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Rekonstrukce rybníku

Nový zpravodaj MČ
Dostáváte do rukou první číslo
časopisu naší Městské části.
Je to jedna z prvních novinek
letošního roku. Časopis bude
vycházet každé čtvrtletí a bude
přinášet krátké zprávy z jed
nání zastupitelstva, informace
z probíhajících akcí a aktuální
pozvánky na sportovní nebo
společenské akce. Přinese
i praktické informace pro život
v naší MČ.

V Mydlinkách začala v dubnu 2018
rekonstrukce rybníku. Jak víme je
napájen potokem Rokytka, který k nám
přitéká z Nedvězí. Za poslední desetiletí
je to již jeho druhá velká rekonstrukce.
Jeho špatný stav vyvolal nutnost prové
st nové zásadní úpravy.
Rybáři tak museli vynechat jednu
sezónu a těšit se, že vše půjde podle
plánu.
V rybníce se nakonec ukázalo, že se zde
nashromáždilo celkem 4 000 m3 sedi

mentu, což výrazně zatěžovalo fungo
vání vodního ekosystému a prodloužilo
i jeho sanaci . Hlavní část kalu je již
odvezena a v současnosti probíhá
zpevnění jeho podemletých břehů.
Na zásadní přestavbu ještě čeká
bezpečnostní přeliv, který v současnosti
neodolá velké vodě a jeho betonové
konstrukce jsou místy poškozené.
Stávající splav tak bude zcela odstraněn
a nahradí ho nový kašnový přeliv
připravený i na stoletou vodu.

Pokračování na str. 2

Rekonstrukce
obecního
parku

Tipy
na nové
knihy
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Časopis vychází v elektronic
ké (na našich internetových
stránkách) i tištěné formě (přímo
do Vašich schránek). Případné
dotazy či náměty ohledně
časopisu můžete adresovat na
adresu: redakce@mckralovice.cz.
Přejeme Vám pěkné čtení
a úspěšný rok 2019. Vaše zastu
pitelstvo MČ Královice

ÚŘAD INFORMUJE

Pokračování ze str. 1
K přelivu bude umístěno i nové
vypouštěcí zařízení se schodištěm
a lovištěm. Všechny zpevňující kon
strukce budou provedeny z kamen
ných prvků (křemitého porfyru a pís
kovce).
Investorem celé akce je Hlavní město
Praha, které akci provádí v rámci pro
jektu Obnova a revitalizace nádrží.
Tento projekt probíhá již od roku
2002 a zvládl již opravit 55 nádrží.
Naši rekonstrukci provádí firma PAS
NATURA, která má ve svých refe
rencích podobné stavby jako Revi
talizace rybníku v Dubči, odbahnění
vodní nádrže Džbán na Praze 6 nebo
vodní nádrže Hostivař.
Práce měly optimisticky skončit již
v roce 2018, ale v průběhu stavby byl
oznámen nový termín dokončení na
květen 2019.
Přejme si, aby situace s vodními
srážkami v naší republice byla lepší
a umožnila nový rybník napustit tak,
aby stihl jeho letní sezónu.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 17. 12. 2018
Projednané body programu
• zastupitelstvo schválilo v yrovnaný
rozpočet Městské části PrahaKrálovice na rok 2019 na
straně příjmů i výdajů ve výši
3 933 000 Kč
• zastupitelstvo schválilo Řád
veřejného pohřebiště v MČ PrahaKrálovice s účinností od 1. 1. 2019
• zastupitelstvo vzalo na vědomí
náklady spojené se správou míst
ního hřbitova svaté Markéty za rok
2019 a schválilo částku na správu
hřbitova ve výši 350 Kč/rok/jeden
hrob

• dále schválilo uzavření tři smluv
na údržbu zeleně s firmou Martin
Dzik na dobu 2 let s účinností od
1. 1. 2019 (údržba zeleně v MČ,
údržba hřbitova, úklid komuni
kací)
Dále zastupitelstvo souhlasí:
• s uzavřením smluv o zřízení
věcného břemene s firmou
PREdistribuce, a.s. na pozem
cích parc.č.233/1, 229/1, 213/1
• s darovací smlouvou od p.
Janovského na pozemku
parc.č.284 v k.ú. Královice
(pozemek u hřbitova)

• s dodatkem smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o. na
„Rekonstrukci komunikace v ulici
K Markétě“
• s nájemní smlouvou na pronájem
části pozemku parc. č. 173/2
s panem Bradáčem (v ulici
Ke Zbrojnici)
• se záměrem vydávat obecní
časopis MČ Praha-Královice
Další veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha Královice se uskuteční
v pondělí dne 6. 5. 2019 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu.

LIDÉ A OKOLÍ

Rekonstrukce
obecního parku

Novinka pro
poruchy veřejného
osvětlení
Praha má nového správce
veřejného osvětlení, firmu Tech
nologie hlavního města Prahy.
V případě nefunkční lampy, kterou
budete chtít opravit je připravena
rychlá služba.
Pro nahlášení havárií a poruch na
veřejném osvětlení kontaktujte
dispečink THMP na bezplatné
lince 800 40 40 60 nebo použijte
kontaktní formulář na webu
společnosti.

