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ZÍSKALI JSME DOTACI NA CYKLOTRASU
„BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY“
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil 26. dubna naši žádost o dotaci
na cyklotrasu a bezpečnou cestu do školy
a sportovního areálu Nehvizdy. Stavět se
začne zanedlouho a dokončena bude v
listopadu. Část cyklostezky bude sloužit
školákům jako bezpečná cesta do školy, celá
pak pro aktivní rekreaci nás všech.
Nová cyklotrasa v Nehvizdech bude
propojovat v severní části obce ulici Do
Nehvizdek a křížit se s ulicí Toušeňskou
za bývalým areálem Xaverova, kde bude
napojena na komunikaci a chodník vedoucí
k tělocvičně a škole. Pokračovat bude kolem
areálu AFK Nehvizdy, kde se napojí na
Starou cestu U Sv. Anny.
Naše mnohaleté úsilí bylo korunováno
úspěchem, i když z 11 156 457 korun nákladů na stavbu výbor Státního fondu dopravní
infrastruktury vyřadil z rozpočtu stavby
veřejné osvětlení, výsadbu zeleně a odpočinková zákoutí s lavičkami, takže celkové
uznatelné náklady jsou 7 190 315 korun. A
z této částky jsme dostali dotaci ve výši 85

procent uznatelných nákladů, tedy
6 111 000 korun.
Naše cyklotrasa má být dokončena
k 31. 11. 2017. Jelikož jsme nedostali
příspěvek na osvětlení, bude vybudována
zkrácená verze osvětlení od výstavby v ulici
Na Zámku po napojení k přístupu k tělocvičně a škole. V úseku kolem fotbalového
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NA PŮVODNÍ TRASU

ČARODĚJNICE
V NEHVIZDECHY................2

Někdy musí být člověk hodně pozorný i na
dění v okolních městech a obcích a umět
říct hlasitě NE! Naštěstí se nám podařilo
odvrátit hrozbu, kdy by přes Nehvizdy celý
rok mohly jezdit velké kamiony.
Dne 20. dubna 2017 jsem byl informován
o jednání v Čelákovicích, které se týkalo
objízdné trasy kvůli rekonstrukci čelákovického nádraží. Byla představena objízdná
trasa pro nákladní automobily z Brandýsa
nad Labem, přes Zápy, Mstětice, Nehvizdy
až do Čelákovic. Součástí této vyznačené
objízdné trasy bylo i odstranění zákazu
vjezdu vozidlům nad 12 tun do Nehvizd.
Trasa byla prezentována jako jediné možné
řešení. Nesouhlasil jsem, protože odstranění zákazu by umožnilo projíždět veškeré
kamionové dopravě přes Nehvizdy po celý
jeden rok. Pro naši obec by to byla nepředstavitelná zátěž.
Mé námitky naštěstí podpořil také starosta
Zelenče a rozhodnutí o objízdné trase se
proto odložilo o pět dní (ano, pouhých pět
dní), abychom mohli projednat náhradní
varianty objížďky. Sešel jsem se proto s ředitelem KSÚS Středočeského kraje a předložil
jsem mu návrh, jak situaci řešit.
Požadoval jsem opravu propustku mezi
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hřiště až na Starou cestu nebude osvětlení
vybudováno, protože náklady na osvětlení
bude v plné výši hradit obec.
Obec plánuje na své náklady také vysadit
podél cyklostezky stromy a vybudovat
odpočinková zákoutí (o výsadbě zeleně
v odpočinkových zónách v Nehvizdech čtěte
také na straně 7).
Zároveň necháváme zpracovat projekt na
propojení vodovodu z ulice Toušeňská do
ulice Do Nehvizdek, aby se při budování
cyklotrasy položilo vodovodní propojení,
které zajistí zásobování vodou v lokalitách
Na Zámku a v „Lentilkách“. Zvýšit by se tak
měl tlak vody v letních měsících, a zároveň
při poruše budeme mít možnost zásobovat
obec vodou další trasou.
Věřím, že se nám oba dva projekty podaří
dokončit do konce listopadu a Nehvizdy
budou mít další vycházkovou trasu s další
možností pro sportování.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz

Zálužím a Čelákovicemi, kde je provoz
omezen na 3,5 tuny a navrhnul jsem, aby se
tento propustek zatím provizorně opravil,
i s příslibem, že je to pro Nehvizdy natolik
důležité, že jsou ochotny na opravu finančně přispět.
Po přizvání pracovníků, kteří mají na starosti mostky a propustky, jsme našli řešení
na opravu s tím, že objízdná trasa povede
přes Záluží, Nehvizdky směrem na Mochov a z mochovské křižovatky zpátky do
Čelákovic.
V Nehvizdech se tedy žádné značky se zákazem vjezdu kamionů nad 12 tun sundávat
nebudou. Pokud by opravu prospustku
neschválil statik, bude instalováno přejezdné zařízení. Jakmile bude tato úprava
provedena, budeme žádat, aby autobusy do
Čelákovic jezdily opět původní trasou.
Dovolte mi ještě poznámku na závěr: Pořád
mi vrtá hlavou, proč hlasitě neprotestovaly také okolní obce, kterých se původně
navrhované řešení týkalo a které by zatížilo
podobně jako náš městys. No, nemusím asi
chápat všechno…
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

V AREÁLU AFK NEHVIZDY
SE PÁLILY ČARODEJNICE

Stejně jako každý rok i letos přišly na tradiční
pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Nehvizdech stovky lidí, především pak rodiny
s dětmi.
Ohně vzplály letos opět pod odborným dohledem sboru dobrovolných hasičů naší obce pod
vedením Jana Poppela. Na hranici plápolala
papírová atrapa i několik převlečených panenek. Další ztráty nebyly zaznamenány. K dobré
pohodě hrála do nočních hodin kapela Vladimíra Koláře. A jídla a pití bylo dost. Děti si
opět mohly zcela zdarma nad ohýnkem opéct
výtečné špekáčky.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: Richard Sedlický

