NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
když na začátku léta
vyšel náš první Nedvězský žurnál, očekávali jsme na radnici s
netrpělivostí vaše názory. Moc mě těší, že
většina z vás přivítala
náš obecní žurnál s radostí a očekáváním, že se v něm dozvíte víc informací, než je možné napsat na úřední
desku. Také při jeho čtení nemusíte
být právě u počítače, a přesto si přečtete, o čem jsme na radnici jednali,
co nás čeká, co je zde zajímavého a
především – se k tomu všemu můžete vyjádřit.
Jak je zvláště v menších obcích a městech zvykem, přání a názory občanů
na to, jak je spravována jejich obec,
se my, radní, dozvíme často až jako
poslední. A také vy můžete mít neúplné informace o naší činnosti. Je s podivem, kolik názorů a často velmi zajímavých nápadů se zrodí při sklenici
orosené „desítky“, ve frontě na něco
k snědku nebo jen tak „mezi ploty“.
Je škoda, že se často dozvídáme
jako poslední vaše názory a nápady.
Jsme z jedné obce a bylo by dobré
mezi sebou více komunikovat a povídat si z očí do očí.
Všichni víte, že dveře na úřad jsou
vám všem kdykoli otevřené. Ač ctíme
úřední hodiny, pokud budete potřebovat mluvit se mnou nebo s ostatními
radními či zastupiteli, budete se chtít
dozvědět správnou informaci nebo
máte zajímavý nápad, který bychom
mohli uskutečnit, přijďte za námi. Nejsme dvě strany – my na radnici a vy
občané – jsme tu všichni pro to, aby
se v naší městské části dobře žilo.
Pojďme se dát dohromady a udělat
pro to co nejvíce.
Vlastimil Vilímec
starosta

srpen 2011

DĚTSKÝ DEN
Letošní dětský den byl předzvěstí krásného léta, které nás však nakonec změnami počasí trápí více, než červen. Celý den, věnovaný dětem, proběhl za krásného počasí a velké účasti dětí. Soutěžilo se v mnoha disciplínách, na programu byla střelba, hody míčkem
na cíl, hod kroužky, vědomostní kvízy, orientační běh. Vítězové byli
odměněni poháry, diplomy a sladkostmi. Velký úspěch mělo malování masek na obličej a navlékání korálků. Svůj profesionální um
předvedli hasiči i příslušníci Městské policie. Jezdilo se na koních,
motorkách i v závodním autě, to vše v báječné kulise country hudby a velmi dobrého občerstvení.

POZVÁNKY
Městská část a školka Chytrá sovička vás zvou na společné
letní a podzimní akce
31. 8. 2011 od 15 do 19 hodin
Rozloučení s prázdninami v duchu olympijských her
Kde? Přírodní rezervace Nedvězí - Mejto (na hřišti)
Program: vyrobíme vlajky, zapálíme olympijský oheň a budeme
soutěžit ve všech možných i nemožných sportovních disciplínách. Poslední disciplínou, kterou olympijské klání a prázdniny
definitivně zakončíme, bude opékání buřtů.
A pak už HURÁ DO ŠKOLY A ŠKOLKY!
28. 9. 2011
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Program: pouť českou minulostí. Čas bude upřesněn.
31. 10. 2011
HALOWEEN
Program: hledání haloweenského pokladu, stezka odvahy. Čas
bude upřesněn.
Dále připravujeme:
• výuku angličtiny pro děti od 6 do 10 let hravou formou
• kreativní sobotní odpoledne (výroba keramiky a jiných uměleckých dílek)
PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

29. září přivítáme v naší městské části primátora hl. m. Prahy MUDr. Bohuslava Svobodu.

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

Zprávy z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Nedvězí
číslo 03/2011 ze dne 21.6.2011

