"B" - AFK Nehvizdy

15:00 hod

11. kolo neděle

7. 11. AFK Nehvizdy - Vodochody

15:00 hod

DOROST KRAJSKÝ
KRAJSKÝ PŘEBOR
PŘEBOR
DOROST
4.
neděle
4. kolo
kolo neděle

22.
AFK Nehvizdy
Nehvizdy -- Červené
Červené Pečky
Pečky
22. 8.
8. AFK

10:15
10:15 hod
hod

neděle
5.
5. kolo
kolo neděle

Suchdol -- AFK
AFK Nehvizdy
Nehvizdy
29.
29. 8.
8. Suchdol

10:15
10:15 hod
hod

6.
neděle
6. kolo
kolo neděle

5. 9.
9. AFK
AFK Nehvizdy
Nehvizdy -- Louňovice
Louňovice
5.

10:15
10:15 hod
hod

7. kolo neděle

12. 9. Velký Osek - AFK Nehvizdy

10:00 hod

8. kolo neděle

19. 9. AFK Nehvizdy - AFK Pečky

10:15 hod

9. kolo neděle

26. 9. Jestřábí Lhota - AFK Nehvizdy

10:15 hod

3. 10. AFK Nehvizdy - Zruč nad Sázavou

10:15 hod

10. kolo neděle
11. kolo neděle

10. 10. TJ Vrdy - AFK Nehvizdy

10:15 hod

12. kolo neděle

17. 10. AFK Nehvizdy - Ostra/Lysá

10:15 hod

13. kolo neděle

24. 10. Ostředek/Sázava - AFK Nehvizdy

10:15 hod

VOLNO

3. kolo
1. kolo neděle
2. kolo neděle

7. 11. AFK Nehvizdy - Vlašim"B"
14. 11. AFK Nehvizdy - Městec Králové

ROZPIS ZÁPASŮ PODZIM 2021
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10:15 hod
10:15 hod
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NA MISTROVSTVÍ ČR JSME
SE DOTKLI ATLETICKÉHO NEBE
O víkendu se konalo v Plzni Mistrovství České
republiky ve vícebojích žactva do čtrnácti
a šestnácti let. Domů s prázdnou nehvizdský
oddíl atletiky nejede.
Jako první do bojů vstoupily starší holky Terezie Táborská a Leontýna Dupalová. První den
si obě počínaly parádně a po první dni byly na
4. a 8. místě. Své pozice vylepšily skokem do
dálky. Bohužel, v oštěpu se nám příliš nedařilo.
Proto jsme šli do závěrečné vytrvalosti z šesté
a osmé pozice. Terka závěrečný běh vyhrála
a v celkovém součtu jí to dalo 5. místo. Týna
v závěrečných metrech dostala do lýtek „křečka“
a propadla se na 12. místo. I tak to je pro obě
parádní umístění v opravdu nabité konkurenci.
Další do bojů vstoupil Kuba Truhlář. Po famózních překážkách, kde si vylepšil osobák o více
než 50 setin, šel do čela mezi všemi vícebojaři.
Kubův čas je i nejlepší v republice mezi překážkáři specialisty. Další disciplíny se Kuba stále
držel v popředí a my už začali pokukovat po
medaili. A to jsme neměli předbíhat. Kubova
silná disciplína skok daleký nás nepodržela a ve
větrné loterii Kuba na soupeře ztratil. Do závěrečné vytrvalosti šel z třetího místa. Zlato bylo
daleko, stříbro na dostřel a soupeři za námi se
nevzdávali. No, nebudu vás napínat, Kuba to
dotáhl a může slavit stříbrnou medaili.
V mladších žačkách se do plzeňských finálových bojů dostaly Tereza Kučerová a Lucie
Popelková. Lucie začala osobákem na překážkách, bohužel v dalších disciplínách se trochu
hledala. Úmorné vedro asi zahrálo svou roli.
Lucie celkově obsadila 17. místo.
Terka Kučerová šla do závodu jako jedna
z adeptek na zisk jedné z medailí. Placka byla,
ale zatraceně vydřená.
Hned u první disciplíny jsme věděli, že bude pro
Terku klíčová. Překážkový běh jsme drilovali
nejen cele léto, ale celou „koronu“. Nervy zahrály
svou roli a Tereza po výběhu z bloků hned první
krok zakopla. Naštěstí to ustála a vydala na stahovací jízdu za soupeřkami. Do cíle doběhla, ale
ztráta na soupeřky byla veliká. I to k překážkám
patří, od zakopnutí běžela skvěle. Následující
vrhačskou disciplínu Terka vyhrála, ve sprintu
si vylepšila osobák a postupně se v pořadí drala
dopředu. Když v dálce doletěla na krásných 511
cm, věděli jsme, že jsme průběžně na medaili, ale
také, že Terka není nejlepší vytrvalkyně a na soupeřky na 3. místě nemá dostatečný náskok. Děly
se však věci. Náročný horký den si začal vybírat
daň, jedna z favoritek se doslova uvařila a hlídání
placky bylo o kousek reálnější. Ještě v půli trati to
nevypadalo, ale soupeřky začaly vadnout a Terka
začala naopak zrychlovat. V cíli z toho byl nový
osobák a vydřená medaile na krku.
Zisk dvou medailí je pro nehvizdskou atletiku
jako z říše snů. Žádný jiný oddíl více než jednu
medaili nezískal.
Tomáš Vojtek,
trenér, oddíl atletiky TJ Sokol Nehvizdy
Fota: oddíl atletiky
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ
SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM

