NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

 SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o nejpalčivějším problému našeho regionu, dopravě.
Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků,
tak se konečně hnuly
ledy a problém, který
nemá jiné řešení, než
stavbu jihovýchodní
části vnějšího pražského okruhu 511 a s ní
související Hostivařské spojky, se začíná se
vší vážností řešit. V současné době je stavba 511 bezesporu nejvýznamnější dopravní
stavbou nejenom Prahy a Středočeského
kraje, ale celé České republiky. Vážnost situace podtrhuje schůzka, svolaná primátorkou hl. m. Prahy Adrianou Krnáčovou, které se zúčastnili ministr životního prostředí
ČR Richard Brabec, náměstek primátorky
pro dopravu v hl. m. Praze Petr Dolínek, náměstek ministra dopravy, náměstek ředitele



červen

Ředitelství silnic a dálnic, představitelé firmy
Ekola Group, spol. s r.o. (tvůrci aktuálního
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA),
Prof., Ing. František Lehovec, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT, a celá řada starostek
a starostů pražských městských částí. Ministr Brabec deklaroval maximální zkrácení
posuzování již předložené EIA, náměstek
Dolínek představil kompenzační opatření,
kterými se ke stavbě z rozpočtu ŘSD nad rámec opatření EIA připojuje pražský magistrát. Jsou to značně rozšířené zelené pásy,
protihlukové stěny, zábrany proti střetu
s ptáky a zemní valy, aby se v dotčených lokalitách zlepšila situace. Podle zpracovaného dokumentu EIA je Nedvězí dobře chráněno, hlavně díky zahloubení stavby. Byla
zde představena i regionální varianta, kterou podporují odpůrci stavby 511. Tato varianta však byla ze strany státu i pražského
magistrátu zamítnuta a bude pokračováno
v realizaci projektu trasy 511. Na schůzce
také zaznělo, že byla vytvořena pracovní
skupina všech zainteresovaných organizací, která se každý měsíc schází a monitoruje
průběh činností. Ostatně, někteří z vás se

2017

11. 5. 2017 zúčastnili v Uhříněvském divadle setkání představitelů výše uvedených
institucí s občany, aby představili současný
stav a odpověděli na dotazy občanů.
V úvodu jsem se zmínil o Hostivařské
spojce, která bude realizována současně se
stavbou 511. To je další klíčová stavba, která bude obchvatem Uhříněvsi a Dolních Měcholup, takže neprůjezdné Černokostelecká,
Přátelství a Kutnohorská budou minulostí.
Ještě pár slov k současné rekonstrukci Přátelství. Ta probíhá s předstihem, naše
původní obavy z ucpaných objízdných tras
se naštěstí s výjimkou samotného začátku
nenaplnily. Nyní se uskutečňuje pro občany
Nedvězí nejvíce nepříjemná etapa, protože
objízdné trasy autobusu i ostatní dopravy
jsou složitější. Rád bych vás požádal o trpělivost a bedlivé sledování dopravního značení.
Informace o změnách můžete vidět na našich webových stránkách a úřední desce.
Na závěr vám přeji příjemné prožití léta,
slunné dovolené a dětem krásné prázdniny
plné prožitých dobrodružství.
Vlastimil Vilímec
starosta

Jarní akce v Nedvězí

Letošní Čarodějnice se opět
vydařily. Hlavně nám přálo
počasí, když velice přívětivé sluníčko vystřídalo velmi deštivé a chladné počasí z předchozích dnů. Účast
byla rekordní, výrazně předčila loňský rok.
Pro zajištění úspěšného průběhu je nutné poděkovat
za obětavou přípravu hranice pánům V. Rathouskému,
J. Výbornému, F. Škorpilovi, I. Žežulkovi, za krásnou
májku manželům Z. a Z. Urbanovým a za výborný catering nájemcům areálu Mejto.
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Jarní akce v Nedvězí

3. června se měly bavit – a bavily
– hlavně děti. Oslava Dětského
dne v Nedvězí se vydařila díky
počasí, ale také díky všem, kteří
se na organizaci podíleli. Poděkování samozřejmě patří i hasičům z Hasičské stanice ve Strašnicích a strážníkům Městské
policie za předvedení techniky.
Děkujeme také Pražské energetice za dodání reklamních
předmětů.

den dětí
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo 25. 4. 2017

Vybíráme nejdůležitější informace
z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Nedvězí konaného dne 25. 4. 2017

❱ Veřejnou vyhlášku Finančního úřadu hl.

