NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

 SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blížící se jaro je opět
ve znamení venkovních
aktivit a také v Nedvězí
máme v plánu realizo
vat nové projekty.
Naše městská část
obdržela od Magis
trátu hl. m. Prahy tři
účelové dotace. Díky
první z nich bude re
konstruováno stáva
jící torzo antukového
hřiště vedle dětského hřiště při ulici Hájové
a nahrazeno víceúčelovým hřištěm (volejbal,
nohejbal, basketbal a malá kopaná) s umělým
povrchem. Nyní jsme ve fázi tvorby projektu,
poté budeme soutěžit zhotovitele. Vlastní rea
lizaci plánujeme na období červen – srpen.
Další novinkou bude Fitpark, který vybu
dujeme podél Rokytky při ulici Hájové a bude
obsahovat čtyři fitness stanice, které nabídnou
možnost komplexního procvičení celého těla.
K realizaci přistoupíme, až nastanou vhodné
klimatické podmínky. Třetí akcí je doplnění dět
ského hřiště o lanový kolotoč. Montáž by měla
být uskutečněna ze všech zmíněných projektů
nejdříve. Věřím, že se dětem bude líbit.
Nedvězský žurnál Vám přináší čtyřikrát
do roka informace již osmým rokem. Jsou však
i další zdroje, z nichž můžete získávat ověřené
informace – úřední deska a webové stránky
našeho úřadu. V té souvislosti zdůrazňuji, jak
již jsme to publikovali v některém z minulých
čísel žurnálu, že MČ Praha Nedvězí nemá
zřízenou stránku na Facebooku!
Proto doporučuji mít se na pozoru před
informacemi, které najdete na stránce
Facebooku se zavádějícím názvem Pra
ha 10 – Nedvězí. I když navozuje zdání ofici
ality, jde o soukromou stránku nedvězského
občana, který pod různými záminkami získá
vá z úřadu různé dokumenty a ty pak na své
facebookové stránce doprovází nekompe
tentními a nepravdivými komentáři. Proto
pokud budete chtít znát podrobnosti o prá
ci našeho úřadu i o jednotlivých projektech,
máte mimo výše uvedené komunikační ka
nály (žurnál, úřední deska a webové stránky)
také možnost navštívit úřad, kde Vám rádi
podáme seriózní informace.
Přeji Vám hezké jarní dny
Vlastimil Vilímec
starosta

březen
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HUDEBNÍ VEČER
VE VINÁRNĚ
V pátek 9. 2. 2018 uspořádal
nájemce vinárny Mejto již druhý hudební večer pro občany
Nedvězí. Účast Nedvězských
byla trochu lepší, než tomu bylo
při první produkci, nicméně
vinárna byla téměř zcela zaplněna příznivci kapely REAL 31, která všechny přítomné celý večer
výborně bavila, většina hostů si
také s chutí zatančila.
Na jídelníčku byla velmi chutná
jídla, občerstvení také výborné,
zkrátka povedený večer! Nezbývá než firmě NaKgastro poděkovat a těšit se na další produkci.
Již se těšíme na další hudební
večer, který proběhne 7. dubna
od 19 hodin.

ZVEME VÁS NA JARNÍ AKCE
30. 4. 2018 od 18 hodin

2. 6. 2018 od 10 hodin

ČARODĚJNICE

DĚTSKÝ DEN

Obě akce se uskuteční jako vždy na louce u dětského hřiště při ulici Hájová.



BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Našim spoluobčanům, kteří se v těchto měsících dožívají životního jubilea
a požehnaného věku, přejeme hodně zdraví a elánu.

9. 3. Pavel Kysela
10. 3. Vlastimila Hübnerová
19. 3. Stanislava Friedlová
31. 5. Jana Berná

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

70 let
83 let
70 let
75 let

INFORMUJEME



POVINNOST CHODCŮ
POUŽÍVAT REFLEXNÍ PRVKY
Již od 20. února roku 2016 jsou chodci povinni používat
reflexní prvky. Podle novely zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, je tato povinnost stanovena, pokud se
chodci pohybují za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici
nebo okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením.
Z hlediska vlastní bezpečnosti je však dobré využít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že řidič nemá možnost chodce bezpečně
rozeznat. Ideální je reflexní pásek, umístěný
na noze nebo na ruce směrem do vozovky.
Dostatečný je i reflexní prvek, který je součástí oblečení, batohu, tašky.
Pokud povinnost nedodržíte, může vám
být udělena pokuta až do 2500 Kč. Avšak
pokuta, po níž budete mít možnost situaci
napravit, je to nejlepší, co vás může potkat.
Řidiči, který v noci potká chodce v tmavém
oblečení, zbývá necelá vteřina na odvrácení
srážky. Pokud je ale chodec vybaven reflexním prvkem, je schopen řidič rozeznat chodce už z 200 m, a to mu poskytne dostatek
Zásobník
času, aby se chodci vyhnul.
na reflexní prvky
Protože přístupové komunikace k naší
městské části jsou neosvětlené a hojně používané „neviditelnými“
chodci, rádi jsme v závěru minulého roku vyslyšeli nabídku Sdružení místních samospráv, jehož jsme členem, na dodání zásobníku
reflexních prvků, navíc s možností umístění loga naší městské části.
Zásobník bude během března instalován na stojan na konečné stanici autobusu č. 227 při ulici Slámova.

