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NOVÉ ZASTÁVKY PONESOU
HISTORICKÝ NÁZEV NA BULÁNCE
Nové zastávky v lokalitě Canaba 3 ponesou
název Na Bulánce. Místopisné historické označení této lokality nám ve svém návrhu pojmenování zastávek připomněla paní Truplová, za
což jí děkujeme. Název zastávek schválili také
zastupitelé na říjnovém zasedání. Mezi dalšími
navrženými názvy byly například Pražská,
Canaba, Za Tarasem, Dubová, Lipová, V Aleji
nebo Za Valem.
Kolaudační prohlídka zastávek byla objednána
na 12. listopadu. Do tohoto termínu musí být
vyřízeny všechny doklady a revize a zastávky
musí být dostavěné a plně funkční včetně
veřejného osvětlení, přechodů a dopravního
značení. Pokud se vše stihne, zažádá obec
o zařazení autobusových zastávek již do zimního jízdního řádu. Držte palce!
Text a foto: Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz

UŽ JSTE BYLI V NEHVIZDSKÉ KNIHOVNĚ?
První říjnový týden patřil knihovnám po celé
republice. Tu nehvizdskou najdete v budově staré
školy. Pravidelně do ní chodí naši senioři a děti ze
základní školy, ale využít ji mohou také nehvizdští
středoškoláci a vysokoškoláci.
Paní knihovnice Klára Strnadová umí pomoci
i s vypůjčením učebnic a skript, které v nehvizdské
knihovně nenajdete.
Těšíme se, že si do obecní knihovny najdete cestu!
Podrobnosti o knihovně: https://www.nehvizdy.cz/
organizace-a-sluzby/obecni-knihovna/.
Online katalog: https://nehvizdy.kpsys.cz/#!/.
pep
Foto: Klára Strnadová
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Nová „Máňa“
SDH Nehvizdy mají z moderního
CAS K 25 Liaz 18.29. radost. Obec
automobil koupila za 240 tisíc
korun od obce Podolánka. Naši
hasiči i díky tomu mohou být
zařazeni do systému Hasičského
záchranného sboru ČR a zřídit
výjezdovou jednotku.
pep
Foto: Archiv SDH Nehvizdy
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ŽUPNÍ AKADEMIE V NEHVIZDECH
Velká událost, významná pro naši sokolskou
jednotu, se udála v sobotu 28. září ke Dni české
státnosti. Naše jednota byla pověřena župou Barákovou k uspořádání župní akademie. Samotné
akci předcházely měsíční přípravy, secvičování
a domlouvání, za jejichž zdárné dovršení patří
velký dík Renátě Jarošové.
Na programu se podílely nejenom oddíly z naší
tělovýchovné jednoty, kdy vystoupily oddíly
atletiky, cvičení dětí s Žížalím tancem, karate Tora
a tenisu, ale také oddíly z okolních jednot.
Pozvání přijal oddíl společenských tanců juniorů
a dětí z Lysé nad Labem, kteří se právě v sobotu
zúčastnili taneční soutěže a obsadili medailová
místa. Z Brandýsa nad Labem k nám přijely
děti z oddílu gymnastiky, jejichž neuvěřitelné
akrobatické kousky se všem velmi líbily. Hostoval
u nás i oddíl mažoretek Bailar z Petrovic, které
na svém kontě mají více než 15 titulů mistrů ČR
a Evropy. O překvapení na závěr se postaraly
sestry z Šestajovické jednoty, členky sokolské
stráže, s opravdu svátečním tanečním vystoupením v barvách trikolory, které rozvířily velký sál
sokolským kankánem.
Opět a s velkým úspěchem byly předvedeny sletové skladby Méďové, kterou předvedli děti a rodiče
z Lysé nad Labem, a Říčan a Radošovic, skladbu
Noty si zacvičily děti z Nehvizd a skladbu Spolu
předvedly sestry z Mochova.
V průběhu akce všichni cvičenci společně vytvořily živý obraz, který znázornil sokolské logo na
cvičební ploše.
Poděkování patří také Úřadu městysu Nehvizdy
za velkou podporu naší sokolské jednoty a župě
Barákově. Jsme rádi, že jsme si všichni společně
užili krásné podzimní sváteční odpoledne. Celé
veselí završila již tradiční posvícenská zábava,
která končila až v brzkých ranních hodinách.
Text: Hana Adamusová
sokol.nehvizdy@seznam.cz
Fota: Pavel Horák a Karel Záhrobský
Celou fotogalerii najdete na webu Nehvizd:
https://www.zonerama.com/ris65/Album/5660168