❱
Zastupitelstvo schválilo:
❱ Doplnění stavební komise o J. Hübnera.
❱ Doplnění kulturní komise o J. Čermákovou.
❱ Uvolnění částky 40 000 Kč na akci Dětský
den dne 3. 6. 2017.
❱ Směrnici o zadávání zakázek malého
rozsahu.
❱ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu s P. Pelouchem ze dne 15. 9. 2015.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 – zvýšení
o účelovou investiční dotaci z rozpočtu
MHMP na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu MČ“ ve výši 2 600 000 Kč.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 – zvýšení
o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MHMP z odvodu z výherních hracích
přístrojů (změna účelu dotace 2016)
ve výši 33 572 Kč.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 – zvýšení
o účelovou investiční dotaci z rozpočtu
MHMP o ponechané nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v roce 2016
v celkové výši 701 389,80 Kč, z toho
662 220 Kč na rekonstrukci havarijního
stavu střech a 39 169,80 Kč na protipovodňové opatření „Nedvězí – Hájová“.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 – zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MHMP z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení za období
1. 10. 2016 – 31. 12. 2016 v celkové
výši 5 000 Kč.
❱ Úpravu rozpočtu na rok 2017 – zvýšení
o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MHMP pro Místní lidovou knihovnu
ve výši 1 200 Kč.
❱ Úpravu rozpočtu – přesun v kapitolách
z důvodu nepřepokládaného nákupu
nových webových stránek.
❱ Účetní závěrku za rok 2016.
❱ Nový záměr na pronájem objektu č.p. 78,
vinárna při ulici Hájové.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
❱ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Nedvězí za rok 2016
(nezjištěn žádný nedostatek).



❱

❱

❱

❱
❱
❱
❱
❱
❱

❱

m. Prahy – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2017.
Oznámení OV MČ P 22 – kolaudační souhlas na stavbu silničního mostu u úřadu.
Výzvu OV MČ P 22 k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce stavby – komunikace
v rámci výstavby nového obytného souboru RD Park Nedvězí.
Výzvu OV MČ P 22 k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce stavby – stavby veřejného osvětlení v rámci výstavby nového
obytného souboru RD Park Nedvězí.
Žádost Odboru rozvoje dopravy o spolupráci v oblasti komunikace dopravních témat včetně projektů s dopravou souvisejících – zmente.to a Čistou stopou Prahou.
ROPID – Dopravní opatření úprava provozu autobusových linek v oblasti P 22
od 29. 4. 2017.
Informace o ukončení 1. etapy rekonstrukce komunikace Přátelství a začátku
2.etapy.
Informace o sběru použitých potravinářských olejů na sběrných dvorech.
Žádost V. Pokorného o výměnu poškozených uličních cedulí.
Informace Odboru ochrany prostředí
o programu Čistá energie Praha 2017.
Rozhodnutí OV MČ P 22, zákaz užívání stavby komunikace na poz. parc.
č. 274/21 a 54/3 v rámci výstavby RD
Park Nedvězí.
Upozornění MČ na zveřejnění, resp.
možnost k nahlédnutí do dokumentace vlivů záměru „Silniční okruh kolem
Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice
D1“ na životní prostředí. K dokumentaci
lze zaslat písemné vyjádření do 30 dnů
od zveřejnění dokumentace.

S kompletním zněním usnesení se mo
hou občané seznámit na úřední desce
a na webových stránkách městské části.

n POZVÁNKA
Další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 27. června 2017
od 18.30 hodin v budově úřadu
městské části.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

14. července
17. července
3. srpna
9. srpna
9. září

Marie Rathouská
Jiří Feďko
Hana Benešová
Otilie Hostomská
Jiřina Bydžovská

86 let
70 let
70 let
87 let
87 let

Jubilantům a seniorům, kteří se v těchto měsících dožívají zaslouženého věku,
přejeme mnoho zdraví, elánu a optimismu do dalších dnů.
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Rokytka proti
povodním
Krátké ohlédnutí za stavbou protipovodňových opatření v Nedvězí, která
proběhla v loňském roce.