NOVINKY
V NAŠÍ KNIHOVNĚ



Michal Vieweg
Další báječný rok
Zajímavá osobní kronika roku 2010, přinášející nebývale detailní
portrét nejznámějšího
tuzemského
autora.
Jak se sám vyjádřil, nabízejí čtenáři jeho deníky kromě nevyhnutelných banalit života všedního dne také
nebanální myšlenky, pravdivé postřehy, vtipy, slovní hříčky, zajímavé situace, autentický cit, otevřená doznání, nevšední setkání
i veselé historky.
Jan Bauer
Záhada kamene mudrců
Historický thriller nás zavede do druhé poloviny 16. století, do doby panování císaře
Rudolfa II. Kdesi v Praze je prý od časů Karla IV. ukryt recept na kámen mudrců. Pátrají po něm všichni alchymisté, včetně učeného Angličana Johna Deeho a jeho přítele
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KONTEJNERY NA ODPAD V I. POLOLETÍ 2018
Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad
Sobota 10. 3. 2018 12–16 hod. stanoviště Rokytná
Sobota 7. 4. 2018 12–16 hod. stanoviště Letní / Břízova
Sobota 12. 5. 2018 12–16 hod. stanoviště Lednová
Sobota 23. 6. 2018 12–16 hod. stanoviště Rokytná
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Sobota 17. 3. 2018 13–16 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota 14. 4. 2018 9–12 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota 28. 4. 2018 9–12 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota 5. 5. 2018 13–16 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota 19. 5. 2018 9–12 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota 2. 6. 2018 9–12 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota 16. 6. 2018 9–12 hod. stanoviště Potocká za čp. 31
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Úterý
29. 5. 2018 17.10–17.30 hod. stanoviště U rybníka
Součástí přistavení velkoobjemových kontejnerů na směsný
odpad a BIO odpad je obsluha, která koordinuje ukládání
a využitelnost odpadů.
Tříděný odpad
Již třetí stanoviště tříděného odpadu v naší MČ (Břízova / Letní)
je kompletně osazeno ke komfortnímu třídění. Byla vyřízena
naše žádost o doplnění kontejneru na kov.

PŘIPOMÍNÁME TERMÍN ZAPLACENÍ
POPLATKŮ ZA PSY
Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha Nedvězí uhradí
poplatky za psy do 31. 3. 2018 na úřadu městské části nebo bankovním převodem na účet městské části číslo: 2000720349/0800, VS
1341. Výjimku tvoří ti, kteří čerpají dvouletou úlevu poskytnutou
za označení psa mikročipem a jeho přihlášení do registru.
Sazby poplatků: 300 Kč za jednoho psa, 600 Kč za druhého psa, dů
chodci, kteří mají důchod jako jediný příjem, platí 200 Kč za jednoho
psa a 300 Kč za druhého psa.

Edwarda Kelleyho, tajemný hrabě Bragadino, císařský antikvář
Ottavio Strada i bratři
Tovaryšstva
Ježíšova.
Je onen alchymistický
recept pouhou legendou, nebo skutečností?
Kdo z těch, kteří o něj
usilují, se ho nakonec
zmocní?
Danielle Steel
Společný byt
Uprostřed hlučného,
živého a bohatého
New Yorku žijí čtyři
mladé ženy a společný život z nich brzy
udělá nerozlučné přítelkyně. Claire je návrhářka, Abby se snaží
prosadit jako spisovatelka, Morgan má náročnou kariéru přímo na Wall Street a Sasha studuje medicínu. Každá si nese nějakou bolest;
každá se postupně učí, jak si stát za svým
ve svém životním povolání i v srdečních
záležitostech.