by – kiosek a UNIMO buňky na pozemku parc .č. 258/1 v k.ú. Nedvězí u Říčan v místě bývalého koupaliště s přístupem z ul. K Radhošti.
18. Informaci o opravě chyb v katastru nemovitostí – duplicity vlastnictví na parc. č. 6/5, 6/6 a 234/2 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
19. Informaci o dokončení nového webu MČ.
20. Informaci o kontrole čerpadla ve vodárně v ul. Výtoňské.
21. Informaci o dopisu MHMP ing. L. Rathouskému ve věci restitučního nároku na pozemky se stavbami inženýrských sítí.
22. Informaci MHMP o průběhu odejmutí lesních pozemků.
23. Informaci o svozu bioodpadu (listí tráva, štěpky, spadané ovoce,
zbytky ovoce a zeleniny) – připomenutí termínů přistavení VOK o sobotách 16. 7. a 13. 8. vždy v době 9 – 12 hod.
24. Informaci Odboru územního plánu MHMP o možnosti zaslat podněty celoměstsky významných změn.
25. Informaci TSK o zimní údržbě komunikací.
26. Informaci Katastrálního úřadu o opravě chyby u pozemku parc.
č. 59 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
27. Žádost paní Rejmánkové a paní Kaclové na úpravu proluky mezi
pozemky 276/2 Rejmánkovi a 276/4 Hermanovi – bylo provedeno zaměření a Ing. Vodička zařizuje návrh řešení.
28. Žádost pana P. Jireše o prodloužení nájemní smlouvy na motelu Mejto v souvislosti s plynofikací areálu – žádost bude projednána
na dalším pracovním zasedání.
29. Závěr z povodňové prohlídky vodního toku Rokytka.
30. Zpráva o posouzení některých dřevin v intravilánu MČ.
31. Informace o padlém topolu za mostem na Křenici.
32. Zvýšení četnosti svozu tříděného odpadu na 2x týdně od 1. 7.
2011.
33. Informaci o pokračování rekonstrukce knihovny MČ.
34. Informaci o program Čisté energie Praha pro rok 2011.
35. Informaci o vyhlášce č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
36. Informaci o obnovení naučné stezky v Mejtě.
37. Poděkování sponzorům a organizátorům za průběh dětského dne.
38. Poptávku na dodání 5x lavice a 3xstůl na dětské sportoviště.
39. Výměnu a redukci TV antén na č.p. 82.
40. Ohlasy na Nedvězský žurnál.
41. Oznámení o návštěvě primátora.

I. Zastupitelstvo schvaluje
1. Program zasedání, složení návrhové komise a ověřovatelů.
2. Úpravu rozpočtu na 6/2011.
3. Žádost o investiční dotace z rezervy MHMP.
4. Drobný nákup pokladny 4/2011 a 5/2011.
5. Závěrečný účet s výhradou – kontrolou hospodaření z MHMP byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají negativní dopad na hospodaření MČ.
6. Termín dalšího zasedání - 13. 9. pracovní a 27. 9. veřejné.
7. Nákup ridera (traktůrku) pro víceúčelové použití.
8. Cenovou nabídku na opravu střechy ubytovacího hostince Slámova
č.p. 83 ve výši 64 564 Kč.
9. Odměnu ve výši 1 500 Kč paní Jiřině Žáčkové za organizaci dětského dne.
10. Smlouvu na zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s PREdistribuce, a.s., jejímž předmětem je kabel v délce 4 m na pozemku parc.
č. 297/10 v k.ú. Nedvězí u Říčan, cena 3 240 Kč.
11. Cenovou nabídku firmy PONTEX spol. s r.o. na zpracování dokumentace skutečného provedení staveb č.p. 15, 82 a 89 ve výši 48 960
Kč.
12. Cenovou nabídku firmy Tomovy parky s.r.o. ve výši 51 640 Kč
na zakoupení a instalaci hracího prvku na dětské sportoviště.
13. Cenovou nabídku na zhotovení oplocení u č.p. 23 Pánkova ul.
ve výši 75 772 Kč.
14. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci Rokytky. Byla vybrána firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. s nejnižší nabídnutou cenou 419 400 Kč
včetně DPH.
15. Žádost paní A. Miškovské o povolení pokácení stromu – dubu, poničeného úderem blesku.
II. Zastupitelstvo bere na vědomí
1. Informaci o zasedání stavební komise dne 17. 5. 2011.
2. Informaci o opravě hráze rybníka v rámci reklamace provedených
prací.
3. Žádost pana Hnědkovského na provedení opravy zídky, která je
na pozemku MČ.
4. Informaci o nutnosti zpracovat studii na přemostění Rokytky v souvislosti s její revitalizací. Již bylo provedeno geodetické zaměření vytipovaného úseku.
5. Informaci o neposkytnutí účelové dotace na opravu komunikací Výmarova a Slámova.
6. Informaci o požadavku pana M. Rychny na vyřešení zatékání
do sklepa.
7. Informaci o oplocení areálu bývalé SDP.
8. Informaci o uplatnění připomínek k dokumentaci pro ÚR na rozšíření optické sítě Pragonet.
9. Informaci o dokončení opravy propustků, komunikace a instalace
svodidel v ul. Málkovské nad motelem Mejto.
10. Rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 22 o povolení změny stavby RTL plynovod, veřejné osvětlení a kabelového rozvodu a akce Park
Nedvězí.
11. Územní rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 22 o změně využití území – zalesnění pozemku č.parc. 257/6, v k.ú. Nedvězí u Říčan.
12. Oznámení Odboru výstavby MČ Praha 22 o vydání stavebního povolení na stavební úpravy v části objektu č.p. 38.
13. Územně plánovací informaci Odboru výstavby MČ Praha 22 ve věci
výstavby RD pana Václava Rathouského.
14. Informaci o provedení převodu pozemků parc. č. 8/11 - 8/15
na náš LV 181.
15. Územní souhlas Odboru výstavby MČ Praha 22 o umístění stavby – domovního plynovodu NTL DN 25 stavebníka Petra Gutvirta
pro RD č.p. 54, Letní ul.
16. Oznámení Odboru výstavby MČ Praha 22 o zahájení územního řízení stávající stavby pro reklamu – změna vlastníka.
17. Sdělení Odboru výstavby MČ Praha 22 k ohlášení odstranění stav-