Foto: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VOLBY

Vážení spoluobčané,
začíná být téměř pravidlem, že v kaž
dém roce se konají nějaké volby, není
tomu jinak ani v letošním roce, kdy
nás čekají volby do Poslanecké sně
movny Parlamentu ČR.
Tyto volby se uskuteční ve dnech
20. až 21. října 2017, a to první den
od 14.00 hod. do 22.00 hod., a druhý
den od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V souvislosti s tím vás vyzýváme,
abyste se zapojili a pomohli nám se
zabezpečením tohoto úkolu a stali
jste se členy, popřípadě předsedou
nebo předsedkyní, okrskové volební
komise. Podrobné informace se do
zvíte v kanceláři tajemníka úřadu MČ
Praha-Nedvězí.
Do nadcházejících voleb Vám přeji
šťastnou ruku při výběru svých kandi
dátů. O přípravách na tyto volby Vás
budeme informovat na webových
stránkách a na úřední desce naší MČ.
Za úřad MČ Praha – Nedvězí
Ilja Žežulka
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Jarní akce v Nedvězí

Výchovná akce
pro nejmenší

V neděli 28. 5. 2017 manželé Slavíkovi z Hájové
ulice uspořádali spolu s dalšími rodiči malých
dětí na dětském hřišti pro malé caparty akci, jejíž
moto bylo „Naučme se po sobě uklidit“. Dle vyjádření organizátorky paní Slavíkové chtěli dětem přiblížit skutečnost, že pro krásné, uklizené
a příjemné prostředí na hraní, musejí děti samy
přidat ruku k dílu. Děti to velmi bavilo a odměny
jim udělaly velkou radost. Celkem nasbíraly
3 pytle plastů, 2 pytle
papíru, bednu ostatního
odpadu i bioodpad.
Manželům Slavíkovým
je třeba za tuto výchovnou akci poděkovat –
a poděkovat by jim měli
také vlastníci pozemků, na kterých ke sběru
z větší části došlo.



Informujeme

Termíny přistavení velkoobjem. kontejnerů na směsný odpad:
12. 8. 2017
23. 9. 2017
21. 10. 2017
18. 11. 2017
12. 12. 2017

12–16 hod.
12–16 hod.
12–16 hod.
12–16 hod.
12–16 hod.

stanoviště Rokytná
stanoviště Letní / Břízova
stanoviště Lednová
stanoviště Rokytná
stanoviště Letní / Břízova

Termíny mobilního sběru nebezpečného odpadu:
12. 8. 2017
17. 10. 2017

10.10–10.30
17.50–18.10

parkoviště před rest.
U rybníka

Termíny přistavení velkoobjem. kontejnerů na BIO odpad:
15. 7. 2017 I 22. 7. 2017 I 5. 8. 2017 I 19. 8. 2017 I 2. 9. 2017
16. 9. 2017 I 30. 9. 2017 I 14. 10. 2017 I 11. 11. 2017 I 25. 11. 2017
Kontejnery budou přistaveny vždy od 13 do 16 hodin v ul. Potocké
za čp. 31
Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání a využitelnost odpadů. Služba je hrazena z prostředků MHMP.
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Informujeme

Elektroodpad
Kam patří fény, žehličky, mixéry, klávesnice a další drobné elektrospotřebiče, které již dosloužily? Pro jejich sběr slouží červené
kontejnery ASEKOL.
Na podporu správného třídění drobného elektrozařízení vznikl
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy projekt „Praha v červeném“, který odstartoval na začátku června a potrvá až do konce
srpna 2017. Během tří měsíců budou mezi sebou soutěžit všechny městské části hl. města Prahy v množství nasbíraného elektrozařízení. Městská část, která za léto nasbírá nejvíce kilogramů,
bude oceněna certifikátem ASEKOL a věcným darem, který poputuje do vybraného potřebného zařízení v dané městské části.
Neváhejte tedy projít své šuplíky a skříně a vyhodit staré elektro
do červeného kontejneru ASEKOL. V Nedvězí je kontejner umístěn v ulici Rokytná.
Do červeného kontejneru patří:
baterie, kalkulačky, nabíječky, rádia, přehrávače mp3, discmany, notebooky, klávesnice, myši, telefony, elektronické hračky, budíky, auta na vysílačku, roboti, vysílačky, navigace, menší
kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu,
rychlovarné konvice aj.), fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky, žehličky, ruční vysavače.
Do červeného kontejneru nepatří:
televize, monitory, zářivky, úsporné žárovky, CD a velké domácí
spotřebiče, např. lednice pračky, chladničky apod.

