NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

 SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
končí volební obdo
bí, a také končí také
moje působení v roli
starosty městské čás
ti. Než se budu vě
novat naší MČ, mu
sím zmínit věc, která
v žádném předcho
zím volebním období
nemá obdoby. Jde
o to, že se starostky
a starostové všech 57 pražských městských částí
začali scházet na sněmech a bez ohledu na po
litická trička, či na velikosti MČ, spolupracovat.
Výsledky jsou velmi pozitivní, především se díky
této soudržnosti dařilo a daří v postupných kro
cích tlačit na vedení magistrátu a vyjednávat
zvyšování příspěvku na občana a také na žáka.
I letos se podařilo vyjednat zvýšení, a vylepšit tak
příjmovou stranu MČ pro rok 2019.
Nechci uvádět dlouhý výčet toho, co se po
vedlo udělat nebo dát do pořádku za mého
starostování v Nedvězí. Mnoho je toho každý
den k vidění, což potvrzují k mé velké radosti
lidé, kteří Nedvězí znají delší dobu a při pří
jezdu po nějaké době jsou nadšeni ze změn
k lepšímu, na rozdíl od místních škarohlídů.
Mnozí z vás se budou ptát, tak jako starost
ky a starostové z celé řady městských částí,
proč již nekandiduji. Důvodem není to, že by
bylo již hotovo, je řada věcí, které bude třeba
odpovědně dokončit, nicméně všichni dobře
znáte stará česká přísloví o trpělivosti a jak je
to s chozením se džbánem pro vodu. Už bylo
dost podezírání, pomlouvání, vyhrožování, zlo
by. Poslední kapkou bylo rozhodnutí naší slepé
spravedlnosti, kterým potrestala moji dobro
volnou účast v zastupitelstvu a odsoudila mou
rodinu k bezdůvodnému zaplacení více jak mi
lionu korun restituentovi Ing. L. Rathouskému.
Pozoruhodná na tom je skutečnost, že Ústavní
soud se vůbec nezabýval neústavností našich
soudů, které nám odepřely ústavou dané prá
vo na spravedlivý proces.
A co říci k blížícím se volbám? Bohužel,
do zastupitelstva MČ máte na výběr pouze
jednu kandidátku a je na vás, jak s ní naloží
te. Já osobně sdílím obavu, že mnou osm let
pracně budovaný kredit Nedvězí přijde vni
več. Co se týče voleb do zastupitelstva hlav
ního města Prahy, doporučuji pečlivě zvážit,
komu dáte hlas.
Vlastimil Vilímec
starosta

září
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD DOKONČENA
ČOV v Nedvězí prošla celkovou
rekonstrukcí. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., v zastoupení investora Magistrátu
hl. m. Prahy dokončila kompletní výměnu technologie. Rekonstruována byla i stávající budova
s řídícím střediskem a zázemím,
včetně střechy. Znamená to, že
nyní je kapacitně naprosto vyhovující i pro případný mírný
nárůst obyvatel.

FINALIZACE CYKLOTRASY V NEDVĚZÍ
Po dlouhých peripetiích se podařilo dědictví, nebo spíše danajský dar, v podobě cyklotrasy dokončit. Tečkou po deseti letech
od skončení prací, ovšem bez dotažení ke kolaudaci, kterou bylo
samozřejmě nutné vyřídit, je dopravní značení celou městskou
částí Nedvězí po Pacov a zpět.
Značení provedlo TSK.
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SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH JUDISTŮ TJ SPARTAKU TŘEBÍČ
PO ROCE OPĚT V NEDVĚZÍ
Ve dnech 20. 8. – 31. 8. 2018 se v areá
lu motelu Mejto při ulici Málkovské usku
tečnilo opět po roce soustředění judistů
všech mládežnických kategorií TJ Sparta
ku Třebíč. Tentokrát se zúčastnilo 20 dětí
a trenéři Lukáš Kulhánek, Aleš Novotný,
Daniel Šiška.

