NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

červen

2

2018

 SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
jak říkají meteorologové, příroda je
letos o 40 dní napřed, takže jsme
ze zimy prakticky vkročili přímo
do léta. Některé
jarní květiny ani nestačily vykvést, a už
je tu doba sklizně a radosti z plodů, které
nám dozrávají na zahrádce. Radujeme se,
sbíráme, pečujeme, a také musíme často
zalévat. Ale…
S letním a velmi suchým počasím, nemáme jen radosti, ale také trápení kvůli
nedostatku vody. V mnoha obcích platí
zákaz zalévání z vodárenské soustavy,
a i u nás, když denně chodíme kolem
Rokytky, je vidět, jak málo vody proteče.
Na rozdíl od povodní, které nás zaplavily
před několika lety, a na které je už Rokytka připravená, se letos potýkáme s opačným problémem. Podle odborníků se
příroda dokáže během několika let s takovými stavy vyrovnat, ale my bychom se
měli naučit vodou neplýtvat a jednat s ní
jako s nedostatkovou, ba přímo strategickou, surovinou.
Také proto Ministerstvo životního
prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je
motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si
na zahradu pořídí nádrž na dešťovou
vodu či si doma přečistí vodu odtékající
z odpadu umyvadla nebo pračky a pak
s ní bude zalévat či splachovat záchod.
Přesné podmínky tohoto dotačního
programu jsou dané a přihlášky se stále
přijímají na oficiálních stránkách www.
dotacedestovka.cz. Nyní již ve druhém
kole bude rozděleno 200 milionů korun.
Všichni víme, kolik vody spotřebujeme
na mytí nádobí, koupání či praní. Možná
nastal čas zvážit, kde a jak ušetřit.
Přeji Vám krásné letní dny, odpočinek
na dovolené a mnoho zážitků na prázdninových toulkách
Vlastimil Vilímec
starosta

DĚTSKÝ DEN 2018
Nesmíme to zakřiknout, ale počasí nám při pořádání dětských dnů
v posledních letech přálo, a nejinak tomu bylo i letos. Atrakce byly
tradiční, novinkou byl zbrusu nový hrad, zajímavostí byl i velký
přírůstek dětí v Nedvězí v den konání.
Poděkování zaslouží celý kolektiv pořadatelů, včetně dobře
zajištěného cateringu, i naši partneři Městská policie a Pražská
energetika, a.s.
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TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
VE III. ČTVRTLETÍ 2018
Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad
25. 8.
12.00 – 16.00 stanoviště Letní / Břízova
29. 9.
09.00 – 13.00 stanoviště Lednová
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Sobota
14. 7. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota
28. 7. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota
11. 8. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota
25. 8. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota
8. 9. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota
15. 9. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31
Sobota
22. 9. 13.00 – 16.00 stanoviště Potocká za čp. 31

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
V NEDVĚZÍ JSOU
VODOHOSPODÁŘSKOU
STAVBOU ROKU 2017
Radní hl. m. Prahy Jana Plamínková převzala ocenění v rámci Mezinárodního dne vody při slavnostním setkání vodohospodářů.
Rokytka představuje z hlediska protipovodňové ochrany významný tok, který hlavní město Praha zahrnulo do systému výstavby protipovodňových opatření. Na úpravu v městské části Praha-Nedvězí
vynaložilo město 18 855 202 korun.

Termín mobilního sběru nebezpečného odpadu
Sobota
11. 8. 10.10 – 10.30 stanoviště ul. Hájová,
parkoviště před restaurací U rybníka.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
– SYSTÉM VAROVÁNÍ
Na toku Rokytky existuje
v rámci protipovodňové ochrany
hlásný systém varování, který až
dosud spočíval v tom, že odpovědní pracovníci v případě hrozící povodně informují okamžitě
zástupce nejbližší městské části
na dolním toku. Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. vypracovala návrh opatření, které by mělo zabezpečit
automatické varování. To znamená osadit na vybraných místech srážkoměry a elektronické
limnigrafické stanice.
V naší MČ bylo původně uvažováno pouze s osazením srážkoměru, ale po mém naléhání o důležitosti umístění elektronické limnigrafické stanice na horním toku Rokytky došlo i k jejímu osazení
u dětského hřiště spolu s vodočetnou latí, která slouží ke kontrole
a seřízení limnigrafu. Pro vysvětlení: limnigrafická stanice je místo
se zařízením k pozorování vodního stavu v hlásném profilu vodního toku, vybavená limnigrafem – přístrojem k měření a registraci
výšky hladiny vodního toku umožňující elektronický záznam a dálkový přenos dat.
Nyní zbývá jen doufat, že se přístroji nebudou věnovat škodílkové, protože má nesmírný význam pro nás a všechny MČ na dolním
toku Rokytky v případě ohrožení povodní.
Vlastimil Vilímec

