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ZASTÁVKY NA BULÁNCE UŽ JSOU V PROVOZU.
BRZY ZAČNE JEZDIT I NOVÁ LINKA DO MSTĚTIC

Novou autobusovou linku z Nehvizd na vlak
do Mstětic bychom rádi zavedli v lednu nebo
v únoru 2020. Vše bude záležet na vstřícnosti
Ropidu a souhlasu kraje.
Mstětice jsou stejně jako Nehvizdy v tarifním
pásmu 1.

Od 15. prosince jsou v provozu nové zastávky
Na Bulánce. Bohužel někteří řidiči neměli dostatek informací, takže v neděli 15. a v pondělí
ráno 16. prosince na zastávkách nezastavili.
Počáteční nedostatky ale rychle zmizely
a autobusy již na zastávkách, které byly osazeny
novými přístřešky, pravidelně zastavují.
Zastávky jsou na znamení, to však neznamená,
že by cestující museli na řidiče mávat. Pokud

na zastávce cestující čekají, autobusy musí zastavit. Podrobnosti najdete například na tomto
odkazu: https://pid.cz/prakticke-informace/
zastavky-na-znameni/.
Další dvě zastávky budou v roce 2020 vybudovány u Lidlu a také bude dokončen chodník.
Zastávka u nádraží ve Mstěticích je UŽ TAKÉ
dokončena, nyní jednáme s úřady o jejím
zprovoznění.
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Halová sezóna je již za dveřmi a nejen my
pilně pracujeme, ale také atleti, kteří se
k nám chystají na mítink, hlásí dobrou
formu. Z nově ohlášených hvězd 3. ročníku
DNA ALUTEC KK mezinárodního atletického mítinku Hvězdy v Nehvizdech se můžete
těšit například na Jordana Latimera (USA)
- mistra NCAA, který pravidelně skáče za
8 metrů. Další skokanskou hvězdou bude
britský výškař s osobním rekordem
236 centimetrů Chris Baker.
Jelikož letošní mistrovství světa bylo velice
pozdě a rok 2020 je olympijský, tak dostat
světovou atletickou špičku do Nehvizd je
velice obtížné. I tak se můžete těšit na několik borců s osobními maximy nad 230 cm
nebo například startovní pole koulařů, kteří
se pyšní mnoha medailemi z těch opravdu
největších akcí, jako jsou kontinentální šampionáty nebo mistrovství světa.

PYTLE NA BIOODPAD......... 6
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA....8
CO S CYKLOSTEZKOU?.........9

WWW.NEHVIZDY.CZ

Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz

Největší peckou a poctou mítinku je však zařazení závodu do vybraných závodů Českého
atletického svazu po bok například Zlaté
tretry, Memoriálu Josefa Odložila nebo Memoriálu Ludvíka Daňka. Navíc jsme dokonce
zařazeni do světového rankingu
a toto zařazení se v halové sezóně týká pouze
nás a mítinku Indoor Gala v Ostravě. Světový
ranking znamená, že atleti mohou na našem
mítinku sbírat body, které potřebují k nominaci na Olympijské hry do Tokia!
Dále se můžete těšit na nově vzniklou hymnu
mítinku, kterou si pro vás připraví děti
z naší základní umělecké školy a při slavnostním zahájení ji premiérově zazpívají. Takže
22. ledna od 17 hodin na viděnou v hale při
světové atletice!
Tomáš Vojtek,
www.hvezdyvnehvizdech.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VZPOMÍNKA NA ZAHÁJENÍ ADVENTU
Dobroty jsou už sice pryč, ale z fotek Richarda
Sedlického, Pavla Horáka a Davida Janků na
vás dýchne atmosféra tradičního sousedského
setkání při zahájení adventního času. Tentokrát
s novinkou – živým betlémem.
A kdo se na letošních přípravách podílel? Všichni, kdo jste přišli a udělali nehvizdský advent
adventem. Všichni, kdo přinesli něco sladkého
z domácí trouby.
Díky patří dámám z úřadu, bez nichž by to vůbec nešlo. Zastupitelům, kteří advent připravili
a odpracovali. Jiří Glatt a Daniel Štěch opět
nezklamali a díky jejich organizaci stály stánky,
všichni měli všechno a nic nebyl problém.
Richard Sedlický nejen fotil, ale staral se také
o aparaturu, Josef Kolář o to, aby si elektřina
nakonec neřekla, že nic nebude ;-).
Tomáš Adamec a Jana Nepivodová točili Nebeské dobroty. Petra Doucková společně s Klárou
Příplatovou stojí za celou malovanou atmosférou adventu. Hasiči a fotbalisté připravili hřiště
tak, že se stovky návštěvníků dobře měly. A ten
nádherný slaměný betlém každý rok zdokonalují
členové školské komise a další dobrovolníci.
A poděkování míří i k pracovníkům nehvizdských technických služeb.
Ale vůbec by to nešlo bez práce učitelek a učitelů
z mateřské, základní a základní umělecké školy.
Vystoupení dětí, nehvizdského sboru JenTakt
pod vedením Vendy Jíry, vánoční dražba pro
školu, animační program pro nejmenší, který
připravili školáci pod vedením Kateřiny Nedvědové, výstava výrobků dětí, keramiky, nebeský
pošťák – vše bylo dokonalé! A moderace ředitele
školy Luboše Rýdla opět bezchybná. A DJ Tomáš Nekola už k našemu adventu také tak nějak

patří a hraje skvěle! V neposlední řadě tu byla
řada dobrovolníků, bez nichž by se celá akce
neobešla a kteří ji rok co rok odpracují s láskou
a bez nároku na jakoukoli odměnu. Díky patří
také sponzorům.

