NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

březen

 SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
po týdnech zimního
klidu se probouzí příroda kolem nás a my
spěcháme za venkovními aktivitami, na své
zahrádky, nebo plánujeme, co v našich domovech zlepšit a co je
třeba opravit či renovovat. U nás v Nedvězí
se také můžeme těšit
na společné tradiční
akce, jimiž jsou Čarodějnice a Dětský den. Již se na to chystáme
a určitě bude hodně veselo.
Pokud jste právě rozeběhli další zahrádkářskou sezónu, malujete nebo uklízíte, nezapomeňte se podívat na termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na různé druhy odpadů.
Ušetří vám starosti „kam s tím“. Připomínám
také, že stále ještě platí možnost odpad ze zahrádek, zvláště ostříhané větve, vyhrabaný trávník, listí a podobné dát před svůj dům ke svozu.
Na textil zase poslouží kontejner společnosti POTEX, která umí vše roztřídit a pomoci
potřebným. Kolik jsme i my v Nedvězí přispěli
v loňském roce k této pomoci, si můžete přečíst na stránkách tohoto žurnálu.
Nečekají nás jenom jarní radosti, ale také
komplikace. Konečně po mnoha letech plánování se bude rekonstruovat ulice Přátelství,
která ovlivní dopravu do i vně naší městské
části. Ale je třeba uznat, že dlouhodobě nevyhovující stav je třeba řešit a je dobře, že
k tomu konečně dojde. Podle plánů investora má rekonstrukce probíhat od jara letošního roku až do prosince a věřme, že ji nic
nezkomplikuje a necelý rok objížděk a určitě
i občasných dopravních komplikací šťastně
přežijeme. Komunikace se rozšíří a přizpůsobí
stávajícím normám, takže po dokončení budeme jezdit příjemněji a pohodlněji.
Přesto, že jde o dlouhodobou nepříjemnost, dovoluji si vás požádat o maximální
dávku trpělivosti.
K tomu se nám podařilo ve spolupráci
s okolními městskými částmi prosadit některé změny ve veřejné hromadné dopravě, což
se dotkne především školních dětí, kterým se
bude lépe dojíždět do škol, ale také nás všech,
protože doprava k metru bude jednodušší. Podrobné informace o těchto novinkách najdete
uvnitř prvního čísla našeho žurnálu.
Přeji vám krásné jaro a veselé Velikonoce
Vlastimil Vilímec
starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

VYBÍRÁME NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 20. 12. 2016
❱
❱
❱

❱

❱

❱

❱
❱

❱

Zastupitelstvo schválilo:
Rozpočet a finanční plán na rok 2017
a rozpočtový výhled do roku 2022.
Záměr na pronájem objektu č.p. 78, vinárna při ulici Hájové.
Vyplacení částky 753 060,80 Kč z dotace
SFŽP firmě Jostav spol. s r.o. – zhotoviteli
gabionové opěrné zdi v korytě Rokytky
při ulici Hájové.
Vyplacení částky 188 265,20 z dotace
MHMP firmě Jostav spol. s r.o. – zhotoviteli gabionové opěrné zdi v korytě Rokytky při ulici Hájové, což je 20% podíl
MČ Praha Nedvězí, o který MČ MHMP
požádala a obdržela.
Vyplacení částky 7865 Kč z dotace MHMP
firmě Atelier FBI za technickou pomoc a autorský dozor při opravě opěrné zdi a svahu
části potoka Rokytky při ulici Hájové.
Žádost p. Petra Jireše, nájemce motelu Mejto ze dne 5. 12. 2016 o zachování nájemného v období 1. 1. 2017 –
30. 6. 2017 ve výši 20 000 Kč. Důvodem
jsou nutné opravy.
Žádost p. P. Jireše o prodloužení nájemní
smlouvy do 30. 6. 2027.
Sídlo firmy PILON spol. s r.o. na adrese
Potocká 89/6 při ulici Potocké a současně dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze
dne 29. 12. 2014.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 31. 12. 2010,
kterým se vrací paušální odměna na původní výši 14 000 Kč bez DPH.