TAKÉ V DRUŽINCE SE KONAL ČARODĚJNICKÝ REJ

V rámci bohatého programu čarodějnického reje, který se z velké části odehrával 28.
dubna ve sportovní hale, si naši prvňáčci
vyzkoušeli nejen soutěž v letu na koštěti, ale
také letový slalom, lov much, hod pavoukem, přípravu pravého čarodějnického pohoštění a mnoho a mnoho dalšího. Na závěr
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dne jsme si pak společně zatrsali a zazpívali
české i zahraniční písně.
Malí čarodějové a čarodějky si tak z pátečního řádění odnesli nejen diplom za účast
na reji, ale také plná bříška a spokojené
úsměvy na tvářičkách!
Velký DÍK patří nejen všem zúčastněným
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prvňáčkům, ale také panu Davidovi Janků,
který celou naši družinovou akci pečlivě
dokumentoval.
Iva Pilsová
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: David Janků

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDŠTÍ HASIČI USPOŘÁDALI
UŽ PODRUHÉ BRANNÝ DEN PRO DĚTI
Jako bychom se vrátili o rok zpátky, i letos se
poslední dubnový týden nesl ve znamení nepříliš povedeného počasí – déšť, zima, zkrátka
nic moc. Předpověď ale nebyla vůbec špatná,
na 30. dubna meteorologové hlásili sluníčko
a (aspoň nějaké) oteplení. Naštěstí měli pravdu,
na tento den byl totiž kromě pálení čarodějnic
naplánován ještě branný den pořádaný nehvizdskými hasiči. A dobré počasí bylo určitě
jedním z důvodů, proč se druhého ročníku této
akce na fotbalovém hřišti účastnilo ještě více
dětí než vloni (přesnou statistiku nemáme, ale
rozdalo se téměř 130 účastnických listů).
Tři stanoviště byla stejná jako vloni (hod gumovým granátem na cíl, střelba ze vzduchovky,
překážková dráha), dvě jsme změnili. Těmi
novými byl slalom s pneumatikou a –přece
jen jsme hasiči – „střelba“ vodou ze džberové
stříkačky na cíl. Vše šlo hladce, děti se bavily,
na některá stanoviště se dokonce opakovaně
vracely či donutily své rodiče si je taky vyzkoušet. Zlatým hřebem ale byla, stejně jako vloni,
pěna, ve které se náležitě vydováděly.
Chcete-li se podívat na více fotografií z akce,
neváhejte a vyhledejte si SDH Nehvizdy na Facebooku. A doufám, že se nejpozději příští rok
u dalšího branného dne společně setkáme.
Závěrem ještě musíme poděkovat za obrovskou
pomoc našim kolegům hasičům z Čelákovic.
A samozřejmě i všem dětem, které si přišly na
hřiště zasoutěžit.
Michal Velička
michal.velicka@gmail.com
Foto: Richard Sedlický

ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE

KLUB 100. JAKÝ MÁ
BÝT JEHO DALŠÍ OSUD?

20. 5. Scooter freestyle day. Pořádá městys,
místo: skatepark Nehvizdy

DC Dráček pořádá Týden dětí a otců
30. 5., úterý 8.30-12.00 hod. LEGO herna.
Otcové s dětmi vstup zdarma.
1. 6., čtvrtek 8.30-12.00 hodin: Den dětí pro
nejmenší. Soutěže, odměny, občerstvení.

Klub 100 byl zřízen obcí k využívání pro
děti od 10 let, aby v něm mohly trávit volný
čas. Po zhodnocení uplynulých let se však
nenaplnila naše předpokládaná návštěvnost,
a proto se teď zamýšlíme nad tím co dál?
Na posledním zasedání školské komise padlo několik návrhů na oživení klubu
a jeho atraktivnosti pro mladé, ale byly také
návrhy na zcela jiné využití prostor, pro jiné
aktivity a účely.
Proto se obracím na vás, na občany Nehvizd, abychom se dozvěděli, jaké využití pro
prostory klubu napadají vás.
Každý má možnost se zapojit a zaslat svůj
nápad na e-mail: klubnehvizdy@seznam.cz,
nebo ho v písemné formě hodit rovnou do
poštovní schránky u klubu. Předem děkuji
za jakékoliv náměty a doufám, že je tu hodně lidí, které Nehvizdy zajímají a přemýšlejí
nad tím kam dál.

Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Eva Luňáková
klubnehvizdy@seznam.cz