III. Interpelace poslanců
• Požadavek na opravu a doplnění branky a vrat na dětském sportovišti.
• Připomínky k výstavbě Parku Nedvězí.
• Požadavek na odstranění opuštěného vozidla před restaurací „U Rybníka“.

POZVÁNKA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se
bude konat 27. září od 19.00 hodin v budově úřadu MČ.

Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Červenec
Marie Rathouská					
Srpen
Tomáš Hynek					
Otilie Hostomská					
Září
Jiřina Bydžovská					

80 let
70 let
81 let
81 let

ROZLOUČENÍ
Vážení spoluobčané,
s bolestí v srdci vám oznamuji, že v sobotu dne 16. 7. 2011 nás po krátké nemoci navždy opustila v nedožitých 55 letech paní Eva Digoňová.
Čest její památce.
V sobotu 23. 7. 2011 náhle skonal pan Josef Bartůněk ve věku 85 let.
Čest jeho památce.
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Odpady
JAK NAKLÁDAT S BIOODPADY
Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm
celá řada cenných složek a 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Pokud bioodpad kompostujete na své zahrádce, je to
ta nejlepší varianta.

SBĚR DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Víte, že v naší republice vznikne ročně 133 tisíc tun elektroopadu? Kdyby se toto množství naložilo na nákladní vlak, byl by dlouhý přes 38 kilometrů. Protože za každý zakoupený elektrospotřebič platíte recyklační poplatky, je také zajištěn jejich sběr, svoz a recyklace.
Také naše obec zajišťuje ve spolupráci s firmou REMA (www.remasystem.cz) sběr drobných elektrozařízení do sběrného boxu, který je
umístěn u úřadu MČ.

JAK NA BIOODPAD V NEDVĚZÍ
Jestliže nemáte možnost kompostování, můžete v Nedvězí využít možnost kontejnerů na bioodpad, které budou přistaveny
na stanovišti Rokytná ve dnech: 3. 9., 24. 9. a 8. 10. vždy od 9.00
do 12.00. Mimo tyto dny mohou občané soustřeďovat bioodpad
do prostoru za bývalou prodejnou Včely v ulici Potocká. Nabízíme občanům také možnost svozu bioodpadu přímo od jednotlivých domků. To znamená, že ořezané větve, ale i trávu lze umístit na chodník před dům a my je
odvezeme. Nevhazujte tento bioodpad do kontejnerů
na velkoobjemový směsný odpad, kterým je zbytečně zaplňujete a my musíme nový kontejner na směsný odpad zaplatit.

Do sběrného boxu patří:
Drobné domácí elektrospotřebiče (žehlička, fén, holicí strojek, hodinky), drobné kuchyňské elektrospotřebiče (rychlovarná konvice, ruční
mixér, toustovač, fritovací hrnec), kancelářská technika (např. myš,
klávesnice, kalkulačka, notebook), elektronika (např. mobilní telefon,
rádio, fotoaparát), nářadí (vrtačka, bruska, pila apod.), hračky (elektrický vláček, videohry), baterie.
Do sběrného boxu nepatří:
Velká elektrozařízení (lednice, mrazák, monitor, televizor, pračka – ty je
třeba odevzdat ve sběrném dvoře), autobaterie, zářivky, úsporné žárovky, tonery, cartridge, diskety, VHS, CD, DVD.

