NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

květen 2011

K VĚCI
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní jaro je pro nás –
radnici – určitě významné. Opět jsme se přiblížili Vám, občanům, více
než kdy v minulosti. Prvním počinem bylo
spuštění nových webových stránek naší
městské části, které najdete na adrese
www.mcnedvezi.cz. Oproti starší verzi zde
najdete mnoho užitečných informací jak
o našem úřadu, tak i o hlavním městě Praze. Zjistíte, kam se jak dopravit a co kde vyřídit. Postupně budou přibývat další zajímavé informace.
Druhým způsobem, jak s Vámi budeme
více komunikovat, je tento časopis, který
jsme pojmenovali Nedvězský žurnál. Nechceme, aby to byl jen zpravodaj, který Vám
doručí staré zprávy. Byli bychom rádi, kdyby
náš Nedvězský žurnál byl časopisem o dění
v naší obci i v okolí. Aby se stal dalším
zpravodajským centrem, kde se budeme
setkávat, kde se dozvíte nejen aktuální informace, ale také jak žili lidé v naší obci
před mnoha lety, jak se naše obec vyvíjela
a které dějinné události se jí dotkly. Možná
budete překvapeni, které osobnosti bydlely
v našem regionu a s kterými se můžete setkat dnes. Možná nevíte mnoho věcí o tom,
jak žijí Vaši sousedi, jaké plány mají nájemci či majitelé zdejších usedlostí a firem.
O tom všem chceme také psát.
Tak tu na prahu jara máme dva nové komunikační kanály – webové stránky, které
k Vám přinesou rychle nové zprávy, a časopis, na jehož stránkách se dozvíte vždy
něco zajímavého a nového.
Věřím, že i Vy můžete přispět zajímavými
příběhy či informacemi. Mohou to být i fotografie, jak vypadala naše obec před mnoha lety. Co vše můžete najít ve svých archívech, s tím rádi seznámíme naše spoluobčany.
Těším se na Vaše náměty, jak obohatit
webové stránky a co vše publikovat v našem novém časopisu a přeji krásné jarní
dny.
Vlastimil Vilímec
starosta

Před volbami jsem sliboval, že budu-li zvolen senátorem, budu se zajímat také o život
v malých městských částech ve svém volebním obvodu. Tento slib jsem začal plnit návštěvou zastupitelstva městské části Nedvězí dne 22. února 2011, kdy jsem se zájmem
vyslechl, jaké problémy se zde řeší. Jsem též
v kontaktu s panem starostou a jsem k dispozici také Vám občanům k individuální konzultaci, kterou je
možno domluvit prostřednictvím telefonu 257 07 51 16. Pokud mě nebo mého asistenta nezastihnete, nevadí, neboť telefon je opatřen záznamníkem. A pokud zanecháte spojení
na Vás, zavolám zpět a probereme či domluvíme, co je třeba.
Kontaktovat je mě možné také prostřednictvím e-mailu pesakm@senat.cz. I když jsou mé možnosti jako senátora řešit
konkrétní problémy omezeny, rád udělám maximum pro Vás
jako jednotlivce i pro Vaši městskou část.
Těším se na setkání s Vámi.
Milan Pešák

POZVÁNKY
Úřad Městské části Praha Nedvězí a Chytrá sovička
vás zvou na:

DĚTSKÝ DEN
sobota 4. června 2011 od 10.00 hodin
na louce u dětského hřiště pod motelem Mejto
Účastníky čeká bohatý program s občerstvením
a country kapelou.

Starosta obce zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha Nedvězí,
které se koná 21. června
od 19.00 hodin na úřadě MČ.

Vydává: Úřad MČ Praha Nedvězí - www.mcnedvezi.cz

Zprávy z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Nedvězí
číslo 01/2011 ze dne 22. 2. 2011

29. Informaci o jednání s HZS o možnosti předání hasičského vozu TATRA 148.
30. Informaci o pokračování rekonstrukce webových stránek MČ.
31. Informaci k prevenci chřipky – možnost vyzvednutí roušky na úřadu MČ.
32. Informaci veterinární správy k prováděním soukromé zabijačky.
33. Informaci o nabídce ubytování pro nejen sociálně slabé občany.
34. Informaci o žádostech o úpravu nájemného – tenisové kurty, vinárna – bude projednáno na dalším pracovním zasedání.
35. Informace o provedené pochůzce tokem Rokytky se zástupcem Povodí Vltavy, odstranění padlých stromů a pročištění toku bude projednáno odboru ŽP P22.
36. Informaci o žádosti ELTODA o prořezání dřevin, které zasahují do
stožárů VO.
37. Informaci o velmi nízké rentabilitě pronájmu bývalé drobné provozovny, problém topení.
38. Gratulaci k životnímu jubileu paní Jarušky Vodičkové.