❱ Jediného zájemce o pronájem 60 m2
skladových prostor v budově bývalé kotelny na pozemku parc. č. 163/29 v k.ú
Nedvězí u Říčan u č.p. 89, při ulici Potocké p. J. Okrouhlého.
❱ Žádost p. K. Feďkové o kácení dřevin
na pozemcích parc.č. 107/2 a 107/6
z důvodu výstavby RD. Jedná se o 3 ks
bříz a 3 ks jasanu.
❱ Žádost MČ Praha Nedvězí na kácení 2 ks
bříz na pozemku parc. č. 60/12 v areálu motelu Mejto na základě znaleckého posudku. Důvodem je bezpečnostní
riziko.
Zastupitelstvo neschválilo:

❱ Žádost V. Pokorného o zveřejňování zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva
MČ Praha Nedvězí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

❱ Informace o proběhlých kontrolách
MHMP a PSSZ.

❱ Oznámení ZO ČSOP Botič – Rokytka
o likvidaci invazních rostlin.

❱ Informaci z povodňové prohlídky Rokytky ze dne 29. 11. 2016.

❱ Informaci o jednání s ROPIDEM o návrhu úprav v provozu autobusových linek
a rekonstrukci ul. Přátelství.
❱ Žádost advokátky L. Rathouského o projednání výzvy Hlavnímu městu a MČ
k plnění (narovnání) vztahu k pozemkům v k. ú. Nedvězí u Říčan.

VYBÍRÁME NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 28. 2. 2017
Zastupitelstvo schválilo:

❱ Nájemní smlouvu s p. J. Okrouhlým na
pronájem budovy bývalé kotelny v ulici
Potocké, při č.p. 89/6.

❱ Dohodu o právu vstupu a vjezdu na pozemek
parc. č. 56, ve správě MČ v souvislosti se stavbou garáže a skladu manželů Rejmánkových
na pozemcích parc. č. 276/2,276/3 a 8/17.

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

❱ Nový záměr na pronájem objektu č.p. 78,
❱

❱

❱

❱
❱
❱
❱

vinárna při ulici Hájové.
Rozšíření předmětu nájmu panu P. Pelouchovi, nájemci místností č. 01, 03 a 08
v budově č.p. 89/6 při ulici Potocké o místnost č. 04 o výměře 14 m2. Roční nájemné se tak navýší o částku 6 300 Kč, celkem
na 70 245 Kč.
Uznané investice do zhodnocení předmětu nájmu panu P. Pelouchovi ve výši
195 000 Kč. Částka bude započtena proti nájemnému.
Přistoupení MČ Praha Nedvězí do Sdružení místních samospráv ČR na základě
§ 20, odst. 2 a § 89, odst. 1 písm. k)
zákona o hl. m. Praze, č. 131/2000 Sb.,
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
Zvýšení odměn zastupitelům dle Nařízení vlády č. 414/2016 obecně od 1. 3.
2017 (jedná se o navýšení o 7,8 %).
Částku 3 500 Kč na akci Čarodějnice.
Zrušení výběrového řízení na pronájem
objektu č.p. 78.
Žádost pí. Terezy Škáchové o přidělení

❱

❱
❱

❱

nájemního bytu v bytovce MHMP při ulici
Lednové.
Žádost firmy SUDOP Praha o kácení dřevin v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Přátelství. Jedná se o 6 jabloní
a 1 hrušeň.
Žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením Tibetské vlajky dne 10. 3. 2017.
Nabídky firmy Arbo Gard s.r.o. na vypracování studie/projektu na revitalizaci
zeleně v intravilánu MČ s nejnižší cenou
108 298 Kč.
Nabídku společnosti GALILEO Corporation s.r.o. na výrobu nových internetových
stránek MČ ve výši 24 079 Kč s DPH.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

❱ Informace o rekonstrukci Přátelství, která bude probíhat od 7. 3. 2017 ve čtyřech etapách do prosince 2017.
❱ Oznámení OV ÚMČ P 22 o zahájení společného řízení o povolení stavby vodního
díla – studny stavebníků Kyselových Pánkova 90/17.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA SMĚSNÝ ODPAD
Sobota 8. 4. 2017

12 – 16 hod. stanoviště Rokytná

Sobota 13. 5. 2017 12 – 16 hod. stanoviště Letní/Břízova
Sobota 24. 6. 2017 12 – 16 hod. stanoviště Lednová
Do kontejnerů odkládejte:
Starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty.
Do těchto kontejnerů nepatří:
Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje včetně obalů), bioodpad, stavební
odpad, pneumatiky, televizory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.



