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Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

červenec

 SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás
v první řadě informoval o politováníhodné
skutečnosti,
která se stala před
prvním letošním zasedáním zastupitelstva,
mimochodem velmi
důležitým z důvodu
schválení nejpodstatnějšího dokumentu pro fungování a rozvoj
městské části, a to rozpočtu na rok 2016.
Ve hře bylo i schválení dalších věcí, nesmírně důležitých pro naši městskou část.
Tři z pěti zastupitelů, Richard Vacek, Ing. Martin
Borovička a Mgr. Zuzana Máchová rezignovali
na mandát zastupitele, a tím se stalo zastupitelstvo neusnášeníschopným a zasedání se fakticky
neuskutečnilo. Z toho důvodu byl Ministerstvem
vnitra stanoven termín mimořádných voleb
do zastupitelstva MČ Praha Nedvězí na 5. 11.
2016. Z téhož důvodu byl ředitelkou Magistrátu
hlavního města Prahy do funkce správce městské části Praha Nedvězí jmenován Mgr. Adrián
Radošínský, v jehož působnosti je stanovení rozpočtového provizoria, úkoly v oblasti samostatné
působnosti a svolání ustavující schůze nového zastupitelstva. Starosta i nadále zajišťuje do mimořádných voleb chod městské části.
Velmi důležitý je termín dodání kandidátek do voleb, a to 31. 8. 2016.
Všechny ostatní údaje týkající se voleb jsou
a budou k dispozici na úřední desce a webu
městské části.
Milí spoluobčané, dlouho jsem přemýšlel,
zda reagovat na pomluvy a nepravdy, které jistí
lidé šíří po různých sítích. Dospěl jsem ale k závěru, že vy sami dokážete nejlépe oddělit zrno
od plev a u voleb se řídit zdravým rozumem.
Před volbami do zastupitelstva ještě proběhnou volby do Senátu ČR v termínu stanoveném
prezidentem republiky. Tyto termíny se bohužel
nepodařilo sloučit.
Právě začalo léto a jsou před námi prázdniny
a dovolené. Rád bych tímto popřál dětem krásné prázdniny, plné úžasných zážitků a příhod,
rodičům a všem ostatním odpočinutí o dovolených a prosluněné letní dny.
Vlastimil Vilímec
starosta
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

V současné době je možné požádat o dotace na výměnu neekologických topidel za variantu o mnoho šetrnější k životnímu
prostředí.
Program Čistá energie Praha 2016
Tento program je financovaný z prostředků hl. m. Prahy a je určený pro žadatele, kteří obměňují tepelný zdroj na území hl. m. Prahy. Obměna zdroje je možná jak v bytech,
v rodinných domech, tak i v bytových domech. Jedná se především o obměnu vytápění
z neekologického na ekologický způsob, rekonstrukci plynového vytápění, instalaci tepelných čerpadel či solárních kolektorů.
Za přechod na ekologické topné systémy se poskytují dotace ve výši 30–50 % nákladů
v rozmezí 25–60 000 Kč podle typu topného systému. Je možné žádat o dotaci na projekty, které byly – nebo budou – realizovány v období od 1. září 2015 do 30. září 2016.
Žádosti se přijímají od 20. června do 30. září 2016.
Program Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze –
pořízení ekologického vytápění v domácnostech
Tento program se obecně nazývá „kotlíkové dotace“ a hl. m. Praha na něj čerpá finanční prostředky z Evropské unie. Je určen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za kotle s automatickým přikládáním. Mohou to být například
tyto tepelné zdroje: kombinovaný kotel uhlí/biomasa, kotel na biomasu, plynový kotel či
tepelné čerpadlo. Dotace se poskytují na projekty, které byly realizovány od 15. 7. 2015.
Příjem žádostí začal 21. března 2016 a bude ukončen 29. prosince 2017. Může být také
ukončen předčasně, pokud budou vyhrazené finanční prostředky vyčerpány.
Tento program má výhodu ve vysoké částce poskytované dotace – poskytuje se 80
až 85 % ze 150 tisíc Kč uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s provedením
obměny tepelného zdroje. Výše dotace závisí na druhu nově instalovaného tepelného
zdroje.
Žádosti do obou uvedených dotačních programů musí splňovat příslušné náležitosti a je
třeba je podat až po kompletní realizaci obměny tepelného zdroje. V případě kotlíkových
dotací až po provedení mikroenergetických opatření doporučených energetickým specialistou nebo po získání průkazu energetické náročnosti budov na energetickou třídu „C“
nebo lepší.
Podrobné informace lze najít na: www.praha.eu – v sekci Městské granty.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Josef Gutvirt
Marie Rathouská
Tomáš Hynek
Otilie Hostomská

70
85
75
86

let
let
let
let

Naši spoluobčané se v tomto období dožívají významných životních jubileí
či vysokého věku. Všem přejeme mnoho zdraví a životních sil do dalších let.