I. Zastupitelstvo schvaluje
1. Program zasedání, složení návrhové komise a ověřovatelů.
2. Rozpočet na rok 2011.
3. Žádost o investiční dotace z rezervy MHMP.
4. Drobný nákup pokladny 12/2010 a 1/2011.
5. Termíny pracovních a veřejných zasedání.
6. Odměnu pí. Jiřině Šimečkové za úklid.
7. Cenovou nabídku na rozdělení měření v drobné provozovně.
8. Cenovou nabídku na rekonstrukci EZS.
9. Nákup notebooku pro tajemníka úřadu.
10. Cenovou nabídku na výměnu 43m2 podlahové krytiny na úřadě
MČ.
11. Záměr vydávat občasník z důvodu nedostatečné informovanosti občanů.

III. Zastupitelstvo nesouhlasí
S vyvěšením tibetské vlajky.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí
1. Informaci o jednání napojení splaškové kanalizace Park Nedvězí.
2. Vyjádření k úpravě RD p. Plzáka, Výtoňská ul.
3. Informaci o geodetickém zaměření plynovodní přípojky k ten. kurtům za účelem naplnění budoucí kupní smlouvy s Pražskou plynárenskou distribucí.
4. Informaci odboru výstavby MČ 22 o povolení výjimky při stavbě RD
p. Václava Rathouského parc. č. 89 a 90 – ústní jednání 9. 3. na MČ 22.
5. Informaci o revitalizaci Rokytky, jednání k ÚR 2. 3. 2011 na OV MČ
22, následné zpracování DSP.
6. Informaci o zpracování studie přemostění Rokytky v souvislosti
s revitalizací.
7. Informaci o přípravě realizace vodovodní přípojky pro Slámovu 9/87
– konečná bus 267 MHD.
8. Informaci o oživení procesu kolaudace cyklotrasy.
9. Informaci o zhotovení dokumentace skutečného provedení č.p. 89
– drobná provozovna.
10. Informaci ke smlouvě na motel Mejto – po vzájemné dohodě s nájemcem p. Jirešem došlo k upřesnění podmínek.
11. Výsledky účetnictví motelu MEJTO za 10 - 12/2010.
12. Doplňující informaci o výši paušálu schválené smlouvy o právní pomoci s AK Franěk.
13. Informaci o restitučních požadavcích ing. L. Rathouského – po souhlasném stanovisku ředitele odboru správy majetku MHMP bude ing.
Rathouskému vydán dům č.p. 63.
14. Informaci o připravované DPČ s p. Škáchou na údržbu vody a kanalizace.
15. Informaci o připravované DPČ na obnovení činnosti knihovny (zatím bez personálního obsazení).
16. Informaci o řešení dědictví po p. Burianovi – č.p. 23.
17. Informaci o převodu pozemků z LV1 MNV Nedvězí na LV181 MČ.
18. Informaci ČSÚ o sčítání lidu ve dnech 25. – 26. 3.2011.
19. Informaci o opravě přečerpávací stanice u Pacova – reakce na stížnosti občanů.
20. Informaci o harmonogramu mobilního sběru nebezpečného odpadu.
21. Informaci o svozu bioodpadu – 8 kontejnerů o sobotách 23. 4.,
21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 3. 9., 24. 9. a 8. 10. vždy v době od 9 do
12 hod.
22. Informaci o velkoobjemových kontejnerech přidělených MHMP.
23. Informaci o průzkumech a likvidaci invazních rostlin (bolševník, křídlatka japonská).
24. Informaci o Nařízení vlády o snížení odměn poslancům (viz příloha).
25. Informaci o žádosti pí. Kulichové o umístění syna do MŠ v Kolovratech.
26. Informaci o nabídce provozovatelů soukromé MŠ v Nedvězí umístit
děti (pouze z Nedvězí) ve spolupráci s MČ za 1/3 ceny ( 5000 Kč/měs.).
27.Informace k stížnosti pí. A. Langenbergrové.
28. Informace o možnosti umístění bezpečnostní kamery v centru MČ.

