NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

březen

 SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
zimní klid je opět
za námi a přichází
jaro, které nás vytáhne
z našich domů a bytů
na zahrádky a do okolní přírody. Budeme se
nejen radovat z přibývajícího tepla a světla,
ale také uklízet a připravovat svůj dům
a byt na svátky jara.
Věřím, že jak radou, tak informacemi vám
v tom pomůže i nové číslo Nedvězského žurnálu. Určitě se podívejte na termíny přistavení
velkoobjemových kontejnerů, do nichž můžete podle druhu uložit mnoho nepotřebných
věcí. Máme tu kontejner Potexu i pro textil a jak se můžete dočíst ve zprávě o jejich
aktivitách v roce 2015, odložením oblečení
do správného kontejneru můžeme nejen pomoci potřebným, ale nic nepřijde nazmar.
S jarem se také rozjíždějí stavební práce.
Po několika letech se rozběhlo pokračování
projektu, známého pod názvem „Park Nedvězí“, což je výstavba rodinných dvojdomků
při ulici Výtoňské, která by měla být dokončena v roce 2017. Chybí dostavět tři dvojdomky z celkového počtu pěti. V předposledním
březnovém týdnu konečně začne stavba
č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 Ostatní toky,
část 0021 Nedvězí“, což je v překladu dlouho
očekávaná akce „Revitalizační úprava koryta
Rokytky“ v rozsahu od mostku přes Rokytku
na dětské hřiště při ulici Hájové až k mostu
při ulici Pánkové. Součástí stavby bude rekonstrukce mostu u úřadu městské části, což
bude znamenat neprůjezdnost ulice Rokytné.
Příjezd do Nedvězí od Billy bude možný pouze
po ulici Málkovské do Pánkové. Zdržení této
akce předcházela naprosto bezprecedentní
série výběrových řízení, které vypisoval Odbor technické vybavenosti magistrátu hl. m.
Prahy. Věřím, že letos již bude akce realizována, a také včas dokončena.
Přeji vám krásné jaro a těším se na setkání
na některé z našich akcí.
Vlastimil Vilímec
starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva MČ Praha Nedvězí
číslo 7 / 2015 ze dne 15. 12. 2015
Zastupitelstvo schválilo:

❱ Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí
2016, nejdéle však do 31. 3. 2016. Jedná se o 3/12 rozpočtu na r. 2015 s tím,
že nelze provádět žádné investice.
❱ Úpravu rozpočtu na 12/2015 – dotace
MHMP z výherních automatů ve výši
21 000 Kč.
❱ Jediného zájemce na pronájem nebytových prostor v č.p. 25/1 na pozemku
parc. č. 151 o výměře 90 m2 a část pozemku parc. č. 152/1 o výměře 270 m2 při
ulici Potocké – firmu PILON, spol. s r.o.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

❱ Opravu střechy budovy skladu v areálu
Mejto při ulici Málkovské č.p. 84. Pan
R. Vacek dodal rozměry, které budou zaslány firmám k vytvoření nabídek.
❱ Zastupitelům byl předložen „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za období 1–9/2015.
❱ Žádost p. Staňka o opatření, po kterém
by došlo ke snížení rychlosti řidičů v lokalitě Břízova, Letní, Výtoňská. V této věci
byla vedena řada jednání s Policií ČR,

❱
❱

❱
❱

Odborem dopravy MČ Praha 22. Dnes
prohlásil Ing. M. Borovička, že hovořil
s p. Staňkem a dalšími z předmětné lokality a vytipovali nejkritičtější místo lokality
s tím, že je třeba osadit dopravní zrcadlo.
Informaci starosty o setkání s radním
Lackem a seznámil přítomné o situaci
s nájemními byty.
Žádost Odboru ochrany prostředí o zveřejnění vyhlášení grantového programu
ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok
2016.
Informace starosty o výběrovém řízení
na akce revitalizace Rokytky.
Informaci o rozsudku MS o určení vlastnictví Ing. L. Rathouského na pozemky
6/3, 31/2, 54/2, 54/3, 277/8 a 277/9.
Zastupitelstvo souhlasí:

❱ s nabídkou p. V. Pokorného s posekáním části pozemku parc. 149/4 při
ulici Únorové.
S kompletním zněním usnesení je možné
se seznámit na webových stránkách městské části na adrese www.mcnedvezi.cz

Další veřejné zasedání zastupitelstva se koná
31. března 2016 od 18.30 hodin v budově
úřadu městské části.