Projekt „JSEM ZPĚT“
Známe to z praxe, pořídíme nový spotřebič, který lépe vyhovuje
našim potřebám, ale starý stále ještě funguje. Co s ním? V roce 2015
vznikl projekt s názvem „JSEM ZPĚT“, který těmto spotřebičům dává
druhou šanci.
Spotřebič můžete odevzdat na sběrné místo nebo zavolat
a technik si pro něj přijede. Odevzdané spotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního technika a poté putují na místa, kde
jsou nejvíce zapotřebí, například do Klokánků, azylových domů
a podobně.
V Praze a okolí se můžete obrátit na firmu MIKU – Milan Kubec,
Karlická 52/14, Praha 5 – Radotín, tel.: 603 443 153, 257 811 258,
e-mail: servis@miku.cz

Sběr použitých
potravinářských olejů
Od prosince loňského roku mají občané možnost odevzdat
na všech sběrných dvorech hlavního města použitý potravinářský olej a tuk z domácností. Zavedená služba získává na popularitě,
což dokazuje, že od zavedení této
služby se již vysbíralo 1 065 kg olejů a tuků, které jinak převážně končí
v kanalizaci.
Podmínkou je, aby oleje zbavené
zbytků jídla byly v uzavíratelných
plastových obalech, tj. PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanys
trech. Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako
druhotná surovina v chemickém
průmyslu, ve stavebnictví i v dřevařském průmyslu. Materiál se využívá
například jako jedna ze složek pro
výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické
energie.
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RADÍME

Pro bezpečnou
dovolenou
Léto je doba cestování. Často však na turisty čeká
nejen krása nových míst, ale také různá nebezpečí. Abychom se ze svých výletů vrátili obohaceni
o pěkné zážitky, musíme se dobře připravit.
Před cestou
Jestliže plánujete cestu automobilem, měl by být v bezvadném
technickém stavu s povinnou výbavou, požadovanou v zemích,
kam míříte a kudy projíždíte. Nutná je „zelená karta“, samozřejmostí cestovní pojištění osob a zavazadel. Nezapomeňte si také
před cestou uložit důležité kontakty (nejbližší zastupitelský úřad
ČR nebo jiné země EU, asistenční služba pro vozidlo, banka pro
případ problémů s platební kartou, příbuzní pro případ jiných
osobních problémů). Absolvujte včas příslušná očkování.

Na cestě
Dodržujte místní předpisy, hlídejte si své vozidlo při přestávkách na odpočívadlech, vždy při opuštění jej zamykejte, a i když
máte dálkové ovládání, zamkněte je raději klíčem. Zloději totiž
dokážou na dálku běžným mobilním telefonem „rozšifrovat“ zámek a automobil se v podstatě nezamkne. Zamykejte se také při
jízdě v autě, zloději vám nemohou ukrást věci z auta při zastavení
například na semaforu.
Parkujte jen na bezpečných a osvětlených místech a ve vozidle
nenechávejte viditelně položené věci – i prázdná igelitová taška
může zloděje upoutat. Zavazadla mějte vždy v zavazadlovém prostoru a ten před odchodem neotevírejte. Neriskujte jízdu pod vlivem alkoholu, i když je to v mnoha zemích povoleno. V případě
nehody může být alkohol v krvi přitěžující okolností.
Pokud vyrážíte na delší cestu, trasu si vhodně rozložte. Přestávky
dělejte nejpozději po dvou až třech hodinách a pokud je ve voze
další řidič, dohodněte si vystřídání u volantu.

Zdravotní rizika
Mezi nejčastější smrtelné úrazy při pobytu ve vodě patří utonutí.
Mořské vody také skrývají rizika v podobě ježků, medúz či korálů. Pokud nejste dobří plavci, nepouštějte se daleko od mělčiny
a na pláži nepijte alkohol.
Na svých cestách můžete přijít do styku s celou řadou chorob.
Některé „pouze“ zkazí dovolenou, jiné mohou mít závažné zdravotní důsledky. Velké většině z nich se dá předcházet očkováním.
Proti některým očkování není a je třeba se chránit jinými způsoby
(používání repelentu, moskytiéry, vhodné oblečení).
Tou „nejlehčí“ nemocí je cestovatelský průjem, důvodem je
většinou kontaminovaná voda a potraviny, ale stačí také únava
po dlouhé cestě, která tělo oslabí a to, co jednomu cestovateli
nezpůsobí problém, může pro druhého znamenat několikadenní
pobyt na lůžku.

