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JARO V NEDVĚZÍ

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
na podzim loňského roku
požádal primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda městské části, aby zaslaly podněty k zefektivnění a zjednodušení veřejné správy hl. m. Prahy.
V kuloárech se opět po letech
v souvislosti s výše uvedeným začalo mluvit
o rušení „malých“ městských částí, i když představitelé hl. m. Prahy se zdráhali tuto skutečnost veřejně prohlásit. Pro upřesnění: současný počet městských částí Prahy je 57, z toho
Prahy 1 – 22 vykonávají státní správu v plném
rozsahu a zbývající městské části, tj. 23 – 57,
v rozsahu omezeném.
Tato nevyřčená hrozba se stala podnětem pro
několik setkání pobouřených starostů „malých“ městských částí Praha 23 – 57, jejichž
vyústěním byla žádost o setkání s primátorem.
K tomu skutečně došlo 31. 1. 2012 v rezidenci
primátora na Mariánském náměstí za přítomnosti nového radního za TOP 09 Mgr. Lukáše Manharta, který má veřejnou správu ve své
gesci.
Na setkání zaznělo, že o redukci městských
částí nejde a že radní Manhart sestaví pracovní skupinu pro reformu veřejné správy hl. m.
Prahy. Přestože radní Manhart má od začátku se zadáním jasno, tak tato skupina složená z odborníků na státní právo, rozpočet apod.
vytváří pravidla pro analýzu hospodárnosti
a efektivity vybraných městských částí a náš
zástupce ve skupině má pouze roli zpravodaje.
Abychom svoje postavení zdůraznili, byli více
informováni a bráni jako partneři při vyjednávání důležitých norem, např. jako jsou novely zákonů o Praze a o obcích, se část malých městských částí zaregistrovala jako právní subjekt
Svaz městských částí hlavního města Prahy
a předpokládám, že naše městská část se připojí také.
Jsem přesvědčen, že současné uspořádání
blíže občanům naplňuje naše poslání a hospodaření se svěřenými prostředky je daleko efektivnější.
Přeji vám všem krásné léto, příjemnou dovolenou a prázdniny, ať již zůstáváte doma na
svých zahrádkách nebo si vyjedete za zážitky
do jiných krajů či zemí
Vlastimil Vilímec
starosta

Jarní čas v Nedvězí
byl nejen časem úklidů, ale také setkávání a zábavy, pro děti
i dospělé. Připravili jsme ve spolupráci s dalšími partnery
několik již osvědčených akcí, blahopřáli
jsme spoluobčanům
ke kulatým jubileím.
Jako obvykle jsme se
bavili při pálení čarodějnic, které se velmi
vydařily. Bylo teplé
počasí, pekly se buřty, a tak jsme za účasti takřka 150 spoluobčanů vesele přivítali
období nejdelších dnů a nejkratších nocí.

V květnu jsme blahopřáli ke kulatému jubileu našemu spoluobčanovi, ale také významnému sportovci, fotbalové legendě Ivo Viktorovi a určitě jsme
ho potěšili dárkem – speciálním
dresem se znakem naší městské části.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KULTURA

Blahopřejeme k narozeninám našim
spoluobčanům

Novinky z obecní knihovny

V naší nové knihovně přibyly další zajímavé publikace. Z beletrie
to jsou tituly od již klasických autorů, jako jsou například Umberto Eco, John Irving, Truman Capote, Robert Fulghum, z českých
Michal Viewegh. Máme také nové
detektivní romány a thrillery, například velmi populárního autora
Stiega Larssona, ale také klasika Eda McBaina a dalších. Dámy
se mohou těšit na knihy Daniely
Steelové, Ivanky Deváté či Betty MacDonaldové. Děti určitě potěší Proslulé příběhy čtyřlístku, Zvířátka pana Krbce nebo pohádka Terezka a kaštanový skřítek.

Červenec
Marie Rathouská					

81 let

Srpen
Otilie Hostomská					

82 let

Září
Jiřina Bydžovská					

82 let

JARO V NEDVĚZÍ
Dětský den

Ze žhavých novinek doporučujeme
Cormac McCarthy: Cesta

Autor thrilleru Tahle země není pro starý zasadil svou další knihu do budoucnosti, světa sežehnutém neznámou
katastrofou. Otec se synem putují šedivou zimní krajinou
a děsí se každého náznaku, že nejsou sami, kdo přežil;
od posledních lidí totiž rozhodně nemohou čekat nic dobrého. Dvojici drží při životě jen to, co uveze jejich nákupní vozík a co občas najdou v prázdných domech. Jejich
cílem je mořské pobřeží, ale i tam se samozřejmě ukáže,
že naděje už neexistuje. Nebo snad ano? Za tento román
autor obdržel v roce 2007 Pulitzerovu cenu.

Dětský den letos náramně vyšel, vydařilo se počasí
a všichni se bavili. Pozvání přijali a své umění a dovednosti předvedli hasiči z Pražského hasičského záchranného sboru, Městská policie, včetně ukázky kynologického
výcviku i skupina historického šermu. Děti
se mohly svézt
na koních, vyřádit na skákacím hradu, k vidění bylo závodní auto autokrosu, historická motorka
JAWA. Celou dobu se soutěžilo o báječné ceny a krásné
poháry. Soutěžící museli prokázat dovednosti v řadě disciplín, jako například ve
střelbě ze vzduchovky, rybolovu, hodu
tenisákem, orientačním běhu a dalších.
Také se malovaly masky přímo na dětské
tvářičky, k tomu hrála
skvělá country kapela
a podávalo se báječné občerstvení.
Organizátoři děkují sponzorům pánům J. Hübnerovi,
V. Rathouskému ml. a manželům Vodičkovým, poděkování za spolupráci pořadatelům a pánům J. Feďkovi ml.,
P.Burešovi a J. Pohunkovi.