NOVINKY
V NAŠÍ KNIHOVNĚ



Martina Cole

Zrada

Reeva O’Harová nikdy
nic nedostala zadarmo.
Vyrostla v drsných pod
mínkách
východního
Londýna, své první dítě
porodila ve čtrnácti a pak
v průběhu několika let
přivedla na svět další čty
ři. Nejstarším z nich je Aiden. Už od dětství
je mu jasné, že úkol vést a živit celou rodinu
připadl právě na něj a když ho matčin přítel
uvede do tajů podsvětí, Aiden se rychle chy
tí. A tam potká Jade, která mu chrání záda,
porodí syna a vytvoří mu pověst muže, se
kterým si není radno zahrávat. Jenomže Jade
také ví, že zničit se dá každý. A když je člověk
na vrcholu, musí se mít na pozoru zejména
před těmi, kteří jsou mu nejblíž.

po dědečkovi. Dům
předělá na malý pen
zion, ve kterém hos
tům nabízí odpočinek
v oáze ticha, domácí
stravu a možnost vý
jezdů na koni. Jenže
ani vzdálenou samo
tu neobcházejí cito
vé vzplanutí, trápení
a problémy.
Jan Houkal

O radostníčcích
Tři půvabné pohádky
o poutníku Teodoro
vi, který po celý ži
vot hledá jeho smysl,
o malém Radostníč
kovi, který se dokázal
vzdát vlastního úspě
chu pro radost kama
rádky, a o třech do sebe zahleděných
sestrách, kterým až Boží zrcadlo ukázalo
skutečnost.

T. Keleová-Vasilková

Nadja Fendrichová

Julka se po rozvodu přestěhuje s dce
rou na samotu, do domu, který zdědila

„Pozor, přijíždí Speedy, nejrychlejší zá
vodní auto na světě!“ Tedy, Speedy jím

Ranč u dědečka
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Významným hostem byl pan Robert Ho
ření, který je mezinárodním rozhodčím,
místopředsedou rozhodčích Českého sva
zu juda a reprezentantem ČR v katách.
Předváděl dětem novinky a trenéry zdo
konaloval v Nage no kata a Gono sen no
kata, což jsou sestavy technik juda a jsou
povinnou součástí zkoušek na danové
stupně v judu. Soustředění, mimo cvičení
na tatami, obsahovalo samozřejmě také
důkladnou kondiční přípravu.
Aktéři soustředění děkují touto cestou
vedení motelu Mejto za azyl a perfektní
podmínky, dále pak panu A. Nedvídkovi
a jeho kolektivu za úžasné jídlo.

Speedy závodní autíčko

alespoň touží být.
Proto spolu s dvojča
ty Milli a Maxem kaž
dičkou volnou minutu
pilně trénuje, aby vy
hrálo svůj první závod.
Speedy je v té nejlep
ší formě a zdá se, že
ve vítězství mu nemů
že zabránit vůbec nic.
Jenže pak se náhle ob
jeví Černý šéf, zákeřný
vůdce Podlé čtyřky…
R. Heyduk,M. Heyduk

Pohádkové
příběhy
gorilí rodinky

Knížka pro děti od šes
ti do dvanácti let vy
chází z obecné popu
larity a publicity gorilí
rodinky v pražské ZOO.
Obsahuje dvanáct pří
běhů této rodinky (Ri
chard, Moya, Tatu,
atd.), kde se mísí realita s fikcí psanou pro
dětskou duši. Text je doprovázen bohatou
fotopřílohou.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA NEDVĚZÍ ZE DNE 26. 6. 2018
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO

❱ Zásadní připomínku k předloženému

❱ Závěrečný účet a účetní závěrku za rok
2017 bez výhrad.

❱ Pětičlenné zastupitelstvo MČ Praha
❱

❱

❱

❱
❱

Nedvězí pro volební období 2018–2022.
Úpravu rozpočtu na rok 2018 o poskytnuté
finanční prostředky městským částem hl.
m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši
100% podílu městských částí na celkové
daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani
z příjmů právnických osob za zdaňovací
období roku 2017.
Úpravu rozpočtu na rok 2018 o poskyt
nutou účelovou neinvestiční dotaci naší
městské části z rozpočtu hl. m. Prahy
z kapitoly 08 – Výkupy pozemků, budov
a staveb ve výši 1 230 700 Kč na úhradu
restituční náhrady v k.ú. Nedvězí u Ří
čan (viz příloha k důvodové zprávě tisk
Z-6340).
Úpravu rozpočtu na rok 2018 – snížení
o odvod ve výši 24,7 tis. Kč – nedočerpa
né dotace na volbu prezidenta ČR a vol
by do PSP ČR v roce 2017.
Vyplacení restitučních náhrad v celkové
výši 1 230 700 Kč dle důvodové zprávy
k tisku Z-6340.
Vyplacení částky 186 239,25 Kč manže
lům Tušovým na základě soudního smí
ru dle usnesení Obvodního soudu pro
Prahu 10 č.j. 26 C 387/2017-72 ze dne
17. 5. 2018.