28. 5. Dětský den – start od 14.00 hodin od
knihovny (Pražská 14). Pořádá TJ Sokol a městys
Nehvizdy.
30. 5. Seminář: Světem paragrafů rodiny a práce
aneb pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby. Pořádá DC Dráček.
10. 6. Nehvizdský přebor sokolské všestrannosti
pro nejmenší – 10.00 hod. Sportovní hala Nehvizdy. Pořádá TJ Sokol Nehvizdy.
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Protože nám děti dorůstají
a díky „devítiletce“ tráví více
času v Nehvizdech (naštěstí),
nabízíme pomocnou ruku
pro naplnění jejich volného
času. Potřebujeme však jejich
pomoc a jejich názor,
a proto vyzýváme nehvizdskou mládež:
Co byste uvítali v Nehvizdech? Venkovní bowlingovou dráhu, parkur park,
bikepark? Nebo něco jiného?
A také jaké využití pro Klub
100? Prosím pište na e-mail:
skolska@nehvizdy.cz.
Děláte to pro sebe!!!
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLNÍ AUTOBUSY BUDOU OD ZÁŘÍ
STAVĚT PŘÍMO U ŠKOLY
Do nehvizdské základní školy každý den jezdí takzvaným školním autobusem č. 343 děti
z okolních obcí, i ty nejmenší. Autobus stavěl
na náměstí a děti doprovázely ze zastávky
vždy paní učitelky nebo vychovatelky. Od
září bude vše jinak. Školních autobusů bude
více a budou zajíždět do školního areálu.
Autobusová linka č. 343 neboli takzvaný
školní autobus v současné době jezdí do
Nehvizd přes Horoušany, Vyšehořovice
a zpět do Nehvizd. Opačným směrem jede
z Nehvizd do Vyšehořovic a Horoušan.
Vyvolali jsme jednání se Středočeským
krajem a ROPIDem o změně této trasy tak,
aby autobus mohl jezdit z Horoušan přímo
do Nehvizd a stavět také na zástávce u firmy
Schiedel. Zde by mohly nastoupit děti, které
bydlí, jak říkáme „na kopci“, a to i v odpoledních hodinách, aby se dostaly nejen do školy,
ale i ze školy bezpečně domů.
Toto jednání iniciovala obec Tuklaty
a Tlustovousy, dále Horoušany a Horoušánky, Vyšehořovice a Nehvizdy proto, že stávající spoj přijížděl do Nehvizd kolem osmé,
což zdržovalo začátek vyučování.
Nyní autobusy linky č. 343 pojedou z Horoušánek do Horoušan a následně do
Nehvizd, kdy ranní příjezd bude v 7.40 hodin
u zbrusu nové zastávky přímo před školou.
Odjezdy od školy bude mít tato linka 343 ve
12.53, 15.08 a v 17.09 hodin.
Druhá autobusová linka č. 482 pojede nově
z Tuklat přes Tlustovousy, Horoušany, Vy-
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šehořovice, Kozovazy a Mochov a odtud do
Nehvizd, kde bude mít první zastávku U Studánky, dále na nehvizdském náměstí a nově
přímo ve školním areálu, kde bude příjezd
v 7.41 hodin. Odjezdy této linky budou od
školy 12.57, 15.05 a v 17.05 hodin.
Zavedení těchto školních autobusů s odjezdem od školy omezí pohyb dojíždějících dětí
v okolí ulice Pražská, čímž se zvýší jejich
bezpečnost. V současnosti jsme situaci řešili
pedagogickým doprovodem k autobusovým
zastávkám, jenže při narůstajícím počtu dětí
by toto nebylo možné zorganizovat.
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Jsem rád, že úsilí všech zúčastněných starostů a zástupců kraje a ROPOIDu přineslo
uspokojivé řešení školních autobusů. Dne 26.
5. 2017 bude provedena zkušební jízda autobusu od školy a zkontroluje se i autobusová
zastávka u Schiedelu. Tuto zastávku budeme
muset do budoucna upravit tak, aby vyhovovala novým předpisům.
Nové jízdní řády na tyto linky budou platné
od 1. 9. 2017.
Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Ilustrační foto: internet
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ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DĚTÍ
DO DĚTSKÉ SKUPINY JE DVOJNÁSOBNÝ
O zápis do dětské skupiny na školní rok
2017/2018 projevilo zájem 38 rodičů dětí
ve věku od dvou do tří let. Oproti loňskému
roku je zájem dvojnásobný.
Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Všechny
děti, které navštěvují dětskou skupinu v tomto školním roce, přecházejí do nehvizdské
mateřské školy.
Po vyhodnocení kritérií a také výsledku
zápisu v mateřské škole (někteří rodiče se
zapsali do dětské skupiny i školky) budou
dne 31.5.2017 vydávána rozhodnutí

o přijetí. Kriteria pro zápis jsou srozumitelná
a jednoznačná: na prvním místě jsou děti
s trvalým pobytem v Nehvizdech a na
druhém místě rozhoduje věk dítěte - od
nejstarších k nejmladším.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn také na
webu Dětského centra Dráček,
a to dle přidělených
pořadových čísel.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Aktuality z dětské skupiny:
• 24. 5. přijede divadelní soubor
„Dívadlo“ s pohádkou „O prasátku
a myšce“.
• 1. 6. oslavíme Den dětí soutěžemi
s odměnami.
• 19. 6. pojedeme na výlet školním
autobusem do ZOO do Radnice.
• V červnu navštívíme budoucí kamarády v nehvizdské mateřské škole.

DO ČTYŘ PRVNÍCH TŘÍD USEDNE 92 ŽÁČKŮ
Máme za sebou zápisy budoucích prvňáčků.
Letos se poprvé konaly podle nové legislativy v dubnu, v nehvizdské škole dokonce ve
třech dnech.
Myslím, že se nemáme za co stydět. Pokud
mohu posoudit, zápisy do prvních tříd se
děly v klidu a pohodě a tak, jak mají – přišly
mladé dámy se svými rodiči, mladí pánové
při zápisech ještě povyrostli a všichni se
snažili ukázat, co dovedou. Díky za to, že se
zápisy uskutečnily v tradičním duchu tak, jak
jsme byli doposud zvyklí.
Do čtyř prvních tříd tedy usedne 92 prvňáčků, 15 budoucích žáčků si ještě o rok

prodlouží školkový věk. Krásný výsledek a já
vám všem za něj děkuji. Za to, vážení rodiče,
že jste své děti přivedli k nám, vám, kluci
a holky, že jste ukázali, co umíte, a že jste nás
přesvědčili, že se na vás můžeme moc těšit,
vám, milé paní učitelky, že jste spolu s našimi
žáky připravily opravdu pohádkový zápis, a
vám, paní učitelky z mateřinky, za vzornou
přípravu pro vstup do školy. S rodiči budoucích prvňáčků se rádi sejdeme v červnu na
informační třídní schůzce.
Aby spokojenosti nebylo málo, chci ještě
poděkovat žákům školy za její vzornou
reprezentaci v řadě sportovních i jiných