3. ledna
12. ledna
3. února
10. února

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Věra Sedloňová
Josef Hošek
Anna Miškovská
Jaruška Vodičková

82 let
75 let
83 let
85 let

14. února
17. února
10. března
10. března

Václav Hübner
Marie Hynková
Vlastimila Hübnerová
Jarmila Čermáková

84 let
70 let
81 let
90 let

Jubilantům a seniorům, kteří se v těchto měsících dožívají zaslouženého věku,
přejeme mnoho zdraví, elánu a optimismu do dalších dnů.

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

Informujeme


Upozornění
pro majitele psů

Upozorňujeme majitele psů s trvalým pobytem na území MČ
Praha Nedvězí, že místní poplatek ze psů za rok 2016 je splatný
do 31. 3. 2016. Výjimku tvoří ti, kteří čerpají dvouletou úlevu
poskytnutou za označení psa mikročipem a následné přihlášení
do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy.
Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb.
hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů v platném znění
jsou následující:
❱ 300 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
❱ 600 Kč za druhého psa chovaného v rodinném domě
❱ 200 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li
držitel psa poživatel důchodu, který je jeho jediným příjmem
❱ 300 Kč za druhého psa chovaného v rodinném domě, je-li
držitel psa poživatel důchodu, který je jeho jediným příjmem
Poplatky je možné zaplatit na ÚMČ nebo bankovním převodem na účet MČ č. 2000720349/0800, VS 1341.
Současně si dovoluji připomenout, že povinností chovatelů je:
❱ přihlásit psa staršího 3 měsíců do evidence MČ

❱ přihlásit psa do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy do
30 dnů od označení psa čipem

❱ v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence
do 30 dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným
prohlášením.
Jitka Okrouhlá
účetní MČ Praha Nedvězí

ˇ
ˇ na pozici strázníka
ˇ
Mestská
policie hl. m. Prahy provádí nábor nových uchazeců

Petr Boháček, 24 let u MP

Veronika Kostřábová, 10 let u MP

Jiří Kříž, 1 rok u MP

Karolína Lišková, 12 let u MP

hledáme
SPRÁVNÉ

LIDI

NABÍZÍME BENEFITY:

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
STRAVENKY − 100 KČ
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
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NÁSTUPNÍ PLAT

28 000 30 000 Kč

KONTAKTY:

*

* Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního
kurzu a přiznání všech nabízených benefitů

www.mppraha.cz
e-mail: nabor@mppraha.cz
tel: 222 02 5018
adresa: Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10

POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou /
bezúhonnost a spolehlivost

Poděkování
za první
pomoc
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Pavle Moravcové za odbornou pomoc
při poskytnutí první pomoci
při nehodě, která se stala
dne 29. 1. 2016 mému otci
Václavu Rathouskému.
Paní Pavla Moravcová zcela
přesně diagnostikovala rozsah poranění, která si otec
způsobil při pádu na procházce v „Mejtě“ a poskytla
mu první pomoc.
Kromě poděkování za pomoc na místě nehody, volím
ještě tuto formu veřejného
poděkování, aby i ostatní
spoluobčané věděli jak skvělí lidé s námi žijí.
Pavlo Moravcová, vážím si
Vás a vřelé díky za odbornou
pomoc v pravou chvíli.
Za rodinu Rathouských
Josef Rathouský

Nedvězský žurnál 1/2016



Informujeme

Nechte si
zkontrolovat
kotel

zvláště máte-li starší, a obrátit se na něj
s dotazem, kdo kontrolu provede.
Zákon ukládá, že lze spalovat pouze paliva určená výrobcem. Nesmí se spalovat komunální a živnostenské odpady. Je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit,
uhelné kaly a proplástky.
V případě kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
ústřední vytápění, má majitel povinnost nechat si jednou za dva roky prostřednictvím
odborně způsobilé osoby zkontrolovat technický stav a provoz spalovacího zdroje. První
kontrolu je nutno provést do 31. 12. 2016.
O kontrole bude proveden zápis, kterým
se prokážete v případě kontroly úřadem
pro ochranu ovzduší, zástupcům obce či
městské části nebo České inspekce životního prostředí.
Pozor také na otevřená ohniště – doporučujeme v nich spalovat přednostně suchý
materiál rostlinného původu. Spalovat jiný
materiál zákon zakazuje. Trávu a listí je lépe
zkompostovat.
Jindra Svitáková
foto: ŠJů – wikimedia.org