Petra Horáková
petra.horakyne@gmail.com
Fota na stranách 2 a 3:
Richard Sedlický, Pavel Horák a David Janků

FINANČNÍ ZÁŽITKY PANA ŘÍDÍCÍHO
Na adventní dražbě se vybralo 33 200 Kč. Paráda.
Kolegyně si peníze odnesly v plechové krabičce
domů – potud vše v pořádku – a v pondělí mi je
předaly. Vložil jsem je do obálky s tím, že hned
v pondělí musí být na účtu školy. Dorazili jsme do
spořitelny, já sáhl pro obálku a povídám dámě za
okýnkem: „Prosím na účet školy, 33 200.“ Dáma
nasypala peníze do té mašinky, v ní to zahrkalo
(v té mašince), spočítala peníze a... 28 200.
Postižen kantorským povoláním povídám: „Znovu
prosím a lépe.“ Výsledek stejný. To už všichni ve
spořitelně koukali jak surikaty, tak té dámě povídám: „To máte asi rozbitý, ne?“ Ale jen tak nesměle
jsem to řekl... Neměla, počítali jsme to několikrát,
pořád stejně. Zpotil jsem se, mazal do bankomatu,
vyzvedl si a bylo. Povídám si, potud dobrý, ale
nějak jsem s tím před svátky nepočítal nebo co...
No nic. Vypotácel jsem se ze spořky a volám kolegyni, jak je to možné? Co by nebylo, s jedním
z našich dražitelů jsme se dohodli, že přinese peníze později, protože dražil vysoko a tolik s sebou
neměl. Podali jsme si na to ruku a já na to okamžitě
zapomněl. Konec dobrý, všechno dobré. Nechybí
ani koruna nikomu, jen kdybyste potřebovali
poradit s penězi, tak u kolegů prosím...
Luboš Rýdlo
https://www.skolanehvizdy.cz/
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Celou fotogalerii ze Zahájení adventu
v Nehvizdech najdete na: https://www.zonerama.com/ris65/Album/5848464.
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
S DĚTMI A STAROSTOU
V úterý 17. prosince se naši senioři sešli na
vánočním posezení ve školce. O krásný program
se postaralo skoro 20 čertíků pod vedením
učitelek ze školky v sokolovně. Vystoupení bylo
moc krásné a všem se líbilo. Závěrem čertíci rozdali dárečky a za velikého potlesku se rozloučili.
Starosta Vladimír Nekolný odpovídal na různé
dotazy seniorů, informoval o chystané besedě
s veřejností, kde se představí nový projekt
rychlodráhy za dálnicí, hovořil také o obchvatu
Nehvizd a řadě dalších témat, která seniory zajímala. Po diskuzi se zastupiteli jménem seniorů
čestný občan Nehvizd Miloš Ryčl poděkoval
starostovi za dosavadní práci.
Text a foto: Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

NEBESKÝ POŠŤÁK INFORMUJE
Moji milí Nehvizďané tam dole na Zemi,
doručil jsem Ježíškovi 33 zalepených, tedy doporučených, a 47 obyčejných zásilek. Ty obsahovaly
přání, která mě ani Ježíška nezaskočila: Voňavku, malý tank, sešitek a propisku, lego, pistoli,
auto, křečka, morče, psa, plyšáka, nepromokavý
bryndák (ano, důležité, Nebeský pošťák to jako
fungující děda ví), maskáče, vidle (oceňujeme návrat k zahrádkaření), elektrický vláček, bubínek,
kolečkové brusle, jednorožce, plyšového pejska
čivavu. Mladý přírodovědec Luky si přál Volání
divočiny 3.
Neuměl jsem mu vysvětlit, co je to Topgal Ally
19909 G. Vy to víte? Snad si to Ježíšek v Nebeském počítači našel.
Ježíšek ocenil jako nejkrásnější přání větu: „Přeji
si krabici panenek a kočku a hodně jedniček!“
Přiznám se, že některá přání jsem Ježíškovi nepředal, protože si troufám splnit je na Zemi sám:
Pokusím se vyjednat dobré známky na vysvědčení, zvláště z dějepisu (v 7. A se to určitě zdaří).
Nu, teď tu máme vyšší věkové kategorie.
„Milý Jéžo, chci elektrickou kytaru.“ – Tak toto přání jsem ze zásilky vyřadil. Ježíšek je ze staré školy,
má dobré vychování a nechtěl jsem ho urazit.
„Přála bych si, aby byli všichni zdravý a abych
našla opravdovou lásku a štěstí.“ – Ta slečna psala
přání tak nadšeně, že jsem neměl sílu upozornit

ji na pravopisnou chybu. Ježíšek, ve shodě se
školskou praxí, jednu chybu toleruje a soustředí
se na splnění přání.
„Prosím, ať se vyplní všechna přání všem dětem
naší školy i na celém světě. Nám kolegům prosím
pošli nové nervy a spoustu pohody, kterou na
škole máme.“ – Ježíšek slíbil paní učitelce zásilku
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nových nervů (pro některé třídy budou prý
impregnované), posílení pohody prý není nutné,
protože pro tak skvělou školu je to zbytečné.
Nebeský pošťák,
Ježíškova pošta, pobočka 01 – Nehvizdy
Foto: Richard Sedlický
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TRADIČNÍ
MIKULÁŠSKÁ
V SOKOLOVNĚ
V sokolovně 4. prosince naděloval Mikuláš s andělem. I čerti byli, ale schovaní v pekle. Ve velkém
sále si mohly děti vyrobit také krásné vánoční
dekorace
Podívejte se na fotografie z tradiční akce
Mikulášská nadílka v sokolovně, kterou řadu let
v Nehvizdech pořádá pro děti TJ Sokol Nehvizdy.
Text: pep
Foto: Josef Kolář a David Janků

PO ČERTECH
PRIMA
ODPOLEDNE
V sokolovně TJ Sokol Nehvizdy si v neděli
8. prosince děti užily odpoledne s čerty. Nejprve
se dozvěděly v Čertovské pohádce, jak se hloupí
čerti naučili číst, psát a počítat, a pak se s čerty
vyfotily a pořádně si zatančily.
Text: pep
Foto: David Janků a Pavel Horák.