Jana Ptáčková
Houpánky a kolébánky
Kniha pro ty nejmenší,
kteří ještě nerozumějí slovům, ale vnímají
rytmus, který je potěší
ve chvílích radosti, nebo
ukonejší, když usínají.
První část přináší říkanky spíše aktivizační –
houpánky, druhá část představuje básničky
pro uklidnění – kolébánky. Každou básničku
provází obrázek a nápad na hříčku, kterou
si můžeme s básničkou spojit, a rozvíjet tak
pohybem či povídáním motiv básničky.
100 prvních dopravních prostředků
Nejmenší děti v tomto
leporelu poznají různé
dopravní
prostředky,
které jezdí, létají, plavou,
kloužou nebo pomáhají
člověku při nejrůznějších
pracích. Pestrobarevná
vyobrazení aut, mašin, lodí, letadel a motorek jsou opatřena přehlednými popisky.
Kvalitní pevné provedení obálky a stránek zaručuje knize dlouhou životnost, takže ji ani
„náruživí“ dětští čtenáři nemohou poškodit.
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZASTUPITELSTVO
Z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Nedvězí ze dne
19. 12. 2017.
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO
Rozpočet na r. 2018:
a) Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha
Nedvězí na rok 2018 dle přílohy č. 1,
která bude nedílnou součástí usnesení:
objem příjmů ve výši 2 830 tis. Kč, objem výdajů ve výši 2 830 tis. Kč, financování ve výši 0 tis. Kč
b) Finanční plán hospodářské činnosti
MČ Praha Nedvězí na rok 2018 dle přílohy č. 2, která bude nedílnou součástí
usnesení: výnosy ve výši 3 188 tis. Kč,
náklady ve výši 740 tis. Kč, hospodářský výsledek ve výši 2 448 tis. Kč, odvod
finančních prostředků do hlavní činnosti: 619 tis. Kč.
❱ Rozpočtový výhled do r. 2023 dle přílohy č. 3, která bude nedílnou součástí
usnesení.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště Hájová
ve výši 800 tis. Kč.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s poskytnutím neinvestiční dotace
městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
za období 1. 5. 2017 – 30. 9. 2017.
❱ Dohodu o narovnání s TENIS FÉNIX s.r.o.,
která spočívá ve smírném řešení vedených soudních sporů a vede k soudnímu smíru, po jehož nabytí právní moci
bude TENIS FÉNIX s.r.o. splácet MČ částku 481 011 Kč v pravidelných 121 měsíčních splátkách, přičemž prvních 120
splátek bude ve výši 4 000 Kč a poslední
splátka bude ve výši 1 011 Kč.
❱ Dohodu o narovnání s p. J. Hübnerem,
která řeší vzájemné pohledávky, vyplývající z chybně vyhodnocené volby místostarosty v komunálních volbách v roce
2014.
❱ Záměr na prodej pozemku č. 62/6 dle
GP č. 438-230/2017, jediného uchazeče o koupi tohoto pozemku, sourozence Hanouskovy, a kupní smlouvu
s Hanouskovými.
❱ Korekci kupní smlouvy s kupujícím pozemků 159/2, 159/3 a 159/4, firmou
MH Tower s.r.o. Kontrolou bylo zjištěno, že na malé části pozemku parc.
č. 159/2 je stavba přilehlé komunikace. GP č. 441-246/2017 byl proto pozemek č. 159/2 zmenšen, a tím došlo
i ke snížení ceny za pozemek.
❱ Kupní smlouvu na 2 ks kontejneru.
❱ Zhotovitele fitparku. Ze čtyř nabídek
na zhotovení fitparku byla vybrána firma
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Workout Europe s.r.o. za nabídnutou
cenu 600 438 Kč.
❱ Žádost MČ o povolení kácení v rámci
revitalizace zeleně dle znaleckého posudku č. 1597-60/17 znalce v oboru
Ing. Pavla Viceníka.
ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:
❱ Informace o zaslaném závěrečném
vyhodnocení akce protipovodňové
opatření Nedvězí – Hájová v programu MŽP Likvidace škod po živelních
pohromách od Státního fondu životního prostředí, které je bez výhrad
proti provedenému opatření, obsahuje pouze podmínku zajištění udržitelnosti realizovaného opatření po dobu
minimálně 5 let.
❱ Rozhodnutí OV MČ P 22 – stavebníkovi
Real Deal povoluje prodloužení termínu
na dokončení stavby 10 RD Park Nedvězí
u Výtoňské ul. do 31. 12. 2019.
❱ Informace o žalobě manželů Tušových
na MČ o zaplacení 367 563,25 s přísl. za vynaložené náklady, zaplacené
soudní poplatky a náhradu nemajetkové újmy ve věci soudních řízení
s koupí pozemku. Věc byla postoupena AK Franěk.
❱ Informaci o zprávě ZO ČSOP Botič – Rokytka o likvidaci invazních rostlin na březích Rokytky v k.ú. Nedvězí u Říčan.
❱ Informaci o přiděleném počtu 5 VOKů
na směsný odpad v 1. pol. 2018.
Z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Nedvězí ze dne
27. 2. 2018
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
❱ 3 žádosti o dotace z investiční rezervy
pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok
2018.
❱ Zhotovitele dokončení rekonstrukce havarijního stavu střechy objektu vinárny
čp. 78 při ulici Hájové, firmu Tomáš Pechar – tesařství, pokrývačství, Modletice
1/19, dle nabídky č. 17NA00042 ze dne
26. 12. 2017.
❱ Záměr na prodej pozemků parc.
č. 62/7, 62/8 a 62/9 dle GP č. 438230/2017, uchazeče o koupi těchto
pozemků a kupní smlouvy s těmito
uchazeči (manželé Lenzovi a manželé
Vašákovi).
❱ Záměr na prodej pozemků č. 107/10
a 133/5 dle GP č. 434-135/2017,
uchazeče o koupi těchto pozemků
p. L. Waise a směnnou smlouvu s ním.
❱ Záměr na koupi pozemků parc. č. 133/4
a 134/6 dle GP č. 434-135/2017.
❱ Fyzickou inventuru majetku MČ
k 31. 12. 2017.

❱ Zhotovitele firmu ArboGard na odstra-

❱
❱

❱
❱

❱

❱

nění dřevin na parc. č. 149/4, 152/3,
152/4 při ul. Potocké za cenu 99 704 Kč
a na parc. č. 57/1, 57/5 a 62/1 u rybníka
za cenu 93 654 Kč, v rámci probíhající revitalizace zeleně v MČ.
Objednat výrobu a montáž vchodových
dveří pro Motel Mejto dle nabídky firmy
PILON, spol. s r.o., za 27 998 Kč.
Žádost spolku Lungta o zapojení MČ
do akce Vlajka pro Tibet, vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne
10. 3. připomenout 59. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Nabídku firmy Bonita Group Service
s.r.o. na hrací prvek na dětské hřiště
za cenu 46 199 Kč.
Žádost firmy Great Bear s.r.o. na pronájem dvou reklamních ploch (poutače na Málkovské a Pánkové) za cenu
1000 Kč/rok.
Na žádost Atelieru projektování inženýrských staveb s.r.o. v zastoupení ŘSD ČR, projektovou dokumentaci
ve stupni územního řízení akce „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511
Běchovice – D1“.
Platbu ve výši 108 114 Kč s DPH AK
Franěk za poskytnuté právní služby
ve věci Tenis Fénix s.r.o. nad rámec
paušální platby dle smlouvy. Zpracováno dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách
a náhradách advokátů.

ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:
❱ Výzvu ředitelky MHMP k oslovení dárců krve a kostní dřeně z řad pracovníků
úřadů.
❱ Oznámení OV ÚMČ P 22 o nabytí právní moci ve věci prodloužení stavebníkovi
Real Deal termínu na dokončení stavby
10 RD Park Nedvězí v ulici Planerových
do 31. 12. 2019.
❱ Poděkování firmy POTEX za spolupráci na projektu POTEX sběr použitého
textilu. Podařilo se z odpadového toku
odklonit 2 242 264 kg textilu, z toho
v Nedvězí 2 331 kg.
❱ Informace o proběhlé kontrole místních
poplatků za období 2014–2016 bez
závad.
ZASTUPITELSTVO NESCHVÁLILO:
❱ Žádost paní D. Kyjovské o směnu bytu
v Břízové čp. 49.
S kompletním usnesením se můžete seznámit na úřední desce nebo
na webových stránkách městské
části.
Termín dalšího veřejného zasedání
zastupitelstva je 24. 4. 2018.
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HISTORIE

PŘÍBĚHY komunistického
V nedávných dnech jsme vzpomínali na 70. výročí
komunistického puče, který na dalších 40 let změnil život většiny obyvatel naší republiky. Připomněly to i některé filmy, z nichž určitě výjimečný je film
Všichni dobří rodáci, který natočil režisér Vojtěch
Jasný v hlavní roli s Radoslavem Brzobohatým.

Po letech, když jsem měla možnost s ním natáčet rozhovor,
mimo jiné řekl: „Natočil jsem přes sto filmů, ale mám tři filmy,
na které nedám dopustit. Jsou to Atentát, Všichni dobří rodáci
a Ucho. Rodáci jsou o tom, kdo je ochoten se čemu bránit a za
chovat si jistou morální čistotu. Než jsme začali točit, tak mě Vojta
dovezl do té vesnice a seznámil se všemi skutečnými aktéry příbě
hu, včetně Františka, kterého jsem hrál.
František ve skutečnosti prožil mnohem horší věci, byl odsouzen
na 15 let, protože nechtěl vstoupit do JZD, po 4 letech ho pro
pustili z vězení a dali ho k PTP do Příbrami. Jednou dostal virózu,
horečky, ale doktor mu dal jen aspirin. A tak si František v těch ho
rečkách oblékl uniformu, prošel branou, nikdo ho nezastavil, a šel
na nádraží v Příbrami. U pokladny řekl, že chce lístek do Valašského
Meziříčí. Ten stál 84 Kč, ale on měl jenom 70. Pokladní se na něj
podívala a lístek mu prostě dala, těch 14 korun mu odpustila. Dojel
do Valašského Meziříčí a šel 13 kilometrů do Kelče pěšky. Když došel
necelý kilometr před statek, padnul. Doma měl psa – vlčáka, a ten
se nějakým způsobem dostal ven, našel ho a dotáhl před bránu
statku. Tam začal štěkat, žena otevřela bránu a našla ho tam ležet
v horečkách. Sebrala se a jela autobusem do Meziříčí, kde vyhleda
la doktora Maudra, byl to Žid, který přežil Osvětim. Ten když viděl
Františka, jen řekl, ať zavolají faráře. Přesto s ním zůstal několik dní
a zachránil mu život. Sotva byl z nejhoršího venku, přišla policie, že
utekl od PTP. Doktor Maudr vyšel před bránu a řekl: ´Vezměte ho,
ale mě taky. Byl jsem v Terezíně i v Osvětimi…´ Policie odešla, ale
další den přišly Lidové milice. Doktor opět vyšel ven, promluvil s nimi
a oni zase odešli. Až během 14 dní dostal František dopis, aby se
podle svého zdravotního stavu dostavil zpátky do Příbrami. Během
dvou měsíců po jeho návratu do tábora ho pustili natrvalo domů.
František byl ten typ nepoddat se, vydržet...
Když jsem se s ním seznámil, seděli jsme ve statku na dvoře, byla
otevřená vrata, kolem šel člověk, kterého jsem neznal, Franta ho
zdravil, on jeho. Ptal jsem se, kdo to je a on mi řekl, že je to ten
člověk, který ho zradil. Ptám se: ´Proč ho zdravíš, když tě zradil?´
A nikdy nezapomenu, co mi odpověděl: ´Chlapče, žít s nenávistí
se nedá. To tě zničí.´ Odsoudit umí každý blbec, ale pochopit toho
druhého, to je velká věc – a to byl Franta.“
Nenávist komunistů byla obrovská. Likvidovali inteligenci, nasazovali vzdělané lidi a odborníky na těžkou práci do továren, a to ne
proto, že by bylo málo pracovních sil. Brali lidem nejen jejich profese, ale i těžko získaný a poctivou prací vydobytý majetek. A to
jen proto, aby jim ukázali, že dělník je jedinou „vládnoucí třídou“
ve státě. Aby podrazili jejich sebevědomí a zničili jejich životy. Začalo období skutečného bolševického teroru.
Období strachu, politických procesů, zabíjení, drancování země
a morální devastace národa, které se dotklo všech vrstev společnosti.

AKCE KULAK
Jedním z opatření, které vyústilo v likvidaci selského stavu, se
stala Akce K („kulak“), prováděná podle tajné směrnice tří ministrů z října 1951. Směrnice určovala rodinným příslušníkům tzv.