Wendy Leighová: Poslední tanec
– Patrick Swayze

Hluboce lidský a otevřený portrét
filmové hvězdy a zároveň člověka,
jehož statečný postoj tváří v tvář
smrtelné chorobě uchvátil miliony
lidí na celém světě. Intimní biografie vypráví dosud nezveřejněný příběh fascinujícího Patrickova života
– jeho dětství, dospívání a počátky v showbyznysu, pohádková láska k manželce Lise Niemi, nenadálý úspěch a popularita, divoké a nebezpečné období alkoholismu po smrti otce a nakonec
statečný boj proti rakovině. Právě v závěru svého života
dodával svou cestou za nadějí sílu mnoha podobně postiženým lidem.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Nedvězí
číslo 2/2012 ze dne 17. 4. 2012
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
- Uvolnění částky 3 000 Kč z rozpočtu MČ na akci Čarodějnice dne
30. 4. 2012.
- Uvolnění částky 35 000 Kč z rozpočtu MČ na akci Dětský den dne
2. 6. 2012.
- Změnu organizačního řádu v organizační struktuře – zrušení funkce
tajemníka úřadu a vytvoření funkce vedoucí úředník.
- Smlouvu na zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení v ul.
K Radhošti na pozemcích parc. č. 153/7, 153/30, 163/22, 247/1,
248/2, 250/1 250/2 ve prospěch PPD, a.s., v souladu se smlouvou
o spolupráci s PPD.
- Žádost MČ na MHMP o svěření pozemků pod č. p. 89, halami
(skladové a dílenská) a kotelnou v ul. Potocké – bývalá drobná
provozovna dle geom. plánu č. 333-81/2011.
- Prominutí úhrady smluvní pokuty a úroků z prodlení nájemci Tenis
Fénix s.r.o. v případě okamžitého uhrazení dlužné částky 334 878,
20 Kč za nájemné včetně 3/2012 v souvislosti s Dohodou o narovnání.
- Vedení objízdné trasy osobních automobilů kolem dětského hřiště
a přes most MČ za podmínky uzavření dětského hřiště ve dnech
14. – 20. 5. 2012, kdy je rozhodnutím odboru dopravy MČ Praha 22
povoleno p. V. Rathouskému uzavřít ul. Hájovou z důvodu připojení
jeho RD na veřejné sítě.
- Žádost MČ na MHMP na dispoziční právo na byt v objektu č.p. 103/3,
Lednová ul.
- Prodloužit záměr na pronájem skladových prostor v areálu býv.
Drobné provozovny v Potocké ul.
- Žádost manž. Kyjovských o povolení výměny bytu v Břízové č.p. 49.
Zastupitelstvo vzalo mimo jiné na vědomí:
- Informaci o řešení pohledávek za nájemci – tenisové kurty a vinárna.
- Výzvu OV MČ Praha 22 k účasti na kontrolní prohlídce č. p. 89.
- Souhlas OV MČ Praha 22 s vydáním stavebního povolení na akci
Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí -DSP.
- Územní rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 22 o umístění
stavby Rozšíření optické sítě PRAGONET na území obcí Hájek,
Královice a Nedvězí.
- Žádost sourozenců Hübnerových o směnu pozemků – za pozemky MČ
parc. č. 207 o výměře 159 m2 a parc. č. 208 o výměře 861m2
nabízejí parc. č. 230/2 o výměře 3167m2. Souhlas s podmínkou
vložení věcného břemena na dešťovou kanalizaci.
- Informaci o ohlášení změny vlastnického práva a návrhu na vklad
vlastnického práva č. p. 23 včetně pozemků. Seznámení s cenou dle
znaleckého posudku – určující cena pro výši daně z převodu
nemovitosti.
- Oznámení odboru výstavby MČ Praha 22 o pokračování řízení
o povolení vodního díla – Dostavba VDJ Uhříněves (vodojem).
- Výzvu odboru výstavby MČ Praha 22 k účasti na kontrolní prohlídce
stavby RD na parc. č. 277/4 – p. Vacek R.
- Žádost pí. Kabelkové o stanovisko k PD Rozšíření komerčního areálu
na parc. č. 281/33 – územní a stavební řízení.
- Sdělení odboru výstavby MČ Praha 22 k ohlášení odstranění stavby
p. F. Škorpila – bourání hospodářských objektů na parc. č. 95 při ul.
Hájové.
- Informaci o zahájení aktualizace BPEJ v kat. úz. Nedvězí u Říčan.
- Návrh na změnu ÚP pro parc. č. 281/79 v kat. úz. Nedvězí u Říčan.
- Informaci o zalesňování parc. č. 257/6 v kat. úz. Nedvězí u Říčan.
- Informaci o předvolání soudu, který nařizuje místní šetření dne 15. 5.
2012 ve věci žaloby na určení vlastnictví na pozemky v Lednové ul.
(restituce Ing. Rathouský).
- Informaci o navýšení rozpočtu, dotace z MHMP na zkoušky odborné
způsobilosti 20 000 Kč, na knihovnu 0,6 tis. Kč.
- Informaci o objednaném kontejneru na elektroodpad od firmy
ASEKOL.
- Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se stanoví místní
poplatky.
- Návrh novely nařízení, kterým se mění tržní řád.
- Informaci o nabídce kanceláře finančního arbitra o možnosti
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bezplatného řešení sporů občanů s finančními institucemi.
- Informaci o uskutečnění schůzky starosty s primátorem a radním
pro kulturu.
- Informaci o otevření knihovny dne 30. 3. 2012.
- Informaci o přidělení dotace MK na knihovní program CLAVIUS.
- Informaci o naučné stezce.
- Informaci o chystané opravě komunikací ve správě TSK.
S kompletním usnesením je možné se seznámit na webových stránkách městské části www.mcnedvezi.cz a na
úřední desce před budovou úřadu.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se
bude konat 25. září 2012 od 19.00 hodin v budově úřadu
městské části.