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



AKCE PRO OBČANY

DĚTSKÝ DEN

Tak, jako každý rok proběhl
i letos v naší městské části Dětský den. Původní obavy z deštivého počasí se naštěstí nepotvrdily, a tak si všichni, kteří
se letošního Dětského dne zúčastnili (a nebylo jich málo),
užívali pěkného počasí a mnoha atrakcí, které byly pro děti
i dospělé připraveny.
Děkujeme všem pořadatelům
za spolupráci, Městské policii
za zajímavé ukázky a Pražské
energetice, a.s. za předměty,
které nám pro děti darovala.
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AKCE PRO OBČANY

ČARODĚJNICE

Pálení čarodějnic je vždy závislé na počasí, a to k nám bylo
letos velmi milosrdné. Lze tedy
konstatovat, že se Čarodějnice
povedly, což je možné dovodit
hojným počtem spokojených
účastníků. „Buřty“ jako každoročně chutnaly a samozřejmě
nezbyly, catering nám opakovaně a na jedničku s hvězdičkou zajistil provozovatel
motelu Mejto. Krásnou hranici
a premiérově úžasnou májku
připravil pan Václav Rathouský
ml. s kamarády, za což srdečně
děkujeme.



CO SE DĚJE

REVITALIZACE ROKYTKY
Revitalizace koryta Rokytky, která konečně letos začala, probíhá
velmi dobře. Se zhotovitelem, firmou Nowastav, je velká spokojenost, zúročuje dlouholeté zkušenosti z podobných staveb.
A ještě jedna dobrá zpráva k Rokytce – po dlouhých peripetiích se
Státním fondem životního prostředí, resp. Ministerstvem životního
prostředí o poskytnutí dotace, konečně dojde k realizaci opravy
poškozeného břehu Rokytky pod vinárnou. Poškození způsobila
povodeň v roce 2013. Oprava bude provedena v průběhu prázdnin a má být hotová do 31. 8. 2016.
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HISTORIE

Okupace se protáhla na 23 let
Před 25 lety, právě 27. dubna, odešel z naší vlasti poslední sovětský voják okupační Rudé armády,
která k nám násilně vnikla spolu s dalšími státy tehdejšího východního bloku, sdruženými ve vojenské uskupení Varšavská smlouva, 21. srpna 1968.

Den, na který nikdo nezapomene a zapomenout by neměl. Den, kdy skončila radost mnoha milionů občanů radujících
se ze svobodnějších 60. let, které přišly
po strachu, popravách, zabavování majetku a věznění v letech padesátých. Mnozí
se domnívali, že bude možné zemi postupně převést na demokratičtější platformu.
Nestalo se tak, „Moskva“ si své poddané
dobře hlídala.
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CO PŘEDCHÁZELO
5. ledna 1968 byl zvolen prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ Alexander
Dubček. 22. března 1968 rezignoval
Antonín Novotný na prezidentskou funkci a byl nahrazen Ludvíkem Svobodou.
V dubnu vznikla nová vláda, jejímž předsedou byl Oldřich Černík. Novým předsedou
Národního shromáždění byl zvolen Josef
Smrkovský. Byl schválen Akční program

KSČ, který zahrnoval zvýšení svobody tisku a větší orientaci ekonomiky na spotřební
zboží. Také byla naplánována federalizace
ČSSR ve dvě rovnoprávné republiky.
Během jara byly také zmírněny některé
staré křivdy. Rehabilitace částečně napravily stav z 50. let, kdy se například z důstojníků a válečných hrdinů stávali vojíni
bez řádů a hodností a vězni totality. Bylo
zrušeno usnesení o tzv. třídním hledisku
při přijímání na střední a vysoké školy –
konečně to vypadalo, že bude moci studovat každý.
V červnu byli po 26 letech posmrtně
vyznamenáni parašutisté, padlí za heydrichiády v pražském chrámu sv. Cyrila
a Metoděje, v červenci nejvyšší soud zrušil
rozsudky nad Miladou Horákovou a 49 dalšími protiprávně odsouzenými v 50. letech.
Vyšlo prohlášení Dva tisíce slov.
Vedení zemí Varšavské smlouvy reformy
silně znepokojovaly, obávali se oslabení východního bloku a pokoušeli se je zastavit. Nakonec prohlásili celé reformní hnutí
za kontrarevoluční.
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Následovala série dopisů a jednání.
Nakonec výhrůžka v podobě červnového
cvičení vojsk Varšavské smlouvy, po němž
vojáci sice Československo opustili, ale pohybovali se těsně za hranicemi.
INVAZE
V noci z 20. srpna na 21. srpna 1968 se
vrátili. Tentýž den byli z Prahy sovětskými
vojáky a KGB násilně odvlečeni na území
SSSR předseda Národního shromáždění