I když školní ruch utichl a prázdniny začaly
tak nějak nenadále, v sokolovně s příchodem
léta začalo být velmi živo. Od 12. do 16. 7. se
rozběhl první příměstský tábor oddílu cvičení
děti “Sportování se sokolíkem”. V celotáborové hře jsme sbírali peříčka sokolíka Pepíka.
Nejprve jsme si vyrobili vlastnoručně krásná
originální batikovaná trička s peříčky, a pak
už jsme soutěžili a hráli sportovní hry, cvičili
na nářadí v sokolovně a také si užili vodních
hrátek na multifunkčním hřišti u sokolovny.
Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na

dva výlety. První výlet byl na farmu s mnoha
zajímavými domácími i exotickými zvířaty. S
průvodkyní paní Cinkovou jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí a podrobností z chovu
zvířat. Pan Glatt nám dovolil pochovat si
slepičku hedvábničku a taky bílé myšky. Pro
některé z nás bylo velkým dobrodružstvím
krmit surikaty živými červíky.
Druhý výlet jsme si udělali autobusem na
koňskou farmu v Kozovazech. Tam nás
čekala jízda na konících Cyrilovi a Edovi,
krmení koz, koní, oveček, slepiček i vepříka.

Na závěr celého tábora nás čekala šipkovaná
za pokladem, opékání špekáčků a rozdání
diplomů a cen, které si děti zasloužily. Domů
se nám vůbec nechtělo a dlouho po ukončení
tábora jsme seděli s dětmi i rodiči u sokolovny
a povídali si o zážitcích z celého týdne. Moc
se nám všem tábor líbil a doufáme, že se nám
podaří příští prázdniny uskutečnit druhý
ročník.
Renáta Jarošová, Hana Adamusová,
trenérky oddílu Cvičení dětí

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ

Naše družstvo minitenistů (6-7 let) vybojovalo postup do závěrečného finále Středočeského kraje, které se uskuteční 5. 9. 2021 na
Kladně. Náš nejmladší tým se ve finálové části
utká s ostatními postupujícími minitenisovými družstvy SK Tenis Kladno, LTC Mladá
Boleslav a TK Hořovice.
Druhé naše nejmladší družstvo 8-9 let odehrálo v kategorii babytenis krajskou soutěž.
Babytenisté nepostoupili, ale odehráli krásná
utkání a soutěž jsme uzavřeli výhrou 7:3 nad
TK Pacov.
Letos jsme hlavně rádi, že se nám podařilo
všechna družstva, i ta nejmladší, rozběhnout.
Celkově nás to letos stálo, po nucené pauze,
mnohonásobně více sil než dříve. O to větší
máme radost.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy) vyhrál
ve dvouhře celostátní turnaj mladšího žactva
4.- 6. 7. 2021 v Březnici.
Foto: Eva Batalová
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Nikola Kopřivová (vpravo) s Dominikou Podhajeckou (POL) vyhrály turnaj Kvarner Junior
Open U16 v Chorvatsku v Rijece. Ve dvouhře
Nikola vybojovala 3. místo. Foto: Petr Kopřiva
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
RŮZNÉ