Projekt POTEX – provětrejte šatníky!
Když stojíme před otázkou, kam s obnošeným, ale ještě
zachovalým šatstvem, řešení přináší společnost POTEX,
která instaluje již několik let sběrné kontejnery na odložení šatstva. Nyní již také v Nedvězí.
Do těchto kontejnerů je možné odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan,
netextilní materiály či silně znečištěné a mokré textilie.
Důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky),
aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu. Tyto kontejnery nejsou určené k odkládání odpadu!
Řidiči objíždějí kontejnery nejméně dvakrát týdně, vybírají textil a udržují pořádek v okolí kontejnerů, opravují je a provádějí údržbu. Také rovnou odstraní očividný
odpad, tj. mokré, silně znečištěné či zapáchající textilie.
Odpad ekologicky likviduje profesionální firma.
Vybrané zboží svezou do centrálního skladu, odkud je
distribuováno profesionálním třídírnám. Zde specializovaní pracovníci textil roztřídí na jednotlivé kategorie,
většina zboží pak putuje do zemí třetího světa. Profesionální třídírny zpracují druhotný materiál, jako je bavlna,
vlna či plast pro další technické užití.
Z části výtěžku POTEX finančně podporuje tuzemské neziskové organizace, takže každý občan, který přispěje
použitým textilem, přispívá zároveň na činnost neziskových organizací.
Další informace: www.potex.cz

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se
bude konat 17. dubna 2012 od 19.00 hodin v budově
úřadu městské části.

V Nedvězí jsou kontejnery umístěny v ulici Rokytná u rybníka.

HISTORIE

Paměti obce Nedvězí - 2. část: 11. – 14. století
O zřízení obecním nemáme památek pražádných. Prvotně ty věci obstarával ovšem vladyka, později však,
když obyvatelstvo nebylo více příbuzné, musil též někdo starati se o pořádek a zdá se, že to měli v moci majitelé těch osad, jimž beztoho náležela
všecka moc nad celou obcí. Moc soudní v rozepřích a zločinech vykonávaly
soudy župní.
Jak již zpředu praveno, rozdělen byl
národ český prvotně na kmeny, kteří vedle sebe bydleli a každá taková
krajina jedním kmenem obydlená nazývána župou. V každé župě byl aspoň jeden hrad, který poskytoval obyvatelům té krajiny v čas války bezpečné ochrany a byl zároveň sídlem
úřadu. Hrady župní stavěny byly nákladem všech obyvatelů župy a každá osada byla tudíž povinna přispívati
k tomu pracemi i dávkami. Zvolený
neb později dědičný vůdce kmene sídlil na hradě župním maje nade všemi
rody kmene svého vrchní moc a nazýval se županem.
Čechové měli asi od polovice 8. století
svůj domácí knížecí rod, ale moc těchto knížat vztahovala se jen na krajiny obydlené kmenem Čechů a knížata bydlela na Vyšehradě. Ostatní okolní kmenové měli své vojevody s dědičnou mocí, kteří podrobovali se zpravidla knížatům zemským; někteří však
neuznávajíce tuto vrchní moc často
dlouhé a krvavé vedli rozbroje. Až Boleslavové ku konci století 10. podrobili
si župany úplně, a dosazujíce na místě dědičných vojvodů úředníky knížecí
za správce žup, učinili z těchto pouhé
vládní okresy a všecko jmění župní si
přisvojili. Od těch dob počet žup stále se měnil a obyvatelstvo jejich nenáleželo již z příbuzných, ale bylo valně
pomícháno.
Dějepisci všichni v tom se shodují, že
okresy církevní z 13. století, tak zvané
dekanáty, byly zároveň sídly někdejších žup, a ježto již na začátku století
13. uvádí se Říčanský dekanát, vysvítá z toho, že Říčany byly před tím sídlem župy, která později přidělena byla
župě Vyšehradské. Hranicí této župy
byl pravý břeh Vltavy od vtoku Sázavy až k Libni; odtud pak až ke Kyjům
potok Rokytnice. Dalšími pomezními místy byly: Dubeč, Kralovice, Sluš-