Do kontejneru je nejlépe bioodpad ze všech nádob i sáčků vysypat.
Pouze speciální kompostovatelné tašky lze vhodit do kontejneru spolu s bioodpadem, protože jsou vyrobeny z bramborového nebo kukuřičného škrobu a lze je kompostovat. Jsou označeny zvláštním symbolem, který vidíte na obrázku.
Zajímavé informace o kompostování, a dokonce soutěž o nejlepší kompost, najdete na webových stránkách www.kompostuj.cz.
Do bioodpadu patří:
Posekaná tráva, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů, řezanka a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí bez smetí z ulice, odpady z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje
(i s papírovým filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny.
Do bioodpadu nepatří:
Podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače,
oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje, kosti.
KAM SE SPADANÝM LISTÍM
Blíží se podzimní úklid zahrad a s tím otázka, jak naložit se suchým listím, zbytky sezónních rostlin a podobným odpadem. Nejjednodušší je
dát rostlinné zbytky na kompost, kde spolu s dalším biologickým odpadem mohou stvořit dobrou půdu pro další zahradnickou sezónu. Když
už se rozhodnete z nějakého důvodu tento odpad pálit, dodržujte základní pravidla, která ukládá zákon.
• Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18 let a místo se
nesmí nechat bez dozoru.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo
by se zakládat na hliněném podkladu. Je nutné dodržet bezpečnou

vzdálenost od zástavby a hořlavých předmětů.
• Je třeba mít k dispozici prostředky, kterými lze oheň uhasit (kbelík s
vodou, lopatu a písek apod.).
• Oheň nerozdělávat za pomoci hořlavých kapalin a pálení neprovádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách (inverze, silný vítr).
• Pokud se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami,
je třeba okamžitě nahlásit tento požár příslušnému operačnímu středisku HZS.
Úřad MČ Praha Nedvězí však doporučuje tento odpad buď
zkompostovat nebo shrabané listí připravit v pytlích před
dům, odkud úřad zajistí svoz.

Bezpečnost
NAŠI BEZPEČNOST JISTÍ LINKA 156
V minulém žurnálu jste našli pravidla, která je dobré dodržovat
pro bezpečnost a ochranu zdraví a osobního majetku. Pamatujte si,
kdy můžete volat bezplatnou tísňovou linku Městské policie Praha 156
a neváhejte ji použít. Volejte zvláště tehdy, když zjistíte pohyb podezřelých cizích osob v blízkosti vašeho majetku či majetku vašich sousedů, rušení nočního klidu, znečištění nebo zábor veřejného prostranství, prodej či podávání alkoholu mladistvým, úmyslné ničení či poškozování majetku, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení a stání. Volat také můžete v případech, že budete svědky drobné krádeže, narušování občanského soužití, zjistíte, že může být páchána trestná čin-

nost nebo nastane závada či havárie na veřejně prospěšných zařízeních, jako jsou rozvody plynu, vody, elektřiny apod.
Neslyšící občané mohou navázat spojení s Městskou policií buď faxem, odesláním zprávy na linku 156. Na Centrálním operačním středisku Městské policie je k lince 156 připojen fax pro neslyšící. Tísňové
„voláníˮ (text) přijme dozorčí a po zjištění totožnosti volajícího (v záhlaví faxové zprávy nebo v samotném textu zprávy) odešle zpět volajícímu krátké vyrozumění o přijetí zprávy a informuje ho o přijatých
opatřeních. Neslyšící mohou také odeslat textovou zprávu na speciálně upravený mobilní telefon s telefonním číslem 724 003 333 pro příjem oznámení od neslyšících.
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Z KRONIKY OBCE

Škola v Nedvězí

STAVBA ŠKOLY V ROCE 1884

náklad rozpočten
na 10.636 zl. 9 kr.
a skutečná stavba
stála 10.159 zl. 65
kr., přiložen i pamětní list, který
v opise předvádím. List ten vložen do kamenné skříňky, přikryté skleněnou
zatmelenou deskou. Skříňka ona
v západním rohu
mezi kovárnou asi
v té výši, kde začíná 1. poschodí zazděna.

Ani v dobách Rakousko-Uherska
nebylo jednoduché pro obecní zastupitelstvo postavit novou
budovu a jak uvidíte ze zápisků kronikáře, stavba si vyžadovala nemalé úsilí ani ne tak řemeslníků, ale spíše obecních zástupců, kteří dlouhá léta jednali
o financování této stavby a subvencích (jak bychom dnes řekli, dotacích). Zde jsou tedy slova kronikáře.