❱

❱

❱

❱
❱
❱

návrhu Metropolitního plánu, MČ trvá
na zakreslení kompenzačního pásu zeleně
u stavby SOKP č. 511 dle dokumentu, kte
rý vypracoval IPR dle rozhodnutí MHMP.
Smlouvu o převodu nemovité věci – výkup
pozemků 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, 140/15, 140/16, 140/17,
142/4 od restituenta Ing. L. Rathouského.
Jedná se o výkup pozemků veřejně pří
stupných komunikací.
Zájemce na propachtování části pozem
ků parc. č. 281/52, 281/58, 281/59, 289
a 216/18, vše v k.ú. Nedvězí u Říčan,
o celkové výměře 4520 m2 dle vyvěšené
ho záměru. Zájemcem je pan Pavel Kyncl.
Pachtovní smlouvu s panem Pavlem Kync
lem na propachtování části pozemků parc.
č. 281/52, 281/58, 281/59, 289 a 216/18,
vše v k.ú. Nedvězí u Říčan, o celkové výmě
ře 4520 m2 za cenu dle vyhlášky.
Smlouvu o dílo se zhotovitelem akce
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště Há
jová“, firmou 4soft, s.r.o.
Smlouvu o dílo se zhotovitelem akce „Vý
měna zbývajících oken a dveří v objektu
Potocká 89/6“, firmou PILON spol. s r.o.
Zájemce o koupi pozemků parc. č. 149/7
ostatní plocha o výměře 158 m2 a 149/8
ostatní plocha o výměře 2 m2 dle vy
věšeného záměru. Jedná se o nově

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Směsný odpad
Sobota 20. 10. 12–16 hod.
Sobota 24. 11. 12–16 hod.
Sobota 15. 12. 09–13 hod.

stanoviště Rokytná
stanoviště Letní / Břízova
stanoviště Lednová

Bioodpad
Sobota 06. 10. 13–16 hod.
Sobota 20. 10. 13–16 hod.
Sobota 27. 10. 13–16 hod.
Sobota 10. 11. 13–16 hod.
Sobota 24. 11. 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

Nebezpečný odpad
Úterý 16. 10. 17.10 –17.30 hod.
parkoviště před restaurací u rybníka
Do kontejnerů na směsný odpad lze odložit:
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sed
lina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, spadané ovoce
Mezi nebezpečný odpad patří:
Syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, zbytky umělých
hnojiv, repelenty, staré a nepoužité léky, elektrické baterie, auto
baterie, oleje, tuky, lepidla, tonery, zářivky, obrazovky monitorů
i televizí, mobily, lednice, výrobky z PVC.
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❱

❱
❱

❱

❱

vzniklé pozemky dělením pozemku parc.
č. 149/4 GP č. 400-18/2014. Zájemcem
je paní Marie Hynková.
Smlouvu o převodu nemovité věci – po
zemků parc. č. 149/7 ostatní plocha
o výměře 158 m2 a 149/8 ostatní plocha
o výměře 2 m2 za cenu dle znaleckého
posudku s paní Marií Hynkovou. Jedná se
o nově vzniklé pozemky dělením pozem
ku parc. č. 149/4 GP č. 400-18/2014.
Žádost paní D. Kyjovské o výměnu bytu
v Břízové č.p. 49.
Žádost starosty V. Vilímce o převedení
telefonního čísla služebního telefonu
po ukončení mandátu starosty na fyzickou
osobu.
Žádost ing. Miroslavy Caldové v zastou
pení bří Hanouskových, vlastníků RD
č.p. 20/2 při ulici Rokytné o souhlas se
stavbou přípojky splaškové kanalizace
a o souhlas se změnou stávající stavby dle
předložené dokumentace.
Vyplacení odměny ve výši 1500 Kč paní
Jiřině Žáčkové za mimořádnou aktivitu
při organizaci a pořádání Dětského dne
2.6.2018.
S kompletním zněním usnesení se
můžete seznámit na úřední desce
a na oficiálních webových stránkách městské části.