tice, Tehov, Kúnice, Popovice, Jílové
a řeka Sázava. Na východ od župy Vyšehradské byla župa Kouřímská, dřívější Zlicko.
Mezi knížaty českými a vojvody zlickými bývaly časté a kruté rozbroje
a k ochraně před nepřítelem byla
v krajině zdejší zřízena některá opevněná místa. Taková hradiště a tvrze
byly Tehov, Březí, Hradešín, Sluštice,
Květnice, Chřenice, Kralovice a zajisté ještě některé jiné. Pevně hrazenou
osadou byly hned za prvních století
Říčany. Čteme, že r. 748 vévoda zlický
Rozhon pokoušel se o to, aby zmocnil se Říčan a přivtělil krajinu tuto ku
svému panství; byl však vévodou českým Nezamyslem přemožen. Ten poraziv Rozhona blíže Říčan na poli řečeném Strhov zajal jej a na potupu dal
mu utnouti nos. Za takových poměrů nežilo obyvatelstvo krajiny zdejší
v klidu, ale jsouc na hranici obou těchto knížectví, navštěvováno bylo často voji nepřátelskými a samo v první
řadě musilo se postaviti na odpor.
Nejvyšším úředníkem župním a zároveň vykonavatelem záležitostí vojenských byl župan. Vedle něho sudí čili
cúdař vedl soudy, komorník spravoval
důchody, vladař obstarával hospodářství na statcích a lovci měl dozor nad
lesy. Mimo to býval písař župní, obyčejně stavu duchovního. Při hradech
župních bývalo ještě množství vedlejších úředníků a sluhů. Biřicové ohlašovali nařízení a vykonávali přisouzené tresty tělesné kromě popravy, která náležela katovi. Také tu bývala stálá posádka vojenská podřízená přímo
županu. Vyšší hodnosti úředníků župních zastávala z pravidla šlechta.
Soudům župním náležela pře pro krádež, rozepře mezi poddanými, provinění proti obci, proti životu (zranění, zabití, vražda), proti cti a rozepře
o dluhy. Pře tyto líčeny byly před celým soudem; v menších přečinech rozhodoval cúdař sám. Obžalovaný nevinu svoji dokázal svědky, nebo mohl
se očistiti železem, vodou a sedáním
s meči neb kyji.
Očista železem záležela v tom, že obžalovaný dokládaje svoji nevinu držel v ruce rozžhavené železo, nebo po
deskách žhavých chodil bosou nohou.
Očisty této užíváno při nejtěžších zlo-
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činech. Později zavedena přísaha, přičemž přísahajícímu bylo položiti 2 prsty na žhavé železo a nevydržel-li toho,
nebyla přísaha platna.
V menších zločinech a zvláště při sporech o dědiny užíváno očisty vodou.
Žalobci i obžalovanému bylo uloženo,
aby přebrodili hlubokou vodu. Žalobce šel napřed, obžalovaný tři kroky za
ním. Utopil-li se první, byl obžalovaný uznán za nevinna a mohl se vrátiti, přebrodil-li se první a druhý utonul,
byla vina jeho dokázána. Podařilo-li se
oběma vodu přebroditi, byli tím vyrovnáni a nemohli se dále odvolávati. Sedání s meči neb kyji byl souboj, kterým lidé pošetilí ještě za našich časů
hájívají svoji čest. Všecky tyto očisty
nazývány též soudy Božími. Nejčastěji užíváno však svědků a v mnohých
věcech i dokladů písemných. Odsouzenci bývali dle povahy a velikosti viny
rozličně trestáni. Některé pře, jako
velezrada a rozepře o dědiny panské,
rozhodovaly se na sněmech. Z tohoto soudu sněmovního povstal ku konci století 13. soud zemský, na němž
zasedali "pánové" počtem 12, z nichž
k platnému rozsuzování přítomno jich
býti mělo nejméně 7. Působnost jejich byla jako nynějších porotců. Líčení pře vykonávali úředníci zemští: nejvyšší komorník, nejvyšší sudí, nejvyšší písař a purkrabí Pražský. Tím ubylo pravomocnosti soudům župním
a všecky těžší pře přiděleny byly soudu zemskému.
K župním hradům náležel vždy značný počet osad, jež sloužily k vydržování župního sídla a byly to především
okolní obce. Že některé osady v okolí
zdejším bývaly majetkem župním, poznati lze nejlépe z toho, že později darovány jsou klášterům a chrámům kapitulním, jako: Nedvězí, Kralovice, Uhříněves, a náležely tudíž před tím, nemajíce vlastních majitelů, k jmění knížecímu. Tak lze neklamně za to míti,
že Nedvězí bylo majetkem župy Říčanské a ježto v posledních dobách,
již od století 10., byly statky župní
vlastně jměním knížecím, županům
k užívání propůjčeným, stalo se Nedvězí po zrušení župy Říčanské statkem knížecím.
Říčany pak postoupeny v držení pánům z Říčan, kteří v století 13., 14.