V roce 2012 vstoupil v platnost zákon
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Ten v § 2
definuje znečišťující látku jako každou
látku, která svou přítomností v ovzduší
má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo
obtěžuje zápachem. Zároveň ukládá majitelům kotlů na pevná paliva, aby nejpozději do konce roku 2016 měli kotel dle
tohoto zákona zkontrolovaný. Dále bude
kontrola třeba každé dva roky.
Vzhledem k tomu, že právě tento rok je
první, organizace, které mají kontrolu kotlů
na starosti, jsou často již zaplaveny objednávkami na kontrolu. Nenechávejte proto
tento krok na poslední chvíli a objednejte si
kontrolu kotle co nejdříve.
Kontroly provádějí většinou organizace, které kotle i instalují či servisují. Proto
je dobré si zjistit, kdo vám kotel instaloval,

Potex v Nedvězí
v roce 2015

Termíny přistavení kontejnerů
v I. pololetí 2016

V roce 2015 se Potexu podařilo získat 1 679 250 kg textilu, který by jinak skončil v odpadcích. Mezi nimi byl i textil z městské
části Praha-Nedvězí. Z kontejnerů putuje oblečení do skladu,
kde se dále zpracovává. Každý týden připravuje Potex oblečení na míru pro čtyři organizace, podle toho, co v danou chvíli
potřebují. Jsou to Naděje, Centrum sociálních služeb Praha,
Progressive (pracuje s drogově závislými) a organizace Společnou cestou (poskytují služby a ubytování matkám a rodinám
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci).
Celkově Potex těmto organizacím poskytl 3 000 kg vytříděného textilu.
Zbylé oblečení, které už nelze využít, dodává Potex zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů
dostane, takže nic neskončí na skládkách. Z prodeje tohoto
zbytkového textilu Potex podporuje další
organizace, které ke své činnosti
více potřebují peníze než použité oblečení. Patří mezi ně
například Klokánek Chabařovická, Pomocné Tlapky
(výcvik asistenčních psů pro
nevidomé nebo tělesně postižené), Pro-Contact (podpora vzdělávání dětí v Africe), Linka bezpečí, Kapka
Naděje a další. V loňském
roce putovalo do těchto organizací 460 000 Kč.
Děkujeme proto všem, kteří se na této spolupráci podíleli a těšíme se na ni v letošním roce.
POTEX Team

Nedvězský žurnál 1/2016

Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad a jejich
stanoviště v I. pololetí r. 2016:
Sobota 9. 4. 2016 12–16 hod. stanoviště Lednová
Sobota 14. 5. 2016 12–16 hod. stanoviště Rokytná
Sobota 25. 6. 2016 12–16 hod. stanoviště Letní/Břízova
Je důležité připomenout, co lze do VOKů odložit:
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty
Co nelze do VOKů odložit:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje včetně obalů), bioodpad,
stavební odpad, pneumatiky, televizory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu:
Úterý 31. 5. 2016 17.50–18.10 hod. parkoviště proti
		
restauraci U rybníka
Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad:
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

9. 4. 2016
30. 4. 2016
14. 5. 2016
28. 5. 2016
18. 6. 2016
25. 6. 2016

13–16 hod.
13–16 hod.
13–16 hod.
13–16 hod.
9–12 hod.
13–16 hod.

stanoviště Potocká za č.p.31
stanoviště Potocká za č.p.31
stanoviště Potocká za č.p.31
stanoviště Potocká za č.p.31
stanoviště Potocká za č.p.31
stanoviště Potocká za č.p.31

Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání
a využitelnost odpadů.
Služba je hrazena z prostředků MHMP.
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Školství