PRVNÍ PROJEKT HOTOVÝ
Jeden z plánovaných
projektů letošního roku
je dokončený. Realizovala se montáž lanového kolotoče – nového
herního prvku na dětském hřišti.
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V korytě toku byla původní betonová opevnění břehů nahrazena kamennou rovnaninou, případně kamennou dlažbou. Dalším
zásadním zásahem bylo nahrazení původního mostu před úřadem
městské části, který tvořil překážku pro průtok při zvýšené hladině,
novým průtočným mostem. V případě výskytu povodňové situace bude díky těmto opatřením zajištěn příznivější průběh odtoku
velké vody. Revitalizace pak z pohledu ochrany přírody a krajiny
přispěje k posílení ekologické stability oblasti toku Rokytky, jež je
součástí zvláště chráněného území.
Stavbu provedla akciová společnost NOWASTAV a byla zkolaudována v únoru 2017 (vodohospodářská část a sítě technické infrastruktury) a v dubnu téhož roku most.
Videoreportáž z ocenění můžete zhlédnout na:
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/7011/
protipovodnova-opatreni-v-nedvezi-byla-ocenena

SBĚRATEL REFLEXNÍCH PRVKŮ
V NEDVĚZÍ
Jak jsme vás informovali v prvním letošním čísle žurnálu, městská část Praha Nedvězí využila nabídky Svazu místních samospráv
na dodání zásobníku na reflexní prvky, navíc s logem MČ, aby byla
zvýšena bezpečnost chodců za snížené viditelnosti. Jak jsme slíbili,
tak byl zásobník nainstalován na konečné stanici autobusu při ulici
Slámové a obsahoval 500 ks reflexních samolepek. Bylo velké překvapení, když jsme při náhodné kontrole po necelém měsíci zjistili,
že zásobník je prázdný. Objednali jsme proto nové a po neblahé
zkušenosti dali do zásobníku jen určitý počet. Sběratel samolepek
to dlouho nenechal být a zásobník je opět prázdný. Chceme se
s občany podělit o zkušenost, jací „dobří lidé“ s námi bydlí.
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZASTUPITELSTVO
Z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha
Nedvězí ze dne 24. 4. 2018
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO
❱ Záměr na prodej pozemku parc. č. 194/1,
nově vzniklého dle GP Č. 437-229/2017.
❱ Záměr na koupi pozemku parc. č. 195/2,
vzniklý dělením pozemku parc. č. 195/1
dle GP Č. 437-229/2017.
❱ Zájemce o koupi pozemku parc. č. 194/1,
manželé R. Z. Hnědkovští, a směnnou
smlouvu s manžely Hnědkovskými.
❱ Personální obsazení komise na vyhodnocení zakázek malého rozsahu dle směrnice ÚMČ. Složení: Jiří Beránek, Vlastimil
Vilímec, Ilja Žežulka.
❱ Zhotovitele a smlouvu s ním s nejnižší nabídnutou cenou – firmu Zbyněk
Havlíček Arborn na provedení sadovnických úprav na parc . č. 149/4,
152/3, 152/4 při ul. Potocké za cenu
730 479 Kč a na parc. č. 57/1, 57/5
a 62/1 u rybníka za cenu 681 703 Kč
v rámci probíhající Revitalizace zeleně
v MČ.
❱ Žádost MČ o povolení kácení dřevin
na parc. č. 60/12 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
❱ Žádost M. Rychny o povolení pokácení 2
borovic na pozemku parc. č. 43/1 z havarijních důvodů.
❱ Zhotovitele odstranění dřevin na pozemcích parc. č. 275/5, 275/3, 134/3 a 167,
a to firmu Zbyněk Havlíček Arborn
za nejnižší nabídnutou cenu 48 763 Kč.
❱ Zhotovitele odstranění dřevin na pozemcích parc. č. 60/12 a 58/8, a to firmu
Zbyněk Havlíček Arborn za nejnižší nabídnutou cenu 52 393 Kč.
❱ Záměr na propachtování částí pozemků parc č. 281/52, 281/58, 281/59, 289
a 216/18 o celkové výměře 4520 m2.
❱ Zaplacení nájemci části budovy čp. 89
při ulici Potocké p. Pelouchovi částku
ve výši 451 745 Kč včetně DPH za provedené technické zhodnocení pronajaté
části. Cena byla stanovena Znaleckým
posudkem č. 72-02/2017.
❱ Odsvěření pozemku parc. č. 159/5,
nově vzniklého dělením pozemku parc.
č. 159/2 dle GP č. 441-246/2017, důvodem je, že se na pozemku nachází stavba komunikace ve správě TSK.
❱ Úpravu rozpočtu MČ – navýšení o dotaci
MF ve výši 35,2 tis. Kč na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta republiky ČR.
❱ Úpravu rozpočtu MČ o nevyčerpané poskytnuté účelové prostředky v roce 2017
ve výši 3 762 501 Kč. Jedná se o revitalizaci zeleně, vybudování fitparku a rekonstrukci víceúčelového hřiště.
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❱ Úpravu rozpočtu MČ o účelovou ne-