Cestovní lékárnička
Obsah vaší cestovní lékárničky by měl respektovat délku pobytu,
dostupnost zdravotní péče v zemi, kam cestujete a počet spolucestovatelů. Léky ponechejte v originálním balení, aby nehrozilo nebezpečí záměny, případně podezření z převážení narkotik. Mimo
léků, které máte na předpis a užíváte je pravidelně, se doporučuje
vybavit lékárničku těmito léky a zdravotnickými potřebami: prostředek na nevolnost v dopravních prostředcích, polštářkové náplasti, sterilní čtverce a obvaz, pružné obinadlo, desinfekční prostředek, léky na průjem, zácpu, pálení žáhy, na horečku a bolesti
kloubů a svalů, přípravky na alergii na sluníčko, potraviny, bodnutí
hmyzem.
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Násilí
V posledních letech se můžete v Evropě i mimo ni dostat na místo, které si vybral pro svůj cíl terorista. Pamatujte si: jestliže teroristé
obsadí prostor, v němž se právě nacházíte, může se vám podařit se
schovat například pod stolem, v nějakém pokoji, v kuchyni a tam
vyčkat na vhodnou příležitost k opuštění prostor. Utíkejte, a když si
myslíte, že už jste v bezpečí, utíkejte ještě dál. S teroristy nevyjednávejte, čin jim nerozmluvíte. Doporučuje se neodlišovat od ostatních, nevstávat, neběhat, nedělat prudké pohyby. Jestliže se ocitnete na místě, kde vybuchne bomba, a nemáte zranění, snažte se
zůstat v klidu a poskytněte první pomoc vážně zraněným.
Desatero bezpečného cestování
✓ Nedělejte aktivity, které by vás ohrozily na životě.
✓ Poslouchejte místní bezpečnostní složky.
✓ Sledujte místní aktuální zpravodajství.
✓ Mějte u sebe kopii dokladů a telefonní číslo na konzulát.
✓ Chraňte si své osobní věci před kapsáři.
✓ Nezúčastňujte se místních demonstrací.
✓ Vyhněte se místům, kde je vysoká koncentrace lidí
(tržnice, nákupní centra).
✓ Nedávejte se do řeči s lidmi, kteří jsou na vás přehnaně milí
a nabízejí pití či jídlo.
✓ Choďte ve skupinách.
✓ Necestujte v noci – případně se zamykejte.

Bezpečné destinace a varování, kam o dovolené
nejezdit, vydává Ministerstvo zahraničních věcí
a můžete je zjistit na jejich webových stránkách
www.mzv.cz

Objevte přírodní krásy Itálie
Svaz městských částí hl. m. Prahy, jehož členem je MČ Praha
Nedvězí, spolupracuje s Cestovní kanceláří Balancestep pana
Dr. Václava Mareše. A právě díky své
účasti ve svazu může MČ svým občanům nabídnout velmi výhodné před
a posezonní relaxační pobyty této cestovní kanceláře nejenom pro seniory.
Podrobné informace získáte na těchto
kontaktech:
Dr. Václav Mareš, tel.: 605 259 696,
e-mail: info@ckbalancestep.cz
www.ckbalancestep.cz, www.seniorfitnes.cz
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HISTORIE

Zborov 1917
2. července si připomeneme 100. výročí bitvy u Zborova, která měla velký vliv na boj za československou
samostatnost. A protože příští rok si připomeneme 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů
a Slováků a 100. výročí ukončení I. světové války, v níž bojovali muži snad ze všech obcí naší vlasti, stojí
za to připomenout si, proč byla tato bitva tak významná.

U

Zborova, 2. 7. 1917, poprvé od dob
bitvy na Bílé Hoře 8. 11. 1620, bojovalo samostatné československé
vojsko pod svými prapory a za svobodu
své země, která tehdy ještě byla součástí
Rakousko-Uherska.
Byl to první boj Československé střelecké brigády jako celku. Tehdy měla brigáda sílu tří pluků, které do té doby působily
od roku 1914 (tj. od vzniku České družiny,
prvního vojenského oddílu působícího jako
součást ruské armády) odděleně na jednotlivých úsecích ruské fronty. Většinou
se zabývaly průzkumnou činností, některé
části se účastnily i přímých bojů.
Na jaře 1917 v rámci přípravy na velkou
ofenzívu ruské armády (tzv. Kerenského
ofenzíva, podle tehdejšího ministra války
tzv. „Prozatímní vlády“ Kerenského) byl
Československé střelecké brigádě svěřen samostatný bojový úsek u městečka Zborov.