ZNĚNÍ PAMĚTNÍHO LISTU
Rozkvět školství za posledního desetiletí vzbudil v uvědomělém občanstvu nejen touhu, aby je podporovalo všemožně, ale vede je
k poznání, že
škola, tato vychovatelka budoucího
pokolení,
zasluhuje
také
důstojného stánku. Tak
Jelikož stará budova školní nevy- povstaly ty nádhovovala, usneslo se obecní za- herné školní bustupitelstvo obce zdejší, že po- dovy, jichž počet
staví budovu novou přizpůsobe- rok od roku utěnou požadavkům modernějším ve šeně se množí
všeobecné schůzi dne 9. března a svědčí o pro1884 konané. Se stavbou započa- budilosti a oběnárolo 10. března 1884. Dne 3. dubna tavosti
da
našeho,
kte1884 položen základní kámen, dne
rý
uznávaje
cenu
14. června t. r. přivedena stavba
do rovnosti prvního patra a 28. září vzdělání duševt.r. škola vysvěcena a odevzdána ního i při skrovných silách neleká se
svému účelu. Při stavbě školy, na níž obětí sebevětších.
Také občané Nedvězí starajíce se dávno o vzdělání svých dítek
ku stavbě nové školní
budovy, která vyžaduje nákladu na tak malou obec velmi značného, se odhodlali. Roku
1879 přiškolena mocí
zákona sousední obec
Pacov. Tím přibylo škole zdejší přes 60 dětí,
takže dosavadní světnice pro tak velký počet žáků nedostačovala
a bylo potřebí, aby se
První zápis ve školním roce 1919–1920
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zřídila II. třída. V dosavadní budově
(nyní hostinec č. 27) nebylo potřebného místa, i nezbylo tudíž než vystavěti novou školní budovu. Školu
v Nedvězí navštěvovalo do té doby
průměrně asi 40 dětí. Rozšíření školy stalo se tu kvůli přiškoleným dětem z Pacova.
Obec zdejší byla volnou přispěti
ku stavbě nové školní budovy, ale
vedle zákona měly celý náklad uhraditi obě obce dle toho, mnoho-li platí která daně, a tu se shledalo, že by
Nedvězí zaplatilo ¾ nákladu, obec
Pacov, v jejíž prospěch hlavně se
škola zříditi měla, pouze ¼.
V tom vidělo obecní zastupitelstvo
velkou nesrovnalost a odvolalo se
proti nařízení ku stavbě školy, avšak
vyslovilo ihned ochotu k provedení
stavby, když náklad aspoň z ½ uhradí se subvencí zemskou.
Protesty zastupitelstva trvaly až

Fotografie žáků z r. 1957

do r. 1884 a na všech místech byly
pro obec vyřízeny nepříznivě. Jelikož
případ tento byl tak zvláštního druhu, že není o něm v zákonech jasného rozluštění, objevovaly se stále rozličné námitky, které k novým
vedly protestům, a tak vlekla se věc
donekonečna a kdo ví, jak dlouho by
trvala, kdyby obecní zastupitelstvo
nebylo ji dobrovolně ukončilo. Dne
8. března 1884 odebral se starosta
p. V. Škorpil č. 29 s p. Janem Rathouským č. 7 k zemské školní radě,
aby se otázali, jak velkou subvenci zemskou může obec očekávati.
V nepřítomnosti předsedy z.š.r. mluvili se 2 členy z.š.r., kteří je ujistili,

Z KRONIKY OBCE
že subvenci škola obdrží, ale že tato
dle zákona obnášeti může 1/3 rozpočtového nákladu.
Následujícího dne 9. března 1884
svolaná schůze ob. zastupitelstva