Soukromá
základní škola
v Nedvězí
Otázka základního vzdělávání je v současné době velmi aktuální, a tak jak
před několika lety nastal babyboom zakládání soukromých mateřských škol,
je momentálně cítit tlak směrem ke
školám základním. Státní základní školy prostě chybí, nestačí svou kapacitou
uspokojit místní požadavky.
Abychom alespoň malinko pomohli řešit tuto situaci, rozhodli jsme se jako provozovatelé sítě soukromých mateřských
česko-anglických školek otevřít v září
2016 i školu základní v budově bývalé
obecní školy v Nedvězí, kde je nyní v provozu mateřská škola Bambinárium.
Za 10 let praxe v předškolním vzdělávání
jsme již kvalitu posunuli nejvýš, co nám síly
stačily. Každý rok přinášíme nové a nové
věci, snažíme se naše služby zlepšovat
a zkvalitňovat. Organizujeme a vedeme
nultý (přípravný) ročník pro šestileté děti
s odloženou školní docházkou. Za dobu
svého působení jsme například také zjistili, že nejlepší výuka dětí cizímu jazyku je
prostřednictvím rodilých mluvčích a požadované výsledky ve vzdělávání lze dosáhnout u dětí přirozeným způsobem rychleji
a efektivněji, nežli drilem, memorováním
a autoritativním přístupem.
Výsledky, které jsme dosáhli, jsou z našeho pohledu i z pohledu rodičů a jejich dětí
dostačující k tomu, abychom vám mohli
zaručit, že 1. stupeň základní školy v Nedvězí, který máme v plánu zprovoznit, povedeme také k vaší plné spokojenosti.
Rádi bychom pro vaše děti vybudovali
alternativu základní školy. Plánujeme postupně otevřít 5 ročníků. Hlavním záměrem
je připravit žáky natolik kvalitně, že budou



 NOVINKY

moci bez obav přestoupit na osmiletá gymnázia. Vzdělávání bude plně odpovídat požadavkům Ministerstva školství ČR.
Již v prvním ročníku nabídneme angličtinu s osvědčeným rodilým mluvčím.
Od třetího ročníku přidáme další cizí jazyk.
Učivo a výukové materiály vychází z materiálů pražských výběrových škol, které jsme
dlouhá léta poctivě sbírali. Pro lepší zpřístupnění znalostí žákům a lepší komunikaci mezi učitelem a třídou využijeme moderní metody výuky jako například prožitkové
učení, projektová výuka s použitím vzdělávacích prvků a metod Montessori pedagogiky, především pak Montessori pomůcek,
Hejného metoda atd.
Zkušenosti nám říkají, že v menším kolektivu, ve třídách s maximálním počtem
15–17 žáků, se dosahují lepší výsledky
rychleji. Nebráníme se digitalizaci ve vzdělávání a nebudeme zavírat oči před technickými „vychytávkami“ současné doby,
které přinášejí nevídané možnosti v získávání informací. Přesto všechno naším vzorem pro nás zůstává J. A. Komenský, ať to
zní jako klišé.
Jsme pro vás zde v Nedvězí, v klidném
a bezpečném prostředí s velkou zahradou,
minutu od zastávky MHD.
Při zápisu se budeme snažit nabrat děti
s podobným potenciálem, abychom se
mohli vzdělávat společně stejným tempem.
Zápis do 1. třídy nově vznikající soukromé
základní školy Bambinárium již probíhá.
V první fázi rozhoduje vaše rychlost při
předběžném zápisu prostřednictvím našich
webových stránek. Na konci května 2016
pozveme všechny zájemce k oficiálnímu
zápisu, prezentaci prostor školy a školského vzdělávacího programu.
Všechny další podrobnosti naleznete
na stránkách naši základní školy:
www.bambinarium.eu
Ing. Dagmar Hrabová
ředitelka MŠ a ZŠ Bambinárium