WWW.NEHVIZDY.CZ

soutěží. Leontýna Dupalová a Jan Hladký
postoupili do krajského kola Středočeského
plavecko-běžeckého poháru, Ondra Čapek
zvítězil v literární soutěži a pojede si pro
cenu do Říčan a Kačka Hladíková postoupila
do celostátního finále mezinárodní matematické soutěže Pangea. Snad jsem na nikoho
nezapomněl. Jdeme do finále letošního školního roku. Ať je tedy závěr roku klidný
a pohodový. Ještě toho máme
před sebou opravdu hodně.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ DUBNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- Navýšení celkové kapacity základní školy
Nehvizdy ze 614 žáků na 714 žáků s účinností od 1. 9. 2017.
- Navýšení kapacity oboru vzdělání 79-01/
C/01 Základní škola z počtu 614 žáků na
počet 714 žáků s účinností od 1. 9. 2017.
- Navýšení kapacity je umožněno realizací
další etapy výstavby základní školy – zřízením odloučeného pracoviště na adrese Bedřicha Mouchy č. p. 1000, které je součástí
příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Nehvizdy, IČO 75030365
se sídlem Pražská 14, 250 81 Nehvizdy.
Odloučené pracoviště disponuje celkovou
kapacitou 100 žáků.
- Pořízení studie na přístavbu jídelny, dílen
a vybavení kuchyně.
- Poptávku na cenovou nabídku na pro-

jektovou dokumentaci vodovodu u Mileny
Kubinové a u firmy PROJEKT IV, s.,r.,o.
- Přenechání bytové jednotky č. 21 v č. p.
318 do podnájmu pro paní M. K. a pana G.
R. a pověřilo starostu souhlas podepsat.
- Finanční dar ve výši 40 000 Kč pro pana
Damiána Slávika na pořízení sportovní
protézy.
- Úplné přerušení provozu MŠ Nehvizdy
od 25. 7. do 18. 8. 2017.
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
Z ÚŘADU
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.
ZUBNÍ ORDINACE V NEHVIZDECH
Od 2. května 2017 na adrese Nehvizdy,
Bedřicha Mouchy č. p. 1002 je nová zubní
ordinace MUDr. Martiny Krejčové. Ordinace přijímá nové pacienty na telefonním
čísle 326 533 822.

Ordinační hodiny:
Pondělí 08:00 – 16:30
Úterý 07:00 – 14:00
Středa 08:00 - 14:00
Čtvrtek 10:30 – 18:00
Pátek 08:00 - 12:00

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

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

Květoslava PĚTILETÁ
Zdeňka HRNČÍŘOVÁ
Marie RŮŽIČKOVÁ
Zdeňka KOZOVÁ
Věnceslava KRYSTLÍKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO ROSTŘEDÍ

CHCEME SE V NEHVIZDECH
PROCHÁZET V ZELENI

STŘÍPKY Z KOMISE
STAVEBNÍ

Komise stavební a životního prostředí po
dlouhé zimě pokračuje v úpravách
a výsadbě zeleně ve vycházkových zónách
v městysi. Zima byla dlouhá, mrazivá
a pršelo jen málo, což některé loni vysazené rostliny bohužel nepřežily, už nyní
je ale nahradily nové. Sázet a kultivovat
prostředí budeme i v dalších měsících.
Na Staré cestě U Svaté Anny přibylo
kromě osmi nových laviček sedm mladých
dubů letních a jedna hrušeň polnička.
A v této oblíbené lokalitě nejsme s výsadbou zdaleka u konce. Na podzim se chystáme vysadit několik třešní, aby měly děti
na procházkách s rodiči nebo při hrách na
staré cestě v budoucnu co mlsat.
Asi největší změny v zeleni se odehrávají
v okolí obecního úřadu a staré školy, kde
nám rychlejší úpravy komplikuje výstavba
ostrůvku u zastávky na náměstí.
U radnice jsme zatím vysadili devět katalp, stejný strom ve žluté formě najdete
nově u školy. Tam bude zanedlouho
vysazena také kavkazská jedle, která by
se měla během několika let stát novým
nehvizdským vánočním stromem.
Po ukončení oprav na náměstí nás samozřejmě čeká úprava trávníků a výsadba
dalších okrasných keřů a rostlin, pokud
máte například rádi cesmíny, pak vězte,
že podél fary na „náměstíčku“ u obecního
úřadu budou růst. Nejbližší okolí úřadu
pak doplní také weigelie, tavolníky nebo
meruzalky.
Nové zeleně se dočkal také biokoridor
v lokalitě Na Zámku. Po zimě jsme vysadili dva duby zimní, jeřáb ptačí a jírovec
pleťový. U nové dunky jste si možná všimli, že byl již vyset trávník, úpravy však
ještě nejsou u konce.
Výsadba zeleně nás letos čeká také podél
nově budované cyklostezky (více informa-

Lavičky na Staré cestě

Asi největší změny v zeleni se odehrávají v okolí obecního úřadu a staré
školy. U radnice jsme zatím vysadili
tři katalpy, stejný strom ve žluté formě
najdete nově u školy.
Foto: Mirka Kvasničková
cí o cyklostezce najdete na straně 1) a po
dostavbě našeho školního areálu v ulici
Bedřicha Mouchy se vrhneme na zeleň
také v jeho okolí.
Za naši komisi mám prosbu: nové rostliny
a stromky musí dostat šanci, aby se ujaly
a krášlily naše okolí. Proto se k nim vy,
vaše děti i vaši psi, prosíme, chovejte
ohleduplně. Všichni chceme, aby Nehvizdy byly co nejzelenější.