SOKOLSKÝ PROJEKT: SPOLU V POHYBU

Nehvizdští sokolíci a veřejnost se zapojili do projektu Sokol spolu v pohybu. V týdnu od 16. do 22.
září navštívilo naše oddíly přes 200 dětí
a dospělých.
Zájemci se mohli zapojit přímo do hodin v našich
oddílech atletiky, basketbalu, cvičení dětí, florbalu,
cvičení pro zdravá záda a stolního tenisu.
V některých oddílech si nechali otestovat své spor-
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tovní (výkonnostní) dovednosti a někde dokonce
proběhl i nábor nových dětí do oddílů.
Testovalo se dle věku (předškolní děti, žactvo,
dorost, dospělí a senioři) a pohlaví. Testy předškolních dětí byly zaměřeny na motorické dovednosti,
jako jsou rovnováha statická, dynamická, manipulace a pohybové schopnosti – běh, skok a hod.
U ostatních skupin se testovalo z hlediska spor-
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tovní všestrannosti a základních pohybových
dovedností (rychlost, síla, obratnost a vytrvalost) s
využitím testů zdatnosti.
Všichni jsme to zvládli na výbornou a budeme se
těšit opět za rok.
Renáta Jarošová, oddíl cvičení dětí
cvicenickonehvizdy@seznam.cz
Fota: trenéři jednotlivých oddílů
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NEHVIZDSKÉ POSVÍCENÍ 2019
Přes počáteční nepřízeň počasí nám štěstí přálo
a začalo svítit sluníčko. To vytáhlo první návštěvníky na posvícení. Vše začalo dechovou hudbou,
ke které se přidal i flašinetář. Mohli jste se s nimi
potkat nejen u AFK, ale i v ulicích Nehvizd.
Na hřišti probíhalo dopolední i odpolední divadelní pásmo ochotnického souboru Vánek Sadská
pro děti i dospělé. Rytíři z Milovic nám předvedli
bojová umění i s poutavým výkladem.
Už během týdne se stavěly kolotoče a zahájily
i svůj provoz. Mohli jsme si pochutnat na zmrzlině ze soukromé cukrárny Karkadé a na čerstvě
pražené kávě Solo, která se praží v nedalekých
Čelákovicích v malé pražírně.
Děti si odnesly papírové koláče vyrobené s babičkou od Mezi námi o. p. s. Je to nezisková organice,
která se zabývá setkáváním lidí všech generací,
aby si porozuměli nejstarší s nemladšími
a společně objevovali, jaké jsou jejich světy, když
se navzájem propojí.
Děkujeme všem účastníkům, že přišli, a děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do
organizace posvícení.
Text a fota: Radim Keith
dopravni@nehvizdy.cz

TĚŠÍTE SE LETOS
NA ADVENT?

Nehvizdský slaměný betlém bude letos opět bohatší o další figury.
V neděli se o to postarali členové školské komise, učitelé a další
dobrovolníci z Nehvizd, díky nimž je betlém rok od roku krásnější. Obdivovat ho budete moci opět v adventním období.
pep
Fota: Eva Luňáková
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
DĚTI U STAROSTY

TŘEŤÁCI SE SEŠLI
NA RADNICI SE STAROSTOU

INFO
Z ÚŘADU
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
OBČANŮM E-MAILEM
Městys má na svých webových stránkách
zřízenou službu „Zasílání informací e-mailem“.
Najdete ji v levém horním rohu stránek. Pokud
chcete zasílat aktuality, kulturní akce a vložené
informace na úřední desku, pak stačí jen napsat
svůj e-mail a opsat ověřovací kód, udělit souhlas
se zpracováním osobních údajů a čekat na první
zprávy.
INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ
K TRVALÉMU POBYTU
Nařízení z Ministerstva vnitra. Upozorňujeme
občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných
domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE
na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté,
co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za
pochopení.
HLASTE SE K DOKTORCE
Všichni, kdo se chtějí nově přehlásit k praktické
lékařce, která ordinuje od dubna v místní sokolovně
mají stále možnost se registrovat. Přijímáme nové
pacienty již od 15 let věku. Více informací najdete na
www.lekarnehvizdy.cz nebo na telefonu 326 726 413.
ODVOZ BIOODPADU BUDE
V LISTOPADU KAŽDÝ TÝDEN
Svozová firma AVE CZ nám vyšla vstříc a bioodpad
bude v měsíci listopadu odvážet každý týden.
NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Upozorňujeme na nové jízdní řády autobusových
linek. K dispozici budou v podatelně úřadu, můžete
se kdykoliv stavit.
POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ
OD 1. LEDNA 2020
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území
ČR označený každý pes. Povinné očkování psa
proti vzteklině bude platné jen v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině, tedy nejpozději v půl roce věku. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.
V obci bude prováděno hromadné očkování psů
proti vzteklině dne 23. 11. 2019 od 16 do 17 hodin
na náměstí. Při tomto očkování bude prováděno
i čipování psů za cenu 500 Kč/ks. Oznámení
o čipování vašeho psa můžete zaslat mailem na
mestys@nehvizdy.cz nebo nahlásit osobně v podatelně úřadu.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 4. ZMĚNY VZNIKLA
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY
NOVÁ KOMISE
Opakované veřejné projednání 4. změny územního
plánu s odborným výkladem se uskuteční od 16.30
hodin ve středu 20. listopadu v zasedací místnosti
Úřadu městyse Nehvizdy. V rámci vypořádání
námitek z veřejného projednání 4. ZÚP byly do
dokumentace zapracovány všechny připomínky
KÚ, orgánů ZPF a ŘSD. Současně byly opraveny
zjevné chyby v dokumentaci, v některých bodech
byly aktualizovány odborné termíny dle platné
legislativy a upřesněny nebo doplněny technické
parametry pojmů a funkčních ploch. V žádném
z upravovaných bodů nedošlo k rozšíření funkčních
komerčních a obytných ploch, naopak některé
původní plochy VN byly vráceny do ZPF, obytné
plochy a plochy biokoridoru byly navrženy do ploch
veřejné zeleně krajinné. V rámci nového veřejného
projednání 4. ZÚP jsou projednány jen změny

vycházející z vypořádání námitek dotčených orgánů
státní správy a rozsahu nových úprav.
Informace, případně osobní seznámení se změnami
v opakovaném projednání 4. ZÚP Nehvizdy vám
poskytneme v rámci úředních hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Nehvizdech, kde je připravena kompletní dokumentace ZÚP k nahlédnutí.
Změny jsou schematicky zobrazeny ve výkresu
č. C1. Schéma změn provedených od prvního
veřejného projednání. Vše najdete pohodlně také
na webu Nehvizd: https://www.nehvizdy.cz/mestys/
uzemni-plan/. Vyhláška k novému projednání 4.
ZÚP byla řádně vyvěšena na úřední desce městyse
Nehvizdy dne 14. 10. 2019.
Richard Sedlický
předseda komise stavební a územního rozvoje
stavebni@nehvizdy.cz