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Ve středu 7. července odpoledne oznámila
obyvatelka Nehvizd, že se v ulici Horoušanské
poněkud zmateně pohybuje opilý mladík.
Strážník jej nechal dýchnout a zjistil hodnotu
1,55 promile. Vzhledem k tomu, že mladíkovi
potíže neukazovaly na trénovaného pijáka,
strážník přivolal policisty a lékaře.
Ve čtvrtek 8. července večer požádala o spolupráci městská policie v Čelákovicích. Strážník
dočasně uzavřel odbočku do Čelákovic,
protože přívalový déšť v Nehvizdkách zatopil
silnice.
Téhož dne déšť zatopil i ulici Dubovou.
Strážník přivolal hasiče a ti odčerpávali vodu
do nočních hodin. Poté strážník zkontroloval
ostatní komunikace, ale další odčerpávání
nebylo nutné.

V pátek 9. července večer strážník kontroloval
řidiče v ulici Horoušanské. Řidič byl pod vlivem alkoholu, a proto byl předán policistům.
Řidič má kvůli zdravotnímu stavu zakázáno
řídit motorová vozidla.
O půlnoci téhož dne přistihl strážní pytláka
s přítelkyní chytat ryby v rybníku. Strážník
oba zkontroloval a pytláka vykázal. Pokutu
mu strážník neudělil jen proto, že muž nemá
žádný majetek, ani nikde trvale nebydlí.
V úterý 13. července večer při kontrole škod,
které napáchala bouřka, strážník zaregistroval
množství popadaných větví a zatopenou ulici
Dubovou. Na odstraňování stromů a vody se
podíleli hasiči z Nehvizd a Jiren. Úklid silnic
v katastru obce trval až do brzkých ranních
hodin. Neplánovaná akce způsobila ve spolu-

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

práci s hasiči drobné zmatky.
Ve čtvrtek 15. července odpoledne oznámil
obyvatel Nehvizd, že za obcí Zápy pobíhají po
silnici ovce. Strážníci z Nehvizd a Mochova
společně zahnali ovce zpět do obce. Dcera
majitelky si ovce převzala.
V sobotu 28. července odpoledne oznámili
policisté strážníkovi, že v Pražské ulici je opilý
zraněný muž. Muž nadýchal dvě promile
a ruku si zranil při pádu zaviněném ztrátou
rovnováhy. Po ošetření a konzultaci s manželkou zraněného, jej strážník dopravil do
domácího ošetřování,
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice,
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz
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7. 9. 2021
SPORTOVNÍ HALA NEHVIZDY

I 15:30 I ročníky 2015, 2014, 2013, 2012
I 16:30 I ročníky 2011, 2010, 2009
I 17:30 I ročníky 2008 a starší

PŘIJĎ MEZI NÁS. BASKET SI ZAMILUJEŠ.
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ŽALUZIE – MICHAL
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

Pro posílení našeho týmu hledáme zaměstnance na pozici

_______________________

AUTOMECHANIK

Záruční a pozáruční servis

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

-

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

604 612 022

opravář nákladních vozů.
Požadavky na uchazeče:






Vyučen v oboru automechanik
Zodpovědnost
Aktivní přístup k práci
Samostatnost
Řidičský průkaz skupiny "B" + C, E výhodou

Nabízíme:

 práce v přátelském kolektivu, volné víkendy a svátky
Adresa pracoviště:
Mzda, plat (hrubý):
Typ pracovního úvazku:
Směny:
Datum nástupu:
Benefity:

Autodoprava Bártl s. r. o.
Nehvizdy, Pražská 369
dohodou
HPP
jednosměrný provoz
co nejdříve – ihned
příspěvek na obědy, prémie

Životopis zašlete na adresu:
tejcek.doprava@seznam.cz,
dotazy na tel. 602 383 506

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA DO DÍLNY V MOCHOVĚ.
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY.