IV. Interpelace poslanců
- Připomínky p. V. Škáchy ke kácení stromů v obci s požadavkem na
náhradní výsadbu.
- Připomínka pí. Hynkové k venčení psů v okolí dětského sportoviště.
- Vyjádření hosta – senátora Dr. Pešáka, který se zúčastnil zasedání.
- Zabezpečení brány u ČOV, zamezit ukládání odpadu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Nedvězí
číslo 02/2011 ze dne 19. 4. 2011
I. Zastupitelstvo schvaluje
1. Program zasedání, složení návrhové komise a ověřovatelů.
2. Úpravu rozpočtu na 4/2011.
3. Žádost o investiční dotace z rezervy MHMP.
4. Drobný nákup pokladny 2/2011 a 3/2011.
5. Složení stavební komise – předseda Ing. Vladislav Vodička, členové
Jan Hübner, Ilja Žežulka, Jiří Beránek.
6. Převod lesních pozemků parc.č. 271/1, 271/18, 271/39, 271/44,
271/49, 271/50, 271/51, 292/1, 292/2, 292/3, 292/14, 292/15 vedených na LV181 do správy Odboru ochrany prostředí MHMP.
7. Demolici zdevastovaných staveb na koupališti. Stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí.
8. Personální změnu v přestupkové komisi.
9. Nákup PC pro účetní úřadu.
10. Vyčlenit z rozpočtu částku 25 000 Kč na akci „Pálení čarodějnic“
dne 30. 4. 2011.
11. Vyčlenit z rozpočtu částku 40 000 Kč na akci Dětský den dne
4. 6. 2011.
12. Revokaci odměňování členů zastupitelstva MČ Praha Nedvězí
schválené Usnesením zastupitelstva MČ Praha Nedvězí 05/2010 dne
9. 11. 2010 a stanovení odměn v souladu s NV č. 20/2009 Sb., podle
přílohy č.1. k NV č. 37/2003 Sb. Jedná se měsíce 11 a 12/2010.
13. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 208/7 s manželi Václavem
a Renatou Hübnerovými za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku.
14. Cenovou nabídku na výměnu 55m2 podlahové krytiny na úřadě
MČ.
15. Ceník inzerce v připravovaném občasníku.
16. Záměr na vypracování dokumentace pro stavební povolení a výběr
zhotovitele stavby na revitalizaci Rokytky.
17. Kupní smlouvu s PREdistribuce, a.s. na prodej pozemků parc.
č. 58/5 pod TS 2069 a parc.č. 84/2 pod TS 2076 za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku.
18. Redakční radu ve složení: Vlastimil Vilímec, ing. Vladislav Vodička, Ilja Žežulka.
19. Záměr na nové výběrové řízení na pronájem vinárny Mejto z důvodu snížení nájemného stávajícímu nájemci.
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kací.
33. Informaci o projektu optického kabelu firmou T-systems.
34. Informaci o provedené výměně elektroměrového rozváděče –
úspora téměř 30 000 Kč.
35. Informaci o záměru zakoupit traktůrek na sekání trávy.
36. Informace o provedené pochůzce tokem Rokytky se zástupcem Povodí Vltavy a vedoucí Odboru životního prostředí Praha 22 – povodňová připravenost.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí
1. Informaci o veřejné vyhlášce Odboru výstavby MČ Praha 22 o zahájení ÚŘ ve věci vydání rozhodnutí o změně využití území – zalesnění pozemku č. parc. 257/6, v k.ú. Nedvězí u Říčan.
2. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o kolaudaci RD manželů
Borovičkových na parc. č. 277/3 v ul. Hájové.
3. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o nabytí právní moci
k ÚR o umístění stavby pro reklamu na parc. č. 212/30 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
4. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o rozhodnutí zákazu změny užívání části stavby původní obecné školy č.p. 38. Důvod – oznámení změny bylo podáno v rozporu s opatřením ÚMČ Praha 22.
5. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o povolení výjimky z OTPP
pro stavbu RD p. Václava Rathouského parc. č. 89 a 90 v ul. Hájové.
6. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o sdělení k ohlášení stavby stavebníka Bc. Pavly Plzákové.
7. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o souhlasu s užíváním
stavby RD pana Zdeňka Hrdiny na parc. č. 130/2 v k.ú. Nedvězí u Říčan v ul. Slámová a info o žádosti p. Hrdiny o uzavření ul. za účelem
opravy napojení na kanalizaci.
8. Informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 o sdělení k žádosti o poskytnutí dokladů ing. L. Rathouského.
9. Informaci o vydání č.p. 63 ing. L. Rathouskému.
10. Informaci Odboru dopravy MČ Praha 22 o stanovení místní úpravy provozu na ul. Málkovské (oprava propustků, komunikace a instalace svodidel).
11. Informaci o průběhu řešení vlastnictví č.p. 23, ul. Pánkova.
12. Informaci o žádosti na OOP MHHP o rozhodnutí v pochybnostech
na parc. č. 149.
13. Informaci o provedení převodu pozemků bývalého MNV Nedvězí
LV1 na náš LV 181.
14. Informaci o neúspěšném záměru o pronájem půdního prostoru
č.p. 89, nepřihlásil se žádný zájemce.
15. Žádost spol. Tenis Fénix s.r.o. o úpravu nájemného na 10 000 Kč/
rok po dobu 5 let se splatností následujícího 31. 1. předem, přičemž
se zavazuje splatit stávající dluh ve výši 185 000 Kč do 30. 6. 2011.
Dále spol. Tenis Fénix nabízí jako další možnost odkoupení tenisového
areálu. Zastupitelstvo projedná celou záležitost na samostatném pracovním zasedání dne 27. 4. 2011.
16. Gratulaci k životnímu jubileu panu Josefu Bartůňkovi.
17. Informaci o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ. Kontrolu provedl Odbor kontrolních činností MHMP.
18. Informaci o novém webu MČ.
19. Informaci o likvidaci staré ČOV.
20. Informaci o komunikaci se starostou města Říčany o funkčnosti
přečerpávací stanice u Pacova.
21. Informaci o Vyhlášce hl. m. Prahy č.5/2007 kterou je nařízeno třídění odpadu a Vyhlášce č.8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích.
22. Informaci o svozu bioodpadu (listí tráva, štěpky, spadané ovoce,
zbytky ovoce a zeleniny) – připomenutí termínů přistavení VOK o sobotách 23. 4., 21. 5., 18. 6. vždy v době od 9 do 12 hod.
23. Informaci o velkoobjemových kontejnerech přidělených MHMP.
24. Informaci o likvidaci černé skládky v ul. Břízové (odvezeno 5 nákladních aut) a Zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích, který zakazuje
zakládat skládky nebo odkládání odpadů a odpadků mimo vyhražená
místa pod pokutou až 50 000 Kč.
25. Informaci o zadání projektu na změnu vytápění v Drobné provozovně.
26. Informaci o opravách komunikací.
27. Informaci o spolupráci s provozovateli soukromé MŠ v Nedvězí –
akce Vítání jara a další.
28. Informace o návštěvě Státního oblastního archivu.
29. Informace o průzkumu stromů a vegetace dendrologem.
30. Informaci o pokračování jednání s HZS o předání hasičského vozu
TATRA 148.
31. Informaci o pokračování rekonstrukce knihovny MČ.
32. Informaci MHMP o novém postupu při blokovém čištění komuni-