Ve spolupráci s technickými službami
nechala stavební komise umístit na Starou
cestu lavičky. Celkem osm laviček je rozmístěno po levé i pravé straně cesty. Jedná
se o jednoduché provedení bez opěradel,
tak aby lépe odolávaly případným vandalům. Na cestě byly také obnoveny uschlé
stromy, které nepřečkaly loňské suché
léto a současně byla kolem cesty posekána tráva a cesta uklizena. Více informací
najdete v článku o zeleni ve vycházkových
zónách.
Canaba odstraňuje závady
Společnost Canaba začala odstraňovat závady na komunikacích a veřejných prostorech ve druhé etapě výstavby rodinných
domů v lokalitě Za Tarasem. Opravují se
kanálové vpusti, uzávěry vodovodů
a veřejné prostory. Až bude vše dokončeno, přistoupí stavební komise k přebírání
těchto ploch do majetku obce.
Rozšíření vozovky v ulici Bedřicha Mouchy

Daniel Štěch
stavebni@nehvizdy.cz

V minulých dnech byl rozšířen vjezd do
ulice Bedřicha Mouchy. Došlo ke zrušení
chodníku, který byl přemístěn do bezpečnější trasy směrem ke škole a rozšířený
prostor byl vyasfaltován. Komunikaci
jsme museli rozšířit, protože od září bude
ke škole jezdit linka školního autobusu.
V nejbližších dnech se uskuteční i zkušební jízda tohoto autobusu,
aby se ověřila dostatečnost
těchto úprav.
Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
ZE
ŽIVOTA V MĚSTYSI

BESEDA ZASTUPITELŮ S OBČANY NEHVIZD
Tradiční setkání občanů na téma bezpečnosti v obci bylo letos rozšířeno o další
témata a obyvatelé mohli 4. května se zastupiteli diskutovat o aktuálním i budoucím
dění v městysi. I když zájem ze strany občanů nebyl tak velký, jak jsme předpokládali,
témata, o kterých se hovořilo, byla zajímavá
a diskuze trvala více než dvě hodiny. Skvěle
ji moderovala radní Jitka Záhrobská.
Vzdělávání
První otázky na setkání občanů se zastupiteli a dalšími hosty městyse směřovaly
ke škole a vzdělávání. Ředitel školy Luboš
Rýdlo uvedl, že o stížnostech na pořádek ve
školních šatnách ví a plánuje do šaten pro
žáky druhého stupně zamykací skříňky.
Starosta Vladimír Nekolný doplnil, že navýšení plochy šaten je připraveno v další etapě
dostavby školní budovy v ulici Bedřicha
Mouchy.
Starosta také řekl, že městys získal dotaci na
stavbu stezky pro pěší a cyklisty od čističky
přes Toušeňskou ulici ke škole, která usnadní dětem cestu do školy a návrat domů
(podrobnosti čtěte na straně 1).
Na další otázku ředitel školy odpověděl, že
anketa o hudebním a kulturním vzdělávání
nezapadla. Přes vstřícný přístup vedení
čelákovické základní umělecké školy nebylo
vedení Čelákovic nakloněno spolupráci
s naším městysem formou odloučeného
pracoviště. Kulturní vzdělávání je zatím
stále možné v kroužcích ve škole a Dráčku.
Na další dotazy starosta uvedl, že přes obtížnost jednání by se měly v budoucnu
v Nehvizdech otevřít ordinace gynekologa,
praktického a dětského lékaře. Nová zubařka již otevřeno má a přijímá dospělé
i dětské pacienty.
Obchvat
Nemálo otázek zaznělo k plánovanému
obchvatu obce. Starosta a předseda komise
stavební Richard Sedlický vysvětlovali, že se
snaží trasu vést tak, aby výkup pozemků byl
co nejlevnější a zároveň dobře navazoval na
komerční zónu.
Starosta řekl, že nájezd na dálnici mezi
Mochovem a Nehvizdy nebude a obchvat je
jediná možnost, jak snížit počet aut v obci.

Předseda stavební komise uvedl, že městys
nechá zpracovat studii dopadu na životní
prostředí, ze které vyplynou nutná protihluková a hygienická opatření, jako jsou
protihlukové stěny, zeleň nebo maximální
rychlost.
Zastávky a chodníky
Další skupina dotazů směřovala k počtu autobusů, zastávek, přechodů a chodníků. Starosta odpověděl, že součástí další výstavby
za ulicí Úvalská by se měla stát autobusová
točna, zastávka a zázemí pro řidiče. Termín
ani developer však zatím nejsou známy.
Předseda stavební komise seznámil diskutující s novou studií výstavby chodníků
a zastávek v obci, která by měla pokrýt požadavky obyvatel lokality Canaba. Upozornil na zdlouhavost celého procesu způsobenou velkým počtem vlastníků pozemků
a státních institucí, jejichž vyjádření je třeba
získat.
Poněkud horší situace je ohledně napojování cyklotras na trasy v katastrech okolních
obcí. To však neznamená, že by zástupci
obce na propojení Nehvizd rezignovali, ale
zastupitelům Jiren, Mstětic, Horoušánek,

Zelenče a Čelákovic naše řešení vnutit
nemůžeme.
Zeleň a rekreace
Člen stavební komise Daniel Štěch vysvětloval, jak bude v budoucnu obec využívat
pásy a plochy vzrostlé zeleně k oddělování
obytných a průmyslových objektů tak, aby
mohly sloužit procházkám i rekreačnímu
sportu. Starosta doplnil, že s podobným
rozvojem počítá i na pozemcích v bývalé
cihelně (u rybníka v Nehvizdkách).
Bezpečnost
Vedoucí obvodního oddělení policie Michal
Gecko zhodnotil bezpečnostní situaci v Nehvizdech jako uspokojivou. Sdělil, že jeho
oddělení se věnuje Nehvizdům jako druhé
obci v pořadí, hned za Čelákovicemi, kde
oddělení sídlí. Požadavek na měření rychlosti v obytných zónách nepovažoval
za nejšťastnější.
Pavel Horák a Richard Sedlický
financni@nehvizdy.cz
stavebni@nehvizdy.cz
Foto: Richard Sedlický

NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
Dne 2. 4. kontaktoval obecního policistu
občan Nehvizd s tím, že po bujaré noci
má vedle postele náboj. Strážník občanovi
doporučil zavolat policii a vyrazil za ním.
Občan nechtěl vylekat sousedy a se strážníkem se domluvil, že náboj opatrně odnese
k čističce mimo obydlenou zónu.
Občan k čističce přišel s nábojem asi osmdesát centimetrů dlouhým a 10 centimetrů v průměru. Podle instrukcí strážníka
odložil náboj a poodešel dál o 50 metrů.
Strážník uzavřel oblast a přivolal policii. Na
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místo se dostavil pyrotechnik, který konstatoval, že náboj z tanku neobsahuje ani
zápalku, ani náplň, a tudíž není nebezpečný.
Pyrotechnik si náboj odvezl.
Dne 6. 4. se srazila dvě auta na křižovatce
ulic Pražská a Do Nehvizdek. Nehoda se
obešla bez zranění a účastníci se za asistence strážníka dohodli na vině. Po zdokumentování nehody řidiči odstavili vozidla do
ulice Do Nehvizdek a vyplnili formuláře
o nehodě.

WWW.NEHVIZDY.CZ

Dne 13. 4. strážník na základě oznámení
zlikvidoval injekční stříkačku u kontejneru
na oblečení v Družstevní ulici.
Dne 21. 4. strážník při kontrole skateparku udělil blokovou pokutu osobě, která
uvnitř tohoto areálu nerespektovala zákaz
kouření.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INZERCE

WWW.NEHVIZDY.CZ

9
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NAŠIM TENISTŮM SE DAŘÍ MÁME DVA PŘEBORNÍKY OKRESU...
Starší žactvo (do 14let),
Okresní přebor Prahy-východ,
TO Sokol Nehvizdy 15.-16. 4. 2017 –
DVOUHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy), 2. Eliška Krsková
(Sokol Říčany), 3. Lada Volfová (LTC Houštka) a Adéla Volfová (LTC Houštka).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Eliška Krsková (Sokol Říčany).
Mladší žactvo (do 12 let),
Okresní přebor Prahy-východ,
TK Čelákovice 22.-23. 4. 2017
DVOUHRA DÍVKY: 1. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy), 2. Karolína
Zítková (WILSON Tenis Centrum), 3.
Natálie Albrechtová (WILSON Tenis Centrum) a Alice Kratochvílová (LTC Houštka).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) – Alice Kratochvílová (LTC Houštka).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Nikola Kopřivová (nahoře vlevo) se stala
přebornicí okresu Praha-východ v kategorii do 14 let jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.
Foto: Ivana Frajmanová
Zvítězit ve dvouhře i čtyřhře se ve své kategorii (do 12 let) podařilo i Elišce Zimmermannové (vpravo).
Foto: Marta Zimmermannová

... I PŘEBORNÍKA KRAJE
Z pověření Středočeského tenisového
svazu jsme pořádali v březnu v Nehvizdech
Středočeský halový přebor kat. 6-7 let. Naši
tenisté zaznamenali na Středočeském přeboru skvělý úspěch, máme titul přeborníka
Středočeského kraje a dvě druhá místa.
Naši tenisté se od poloviny dubna připravují
již na venkovních kurtech a v květnu
a červnu nastoupí devět našich družstev do
Středočeských krajských soutěží družstev.
Středočeský halový přebor
Minitenis (6–7 let),
Nehvizdy 19. 3. 2017
CHLAPCI: 1. Dominik Bílek (TO Sokol
Nehvizdy), 2. Marek Zimmermann (TO Sokol Nehvizdy), 3. Lukáš Trojanský (Králův
Dvůr) a Patrik Baar,... 8. Matěj Manhart
(TO Sokol Nehvizdy).
DÍVKY: 1. Radka Hadrabová (Králův
Dvůr), 2. Alice Ludvíková (TO Sokol
Nehvizdy), 3. Barbora Blažková (Teniscentrum Mladá Boleslav) a Anna Solucevova
(Králův Dvůr),... 5. Iva Smíšková (TO Sokol
Nehvizdy).

Nejlepších osm hráčů na STŘEDOČESKÉM HALOVÉM PŘEBORU jednotlivců 6–7 let
v Nehvizdech.
				
Foto: Tomáš Bílek
hlavní soutěž smíšená:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).
Minitenis (6–7 let),
SK Hamr Praha 2. 4. 2017
závěrečné Masters:
1. Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy).

Babytenis (8–9 let),
SC Linhart Poděbrady 2. 4. 2017
hlavní soutěž smíšená:
4. Šimon Vališ (TO Sokol Nehvizdy).

Mladší žactvo (10–12 let),
TO Sokol Nehvizdy 1.–3. 4. 2017
ČTYŘHRA CHLAPCI: 2. Alexandr Gučkov
- Tomáš Lorenz (oba TO Sokol Nehvizdy).