TEL.: 607 773 557
WWW.NEHVIZDY.CZ
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NA POMOC RODINÁM V TÍSNI

15. září 2021 | 18 hod
obora Hvězda | Praha 6
BĚH NA 5 km, 10 km a ŠTAFETY
PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI
dětské a juniorské závody | osvětové interaktivní
stánky pro děti | výstava fotografií o Olze Havlové
stánky s občerstvením: Kuchařky bez domova,
Slunce pro všechny, Bílá vrána a pivovar Neratov

registrace a další info:
www.sportprocharitu.cz
vybor.dobre.vule
#behdobrevule

Hlavní
mediální
partner:

14
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Partneři:
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Kompletní
servis bydlení

603 808 523

martin.pitrun@bidli.cz

Martin
Pitrůn

PRODEJ - PRONÁJEM
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

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

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

Adresa: Na Příštipku 135, budova sokolovny Nehvizdy,
 775 693 851 nebo  326 726 413
16
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ÚČETNICTVÍ
vedení účetnictví
daňová evidence
zpracování daňových přiznání
www.tprc.cz
724 352 820
tomanova@tprc.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

Srdečně vás zveme na tradiční

14 - 17 hod.

Vstupné dobrovolné

Kde: v ulici U Hřbitova (ulice bude uzavřena pro automobily).
Co váš čeká: skupina do 10 let
 Vědomostní a poznávací soutěže ze zemědělské oblasti,
odměnou bude opět jízda za traktorem a malé překvapení.
 Bludiště ze slámy a malování na obličej.
 Hrátky s pěnou (při dobrém počasí).
 Děti si vyzkouší podojit krávu.
 15:30 Ukázky minikoní PRZECHWOZD Vzdělávací centrum
skupina 10+
 Střelba lukem, střelnice.
 Paintball a střelba ze vzduchovky.
skupina 18+
 Soutěž v pojídání švestkových knedlíků.
 Orientační automobilová soutěž pro dvojice (ŘP sk. B podmínkou).

Vystaveny budou různé zemědělské stroje, hasičská technika, historické
traktory, stroje a tradičně uvidíte expozici zvířat. Tradiční návštěva
motorkářů MDA Ride a hasičské soutěže. Občerstvení bude opět zdarma
v podobě originálního pečeného banánu s polevou a šlehačkou a další
lahůdky. Pro děti cukrová vata. Nápoje zajištěny.
Akce se řídí platnými protiepidemickými opatřeními.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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Školní rok 2021/22

JIRNY
Navrátilova 69

www.sofiaschool.cz
ČESKO-ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávací bilingvní MŠ již 9 let • kvalitní
každodenní příprava na ZŠ • logopedie • český
i anglický učitel v jedné třídě • odpolední
kroužky v ceně školného • nadstandardní
kroužky: keramika, IQ kroužek, sportovky,
věda, logopedická prevence • laskavý a
individuální přístup k dětem • příjemné
moderní prostředí • zahrada • tělocvična •
hřiště • akreditace MŠMT • otevřeno 7 – 18
hod.

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Už od 1. třídy 8 hodin angličtiny týdně • od 3. třídy
další cizí jazyk • rodilí mluvčí • vzdělávací program
s přípravou na gymnázia • rozvoj logického myšlení
a samostatnosti v řešení úloh • skupinové práce •
školní notebook k dispozici pro žáky už od 1. třídy •
klidné moderní prostředí vybavené nejmodernější
technikou • všechny učebnice ve vašem počítači
doma • zahrada • tělocvična • hřiště • začátek
výuky 8:30 • odpolední družina do 17:30.

Přijímáme žáky do 1. a 2. třídy!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
termíny, popisy a ceny kroužků na stránkách
aktivity.sofiaschool.cz

pro děti 3-6 let
Fotbal
Tanečky s prvky baletu
Angličtina
Flétna
MTV styl pro nejmenší

pro děti 6-12 let pro děti i dospělé
Contemporary dance
Parkour
MTV styl
Judo
Fotbal
Malý astronom
Keramika
Šperky
Kresba a malba
Angličtina

info@sofiaschool.cz

Klavír
Zpěv
Bodyforming

tel. 775 031 603

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 7. 8. 2021. 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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