A. Dubčekem a O. Černíkem, prosba
o podporu při konsolidaci, „aby vojska
z našeho území mohla začít postupně odcházet a nakonec vůbec odejít“. Den nato
přijalo Národní shromáždění jednomyslně
prohlášení, že považuje okupaci ČSSR vojsky zemí Varšavského paktu za protiprávní,
a požádalo vládu, aby zajistila co nejrychlejší odchod cizích vojsk z naší země.
Avšak již 13. září přijalo Národní shromáždění zákon č. 127 o opatřeních



ČTENÍ NA LÉTO

Knihy si můžete zapůjčit i v naší
knihovně.
Adele Parks
Stalo se včera v noci
Třicet let jsou nerozlučnými kamarádkami,
Stephanie je ta rozumnější – žije spořádaným životem manželky
a matky, zatímco romantická Pippa potřebuje každou chvíli vytáhnout z průšvihu.
Všechno se obrátí naruby v okamžiku, kdy
Stephanie prosí svou přítelkyni, aby do policejního protokolu lhala, jinak jí hrozí rozpad
manželství, soud a vězení. A Pippa náhle
stojí před celou řadou nepříjemných otázek,
na které bude muset rychle najít odpověď.
Arne Dahl
Velké vody
Dag Lundmark byl velitelem rychle a efektivně provedené razie,
při níž zemřel Winston
Modisane. Byla ale
Jihoafričanova
smrt
nezbytná? Paul Hjelm
a Kerstin Holmová vyšetřují případ, který
začíná v prostředí ilegálních přistěhovalců
a končí ve lživé idyličnosti švédského léta.
Nic není náhoda a detektivové začínají tušit,
že se blíží velká voda, která smete vše...
N. Astley a M. Barker
Príbehy o prasiatku Peppe
Peppa je malá prasečí
holčička a s rodiči, bratrem Tomem, babičkou,
dědečkem a kopou přátel zažívá veselé příběhy.
Dozvíte se, jak dopadne
návštěva v dědečkově
zeleninové zahrádce, jak se mamince pokazil
počítač či jak se koupali v bazénu.

Josef Smrkovský, předseda vlády Otakar
Černík, první tajemník ÚV KSČ Alexander
Dubček a předseda ÚV Národní fronty
František Kriegel.
Po neúspěchu plánu jmenovat novou
„dělnicko-rolnickou“ vládu, letěla 23. 8.
do Moskvy delegace v čele s prezidentem Svobodou a na jednání se k ní kromě
Františka Kriegla připojili všichni ostatní, internovaní na Zakarpatské Ukrajině.
Po vzrušeném jednání podepsali čs. zástupci protokol o „normalizaci“ poměrů.
Kriegel odmítl.
27. 8. zazněla v provolání k čs. lidu, podepsaném L. Svobodou. J. Smrkovským,
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v oblasti tisku a dalších informačních prostředků a zřídilo nový cenzurní úřad pro
tisk a informace kontrolující činnost médií.
18. října pak Národní shromáždění
v rozporu s předchozími stanovisky schválilo „Smlouvu mezi vládami ČSSR a SSSR
o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na čs. území“, čímž dodatečně legalizovalo okupaci. Z 242 poslanců se
čtyři vyslovili proti, deset se hlasování zdrželo. Vojáci, ale také jejich rodiny a množství zbrojního arzenálu, zůstalo v naší zemi
dlouhých 23 let.
Jindra Svitáková
foto archiv autorky

Jindra Svitáková
Pohádky z kouzelné zahrádky
Zahradní skřítek Kotlík řeší na své zahrádce
jednu záhadu za druhou. Objevte tajemství
jeho zahrádky, kde dobro vítězí především
díky chytrosti malých hrdinů a zlo je potrestáno, avšak nemizí navždy. Čas od času se objevuje znovu a objevují se nové starosti, které
lze překlenout pouze společnými silami, přátelstvím a důvěrou ve své vlastní schopnosti.
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RADÍME

DOMOV JAKO OÁZA KLIDU
A BEZPEČÍ, NEBO PEVNOST
ODRÁŽEJÍCÍ NÁŠ STRACH?