HISTORIE
a 15. byli majiteli této obce. Známo jest, že prvním majitelem Říčan
v 13. století byl Ondřej z Říčan, syn
Petra ze Všechrom. Tento Ondřej byl
od r. 1260 až 1272 nejvyšším komorníkem, a počal se psáti z Říčan; takto stal se předkem rodiny Říčanských
z Říčan. Pánům z Říčan Nedvězí nikdy
nenáleželo, ale darováno bylo některým panovníkem českým, jak se zdá,
již na začátku století 13. kapitule Vyšehradské.
Kapitulu Vyšehradskou při chrámě sv.
Petra a Pavla založil kníže Vratislav
II. r. 1070, snesa na vlastních ramenou 12 nůší kamene k započetí stavby chrámu. Nejen tento panovník, ale
i jeho nástupci darovali kapitule této
mnoho statku. Hned při založení čítala 80 osad a počet jich stále se množil, tak že vládla ohromným jměním.
Tak dočítáme se v Tomkově Dějepise Prahy, že z neznámých darování,
ale která pocházela nejspíš již z časů
před Václavem II. (tedy před r. 1230),
měla kapitula r. 1313 Hájek za Dubčem a Nedvězí za Uhříněvsí v Kouřímsku; pak mimo jiné r. 1321 některou
část vsi Kralovic.
Při kapitule Vyšehradské byl probošt,
děkan a jistý počet kanovníků i jiných
osob duchovních a světských. Probošta ustanovoval král český, a jelikož
s tím místem spojoval se úřad nejvyššího kancléřství dvorského, byla
to vůbec nejvyšší hodnost duchovní. Probošství toto čítalo r. 1356 přes
40 vesnic. Králové čeští udělovali hodnost tu někdy příbuzným svého rodu; tak byl r. 1313, kdy Nedvězí uvádí se již co majetek kapituly, proboštem Jan, syn krále Václava
II. a zastával důstojenství toto až do
r. 1334, kdež povýšen byl na biskupa
v Olomouci.
Také děkan a kanovníci měli některé
vesnice co soukromý důchod. Takovým statkem společným bylo Nedvězí.
Tyto dávány obyčejně v nájem za jisté
platy a odvody, nejvíce členům kapituly nebo i osobám světským. Příjmů
z nich užíváno jednak ku každodennímu podělování kanovníků, jednak
ku stravování nižšího duchovenstva
ve službách kostela, jenž bylo podělováno dílem penězi, dílem potravou,
jmenovitě chlebem. Podrobně bývalo
vyměřeno, co měl probošt dávati jednotlivým kanovníkům; každý týden to-

tiž: jednu jalovici, 12 kuřat, 6 selat, láhev medu obnášející 17 mírek a tolikéž piva. V zimě dával na místě jalovice 2 vepře tříleté a mimo to v čase
postním 80 peněz na ryby.
Ve třináctém a čtrnáctém století vešlo v obyčej, že mnozí měšťané Pražští kupovali si statky na venkově. Tak
Kundratice, Vršovice, Strašnice, Záběhlice, Práče, Bráník, Modřany, Cholupice, Popovice, Tehov, Kúnice, Svojšovice patřily Pražanům. Později oblíbili si měšťané Pražští zvláště krajinu
naši, tak že celá krajina půlnočně od
Říčan ležící, na západě potokem Botičem ohrazená, od něho pak ku potoku Rokytnici a daleko za něj na východ až přes Ouvaly a Škvorec se
táhnoucí byla v druhé polovici století
14. skoro celá majetkem Pražanů.
Toho času r. 1364 bylo Nedvězí buď
celé, nebo z části majetkem synů Mikuláše Planera, kteří byli téhož roku
koupili ves Hodov u Ouval. Mikuláš
Planer byl r. 1343 konšelem Staroměstským a měl dům v Praze na Starém náměstí blíže Železné ulice až
do r. 1359. Ze tří jeho synů byl Václav knězem a již za živobytí otce farářem v Lysé (1357), s kteroužto hodností spojil do r. 1368 také troje kanovnictví, totiž při kostelích v Praze,
na Vyšehradě a v Boleslavi. Druzí dva
synové nazývali se Linhart a Mikuláš.
Mikuláš měl po otci dvůr v Jenči, jejž
však r. 1360 opět prodal. Sestra jejich
Alžběta čili Ela byla provdána za Oldřicha Rokycanského.
Zeť Mikuláše Planera, Oldřich Rokycanský, byl měšťanem Pražským, majitelem domu a obchodníkem. Maje
obchod suknem jezdíval na trhy až do
Frankfurtu, kdež mu r. 1361 vykraden
byl vůz a mnoho suken pobráno. V létech 1348 a 1369 byl konšelem Staroměstským a mezi tím pak také r. 1359
purkmistrem Hor Viničných. Zemřel
r. 1370.
Předek Rokycanských Menhart, jsa na
začátku 14. století nejbohatším peněžníkem Pražským. Panovník tento udatností svou znám byl po celé Evropě
a Čechům mnohou zjednal slávu, tak
že obecně tehdá se říkalo: "Bez Pána
Boha a krále českého žádná válka
zdárně ukončena býti nemůže", avšak
ustavičné výpravy jeho do ciziny stály
mnoho peněz, a když se jich nedostávalo, dlužil se král od měšťanů i židů
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a dával statky své i města v zástavu. Synové Rokycanského, Menhart
a Mikuláš, byli také věřiteli krále Jana.
Menhart, jinak Meinlin a po něm syn
jeho Michal (1344) jmenují se také
co majitelé vsi Kolovrat v Kouřímsku.
Zdá se, že některý Rokycanský, znaje
co majitel Kolovrat velmi dobře úrodné pozemky Nedvězské, poradil příbuzným svým Planerům, aby Nedvězí koupili.
Bratři Planerové, kněz Václav, Linhart a Mikuláš, založili spolu s řečenou sestrou svou Elou dva oltáře
v kostele Pražském u sv. Víta a to: oltář
sv. Moudrosti a svatých Alexia a Anežky, mimo to byli obnoviteli dvou oltářů
v kostele Týnském, které jejich předkové založili. Při oltářích takových bývali stálí oltářníci, kteří konajíce při
nich ustanovené služby Boží, starali
se zároveň, aby oltáře v dobrém stavu udrželi. V jaké ceně Planerové statek ujali, toho udati nelze, neboť zápisy z těch dob se nezachovaly, aniž
možno zvěděti, jak dlouho zde hospodařili a kde bydleli. Václav Planer byl
stále v Lysé a zemřel tam r. 1389. Že
bratři jeho, Linhart a Mikuláš, bydleli nepochybně v Praze, vysvítá z toho,
že tam zakládali oltáře. Jejich sestra
Ela co vdova po Rokycanském taktéž
v Praze bydlela. Také z ostatních majitelů nikdo v Nedvězí nepřebýval. Ve
všech následujících dobách bylo totiž
Nedvězí spojeno s obcí Nupaky a z některých listin patrno, že majitel bydlel
v osadě posledně jmenované.
Nastává otázka, kdo prodal Nedvězí
bratřím Planerům, když náleželo před
tím kapitule Vyšehradské. Statky, kterými nadány kapituly a kláštery, nezůstávaly jim trvale. Někteří králové čeští potřebujíce peněz dávali statky své
za jistou sumu v zástavu. Mnohé vesnice a někdy celé újezdy byly zapsány
jednotlivým osobám za určitou sumu
peněz, kterou tyto napřed zapravili
a mohli osad těch volně i dědičně užívati. Někteří panovníci naložili podobně i se statky církevními. Tak Jan Lucemburský všecky statky královské
dal z rukou, a když se mu nedostávalo
peněz, dával v zástavu statky církevní. Takovým asi způsobem dostalo se
Nedvězí Planerům.
Pokračování příště
(Zdroj: Edvard Hübner, Václav Hübner: Paměti
obce Nedvězí v okresu Říčanském, 1884.)