Témata:
 Vysokorychlostní trať
Praha – Brno
 Obchvat Nehvizd
 Nová skála

Městys Nehvizdy
zve všechny občany
na besedu

O ROZVOJI MĚSTYSE
16. 1. 2020 od 17 hod.

ve školní jídelně,
Bedřicha Mouchy 243,
Nehvizdy
Součástí každého tématu bude zhruba desetiminutová
prezentace. Ptát se můžete na vše. Na vaše dotazy
odpovědí představitelé SŽDC, starosta, místostarosta,
předsedové komisí a další zastupitelé, odborníci na
životní prostředí a krajinný rozvoj a zástupci firmy Logla.
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ZAJEĎTE SI DO IQ PARKU, STOJÍ TO ZA TO
Víte, jak jste chytří? Přijeďte do IQ PARKU, kde
vás čeká plno zábavy a chytrých hlavolamů.
Třída 5.D tam už byla a ohromilo je to.
Vyzkoušejte si např. židli pro obra, zrcadlové bludiště, potápění lodi, oční klamy… Jestli chcete víc,
můžete do IQ LANDIE. A jestli vše nestihnete,
můžete tam i přespat.
Text: J. Moldříková, D. Ryklová,
S. Mikešová, M. Elznerová,
Z. Tasawar, M. Heršálek

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA ROZEZNĚL
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Na koncertě první adventní neděli 1. prosince
vystoupily děti z kroužku klavíru Dětského centra
Dráček, nehvizdský sbor JenTakt pod vedením
sbormistra Václava Jírů, čelákovický sbor AniMuk. Jako host vystoupila Petra Nikodémová.
Koncert připravilo Dětské centrum Dráček.
Text: pep
Fota: Pavel Horák
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPRAVÍME MĚŘICÍ BÁZI, JE TO
SVĚDEK ZAČÁTKŮ LETECTVÍ

PYTLE
NA BIOODPAD UŽ
JSOU K DOSPOZICI

Možná jste si všimli při příjezdu do Nehvizd
od Prahy, že po levé straně, kousek od nových
zastávek Na Bulánce, chátrá malá věžička jde o měřicí bázi z první třetiny 20. století.
Městys se již od roku 2012 snažil zajistit, aby
bázi získal a mohl opravit. Od začátku jsme
věděli, že by byla velká škoda přijít o zajímavou
technickou památku, která od roku 1926 sloužila
jako jeden ze dvou měřicích bodů při výpočtu
rychlosti letu vrtulových letadel . Druhá báze je
u Horních Počernic.
Několik let trvalo, než se obci podařilo bázi
převzít a naplánovat opravu, v příštím roce bude
měřicí báze opravena a vytvoří tak jeden ze
zajímavých vstupních prvků do naší obce.
Na fotografiích a vizualizaci můžete vidět, jak
v současné době vypadá a jak bude vypadat po
opravě v příštím roce.

Od 17. prosince si můžete v podatelně obecního úřadu pořídit speciální rozložitelné pytle
na kuchyňský bioodpad. Menší za čtyři, větší
za pět korun za kus. Až pytle naplníte, stačí je
v úterý či v pátek dát před váš dům, technické
služby je odvezou. Veškerý bioodpad můžete
do konce března odevzdávat také na sběrném
dvoře.
A připomínáme, že si podobně můžete v podatelně úřadu pořídit také pytle na nápojové
(tetrapakové) kartony, papír a plast. Pytle na
tetrapakové obaly jsou oranžové a jsou zdarma. Na papír (modré) a na plast (žluté) pytle
stojí 6 korun jeden. Také ty pak stačí naplnit,
vystrčit před dům a každé úterý a pátek je
technické služby odvezou.

Text a foto: Richard Sedlický,
stavebni@nehvizdy.cz

DÍKY DOTACI MAJÍ KOMUNIKACE
V MĚSTYSI NOVÝ POVRCH
V letošním roce jsme postupně opravili ulice
U Hřbitova, Družstevní a Na Vodoteči. Její
oprava je rozdělena do několika etap, protože
musí být opraven jak povrch komunikace, tak
část vodovodu, který bude opraven řízeným
protlakem. Příští rok bude ještě dokončena
část komunikace u Rákosníčkova hřiště. Vše
musí být s ohledem na čerpání dotace uzavřeno
do 30. června letošního roku.
Na jaře loňského roku se otevřela možnost
požádat o dotaci na opravu místních komunikací. Obec provedla místní šetření a audit
technického stavu vozovek a na základě zjištění
se rozhodla, že o dotaci požádá.
Z provedeného hodnocení vyplynulo, že nejvhodnějšími komunikacemi pro podání žádosti
o dotaci na realizaci oprav jsou právě ulice
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U Hřbitova, Družstevní a Na Vodoteči.
S uvedenou žádostí městys Nehvizdy uspěl
a začátkem července nám bylo doručeno
rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ve
výši 60 procent nákladů na předpokládané opravy. Projekt byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
Celkem jsme opravili 4110 metrů čtverečních
živičného povrchu komunikací v úhrnné částce
maximálně 2 538 651 korun. V rámci této akce
opravila obec na své náklady i obrubníky
a kanálové vpusti.
Richard Sedlický,
předseda komise stavební,
stavebni@nehvizdy.cz
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Text: Daniel Štěch, zivotni@nehvizdy.cz,
Richard Sedlický, stavebni@nehvizdy.cz
Fota: Mirka Kvasničková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

NOVOROČNÍ SLOVA
ŘEDITELE ŠKOLY

Základní umělecká škola Nehvizdy, p.o.
Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy
.