z Výžlovky, pokrývačská p. Frant.
Ptáčkovi ze Škvorce, klempířská p.
Janu Vünschovi z Říčan a kovářská
p. Antonínu Vobořilovi č. 34 zde.
Zednická práce nepronajata zprvu nikomu, až
při rovnosti přízemku
zadána
p. Frant. Šebkovi
z Nedvězí č. 35.
Aby ušetřilo se
na dovozu staviva, zřízena jest
cihelna v rohu
zahrady č. 2 a
vedle ní na „Průhoněˮ dala obec
nadělati potřebných cihel.
Dne 14. června
t. r. přivedena
stavba k rovnosFotografie žáků z r. 1960
ti prvního patra. Do konce měa sezváni veškeří občané z Nedvězí síce července má býti budova zcea z Pacova ke společné úradě. V této la
dohotovena,
společné schůzi občanů po objasně- aby po slavném
ní a uvážení věcí ujednáno jedno- vysvěcení mohhlasně ku stavbě školy neprodleně la se svému účeaby se přikročilo, a tak stavba zapo- lu odevzdati.
čala hned následujícího dne na usta- K p a m ě t n í m u
noveném místě dle schváleného plá- onomu spisu přinu stavitele p. Josefa Limaxe z Uh- pojujeme tři výříněvse.
tisky knihy PaProvedení stavby, jejíž náklad roz- měti obce Nedvěpočten na 10.600 zlatých, převzala zí od nejstarších
obec sama a pronajala ji formálně dob do r. 1884
p. starostovi V. Škorpilovi. Jednotlivé od Ed. Hübnera,
práce zadány těmto živnostníkům: učitele, nyní říd.
práce tesařská p. Karlu Pošívalovi učitele v Praze,
ze Sluštic, truhlářská p. Jos. Somro- a Václ. Hübnera,
vi z Říčan, kamenická p. V. Novákovi rolníka z Nedvězí

č. 1, časopisy toho času v Čechách
vycházející, vlastnoruční podpisy občanů zdejších.
Doufáme pevně, že potomci naši,
až zazděnou listinu tu někdy objeví,
v šťastnější žíti budou době, než jakou nám je nyní prožíti. Nebylo by
na místě, abychom zde vyličovali
útrapy a nesnáze, s kterými jest nám
nyní zápasiti. Dějiny věku našeho
poučí je dostatečně. Jsouce si toho
vědomi, že starali jsme se o budoucí
pokolení dle skrovných sil svých svědomitě, kojíme se naději, že v milé
jim zůstaneme vzpomínce. V Nedvězí, dne 26. července 1884.
Na stavbu školy obdržela obec
od zemského výboru 2.000 zl.,
od okresní školní rady v Českém Brodě 1.000 zl., úhrnem 3.000 zl. subvence.
Za poskytnuté fotografie děkujeme paní
Tereze Scarlett.

Fotografie třídy z r. 1964

I. a II. třída v r. 1967
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INZERCE						

PRÁZDNINY VE ŠKOLCE
Tak nám začaly prázdniny. Ale
to neznamená, že bychom snad
školku zavřeli. Spíše naopak,
otevřeli jsme ji i pro VŠECHNY děti, jejichž rodiče každoročně řeší problém „Kam
s dětmi o prázdninách? Dovolená je krátká a babička s dědou
nejsou vždy k dispoziciˮ. Řešením proto může být i školka a její letní program pro
děti.
I když počasí se občas letně vůbec netváří, neubralo nám to nic ze zábavy a skočili jsme rovnýma nohama do indiánského týdne. Stali se z nás (skoro)
opravdoví indiáni. A nebyla to maličkost! Prozkoumat
Údolí Velké medvědice, najít poklad náčelníka Moudré hlavy a zjistit, jestli je říčka Rokytka zlatonosná,
je kus pořádné práce. Vymalovat náš zahradní totem
a pomalovat si obličej barvami, to už byla jen taková indiánská „třešnička na dortuˮ. Když jsme opustili svět indiánů, stali se z nás sportovci. A kde jinde než na olympijských hrách! Lépe je určitě nemohli mít i zorganizované ani při těch úplně prvních
v roce 776 p.n.l. Výkony byly maximální, rekordy padaly každý den. Málem nám ani nestačily medaile! Méně sportu, ale více dobrodružství, zažíváme právě teď v našem týdnu Z pohádky
do pohádky. A pokud nevěříte, že v Nedvězí můžou
růst i perníky na stromech, přijďte se klidně přesvědčit na vlastní oči.

• 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

			

ŠKOLSTVÍ

RADÍME

ÚDRŽBA KOMÍNŮ
PŘED TOPNOU SEZÓNOU

Jestliže je objekt v sezónním
provozu (max. 6 měs./rok), stačí čistit spalinovou cestu v případě pevného
paliva 2x ročně svépomocí, rekreační objekty 1x ročně svépomocí. Pro kapalná
paliva patří čištění 3x ročně odborníkem v případě celoročního a sezónního
provozu a 1x ročně v ostatních případech. Čištění a
kontrola 1x ročně stačí
také pro plynná paliva.