Komise stavební a životního prostředí se rozdělila.
Staronově bude komisi stavební a územního rozvoje
předsedat radní Richard Sedlický, novou komisi
životního prostředí bude mít na starost zastupitel
Daniel Štěch, což schválila na svém zasedání rada
městyse.
K rozdělení došlo výhradně kvůli řadě úkolů, které
před oběma komisemi leží, obě spolu budou i nadále úzce spolupracovat.
Jednání obou komisí se bude odehrávat jako obvykle každou středu. Na příští schůzi rady městyse
budou schváleni noví členové obou komisí.
Komisi životního prostředí můžete již nyní psát na
e-mail: zivotni@nehvizdy.cz.
-rs, dš-

NOVÝ POVRCH MÁ TAKÉ ČÁST ULICE NA VODOTEČI
Po opravě komunikací U Hřbitova a Družstevní přišla na řadu ulice Na Vodoteči. Její oprava
je rozdělena do několika etap, protože musí být
opraven jak povrch komunikace, tak část vodovodu, který bude opraven řízeným protlakem.
V další etapě bude dokončena část komunikace
u Rákosníčkova hřiště. Vše musí být s ohledem
na čerpání dotace uzavřeno do 30. června
příštího roku.
Text a foto: Richard Sedlický
stavebni@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

PODZIMNÍ ČAS – A CO NAŠE ŠKOLA?

Začátek letošního školního roku – no začátek,
ono je pomalu čtvrtletí – byl poměrně výživný.
Prokleplo si nás tolik kontrol, že jsme snad ani
netušili, že jich tolik je. Začalo to inspektorátem
práce, pokračovalo zdravotními pojišťovnami,
pak správou sociálního zabezpečení a jako
hlavní byla Česká školní inspekce.
Musím říci, že kontroly byly vedeny sice velmi
přísně, ale velmi korektně. Prošli jsme všemi
kontrolními úskalími víceméně bez ztráty pomyslných kytiček, ale – jistě znáte ten pocit, když
se člověk tiše potí a marně hledá okamžitou
odpověď na otázky kontrolorů.
Jako drobná lapálie se pak jevil výskyt infekčních chorob, podezření na salmonelózu v naší

školní jídelně, kontrolní vyšetření kuchařů
a výpadek vody. O cvičném požárním poplachu
nemluvě… Probíhala kontrola, do toho evakuace školy a kouře jak na diskotéce…
Zvládli jsme to. Asi hlavním důsledkem proběhlých kontrol bude sjednocení výše školkovného od 1. 1. 2020 – na základě doporučení ČŠI
už nebude možné diferencovat výši školkovného
podle trvalého pobytu rodičů dítěte. V této věci
bude rozhodovat i zastupitelstvo městyse
a v nejbližší době vám přineseme informaci
o výši školkovného od 1. 1. 2020. Rozhodně
nedojde k jeho navýšení, není třeba se obávat.
Jedna věc mne mrzí – součástí šetření a kontrol
byl i anonymní podnět. Je to má první zkušenost

za více než dvacetiletou službu v naší škole.
Nemá smysl se tím zabývat a ptát se „proč“. Beru
to jako fakt a jako další profesní zkušenost.
Teď pojďme myslet na dny příští. Adventní čas
si, myslím, zaslouží naši pozornost a naše těšení
mnohem více než to, co už je minulostí.
Děkuji vám všem, kteří jste mně a celému
našemu týmu vyjadřovali podporu. Nezlobte se
na mě – někdy jsem ztrácel nervy a měl strach,
abychom vás nezklamali. Snad se tak nestalo –
a jedeme dál!
S úctou
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
Foto: Archiv ZŠ Nehvizdy

BABÍ LÉTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po letních prázdninách jsme se opět všichni sešli
v mateřské škole. Přibylo k nám několik malých
kamarádů.
S nástupem do nové třídy dětem pomáhá jejich
plyšový kamarád, kterého obejmou, pokud je
jim smutno. Některé děti už znají své kamarády
z dětské skupinky. Děti si velmi rychle oblíbily
nové hračky ve třídě, hry a herní koutky.
Se třídou Žabiček jsme podnikli mnoho vycházek, kde jsme pozorovali babí léto v Nehvizdech.
Děti se naučily pojmenovat keře, stromy a jiné

rostliny v okolí mateřinky. Zároveň svým kamarádům při procházce po Nehvizdech ukazovaly
své domovy.
Při nepříznivém počasí se nenudily a vzpomínky z procházek využily při výtvarném tvoření.
Každý si vytvořil koláž svého domečku a rodiny.
Následně si v komunitním kroužku děti mezi
sebou představovaly jednotlivé členy rodiny
a říkaly, co kdo rád dělá se svou rodinou a co
má rád.
Protože ne všechny dětičky ve školce jsou půvo-

dem z Nehvizd, tak jsme je seznámili s místem,
kam chodí do školky. Také jsme se podívali na
základní školu, úřad, poštu a nehvizdský kostel.
Nejraději chodíme na Rákosníčkovo hřiště, které
jsme navštívili při procházce.
Už teď se těšíme na další podzimní výlety, které
nás v mateřince čekají.
Květa Bezuchová a Jana Karnetová,
třída Žabiček
ms.nehvizdy@volny.cz

ZAHRADA V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA MÍRU DĚTEM
Zahrada školky má novou hrací plochu s polyurethanovým povrchem s minitrampolínami
a minimraveništěm. Zastupitelstvo na tuto plochu vyčlenilo 430 000 korun a dodavatel prvek
v této ceně navrhl na míru.
Školská komise projednávala obsah úprav na
zahradě školky s vedením Základní a mateřské
školy Nehvizdy a finální podobu úprav jsme
ladili především se zástupkyní ředitele pro
školku.
Při vytíženosti zahrady školky je problém
s místy, kde je vyšlapaná tráva, a to byl důvod,
proč jsme nejvytíženější místo zahrady pokryli
umělým povrchem. Podobná řešení jsme viděli
na zahradách jiných mateřských škol, kde si
je děti užívají, tak věříme, že si je užijí i naše
nehvizdské děti.
Text a foto: Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