PŘENECHÁNÍ ZÁJEZDU
JINÉ OSOBĚ NESMÍ
VYJÍT DRÁŽ

Tak to je otázka. A názory se různí. Zatímco jedna strana volá, že opatrnosti není nikdy dost, ta
druhá se více přiklání k tomu, že jsme (my všichni)
strachem posedlí, a to zcela zbytečně.

Dovolená v zahraničí není levná záležitost a spotřebitelé si často objednávají zájezdy ve velkém
předstihu, aby ušetřili peníze. Nese to s sebou
riziko, neboť před odjezdem mohou nastat nečekané okolnosti, které jim nakonec zabrání se zájezdu zúčastnit. Typickým příkladem je, že někdo
z rodiny onemocní.

Není v naší moci to rozsoudit, ani nechceme. Smyslem naší práce je
být vám oporou, pomocníky, rádci – trochu nadneseně. Nemáme
v úmyslu vás zastrašovat, ale ani nechceme věci bagatelizovat.
Je jisté, že domov je pro každého z nás místem, které má rád. Kam
spěcháme, abychom alespoň na nepatrnou chvíli unikli před vším
tím shonem a věčnými povinnostmi. A který také občas opouštíme
na delší čas, a to nejen v čase letních dovolených.
Nicméně, právě nastal čas letních dovolených, a tak nám připadá
moudré oživit si opatření, jak zabezpečit svůj byt či dům před odjezdem na dovolenou. A na co určitě nezapomenout.
Jen ne žádné rušivé telefonáty o vytopeném bytě
či jiné katastrofě
✓ Vypněte přívod vody, plynu, vypojte spotřebiče ze sítě, odpojte
televizi od antény, povypínejte pojistky.
Není nad dobré sousedské vztahy
✓ Kdyby se přece jen mělo něco stát, nechte u sousedů rezervní
klíč a kontakt na sebe.
✓ Požádejte je o vybírání pošty ze schránky.
✓ Pokud se laskavý soused bude moci u vás sem tam zastavit
– vyvětrat, zalít květiny, stane se dozajista nejefektivnějším
bezpečnostním systémem všech dob.
Zdání klamou
✓ Nezatahujte rolety a žaluzie, snažte se vytvořit zdání, že je
v bytě někdo přítomen.
✓ Časový spínač se zdá být ideální. Zapne se a vypne nezávisle
na vaší přítomnosti. Každý den lze nastavit na jinou hodinu.

Zvolit si náhradníka patří mezi základní práva spotřebitele. Zákon pouze stanoví, dokdy
má zákazník cestovní kanceláři změnu oznámit, a ta je povinna osobu nového zákazníka akceptovat. Za změnu si může pořadatel
zájezdu účtovat náklady zpravidla spojené se
změnou jména na přepravním dokladu, ale
to by měly být řádově stokoruny.
Spotřebitelé však v praxi narážejí na nezákonné smluvní podmínky, které vyžadují
od nového zákazníka doplacení ceny zájezdu
do katalogové ceny, i když je cena zájezdu
pevně stanovena ve smlouvě.
Například EXIM TOURS a.s., neumožňuje
převést na nového zákazníka výhodu v podobě slevy za včasný nákup. Tvrdí, že speciální
nabídky jsou vázané na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě a výhody z ní plynoucí jsou
nepřevoditelné na jiné osoby. Pro náhradníka to pak znamená, že
musí vedle poplatku za změnu jména ve výši 1000 Kč doplatit před
zahájením zájezdu i plnou katalogovou cenu.
Zákonná úprava však takový výklad nepřipouští. Změnou osoby
se nemění obsah a ani cena zájezdu. Náhradník totiž vstupuje
do všech práv a povinností původního zákazníka. Sleva se tudíž
má vztahovat i na náhradníka.
Zdroj informací: dTest

Sociální sítě jsou pro všechny
✓ Nebude nejvhodnější chlubit se fotografiemi letenek
s časem odletu na sociální síti. Někdo by to totiž mohl
vnímat jako pozvánku do vašeho domova.
Zde platí: čím méně lidí ví, tím lépe.
A je to
✓ Bydlíte-li v rodinném domku, neponechávejte v jeho okolí
volně přístupné nářadí a třeba i žebříky.
Zámek s kvalitním kováním, ale i tak – byt není trezor
✓ I když máte dveře bezpečnostní v ukotvených bezpečnostních
zárubních s kvalitním bezpečnostním zámkem, přesto –
cennější věci si uschovejte v bankovních bezpečnostních
schránkách.
Měs
vám tská po
li
přej
e ko cie Prah
u
a
ze
s
dle dovole lné lét
vaši
nou
o
ch p
ředs
tav!
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Teď se můžete přírodě
podívat do očí

PREekoproud šetří
životní prostředí
Dodávka 100% zelené elektřiny,
jejíž zajištění je certifikováno.
Více informací na
www.pre.cz/preekoproud nebo
v Zákaznickém centru PRE.