Základní umělecká škola Nehvizdy, p.o.

Vážení přátelé,
stojíme na prahu nového roku 2020. Vždycky mi dělalo problém si v hlavě
srovnat konce roků kalendářních a školních, je to asi profesní deformace, ale
dobrá, je tu nový rok. V prosinci se toho u nás událo poměrně dost
a každou z událostí můžeme, myslím, považovat za významnou a radostnou.
Připomenutí a dík si určitě zaslouží všechny třídy, které se svými učiteli
připravily pro své blízké vánoční vystoupení. Jsem moc rád, že se nehvizdský
kostel opět rozzářil a rozezněl dětskou přítomností, české Vánoce tam prostě
patří, nicméně myslím, že jsme si užili vánoční vystoupení našich žáků i na
jiných místech. Radost nám udělali naši šachisté, nikdy bych nevěřil, kolik
jich ve škole máme. Ze školního kola bylo kolo meziškolní a z něho nově
vznikající šachový kroužek, paráda. Své medaile přivezli již tradičně atleti
a poslední předvánoční týdny patřily kromě jiného i školním projektům.
Pozornost jistě zaslouží „anglický“ projekt Exchanging Christmas cards and
postcards, z něhož mám coby skalní odpůrce sociálních sítí dvojnásobnou
radost. Díky našim paním angličtinářkám si žáci připomněli, že psané slovo
se dá napsat na pohled či do dopisu, vhodit do schránky a pak čekat na odpověď… No a celoškolní projekt Kapička Anička nejenže prohloubil znalosti
žáků o vodě a životním prostředí, ale zejména propojil žáky napříč ročníky
a třídami. Díky za to!
Věřím, že rok 2020 bude pro naši školu klidný a úspěšný. Přeji nám všem
hodně pracovního elánu, optimismu, trpělivosti a nadhledu – a hlavně to,
abychom se do školy mohli každý den těšit. Vždyť důvod se pro to vždycky
najde!
Abych nezapomněl – 30. ledna ve čtvrtek vydáváme výpis z vysvědčení
a v pátek 31. ledna mají žáci volno!
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

KOREPETITOR
Základní umělecká škola Nehvizdy přijme do
svého pedagogického týmu

KOREPETITORA
pro taneční výuku a zpěv.
Praxe výhodou.

Dotazy či nabídky zasílejte prosím na:
info@zusnehvizdy.cz
nebo volejte na tel.:
326 991 153

INFO:
IZO: 181 096 013
IČO: 06630251
B.ú.: 5240089369/0800

KONTAKT:
ředitelna: 326 991 153
sborovna: 326 991 152
ředitel: 777 113 048

WEB:
www.zusnehvizdy.cz
info@zusnehvizdy.cz

ADVENTNÍ ZUŠKOHRANÍ 2019 V NEHVIZDECH
Vánoční čas je příjemný požitek všedního
života a tak jsme se rozhodli podpořit krásný
časoprostor tématem Vánoc s uměním našich žáků. Nový projekt Adventní ZUŠkohraní by mělo propojovat umělecká srdce napříč
obory.
9. 12. 2019
V pondělí 9. 12. proběhl první termín našeho
Adventního ZUŠkohraní. V prostorách
knihovny se přišlo podívat na 30 rodičů
a posluchačů. První den byl v rukách pedagogů, ředitele Aleše Hávy a Ing. Lenky Jankovské. Tady se představili žáci z klavírního
a pěveckého oddělení. Zazněly hlavně klavírní
skladby klasických autorů i současných
a zpěvem dominovaly písně populární jak
se živým doprovodem (korepetitorem), tak
i ve verzi karaoke.
Novinkou letos byly zaranžované čtyřruční klavírní koledy, kde se žáci doprovázeli
navzájem. Zažili tak významný úkol zodpovědnosti za svůj výkon vůči svému spoluhráči
a souznění společné hry.
10. 12. 2019
Úterý patřilo ve druhém Adventním ZUŠkohraní opět klavírům a hercům. Poprvé se
představili žáci ze třídy paní učitelky Magdy

Pospíšilové. Žáci z literárně-dramatického
oboru nastudovali z pera Karla Čapka úryvky
Dášeňky a také předvedli aktovku z vlastní
tvorby pana učitele Lukáše Klímy – Jízda ve
vlaku.

12. 12. 2019
Čtvrtek byl doménou kreseb a keramiky.
V novém prostoru na Pražské 100 pro nás
výtvarné oddělení pod vedením paní učitelky
Petry Hřivnáčové přichystalo galerii s výstavou kreseb, maleb a keramických výtvorů.

hale ZŠ. Zde nám hlavně zatančili žáci tanečního oddělení. Paní učitelka Mgr. Barbora
Kaplanová připravila dva klasické tance,
a to z baletu Louskáček od P. I. Čajkovského
a Zimní radovánky od É. Waldteufela. Taneční obor jsme propojili z kolektivní hudební
výukou a tím pádem vystoupili nejmladší žáci
z PHV.
Novinkou bylo představení našeho Sboru
H.N.M.P., který vznikl na hudební nauce pod
vedením Magdy Pospíšilové. Sbor zazpíval
samozřejmě koledy, ale i vlastní tvorbu paní
učitelky. Od nového pololetí uvažujeme
o speciální hodině sborového zpěvu, kterou
žáci v nižších ročnících běžně nemají.
Prvním větším veřejným produktem jejich
práce bude nově připravovaná hymna pro
nehvizdské atletické setkání Hvězdy v Nehvizdech. Momentálně se intenzivně pracuje na
textu, hudbě, kompozici a přípravě k natočení
singlu.
Ti, kteří nestihli naše Advetní ZUŠkohraní, mají možnost vše shlédnout na našich
stránkách www.zusnehvizdy.cz v příspěvcích
Aktuality nebo Události.