NOVÉ ČERVENÉ POPELNICE
NA DROBNÝ ELEKTROODPAD

Inzerce

Zatím na třech místech v Nehvizdech můžete
odkládat drobný elektroodpad do nových červených kontejnerů. Najdete je v ulicích Družstevní,
Na Vodoteči a Do Nehvízdek.
Zanedlouho přibudou ještě další do ulice Gabčíkova a před obecní úřad.
Více informací najdete také na webu společnosti
Asekol: https://www.cervenekontejnery.cz/
otazky-a-odpovedi/.
pep
Foto: Klára Strnadová
Do stacionárních kontejnerů patří:
baterie a drobná elektrozařízení, jako
jsou například kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky a podobně.
Do kontejnerů nepatří:
televizory, počítačové monitory, zářivky,
úsporné žárovky, velké a malé domácí
spotřebiče (jako ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery,
CD, videokazety a jiná záznamová
média.

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

Věra SVATOŠOVÁ
Hana KVASNIČKOVÁ
Miloslava VOJTOVÁ
Jan MIKULE
Emilie VOBĚRKOVÁ
Zdeněk RUDYŠ
Božena DUŠKOVÁ
Hana TRUPLOVÁ

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ a ČIPOVÁNÍ
KOMBINOVANÉ OČKOVÁNÍ (VZTEKLINA+INFEKČNÍ
NEMOCI) PRODEJ ANTIPARAZITÁRNÍCH OBOJKŮ A
PIPET PRO PSY A KOČKY PRODEJ ODČERVOVACÍCH
TABLET PRO PSY A KOČKY
se uskuteční v

sobotu 23. 11. 2019
v době od 16,00 do 17,00 hodin
Nehvizdy náměstí u lípy
Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní (při očkování lze koupit
nový). Očkování psů proti vzteklině je 1x ročně dle platných právních předpisů
povinné, očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.

očkování proti vzteklině – 120 Kč
vzteklina + infekční nemoci – 350 Kč
odčervovací tablety – 50 Kč/ks
čipování (zák. povinnost od 1. 1. 2020) – 500 Kč/ks

Městys přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková,
mestys@nehvizdy.cz

Pořádá HomeVet- Veterinář až k Vám domů
MVDr. Marta Koudelková, Nové Jirny
www.homevet.cz, 777 469 530
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ TENIS NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Našim tenistům a tenistkám se v srpnu
a v září skvěle dařilo na turnajích jednotlivců i v soutěžích družstev. Dva naši hráči se
probojovali na Mistrovství České republiky!
Dominik Bílek se stal dvojnásobným přeborníkem Středočeského kraje v kategorii 8–9
let. Dominik vyhrál celý přebor jednotlivců
a postoupil na Mistrovství ČR jednotlivců
v Rakovníku.
Současně hostoval na první pozici v družstvu
Lokomotiva Zdice, se kterým vyhrál celou
středočeskou soutěž a postoupil na Mistrovství ČR družstev. Spolupráce s tímto klubem
je výborná a jsme moc rádi, že z toho vzešel
i skvělý výsledek. Na Mistrovství ČR v Prostějově vybojovalo družstvo Zdic s Domčou
na jedničce 4. místo v ČR! Za nimi skončili
družstva Olympu Praha, Brna, Valašského
Meziříčí…
Dalším hráčem, který letos reprezentoval
Nehvizdy na Mistrovství ČR, byla Nikola
Kopřivová, a to v jednotlivcích v kategorii
staršího žactva 13–14 let. Nikola se kvalifikovala na Mistrovství ČR do Frýdlantu nad
Ostravicí úspěšnými výsledky v celé letní
sezóně. Ve Frýdlantu se jí podařilo postoupit
mezi nejlepších 32 i v konkurenci hráček
o rok starších!
Našim hráčům se dařilo také na celostátních turnajích. Kateřina Koubová dokázala
vyhrát v kategorii mladšího žactva 10–12 let
neuvěřitelné tři celostátní turnaje ve dvouhře
během dvou týdnů! Kačka triumfovala v Kolíně, Kutné Hoře a Zruči nad Sázavou.
V kategorii mladšího žactva máme na
turnajích silné zastoupení. Celostátní turnaj
v Nehvizdech zastihl ve skvělé formě Šimona

Dominik Bílek (TO Sokol Nehvizdy) měl
skvělou letní sezónu. Vyhrál přebor Středočeského kraje v jednotlivcích i v družstvech a na Mistrovství ČR v Prostějově
vybojovalo družstvo Zdic s Domčou na
jedničce 4. místo v ČR. Foto: Tomáš Bílek

Nikola Kopřivová se kvalifikovala na
Mistrovství České republiky v kategorii
do 14let. Ve Frýdlantu nad Ostravicí
reprezentovala Nehvizdy a podařilo se jí
postoupit mezi nejlepších 32 v konkurenci
hráček o rok starších! Foto: Petr Kopřiva

Vališe, který vybojoval ve dvouhře výborné
2. místo! Šimi současně vybojoval se svým
spoluhráčem Danielem Novákem také
2. místo ve čtyřhře. Jakub Kapusta přidal na
turnaji 3. místo ve dvouhře.
Z dívek výborného úspěchu dosáhla Karolína Dobružská v podobě 3. místa ve dvouhře.
Postup do čtvrtfinále si vybojovala Nikolka

Tydlačková. Na celostátních turnajích hrála
a sbírala zkušenosti spousta dalších našich
hráčů. Přejeme všem našim hráčům, ať se
jim na kurtech i v zimní sezóně daří!
Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz,
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
V HARRACHOVĚ A NEHVIZDECH
Letos o prázdninách měli naši tenisté
a tenistky 6–16 let opět tréninkovou přípravu
v Krkonoších i v domácím prostředí v Nehvizdech. Týdenní letní tenisová soustředění jsme uspořádali v krásném prostředí
tenisového areálu v Harrachově v termínech
21. 7.–27. 7. 2019. a 11. 8.–17. 8. 2019. Dvoudenní tábor tenisový tábor jsme uspořádali
v tradičním termínu na závěr prázdnin