4

BEZPRÁVÍ

Josef Bartoš sedlačil v Újezdě nad Lesy. V roce 1952 byla jeho
rodina násilně vystěhována bez nároku na náhradní byt.
Odstěhovat mohli jen nábytek a osobní věci. Jejich odvolání
bylo zamítnuto. Otec poté pracoval jako topič, matka jako
dělnice. Avšak oba nesli odebrání majetku velmi těžce, otec
zemřel v 57 letech, matka v 66. Jejich syn pracoval v dělnických profesích a ani jeho dcera nebyla kvůli „kulackému“
původu přijata na vysokou školu. Po sametové revoluci jim
předali „majetek“ – jedna budova zničená, druhá vyhořelá.
Hospodářství se již nedalo obnovit.
„vesnických boháčů“ odsouzených soudem nebo národním výborem „nové pracovní místo a místo nového pobytu mimo obvod
obce dosavadního bydliště“, čímž se rozumělo vystěhování pokud
možno do vzdáleného kraje. Mezi rodinné příslušníky se počítaly
všechny osoby, které žily se sedlákem v době zahájení trestního
stíhání ve společné domácnosti. Zpravidla byli nuceni se vystěhovat do tří dnů po vynesení rozsudku nad obžalovaným sedlákem.
Celou organizaci deportace dané rodiny měl na starosti příslušný
ONV za dohledu Státní bezpečnosti, avšak na náklady vystěhovaných. Podle směrnice mohl prokurátor z propadlého majetku nejnutnější majetek k zaopatření rodiny, tj. osobní šatstvo, prádlo, zásoby
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potravin na pár dní či nejnutnější bytové zařízení jako stůl, židle, postele a skříň. Na druhou polovinu usedlosti, kterou zpravidla vlastnila
manželka nebo děti, byla uvalena národní správa a byla bez náhrady
převedena do užívání místního JZD nebo státního statku. Rodiny sedláků byly umisťovány na předem vytipované státní statky do nevhodných bytových prostor, žily pod dohledem a nesměly se vzdalovat
z určeného místa, například ani na pohřby do původního bydliště.
Násilným vystěhováním bylo od října 1951 do začátku roku
1954 postiženo na 4 000 selských rodin, tedy 15 000–20 000 rodinných příslušníků. Selské grunty, které bývaly krásnými dominantami českého venkova, byly nenávratně zničeny.
Politický vězeň Miloslav Růžička, jeden z těch, jichž se vystěhování
dotklo, sebral do svých dvou knih Vyhnanci – akce Kulak vzpomínky
více než 200 rodin. Připomeňme si jeden z příběhů, zlomek zla, které rozpoutala komunistická strana právě před 70 lety.

NEZAJIŠTĚNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Rolník Stanislav Žákovský se narodil roku 1898. Měl 6 sourozenců
a po svém otci zdědil hospodářství o výměře22 ha v obci Lesůňky
čp. 17 v tehdejším okresu Třebíč. Jednoho rána, když rodiče krmili dobytek, zabouchal někdo na vrata stodoly a volal: „Stando,
otevři, já mám hlad!“ Byl to sedlák Plichta ze sousední vesnice
Šebkovice, který se již dva měsíce skrýval po svém útěku ze svého
hospodářství, když ho přišla StB zatknout. Tatínek ho znal, a tak
vrata otevřel, tam ovšem stály osoby tři. Rodiče si mysleli, že Plichta utekl za hranice, a najednou stál na našem dvoře s neznámým
mužem jménem Malý a druhým neznámým Mytiskou.
Malý se sháněl po pití, a když poodešel, řekl můj tatínek tomu
Plichtovi: „Dnes jsem stále dobře spával, ale od této chvíle jsi mne
udělal nešťastného i celou mojí rodinu.“ Netušil, jak pravdivý výrok
řekl. Otec radil Plichtovi, aby se Malého zbavil, že se mu už od pohledu nelíbí. Jenže Plichta to Malému při jeho návratu do světnice
řekl. Malý hned tatínkovi pohrozil, že pokud je udá, že si na něho
v poli počká a zlikviduje ho. Otec stále projevoval nedůvěru Malému, ten naopak otce ujišťoval, že ho může převést přes hranice,
bude-li chtít, že zná cesty a že již tak převáděl arcibiskupa Berana.
Dále žádal na otci, když odcházel s Mytiskou, aby jim podával zprávy
do mrtvé schránky – do sklenice na určitém místě. Tatínek jim tam
napsal tato slova: „Nechoďte ke mně, můj dům je střežen!“
Malý lhal každému. Páteru Bulovi též vyprávěl o cestě přes hranice, přičemž arcibiskupa Berana držela státní bezpečnost v izolaci
na našem území. Tragédie naší rodiny se začala naplňovat. Otce
přišli zatknout 2. 7. 1951 odpoledne. Po něm byl zatčen u Polívků
Mytiska a Malý byl údajně zastřelen. Plichtu zatkli v Cidlině. Všem
nám bylo jasné, že Malý byl agentem StB, ovšem dodnes to není
úředně prokázáno.
Tatínek byl 10. 11. 1951 v Třebíči odsouzen na 18 let vězení,
na zaplacení pokuty 30 000 Kč a nebo 50 000 Kč a veškerý jeho
majetek tím okamžikem propadl ve prospěch státu. Rozsudek jsme
nikdy nedostali, stejně jako písemný příkaz, že nás budou násilně
stěhovat z našeho rodného domu.
Za několik dnů po otcově soudu přijelo v 6 hodin ráno na náš
dvůr malé nákladní auto, současně přišel předseda MNV Josef Pánek s tím, že naše hospodářství je nezajištěno a že se tedy musíme
vystěhovat. U toho byli přítomni dva příslušníci SNB.
Nezajištěné hospodářství? Jaká to byla absurdita! Naše maminka
s námi dětmi hospodařila od otcova zatčení. Měli jsme vše zoráno,
zaseto, vymláceno, brambory sebrané i všechny dodávky splněné.
Mamince bylo v té době 41 let, babičce (tatínkově matce) 79 let,
mému bratrovi16 a mně nebylo ani 14 let. Při autě u nakládání našeho nejnutnějšího nábytku stáli dva příslušníci SNB. Byly to chvíle
pocitu bezmoci a neuvěřitelné křivdy, na které neradno vzpomínat.
Převezli nás na Litoměřicko do Státního statku v Ploskovicích.
Nejdříve jsme bydleli v jedné velké místnosti bez vody a bez příslušenství. Byla to ubytovna pro sezónní dělníky (zvaná Slovárna), kde
bylo plno špíny, v létě vedro, v zimě stále chladno. Pamatuji si, jak
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Statek rodiny Váňovy na Pelhřimovsku v době, kdy na něm
hospodařili.
kamna kouřila a špatně hořela. Až za dva roky jsme dostali
byty. Tatínkovi sourozenci žijící
na Moravě nám koupili a poslali sporák, abychom si mohli
řádně uvařit a upéci.
V tomto našem vyhnanství
nás nejdříve naše okolí bralo
jako babické vrahy, mnohdy
jsem to zaslechla za svými zády Ruiny statku Váňových po roce
i ve škole. Když však viděli, jak 1989 (v ruinách paní Váňová)
se umí naše maminka i my děti postavit k práci a ke všemu, začali si
nás vážit, byť věděli, že jsme si s sebou přivezli jen čtyři postele, otoman, tři skříně, kredenc, stůl se čtyřmi židlemi, peřiny a trochu nádobí.
Náš otec dobu nesvobody po zatčení prožíval nejdříve ve vazbě
v Jihlavě a po monstrprocesu byl převezen na Mírov. Poté prošel jáchymovskými lágry, a když prodělal dva srdeční infarkty, přeložili ho
do věznice ve Valdicích. Jezdívali jsme za ním kamkoliv každé dva až
tři měsíce, protože jsme viděli a věděli, jak jej tyto návštěvy posilují.
On, jako vězeň, mohl dostat povolení naší návštěvy, jen když
plnil na pracovišti normy nad 100 %. Jednou při návštěvě na Mírově, kde jsem byla s bratrem a strýčkem Rudolfem (tatínkův bratr),
nám bachař návštěvu po sedmi minutách ukončil jenom proto,
že já jsem brečela. Po prodělání dalšího infarktu měl otec arytmii
srdce, a proto byl převezen na Slovensko do Ilavy. Tam jsme si při
návštěvě v dubnu 1960 říkali, že jsme tatínka viděli asi naposledy.
Vypadal jak vězeň z nacistického koncentráku – vyhuble, prostě
hrozně! Cestu domů jsme proplakali.
Přišla amnestie a otec se nám 10. 5. 1960 vrátil. Byl ve stavu nemocných a později mu sám lékař doporučil, aby si zažádal o důchod, což učinil. Nedostal jej se zdůvodněním, že jako kulak a dokonce trestaný velezrádce za protistátní činnost na něj nemá nárok!
Řekli mu, že ho může živit rodina. Za tři roky na to mu byla amputována pravá noha nad kolenem, což byl důsledek stálého prochladnutí ve vězení. Až v roce 1965 mu MUDr. Čuprunov poradil, aby si
zažádal o příspěvek na nemohoucnost a tak dostal 150 Kč! V roce
1967 na čtvrtý infarkt zemřel. Tatínek po návratu mezi nás vždy
říkával: „Vaše láska mi pomohla přežít a udržela mne při životě.“
Brutalita a zlovůle tehdejšího komunistického režimu nepostihla jenom naši rodinu, kalich hořkosti a křivdy ochutnali naši nejbližší příbuzní. Tatínkův bratr Rudolf byl vyhozen z úřednického místa ve státní
službě a až do penze pracoval jako dlaždič. Eduard Vejtasa z Blatnice –
švagr, byl zavřen jako kulak a jeho syn narukoval k PTP do ostravských
uhelných dolů, kde strávil tři roky. Jeho sedmnáctiletou dceru vystěhovali z domu. Teta – tatínkova sestra Cecílie již byla mrtvá a nebylo
nic, na co by brali ohled. Nevlastního bratra otcovy matky Stanislava
Tržila z Lesůněk zavřeli jako kulaka a jeho rodinu vystěhovali do Bernartic v Krkonoších. Jen málokdo by věřil, že ve 20. století je a bylo
něco takového vůbec možné. Zločiny na nás spáchané nebyly nikdy
potrestány ani řešeny. Zločin ale zůstává vždy ZLOČINEM!
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RADÍME