VAŘÍME

LETOS POROSTOU!

INZERCE

n Zakázkový nábytek na míru:

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

Po loňské neúrodě letos rostou houby již od začátku června.
Zvláště hřiby kováře a postupně k nim přibývají další druhy
– babky, další druhy hřibů, růžovky, různé druhy holubinek
a další. A jak se stále píše a naše babičky tak činily běžně,
jezme to, co právě dozrává a co máme na dosah. O houbách
se kdysi říkalo, že to je maso chudých. A dokonce jsou zdraví prospěšné a měly by se o ně zajímat i například chronické
dietářky, protože nasytí i s málem kalorií. Obsahují celulózu,
vitaminy B, D a E, železo, draslík, hořčík, zinek a fosfor. Tak
si pojďme připravit něco dobrého.

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.

PŘIDĚLÁNKY
Tak se říká na Vysočině jednoduché kulajdě, název vznikl zkrácením slovního spojení „přidělané
brambory“, jako že se k bramborám asi něco přidá.
1 drobně nakrájenou cibulku zpěníme na lžíci másla, na to
nasypeme střední misku nakrájených čerstvých lesních hub, posolíme a orestujeme. Oloupeme
podle velikosti 8–10 brambor,
nakrájíme na kostky, vsypeme k houbám, zalijeme 2 litry vody,
přidáme bobkový list a vaříme. Asi po 10 minutách vývar zalijeme
1 kelímkem 30 % smetany, v níž rozkvedláme lžíci studené vody
a 3 lžíce hladké mouky. Vaříme dalších 10 minut, nebo do změknutí brambor a provaření mouky. Odstavíme z ohně a vmícháme
do polévky 1 zakysanou smetanu, už nevaříme. Vsypeme hrst
nasekaného kopru.

HOUBOVÉ TOUSTY
Asi 10 rozkrájených lesních hub osmažíme na jedné nasekané
cibulce zpěněné na másle. Když se zarestují, osolíme a zalijeme 1 dl
bílého vína. Počkáme, až se víno vypaří a pak zalijeme 2 lžícemi
smetany, přidáme hrst nasekané petrželky a prohřejeme, aby se
i smetana vypařila. Mezi tím opečeme v toustovači tousty nebo také
celozrnnou bagetu či normální chléb. Na tousty jsem navršíme směs.
Můžeme jíst takto nebo na houby položit plátek sýra a zagrilovat.

Milan Řehák
Mírová 19/23, 251 01 Říčany-Pacov
mobil: 602 335 050
rehak@centrum.cz
www.rehak.vyrobce.cz



TESTUJEME

NÁPOJE PRO DĚTI
JSOU PŘÍLIŠ SLADKÉ
Nejen v letních měsících je třeba dbát na pravidelný příjem
tekutin. Nápoje pro děti často lákají malé zákazníky barevnými obaly a pohádkovými postavičkami, ale i sladkou chutí, které děti snadno přivyknou. Kolik cukru se v nápojích
pro malé ukrývá, zjišťoval dTest srovnáním obalů 27 výrobků. Zjistil, že třetina lahviček přesahuje doporučené denní
maximum nebo balancuje na jeho hranici.
Nejvíce cukru dítě přijme, pokud vypije celou lahvičku nápoje
Dizzy z Lidlu. Ve svém objemu 4 dcl nese bezmála 50 g cukru, což
činí 12 lžiček cukru.
Ze srovnání dTestu vyšel jako nejsladší nápoj Cappy Pulpy, jenž
ve 100 ml obsahuje 13,4 g cukru, což při jeho 0,33 l balení představuje 11 lžiček cukru, což je skoro dvojnásobná dávka denního doporučeného množství. Doporučená maximální denní dávka cukru
podle Mezinárodní zdravotnické federace 25 gramů, tedy zhruba
6 lžiček. Vypitím jediné lahvičky mohou děti narazit na jeden z doporučených denních stropů až u poloviny výrobků.
Další problém slazených nápojů spočívá v tom, že kromě cukru
obsahují přidané potravinářské kyseliny. Dětský chrup, jenž zubnímu kazu odolává hůře než dospělý, je tak vystaven nevhodné
kombinaci vlivů, které mají za následek narušování zubní skloviny
a vznik kazu.
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