ZVEME VÁS K VOLBÁM

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek
5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října
od 8 do 14 hodin. V naší městské části volíme
zastupitelstvo MČ Praha Nedvězí a také
zastupitelstvo hl. m. Prahy. Volební místnost
je jedna a je umístěna v budově úřadu MČ.
Volič může ze závažných důvodů požádat
obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi
o hlasování mimo volební místnost. Komise
pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební
urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci,
kde má volič trvalé bydliště. Pro obecní volby se
proto nevydávají voličské průkazy.

 BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Zdraví, životní elán a optimismus přejeme všem, kteří
brzy oslaví své narozeniny.
Listopad:		Prosinec:
Bohuslav Horáček 89 let
Miloslav Johan 88 let
Zdenka Urbanová 86 let
Irena Rothbauerová 70 let
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HISTORIE

Mobilizace 1938
Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938
ve 22.00 hodin a v tento den vstoupila Republika
československá do branné pohotovosti.

R

ostoucí napětí druhé poloviny 30. let nakonec vyvrcholilo v roce
1938, kdy vzrůstající agresivita sousedního Německa vedla nejprve
k přijetí mimořádných opatření v době od 20. května do 22. červ
na, a nakonec k vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938.

VYHLÁŠENÍ MOBILIZACE
Téměř celý český národ očekával již po několik dní u rozhlasových
přijímačů na opatření k obraně vlasti. Netrpělivě sledovali vysílání
hlavně záložníci odvodních ročníků, kterých se měla očekávaná
mobilizace týkat a zprávu o jejím vyhlášení přijali s uspokojením
a nadšením. První záložníci se začali soustřeďovat u svých útvarů
ihned po vyhlášení mobilizace a za 24 hodin byly u většiny vojen
ských útvarů prezentovány tři čtvrtiny povolaných záložníků.
Mobilizace povolala 18 ročníků I. zálohy a náhradní zálohy všech
zbraní a služeb, a dále část příslušníků II. zálohy – potřebných spe
cialistů. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů do zbraně, včetně
těch, kteří byli povoláni již před začátkem mobilizace.

VÁLEČNÁ ARMÁDA A NÁSTUPOVÝ PLÁN
Armáda se následně skládala z 12 hraničních oblastí, 21 divize,
1 okrsku, 4 rychlých divizí, 2 skupin v síle divize a jedné skupiny v síle
brigády, tvořících 4 armády a zálohu hlavního velitelství. K vedení boje
mohla využít téměř 350 tanků, 5000 dělostřeleckých hlavní a 950 bojo
vých letounů. Kromě toho bylo k 23. září stavebně dokončeno a z velké
části i vyzbrojeno 263 těžkých objektů a 9632 objektů lehkých.
Pro řízení vojenských operací na strategické úrovni bylo určeno
Hlavní velitelství, které vzniklo současně s vyhlášením mobilizace
v noci 23. září. Hlavním velitelem byl určen armádní generál Ludvík
Krejčí (1890–1972).