INFORMUJEME

SPOLUPRÁCE
NA PROJEKTU POTEX
Společnost POTEX děkuje obyvatelům MČ Praha Nedvězí
za spolupráci při sběru použitého textilu. V loňském roce 2016 se
podařilo sebrat celkem 1 916 631 kg textilu, z toho bylo 1 860 kg
z Nedvězí.
Po vytřídění se připravuje oblečení pro organizace Naděje, Centrum sociálních služeb Praha, Progressive (pracuje s drogově závislými), Společnou cestou (pro matky a rodiny s dětmi, které se ocitly
v tíživé životní situaci) a Sananim. Do těchto organizací putovalo
více než 4 000 kg textilu.
Textil, který již nelze využít, prodává Potex zpracovatelům, kteří
umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Z takto
získaných prostředků podporuje Potex partnerské organizace,
kterými jsou například Klokánek Chabařovická, Pomocné Tlapky,
Pro-Contact, Linka bezpečí, Kapka Naděje a další. Těmto organizacím Potex v roce 2016 předal 540 000 Kč.
Kontejner Potexu je umístěn v MČ Nedvězí i nadále a můžete jej
využít například v souvislosti s jarním úklidem či tříděním šatníku.
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❱ Dopravní opatření – úprava provozu autobusových linek v oblasti P 22 od 29. 4.
2017.
❱ Informaci Odboru ochrany prostředí
MHMP o projektu Re USE, kdy v rámci tohoto projektu bude na vybraných
sběrných dvorech vyčleněn prostor,
kam občané HMP budou moci odkládat
výrobky, které bude možné opětovně
použít, a tudíž nebudou odpadem.
❱ Dopis právního zástupce K. Feďkové
o pohledávce za MČ ve výši 1,4 mil. Kč.
❱ Kolaudační souhlas na stavbu Revitalizace
Rokytky.
S kompletním zněním jednotlivých
usnesení se mohou občané seznámit
na úřední desce a na webových stránkách městské části.
POZVÁNKA
Další veřejné zasedání zastupitelstva se
uskuteční 25. dubna 2017 od 18.00 hodin v budově úřadu městské části.

Termín mobilního sběru nebezpečného odpadu:
Úterý 30. 5. 2017, 17.50 – 18.10. parkoviště
před restaurací U rybníka
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad:
Sobota 25. 3. 2017 13 – 16 hod. stanoviště Potocká za č.p. 31
Sobota 8. 4. 2017 13 – 16 hod. stanoviště Potocká za č.p. 31
Sobota 13. 5. 2017 13 – 16 hod. stanoviště Potocká za č.p. 31
Sobota 27. 5. 2017 13 – 16 hod. stanoviště Potocká za č.p. 31
Sobota 24. 6. 2017 13 – 16 hod. stanoviště Potocká za č.p. 31
Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání
a využitelnost odpadů.
Služba je hrazena z prostředků MHMP.

POPLATKY ZA PSY
První čtvrtina roku je vždy ve znamení poplatků a daní. A nejinak je
tomu u poplatku za psa, který je
třeba uhradit do 31. 3. 2017. Týká
se to majitelů psů s trvalým pobytem na území MČ Praha Nedvězí.
Výjimku tvoří ti, kteří čerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa mikročipem a následné
přihlášení do registru vedeného
Magistrátem hl. m. Prahy.
Sazby poplatků jsou následující:
✔ 300 Kč za jednoho psa
✔ 600 Kč za druhého psa
✔ 200 Kč za jednoho psa, je-li držitel psa poživatel důchodu,
který je jeho jediným příjmem
✔ 300 Kč za druhého psa, je-li držitel psa poživatel důchodu,
který je jeho jediným příjmem
Poplatky je možné zaplatit na ÚMČ nebo bankovním
převodem na účet MČ č. 2000720349/0800, VS 1341.
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PŘÍRODA

SÝČEK V ČESKÉ REPUBLICE VYMÍRÁ

Martina Cole
Maniak
Autorka zavádí čtenáře
do prostředí londýnských
nevěstinců a sexshopů,
do světa ostrých hochů,
korupce a velkých peněz. Případ sadistické sexuální vraždy dostane na starosti inspektorka
Kate Burrowsová a vyšetřování brzy ovlivní
i její soukromý život. Obětí novodobého rozparovače se totiž stává i jediná dcera krále
londýnského podsvětí Patricka Kellyho, který
se rozhodne najít vraha na vlastní pěst.

Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v naší zemi. Ačkoliv
ještě na začátku minulého století byla
tato drobná sovička široce rozšířeným
druhem s velikostí populace čítající
několik tisíc až desítek tisíc párů, jen
v rozmezí let 1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech.
Na počátku jednadvacátého století již sýček patřil mezi velice vzácné druhy a v současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně než
100 párů. Obdobně alarmující situace je
známa i z okolních středoevropských států.
Příčiny dramatického poklesu početnosti
sýčka obecného můžeme hledat především v souvislosti s velkoplošnými změnami
v krajině. Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina
s dostatečným množstvím kosených luk,
pastvin či drobných políček umožňujících
lov drobné kořisti. Dříve bylo takových
ploch kolem vesnic mnoho, ale v současné době často nejsou obhospodařovány
a zarůstají vysokou trávou a křovinami.
Právě nedostupnost potravy během hnízdní sezóny je považována za důležitý faktor
poklesu početnosti. Dalšími známými negativními faktory jsou dlouhé a na sníh bohaté zimy, nedostatečná nabídka bezpečných míst pro hnízdění, napadání šelmami,
především kunou skalní a kočkou, kontaminace prostředí biocidy, úmrtí sov v různých technických objektech (např. komíny,
roury, vodní nádrže) či na silnicích – a konečně i přímé pronásledování a nelegální
obchod ze strany člověka.
Jak pomoci?
Pro sýčky lze připravovat místa pro hnízdění, například výrobou a instalací hnízdních budek. Dále je to odstranění nebo
eliminace „pastí“, v nichž sýčkové často

Budka pro sýčka obecného
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NOVINKY
V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Sýček obecný
umírají. Temné vertikální otvory v různých
rourách, větracích šachtách či komínech
přitahují pozornost a zvědavost mláďat i dospělých zvířat, které se následně
po hladkých stěnách nedokáží dostat zpět
na svobodu. Stejně rizikové jsou i nezabezpečené nádrže a zásobníky s vodou
či melasou, kde dochází k utonutí zvířat.
V místech s výskytem sýčka je proto žádoucí věnovat maximální pozornost minimalizaci rizik úmrtí v těchto pastech, a to
například ucpáním či překrytím různých
dutých struktur (nádrže, nefunkční fukary) pletivem.
Co je možné pro sýčky udělat?
V období rozmnožování je důležité
v blízkosti hnízd udržovat nabídku krátkostébelných lučních biotopů, a to jak sečením
či pastvou hospodářských zvířat. Na větších plochách luk i polí můžete instalovat
berličky (tvaru T), které představují důležité
posedy sloužící k efektivnějšímu lovu potravy. Také se můžete zapojit do mapování
sýčka obecného a jeho sídla.
Nebo můžete na takové aktivity přispět
prostřednictvím daru. Za 250 Kč lze zkontrolovat obsazenost jedné lokality sýčků.
Za 650 Kč se podaří odstranit všechny antropogenní pasti v jedné lokalitě, za 2500 Kč
je možné vyrobit a umístit speciální budku
s ochranou proti vypadávání mláďat.
Více se můžete dozvědět na webových
stránkách České společnosti ornitologické na adrese: http://new.birdlife.cz/sycek
Foto: Wikipedia (Arturo Nikolai from Galicia, Spain – Flickr,
CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3969785), (MOs810 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42007646)

Alois Jirásek
Staré pověsti české
Nejznámější převyprávění naší dávné historie
vyšlo poprvé již v roce 1894 a od té doby se
dočkalo množství dalších vydání i převyprávění. Při psaní knihy čerpal autor jak z lidové slovesnosti, tak ze starých kronik. A tak se můžeme opět ponořit do dávných dob a začíst
se do příběhů o praotci Čechovi, o Krokovi
a jeho dcerách, o Libuši a Přemyslovi, o dívčí
válce, o králi Svatoplukovi, knížeti Daliborovi
a dalších známých postavách naší historie.
Václav Kaplický
Kladivo na čarodějnice
Vraždící losinská a šumperská bestie jménem
Boblig, šílený inkvizitor
a jeho ochránci, kníže Liechtenstein a olo
moucký biskup téhož příjmení, vstoupili koncem 17. století
do dějin jako tvůrci hrůzostrašných čarodějnických procesů, při nichž osobně fanatický mnohonásobný vrah Boblig fyzicky
a psychicky zmasakroval, umučil, okradl
o čest a majetek a nakonec zaživa upálil
přes stovku nevinných obětí.
Michal Viewegh
Mafie v Praze
V Praze 11 kdosi tajně
sleduje, a dokonce fyzicky napadá opoziční politiky a občanské aktivisty,
krásnou makléřku Dianu
z finanční skupiny Patria
vydírá ruská mafie a ministr vnitra Stanislav
Langross předčasně propustí z programu
na ochranu svědků někdejšího lobbistu Darka Balíka, jenž na neznámém místě ukrývá
kompromitující materiály na mnoho českých
politiků. Novináři z MF DNES tudíž náhle nevědí, o čem psát dřív a okurková sezóna se
nekoná. To vše se odehraje v úvodu napínavého thrilleru, který autor napsal ve spolupráci se známým investigativním novinářem
Jaroslavem Kmentou. Stojí za přečtení.
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DOPRAVA