JARO S KRTKEM
NA ZAHRADĚ
Boj zahrádkáře s krtkem nikdy nezačíná ani nekončí. Mimo velmi mrazivých
dnů, kdy se stahuje do větší hloubky,
může krtek vesele tunelovat zahrádku
či travnatý dvorek po celý rok. Je však
jeho působení vždy jen na škodu?
Není – krtek totiž provzdušňuje půdu,
a tak jeho přítomnost znamená, že půda je
dostatečně kvalitní. Navíc rostlinám na záhonech může ublížit pouze v období klíčení, když mají malé kořínky, které by se
jeho působením poškodily. Vzrostlým rostlinkám je již jeho přítomnost neublíží.
Třináct druhů krtka
Krtek je české jméno pro 13 rodů malých
savců, hmyzožravců z čeledi krtkovitých.
V našem mírném pásmu se vyskytuje krtek obecný. Velmi špatně vidí, jeho tělíčko,
dlouhé kolem 12 centimetrů, má svalnaté
přední tlapky s 10 „prsty“ s velkými drápky
uzpůsobenými k hrabání. Zadní nohy jsou
menší, ocas je 2 až 4 cm dlouhý.
V podzemí dokáže vybudovat tunely dlouhé až 150 m v rozdílných hloubkách. Součástí jsou větší komůrky pro zásobu potravy
a výchovu mláďat. Živí se především hmyzem, larvami, žížalami, ještěrkami, ale také
konzumuje žáby a myši. Dožívá se 3–5 let.
Co s krtinami
Krtci konzumují na zahradě škodlivý
hmyz a provzdušňují půdu. Kde krtiny nevadí, nezohyzďují trávník a nebrání v užívání pozemku, necháme je. Když krtinu
rozhrabeme, zamezíme přístupu vzduchu
do krtčích chodeb, a krtek proto v těsné
blízkosti vyhrabe krtinu novou. Z míst, kde



REVITALIZACE
ZELENĚ V MČ
PRAHA NEDVĚZÍ
Ilustrace: Radka Daňková z knihy Pohádky
z kouzelné zahrádky

by krtiny překážely, využijeme krtkem vyhrabanou hlínu. Je opravdu dobrá, nakypřená
a bez zárodků plevelů. Hodí se například
pro předpěstovávání sazenic, na záhonech
i v květináčích při sázení či přesazování.
Jak krtka vyhnat
Každopádně krtky nezabíjíme, konají
užitečnou činnost a jsou zákonem chráněni. Laické recepty někdy vypadají spíše pro
smích, ale zabírají. Patří mezi ně rady dát
do krtinců citrón nebo citrónovou kůru,
olomoucké tvarůžky, lidské vlasy, psí chlupy, hadr namočený v benzínu nebo v petroleji, cigaretové nedopalky či naftalínové
kuličky. Vše ale zabírá jen na chvíli.
Krtek miluje klid, vadí mu stálé zvuky.
Lze si zakoupit odpuzovače krtků nebo si
zkusit takový vyrobit. Do krtince se zarazí
horní částí skleněná láhev, které usekneme dno. Otvor s uraženým dnem necháme
nad zemí. Vítr se postará o hluk, který se
bude krtkovi přenášet do chodeb. Pak jsou
různé chemické prostředky, navoněné gely
a podobně, které je třeba do krtinců zasunout. Protože krtek má dokonalý čich, okamžitě by poznal lidský zásah, tak je dobré
pamatovat při této práci na rukavice.
A nakonec zřejmě podle zkušeností zahrádkářů to nejúčinnější – krtince rozhrabávat a často sekat trávu – hluk sekačky jej
většinou spolehlivě vyžene.

Kysané zelí považujeme už od pradávna za zdravou potravinu a přirozený
zdroj vitamínu C a bakterií mléčného
kvašení, a zvláště v zimním a předjarním období jím můžeme doplnit vitamíny a energii. Chemická konzervace
a sterilace však jeho vlastnosti mění.
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Na základě dílčích studií se podařilo odstranit zdegenerovanou zeleň
u úřadu MČ, a tím výrazně zpřehlednit přilehlou komunikaci pro řidiče
a zrevitalizovat okolí pomníku padlých v ulici Břízové. Po důkladné přípravě a komunikaci se zpracovateli
také bylo připraveno odstranění nevhodných dřevin a keřů na pozemcích kolem rybníka a na pozemcích
při ulici Potocké v mimovegetačním
období, a také hlavně sadovnické
úpravy na těchto pozemcích.
Z konzultací s více arboristy vzešla kompromisní studie. Vzhledem
k tomu, že materiál je velmi obsáhlý a laik by se v něm špatně orientoval, studie je k nahlédnutí na úřadě
MČ, kde se případným zájemcům
o informace dostane vysvětlení.
V těchto předjarních dnech již
budou končit práce s odstraňováním dřevin, protože 31. 3. končí období, kdy je kácení možné. Následně proběhnou sadovnické úpravy.

TESTUJEME

KYSANÉ ZELÍ

Časopis dTest otestoval 14 výrobků
a zjistil, že některé z nich označené jako
kysané zelí obsahují jen minimum vitamínu C a bakterií mléčného kvašení. Chybí
v něm tedy přesně ty látky, které jsou přínosné pro lidskou imunitu a zažívání.
I když spotřebitelé dávají přednost sáčkovému kysanému zelí před zelím sterilovaným ve sklenicích, není to spolehlivé
kritérium. I mezi sáčkovým zelím jsou sterilované výrobky, přitom sterilace zabije

V druhém pololetí minulého
roku obdržela naše městská
část účelovou dotaci na revitalizaci zeleně. Poté bylo zadáno
vypracování studie revitalizace.

všechny mikroorganizmy, včetně prospěšných probiotických bakterií.
Žádná probiotika neobsahovalo v testu například červené kysané zelí značky