16. 12. 2019
A poslední den Adventního ZUŠkohraní proběhl nově v gymnastickém sále ve sportovní

Aleš Háva
reditel@zusnehvizdy.cz

11. 12. 2019
Třetí Adventní ZUŠkohraní bylo velmi
příjemně propojené napříč třemi předměty.
Setkali se zde žáci z výuky zpěvu, kytary
a flétny. Žáci měli o podporu postaráno, protože některé z nich doprovázeli pedagogové –
Tomáš Uhlík na akustickou kytaru a Barbora
Šrejmová na altovou flétnu. V úpravách
zazněly i koledy pro flétnu a kytaru a flétnu
a klavír. Rozkvetla nám i rodinná seskupení,
kde si bratři Mašovští a bratři Pličkové společně zamuzicírovali.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ LISTOPADOVÉHO INFORMACE
Z ÚŘADU
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
1. Zvolen byl nový člen Rady městyse Nehvizdy
Jiří Poběrežský.
2. Termín provedení inventur za rok 2019 do
15. 1. 2020.
3. Předloženou etapizaci výstavby společnosti
Canaba – pozemní stavby, s. r. o., v lokalitě
U Studánky s ukončením výstavby v roce 2029.
4. Předloženou variantu vodovodního přivaděče
západ.
5. Zápůjčku 10 mil. Kč pro TS Městyse Nehvizdy,
s. r. o., na profinancování přístavby ZŠ s tím, že
zápůjčka bude vrácena městysu do 31. 12. 2019.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2019.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
11. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p. č.
527/1 v k. ú. Nehvizdy za 10 000 Kč (na základě
smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 29. 1. 2019)
a pověřilo starostu jejím podpisem.
12. Návrh vlajky městyse s označením 2A navržený heraldikem.
13. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném

odběru použitého rostlinného oleje za každou
umístěnou sběrnou nádobu 500 Kč za rok bez
DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
1. Finanční výbor provedením kontroly hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Nehvizdy,
Dětské skupiny městys Nehvizdy, ZUŠ Nehvizdy
a SDH Nehvizdy.
2. Kontrolní výbor provedením kontroly plnění
usnesení ZM za rok 2019.
3. Starostu jednáním se společností Canaba – Pozemní stavby, s. r. o., ohledně bytů a zdravotního
střediska.
Složení Rady městyse Nehvizdy:
Vladimír Nekolný, Josef Kolář, Richard Sedlický,
Pavel Horák, Jiří Poběrežský
Složení Zastupitelstva městyse Nehvizdy:
Vladimír Nekolný, Josef Kolář, Jiří Glatt, Richard
Sedlický, Daniel Štěch, Pavel Horák, Karel
Záhrobský, Jiří Poběrežský, Roman Mikeš, Tomáš
Adamec, Radim Keith, Jana Nepivodová, Eliška
Myslivečková, David Janků, Vladimír Bartoš.
Více informací a celé znění zápisu ze zasedání
najdete ve vývěsce před úřadem nebo na úřední
desce webu Nehvizd.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

MÍSTNÍ POPLATKY 2020 
ZMĚNA PODLE NOVÝCH VYHLÁŠEK
POPLATEK ZA PSA – (OZV č. 2/2019)
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč.
Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 200
Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2020.
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU –
(OZV č. 6/2019)
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu činí 750 Kč za trvale hlášenou fyzickou
osobu na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým
pobytem nebo přechodným pobytem na území
obce na dobu delší než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které
dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku
65 a více let (poplatek činí 650 Kč za rok). Fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba
uhradí 750 Kč za rok.
Poplatek splatný jednorázově bez vyměření
do 31. 3. 2020.
Známky na popelnice budou dle rozhodnutí rady
městyse ze dne 7. 1. 2019 vydávány podle počtu
trvale přihlášených osob v čísle popisném takto:
1 známka – počet 1 až 3 osoby
2 známky – počet 4 až 6 osob
3 známky – počet osob 7 a více
Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen,
bude majiteli vydána pouze 1 známka.
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově
nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na úřadu
městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem
na účet 5226201/0100. V případě, že budete
platbu provádět převodem na účet, uveďte do
variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v
podatelně. Bližší informace na tel. 326992523
nebo 724191245.

KOLA – PRODEJ,
SERVIS

LYŽE
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· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA
· BAZAR

Náchodská 708/79, Praha 9
Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897
www.cyklopocernice.cz
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Termín uzávěrek pro vaše
příspěvky i inzerci je 15. den v měsíci
– váš příspěvek bude otištěn v následujícím vydání Nehvizdského Kurýra.
Veškeré připomínky a náměty můžete
psát na mail: mestys@nehvizdy.cz.
Objednávky inzerce můžete psát na
mail: kvasnickova@nehvizdy.cz,
případně volejte na telefon
326 992 523 nebo 724 191 245.

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZEPTALI JSME SE NAŠICH POLITIKŮ

ANKETA MEZI ZASTUPITELI: JAK ZVÝŠIT
BEZPEČNOST NA NAŠÍ CYKLOSTEZCE?
Jak byste si představovali ideální bezpečnostní opatření v Toušenské
ulici u cyklostezky?