STARTUJÍ OPRAVY KOMUNIKACE Z ŘÍČAN DO UHŘÍNĚVSI
V úterý 7. března zahájila Technická
správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)
první etapu rekonstrukce páteřní komunikace z Říčan do Uhříněvsi, ulice
Přátelství – Černokostelecká.
Práce budou rozděleny do 4 po sobě
jdoucích etap, které budou probíhat až
do poloviny prosince 2017. První etapa, která zasáhne zhruba 600 metrů
této komunikace, skončí 2. května, kdy
se práce přesunou na další úsek směrem
k Uhříněvsi.
Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce je
pro tento rok jednou z uzavírek, které zásadně ovlivní dopravu v jihovýchodní části
Prahy. Ale je nutná, protože komunikace
je i kvůli nadměrnému přetížení zejména
kamionovou dopravou ve velmi špatném
stavu.
Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od května do července, třetí do srpna
a od září do prosince je naplánována poslední etapa.
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V rámci stavebních prací bude stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m
na obě strany na normovou šířku 9,5 m.
V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce
podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté budou po polovinách odfrézovány staré asfaltové vrstvy
a následně budou položeny nové. Na závěr bude položena vrstva speciálního tichého asfaltu.
Dopravní omezení
Rekonstrukce v 1. etapě pokrývá ulici
Přátelství od hranice hlavního města Prahy
(ulice Pod Bahnivkou) ke křižovatce Přátelství s ulicí Málkovskou včetně. Pro směr
z Prahy do Říčan zůstane po celou dobu ulice Přátelství v celém úseku průjezdná, a to
pro osobní automobily, autobusy PID i nákladní automobily, mimo tranzitní nákladní
dopravy bez omezení tonáže. Pro opačný
směr od Říčan do Prahy bude komunikace
Přátelství uzavřena a náhradní trasa bude

vedena pro osobní i nákladní dopravu
značenou objížďkou po silnici 101 na D1.
Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp.
Kutnou Horu, bude vedena směrovými tabulemi od kruhového objezdu Podleská x
Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová
na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Kamiony se z ulice Podleská dostanou na D1
rovněž po trase Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod
Chodovem. Objízdná trasa po D1 nebude
podléhat zpoplatnění.
Dojde i ke změně tras autobusových linek PID směrem do Prahy a s tím spojeným
umístěním náhradních zastávek. Ve směru
z Prahy bude trasa zachována, pouze dojde k posunu autobusové zastávky v prostoru staveniště.
Podrobné informace o objízdných
trasách a dalších podrobnosti k probíhající stavbě najdete na webových
stránkách TSK v sekci Významné stavby.

NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL 1/2017



DOPRAVA

ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK OD 29. 4. 2017
V souladu s požadavky městských částí, především v jihovýchodní oblasti hlavního města Prahy, na zlepšení provozu
Pražské integrované dopravy, a po vyhodnocení průběžné
odezvy od cestujících, dochází k termínu 29. 4. 2017 k úpravě
linkového vedení a parametrů provozu v oblasti Uhříněveska.
Z důvodu stále rostoucí poptávky, která je dána novou bytovou
výstavbou v oblasti Pitkovic a Křeslic, dochází k posílení provozu
z těchto oblastí ve vazbě na linku metra C ve stanici Háje prodloužením autobusové linky 213 z Jižního Města přes Křeslice a Pitkovice do zastávky Nádraží Uhříněves. Tato linka v plném rozsahu
nahrazuje stávající linku 232. Tato linka také nově nabídne přímé
spojení z Křeslic a Pitkovic do centrální části Prahy 10 s vazbou
na tramvaj v oblasti Spořilova, Vršovic a stanice metra Želivského.
Pro zajištění dopravy školních dětí z Křeslic a Pitkovic k základní
škole v Uhříněvsi bude zřízena školní linka 572 v trase Dolnokřeslická – Nové Pitkovice – Nové náměstí – Uhříněves, která bude v provozu pouze ráno ve dnech školního vyučování ve směru Uhříněves.
Ke zlepšení celkové dopravní obsluhy dochází také na území
městské části Praha Kolovraty s vazbou na sousední městské části,
kde dochází k posílení především základního přepravního směru
Kolovraty – Háje. Stávající linka 267 bude nově rozdělena na dvě