Tesco Value, v bílém kysaném zelí značky Albert se
v jednom gramu vzorku
napočítalo necelých sto
bakterií, přitom průměrná hodnota se pohybuje
v řádu milionů bakterií
v gramu kysaného zelí.
Doporučená dávka vitamínu C pro zdravého dospělého jedince je 80 mg
denně. V kysaném zelí se
jeho koncentrace pohybuje okolo 160 mg / kg.
Výrazně
podprůměrné
hodnoty vitamínu C naměřila laboratoř v zelí značek Otické zelí,
Tesco Value a H+H. Vůbec nejhůře dopadlo
Albert Kysané zelí bílé s pouhými 6 mg vitamínu C na kilogram výrobku.
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VAŘÍME

INZERCE

VELIKONOČNÍ
LAHŮDKY
Svátky jara jsou tady a čekají nás také velikonoční
pochoutky – hlavičky, nádivky, velikonoční mazance, beránky. A protože na ně máte v archivu určitě
speciální rodinné recepty, nabízím vám lahůdky,
kterými zpestříte jarní jídelníček vaší rodiny.
ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA
Připravíme si ztracená vejce,
1 na porci: do širšího šálku nebo
menší misky vložíme potravinovou folii tak, aby z obou stran
přesahovala cca o 10 cm. Nalijeme lžičku vody a rozklepneme
vejce. Folii zavážeme a dáme
do vařící vody. Vaříme 4 minuty,
poté folii rozbalíme a vejce opatrně vyklopíme na talířek.
V hrnci rozehřejeme 2 lžíce másla, přisypeme lžíci hladké mouky
a usmažíme světlou jíšku. Zalijeme ji 0,5 l studeného zeleninového
vývaru, rozšleháme a přivedeme k varu. Přidáme 2 stroužky česneku nakrájeného na plátky a vaříme 10 minut. 150 g čerstvého
špenátu spaříme na sítu horkou vodou, přidáme do polévky, přilijeme 200 ml smetany a vaříme dalších 10 minut. Polévku rozšleháme ponorným mixérem a případně dochutíme. Podáváme se ztraceným vejcem, které vidličkou natrhneme, a s tousty ze světlého
chleba, potřenými česnekovým máslem.

VELIKONOČNÍ KAPR PODLE PETRA VOKA

Zakázkový nábytek na míru:

n

kuchyně, dětské pokoje, ložnice, vestavné skříně,
kancelářský nábytek
n

Vybavení mateřských škol:

nábytek do tříd, šaten, umýváren, sboroven,
ředitelen, kuchyní
n

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
mobil: 602 335 050
rehak@centrum.cz
www.rehak.vyrobce.cz

BYLINKOVÝ CHLÉB
Suroviny: 1 kostka droždí (42 g), 300 g hladké žitné mouky, 300 g celozrnné pšeničné mouky, 50 ml oleje, 250 ml vody, 1 lžíce soli, 4 lžíce
nasekaných bylinek (cibulová nať, kopr, bazalka, pažitka, estragon).

Pro 4 osoby připravíme 4 porce kapřích filet, sůl, pepř, 1 lžičku mletého kmínu, hladkou mouku, 2 stroužky česneku, 2 lžíce másla, 50 g
slaniny, olej. Očištěné porce kapra opláchneme, osušíme, osolíme, posypeme čerstvě umletým pepřem, kmínem a potřeme rozetřeným česnekem. Necháme asi hodinu odpočinout. Na pánvi zatím roztavíme
plátky slaniny, přidáme máslo a olej. Kapra obalíme ve směsi hladké
mouky, lžičky sladké papriky a lžíci solamylu. Smažíme z obou stran.

BRAMBOROVÝ SALÁT
VINAIGRETTE
V hrnci s trochou octa uvařte 3
středně velké červené řepy, nechte je zchladnout a oloupejte
(nejlépe v gumových rukavicích).
V druhém hrnci uvařte do měkka tři větší brambory ve slupce a 6 středních karotek, také
oloupejte. Na kostičky nakrájejte
osm středně velkých kyselých okurek a překrájejte půl šálku kysaného zelí. 2 velké šalotky nebo 1 červenou cibuli nakrájejte nadrobno.
Řepu mějte ve zvláštní misce a zalijte ji jednou lžící oleje (nezabarví
pak moc ostatní zeleninu). Pak teprve smíchejte všechny ingredience,
zalijte ještě zálivkou ze ¼ šálku olivového oleje, l lžíce vinného octa
a lžičky soli. Promíchejte. Jako obměnu můžete přidat nasekaný kopr,
místo vinaigrette zálivky použít majonézu nebo zakysanou smetanu.

Do vlažné vody vlijeme olej, rozdrobíme droždí a necháme vzejít
kvásek. Do mísy prosejeme mouku, osolíme, přilijeme olej a kvásek.
Důkladně vypracujeme těsto, přikryjeme utěrkou a necháme hodinu
kynout. Poté vmícháme bylinky, těsto rozdělíme na dva díly a důjkladně prohněteme. Vytvarujeme dva bochánky nebo veky, které
přesuneme na vymazaný plech a necháme další hodinu kynout.
Rozpálíme troubu na 220 °C, chleby potřeme vlažnou vodou a nožem jemně nakrojíme povrch chleba do kříže. Vložíme do trouby
a pečeme 20 minut. Po této době teplotu trouby snížíme na 180 °C
a pečeme dalších 25 minut. Během druhé fáze pečení potřeme dvakrát vlažnou vodou povrch chlebů. Vytáhneme, když je kůrka pěkně
křupavá, přendáme na mřížku a necháme pomalu zchladnout.
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