❱ Záměr na propachtování části pozemků

investiční dotaci pro Místní lidovou
knihovnu ve výši 1200 Kč.
Úpravu rozpočtu MČ o poskytnuté prostředky MČ jako doplatek podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických výherních zařízení za období 1. 10.
2017 – 31. 12. 2017 ve výši 14 000 Kč.
Úpravu rozpočtu MČ o poskytnutou investiční dotaci z rezervy HMP pro MČ
ve výši 400 tis. Kč na akci Rekonstrukce
dvou místností ÚMČ.
Žádost firmy K.I.S. vodoměry s.r.o.
o souhlas s pronájmem nebytových
prostor třetí osobě – firmě Vodoměry
Praha s.r.o.
Žádost Ing. K. Feďkové o souhlas MČ
coby vlastníka sousedního pozemku se
stavbou RD na pozemku 107/2. Uložení
přípojek bude stavebník řešit uzavřením
smluv o věcném břemeni.
Žádost společnosti Bohemia HOME
a.s. o souhlas k dělení pozemku parc.
č. 274/20 a napojením na místní komunikaci Únorová.

parc. č. 281/52, 281/58, 281/59, 289
a 216/18 vše v k.ú. Nedvězí u Říčan,
o celkové výměře 4520 m2.
Záměr na prodej pozemků parc. č. 149/7
ostatní plocha o výměře 158 m2 a 149/8
ostatní plocha o výměře 2 m2 za minimální cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o nově vzniklé pozemky
dělením pozemku parc. č. 149/4 GP
č. 400-18/2014.
Schválení úpravy rozpočtu na rok 2018
o poskytnutou účelovou investiční dotaci městským částem z rozpočtu hl. m.
Prahy na výkupy pozemků, budov a staveb ve výši 6 530 000 Kč na akci Výkup
pozemků-MČ Praha – Nedvězí (ORG
008081xxxxxx) parc. č. 143/9, 54/3, 6/3,
31/2, 54/2, 137/1, 137/2, 140/2, 143/1,
143/2, 143/7, 143/8 a nově vzniklé pozemky dle GP č. 431-26/2017 parc.
č. 140/15, 140/16, 140/17, 142/4. Jedná se o výkup pozemků veřejně přístupných komunikací.
Schválení odsvěření pozemků, na kterých byla realizována stavba „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m.
Prahy – Revitalizační úprava Rokytky
v úseku km 28,185 – 28,745“. Jedná se
o pozemky pod vodním tokem Rokytka, zapsané v katastru nemovitostí jako
druh vodní plocha, využití koryto vodního toku parc. č. 57/11, 57/12, 57/15,
57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20,
57/21, 60/41, 62/3, 62/4, 62/5, 65/8,
156/1, 153/6, 153/16, 153/19, 153/20,
153/21, 153/22 a 153/23.
Schválení
předávacího
protokolu
č. PP/20/02/209/2018 k převodu hmotného majetku stavby „Protipovodňová
opatření na ochranu hl. m. Prahy – Revitalizační úprava Rokytky v úseku km
28,185 – 28,745“.
Schválení zásadní připomínky k předloženému návrhu Metropolitního plánu,
MČ trvá na zachování rozvojových území, která jsou v současně platném územním plánu.

❱

❱

❱

❱

❱

ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ
❱ Oznámení Odboru ŽP a dopravy MČ
Praha 22 o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Únorová,
Hájová a Pánkova v MČ Praha Nedvězí.
Jedná se o nové svislé dopravní značení
cyklotrasy.
❱ Informace o konání akce Dětský den dne
2. 6. 2018. Financování akce bude čerpáno z dotace města na kulturu.
❱ Zprávu o přezkoumání hospodaření MČ
za rok 2017.
❱ Informace o restituci Ing. L. Rathouského.