29. 8.–30. 8.2019 v Nehvizdech. Fotky ze
všech soustředění najdete na www.tenisnehvizdy.cz. Poděkování patří všem trenérům
za výbornou práci na letních akcích a všem,
kteří jste nám pomohli.
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu
TO Sokol Nehvizdy

Tenisté se připravovali v Harrachově.
Tenisová a kondiční příprava na horách je
nenahraditelná. Foto: Petr Kopřiva

SOKOLSKÁ PLAVBA PO VLTAVĚ
Za krásného počasí dne 21. 9. 2019 se nehvizdská pětičlenná sokolská výprava rozjela
do Tyršova domu na „Sokolskou plavbu po
Vltavě“. Po slavnostním nástupu a úvodní řeči
k připomenutí výročí narození br. Miroslava
Tyrše z úst starostky Hany Moučkové a náčelnice ČOS Anny Jurčíčkové jsme se nejprve
zúčastnili her a sportování v areálu Tyršova
domu.
Aktivity jako lezecká stěna, bungee trampolíny, lidský stolní fotbal, branka „Dej gól“
a aktivní překážková dráha se dětem strašně
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líbily. Při šifrované si trochu potrápili hlavičky
nejen nehvizdští blond sokolíci, kdy po rozluštění šifer v podobě čísel, slov, not, Morseovy
abecedy a různých výpočtů vyluštili zdárně
všichni křížovku. Své síly změřily také v Army
testu, kde je čekala silová a výkonnostní
zkouška jako v armádě ČR. Musely vydržet
ve visu, vyzkoušely si sedy-lehy, kliky, dřepy,
předklony a na závěr běhaly 6 minut.
Výsledky měly na výbornou a někteří
odcházeli s vysvědčením se samými jedničkami. Odpoledne jsme se přesunuli na loď se
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jménem „Vltava“, která je doposud nejstarší
zachovalou lodí. Během plavby jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací spojených
s historií Sokola a Prahy. Po dobré večeři
všechny děti obdržely vysvědčení, náramky
a užily si tombolu. Jako bonus na závěr bylo
dovádění v plaveckém bazénu. V nočních
hodinách jsme se vrátili příjemně unaveni
a se spoustou krásných a nezapomenutelných
zážitků zpět do Nehvizd.
Renáta Jarošová
sokol.nehvizdy@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY Z AFK NEHVIZDY

DORAZTE FANDIT. PODPOŘTE NÁS V PŘEBORU
Ještě ani pořádně neutichly dozvuky oslav
postupu do Okresního přeboru Prahy-východ našeho nehvizdského „A“ mužstva
dospělých a již tu máme v plném proudu
sezónu novou, kdy se naši borci musí jako
nováček soutěže poprat s novými týmy, větší
konkurencí, fotbalovou kvalitou a několika
změnami v pravidlech soutěže.
Jednou z nich, a tu jistě všichni pozitivně
kvitují, je účast třech delegovaných rozhodčích na utkání, která přináší zápasům větší
vážnost a i regulérnost v posuzování hraničních situací.
Další výraznou změnou je pokutový rozstřel
na konci remízového utkání, kdy se bojuje
o bonusový bod navíc.
Než se ale dostanu k mistrovským zápasům
samotným, je na místě zmínit, že v létě náš
tým doznal notných změn a vyšší soutěž
přilákala do našich řad mnoho nových tváří.
K příchodům však patří i odchody, a proto
určitě mnoho fanoušků zklamu, že v podzimní části neuvidí – a nebojím se to říct,
jednu z legend a stálic místního fotbalového
týmu – Honzu Jenčíka, který se po dohodě
s trenérem rozhodl pomoci klukům z Mochova, kam na tuto část sezóny přestoupil.
Los soutěže pro nás byl milosrdný a pro první utkání nové sezóny nám přisoudil dobře
známého soupeře z Báště, se kterým jsme se
potkávali i v minulém ročníku,
a tak jsme se do bojů mohli pustit bez bázně
a hany a bez větší nervozity.
Bohužel opak byl pravdou a i přes slibně vypadající přípravná utkání, náš tým proti Bášti
spíše než se soupeřem samotným, bojoval
s vlastní nepřesností, herním neklidem a nedostatečným nasazením. I přes uvedené jsme
individuální kvalitou utkání a vstup do sezóny zvládli a vyhráli 2:1. Navzdory vítězství
bylo vidět, že náš tým stále hledá tvář a letní
změny v sestavě budou potřebovat asi delší
dobu, aby si sedly a tým začal opět pracovat
jako dobře namazaný stroj.
O tom jsme se bohužel přesvědčili hned
v dalších dvou zápasech, kdy po porážce 4:0
s Radonicemi (aktuálně vedoucím mužstvem
soutěže) přišla i druhá nečekaná prohra 1:0

s týmem Šestajovic. Nutno podotknout, že
náš tým ani v jednom zápase herně nepropadl. ale z hlediska střelby, souhry a překvapivé myšlenky za loňskou sezónou notně
zaostával.
Nebylo zbytí a nadešel čas rozebrat výsledky i herní projev a udělat několik změn
v sestavě, což přineslo kýžený efekt. Naše hra
se zjednodušila, zrychlila a dominance na
balónu nám přinesla první venkovní výhru
v Kamenici 3:0, potvrzenou domácím vítězstvím 4:3 na penalty proti Mirošovicím.
Následně nás v rozletu přibrzdil tým z Líbeznic, se kterým jsme i přes náš velký tlak, a to
hlavně v druhém poločase, smolně prohráli
1:0.
Na vítěznou vlnu jsme se vrátili v domácím
zápase proti Sibřině 3:1 a zatím náš poslední
zápas jsme zvládli v Kunicích s tamním „B“