RADÍME VÁM
Dovolená se blíží,
zkontrolujte si cestovní
pasy
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo
dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů
rodičů.
Provedené zápisy dětí v cestovních
dokladech rodičů jsou platné pouze
do 26. června 2012, po tomto datu
mohou děti cestovat jen s vlastním
cestovním dokladem. Toto opatření
se týká i zápisu dětí provedených do
občanských průkazů rodičů.
Žádost o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji se podává
v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. K žádosti není třeba žádný formulář, stačí občanský průkaz. Nepřikládá se fotografie, tu pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto
se občan musí dostavit osobně.
V případě, že jste zapomněli včas
požádat o pas, je možné vydat také
pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými
údaji. Žádost o jeho vydání lze podat i mimo místo trvalého pobytu
a u matričního úřadu. Lhůta pro vydání je 15 dnů, avšak platnost je
pouze šest měsíců. Pro vydání tohoto pasu je třeba předložit žádost na
příslušném formuláři, dvě fotografie
a doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz či rodný list.
Vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat stojí 600 Kč pro občany od 15 let, pro
mladší 15 let 100 Kč. Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných
údajů činí pro dospělé 1 500 Kč, pro
mladší 15 let 1 000 Kč.

Občanské průkazy
Připomínáme, že od letošního roku
jsou vydávány nové typy občanských průkazů, a to standardní průkaz se strojově čitelnými údaji a občanský průkaz s kontaktním elektro-

nickým čipem za příplatek 500 Kč.
O občanský průkaz mohou požádat
rodiče pro děti mladší patnácti let,
a to za poplatek 50 Kč s platností
na pět let. Praktické využití je například místo pasu, pokud rodina plánuje cestovat v rámci Evropské unie,
kde cestovní pas může nahradit občanský průkaz.
Na vydání občanského průkazu by
neměli zapomenout patnáctiletí, kteří musí o jeho vydání požádat sami.
Je třeba tak učinit nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez poplatku
nejpozději do 30 dnů po dovršení
15 let věku.

Finanční arbitr
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru či s jinou podobnou finanční institucí je možné řešit
u státem zřízeného finančního
arbitra.
Kdo je finanční arbitr?
Finančního arbitra zřídil stát jako orgán, který rozhoduje mimosoudně
spory místo soudu. Jde o tyto druhy sporů:
• mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
• mezi vydavateli a držiteli elektronických peněz – například spor držitele předplacené jízdenky s některými provozovateli veřejné dopravy,
• mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – například spor
zákazníka s věřitelem o odstoupení
od úvěrové smlouvy nebo spor o výši
poplatku za předčasné splacení úvěru a podobně
• mezi investičními fondy a investičními společnostmi a spotřebiteli – například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje o vyřešení sporů smírnou cestou. Občan za
služby finančního arbitra neplatí –
jsou zdarma.

6

Jak a kdy služby finančního arbitra využít?
Využít jeho služeb je možné tehdy,
pokud ještě ve sporu nebylo zahájeno soudní řízení nebo o něm nebylo soudem či v rozhodčím řízení již
rozhodnuto. Finanční arbitr by měl
být takovou první instancí, na kterou
se občan se svým problémem obrátí, pokud neuspěje v jednání přímo
se svým partnerem, například s bankou apod.
Řízení před finančním arbitrem se
zahajuje na návrh občana (zákazníka). Návrh je možné podat písemně
poštou, v elektronické podobě, také
prostřednictvím datové schránky,
nebo osobně, tj. ústní výpovědí do
protokolu v sídle kanceláře finančního arbitra. Na webových stránkách
je k dispozici pro podání formulář.
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, nestranně, spravedlivě
a bez průtahů, nehájí tedy zájmy
jedné strany sporu. Ve věci finanční
arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu lze uplatnit opravné prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný, a má tedy účinky srovnatelné
se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné
podat žalobu o přezkum rozhodnutí
k obecnému soudu.
Kde získat další informace
Od července 2011 je zřízena Kancelář finančního arbitra, která plní úkoly spojené s činností tohoto orgánu.
Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje do funkce.
Kancelář:
Legerova ulice 1581/69,
110 00 Praha 1
Telefon:
257 042 094
Fax:
257 042 089
E-mail:
arbitr@finarbitr.cz
Webové stránky:
www.financniarbitr.cz
Facebook:
www.facebook.com/FinArbitr
Úřední hodiny:
Pondělí - Čtvrtek: 8.30 – 15.30 hod
Pátek: 8.30 – 14.30 hod