Z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha
Nedvězí ze dne 29. 5. 2018
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO
❱ Zhotovitele akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště Hájová. Výběrová komise
vyhodnotila nabídky a doporučila firmu
4soft s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou
908 142,51 Kč včetně DPH.
❱ Zhotovitele rekonstrukce střešní krytiny
na zahradním domku u dětského hřiště při ulici Hájové. Byla vybrána firma
Tomáš Pechar – Tesařství, Pokrývačství
s nejnižší nabídnutou cenou 192 372 Kč
včetně DPH.
❱ Dodavatele výměny zbývajících oken
a dveří, včetně montáže v objektu č.p.
89 při ulici Potocké. Byla vybrána firma
PILON, spol. s r.o., s nejnižší nabídnutou
cenou 173 247 Kč.

❱

❱

❱

❱

❱

S kompletním znění jednotlivých
usnesení se můžete seznámit
na úřední desce a na oficiálních
webových stránkách městské části.

n POZVÁNKA
Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 26. 6. 2018.

3

NOVINKY
V NAŠÍ KNIHOVNĚ



Agatha Christie

Lord Edgware umírá
Poirot s Hastingsem
navštívili v Londýně představení mladé americké herečky
Carlotty
Adamsové.
V jednom z monologů
přesvědčivě napodobila jinou americkou
herečku, která se stala známou sňatkem
s bohatým, leč mírně
výstředním lordem Edgwarem, jehož však
zanedlouho opustila. Na následné večeři
se Poirot s Hastingsem setkají s oběma
herečkami. Druhá z nich je osloví a sdělí
jim, že se jakýmkoli způsobem musí zbavit
svého manžela…
Michal Viewegh

Mafie v Praze
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá: v Praze
11 kdosi tajně sleduje a dokonce fyzicky
napadá opoziční politiky, krásnou makléřku vydírá ruská mafie a ministr vnitra

POZVÁNKA

předčasně
propustí
z programu na ochranu svědků někdejšího
lobbistu Darka Balíka. Věhlasný pražský
kmotr Mord se musí
narychlo vrátit ze své
jachty v Chorvatsku
a nájemný vrah Ras
dostane další „zakázku“. Za nitky se však tahá i na těch
nejvyšších hradních místech. Nebezpečně pravdivý odraz české reality, napsaný
s jízlivou satirou.
Miloš Kratochvíl

Kouzelný rok
v Kouzelné školce
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Objevujeme svět!
Divoká zvířata

Zhoupni se s opičkou
na větvi; pomoz medvědovi dostat med
od divokých včel; seznam se s africkými zvířaty v džungli nebo si
prohlédni podmořský svět. Lev, tygr, krokodýl, velryba, chobotnice a mnozí další už se
těší, až si s nimi budeš hrát! Stačí jen vložit
prstík do správného otvoru a lehce vysunout, zatáhnout nebo otočit ve směru šipky a váš malý objevitel ihned rozpohybuje
toto interaktivní poznávací leporelo.
Elizabeth Gänger

Veselé i poučné příhody skřítka Františka, Fanynky a jejich
kamarádů, dědy Ládi,
Majdy, Michala a dalších, kteří jsou vždycky
ochotní přečíst pohádku, vymyslet hru nebo
jinou zábavu. Ve více
než pětadvaceti krátkých vyprávěních se dozvíme, jak chtěl
František sáňkovat na překlápěcím kopci, jak se tančí motýlí tanečky nebo jak se
v Kouzelné školce čarovalo.

Sdružení taoistického tai chi působí
v České republice od roku 1993, letos slaví 25. výročí, a charakterem své
činnosti se řadí mezi neziskové organizace. V současnosti máme v České
republice skupiny ve 20 městech, které
navštěvuje přes 1300 členů. Sdružení je součástí
mezinárodní charitativní organizace Fung Loy Kok Taoist
Tai Chi, která působí ve 26 zemích celého světa.
Taoistické tai chi je cestou k ozdravení těla, které se stává silnějším a zároveň pružnějším, je v rovnováze a plné energie.
Kultivuje naši mysl, která je klidná i dynamická, jasná a zároveň tvůrčí. Náš duch je pozitivně naladěn, tichý, a přesto
odolný. Pohyb v Taoistickém tai chi je charakteristický jemným a zároveň hlubokým protahováním spojeným s rotací
páteře a dalších částí těla. Při cvičení je zapojena celá fyziologie člověka – od systému svalů, kostí a cév, přes šlachy,
klouby, pojivové tkáně až po vnitřní orgány. Typickým projevem při dlouhodobém cvičení je obnovení přirozené cirkulace – krevního oběhu, dýchání, lymfatického systému nebo
trávení. Toto umění se snaží rozvíjet celé tělo tak, aby bylo
silné a zároveň uvolněné i na nejhlubších úrovních, a přináší
tak zlepšení zdraví a kvality života lidem všech věkových kategorií. Začít s jeho objevováním lze kdykoliv.
Sestavou a jednotlivými pohyby Vás provedou akreditovaní instruktoři působící jako dobrovolníci.
Vezměte zdraví do svých rukou a přijďte si Taoistické tai
chi vyzkoušet, třeba jakoukoli červnovou, nebo zářijovou
středu od 17.30 hod do sokolovny v Uhříněvsi.
Více informací najdete na: www.taoist.cz