týmem v poměru 1:0. Suma sumárum po
osmi odehraných kolech se náš tým nachází
na šestém místě tabulky se čtrnácti body
a pouhou tříbodovou ztrátou na pozici
druhou.
Soutěž je letos vzácně vyrovnaná a kromě týmu
Radonic, které zatím dominují, si nemůže být
nikdo v žádném zápase jistý, jak dopadne. A o
to víc doufáme ve vás, v naše věrné fanoušky,
kamarády, spoluobčany, že nám přijdete fandit,
podpořit nás nebo prostě jen posedět u hezkého fotbalu. Za celý tým a i AFK vám předem
děkuji a slibuji, že uděláme vše pro to, abychom
vás pobavili a v tom OKRESE naše
NEHVIZDY dobře reprezentovali!
Petr Dvořák
afknehvizdy@seznam.cz
Foto: Pavel Venera

MÁŠ CHUŤ ZAHRÁT SI FOTBAL?
PŘIJĎ ZA NÁMI NA HŘIŠTĚ!
Do soutěžního ročníku 2019/2020 jsme
museli naše dorostence přihlásit pod okres
Kolín, protože v Praze-východ soutěž dorostu bohužel není. A je to znát v nákladech
na cestování za zápasy. A bohužel, okresní
přebor není rozdělen na starší a mladší dorost, tak se naši hráči potkávají v zápasech
s protihráči často i o tři roky staršími.
Po osmi odehraných kolech nám patří

prozatím 11. místo ze 13 mužstev se ziskem
2 bodů a skóre 11 ku 33. Nutno říct, že dostáváme hloupé branky a na druhou stranu
tutové brankové příležitosti neproměňujeme. Ale i tak je na klucích vidět snaha a boj
o zápas.
Před sezónou přišlo pár nových hráčů, dva
ze Zelenče a tři z Mochova. Jenže jsme také
zaznamenali odchod několika hráčů.
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A bohužel, pár kluků najednou přestalo
chodit úplně.
Ale je to možná příležitost právě pro vás,
pokud je vám mezi 14 a 18 lety! Kdyby se
někdo chtěl přidat ke klukům a pomoct jim
v zápasech, tak ho rádi přivítáme v kabině!
Honza Jenčík
afknehvizdy@seznam.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
SEZNAMTE SE SE SOUSEDY

ZAČNĚME SE PTÁT I DOSPÍVAJÍCÍCH,
JAK SI PŘEDSTAVUJÍ NEHVIZDY
Rozhovor
s Adélou
Venerovou

členka TJ Sokol. Myslím to zcela obecně. Prostě, co tě napadne jako
první…
No, jak jsi řekl, jsem z první náplavy. Dcera Kristina byla v první vlně
dětí, které neměly v Lentilkách žádné hřiště. Do dětského centra jsme
museli do Čelákovic. Byla v první skupině, která se kvůli malé kapacitě
nedostala do školky. Druhý stupeň ZŠ už jsme naštěstí stihli.
Letos už řešíme střední školu. Kiki je prostě už rodilá Nehvizďačka.
Žádná náplava. Má to tu moc ráda a neumí si zatím představit, že by
bydlela někde jinde. Už za čtyři roky bude moct volit své zástupce do
zastupitelstva.
Tak si říkám, přemýšlí už zastupitelé o svých nových voličích, mladých
rodilých Nehvizďácích? Vydrží našim velkým dětem vztah k jejich
domovu i potom, co „si čuchnou k Praze“? Co pro to můžeme udělat
už teď, dokud je čas?
Podle mě betonový skatepark a „Jedenáctka“ zásadně nestačí. Co
takhle nějaký malý kus místa v Nehvizdech, který si sami pod vedením dospělého, ale s vlastní odpovědností naplánují, vytvoří a budou
se o něj starat? Nebo nějaká akce, pořádaná mládeží pro mládež? Nebo
pro kohokoliv jiného? Dejme jim prostor něco reálného v Nehvizdech,
jejich domově, dokázat. Začněme se ptát i jich, co mají v Nehvizdech
rádi, co jim tu chybí a jak si představují, že oni sami by mohli aktivně
přispět k tomu, aby se jim tu žilo lépe.
Karel Záhrobský
skolska@nehvizdy.cz
Foto: archiv Adély Venerové