Čs. brigáda dobyla značný úsek, když
prorazila přes čtyři linie rakousko-uherské
armády až do hloubky asi 5 km a získala
velký počet zajatců a válečného materiálu.
Krvavý byl i polední boj o Mogilu, opevněné
návrší držené maďarským plukem. Tam padla většina českých a slovenských legionářů.
Bohužel, tehdy již značně demoralizovaná ruská armáda nestačila útoku Čs. brigády, která zůstala vpředu osamocena.
Stále více ruských pluků, rozložených bolševickou agitací, nechtělo dále bojovat
a v panice ustupovalo před nepřítelem.
Během následných červencových bojů kryla Čs. brigáda u Tarnopole zoufalý ruský
ústup proti několika divizím nepřítele, při
nichž ztratila více než 300 spolubojovníků.
Generál Stanislav Čeček (13. 11. 1886 –
29. 5. 1930)

Plán útoku v rukou Čechů
Přestože u brigády zejména vyšší velitelské funkce zastávali ruští důstojníci, byli
to zejména mladí čeští důstojníci, kteří
měli hlavní podíl na zborovském úspěchu.
Plán útoku byl připraven českými poručíky
Husákem a Čečkem. Také během samotné bitvy to byli zejména českoslovenští
důstojníci, kteří přebírali iniciativu, neboť
v rozhodných chvílích někteří ruští důstojníci zklamali.
Útok brigády zahájil nejprve s množstvím
ručních granátů prapor poručíka Čečka,
v němž zaútočili granátníci z řad brigády,
kteří se k tomuto úkolu dobrovolně přihlásili. Cílem bylo vytvořit výbuchy granátů průchody v protipěchotních překážkách
před zákopy nepřítele a likvidovat přední ohniska odporu. Přeběhnout dlouhou
mírně zvlněnou pláň s granáty v rukách,
přiblížit se na vzdálenost hodu k soustavě
těchto překážek, bráněných mnohdy
předsunutými strážními stanovišti nepřítele,
a zaútočit granátem, představovalo obtížný
úkol. Čechoslováci postupovali v malých
hloučcích o 6–8 mužích formou přískoků vpřed. Na tuto taktiku nebyli rakouští
obránci zvyklí, proto je zpočátku překvapila. Dalším překvapením pro rakouskou
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Brigádní generál Otakar Husák (23. 4.
1885 – 12. 6. 1964)
stranu bylo zjištění, že proti nim neútočí jen
ruské jednotky, ale československé prapory. Při vzájemném bojovém kontaktu totiž
docházelo místy k tomu, že Češi, Slováci a příslušníci dalších slovanských národů
na rakouské straně přestávali bojovat, případně se vzdávali, a někteří se dokonce
okamžitě přidávali na stranu Čs. brigády
bojující na ruské straně. To rakouské velení
šokovalo.

Význam pro vznik
Československa
S bitvou jsou spojování hned tři budoucí českoslovenští prezidenti. Zatímco
T. G. Masaryk bitvu sledoval z Petrohradu
pomocí telegramů a válečných vývěsek,
Ludvík Svoboda se jí účastnil v poli jako
legionář, kde proti němu podle legendy
stál na straně Rakousko-Uherska Klement
Gottwald. Přítomnost Klementa Gottwalda však nelze podle dobových pramenů
potvrdit. Významnými legionáři v bitvě
u Zborova, kteří zasáhli do české historie
i v dalším období jako významní představitelé nově budované čs. armády, byli například Karel Janoušek, Stanislav Čeček,
Radola Gajda, Jan Syrový, Otakar Husák,
Rudolf Medek a další.
Výsledek bitvy měl obrovský politický ohlas
nejen u ruské veřejnosti, ale i v zahraničí.
Představitelům čs. odboje, zejména hlavní
trojici Masaryk-Beneš-Štefánik, dalo toto
vítězství do rukou pádný argument, který
vedl nejen k většímu uznání zahraničního
vedení spojenci Dohody za rovnocenného partnera, ale také usnadnilo organizaci
československého vojska (tzv. čs. legií) jak
v Rusku, tak ve Francii a Itálii, včetně neomezeného náboru v zajateckých táborech
mezi zajatými rakouskými vojáky české
a slovenské národnosti.
Jindra Svitáková
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Rekonstrukce kotelen
v bytových domech