OPERAČNÍ SESTAVA MOBILIZOVANÉ ARMÁDY
Obranu větší části Čech zajišťovala I. armáda (11 divizí a 1 brigáda)
s velitelstvím v Kutné Hoře, v čele s armádním generálem Sergejem
Vojcechovským (narozen 1883, v květnu 1945 odvlečen do SSSR).
Pásmo činnosti II. armády (4 divize) na severní Moravě bylo vy
mezeno městem Králíky na západě a Jablunkovským průsmykem
na východě. Velitelem armády byl divizní generál Vojtěch Luža
(1891–1944) sídlící v Olomouci.
V případě IV. armády (9 divizí) se západní i východní hranice pás
ma její činnosti během zaujímání obranné sestavy měnily. Nejprve
měla bránit pouze Moravu, později došlo na západě k převzetí ob
ranného úseku až po ohbí řeky Vltavy na sever u Vyššího Brodu
a na východě k Devínu. V čele armádního velitelství sídlícího v Brně
stál armádní generál Lev Prchala (1892–1963).
Mimo obranných postavení k ochraně státní hranice na severní
a jižní Moravě začala po vyhlášení mobilizace výstavba dvou vni
trozemských obranných linií, procházejících napříč Českomorav
skou vrchovinou a východní Moravou.
Za obranu Slovenska a Podkarpatské Rusi zodpovídala po vyhlá
šení mobilizace III. armáda (7 divizí). Pásmo činnosti armády bylo
od 27. září vymezeno na západě Devínem na dolním toku řeky
Moravy, odkud vedlo přes hřebeny Malých Karpat k Bílým Karpa
tům, kde se napojovalo na zemskou hranici. Na východě jej tvořila
československo-rumunská státní hranice. Velení armády převzal
armádní generál Josef Votruba (1879–1959), který si za velitelské
stanoviště zvolil město Kremnica.
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Vzhledem k potřebě mít možnost zasahovat do průběhu vede
ní operací vševojskových svazů, posilovat je, provádět vystřídání
vojsk či přehrazovat průlomy do operační hloubky obrany vlast
ních vojsk, si Hlavní velitelství vytvořilo poměrně silnou zálohu.
Rozhodující část tzv. ústřední zálohy tvořily především vševojskové
svazky a letecká brigáda, jejíž pluky, vyzbrojené převážně těžkými
bombardovacími letouny, byly připraveny provádět bombardování
mobilních svazků nepřítele, přibližujících se k čs. státní hranici. Zá
roveň bylo připraveno vše pro přijetí 2 perutí francouzského letec
tva (40 letadel), jak předpokládaly úmluvy z roku 1934.
Protivzdušnou obranu zápolí zajišťovaly tzv. teritoriální obrany
proti letadlům, která měla bránit 26 míst, z čehož většinu tvořily
průmyslové závody a město Praha.

TRAGICKÝ KONEC
Po léta pracně budovaný bezpečnostní systém Československa se
ovšem na přelomu září 1938 zhroutil a země samotná se ocitla
v silné mezinárodní izolaci. Z Malé dohody zůstalo věrné jen Ru
munsko. Hlavní spojenec – Francie nás nutil k podrobení se Ně
mecku a netajil se tím, že vojenskou pomoc nehodlá poskytnout.
Pomoc Sovětského svazu, sama ostatně dost problematická, byla
podmíněna postojem Francie. Další státy, tj. Maďarsko a Polsko,
jen čekaly, kdy budou moci získat také něco pro sebe. O osudu
Československa se tak rozhodlo na schůzce čtyř mocností v Mni
chově. Ani armáda, jakkoliv odhodlaná a relativně dobře vyzbroje
ná, nemohla zachránit situaci. Stav připravenosti na válku samotné
československé armády a celého státu nehrál nakonec při posuzo
vání možnosti obrany hlavní roli.
Nejvíce se Mnichov dotkl tisíců rodin, které musely odejít ze
svých domovů, či ztratily své blízké v půtkách a přestřelkách, které
již měsíce rozpoutával německý Freikorps či další provokatéři, kteří
byli najednou pyšní na svůj německý původ a začali „vládnout“
svým sousedům, se kterými ještě před nedávnem sedávali u jed
noho stolu.
Evakuace českých obyvatel z pohraničí sice začala, ale ještě
v průběhu října byly na denním pořádku přestřelky a brutalita vůči
českému obyvatelstvu.
30. 10. začala postupná demobilizace čs. armády a branné
moci, začátek války byl v dohledu – stačil necelý rok po mnichov
ské zradě, a svět se řítil do další válečné katastrofy.
Jindra Svitáková
foto archiv autorky
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VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Novela zákona o silničním provozu přinesla od 1. 7. 2018 změ
nu ve vydávání řidičských průkazů. Žadatelé mohou nyní požádat
o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působnos
tí, tedy nikoliv pouze tam, kde mají trvalé bydliště.
K žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici
budou fotografie z registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci
budou pořizovat na místě.
Základní lhůta pro vydání ŘP je 20 dnů ode dne podání žádosti,
zkrácená lhůta 5 pracovních dnů. Výměna ŘP v případě uplynutí
jeho platnosti je bezplatná, v ostatních případech (ztráta, odcizení,
poškození apod.) je třeba počítat se správním poplatkem 200 Kč
(vydání do 20 dnů) a 700 Kč (do 5 dnů).