PŘÍRODA
Památné stromy v Nedvězí
Člověk měl odedávna v úctě
stromy, které mu poskytovaly mnoho užitečného – potravu,
dřevo na oheň, nástroje, stavební materiál, hračky, úkryt před
nepřáteli a nepohodou; dřevo
stromů jej provázelo a vlastně
dodnes provází od kolébky až po
hrob. Proto si začal velmi záhy
přírody vážit, ctít ji, zbožňovat
a uctívat.

Po přijetí zákona č. 40/1956 Sb.
o ochraně přírody byly památné
stromy vyhlašovány jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné
přírodní památky. Památné stromy
patří mezi významné prvky krajinné zeleně. Mají funkci buď krajinotvornou (významné krajinné dominanty), estetickou (působení mohutností vzrůstu, dlouhověkostí, malebností kmene, koruny) či historickou
(váže se k nim např. historická událost nebo pověst, činnost významné
osobnosti). Dělí se do tří kategorií:
v první jsou stromy kmetského věku,
v druhé stromy zralého věku (200
až 400 let), v třetí stromy mladého
věku, tzv. čekatelé.
Všechny vyhlášené památné stromy,
jejich skupiny a stromořadí jsou evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody. Nejpočetněji jsou zastoupené lípy, duby, buky, javory, platany, jasany. Mezi památné stromy však také patří hrušeň, ginkgo,
smrk, jedle či tis. Strom s největším
měřitelným obvodem kmene je Vejdova lípa ve východočeském regionu, která má obvod kmene 1225 cm.
Výška stromů se pohybuje v širokém
rozmezí od 4 do 51 metrů. Stáří stromů se určuje velmi obtížně, historických dokladů je poskrovnu. Proto se

většinou jedná o hrubé odhady, které se mohou lišit i řádově. Nejnižší věk památného stromu je 15 let
(Lípa svobody).
Dub letní pod zemědělskou
usedlostí
Dub roste na okraji obce Nedvězí
u zemědělské usedlosti v blízkosti komunikace Pánkova směrem na
Křenice. Byl vyhlášen památným
stromem v r. 2003. Dříve měl patrně funkci jako hraniční dub, jeho poloha tomu přímo nasvědčuje. Dnes
má jeho kmen obvod 369 cm a koruna dosahuje až do výšky 23 m. Zdravotní stav dubu je velmi dobrý. Jeho
stáří je odhadováno na 170 let.
Dub letní u parku Rokytka
Dub roste v Nedvězí u komunikace
Pánkova směrem na Křenice za křižovatkou s ulicí K Radhošti, při okraji
přírodního parku Rokytka. Byl vyhlášen památným stromem v r. 1998.
Obvod kmene je 348 cm a jeho pravidelná koruna sahá do výšky 22 m.
Zdravotní stav dubu je velmi dobrý,
jeho stáří se odhaduje na 150 let.
Lípa srdčitá
Lípa roste v Nedvězí na louce u říčky
Rokytky v blízkosti ulice K Radhošti.
Byla vyhlášena památným stromem
v r. 2006. Svým obvodem 575 cm
je druhým nejmohutnějším památným stromem svého druhu na území hlavního města. Strom má širokou rozložitou korunu, která sahá až
do výšky 27 m. Zdravotní stav lípy je
hodnocen jako velmi dobrý, jeho odhadované stáří je 220 let.
(Informace k článku jsou čerpány
z 2. vydání DVD Památné stromy
Prahy, které pro Magistrát hl. m.
Prahy vydalo EnviTypo. Fotografie:
Aleš Rudl.)

BEZPEČNOST
Nenechte si vykrást dům
V poslední době se opět množí případy vykradení domu či bytu jednoduchým trikem. Přijde „jakobyˮ řemeslník, opravář či obchodní agent
a požádá vás o něco. Jako výmlu-
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va může sloužit ledacos – zapomněl
si nářadí, píchnul pneumatiku u automobilu, který stojí támhle za tím
rohem, hledá nějakou adresu, ztratil mobil a potřebuje si zatelefonovat. Výmluv může být mnoho, ale
i za tou nejvěrohodnější se skrývá
jediné – dostat se s vámi do domu.
A tak zatím co budete hledat šroubovák, nebo půjdete chudákovi, kterému se „udělalo nevolnoˮ natočit trochu vody, druhý z dvojice se najednou ztratí a určitě ve vašem obydlí
najde velmi rychle peníze nebo cennosti. Pak už se jen oba rychle rozloučí a vy můžete až po dlouhé době
přijít na takovou ztrátu.
Dodržujte pro svou osobní bezpečnost i bezpečí vašeho majetku tato základní pravidla:
- pokud jste sami doma, nepouštějte do
domu cizího člověka, s kterým
nemáte domluvenou schůzku, ať se
prokazuje sebekvalitnějším průkazem
- jestliže se někdo takový vyskytne,
nechte ho stát venku
- pokud si chcete ověřit, zda je
dotyčná osoba například z vodáren,
plynáren, požádejte ho o průkaz
a zatelefonujte na centrálu
předmětné společnosti, kde vám
potvrdí, zda je to jejich pracovník
- jestliže vás požádá o zapůjčení
předmětu, či napití, odkažte ho na
veřejné služby či pracoviště úřadu
- při každém sebemenším podezření
volejte bezplatnou tísňovou linku
156 nebo zatelefonujte na náš úřad
na číslo 267 710 823.