Nakladatelství Svojtka

Trable s láskou
Tak tohle snad ne! Nejlepší kamarádky Marie a Lea plánují bezva prázdniny na ranči,
kam chtějí pozvat své
kluky. Niclas a Kerze
ale chtějí jet na vodu
a dají holkám košem.
To si přece nenechají líbit! Kluci budou litovat: Marie a Lea se totiž zamilují do někoho jiného, užijí si spoustu dobrodružství
a budou mít prima léto. Co když se jim to
ale tak trochu vymkne z ruky?

VOLBY 2018
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se budou konat volby do zastupitelstva MČ.
Termín těchto voleb byl stanoven na 5.–6. října 2018.
Kandidátní listiny musí být podány do 31. července
2018 na adresu registračního úřadu: MHMP, Odbor občanskosprávní, Jungmannova 35/29 Praha 1.
Vzory všech potřebných písemností a znění zákona naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky na adrese: www.mvcr.cz/volby
Při podání kandidátek je velice důležité myslet též na náhradníky. Současné zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 26. 6. 2018 určí počet zastupitelů budoucího
zastupitelstva, které vzejde z podzimních komunálních
voleb. Tento počet by měl být navýšen minimálně o dva
náhradníky, a to z důvodu případného odstoupení některého zastupitele z důvodu nemoci, odstěhování atd.
Přeji všem občanům šťastnou ruku při výběru nového
zastupitelstva.
Ilja Žežulka, vedoucí úřadu MČ Praha-Nedvězí

 BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V příštích měsících se dožívají zaslouženého jubilea
tito občané Nedvězí...
Červenec:		Září:
Emil Jirásek
70 let
Václav Jordán
Marie Rathouská
87 let
Jiřina Bydžovská

70 let
88 let

Všem přejeme hodně zdraví a životního elánu.
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HISTORIE

KOMUNISTICKÁ

Jindra Svitáková
foto archiv Centra české historie

LOUPEŽ STOLETÍ
Před 65 lety došlo k nehoráznému okradení všech občanů tehdejšího Československa komunistickým
režimem. Proběhla totiž měnová reforma, neboli jak se zkráceně říkalo, měna.

O

sm let po skončení druhé světové války v roce 1953 se výroba řídila centrálním plánem, vše probíhalo pod taktovkou
Sovětského svazu a pod vedením politických elit komunistické strany. Po odmítnutí Marshallova plánu se začal blok komunistických zemí čím dál víc vzdalovat možnému vzestupu k prosperitě. A tak peněz bylo sice v oběhu relativně hodně, avšak zboží byl
stále nedostatek. Nastalou hospodářskou krizi vedení státu vyřešilo drastickým způsobem.
29. května 1953 si večerní rozhlasový projev někdejšího československého prezidenta Antonína Zápotockého nenechal ujít téměř nikdo, kdo v oné době rozhlasový přijímač vlastnil. Prezident
ve lživém projevu oznámil, že koruna je pevná a měnová reforma,
o níž se šíří fámy, nepřichází v úvahu. Avšak hned druhý den ráno
byla měnová reforma oficiálně oznámena. Nové bankovky o nominální hodnotě 1, 5, 10, 25, 50 a 100 korun československých byly
s předstihem vytištěny ofsetem podle výtvarného návrhu (většinou
posloužily fotografie) sovětského autora Sergeje Akimova Pomanského v moskevské tiskárně Goznak, a byly bleskově dány do oběhu od 1. 6. 1953, přičemž mnohé z nich platily až do 31. 12. 1967.

Vkladní knížka s dopadem měnové reformy v roce 1953
Většina obyvatel vnímala tento skutek jako velkou krádež. Následky měnové reformy byly fatální. Ještě více poklesla životní úroveň a kupní síla obyvatelstva, nezřídka došlo i k sebevraždám.