Foto: Richard Sedlický
Je to již dva roky, co byla bezpečná cesta
do školy otevřena, a já si nemohu odpustit
poznámku, že řešení přechodu v Toušeňské
ulici je i po realizovaných úpravách stále
nejnebezpečnější částí celé cesty, a výrazně tedy oslabuje smysl této cesty, který je
obsažen v jejím oficiálním názvu „bezpečná“. Otázka dnes položená měla být nejen
zodpovězena, ale také realizována již při
jejím otevření.
Jsem přesvědčen, že pro určité procento řidičů je omezení rychlosti dopravní značkou
spíše informativní záležitostí a to, co skutečně řidiče zbrzdí, je fyzická bariéra. V tomto
případě by tato bariéra měla mít podobu
zvýšeného prahu pro přechod (pozn.: tento
návrh byl před rokem v našem volebním
letáku).
Pokud o těchto věcech mluvíme na zastupitelstvu, tak stále slyšíme o tom, jak složité je
jednání s úřady a co všechno nám jako obci
nedovolí vybudovat.
Já osobně bych bojoval za zvýšený práh,
protože své auto si nikdo rozbít nechce. Pokud k tomu povolení opravdu nelze získat,
tak vybudujme to, co nám bude povoleno,
ale hlavně s tím neotálejme. Pokud nelze
vybudovat práh, tak tam dejme semafor,
ale nespoléhejme na značky či na optické
retardéry.

Upřímně, nevím, co si o takovéto otázce mám
myslet. Přišla v moment, kdy jsem osobně
byl i u PČR Brandýs, abych zjistil přesný stav
věci, co se smí na této komunikaci vše udělat
a co ne. Za naši komisi jsme i navrhovali jistá
řešení. Některá byla realizovaná v celku rychle,
jako například úprava rychlosti před vjezdem
do obce.
Zpátky však k zásadnímu problému, který si asi
současné vedení obce neuvědomuje. Že stavět
bezhlavě z dotací také určitě nejde. Nazvat
tuto stezku „Bezpečnou cestou do školy“ jen
proto, aby mohla být část financována z dotací,
mi přijde nesmyslné. Nevidím v tom totiž nic
bezpečného. Když již lidé volají o opatřeních,
protože protínání se silnicí je pro naše děti
hodně nebezpečné, začnou se vymýšlet bezpečností prvky, aby (ne)bezpečná stezka do školy
byla bezpečnější. Najednou se vymyslí i článek,
který již v titulku hovoří jasně: Stezka není
bezpečná, zkusme se zamyslet, jak ji ideálně
zabezpečit. Nepřijde vám to absurdní?
Nehvizdy nemají jinou cestu kolem obce než
hlavní Pražskou. Místo stezky se klidně mohla
postavit druhá objízdná silnice podél Nehvizd
pro domácí, aby se dostali třeba od tělocvičny
až za Unigu a nemuseli jezdit jen po hlavní –
a klidně vedle toho pak postavit i cyklostezku.
Nemá cenu se dále rozepisovat. Samozřejmě
tam nyní stojí cyklostezka. Třeba tam jednou
povede mírný nadjezd nebo podjezd, aby se
stále nemuselo zastavovat nebo bát o svoje
děti před silnicí. V současné době, jak jsem
již zmiňoval, jsou značky upravující rychlost
dále od vjezdu do Nehvizd, val z pravé strany
směrem do obce by neměl mít keře a vesměs
celá tato zatáčka by měla být i pro automobily
přehledná. Retardéry nebo přejezdové polštáře
bohužel legislativa nepovolí. V neposlední řadě
ani policie Brandýs není proti tomu na tomto
úseku instalovat měřící kamery.

Z hlediska bezpečnosti považuji přechod na
cyklostezce v Toušeňské ulici za stejně bezpečný jako ostatní přechody v obci. V jeho
blízkosti je omezena zeleň, snížena maximální rychlost a přechod je označen
a nasvícen speciálními lampami. Výhoda
této cesty spočívá v tom, že na celé cestě
směrem do školy a fotbalové hřiště chodci
a cyklisté přecházejí pouze jednou, a to na
méně frekventované ulici.
Pravdou je, že mnozí řidiči ani chodci své
povinnosti neplní, protože jsou buď bezohlední, nebo příliš mladí. Musíme vyloučit
opatření, která nejsou možná, jako podchod, nadchod a retardér. Podchody a nadchody není v místě postavit kvůli rozvodům
vody a elektřiny a retardér nechce povolit
krajské středočeské ředitelství policie. Jednou reálnou možností je měření rychlosti
a následné pokutování příliš rychlého řidiče. Druhou možností je tlačítkový semafor
podobně jako na přechodu v Pražské.
Obě opatření bude možné nasadit zároveň.
Nové auto s radarem je již v rozpočtu na rok
2020 a stavební úpravy pro tlačítkový semafor je možné udělat za provozu. Semafory je
v případě potřeby možné stihnout do konce
letošního roku. Je však potřeba vzít v úvahu
to, že u stávajícího přechodu strážník uděluje pokuty za průjezd červenou každý měsíc,
a některým řidičům již za opakování přestupku bylo odebráno řidičské oprávnění.
Zároveň je třeba mít v patrnosti, že žádná
opatření neposkytují absolutní bezpečí
a nesnímají z nikoho povinnost dbát zákonů
a starat se o vlastní bezpečnost.