Minitenis (6–7 let),
Králův Dvůr 9. 4. 2017

Mladší žactvo (10–12 let),
TO Sokol Nehvizdy 25.–27. 3. 2017
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DVOUHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy), 2. Elen Hladká (Tenis
Klánovice), 3. Laura Lhotáková (Tenisová
škola Lucie Hradecké) a Ellen Katzerová
(Tenis Klánovice).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová
(TO Sokol Nehvizdy) – Aneta Gabrielová
(LTC Mladá Boleslav), 3. Melánie Studničková – Lucie Urbanová (obě TO Sokol
Nehvizdy).
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

ATLETKY NEHVIZDSKÉHO
ODDÍLU REPREZENTOVALY
Atletky našeho oddílu reprezentovaly Nehvizdy na krajských přeborech
v Houštce. Denisa Benešová, Amélie
Nevrlá a Leontýna Dupalová startovaly v běhu mladších žákyň na 50 a 150
metrů a dále byly přihlášeny na skok
do dálky.
Elizabeta Kučíková startovala v hodu
kriketovým míčkem.
Závody se uskutečnily za velmi nepříznivého počasí, přesto naše děvčata
dosáhla dobrých výkonů.
Byl to jejich první závod a sbíraly zkušenosti z tohoto klání. Jsem přesvědčen, že i nadále budou Nehvizdy dobře
reprezentovat a za jejich statečnost,
kterou předvedly i v tak špatném
počasí, jim za příkladnou reprezentaci
Nehvizd děkuji.

ROZPIS STŘEDOČESKÉ
KRAJSKÉ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV TENISU
Českým tenisovým svazem bylo provedeno rozlosování soutěží družstev.
Letos reprezentuje TO Sokol Nehvizdy devět družstev v pěti věkových
kategoriích.
Více najdete na
www.sokolnehvizdy.cz.

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
Foto: Bohumil Dupal
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ Z TJ SOKOL NEHVIZDY
AKTUALITY

NECHCETE SPORTOVAT? ODDÍLY TJ SOKOL
NEHVIZDY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY
Máme dobré zprávy z naší sokolovny, a to
nejen pro naše děti, ale i pro dospělé. Stávající i nové sportovní oddíly mají volná místa
pro nové členy. Pokud tedy chcete sportovat, ale také poznat nové sousedy a zapojit
se tak do nehvizdské komunity, přihlaste se.
Těšíme se na vás!
Po otevření nové tělocvičny v Nehvizdech
v ulici Bedřicha Mouchy, kam chodí cvičit
nejen naši školáci, ale kde také našly prostor
některé sokolské oddíly, jsme se v naší sokolovně mohli trochu nadechnout.
Po několika perných a doslova přeplněných
letech přišel čas na rozvoj našich sportovních oddílů a vznik oddílů nových, po
kterých mnozí obyvatelé Nehvizd již dlouho
volali. Nedávno tak byly založeny oddíly
florbalu ženy a smíšeného oddílu basketbalu. Florbal je již naplněn, ale basketbalový

oddíl, který vede Petr Gomola, právě přijímá nové členy. Scházíme se v pondělí
a hledáme nejen nové hráče, ale také trenéry basketbalu, kteří chtějí pomoci
s plánovaným vznikem oddílu dětí.
Nové členy přijímá po zprovoznění kurtů
u fotbalového hřiště také tenisový oddíl
dospělých. Více informací poskytne vedoucí
oddílu Miroslav Kovařčík.
A dalším oddílem s volnými místy je karate
pro dospělé i děti. Dospělí se scházejí dvakrát
týdně v nové tělocvičně pod vedením Josefa
Šlahůnka. Karate TORA vedou manželé Jitka
a Karel Záhrobští a už nyní se těší na 10
nových malých karatistů, kteří budou jako
začátečníci zařazeni nejprve do přípravky.
Josef Kolář
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Kontakty na vedoucí oddílů:
Petr Gomola
pgomola@gmail.com
Jitka Záhrobská
jjiittkkaa@seznam.cz
Miroslav Kovařčík
miroslav.kovarcik@seznam.cz
Josef Šlahůnek
slahunekj@post.cz

Kontakty na všechny vedoucí a další informace o našich oddílech a sportovním
vyžití v Nehvizdech naleznete také na nových internetových stránkách
www.sokolnehvizdy.cz.

KARATISTÉ PROŽILI VÍKEND NA SEMINÁŘI
Ve dnech 22. a 23. 4. 2017 se uskutečnil
v nehvizdské sokolovně seminář karate.
Dětští i dospělí karatisté se setkali se svým
mistrem senseiem Pavlem Benešem, který
seminář vedl. Přijeli si s námi zacvičit také
naši přátelé z oddílu z Čáslavi.
Netradičně byl seminář karate zahájen
jógou. Všem nám udělala velkou radost jogínka Gita Kresta, která nás během úvodní
hodiny provedla uvolňujícími cviky, a i ti
nejprotaženější karatisté obdivovali, co tato
hadí žena dovede.
Po celodenním sobotním tréninku jsme s
naším senseiem a hosty z Čáslavi strávili
dlouhý večer plný diskuse v klubu sokolovny na naše oblíbené téma - karate-do.
Hosté využili možnosti spaní v sokolovně.
V neděli ráno nás opět čekal trénink.
Díky zázemí naší staré dobré sokolovny
provázela celý seminář skvělá nálada a
hned jsme začali se senseiem plánovat
speciálně zaměřený podzimní víkendový
seminář.
Karel Záhrobský
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Foto: Jitka Záhrobská
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

MLADŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ZÁPASY. A ÚSPĚŠNÉ!
Počátkem dubna i pro naši mladší fotbalovou přípravku začala jarní část sezóny, která
se skládá ze šesti turnajů, v nichž se utkáme
s týmy Hrusic, Čestlic, Kounic, Všestar
a Louňovic.
Už 8. dubna jsme zavítali na první turnaj do
Hrusic, kde jsme po bojovném výkonu poznali, že se dá hrát s každým, a nakonec obsadili
konečné 3. místo a získali ocenění pro nejlepšího brankáře, našeho Dominika Dvořáka.
Uvedené výsledky jsme potvrdili o čtrnáct
dní později, kdy jsme další turnaj hostili na
našem domácím hřišti v Nehvizdech. Všichni kluci hráli opravdu překrásný fotbal
a myslím, že nejen diváci, ale ani my, trenéři, jsme chvílemi nevěřili, kde se to v těch
našich Nefíkách bere. Mohli jsme obdivovat, jaký pokrok za poslední měsíce udělali.
Vše vyústilo v nádherné druhé místo, kdy
nám vítězství uteklo až v posledním napínavém utkání, ve kterém jsme remizovali
s pozdějším vítězem ze Všestar. Při vyhlášení došlo ještě na ocenění našeho nejužitečnějšího hráče, kterým se stal Ivan Nehrya.
Za celý tým bych chtěl poděkovat všem
příznivcům, a to nejen z řad rodičů, kteří
kluky celý turnaj povzbuzovali, maminkám
za sladké i slané pohoštění pro všechny
hráče a vůbec všem, kdo nám pomohli si
den náramně užít.
Text a fota: Petr Dvořák
afknehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

STARŠÍ PŘÍPRAVKA ZMĚŘILA SÍLY S EVROPOU

V neděli 30. dubna se starší přípravka AFK Nehvizdy účastnila Mezinárodního turnaje pro ročníky 2006 ve Františkových
lázních, který pořádala Česko-Německá fotbalová škola pod
záštitou Ministerstva školství a tělovýchovy a starosty města
Františkovy Lázně. Výjezd na mezinárodní turnaj do Františkových Lázní byl pro náš fotbalový tým starší přípravky především odměnou za dřinu posledních dvou let, během kterých
jsme najeli definitivně na systém Coerver Coaching a kluci jsou
v podstatě třikrát až čtyřikrát týdně na hřišti a zdokonalují své
fotbalové dovednosti.
Třicet klubů z celé Evropy nominovalo vesměs své mládežnické
výběry 2006, v našem mužstvu sedmnácti kluků máme pět narozených v roce 2006, zbytek týmu, což jsou více než dvě třetiny,
tvoří kluci ročníků 2007 a 2008, což je pro hodnocení našeho
týmu v tomto turnaji velmi důležitý fakt.
Z těch nejznámějších klubů jmenujme FC Southampton, Dynamo Berlín, AC Sparta Praha, Viktoria Plzeň, Dynamo České
Budějovice. Zápasy se hrály na polovinu hřiště v rozestavení 7
+ 1, tedy v systému, který naši kategorii čeká až od nové sezóny
2017/18. Naše očekávání vycházela z měsíc staré zkušenosti, kdy
jsme absolvovali již jeden mezinárodní turnaj na „velkém hřišti“
v Kochánkách u Benátek nad Jizerou. Víme, že se výsledkově
nelze zatím s „ligovými“ dětskými týmy srovnávat, neboť tyto
nastupují zpravidla v TOP sestavách, tedy komplet ročník 2006, a
bývají to výběry ze široké hráčské základny.
1. zápas

3. zápas -

TJ Olšany (celkově 24. místo v turnaji): 0:2

Kluci se zvedli a předvedli výborný týmový výkon plný bojovnosti
a krásných fotbalových momentů. Vlastní gól a jeden nedůraz při
rohovém kopu znamenal prohru se srovnatelným soupeřem (mimochodem fotbalová výběrová akademie).
4. zápas -

FC Grimma (celkově 17. místo v turnaji): 0:6

Náš tým předvedl unavený výkon proti věkově vyspělejšímu soupeři, únava sehrála opravdu velkou roli.
Výkony v odpolední skupině lze hodnotit jednou větou: stejná fotbalová
úroveň soupeřů s naším týmem, šlo většinou o výběry z velkých měst.
- Petřín Plzeň prohra 0:5
- Kohouti Rokycany prohra 0:2
- 1. FC Karlovy Vary prohra 0:3
- Baník Stříbro (slabší soupeř) remíza 0:0
- MSK Trmice výhra 3:0
Objektivní hodnocení:
9 zápasů, 2 skvělé výkony, 2 velmi dobré výkony, 5 nepovedených
zápasů, celkově 29. místo z 30 účastníků.
Nedostatek fyzické kondice, rychlosti, síly a psychické odolnosti byly
rozhodujícími fakty, ale naštěstí to jsou parametry, které pozitivně
ovlivní přibývající věk a náš intenzivní tréninkový plán.

Dynamo Berlín (celkově 4. místo v turnaji): 0:5

Z pohledu trenérů:
Nezajímají nás výsledky, hodnotíme jen individuální a týmové výkony
na hřišti a zde převažuje spokojenost s faktem, že naši prckové umějí
velmi dobře pracovat s míčem a umějí velmi týmově zabojovat (když
jsou vnitřně motivovaní) proti silnějšímu soupeři.
Realizační tým děkuje hlavně skvělým rodičům, kteří fotili, krmili
a hlavně skvěle fandili po celou dobu fotbalového maratónu.

2. zápas

Honza Jelínek,
Standa Hladík,
Honza Borovička
afknehvizdy@seznam.cz

Naši kluci podali velmi dobrý výkon proti věkově (silově, mentálně, rychlostně) vyspělejšímu soupeři z profesionálního klubu
na hranici našich možností. S rostoucím tlakem soupeře přišly
individuální chyby, ale pro nás trenéry to byl nejdůležitější zápas
dne a jasná zpráva, že fotbalově kluci jsou schopni konkurovat
velkým týmům, když se bude nadále poctivě makat v tréninku.

ABC Braník (celkově 7. místo v turnaji): 0:7

Přípravka odvedla slabý výkon proti věkově vyspělejšímu
soupeři.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 8. 5. 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: OMIKRON INVEST, s. r. o. 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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