PROTESTY PROTI MĚNĚ

Bankovka v nominální hodnotě 50 Kčs z roku 1953
Měnovou reformou, jak tvrdila čs. vláda, se měla odstranit zadluženost státu, přídělový systém na potravinové lístky a průmyslové
zboží (platný od roku 1945), černý trh a zavést nové maloobchodní
ceny. Kromě toho chtěli komunisté zlikvidovat poslední „zbytky buržoazie a jejich přisluhovače“, na druhou stranu však podcenili, že
zároveň začali systematicky likvidovat i pilíř totalitní moci – „dělníky,
rolníky a pracující inteligenci“.
Tehdejší „komunistický ráj“ ožebračil své občany tímto způsobem:
na osobu se mohlo vyměnit do 300 Kčs v poměru 5 : 1 (5 starých
za 1 nový peníz), další hotovost již v poměru 50 : 1; vklady do 5 000 Kčs
byly přepočítány v poměru 5 : 1; vyšší vklady do 10 000 Kčs už v poměru 6,25 : 1; vklady do 20 000 Kčs v poměru 10 : 1; vklady do 50 000 Kčs
v poměru 25 : 1 a vyšší vklady v poměru 50 : 1 (přitom platil nesmlouvavý kurz 50 : 1 i pro ty občany, kteří uložili své peníze do banky v období
mezi 16.–30. 5. 1953). Úložka nad 50 000 Kčs se směnila v poměru
30 : 1, a mnozí tak o své celoživotní úspory nenávratně přišli.
Také mzdy, platy, důchody se přepočítávaly v poměru 5 : 1, ale
v průměru došlo k celkovému přepočtu 10 : 1. Bez náhrady byly zlikvidovány všechny dosud platné a nově sjednané pojistky (včetně
pojistek životních), státní dluhopisy a ostatní cenné papíry.
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Nepokoje proti měnové reformě jsou označovány za první povstání proti komunistickému režimu v zemích východního bloku.
Ve dnech 1.– 5. června 1953 se v Československu odehrálo více
než 130 stávek a nepokojů, z nichž největší bylo plzeňské povstání. Zapojilo se do něj na 20 000 osob, které na necelý den ovládly
značnou část města. Nejvíce demonstrantů vyšlo z V. brány Škodovky, k nejtěžším bojům došlo před její IV. bránou. Teprve večer
jejich neposlušnost potlačily přivolané ozbrojené posily. Během povstání v Plzni bylo na obou stranách zraněno 248 lidí, dalších 331
osob bylo následně odsouzeno v politických procesech, mnoho
dalších bylo vyhozeno ze zaměstnání, vystěhováno z domova a jinak perzekvováno. Komunistický režim opět upevnil svou moc.

Pamětní deska na povstání proti měnové reformě na Masarykově náměstí v Plzni
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TESTUJEME

SLUNEČNÍ BRÝLE PRO DĚTI
Podle názorů očních lékařů se děti v českých podmínkách obejdou i bez slunečních brýlí, pokud nosí pokrývku hlavy s kšiltem
a nevycházejí mezi 12. až 14. hodinou na přímé slunce. Ve vysokohorském prostředí, na přímém slunci u moře nebo kolem rovníku
je riziko poškození zraku UV zářením hmatatelnější. Ani na exotické dovolené by však děti neměly sluneční brýle nosit trvale. Oči
totiž mohou zchoulostivět a dítě může být časem světloplaché.
Nicméně alespoň jedny sluneční brýle by každé dítě mít mělo.
Při výběru je třeba dbát na to, aby brýle byly dost velké a široké,
aby chránily celou plochu očí. Skla by měla být plastová a stabilně zabarvená, nejlepší jsou hnědá nebo šedá. Černá skla jsou
ideální na hory nebo k moři. Dětské brýle by měly být také co
nejlehčí, ideálně do 20 gramů.

Sdružení dTest letos otestovalo 16 modelů dětských slunečních
brýlí v cenových relacích od 80 do 1000 Kč. Ochranu před UV zářením o vlnové délce 380 i 400 nanometrů splnily všechny prověřené
modely. Laboratoř v brýlích neodhalila žádné změkčovače plastu
ani polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a jen u několika
výrobků bylo nalezeno minimální množství těžkých kovů, které
nepředstavuje zdravotní riziko. Všech 16 modelů přežilo pětkrát
za sebou pád na zem z výšky 1,5 metru bez poškození a téměř
všechny brýle odolaly opakované zátěži při dosednutí 75kilové
osoby na brýle položené na běžné kancelářské židli.
Přehled testovaných slunečních brýlí najdete na webu:
www.dtest.cz/detske-bryle.