POZVÁNKY

Čarodějnice

30. dubna 2016 od 18 hodin

Dětský den

4. června od 10 hodin

Louka u dětského hřiště při ulici Hájová
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V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Ondřej Havelka
Cesta k branám Damašku
východní Afrikou
Strhující příběh mladého páru, který během dvou let stopem
a pěšky procestoval
celou Afriku. Živý popis
krajního dobrodružství
střídají pasáže zamyšlení, které jsou zase
odlehčovány vtipnými vsuvkami a poutavým popisem, zaměřeným zejména na výjimečná domorodá etnika, mezi nimiž mladý pár prožil mnoho času. Dobrodružná
rovina cestopisného románu je okořeněna
popisem profesionálního potápění na nejlepších podvodních lokalitách celé Afriky.
Pierre Lemaitre
Camille
Anne, přítelkyně komisaře
Verhoevena,
je v nákupním centru
na
Champs-Élysées
svědkyní loupeže. Jen
zázrakem přežije lupičovo řádění pouze
s těžkým zraněním. Pachatel je surový recidivista, který chce Anne najít a zlikvidovat. Začíná souboj obou mužů, v němž jde
o Annin život. Komisaře záležitost zasáhne
velmi osobně a sám začíná být neúprosný
natolik, že obětuje nejednu ze svých zásad.
Nick Spalding
Lásko, kde jsi?
Knížka inspirovaná skutečnými příběhy o nevydařených schůzkách
a přešlapech ve vztazích. Být svobodný
nepřipadá Jamie Newmanovi moc zábavné,
a ani pro dívku není hledání lásky žádnou
procházkou růžovým sadem. Jen se zeptejte Laury McIntyreové. Když do sebe Jamie
s Laurou narazí, vypadá to, že by se na ně
mohlo usmát štěstí – jenže nalezení toho
pravého bývá někdy počátkem potíží...
Ladislav Špaček
Dědečku, ještě vyprávěj
Titul je volným pokračováním úspěšné knihy pro děti Dědečku, vyprávěj. Malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které
ji učí základům etikety
a pomáhají jí utvářet si
pohled na svět kolem
sebe. S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem jejího věku
a učí se, jak se zachovat v různých situacích,
které život přináší.
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HISTORIE

Dnes tomu dni říkáme „čarodějnice“. Stavíme hranice z dřevěných kmenů – čím vyšší, tím lepší – a s první
hvězdou zapalujeme ohně. Odkud tento zvyk pochází? Tak, jako mnoho dalších svátků, má prapůvod
v několika různých dobách, zvycích národů a náboženství. Všechno dohromady potom semlel čas.
Pamatuji se, že z „čarodějnic“ jsme se nejvíce jako děti těšily na půlnoc – až se přelomí 30. duben v 1. květen a kluci půjdou stavět májku. A také až se ráno vzbudíme a budeme chodit
po cestičkách vysypaných vápnem.
Ty totiž vedly vždy od kluka k děvčeti, s kterým právě chodil. A protože
to třeba zatím tajili, bylo tohle často
první veřejné přiznání jejich vztahu.
A pak také májky – protože nebyla
jen jedna uprostřed obce, ale každý
mladík postavil své dívce májku před
jejím domem – tajně – a čím vyšší,
tím větší byla ráno radost děvčete –
kluci se prostě i v této věci předháněli… a dívky se zase rády „dílem
toho svého chlapa“ pochlubily.

nečisté a sexuální orgie. Tak se proti čarodějnicím vrcholky kopců
blokovaly účelově pálenými ohni. Ty měly osvětlit co největší část
krajiny, a tím čarodějnicím překazit jejich plány. Kdyby snad nějaká
čarodějnice na kopci u ohně přece
jen přistála, mohla být okamžitě
v ohni upálena.
Podle germánského obyčeje je
tato noc nazývána také Valpuržinou. Bohyně Valpurga prý byla patronkou čarodějnic.