ŠKOLSTVÍ
Jazykové kurzy v Nedvězí
MČ Praha Nedvězí ve spolupráci
s partnerem KinderGarten – školka
v Nedvězí připravuje od září 2012
pro nedvězské děti i dospělé kurzy anglického a německého jazyka. Kurzy budou paralelně probíhat
v sobotu dopoledne, rodiče můžou
přijít i spolu s dětmi.
Cena kurzu za 12 lekcí: 1 500 Kč.
Cena individuální lekce: 300 Kč.
Zájemci nechť se hlásí u starosty do
15. srpna 2012.

VAŘÍME S VINÁRNOU MEJTO
Salát César

Suroviny: na salát – 2 kuřecí prsa,
špetka kari, mletý pepř, sůl, olivový
olej, 4 plátky anglické slaniny, 1 římský salát, 150 g parmazánu, 2 žemle (veku nebo bagetu). Na dresing
– 2 žloutky, střik vinného octa, lžička
dijonské hořčice, lžička krystalového
cukru, mletý pepř, sůl, 100 ml oleje,
stroužek česneku, 4 ančovičky.

4 porce
Salát César (Caesar) najdete jako stabilní položku amerických menu. Je vyhlášenou specialitou, ale připravit jej
podle tradiční receptury je jako hrát
si s ohněm či vstupovat na tenký led.
Má někdy, bohužel, mnoho nepovedených podob. Původním autorem je
údajně kuchař italského původu, který
se usadil v mexické Tijuaně a z nouze,
když došly zásoby, vytvořil tento geniální salát. Zásadní však je používat
k přípravě římský salát (druh listového salátu, velmi chutného, s výraznou
chutí, šťavnatý a křupavý) a nikdy by
neměly chybět krutony z bílého pečiva
ani parmezán. My jsme naši verzi obohatili o plátky opečené slaniny a špetku kari pro ochucení kuřecích prsou.

prsa očistíme, ochutíme špetkou pepře, kari, solí a lehce zakápneme olejem
a vetřeme do masa. Maso opečeme
na troše olivového oleje dozlatova
společně s plátky slaniny. Salát natrháme na kousky a promícháme s dresinkem. Na talíř servírujeme salát, nakrájená kuřecí prsa, slaninu, krutony
a zdobíme hoblinami parmazánu.

Postup:
Žemle nakrájíme na kostky a ve středně vyhřáté troubě je vysušíme dokřupava. Česnek a ančovičky nakrájíme
najemno. V míse vymícháme žloutky s vinným octem, cukrem, hořčicí, pepřem a solí dohladka a postupně, za stálého míchání, přiléváme
olej, až získáme majonézovou emulzi, vmícháme ančovičky s česnekem
a dáme do lednice vychladit. Kuřecí

DĚTSKÝ KOUTEK
Znáte svátky, které v těchto dnech slavíme?
5. červenec

Máme státní svátek, je to Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Tito bratři pocházeli z řeckého města Soluně (Thessalonike). Oba byli velmi vzdělaní. Metoděj byl původně úředník, potom se
stal mnichem. Konstantin (později
se přejmenoval na Cyrila) byl knězem, uměl mnoho jazyků, učil na
vysoké škole. Na žádost moravského knížete Rostislava přišli oba bratři v roce 863 na Velkou Moravu. Svatý Cyril sestavil písmena pro slovanský jazyk (písmo se
jmenovalo hlaholice), do kterého s bratrem přeložili náboženské
knihy. Na Moravě učili lidi číst a psát, dávali jim knihy.

6. červenec

Je to další významný státní svátek – Den upálení Mistra Jana
Husa. Tento kněz kritizoval chování katolické církve a jejích představitelů. Žádal, aby církev nehromadila majetek, aby kněží vystupovali skromně a pomáhali těm, kteří to potřebují. Katolické
církvi se jeho kritika nelíbila, pozvala Jana Husa do Kostnice na
koncil (zasedání), kde ho odsoudila jako kacíře a dala ho upálit, protože odmítl odvolat své učení a názory. Jan Hus byl jedním z důležitých učenců, kteří se zabývali zjednodušením psaného českého jazyka. V té době se místo háčků a čárek psala slova
s tak zvanými spřežkami. Například slovo „čeština“ byste napsali
jako „czesztjna“. A Jan Hus vymyslel psaní slov s háčky a čárkami – říká se tomu diakritika.

• Zakázkový nábytek na míru: kuchyně,
dětské pokoje, ložnice, vestavné skříně,
kancelářský nábytek
• Vybavení mateřských škol:
nábytek do tříd, šaten, umyváren, sboroven,
ředitelen, kuchyní
• Vybavení zahrad MŠ: průlezky, houpačky,
skluzavky, domečky, altány, pergoly, pískoviště
Dle vámi dodané dokumentace jsme
schopni vyrobit jakýkoli atypický
truhlářský výrobek.
Milan Řehák
Mírová 19/23
251 01 Říčany – Pacov
rehak@centrum.cz
www.rehak.byl.cz
Mobil: 602 335 050

(Z knihy Znáte naše svátky, text Jindra Svitáková, kresba Renata Frančíková)
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