Karel Záhrobský
TOP 09 a Nezávislí
k.zahrobsky@seznam.cz

Radim Keith,
SNK s podporou ODS
radim.keith@seznam.cz

Pavel Horák
SNK Za lepší život v Nehvizdech
horakp@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NEHVIZDY MEZI NEJVĚTŠÍMI
TENISOVÝMI KLUBY
Nehvizdský tenis se po přípravném období rozjel
do zimní sezóny naprosto skvěle. Naši tenisté
a tenistky reprezentují na celostátních turnajích
každý víkend. A je vidět, že do zimní sezóny
jsme dobře připraveni. Každý týden přibývají
krásné úspěchy a tenisové zážitky.
V nejstarší kategorii dorost do 18 let vyhrála na
přelomu listopadu a prosince celostátní turnaj
třináctiletá Nikola Kopřivová bez ztráty setu! Ve
finále porazila N. Rainke (LTC České Budějovice).
Skvělých úspěchů dosahujeme v mladším žactvu!
Daniela Kolářová vybojovala 3. místo na celostátním turnaji mladšího žactva do 12 let v Čelákovicích. Současně přidala ještě 3. místo ze čtyřhry.
V Nehvizdech jsme v prosinci pořádali celostátní
turnaje každý víkend.
Po dorostu patřil druhý turnajový víkend
7. - 8. 12. 2019 nejmladším kategoriím. Celou
sobotu probíhal celostátní turnaj kat. 8–9 let
a neděle patřila minitenistům 5–7 let.
Oba dny se do Nehvizd sjeli výborní tenisté
z různých klubů. Na obou turnajích měli hráči
TO Sokol Nehvizdy silné zastoupení. Ve starší
kategorii 8–9 let se Honzík Lukáš probojoval na
3. místo ve skupině. V minitenisu se výsledkově
nejlépe dařilo z našich nejmladších hráčů Natálce
Gramelové, která ve finále zdolala našeho Kubu
Popelku, a vyhrála celý turnaj útěchy.
Následující víkend 14.–15. 12. 2019 jsme pořádali
další celostátní turnaj, tentokrát pro mladší žactvo 10–12 let. A naši hráči zaznamenali výborné
úspěchy. Daniela Kolářová vybojovala titul ve
čtyřhře a současně vybojovala 3. místo ve dvouhře. Další naše hráčka Iva Smíšková si připsala
své první body do celostátního žebříčku mladších
žákyň hned na svém prvním turnaji žáků po
přechodu z babytenisu.
Naši mladší žáci rozjeli sezónu rovněž skvěle.
Dominik Bílek se na svém prvním turnaji v žactvu probojoval až do finále, Šimon Vališ vybojoval 3. místo ve dvouhře a se svým týmovým
spoluhráčem Jakubem Kapustou získali 2. místo
ve čtyřhře po těsné finálové porážce 5:7, 5:7.
Body na žebříček si výhrou v 1. kole připsal také
stále se zlepšující mladší žák Jan Schick.
Nehvizdský tenis systematicky rozvíjíme, sílu
a energii nám dodávají také skvělé dosažené výsledky, kterých si proto moc vážíme, nejvíce těch
dlouhodobých.
V kategorii starších žákyň do 14 let nás na celostátním turnaji kat. A (nejvyšší v ČR) v Rakovníku reprezentovala Nikola Kopřivová, která si
ve dvouhře vybojovala postup mezi nejlepších 16
hráček! Nehvizdy jsou mezi největšími tenisovými kluby! Sparta, ČLTK, Nehvizdy, Prostějov,
Přerov a Neridé. Zažíváme výborný tenisový
prosinec! A to není zdaleka všechno.
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy
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Skvělé úspěchy v mladším žactvu! Daniela Kolářová (TO Sokol Nehvizdy) vyhrála 14.–15. 12. 2019 celostátní turnaj ve čtyřhře a současně vybojovala 3. místo ve
dvouhře. O týden dříve vybojovala 3. místa ze dvouhry i ze čtyřhry.
Foto: Věra Kolářová

Další turnajový víkend 7. - 8. 12. 2019 v Nehvizdech – celou sobotu probíhal
celostátní turnaj kat. 8–9 let a neděle patřila minitenistům 5–7 let.
Oba dny se do Nehvizd sjeli výborní tenisté z různých klubů.
Foto: Petr Kopřiva
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

VLČATA SI ZAHRÁLA DALŠÍ
BASKETBALOVÝ TURNAJ

Hned v úvodu basketbalového turnaje
v Benešově 14. prosince jsme dostali známého soupeře z TJ Sokol Pečky - basket.
Bohužel jsme v tomto utkání nevyužili
velké množství střeleckých příležitostí
a prohráli jsme nejtěsnějším rozdílem
19:20.
Ve druhém utkání nás „deklasoval“ tým
Sparty Praha. V průběhu několika chvil
nás dokázal svou obranou zatlačit tak, že
jsme nebyli schopni několikrát vyhodit
balón z autu po obdrženém koši. Je to trochu i na nás trenérech, protože jsme včas
nedokázali reagovat na vzniklou situaci
a dát týmu impuls pro nápravu. Zápas
skončil 20:72.
V posledním utkání jsme čekali na dosud

neporažený tým domácích z Benešova.
Chválím naše vlčata, protože na hřišti ze
sebe vyždímala úplně všechno. Naši hráči
plnili hlavně v obraně to, co jsme po nich
vyžadovali. Bylo jasné, že soupeř je lepší
a že vyhraje, ale my jsme mu to nenechali
zadarmo. Utkání nakonec skončilo 16:32 ve
prospěch Benešova.
Vlčatům patří velký dík za jejich bojovnost
a budeme se těšit na další turnaj.
Za basketbalový oddíl
TJ Sokol Nehvizdy a trenéry
Petr Gomola
pgomola@gmail.com
Foto: Martina Kaiserová