III. Starosta ukládá
- účetní MČ zpracovat závěrečný účet tak, aby mohl být projednán na
pracovním zasedání dne 7. 6. a schválen 21. 6. 2011.
- předsedům výborů a komisí svolat schůze.
IV. Interpelace poslanců
- Připomínka pí. Hynkové k zaplevelení chodníku při Únorové ulici.

Rozpočet Městské části Praha – Nedvězí na rok
2011
Příjmy – dotace hl. m. Prahy
Vyrovnávací dotace
Převedení daně z nemovitostí
Dotace na výkon správy
Neinvestiční dotace celkem
Investiční dotace přijaté od obcí
Vlastní příjmy
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovací kapacity (Mejto)
Poplatek za provozovaný VHP (2 ks)
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úroků
Příjmy vlastní celkem
Příjmy celkem

1 334 000 Kč
500 000 Kč
7 000 Kč
1 841 000 Kč
0 Kč

10 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
1 669 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
1 839 000 Kč
3 680 000 Kč

Výdaje
Sběr a svoz ostatních odpadů
25 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
285 000 Kč
Údržba silnice
370 000 Kč
Činnosti knihovnické, kultura
100 000 Kč
Bytové hospodářství (platy zaměstnanců, sociální pojištění, zdravotní pojištění)
450 000 Kč
Činnost místní správy (odměny členů zastupitelstva, povinné
pojištění, platy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, sociální a
zdravotní pojištění, učební pomůcky, tisk, knihy, nákup materiálu, vodné, stočné, plyn, el. energie, pohonné hmoty a maziva,
služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních
ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, opravy a udržování strojů, zařízení, budovy ÚMČ, nepronajatých budov, cestovné, pohoštění, dary, ostatní nákupy)
2 475 000 Kč

Výdaje celkem
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3 680 000 Kč

ODPADY
Třídíte odpad?
Nápojové kartony

Vhazují se do kontejnerů
označených oranžovou nálepkou. Patří sem krabice
na mléko, víno, od džusů,
které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně
sešlápnout. Nepatří sem
měkké sáčky, například od
kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Papír do modrého kontejneru

Vhodit můžeme časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, obálky s fóliovými
okénky, papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme bez

plastového vnitřku. Nepatří sem: celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný
dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír, použité dětské pleny.

Plast do žlutého kontejneru

Můžete sem vhazovat fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren jen v menších kusech.
Do kontejneru nepatří mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

Sklo do zeleného nebo bílého
kontejneru

Pokud jsou k dispozici oba,
je důležité třídit sklo i podle
barev. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Patří sem například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken
a ze dveří, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby
zahrad, ale i kuchyní. Nepatří sem tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso,
uhynulá zvířata.

PŘIPOMÍNÁME:
Přistavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad:
soboty 18. 6. a 16. 7. od 9.00 do 12.00 hod. v ul. Rokytné za stanovištěm VOK na směsný odpad.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 31. 5. 17.50 - 18.10 rovněž v ul. Rokytná.

BEZPEČNOST
Pro naši bezpečnost

Naše obec má svého strážníka – okrskáře. Je to okrsek č. 13 Prahy 15, který má na starosti Luboš Jelínek. Hranice jeho okrsku tvoří ulice: Přátelství,
hranice MČ Nedvězí, hranice Prahy 10,
Přátelství.
Našeho strážníka zastihnete na okrskové služebně, Potocká 25/1, Nedvězí, vždy v pondělí od 15.00 do 18.00
hodin. Telefonní číslo na služebnu je:
267 710 993. Mobilní telefon Luboše
Jelínka: 721 895 358.