MODERNÍ TEST CYKLOHELEM
Cyklistická helma by měla být důležitou součástí cyklistického
vybavení, neboť pády z kola můžou být fatální. Spotřebitelský časopis dTest otestoval 22 vzorků cyklistických helem novou laboratorní metodou, aby prověřil jejich schopnost ochránit hlavu před
zraněním mozku. Nárazové zkoušky odhalily, že ačkoliv helmy splňují současnou zákonnou normu, většinou nedokážou ochránit
mozek při šikmém nárazu hlavy do překážky.
Účelem testu bylo nasimulovat všemožné situace, do kterých se
může cyklista při pádu dostat.
Výsledky testu ukázaly, že většina helem nedokáže mozek
ochránit při nárazu do spánkové oblasti hlavy. Inovativní metoda
laboratorního testování cyklistických helem je popsána na webu
www.dtest.cz/jak-testujeme-cyklohelmy. Přehled 22 testovaných
cyklistických helem najdete na www.dtest.cz.
Zranění z kola není málo. Vloni u nás zahynulo celkem 44 cyklistů, z nichž 37 nemělo helmu, a 353 jich utrpělo těžká zranění.
Česká republika patří k nejpřísnějším zemím v Evropě – pro cyklisty
mladší 18 let je nošení helmy povinné, dospělí se mohou řídit vlastním
rozhodnutím. Avšak podle doporučení lékařů by cyklistickou helmu
by měly nosit nejen děti, ale hlavně senioři a všichni ti, kteří užívají léky
proti srážení krve. Dobré je používat helmu nejen při vyjížďce na kole,
ale i na bruslích nebo koloběžce. I když se kvalita přileb dost liší, každá
správně nasazená helma ochrání hlavu lépe, než žádná helma.
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RADÍME

JET S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ,
NEBO S CESTOVNÍ AGENTUROU?
Obě prodávají zájezdy, mají svoje pobočky či webové stránky.
V čem tedy je rozdíl?
Sestavovat a prodávat zájezdy smí jen koncesovaná cestovní kancelář. Aby byl zájezd zájezdem, musí se podle zákona jednat o soubor služeb cestovního ruchu, který trvá nejméně 24 hodin a obsahuje alespoň dvě z těchto plnění: ubytování, dopravu, či jinou službu.
K podnikání cestovní kanceláře je potřeba povolení, které za splnění
podmínek vydává Ministerstvo pro místní rozvoj, a jeho získání není
nejjednodušší. K žádosti je třeba doložit platné pojištění proti úpadku
nebo bankovní záruku a podrobný podnikatelský záměr. Informace
o pojištění musí každý zákazník získat před objednáním zájezdu.
Oproti tomu provozování cestovní agentury je živností volnou
a stačí ohlášení živnostenskému úřadu. Agentura pak prodává jednotlivé služby cestovního ruchu (letenky, jízdenky, rezervuje hotely či
kempy, zajišťuje lístky na koncerty či sportovní utkání) a zprostředkovává zájezdy cestovních kanceláří. Tedy pozor, nakupujete-li v agentuře, pořadatelem zájezdu je podle zákona někdo jiný a v případě vad
či úpadku byste své nároky uplatňovali jinde, než jste zájezd pořídili.
Pro některé letní zájezdy a výlety však žádné podnikatelské oprávnění nepotřebujete. Jedná se například o skautské či sportovní oddíly a jiné spolky, které jednou za čas vypraví své členy na delší výlet
či společnou dovolenou.

ZA CO VŠECHNO VÁM V PŘÍRODĚ
HROZÍ POKUTA
Turistika, houbaření a táboření mají v Česku dlouhou tradici. Pro
pohyb a pobyt v přírodě však platí mnoho právních pravidel a za jejich
porušení může být uložena pokuta ve výši pěti, ale i sto tisíc korun.
Zde jsou některá z nich zvláště pro letní dny. Při procházce je možné
bez povolení přejít přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce
nebo jiné právnické osoby. Vstupovat libovolně však nelze na pozemky, které vlastní nebo má v nájmu jednotlivec či více lidí. Jestliže
se na pozemek vztahuje právo volného průchodu, jejich vlastník či
nájemce musí průchod umožnit. Jako procházející však nesmíte při
vstupu a pobytu na pozemku způsobit žádnou škodu, narušovat například soukromí, chovat se hlučně nebo jinak obtěžujícím způsobem.
V krajině, kde se něco pěstuje nebo chová, je situace ještě přísnější. Nelze přecházet přes zastavěné pozemky, dvory, zahrady,
sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli. V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních rezervacích se nesmí vstupovat mimo
vyhrazená místa, vyhazovat odpadky, tábořit a rozdělávat ohně
a vjíždět s motorovými vozidly. Nelze tam ani sbírat rostliny, s výjimkou sběru lesních plodin, a odchytávat živočichy.
V přírodě obecně je zakázáno rušit klid a provádět činnosti, které ji ničí, kromě jiného i sbírat nerosty nebo semena a sazenice.
Do lesa lze vstoupit na vlastní nebezpečí, přičemž se nesmí jezdit
na kole, koních, saních a lyžích mimo lesní cesty. Oheň je možné
rozdělávat a udržovat minimálně 50 metrů od kraje lesa.
Pozor na přespávání a táboření. Přespávat můžete tam, kde to
není výslovně zakázáno. Od táboření se přespávání liší tím, že si
při nocování v lese nesmíte například postavit stan ani připravit jídlo. Po přespání po vás má zůstat nejvýše zválená tráva. Přespíte-li
na jednom místě více nocí, už by se jednalo o táboření.
Lesní plody lze sbírat tam, kde to není zakázáno, ale pouze pro
vlastní potřebu. Je však zakázáno sbírat chráněné druhy hub. Děláli vám při toulkách společnost pes, měli byste ho mít v lese na vodítku. Psa totiž může zastřelit myslivecká stráž v domnění, že jde
o toulavého psa pronásledujícího zvěř ve vzdálenosti větší než 200
metrů od nejbližšího obydlí.
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VAŘÍME