Obecní park, tak trochu nezvyklé
označení pro vesnickou aglomeraci, je
území, které se nachází mezi ulicemi
Ke zbrojnici a K Uhříněvsi.
Tato plocha obsahovala v dávné minu
losti obecní „pastoušku“ a v nedávné
minulosti několik laviček s travnatou
plochou.
Záměrem tohoto projektu je vytvořit
v naší obci centrální plochu, která

by umožnila různá setkání, posezení
a vytvořila by tak obecní náves. Před
zahájením akce byla na realizaci
získána v průběhu roku 2018 dotace
od Magistrátu HMP a mohlo se začít.
Nejdříve s projektem a pak s vlastními
stavebními pracemi. Dotace dorazila
na náš účet v druhé polovině roku
a tak i zahájení padlo na listopad 2018.
Díky nezdarům stavební firmy se celý
projekt parku do konce
roku nepodařilo dokončit
a finále se tak posunulo do
letošního roku.
V současnosti jsou vybu
dovány hlavní stavební
části - opěrné zdi, dřevěný
altán a obrysy hlavních
komunikací.
Dokončení
prací je tedy nyní závislé
na ukončení zimy. Jakmile
to klimatické podmínky
dovolí, budou provede
ny zahradnické úpravy
a provedou se všechny
dokončovací práce.
Můžeme se tedy na jaře
těšit na novou pěknou plo
chu, kde si budeme moct
odpočinout na lavičkách
u altánu nebo se sejít na
konci roku při rozsvícení
vánočního stromu.

Při hlášení poruch a havárií VO
uveďte identifikační číslo lampy.
Pokud neznáte číslo lampy,
uveďte ulici a číslo popisné domu
v přímé blízkosti lampy, případně
nejbližší objekt, identifikovatelný
na mapě.
ZNAČKA: BUDE TO RYCHLEJŠÍ

Termíny přistavení
kontejnerů v 1. pololetí
2019
Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi
(před starou kovárnou – čp. 56)
Kontejnery na velkoobjemový
odpad (vždy od 16 do 20 hod)
Čtvrtek 7. 3.
Čtvrtek 11. 4.
Čtvrtek 16. 5.
Čtvrtek 13. 6.
Kontejnery na bioodpad
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota 9. 3.
Sobota 23. 3.
Sobota 27. 4.
Sobota 11. 5.
Sobota 25. 5.
Sobota 15. 6.
Sobota 29. 6.
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Úterý 26. 2.
17:40–18:00hod
Úterý 28. 5.
17:40–18:00hod

KULTURA/ SPORT

Tipy na nové knihy
Historie naší obecní knihovny má
celkem dlouhou historii. Byla pro
všeobecné vzdělávání a rozvoj kul
turního povědomí založena již v roku
1922. Jak jistě víte, máme i dnes
v Královicích možnost půjčovat si knihy
v knihovně budově školy. Jaké knihy
to jsou, se dozvíte na internetových
stránkách MČ v rubrice „Místní knihov
na“. Přečíst si něco pěkného mohou děti
i dospělí. K dispozici jsou díla v tištěné
verzi, ale i jako e-knihy. V poslední
objednávce z minulého roku přibylo
celkem 24 nových titulů. Přinášíme dvě
ukázky z našich přírůstků.

Winston Groom
Gump & Company
Jedná se o pokračování
slavného
amerického
románu, který byl i zfil
mo
ván, sleduje další
osu
dy svého hlavního
hrdiny. Tento roztomilý
člověk, který pobláznil celý svět se
vrací v dlouho očekávaném pokra
čování. Forrerst je trochu starší,

a svým jedinečným a zvláštním
způsobem i moudřejší. Kniha začíná
nečekaně, Forrest je úplně na mizině
a zametá podlahu v New Orleans, aby
se mohl postarat o svého malého
syna. Ovšem jak již víme, nikdy se
nesmíří se svým osudem a zane
dlouho je opět v centru dění.

Robert Bryndza
Dívka v ledu
Je to detektivní román od anglického
autora. Poté co je v parku v jižním
Londýně pod vrstvou ledu nalezeno
tělo mladé ženy, na místo přijíždí de
tektiv šéfinspektor Erika Fosterová.
Oběť, krásná dívka z mocné a bo
haté rodiny, měla podle všeho do
konalý život. Když Erika začne pátrat
hlouběji, vynoří se souvislosti mezi její
vraždou a smrtí tří prostitutek, které
někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil
do vodních ploch po Londýně.
Jaká je spojitost mezi dcerou vlivného
lobbisty, který si myslí, že může
ovlivňovat i vyšetřování, s mrtvými

imigrantkami? Jaké temné tajemství
dívka v ledu skrývala? Čím více se
Erika přibližuje k odhalení pravdy, tím
více se vrah blíží k Erice.
Z dalších nových titulů uvádíme:
Na větrné hůrce, Oltář ztraceného
ráje, Terror, Sněhulák, Alchymista, Po
hádkový dědeček, Zápisník malého
zálesáka aj.

Setkání se seniory
Znovu se po roce uskutečnilo
předvánoční posezení se seniory.
Místní občané se sešli v listopa
dové sobotě 24. 11. 2018 v pros
torách školy a sídlu úřadu městské
části.
Pan starosta v krátkosti
informoval
přítomné
o současném i budoucím
stavu investičních akcích
v Královicích a představil
nové členy zastupitel
stva. Jako každoročně
bylo připravené i malé
pohoštění. Byl to příjemný
večer a z dobré nála

dy a vzpomínání
přinášíme moment
ky, které jsou cen
ným dokumentem
z každoroční akce.

Na konci setkání popřál
starosta všem přítomným
příjemný a klidný závěr
roku a mnoho sil do
dalších let.
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