Čarodějnice

Jak to bylo dřív
30. duben se nazýval svátkem
Beltaine a byl to jeden z nejvýznamnějších keltských svátků. Podle Keltů
tímto svátkem začíná světlá polovina roku, kdy je příroda probuzená
a vitální, vše rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí naše smysly a dávají nám novou sílu. Aby se mohlo
zrodit nové, je však třeba nejdříve
zničit staré. To se provádí pomocí ohně. Slovo beltaine znamenalo ve starokeltštině „jasný a zářící
oheň“ – proto tedy ohňové rituály.
Zapalovaly se dva ohně. Jeden byl
mužský, černý a druhý byl ženský,
bílý. Muži a ženy pálili u svých ohňů
vše staré a nečisté, co se nashromáždilo během zimy, a přijímali novou
sílu na nadcházející období. Mezi
dvěma ohni se o půlnoci vztyčovala
bříza – májka, ozdobená barevnými
stuhami jako symbol oslavy plodnosti, růstu a života.
Svátek plodnosti
Ženy slavily svátek ženskosti
a plodnosti. Tuto noc neplatily žádné závazky, muži i ženy si mohli sundat snubní prsteny a chovat
se jako svobodní. Snoubenci a dvojice zamilovaných se vydávali
v předvečer svátku do lesů. Měsíc květen se pak následně stával
symbolem sexuální volnosti a milostných her. V tomto období se
prý uzavírala zkušební manželství na „dobu určitou“ – na rok
a jeden den. Pokud svazek nefungoval, partneři se po tomto
období rozešli.
Děti počaté na Beltine prý byly velmi šťastné. Z těchto dob nám
zřejmě zbyl zvyk líbat se na prvního máje pod rozkvetlým stromem.
Křesťanství
Původní slavnosti k oslavě svátku Beltine představovaly pro církev všechno, co se snažila potlačovat – lásku, sex, tanec a zpěv.
Také proto se v církevním pojetí změnila tato noc na Filipojakubskou, na počest svátku apoštolů Filipa a Jakuba, a to zřejmě proto,
aby mocní světci chránili lidi. Během této noci se totiž měly čarodějnice slétat na kopcích a tam provozovat spolu se silami temnot
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Totalitní snaha
Pálení ohňů spojených s nějakými
divnými slovy o čarování bylo solí
v očích komunistů, kteří měli snahu veškeré nadpřirozeno zakázat.
Ale nedokázali některé zvyky zrušit, a tak ohně čarodějnic překřtili
na „ohně míru“ na počest 1. máje –
svátku práce – a vše bylo v pořádku.
Nechme si radost
Čarodějnicemi církev nazývala ženy, které většinou pomáhaly
ostatním, ale protože vládly pro
církev nepochopitelnými znalostmi,
snahou bylo jejich vliv eliminovat.
Přitom tyto bylinkářky, vědmy se
vyznaly v tajích přírody, věděly o působení rostlin, hub, kamenů, kovů,
drahokamů, ale i barev a vůní. Pomáhaly lidem a ti se jich sice trochu
báli, ale zároveň si jich pro jejich
znalosti vážili – a můžeme říci, že je
i potřebovali. Dnes se opět vracíme
k přírodě a jejím darům a snažíme
se je využívat v mnoha vědních oborech, ale i v péči o zdraví, tělo, i například v gastronomii.
Máchův lásky čas
Inspirujte se původními zvyky
a vyžeňte z domů i hlav v ten den
vše minulé a soustřeďte se na přijímání radosti a lásky. Vybrat si můžete například z Irska, kde dodnes vycházejí z dávných keltských
obyčejů:
při Beltaine se urovnávají spory, sjednávají služební a svatební
smlouvy i rozvody
páry bez rozdílu věku se celou noc milují v přírodě
ráno 1. května lidé zdobí domy a byty čerstvými květinami,
natrhanými za úsvitu, staví březové májky a celý den se veselí
a hodují
za rozbřesku se lidé myjí v ranní rose − ženy obličej,
aby zkrásněl, muži ruce, aby je měli šikovnější
napít se před rozbřeskem z pramene přispívá k dobrému
zdraví i ke štěstí
čarovná noc má sílu plnit přání
kdo touží po miminku, má prý nejlepší příležitost – děti počaté
tuhle noc jsou prý celý život šťastné.
Jindra Svitáková
foto Wikimedie.org
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RADÍME

Nejčastější omyly
českých
spotřebitelů
Chybovat je lidské, ale jsou situace, kdy nás to může opravdu „přijít
draho“. Zboží a služby nakupujeme
téměř denně, přesto si často nejsme jisti svými právy a povinnostmi.
Jaké jsou nejčastější omyly rozšířené
mezi českými spotřebiteli? A jak je to
doopravdy?
„Řada lidí se například domnívá, že
když si objednají zboží v e-shopu a nákup si poté rozmyslí, lze situaci řešit tím,
že věc prostě nepřevezmou. Stále panuje také představa, že prodejce má vždy
povinnost vystavit k výrobku záruční list,
nebo že zakoupená věc musí vydržet
po celou dobu záruky,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Spotřebitelé už většinou vědí, že mají
právo na odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu nebo přes internet do 14
dnů. „Často si ale myslí, že to platí i pro
nákup v kamenné prodejně, nebo neznají
výjimky, na které se toto právo nevztahuje,“ upozorňuje Zelený.

nevztahuje. Například na zboží upravené dle přání zákazníka, na dodávku
novin a časopisů, audio a video nahrávky a počítačové programy s porušeným
originálním obalem, zájezdy, letenky či
nemovitosti.
Koupil jsem věc na IČ, přesto mám
stejná práva jako spotřebitel
❱ pokud uvedete ve smlouvě identifikační
číslo, dáváte tím druhé smluvní straně
najevo, že do právního vztahu vstupujete jako podnikatel. Z toho plynou určité
rozdíly ve vašich právech. Například nemáte pro uplatnění reklamace lhůtu 24
měsíců a není stanovena lhůta 30 dnů
pro vyřízení reklamace. Tvrdíte-li, že jste
nevystupovali jako podnikatel, musíte to
v případě sporu prokázat.