Máme tu druhý díl seriálu rozhovorů s občany o Nehvizdech. Tentokrát se z hlediska trvání bydlení v Nehvizdech dostáváme do kategorie
těch, kdo se přistěhovali do první nové zástavby v „Lentilkách“,
kolaudované přibližně před sedmnácti lety. Představím vám dnes
Adélu Venerovou, která rozhodně není člověkem, který by naplňoval
někdejší předpoklady, že pro nové obyvatele budou Nehvizdy jen
noclehárnou a svůj aktivní život budou žít v Praze.
Adéla je v Nehvizdech aktivní v mnoha směrech. Před časem například jako zástupkyně Muzea Říčany spolupracovala při realizaci naučné stezky u staré cesty u sv. Anny. Je také aktivní trenérkou florbalu
a členkou TJ Sokol Nehvizdy.
Moje první otázka souvisí s jedním překvapivým zjištěním, které odhalil mimo jiné nedávno realizovaný výzkum mezi občany. Bylo totiž
zjištěno například to, že řada původních obyvatel Nehvizd se smířila
s tím, že se lidé již nezdraví tak, jak to bylo zvykem na vesnici. Naopak se s tím nechce smířit řada těch, kteří se tehdy přistěhovali mezi
prvními, chtěli se začlenit a udělat pro svůj nový domov něco dobrého,
zapojit se do dění. Co si o tom myslíš?
Myslím, že podobně laděných otázek by mohlo padnout mnoho.
Nehvizdy se za sedmnáct let, co tu žiji, výrazně proměnily, v mnoha
směrech k lepšímu. Nárůst počtu obyvatel s sebou nese i to, že už se
všichni vzájemně neznáme, tedy se ani nezdravíme. Vnímám to jako
přirozený vývoj. Myslím, že o dost důležitější je, že v Nehvizdech žije
spousta aktivních lidí, kteří tvoří různé zájmové skupiny, ve kterých
lidé tráví svůj volný čas, dobrovolně se o něco či někoho starají a tím
přispívají k fajn životu v Nehvizdech.
Máme tu sportovní oddíly různého druhu, dobrovolné hasiče, maminky sdružené v Dráčku, sousedy, kteří dobrovolně na jaře uklízejí
veřejné prostory nebo sázejí stromky, to je skvělé. Takže co se týče
zdravení, já vrhám významné pohledy jen na „moje florbalové děti“,
když se v hale či na ulici pozdraví jen mezi sebou, a na trenérku zapomenou, uličníci nevychovaní! :-)
Co bys chtěla v Nehvizdech změnit? Teď nemyslím, že se na věc
pokusíš podívat pouze z pozice určité společenské role, například co
bys změnila, kdybys byla zastupitelka, nebo co bys udělala jinak jako
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autorské divadlo
ČERNÝ PETR
uvádí hru pro celou rodinu

Č

KÁ POHÁD
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ER
8. prosince 2019 od 15.00
Sokolovna Nehvizdy

vstupné dobrovolné / pořádá TJ Sokol Nehvizdy
veselá pohádka pro malé i velké o pekle, mlýnu a dvou
hloupých čertech, kteří se chtějí naučit číst, psát a počítat
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www.divadlocernypetr.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ANKETA MEZI ZASTUPITELI

ZEPTALI JSME SE NAŠICH POLITIKŮ:
JAK ZKLIDNIT PROVOZ V OBCI?
Jaké dopravní
bezpečnostní opatření
by bylo nejvhodnější
pro zklidnění provozu
v obci?

Foto: Mirka Kvasničková
Napíši tři varianty, které se v okolních
obcích osvědčily jako vhodné dopravní
bezpečnostní opatření.
a) Úsekové měření s kamerovým systémem
přinese občanům nejen preventivní nástroj
pro zpomalení dopravy, ale dává i v případě
spáchání trestného činu v obci mnohem
lepší možnost na vypátrání pachatelů. Dále
systém automaticky rozpozná druh vozidla
a lze velmi snadno monitorovat průjezdy
nákladních vozů porušujících zákaz motorových vozidel nad 12 tun. Většina příliš
rychlých řidičů při měření zpomalí
v měřeném úseku na povolený limit, což
ukazuje účinnost měření a pomáhá řidičům
si uvědomit, že možná i nevědomě překročili povolenou rychlost.
b) Obecní policie, která by si zasloužila
nové vozidlo s instalovaným radarem
a navýšení počtu strážníků.
c) Obchvat Nehvizd, který dle mého názoru
vyřeší z velké části dopravu v Nehvizdech.
Jsem zvědavý, v jaké variantě najdeme
se zastupiteli shodu a možnost rychlého
uskutečnění.

Tomáš Adamec
TOP 09 a Nezávislí
Thomas.ad@seznam.cz

Provoz je tu velký a hodně často se nerespektuje dopravní značení. Nedivím se, když
vedení městyse umožnilo nezdravý růst obce
v krátkém časovém horizontu. Najednou
se doprava navýšila doslova o několik set
aut navíc. Bohužel i neplacený úsek dálnice
končí těsně před naší obcí a tím další řidiči
skrze nás projíždějí. Zklidnit se provoz mohl
samozřejmě i dříve. Jenže místo toho vedení
obce naopak schválilo projekt Nová skála.
Tím tu přibyl na několik let průjezd stovek
nákladních aut. Zákaz průjezdu obcí mají
kamiony. Ten ale většinou nerespektují. Další
otázkou je, zda obec poskytuje vjezd do obce
za poplatek nebo nechává místní komunikaci
rozbíjet bez povšimnutí.
Jak se začít s danou situací vypořádávat? Od
samého začátku jsme pro úsekové měření,
které zvládá zachytit všechna rychle jedoucí
vozidla, ale rozpoznává i značky. Jsme pro
druhého strážníka i s autem a radarem na
neukázněné řidiče v zástavbách. Dalším
řešením je sjezd z dálnice za obcí. Obchvat
Nehvizd je dobrá varianta, ale ne tak, jak je
plánováno. Bude totiž sloužit hlavně jako
příjezdová cesta k novým halám a celkový
počet aut, a to hlavně nákladních, se zvýší.
Nehvizdy budou takto v obklíčení z obou
stran. Doprava neubyde, ale přibyde.
Obchvat by připadal v úvahu pouze bez hal
a s protihlukovou zábranou.