INZERCE

ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Právě nyní jsou v květu a růstu byliny a mnoho
dalších zdravých rostlin, z nichž si můžeme jak
na teplé letní dny, tak na zimní období připravit
skvělé a chutné sirupy. V létě z nich vyrobíme
lahodné limonády, v zimě poslouží do teplých
nápojů nebo jako součást léčebné kůry.
Připravíte-li sirup ze šalvěje, máte po celou zimu léčivý přípravek
na kašel či bolení v krku. Mátový sirup se hodí do letních osvěžujících
nápojů, uvolňuje trávení a pomáhá při různých křečovitých bolestech
břicha nebo hlavy. Meduňkový sirup je báječný na spaní a medově
ochutí i čaj s citronem. Tymiánový léčí úporný kašel, majoránkový má
mírnící účinky na bolesti hlavy a migrénu. Stejným způsobem si můžete udělat jakýkoliv další sirup i z divoce rostoucích rostlin, například
jitrocelový sirup či lipový.

Jak na to
Máta
peprná

 00 g byliny, 1 l vody, 1 kg cukru, 2 lžíce
3
medu, 4 lžíce citronové šťávy
Bylinu zbavíme lodyh, propláchneme od nečistot a prachu a zalijeme litrem vařící vody. Hrnec
přikryjeme pokličkou a necháme louhovat osm
až dvanáct hodin (většinou prostě do druhého dne). Poté bylinkový výluh přecedíme přes
drobné síto nebo raději přes plátno, vmícháme
kilogram cukru, uvedeme do varu a za občasného promíchání vaříme asi tři minuty – cukr se
musí úplně rozpustit. Nakonec ještě dáme dvě
lžíce medu (pro chuť), čtyři lžíce citronové šťávy,
zamícháme a vroucí sirup rozlijeme do vyvařených a vysušených lahví či sklenic. Uzavřeme
a uskladníme do tmavé spíže.

Bezový sirup
 0 květů černého bezu, 1,5 l vody,
4
1,5 kg cukru, 3 citrony
Omyté květy s vodou nechte přejít varem a přes
noc dejte do chladna vyluhovat. Druhý den
sceďte a přidejte cukr a citronovou šťávu. Vařte
do zhoustnutí a poté slijte ještě vlažné do lahví,
které dobře uzavřete a dáte do chladu.

Tipy na delší uchování
Medunka

Lipový
květ

Navrch každé láhve kápneme alkohol, například rum, sirup se nebude kazit, ale jeho chuť
to také neovlivní. Déle sirupy uchováte, pokud
je horké nalijete do zavařovacích lahví, obrátíte dnem vzhůru a necháte vychladnout. Nebo
je můžete sterilovat při 70 °C 20 minut. Další
možností je rozdělit sirup například do malých
sáčků či malých plastových lahví a dát zmrazit.
Pak můžeme odebírat jen takovou dávku, kterou během krátké doby spotřebujeme.
Trvanlivost sirupu by měla být přibližně kolem roku maximálně roku a půl. Po uplynutí této doby se velmi rychle vytrácí léčivý
účinek bylin.

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

vás zve na toulky českou historií

DEN ČESKÉ HISTORIE 2018

„Vítej r e p u b li k o !“
25. 8. 2018 od 10 hodin

KŘIVSOUDOV

Historická i nejmodernější vojenská technika
Akční scény I Ukázky výcviku I Móda v letu století
Výstavy I Koncerty I Promítání filmů I Zábava pro děti
Účinkují: Jan Kryl, Švejk c. k. Šramlík, hudba AČR,
Michal Tučný Revival Band

VSTUP VOLNÝ

Více na: www.dnyceskehistorie.cz
Akce se koná za podpory MO ČR
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