Toto jsou rozšířené omyly spotřebitelů
a jejich uvedení na pravou míru:
Když zboží nepřevezmu, kupní
smlouva se ruší
❱ to by platilo pouze v případě, že si
ve smlouvě výslovně sjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší. Jinak
je uzavřená smlouva pro obě strany
závazná a převzetí zboží je povinností
kupujícího. Porušením této povinnosti se vystavujete sankci, přinejmenším
tomu, že budete muset uhradit náklady na zbytečnou dopravu.
Prodejce je vždy povinen vystavit mi
k výrobku záruční list
❱ prodávající musí vystavit záruční list pouze na požádání. Reklamujete-li výrobek,
není nutně potřeba předkládat záruční
list. Stačí doklad o koupi, který obsahuje
zákonem stanovené údaje.
Do 14 dnů mám vždy právo od kupní
smlouvy odstoupit
❱ to platí pouze při nákupu přes internet
či po telefonu, tedy u smluv uzavíraných za využití prostředků komunikace
na dálku. A dále v případě smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele, např. při předváděcích akcích a podomním prodeji. Navíc
existují výjimky, na něž se toto právo
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Věc musí po dobu záruky vydržet
❱ záruční doba je období, v němž nese
podnikatel odpovědnost za vady prodávaného zboží. Nezaměňujte ji s životností, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného užívání. Budete-li nosit
obuv určenou pro příležitostné nošení
každý den, můžete ji zničit během prvního roku záruky.
Ztratím-li důvěru ve výrobek, na kterém se vyskytla vada, mám právo
na vrácení peněz
❱ objeví-li se na výrobku vada během
záruční doby, ať už druhý den po koupi nebo po roce používání, máte zákonem daná práva z vadného plnění.
Zákon však nic jako „ztrátu důvěry“
nezná a není to důvodem k vrácení peněz. Požadovat vrácení peněz můžete
u první a jediné vady, pouze pokud je
neodstranitelná a není možné věc vyměnit za bezvadnou.

Společný nájem
bytu studenty
či manželi
Pokud jednu nájemní smlouvu uzavře
s pronajímatelem více osob, hovoříme
o společném nájmu bytu. Občanský
zákoník navíc zvlášť upravuje společný nájem bytu manželi. Jaká práva
a povinnosti mají společní nájemci vůči
pronajímateli? Co může každý řešit
sám a na čem se naopak musí předem
dohodnout?
Dohodne-li se více osob, že budou společně užívat jeden byt a uzavřou-li za tím
účelem společně s pronajímatelem smlouvu o nájmu bytu, stávají se jeho společnými
nájemci. Příkladem je situace, kdy si byt
hodlá pronajmout nesezdaný pár nebo
společně několik studentů.
Všichni společní nájemci mají stejná
práva i stejné povinnosti. Běžné záležitosti při společném nájmu bytu tak může
obstarávat každý z nájemců sám. Každý z nich je například oprávněn zajistit
provedení drobné opravy v bytě, zaplatit v daném měsíci i za ostatní celý nájem nebo za ostatní přijmout přeplatek
na službách.
V jiných než běžných záležitostech musí
nájemci jednat společně. To znamená, že
jeden z nájemců nemůže bez souhlasu
ostatních uzavřít dohodu o ukončení nájmu nebo dokonce dát i za ostatní výpověď z nájmu bytu. Stejně tak pronajímatel
musí v záležitostech, které nelze považovat za běžné, jednat se všemi společnými
nájemci.
Dojde-li mezi společnými nájemci k vážným neshodám, může se kterýkoliv z nich
obrátit na soud. Ten může také rozhodnout o zrušení práva společného nájmu
a o tom, kdo dál zůstane nájemcem bytu.
Například po rozchodu dvou nesezdaných
partnerů jako dosavadních společných nájemců, kteří spolu dále v jednom bytě bydlet nechtějí.
Občanský zákoník zvlášť upravuje
okolnosti společného nájmu bytu manželi. Ten vzniká buď uzavřením nájemní
smlouvy oběma manželi, nebo ze zákona tehdy, pokud k okamžiku uzavření
manželství již má jeden z manželů právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé hodlají společně bydlet. I manželé
ve společném nájmu mají stejná práva
a povinnosti. Vzájemnou dohodou však
mohou vznik společného nájmu k bytu
nebo domu zcela vyloučit. Jednou ze
zvláštností společného nájmu bytu manželi je možnost domáhat se u soudu
dočasného omezení nebo úplného vyloučení druhého manžela z užívání bytu
z důvodu domácího násilí.
Informace poskytl dTest
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Vaříme