Jak postupovat při ochraně zdraví a majetku?
1. Chraňte svůj byt či dům bezpečnostním zámkem dveří, řetízkem, panoramatickým kukátkem. Příjmení
na dveřích a schránce uvádějte
v množném čísle (např. Novákovi).
2. Než otevřete dveře neznámému
člověku, přesvědčte se o jeho totožnosti.
3. Neschovávejte doma větší hotovost, využívejte platebních karet
a bankovních účtů. Nemluvte na veřejnosti o svých majetkových poměrech.
4. Označte svůj majetek identifikačním číslem nebo speciální barvou
a pořiďte si jeho notářsky ověřenou
fotodokumentaci. V případě vloupání
a odcizení majetku tím pomůžete policii, pojišťovně a především sobě.
5. Buďte pozorní k majetku svých
sousedů, stejně tak i oni dohlédnou
na bezpečí vašeho majetku.
6. Před krádeží motorového vozidla se
chraňte důkladným uzavřením, uzamčením a zajištěním auta spolehlivým
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blokovacím zařízením. Nenechávejte
v autě doklady, tašky či cennosti.
7. Na ulici buďte opatrní, věnujte svému okolí stálou pozornost, mějte kabelku nebo tašku vždy uzavřenou. Vyhněte se opuštěným a neosvětleným
místům.
8. Myslete na svou obranu, vybavte
se účinným obranným prostředkem
(sprej, paralyzér apod.). V případě, že
se rozhodnete útočníkovi bránit, jednejte rozhodně a razantně, neváhejte
použít obranných prostředků.
9. V prostředcích hromadné dopravy
si v nočních hodinách sedejte poblíž
řidiče, v metru hledejte místo v prvním vagonu či poblíž ostatních cestujících.
10. Pamatujte si kontaktní adresy
a telefony nejen svých blízkých, ale
také linky tísňového volání.
Operační středisko: 272 655 636
Městská policie hl. m. Prahy: 156
Evropské číslo tísňového volání: 112
Policie ČR: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Z KRONIKY OBCE
Z dávných dějin
Údolí potoka Rokytnice je dávno
zaplaveným řečištěm podstatně větší řeky. Začíná v lesích mezi Tehovem a Tehovcem, táhne se podél
břehu Rokytnice přes Vojkov, Radošovice, Nedvězí, Kralovice, Koloděje,
Běchovice, Počernice, Kyje, Hrdlořezy, Vysočany a Libeň, kde se vlévá do Vltavy. Podle geologů zde bylo
v dávných dobách podstatně více
vody než nyní. Když se řeka úžila, údolí se zanášelo hlinitými náplavami, až
dospělo k nynějšímu vzhledu, kdy je
z řeky malý potok.
Již na mapě pravěkých Čech
z 8. a 9. století je mezi dalšími okolními osadami vytčeno také Nedvězí,
neboli podle některých zdrojů Medvězí (Medwes, Nedwiez, Nedwěz).
V té době bylo medvědů a vlků v Čechách hojně, takže nelze pochybovat, od jakého jména byl název obce
odvozen. Původní etymologie slova zanikla a lidé si název přizpůsobili. Odtud také pochází znak Nedvězí – medvěd na zeleném poli. Založení obce spadá pravděpodobně
do období vlády Přemyslovců, kteří
vlastnili veškerý majetek na východ
od Prahy k Říčanům. K župě říčanské
náleželo Nedvězí jen krátkou dobu.
V roce 1313 se objevuje první zmínka o vsi jako o majetku Vyšehradské
kapituly (spolu s Hájkem a Dubčí).
V roce 1326 bylo celé jmění navráceno Kapitule vyšehradské s povinností vydržovat „z krámů Kutnohorských a Medvězí“ deset kněží – chorálníků. Od roku 1364 se vystřídali
v Nedvězí mnozí majitelé v souvis-

losti s válkami, ale také prodeji či
dary.
Nedvězí na začátku 20. století
Podle sčítání lidu z roku 1843 žilo
v Nedvězí 192 osob, počet obyvatel
se pomalu zvyšoval, až v roce 1939

mělo Nedvězí 330 osob a 60 domovních čísel. Zajímavé jsou údaje o volbách. Možná i dnes zde najdete známá jména ze svého okolí. Podívejme
se tedy do obecní kroniky:
Od posledních voleb vykonaných
v r. 1909 na další tři léta je sestavena obecní správa takto: Starostou p.
Frant. Rathouský č. 13, radními: p.
Václav Hübner č. 1, p. Václav Zindulka č. 8, p. Frant. Hübner č. 6. Členy výboru p. Jan Rathouský č. 7, Antonín Škorpil č. 10, Josef Černý č. 4,
Frant. Škorpil č. 29, Fr. Šebek č. 35.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme našim jubilantům
LEDEN
Josef Hošek
ÚNOR
Jaruška Vodičková
BŘEZEN
Jarmila Čermáková
DUBEN
Josef Bartůněk
KVĚTEN
Josef Čermák