Moje milá manželko,
přeji ti, ať jsou tvé letošní narozeniny naplněny jen štěstím a láskou. Jsi úžasná
a krásná žena, která si zaslouží jen to nejlepší každičký den v roce. Jsem nesmírně
vděčný, že jsi součástí mého života a vydrž
to se mnou ještě mnoho dalších let.
Hodně zdraví a štěstí Ti přeje
Libor
WWW.NEHVIZDY.CZ

GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V lednu oslaví v Nehvizdech
významné jubileum tito občané:

Václav ČEJKA
Hana ŠTECHOVÁ
Jarmila TÝCOVÁ
Stanislav KRÁL
Eva BENEŠOVÁ
Marta ADÁMKOVÁ
Helga ROHACZKOVÁ
Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NAŠI ATLETI USPĚLI
NA POLABSKÉ TOUR V KOLÍNĚ
Nejrychlejší běžkyní prosincové Polabské
tour v Kolíně byla Natálka Arwen Tlusťáková z atletického oddílu TJ Sokol Nehvizdy,
třetí místo si odvezla Eliška Stejskalová
a čtvrté Eliška Ludwigová.
Radost jsme měli také z výškařských úspěchů, protože naše atletky opanovaly všechny
tři stupně vítězů. První místo si v Kolíně
vyskákala Verča Havlíčková, na druhý stupínek vystoupala Hanka Mikulášová
a třetí byla Leontýnka Dupalová. A náš
Kuba Truhlář si vyskákal mezi chlapci také
třetí místo.
Text a foto: Tomáš Vojtek
atletikanehvizdy@seznam.cz

Inzerce

OČNÍ OPTIK MARTIN RYVOL VÁS ZVE

DO SVÉ PRODEJNY
OČNÍ OPTIKY
1+1 ZDARMA
OBRUBA s 50% slevou
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platnost akce do 30. 11. 2019

KUPON na AKCI
KUPON na AKCI

MASARYKOVA 96/12, ČELÁKOVICE – V PASÁŽI U SLUNCE
Prodáváme kvalitní skla české firmy Optika Čivice, brýlové obruby moderní, designové
i klasické za dostupné ceny pro každého. Zhotovení kompletních brýlí již do 24 hodin.
Využijte naši speciální nabídku: Při koupi kompletních brýlí do blízka nebo do dálky

1+1 sklo ZDARMA

Platí pro všechny jednoohniskové plastové brýlové čočky
a to včetně ztenčených s antireflexní úpravou, nebo

50% SLEVA na všechny obruby

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke každé objednávce dárek.
Provozní doba: Po–Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod., sobota 9:00 – 12:00 hod. • telefon: 323 631 260

Měření zraku na provozovně zdarma u každé zakázky.

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ

Městys Nehvizdy, TJ Sokol Nehvizdy,
AFK Nehvizdy a nehvizdští myslivci
jako hlavní partner srdečně zvou na

Zahrajeme si o skvělé zvěřinové ceny.
Vyhlášení vítězů ve 23 hodin!
K tanci a poslechu zahraje skupina BUENO.
Občerstvení – zvěřinový guláš.
Vstupné: 150 Kč, senioři 50 Kč

Předprodej vstupenek:
15. 1. 2020
19-20 hod. v sokolovně

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V měsíci listopadu se strážník zaměřil na
preventivní dohled na silnici číslo II/611,
kde chodci za snížené viditelnosti na sobě
nemají reflexní prvky a z vozidla jsou vidět
na poslední chvíli. Strážník kontroloval
chodce především v ranních hodinách. Třem
chodcům, kteří neměli reflexní označení
vůbec, udělil pokutu. Dalším, kteří měli
reflexní prvky umístěny špatně, takže zákonu
vyhověli, ale přesto nebyli vidět, se pokusil
pomoci.
Ve středu 20. listopadu odpoledne obyvatelka
Nehvizd oznámila napadení mužem v ulici
U Studánky. Strážník se dostavil na místo
incidentu, přivolal lékaře. Strážník zjistil, že
útočník odjel autem, přestože má zakázáno
řídit, a případ předal policii.
Ve čtvrtek 26. listopadu dopoledne oznámila
obyvatelka z Unigy, že u sousedů stojí vozidlo stříbrné barvy se zahraniční registrační
značkou a u domu se pohybují tři muži.
Strážník vyjel na místo, ale muži se v této
lokalitě již nenacházeli. Asi za půl hodiny
strážník našel vozidlo odpovídající popisu, které jelo z ulice Toušeňské směrem do
Čelákovic. Strážník vozidlo dojel a na pomoc

přivolal hlídku z Mochova. Po zastavení
všechny cizince ztotožnili, policie po nich
nepátrala.
Stejný den dopoledne se na úřad dostavila
obyvatelka Nehvizd, že jí volali z nějaké
společnosti ohledně aukce energií. Úřednice paní vysvětlila, že obec nic takového
nepořádala. Strážník se dozvěděl, že prodejce
dorazí do Nehvizd ve dvě odpoledne a bude
obcházet do šesti. Prodejce nakonec dorazil
s hodinovým zpožděním. Když spatřil, že
k domu obyvatelky přijíždí strážník, řekl, že
nemá čas, naskočil do auta a z obce odjel.
Ve čtvrtek 5. prosince strážník v obci zastavil
nákladní vozidlo. Vozidlo nemělo platnou
technickou kontrolu, unikal z něj olej, části
auta byly připevněny popruhem, auto mělo
sjeté pneumatiky a poškozenou registrační
značku. Řidič vozidla měl neplatný řidičský
i profesní průkaz. Vzhledem k tomu, že
za stejné přestupky dostal řidič pokutu již
před měsícem, postoupil strážník případ do
správního řízení.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz
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Kontakty
Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy
Strážník Michal Dudla
telefon: 602 520 722
e-mail: straznik@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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Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 20. 12. 2019. 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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