Čarodějné pokrmy
Čarodějnické menu filipojakubské noci tvořily koláčky s mákem, boží milosti, pečené kuře,
česnek a cibule. Nesměl chybět ani tzv. mrváň
– dnes zapomenuté pečivo z kynutého těsta,
které dříve provázelo každý obřad od zrodu
do smrti, léčili se jím choří a jeho pomocí se
věštila dokonce i budoucnost. A samozřejmě
také medovina a pivo. Připravte si čarodějnický recept a užijte si svátek nejen zaháněním
zlých sil a vítáním světla, ale také dobrým jídlem a pitím.
Kuřecí křídla na česneku a cibuli
6 kuřecích křídel, 3 cibule, 1 hlava česneku, 50 g slaniny,
3 plátky másla, sůl, mletá pálivá paprika, 1 červená řepa,
2 střední brambory

INZERCE

Soukromá školka

MINISVĚT U KRTEČKA
zahajuje provoz dětské skupiny

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 2010. Výuka dle
ŠVP, individuální přístup. ZOO koutek, zahradnický koutek,
pravidelné canisterapie, šachová škola pod vedením
reprezentanta ČR, týdenní ruční dílničky, hry s padákem,
divadelní představení, logopedická prevence, screening
školní zralosti, přípravka pro ZŠ.
Máte dítě s SPV, SPCH či zdravotním postižením?
Nebojíme se integrace, zkušenosti máme.
Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6 let věku. Personál
je složen z pedagogů, zdravotních sester a certifikovaných
pečovatelek pro děti od jednoho roku.

Zahájení provozu: 1. 5. 2016
Školné 2 500 Kč/měsíc pro děti 3–6 let,
2 900 Kč/měsíc pro děti 2–3 roky,
3 500 Kč/měsíc pro děti 1–2 roky.
Místo provozovny: první provoz Říčany,
druhý provoz Úvaly
Bližší informace: tel. 736 769 720, 731 182 122
e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
web: http://www.minisvetukrtecka.cz/

Pekáček vymažeme máslem
a na dno nasypeme nakrájenou
slaninu. Kuřecí křídla omyjeme,
osolíme, posypeme paprikou
a naklademe do pekáčku. Mezi
křídla naklademe oloupanou
a na čtvrtky nakrájenou cibuli,
asi 5 celých stroužků česneku a zbylé stroužky oloupané,
nakrájené na silnější plátky,
oloupané a na větší kostky
nakrájené brambory a červenou řepu. Přiklopíme nebo přikryjeme alobalem a pečeme asi
40 minut při 160 °C. Pak odkryté dopečeme, až jsou křídla
pěkně zlatavá. V případě potřeby trochu podlijeme vodou
nebo vývarem.

n Zakázkový nábytek na míru:

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

Boží milosti
250 g polohrubé mouky, 1 lžička másla, 2 lžíce rumu, 3 lžíce
bílého vína, 2 žloutky, špetka soli, olej na smažení, moučkový cukr s 1 sáčkem vanilkového na obalení
Mouku, máslo, rum, víno,
žloutky a sůl zpracujeme v tužší těsto. Vyválíme
na tenkou placku a rádýlkem krájíme trojúhelníčky
a čtverečky. Smažíme v rozpáleném oleji. Po krátkém
okapání oleje obalujeme
v cukru. Jíme nejlépe teplé.
Připravila a vařila:
Jindra Svitáková

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
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