70 let
80 let
85 let
85 let
88 let

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
MČ PRAHA – NEDVĚZÍ
Naše nové webové stránky najdete na www.mcnedvezi.cz.
Připravili jsme tam mnoho užitečných informací, úřední desku, seznam zastupitelů a jejich rozložení v komisích, termíny veřejných zasedání, kde můžete vyřídit kterou agendu, ale i
různé praktické informace, internetové odkazy na další stránky
a podobně.
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Složení místní školní rady až
do r. 1888 bylo následující: předsedou p. Václav Škorpil č. 29, školním
dozorcem p. Jos. Rathouský č. 2,
členy: Frant. Havránek, správce jednotřídní školy, od r. 1884 řídící učitel školy dvojtřídní. P. Frant. Moravec, děkan z Uhříněvsi, p. Fr. Rada
č. 33, p. Václav Hübner č. 1, p. Matěj Sklenař z Pacova.
První učitelem na škole v Nedvězí byl Josef Šubrt, který zde působil
od r. 1865 do r. 1872. V roce 1909 byl
na zdejší škole již šestnáctý učitel,
a to František Derynek, který zde
působil do r. 1911.
Obec Nedvězí náležela v té
době k Českobrodskému okresnímu hejtmanství, tvořenému z tzv.
soudních okresů Český Brod, Černý Kostelec a Říčany. Škola podléhala okresní školní radě a měla svého
„dozorce“.
Dle inventury obecního jmění
ke konci roku 1909 vlastnila obec
obecní domek č. 37 v hodnotě 800
korun, pozemky o výměře 38 jiter
1 120 sáhů (necelých 7 hektarů) o
ceně 2 577 korun, kolnu na stříkačku (100 korun), ale také dvě vinkulované vkladní knížky.
V roce 1910, jak píše tehdejší kronikář, vybrala obec na obecních přirážkách 82 994,21 koruny a vydala
66 988,75 koruny, takže vznikl přebytek, který se převedl do příštího
roku.
Kéž by tomu tak bylo i v dnešních
dobách!
Příště se podíváme na zajímavé
obecní stavby.

PAMÁTKY
Památkový výzkum v Nedvězí

V roce 2006 provedli pracovníci Národního památkového ústavu památkový výzkum v Nedvězí, jehož účelem
bylo zdokumentovat obec a její historický, památkový, architektonický
a urbanistický význam. Z jejich závěrů otiskujeme některé informace a doporučení.
Nejstarší zástavba leží v centrální části obce, ale půdorys jádra obce
byl dotvořen až na počátku 20. století. Podstatným zásahem byla výstavba budovy úřadu po roce 1974. Areály

Křížek na břehu rybníka, pravděpodobně
z počátku 20. století.

statků byly poměrně dobře zachovány a počátkem 20. století byla zástavba při cestách k sousedním obcím postupně až do 30. let 20. století doplňována drobnou domkářskou zástavbou.
Historické jádro obce Nedvězí tvoří poměrně zachovaný soubor staveb složený převážně z bývalých hospodářských usedlostí. Urbanistická
struktura obce je ojedinělým zachovaným dokladem vývoje od středověku
do počátku dvacátého století. Zvláště cenné je, že se v obci dochovala
řada původních hospodářských objektů, stodol, sýpek maštalí a chlévů, zejména z období první republiky. Na

fasádách i v interiérech je často zachována řada původních architektonických detailů, které je třeba v plném
rozsahu respektovat a zachovat. Zejména cenný je soubor oken z počátku 20. století. Často jsou zachovány
i původní konstrukce a materiály, které je zapotřebí konzervovat a v maximálně možné míře chránit. Při uvažovaných stavebních úpravách je tudíž
nutno respektovat a ctít na domech
vše, čím je daná stylovost staveb, která spoluvytváří ráz prostředí.

doporučujeme zřizovat v prosté tradiční architektonické podobě, v drobném měřítku a z přírodních materiálů.
U dochovaných autentických průčelí
je žádoucí respektovat původní omítky, zejména vápenné a dodržovat
správný technologický postup při jejich opravě a nových. Výplňové prvky

Doporučení

Je nezbytné respektovat a zachovat
historický půdorys jádra obce. Stávající objekty doporučujeme ponechat
v zachovaném objemu a členění,
v oblasti historického jádra nelze preferovat nástavby ani větší změny půdorysů autentických staveb. Dále doporučujeme zachovat a respektovat
dochované cesty, ohradní zdi a ploty
v jejich přirozeném průběhu. Zahrady
a dvory tvoří nedílnou součást bývalých zemědělských usedlostí a neměly
by být zastavovány.
V rámci úprav komunikací na území historického jádra obce je třeba
doporučit použití tradiční kamenné
dlažby. Na vybraných místech (např.
v okolí vodní nádrže) doporučujeme
použít mlatové povrchy pěších komunikací (např. i na dalších komunikací
drobného významu i v rámci velkých
statků). Součástí rehabilitace by mělo
oživení původního přirozeného charakteru koryta Rokytky. Z jejího břehu je žádoucí odstranit nevhodné na-

Kamenný dvouobloukový most přes říčku Rokytku byl postaven kolem roku 1871.

vážky a využít jeho původní přírodně
krajinný charakter. Další doprovodnou
architekturu vodoteče (lávky, můstky)
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Hodnotná je rovněž řada dochovaných výplňových prvků.