Povinnost provádět pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu komínů je stanovena nařízením vlády
č. 91/2010. Za plnění povinností vyplývajících z této
vyhlášky zodpovídá majitel objektu nebo provozovatel
spalovacích zdrojů. Čištění spalinové cesty pro spotřebiče na tuhá paliva do výkonu 50 kW je možné provádět svépomocí, a to tak, aby mezi jednotlivými lhůtami čištění byly nejméně 4 měsíce. Pokud jej budete
provádět sami, měli byste si o čištění vést záznamy.
Jednou ročně je třeba zajistit kontrolu spalinové cesty odborníkem – většinou kominíkem.

ČINNOST PŘI ÚDRŽBĚ KOMÍNŮ ZA KALENDÁŘNÍ ROK PRO SPOTŘEBIČE DO VÝKONU 50 KW
Činnost							

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

							
Čištění spalinové cesty – celoroční provoz			
Čištění spalinové cesty – sezónní provoz (max. 6 měs./rok)
Čištění spalinové cesty – rekreační provoz			
Kontrola spalinové cesty					
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů

Pevné
		
3x (lze provádět svépomocí)
2x (lze provádět svépomocí)
1x (lze provádět svépomocí)
1x				
1x				
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Kapalné
3x		
3x 		
1x
		
1x		
1x		

Plynné
1x
1x		
1x		
1x
1x

SPORT

IVO VIKTOR – BRANKÁŘ PRO ROZMĚR 732 X 244 CENTIMETRŮ

V 16 letech, kdy chytal za Spartak Šternberk, se
spoluhráčem Bičanem.

Tento rozměr fotbalové branky
se stal pro legendárního brankáře Ivo Viktora osudovou láskou k fotbalové hře.
V roce 1976 se stal mistrem Evropy, hrál na MS 1970, získal s týmem Dukla Praha tři mistrovské tituly (1964, 1966 a 1977)
a třikrát pohár (1965, 1966
a 1969). Startoval v řadě zápasů evropských pohárů a reprezentoval v 63 utkáních, z toho
v 17 vedl tým jako kapitán. Pětkrát byl zvolen nejlepším fotbalistou roku (1968, 1972, 1973, 1975
a 1976).
Praha Nedvězí je jeho domovem přibližně od roku 1985, po mnoha letech
se chtěl vrátit do podobné obce, ve
které vyrostl. Jihovýchod Prahy si oblíbil v době bydlení v klasických pražských panelácích, když koupil chatu
v Pacově od kolegy z Dukly Pepy Masopusta. Pro usazení na trvalé bydlení chyběl jen rodinný domek, který si
pořídil v Nedvězí.

ku a volejbal vedla
jeho
cesta
ve 14 letech k fotbalu na škvárové hřiště Spartaku
Šternberk. V šestnácti letech dostal nabídku chytat za první mužstvo,
vzhledem
k věku dostal výjimku (trenér uvedl, že je mu sedmnáct a koupil mu
první skutečné kopačky).
Po ukončení stroj- V dubnu 1963 chytal Ivo Viktor poprvé první ligu v brněnském dresu
proti tehdejší slavné Dukle – a tak dával góly Rudolf Kučera.
ní
průmyslovky
v Uničově v roce
kterou vyhledávali náboráři pro vo1960 přestoupil do druhé ligy Žejenskou fotbalovou soutěž. Ivo Viklezáren Prostějov a také nastoupil
tor nastoupil na vojenskou základní
do prvního zaměstnání jako pomocslužbu v roce 1961 do Rudé hvězdy
ný plánovač za téměř 1 000 korun
Brno, kterou brzy nahradil klub Sparměsíčně. Od šesti do dvou v továrně
tak Brno. Byl náhradníkem brankáře
a potom fotbal. První zápas
Františka Schmuckera, který se stal
v druhé lize s Opavou odchytal
jeho učitelem a vzorem. Zúčastnil se
s nulou a obdržel první a nečekaný
jako třetí brankář mistrovství světa
honorář: padesát korun.
v Chile.
Povolávací rozkaz určil cílový
směr
Roční brankářská praxe v Prostějově měla pro Ivo Viktora nesmírný
význam. Zkušenosti v ligové soutěži,
seznámil se s mnoha skvělými hráči
a hlavně se dostal do nabídky hráčů,

Cesta do fotbalové ligy
Ivo Viktor se narodil v roce 1942
v Křelově u Olomouce šest dní před
vykonáním atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Otce nikdy nepoznal
a přes školní vybíjenou, gymnasti-