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ
Od 1. 7. 2018 došlo ke změnám ve vydávání cestovních pasů
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. Pas
může být vydán v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pra
covních dnů, a to na základě podání žádosti u kteréhokoliv obec
ního úřadu obce s rozšířenou působností. Pas, vydaný ve zkrácené
lhůtě 24 hodin, lze převzít pouze u Ministerstva vnitra, Na Pan
kráci 72, Praha 4. Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
žadatel převzít na obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
u kterého podal žádost o jeho vydání. Správní poplatky jsou v pří
padě vydání pasu do 24 hodin u občanů starších 15 let 6000 Kč,
u občanů mladších 15 let 2000 Kč. Při vydání pasu do 5 pracovních
dnů činí poplatky 3000 (nad 15 let) a 1000 Kč (do 15 let věku).



RADÍME

Od 1. 7. 2018 jsou všechny občanské průkazy se strojově či
telnými údaji vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem,
přičemž se ruší vybírání správního poplatku 500 Kč za čip. Občan
se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje
(může tak učinit i později). Aktivovaný čip umožní využívání ob
čanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu
k identifikačním údajům držitele. Dosavadní občanské průkazy bez
čipu zůstávají v platnosti.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, je však
možné vydávat občanské průkazy buď do 24 hodin (pouze v pra
covních dnech), nebo do 5 pracovních dnů.
O vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin lze požá
dat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo u Ministerstva vnitra. Převzít jej lze pouze u Ministerstva vni
tra. O vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů lze požá
dat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a tam si jej také převzít. O vydání občanského průkazu do 30 dnů
lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou pů
sobností a převzít jej lze jak u úřadu, kde byla žádost podána, tak
u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který ob
čan uvede v žádosti (správní poplatek 100 Kč).
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana
mladšího 15 let ve lhůtě do 30 dnů 50 Kč, ve lhůtě do 5 pracov
ních dnů 300 Kč, ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana star
šího 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 500 Kč, ve lhůtě
do 24 hodin v pracovních dnech 1000 Kč.
INZERCE

LETENKY, JÍZDENKY, VSTUPENKY –
JAK JE NAKUPOVAT ONLINE?
Už při výběru obchodníka je potřeba dát si pozor.
Nejspolehlivější variantou je nakupovat přímo u po
skytovatele služeb – tedy na stránkách konkrétního
dopravce, aerolinky, divadla či pořadatele koncertu.
V případě vstupenek na kulturní akce na vás může
číhat nebezpečí v podobě jednotlivců na sociálních
sítích, kteří se „zbavují lístků navíc“. Často podávají
vysvětlení typu „mám nemocnou přítelkyni“, „jedná
se o nevhodný dárek“. Lístek vám po zaplacení za
šlou na e-mail. To, že úplně stejnou vstupenku poslali
dalším dvaceti lidem, však zjistíte až u vstupu.
Všeobecné obchodní podmínky najdete na kaž
dých webových stránkách, na kterých se něco pro
dává. Pokud nakupujete jízdenky nebo letenky, věnujte pozor
nost hlavně možnostem odstoupení od smlouvy či převodu na
jinou osobu.
„Neplatí tu totiž pravidlo dvoutýdenní lhůty pro odstoupení od
smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Každý dopravce
si může stanovit své podmínky a nejčastěji spočívají v tom, že mu
síte uhradit storno poplatek. Změna osoby bývá u mezinárodních
spojů také zpoplatněna, u nízkonákladových aerolinek většinou
není možná vůbec,“ upozorňuje Lukáš Zelený z dTestu.
Pokud nakupujete jakožto student, senior či osoba s tělesným
postižením, hledejte možnost uplatnění slevy. Na druhou stranu,
při cestě letadlem stojí za úvahu i některé služby za extra poplatky.
Například je dobré si zkontrolovat, jak velké zavazadlo vás letenka
opravňuje vzít s sebou. Především u nízkonákladových společností
bývá základní nabídka nedostačující a úvahou při nákupu si ušet
říte nervy na letišti.
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S naší klimatizací prožijete
příští léto mnohem příjemněji!