Realizujeme rekonstrukce systémů pro vytápění bytů, domů i nebytových
prostor. Mezi navrhovanými řešeními jsou zejména kondenzační plynové
kotle, kogenerační jednotky a tepelná čerpadla.
Služba zahrnuje:
• zpracování první analýzy a studie proveditelnosti
• zhotovení projektové dokumentace
• pomoc s financováním a výstavbou zařízení
• zajištění provozu, servisu a údržby celého sytému
• zajištění případné dotace na pořízení nového zdroje
tel.: 733 143 143
e�mail: servis.prem@pre.cz

www.premereni.cz/sluzby



Vaříme

Těšíme se
na čerstvé
plody

INZERCE

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
Vzpomeňme si, jak voní čerstvě utržená švestka, jak se rozplyne na jazyku jahoda, kterou najdeme v lese u cesty. A jak
krásně chutná angrešt přímo ze zahrádky!
Pro zdraví člověka je důležitá cesta, kterou se potraviny
ubírají. Čím je delší, tím více musí být ošetřena chemickými
prostředky a nedozrává na sluníčku, které jí dodá to nejcennější – správný poměr výživových látek a nádhernou vůni
čerstvého plodu.
V posledních letech máme velkou nabídku ovoce a zeleniny po celý rok, a tak jíme zeleninové saláty, když je venku
mráz, místo abychom si dali polévku z brambor a červené
řepy, používáme rajčata, která nevoní, místo abychom si dali
kysané zelí. Lidský organizmus se vyvíjel miliony let a výrazná změna složení stravy v jednotlivých ročních obdobích,
k níž došlo v průběhu posledních let, je na něj příliš rychlá.
A právě tak, jako se v zimě oblékáme do kožichu a v létě
do triček, i strava by se měla přizpůsobit ročnímu období.

Jezme to, co zde roste
Pro jaro jsou typické například tyto potraviny: křehké listové
zeleniny, saláty, ředkvičky, špenát, čekanka, chřest, jarní cibulka,
nové brambory, rebarbora, ředkvičky, mangold, kedlubny, řapíkatý
celer, a postupně přibývají jahody, třešně a další plody.
V létě si můžeme dopřát lehká jídla, která nás ochlazují, více
ovoce a zeleniny. Začíná se sklízet rané zelí, nové brambory, jahody, květák, rajčata, okurky, papriky a samozřejmě pokračuje sezóna zelených salátů. K nim přibývá ovoce od letních jablek přes
třešně, angrešty, meruňky a další peckoviny, rybíz, melouny, hrušky, maliny, ostružiny a další.
Nakonec přichází podzimní sklizeň přinášející poslední úrodu,
jako jsou ořechy, červená řepa, jablka, kořenová zelenina, růžičková kapusta, bílá ředkev, zelí, brambory, brokolice. V zimě jíme více
živočišných potravin, kořenové zeleniny, přidáme oříšky a semínka.

Letní ovoce s řeckým jogurtem
¾ šálku řeckého
jogurtu dejte do misky, na jogurt naklaďte například půl šálku
borůvek a 1 šálek pokrájených jahod, polijte 1 lžící medu. Je to
krásná snídaně nebo
svačina – a navíc, celá
porce má jen 150 velmi zdravých kalorií.

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

Smoothie
s letním ovocem
Do mixéru dejte řecký jogurt
a právě dozrálé ovoce – maliny,
jahody, borůvky. Přidejte banán,
který směs přirozeně osladí a dodá
vlákninu. Přisypte trochu ledu
a mixujte. Je to skvělý osvěžující
drink, který zasytí a dodá energii.

Malinová šťáva
Maliny promícháme s trochou
cukru (na 1 kg malin 200 g cukru) a v otevřené nádobě necháme
do druhého dne proslazovat. Občas promícháme. Pak přes plátno
procedíme šťávu a maliny, které
zbyly v plátně, vrátíme do nádoby, zalijeme vodou a necháme znovu louhovat. Druhý den
také scedíme a obě šťávy spojíme
v hrnci. Na 1 litr šťávy přidáme
1 kg cukru a zahříváme, dokud
se cukr nerozpustí. Pěnu odstraníme. Můžeme přidat půl lžičky
kyseliny citronové na 1 litr šťávy. Horkou šťávu plníme do předehřátých láhví, uzavřeme čistými zátkami, skladujeme naležato
v chladnu.
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