(okna, dveře, vrata apod.) je žádoucí
zachovat. V případě nutnosti nových
budou zhotoveny zásadně v původním materiálu, členění, detailním provedení a se shodným způsobem otvírání. Plastové profily jsou zásadně nevhodné. Nevhodně osazená novodobá
okna se doporučuje nahradit původním řešením (stylová okna, vrata stodol apod.).
Při rekonstrukci střech je žádoucí
zachovat původní členění včetně konstrukce krovu. U případných půdních
vestaveb je třeba se vyhnout netradičním tvarům a typům vikýřů i celoplošně zaskleným nečleněným oknům. U střech je třeba zachovat i jejich nepravidelnosti, vyplývající z historického vývoje. Komíny nemohou
být odstraňovány, zachovat je nutno
rovněž originální hlavy komínů. V interiérech je vhodné zachovat především
prostory s klenbami a veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků.
Každý zde stojící dům má svoji
vlastní historii, svoji nezaměnitelnou
individualitu a neopakovatelnost. Tyto
zvláštnosti je nutno při stavebních
úpravách respektovat. Pro majitele
domků se nabízí jedinečná možnost
zhodnocení nejen svého objektu, ale i
celého prostředí, které rehabilitací získá na atraktivitě a stane se jedinečným

ŠKOLSTVÍ
Proč je školka Chytrá sovička výjimečná?
Soukromých školek je v našem
kraji dost. Ne všechny však poskytují kvalitní služby, přestože
za ně platíte. Je proto důležité
svůj výběr dobře zvážit – vždyť
jde o vaše dítě a chcete, aby bylo
spokojené, v bezpečí a také dobře prospívalo a něco se naučilo.
Vaše nejnárodnější požadavky vám
může splnit jazyková školka Chytrá
sovička v Nedvězí u Říčan, která patří do sítě školek KinderGarten. Ty
získaly již několikrát ocenění Školka
roku od Asociace předškolního vzdělávání.
Čím je školka Chytrá sovička
tak výjimečná? To jsme se zeptali majitelek Gabriely Babické
a Lucie Žalmanové.
„Pracujeme s kvalifikovanými pedagogy a náš program je
připraven ve spolupráci s dětskou Mensou ČR a Centrem nadání. Vaše děti budeme již od počátku učit hravou formou anglický jazyk
s rodilými mluvčími. Předškolákům usnadníme speciálním programem Maxík vstup do základní školy. Individuálně se věnujeme kaž-

dému dítěti. Rodiče určitě také ocení flexibilní provozní dobu (nemusíte se stresovat, když při návratu
z práce uvíznete v dopravním kolapsu) a večerní programy, kdy vám děti
rádi pohlídáme a vy se můžete věnovat vlastním aktivitám. Přátelské
prostředí naší školky je vhodné pro
děti už od 2 let (mladší jen po dohodě). A navíc si můžete upravit docházku podle své potřeby – nemusíte docházet každý den.ˮ
Kde nás najdete?

Proč jste se rozhodly založit
vlastní školku?
„Na nápad založit jazykovou školku nás přivedl manžel jedné z nás,
který podpořil ve své společnosti otevření firemní školky z řetězce KinderGarten se zaměřením
na předškolní vzdělání a anglický jazyk. Tato myšlenka nás velmi zaujala, líbila se nám možnost získání
metodiky renomované a v minulosti několikrát oceněné školky. Chtěly
jsme záruku, že poskytneme dětem
to nejlepší. Nemáme zájem jen „hlídatˮ.
Zmínily jste, že speciální výukový program byl připraven ve
spolupráci s dětskou Mensou
ČR. Tedy zařízením, které sdružuje chytré, nadané a talentované děti…
„Je to jedinečná spolupráce a jejich metoda zaměřená na individuální přístup k dětem s cílem rozvíjet potenciál, talent a nadání funguje skvěle. Naši učitelé navíc procházejí školením Mensy ČR a zúčastňují
se odborných seminářů.ˮ
Mluví děti ve školce jen anglicky?
„Ne. Čeština je pro nás důležitá už
proto, že většina dětí se bude hlásit
do českých škol. Naším cílem je vytvářet prostředí bilingvní (dvojjazyčné), kde vedle sebe paralelně fungují
jazyky dva, a to jazyk český a anglický. Je to jako v mezinárodních manželstvích, kdy děti přirozeně komunikují ve dvou jazycích a vůbec jim to
nepřipadá zvláštní. Naši učitelé jsou
proto jak z z Česka, tak z anglicky
mluvících zemí.ˮ
Školka sídlí v nádherném prostředí.
„Na školku jsme opravdu pyšné. Budova bývalé školy je krásná, má příjemnou atmosféru a navíc je velmi
prostorná. Třídy jsou velké a světlé, děti mají dostatek místa jak
na hru, tak i na odpočinek. Na roz-

Slámova 38/8, Praha 10 – Nedvězí u Říčan
e-mail: nedvezi@kindergarten.cz, tel: 776 633 633
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díl od ostatních soukromých školek, které se většinou tísní v omezených prostorách rodinných domků,
my máme prostor přímo královský.
Naše třídy mají mezi 50 a 60 m2.
V jedné třídě máme klouzačku a probíhačku. Tu snad děti nejvíc milují
a také v ní tráví spoustu času. Součástí jiné třídy je interaktivní stěna,
která momentálně připomíná hrad
a nastupující jaro, ale měníme ji
podle různých období. Když jsme
začínali, byla vyzdobena jako loď
– symbol naší počáteční plavby,
v čase Halloweenu zase představovala „strašidelný“ zámek s nezbytnými dýněmi a strašidýlky, na vánoce ji zase obklopili andělíčci. Sou-