Obec v roce 2015 oslavila výročí pěti set let od
povýšení na městys a za tu dobu se nároky na
infrastrukturu výrazně změnily. Ulice Pražská, která
je hlavní dopravní tepnou, doznala mnoha změn,
ale maximální rychlost 40 kilometrů v hodině pouze
odráží možnosti historického plánu obce. Výraznou
úlevu přinesla obci dálnice D11, která v roce 1984
odklonila auta směřující z Hradce Králové a Poděbrad
do Prahy. Obec za to zaplatila rozdělením katastru
na dvě části spojené pouze dvěma mosty a poklesem
spodních vod. Jako kompenzaci získala vodovod. Nicméně s postupem času počty aut rostly dále a kromě
přeplněné dálnice je znovu plná i Pražská. Jsem
přesvědčen, že obchvat s jednou křižovatkou
a povolenou sedmdesátikilometrovou rychlostí bude
dostatečným důvodem pro projíždějící řidiče, aby
se městysu vyhnuli, podobně jako je před 30 lety
motivovala dálnice. Auta, která jedou jinudy, jsou pro
obec lepší než souvislá pomalá kolona. Až obchvat
Nehvizd umožní, aby se Pražská ulice stala ze silnice
druhé třídy silnicí třetí třídy, bude možné v obci přidal
další bezpečnostní opatření. V úvahu přicházejí další
tlačítkové semafory, světelná křižovatka Pražská Toušeňská, zúžení silnice, retardéry. Další zlepšení může
přinést druhý strážník a auto vybavené radarem.
Druhého policistu obec potřebuje i pro případ nemoci a dovolené současného strážníka, ale především pro
zajištění další směny. Pojízdný radar umožňuje měřit
rychlost všude, kde je třeba, včetně obytných zón. Dva
policisté a radar jsou pro bezpečnost přínosem v době
do výstavby obchvatu, ale i po jeho dokončení. Nedá
se očekávat, že v obci přestanou jezdit auta úplně.
Obec má více než tisíc čísel popisných a jen u mála
domů parkuje jen jedno auto. V obci mají sídlo čtyři
dopravní firmy a další podniky nákladní dopravu
využívají. Rovněž na ranní zácpu před školním zvoněním Nehvizdy pomoc nikoho cizího nepotřebují.
Zklidnění dopravy vnímám jako požadavek na
snížení počtu aut, která musejí jet po Pražské ulici
a jestli je obchvat řešení na dalších 30 let, ukáže tempo,
kterým budou u nás přibývat auta.

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
INZERCE
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MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍ A FINANČNÍ KOMISE

NEHVIZDSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA
V úterý 1. října dopoledne oznámil občan
Nehvizd, že na lavičce autobusové zastávky na
náměstí polehává člověk. Strážník muže vzbudil
a ubezpečil jej, že se nenachází v noclehárně.
Lustrací strážník zjistil bydliště i skutečnost, že po
muži nepátrá policie. Nakonec mu poradil, kudy
se nejlépe dostane domů.
V pondělí 7. října ráno strážník spatřil vozidlo,
které v křižovatce a na přechodu pro chodce

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

předjíždělo dvě jiná auta. Strážník se zapnutými
majáky vyrazil za spěchajícím řidičem. Ten se
chvíli pokoušel ujet, ale u kruhového objezdu
únik vzdal. Kompletní účet za všechny prohřešky
znamenal ztrátu řidičského průkazu.
Pavel Horák
financni@nehvizdy.cz

Policie ČR
Obvodní odd. Čelákovice
Prokopa Holého 1664
telefon: 974 881 720
e-mail: pov.oo.celakovice@pcr.cz

INFORMACE REDAKČNÍ
RADY ČASOPISU:

NOVÉ TERMÍNY
UZÁVĚRKY
Aby vám chodil do schránky Nehvizdský kurýr v první polovině měsíce,
stanovili jsme nový termín uzávěrek
pro vaše příspěvky i inzerci na 15. den
v měsíci – váš příspěvek bude otištěn
v následujícím vydání Nehvizdského
kurýra. Pokud tedy pošlete příspěvek
či inzerát například 15. listopadu, vyjde
v prosincovém vydání.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

ROZŠÍŘENÍ
ORDINAČNÍCH
HODIN
Od 1. října letošního roku ordinuje
MUDr. Kateřina Nekolná v ordinaci v Nehvizdech
již ČTYŘI dny v týdnu.
Ordinaci praktického lékaře pro dospělé a dorost
najdete v budově sokolovny, Na Příštipku 135.
http://praktickylekarprahavychod.cz/
Inzerce

KOLA – PRODEJ,
SERVIS

LYŽE

· 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

WWW.NEHVIZDY.CZ
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ADVENT V NEHVIZDECH

Městys Nehvizdy srdečně zve všechny občany na

14:00 Slavnostní zahájení se slovem starosty
14:00 - 17:00 Živý betlém (možná přijde i velbloud…)
14:10 Vystoupení nehvizdského sboru JENTAKt, dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ Nehvizdy
14:15 Výstava výrobků dětí, vánočních dekorací
14:30 Otevření nehvizdské Ježíškovy pošty (dopisy Ježíškovi si přineste s sebou)
14:45 – 15:15 Dražba výrobků našich dětí
16:00 – 17:30 Diskotéka pro děti (hraje DJ Tomáš Nekola), malování na obličej, anim. program
16:30 Slavnostní odjezd nebeského pošťáka k Ježíškovi
17:30 Hraje DJ Tomáš Nekola k tanci pro dospělé
Akci moderuje ředitel ZŠ Luboš Rýdlo
Pro všechny zdarma během celého odpoledne konzumace výrobků ze zabijačky
(jitrnice, jelita, polévka, řízky…), vánoční stánek s cukrovou vatou. Nápoje zajištěny.
• Nebude chybět vánoční strom a nehvizdský slaměný betlém.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vstupné -

NEBUĎTE DOMA, PŘIJĎTE SE POBAVIT SE
SOUSEDY A ZAHÁJIT ČAS ADVENTNÍ.
SPONZOŘI AKCE: Autodoprava Bártl s.r.o., Brodský Jiří, Čerozfrucht s.r.o., Lidl ČR v.o.s.,
Hostinec na náměstí, Glatt Jiří, JMS s.r.o., Jockey Praha CZ s.r.o., Kartonáž Toušeň s.r.o.,
Mošna Josef, Nekolný s.r.o., GTL spol. s r.o., Aonyx, a.s., AB PARTY TENT spol. s r.o., NC
Capital a.s., Olymptoy s.r.o., REO AMOS s.r.o., Coppex spol. s r.o., Soptík s.r.o., Štěch Daniel,
VaK Zápy s.r.o., VSK Dušek s.r.o.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 15. 10. 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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