První liga
Skutečný prvoligový zápas si zahrál
v dubnu 1963 na pražském stadionu Juliska proti Dukle v brněnském
dresu. Kolega Schmucker se zranil
při tréninku a do brány nastoupil Ivo
Viktor. Dostal ještě poslední radu:
„Kdyby padla penalta, kope ji Šafránek a dává to po tvé pravé ruce.″
Penalta padla, kopal ji Šafránek,
dal ji po jeho pravé ruce a Ivo Viktor ji vyrazil. Skoro neznámý brankář
z Brna udivil i trenéra Dukly Jaroslava Vejvodu a o penaltě se psalo
i v novinách.
Před ukončením vojenské základní služby mu začaly chodit nabídky
od různých klubů. Byl přijat na ČVUT
v Praze, ale studium již nenastoupil.
Rozhodl se pro prestižní prvoligový
fotbalový klub Dukla Praha s propůjčenou hodností poručík v další službě. Nová kariéra fotbalového brankáře mohla začít psát svůj deník.
Pokračování příště

Ivo Viktor, 2010
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Jaroslav Houška
foto archiv Iva Viktora

Akce
ŽEBRO OPEN
Žebro open se stává již tradičním turnajem v nohejbalu. Letošní ročník se
konal 2. července a zúčastnilo se ho
osm týmů. Vítězem se stala Slavie,
na druhém místě se umístil tým Pobřeží kocoviny a na třetím domácí
Pentagon. Vyhlášení výsledků turnaje proběhlo, tak jako vždy, v restauraci Mejto, kde pan Pavel Bureš podával svá znamenitá pečená žebírka
na medu.

MALÍŘSTVÍ, LAKÝRNICTVÍ

Valenta & syn

• malířské a lakýrnické práce
• nátěry oken, dveří, radiátorů, zárubní, podlah, plotů, pergol…
• malování za použití našich i zahraničních výrobků, k dispozici vzorníky
barev a zajištění jejich namíchání
Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí!
Tel.: 602 624 155, e-mail: maliri.lakyrnici@centrum.cz

www.malirilakyrnici.cz

MEDUNKA
zdravá výživa, čaje, bylinky, koření,
přírodní kosmetika
Mírová 637, Kolovraty (náměstí u kašny)
Otevřeno: Po – Pá 9–17, út 9–17.30

e-mail: info@medunka.cz
tel.: 603 847 405
www.medunka.cz

INZERUJTE V NEDVĚZSKÉM ŽURNÁLU!
Nabídkou svých služeb a výrobků oslovíte nejen občany Městské části Praha – Nedvězí, ale také občany jiných městských částí hlavního města Prahy i okolních obcí. Vaše nabídka se dostane do schránek a na webové stránky městské části. Vychází v nákladu 300 ks.
PODMÍNKY INZERCE

Celostránkový inzerát má rozměr 18,5 x 24,5 cm,
½ str. 18,5 x 12 cm, ¼ str. 9 x 12 cm, 1/8 str. 9 x 5,7
cm a 1/16 str. 9 x 3 cm. Vnitřní strany jsou černobílé, první a poslední strana – obálka – je plnobarevná. Inzerát je nutno předat ve formátu pdf. V případě požadavku na grafické zpracování je třeba dodat
obrázky ve formátech tiff, jpg nebo pdf, texty ve formátu word. Za grafické zpracování účtujeme paušální přirážku 300 Kč. Pro stanovení ceny za inzerci jsou
jako spolky rozuměny veškeré organizace, které jsou
závislé na příspěvcích svých členů, případně příspěvku městské části.

			
		

CENÍK INZERCE
soukromá
podnikatelská

celá strana		
2/3 strany		
1/2 strany		
1/3 strany		
1/4 strany		
1/8 strany		
1/16 strany		
1/24 strany		

2 500 Kč		
1 500 Kč		
1 250 Kč		
750 Kč		
625 Kč		
320 Kč		
160 Kč		
80 Kč		

5
3
2
1
1

000 Kč		
300 Kč		
500 Kč		
650 Kč		
250 Kč		
625 Kč		
320 Kč		
160 Kč		

spolky
1 500 Kč
900 Kč
750 Kč
450 Kč
375 Kč
190 Kč
95 Kč
50 Kč

Opakování inzerátu: 2x – sleva 5 %, 3x a více – sleva 10 %.
Řádková inzerce: je umístěna na šíři jednoho sloupce. První tučný řádek: 40 Kč,
každý další obyčejný řádek: 15 Kč.

Nedvězský žurnál, občasník Úřadu MČ Praha – Nedvězí, číslo druhé, ročník I. Vychází v srpnu 2011.
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