částí školky je i příjemná zahrada
v těsném sousedství krásné přírodní rezervace Mýto, kam se děti skoro
denně chodí vyřádit na velké hřiště.
Přírodní rezervace s potůčkem, který jí protéká, je snad tím nejkrásnějším, co jsme si mohly přát.ˮ
Nabízíte něco speciálního dětem z Nedvězí?
„Určitě. Jsme rádi, že v Nedvězí
můžeme být, že tady můžeme naši
školku provozovat, a to i díky velmi vstřícnému přístupu ze strany vedení obce. Proto jsme se také dohodli se starostou panem Vilímcem,
že naše školka poskytne dětem s trvalým bydlištěm v Nedvězí výrazně zvýhodněné finanční podmínky.
Pro děti, které k nám do školky nechodí, ale mají chuť se něco nového naučit, plánujeme na příští školní
rok kroužky. Zatím uvažujeme třeba o angličtině nebo o kroužku keramiky. Pro více informací nás můžete
kdykoliv kontaktovat. Těší se na Vás
Gabriela a Lucie.ˮ

Recept
JARNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
Uvařte brambory ve slupce, oloupejte, nechte zchladnout, nakrájejte na kolečka nebo půlkolečka podle
velikosti. Nakrájejte pórek a zelenou
cibulku, buď jen spařte vodou nebo
nechte krátce zavadnout na lžičce
rozpáleného oleje, přidejte k bramborám. Přidejte nakrájené ředkvičky. Zalijte zálivkou z olivového oleje, citrónu
nebo balzamikového octa, lžičky francouzské hořčice, soli a pepře . Můžete přidat i trochu zakysané smetany.

INFO
STŘEDISKO ZVONEK V PRAZE 4
PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
Středisko Zvonek v Praze 4 je jedním ze
středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Naše zařízení se věnuje lidem s mentálním a kombinovaným
postižením. Své klienty podporujeme
v běžných denních činnostech i v pracovních aktivitách a sociálních dovednostech. Usilujeme o to, aby byli naši
klienti co nejvíce samostatní.
Lidem z Prahy a nejbližšího okolí
nabízíme tyto 3 služby:
1. Domov pro osoby se zdravotním
postižením (DOZP)
2. Chráněné bydlení (ChB)
3. Centrum denních služeb (CDS)
DOZP i ChB jsou celoroční pobytové služby s možností asistence při doprovodu
k lékaři, na úřady, do školy, při hledání
zaměstnání, volnočasových aktivit apod.
ChB je určeno dospělým klientům, kterým jsou k dispozici asistenti cca 4 hodiny denně ve 3 bytech v Praze 4. DOZP je
pro klienty ve věku 5 – 64 let s asistencí

24 hodin denně.
CDS funguje v pracovní dny pro dospělé
klienty od 8 do 16 hodin. V této době probíhají aktivizační programy ve třech dílnách vybavených pro práci se dřevem,
látkou a papírem. S vybranými klienty trénujeme navíc pracovní dovednosti
v prádelně.
Naši klienti se mohou účastnit také doplňkových programů v podobě těchto
fakultativních služeb: canisterapie, hipoterapie, zpívání s farářem, aktivity
na PC, plavání, výlety, sportovní, kulturní
a vzdělávací akce.
Do budoucna chceme naše středisko otevřít více pro veřejnost v podobě různých
aktivit a workshopů. Od jara bychom rádi
začali zvát veřejnost na naši zahradu
k posezení u kávy a čaje s doprovodným
programem.
V současné době máme volnou kapacitu
pro dospělé klienty ve všech třech službách střediska.
KONTAKT:
Tel.: 739 244 772
E-mail: sp@diakonie-zvonek.cz
www.diakonie-zvonek.cz

Akce
VÍTÁNÍ JARA A BUBNOVÁNÍ
S BUBENÍKEM
V neděli 27. 3. zorganizovala Chytrá
sovička vítání jara v indiánském stylu.
Nedělní odpoledne plné hudby, her a
zábavy navštívil velký počet dětí s rodiči, kteří se výborně bavili. Vyráběly se
čelenky, náhrdelníky, děti se vyzdobily,
pomalovaly si obličeje. Přišel i šamanbubeník, s kterým si zájemci zabubnovali. A pak nastalo hledání pokladu, při
kterém si všichni užili hezkého jarního
dne. Zapálení ohně a opečení chutných
buřtíků bylo chutným ukončením slavnosti.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna jsme si užili čarodějného večera. Čarodějná hranice hořela
do pozdních hodin a všichni se dobře bavili. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo
Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi sta-

rý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tato noc byla vždy pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o nejbližším úplňku, ale potom se ustanovil
na tomto datu. Lidé věřili, že tuto noc
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat.
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