Nabízíme instalaci klimatizace na klíč
-

osobně prohlédneme prostory
vybereme nejvhodnější typ a výkon zařízení
zpracujeme zdarma nezávaznou cenovou nabídku
zajistíme instalaci rozvodů
provedeme případné stavební úpravy
uvedeme zařízení do provozu
poskytneme záruční a pozáruční servis
umožníme bezúročné splácení až na 12 měsíců

U námi nabízených klimatizací zaručujeme:
-

kvalitní technologii zařízení
prodlouženou dobu záruky 36 měsíců
energetickou třídu min. A++
nízkou hlučnost
noční režim
vysoký chladicí výkon
regulaci teploty
antibakteriální čištění vzduchu

www.premereni.cz/klimatizace

Centrum služeb PRE
Jungmannova 747/28, Praha 1
každý všední den od 9 do 18 hodin
tel.: 267 053 464
e-mail: tepelnestudio@pre.cz



VAŘÍME

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
n

HOUBOVÉ RECEPTY
Konečně po horkém a suchém létě začaly na mnoha místech naší země růst houby. Je zajímavé,
že rostou v mnoha zemích mírného pásma, ale
někde je nesbírají vůbec, a nikde prý není sběr
hub tak oblíbený, tako v Česku. Některé země,
například Švýcarsko, mají dokonce limit, kolik
hub a jak často smíte z lesa donést. To u nás naštěstí zatím neplatí, a tak můžeme směle houbařit a pochutnávat si na houbových lahůdkách.
A jak je to s jejich výživností? Někdo tvrdí, že houby jsou jen
voda a vláknina, někdo zase že mají mnoho cenných látek. Poučili
jsme se u odborníků a zde je výsledek:
Houby obsahují velmi málo kalorií, a pokud jsou dietně připra
vené, tvoří ideální součást redukčního jídelníčku. Hřibovité houby
a například lišky mají nízký obsah sodíku, nezatěžují ledviny a jsou
vhodné pro osoby trpící vysokým krevním tlakem. Naopak obsa
hují značné množství draslíku, který přispívá ke snižování krevního
tlaku. Houby obsahují vitamíny B2 a B3 a pomáhají například sni
žovat hladinu cholesterolu v krvi.
Produkty lesa jsou i dobrým zdrojem selenu, který v součinnos
ti s vitamínem E pomáhá naše tělo zbavovat škodlivých kyslíko
vých radikálů.
Houby v sobě obsahují celou řadu prospěšných látek, avšak sběr
hub je zároveň pěknou zdravotní procházkou, která může ještě
před jejich konzumací zlepšit náš zdravotní stav. Tak krásnou pro
cházku lesem!

HOUBOVÝ PEKÁČEK
Na středně velký pekáček potřebujeme asi dvacet pevných hub
velkých tak 10–15cm, nejlépe různých druhů hřibů. Nakrájíme
na kostičky 150 g anglické slaniny, na pekáček dáme cca 100 g
másla, rozpustíme a přidáme slaninu. Osmažíme ji a přidáme
houby, které jsme podélně rozpůlili, opláchli a posypali grilova
cím kořením, solí a pepřem. Houby naskládáme do pekáčku a za
lijeme 1 šlehačkou. Dáme do trouby rozpálené na 200 °C a pe
čeme cca 1 hodinu. Šlehačka zmizí a zanechá vynikající šťávu.
Houby můžeme podávat s vařeným bramborem nebo jen s peči
vem a zeleninovým salátem.

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

SOTÉ Z HŘÍBKŮ PODLE ZDEŇKA POHLREICHA
Na 200 až 400 g očištěných čerstvých hříbků připravte půlku cibu
le, stroužek česneku, ocet balsamico, citron, panenský olivový olej,
hrst petrželové natě, hrst pažitky, rozmarýn, tymián, sůl a pepř.
Na pánvi orestujte na olivovém oleji nadrobno pokrájenou ci
bulku a česnek do zlatova, pak přidejte hříbky: klobouky i nohy
nakrájené na větší kousky. Pokud jsou starší, Zdeněk Pohlreich
doporučuje klobouky zbavit výtrusnic na spodní části, aby zůstaly
i po kuchyňské úpravě pevné a křupavé. Opékejte a obracejte, aby
byly všechny kousky opečené ze všech stran
K téměř hotovým hříbkům přidejte na pánev nadrobno naseka
nou petrželku, promíchejte, osolte, opepřete a nechte chvíli resto
vat. Pak zakápněte citrónovou šťávou a balsamikovým octem, při
dejte pár natrhaných lístků rozmarýnu a tymiánu, nakonec bohatě
zasypte nasekanou pažitkou a petrželkou.
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