samostatné linky, které budou označeny čísly 226 a 227. Obě
linky budou mít shodnou trasu v úseku Háje – Škola Kolovraty, přičemž linka 227 bude pokračovat po dnešní lince 267 do Nedvězí,
zatímco linka 226 bude vedena ze zastávky Škola Kolovraty do Lipan a vybrané spoje v pracovní den budou dále pokračovat do Benic. Linka 226 tak v Lipanech zcela nahrazuje dosavadní linku 265.
Do zastávky Nádraží Uhříněves budou linky 226 a 227 zajíždět
pouze ve směru od centra, v opačném směru ke stanici metra Háje
budou vedeny přímo po komunikaci Přátelství bez zajíždění k Nádraží Uhříněves, což je i požadavkem městských částí.
Stávající linka 265 bude nově označena jako linka 228 a bude
vedena pouze ve trase Nádraží Uhříněves – Benice. Počet spojů
zůstává v tomto úseku beze změny.
Na základě požadavku MČ Praha Královice na zlepšení dopravní
obsluhy bude v přepravních špičkách pracovního dne část krátkých
spojů linky 266, které jsou nyní ukončeny v zastávce Uhříněves,
prodloužena po trase linky přes Hájek do Královic. Linka 266 současně změní označení na linku 229.
V souvislosti s novou bytovou výstavbou podél ulice Ke Kříži bude
nově zřízena zastávka Ke Kříži i v opačném směru (ve směru od Nového náměstí) pro linky 213, 228 a 325 v doposud nevyužívaném autobusovém zálivu cca 400 metrů za křižovatkou s ulicí Přátelství.

BEZPEČNOST

PRAŽSKÁ MĚSTSKÁ POLICE
SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ
Městská policie hlavního města Prahy si v letošním
roce připomíná 25 let své historie. Její vznik se datuje
k 11. květnu roku 1992. Ulice Prahy tehdy začalo střežit
několik desítek strážníků.
Během uplynulých 25 let se stala pražská městská policie nezastupitelnou složkou bezpečnostního systému našeho hlavního
města a díky každodenní práci strážníků se Pražané a návštěvníci
metropole mohou cítit bezpečněji.
V průběhu svých let prošla mnoha organizačními změnami a získala také příslušné technické prostředky k výkonu své činnosti.
Nyní, mimo běžné hlídkové práce a zajištění bezpečnosti obyvatel,
má Městská policie Praha na starosti například Psí domov, který
vznikl jako první městský útulek pro psy již v r. 1993, s moderní
veterinární ošetřovnou, včetně péče o zvířata se specifickými zdravotními potížemi a zvířata týraná. V průběhu dalších let přibyl útulek pro kočky. Aktivity městských strážníků se postupně rozšiřovaly
na další oblasti. Jmenujme péči o bezpečnost dětských hřišť, vznik
Poříčního útvaru, službu v nočních tramvajích, odvoz podnapilých
osob na záchytnou protialkoholní stanici, či tzv. parkovou policii
zajišťující hlídkovou službu v parcích a lesoparcích.
Její 25letou existenci připomene během roku několik akcí. 11. května to bude slavnostní ocenění a stužkování strážníků sloužících 10, 15,
20 a 25 let, 7. září oslaví strážníci výročí s Pražany na zábavném odpoledni na Žofíně. Pestrý program budou tvořit ukázky techniky, zvířat
a činnosti strážníků. Připraveno bude dopravní dětské hřiště a soutěže.
Proběhne zde také ocenění výherců výtvarné soutěže pro žáky 4. a 5.
tříd pražských základních škol, která byla vyhlášena v únoru.
Letošní slavnostní rok bude zakončen Dnem otevřených dveří,
kdy bude moci veřejnost navštívit klíčový útvar městské policie –
Centrální operační středisko.
n

n

n

Více informací na webových stránkách Městské policie:
www.mpp.cz
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ZVEME VÁS
NA TRADIČNÍ AKCE
I. pololetí

ČARODĚJNICE
Neděle 30. 4. 2017 od 18 hodin.

DĚTSKÝ DEN
Sobota 3. 6. 2017 od 10 hodin.
Obě akce se uskuteční jako vždy
na louce u dětského hřiště při ulici Hájová.



BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

10. března
10. března
18. dubna
29. května

Vlastimila Hübnerová
Jarmila Čermáková
Zdeněk Beneš
Jana Hübnerová

82 let
91 let
70 let
75 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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HISTORIE

Věřil v Boha a své pistole
V neděli 21. března uplyne 75 let od okamžiku, kdy po přestřelce
s několika příslušníky pražského Gestapa zahynul v parku u Prašného mostu v Praze 6 kolínský rodák a národní hrdina československého protinacistického odboje, štábní kapitán Václav
Morávek, brigádní generál in memoriam.
Legenda protinacistického odboje, který
jako poslední ze skupiny Tří králů odolával
léčkám, které na něj připravovali pražští
gestapáci, se narodil 8. srpna 1904 v Kolíně. Byl pokřtěn v evangelické víře a hluboce věřícím člověkem zůstal až do své smrti.
Když se ho jeho spolubojovník Josef Mašín
na jednom z jejich prvních setkání zeptal,
v co vlastně věří, odpověděl mu legendární
větou: „Věřím v Boha a ve své pistole!“
Václav byl chytrý chlapec, a tak po studiích následovala kariéra důstojníka prvorepublikové československé armády,
ověnčená také několika tituly armádního
přeborníka ve střelbě z pistole. Po okupaci země nacisty byl demobilizován a vrátil
se domů do Kolína, ale dlouho se nezdržel. Jeho vlastenecké cítění ho přivedlo
do řad protinacistického odboje. Spolu
s tehdejšími podplukovníky Josefem Balabánem a Josefem Mašínem utvořili nejúdernější zpravodajskou a diverzní skupinu, která vešla do historie pod názvem
Tři králové.
Kromě shromažďování zbraní, výroby
výbušnin a nástražných systémů, zajišťování emigrace důležitých lidí a vydávání
ilegálních tiskovin, byly nejznámějšími akcemi této skupiny dva pumové atentáty,
provedené v Berlíně. První výbuch se ozval

DOPADENÍ

Štábní kapitán Václav Morávek
v lednu 1941 v budovách říšského ministerstva letectví a policejního ředitelství. Nálože, vyrobené Třemi králi a ukryté v kufrech,
sem umístil švagr Josefa Mašína, kapitán Ctibor Novák. Druhý útok uskutečnili
v únoru 1941 na Anhaltském nádraží. Sem

Na Prašném mostě měl kpt. Morávek svůj pomník, který byl však vzhledem k rekonstrukci celého území a stavbě tunelu Blanka přemístěn do vojenských kasáren v Podbabě. Po ukončení stavby zde byl v říjnu 2014 odhalen nový památník
připomínající hrdinství kpt. Morávka i jeho dvou spolubojovníků.
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nálože umístil spolupracovník Tří králů,
průvodčí lůžkových vozů německých drah
Jan Karel. Cílem útoku měl být salonní vlak
říšského vůdce SS Heinricha Himmlera. Časovaná nálož vybuchla, avšak Himmlerův
vlak se z důvodu poruchy na trati zpozdil.
Oba atentáty tehdy vzbudily v nacistickém
hlavním městě značný rozruch.
Pravděpodobně nejvýznamnější činností
skupiny Tři králové, a jmenovitě pak Václava
Morávka, bylo navázání a udržování spojení mezi agentem A54 Paulem Thümmelem
a exilovou československou zpravodajskou
ústřednou v Londýně. Tento kontakt udržoval Václav Morávek až do své smrti.
Morávek (krycím jménem také León,
Vojta či Ota) vynikal místy až ztřeštěnou
odvahou. Například doručoval na pražské
velitelství Gestapa ilegální časopis, nebo
navštívil v převleku oblíbenou hospodu
šéfa skupiny pověřené jeho dopadením
Oskara Fleischera a nechal si od něj připálit
cigaretu. Poté mu poslal přátelskou zdravici s upozorněním na toto setkání.
V dubnu roku 1941 padl do léčky Gestapa velitel skupiny podplukovník Josef Balabán. Začátkem května téhož roku byla
také prozrazena ilegální vysílačka v pražských Hodkovičkách. Po krutém výslechu
zatčeného telegrafisty se Gestapo dostalo
na adresu dalšího místa, odkud se vysílalo, v ulici Pod Terebkou v Nuslích. Zde byli
večer 13. května 1941 při vysílání depeší
do Londýna zaskočeni gestapáckou přesilou telegrafista Stanislav Peltán, Josef Mašín a Václav Morávek. Peltán s Morávkem
se zachránili útěkem z okna. Mašín, který
jejich útěk kryl, byl těžce zraněn, zatčen
a uvězněn. V prosinci 1941 se Morávek
dokázal prostřílet z dalšího gestapáckého
obklíčení z domu v Karlově ulici, kde se
ukrýval. Avšak jaro 1942 se pro něj stalo
osudným.
V podvečerních hodinách 21. března
1942 byl v parku proti střešovické vozovně
zaskočen přesilou Gestapa Morávkův spolupracovník Václav Řehák, který zde měl
s Morávkem schůzku. Ten, když vystoupil
z tramvaje a viděl situaci, zahájil na skupinu gestapáků střelbu. Jeho protivníci ji okamžitě opětovali a ve vzniklé přestřelce Václava Morávka usmrtili. Několik následných
výstřelů gestapáka Fleischera do Morávkova obličeje bylo už jen barbarskou střelbou
do mrtvého těla.
Jindra Svitáková
foto Wikimedia.org
(foto pomníku: Mojmir Churavy – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36010523)

NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL 1/2017



VAŘÍME

INZERCE

INSPIRACE
NA JARNÍ SVÁTKY

n Zakázkový nábytek na míru:

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

n Vybavení mateřských škol:

nábytek do tříd, šaten, umýváren, sboroven,
ředitelen, kuchyní

n Vybavení zahrad MŠ:

Letošní zima byla klasická s mrazy a sněhovou peřinou, ale
dlouhá právě akorát. Koncem února sníh roztál a věřme, že
nás potrápí už jen sem tam nějakou malou přeháňkou. Vždyť
je krásné dívat se na rašící trávu a květinky, které už zdobí
naše zahrádky. A vzhledem k tomu, že Velikonoce letos připadají na polovinu dubna, vypadá to, že letos budeme mít
dostatek kopřiv na jarní nádivku a spoustu zeleně, kterou si
okrášlíme sváteční stůl i obydlí. Zde je několik inspirací.
Na prvním obrázku vidíte, jak pěkně se dají využít skořápky
od vajíček. Nemusíme letos sít osení či dávat cibulky do běžných
misek a květináčů, ale můžeme výzdobu připravit ve vaječných
skořápkách, které si odmastíme a natřeme vodou ředitelnými barvami. Do některých zasejeme osení, do jiných můžeme umístit
do aranžovací hmoty kytičku nebo cibulku, z níž nám vykvete.
Nabarvené skořápky můžeme také použít na ozdobení velikonočního věnce, který připravíme z proutků mladých vrb právě tak jako
pomlázku. Nebo si koupíme v zahradnictví korpus, který omotáme například stuhou. Spolu se skořápkami přilepíme tavnou pistolí
na věnec pár peříček, či jarní kytičku a vznikne hezké aranžmá.
Nebo můžeme skořápky naplnit chutnou pomazánkou či jarním bramborovým salátem. Ten se ovšem dá také podávat na talíři
svátečně dozdobený, jak vidíme na druhém obrázku. Stačí svazek
jarní cibulky nebo pažitka, vajíčko a mrkev.
A co s vajíčky, která přinesou vaši koledníci, nebo která zbydou
po odchodu koledníků, kteří dali přednost sladkostem? Vyrábějte
pomazánky, saláty nebo je podávejte k dobrému čerstvému chlebu
s máslem a pažitkou. Ale pokud z nich na talíři připravíte například
malé myšky, určitě budou chutnat o to víc.

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

PROČ PRÁVĚ VAJÍČKA?
Symbolika vajíček na velikonoční svátky je mnohovrstevnatá tak, jak Velikonoce postupně získávaly významy od pohanského přes židovský až po křesťanský.
Především vajíčko obsahuje zárodek života a je symbolem plodnosti, úrodnosti a vzkříšení. Už pohané vítali
vajíčkem jaro. Prý také symbolizuje zárodečný chaos
při vzniku světa, v němž právě skořápka značí bezpečí.
A z praktického hlediska byla vajíčka na velikonočním
stole určitě také proto, že v předcházejícím období
půstu se nesměla jíst.

Jarní bramborový salát
4 šálky vařených brambor
nakrájených na kostičky,
3 natvrdo
vařená
vejce
nakrájená na kostičky, 2 řapíky celeru, tence nakrájené, ½ šálku nakrájené zelené cibulky, 1 šálek na plátky
nakrájených ředkviček – vše dáme do misky, osolíme,
opepříme a smícháme s následující zálivkou: ½ šálku
majonézy, ½ šálku šlehačky, 2 lžíce octa, 2 lžíce cukru,
1 lžička plnotučné hořčice.
Jindra Svitáková, foto: Shutterstock
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