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Dle předpokladu investora (Hlav
ní město Praha) se pokračuje  
v rekonstrukci rybníka i letos. Ter
mín dokončení se bohužel ještě  
oddaluje.
Plná vodní  hladina  na  jaře  opět  
zmizela a pro stavbu se musel zřídit 
provizorní odtok do koryta Rokytky. 
V  současnosti je rybník vypuštěn, 
probíhají  zde práce  na  vybudování 
nového oválného  bezpečnostního 
přelivu. Je vybetonované jeho dno 
a pokračuje se na stavbě stěn. 
Dle informace z Odboru ochrany 
prostředí má být celková rekonstrukce 

rybníka hotova do 30. 7. 2019. Potom se 
rybník začne napouštět. Po  dokončení 
proběhne kolaudace stavby a celé 
vodní dílo bude uvedeno do provozu. 
Pokud nám bude přát počasí a zdatnost 
stavební firmy, bude rybník do konce 
roku opět v dobrém stavu. Je jasné, že 
rybáři již letošní sezónu nestihnou.

Rekonstrukce 
obecního 
parku

Letošní 
Čarodějnice 
v Královicích
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Nový zpravodaj MČ 
Praha-Královice

Vychází  druhé  číslo Královic
kého zpravodaje a zastihuje 
nás v  dalším ročním období, 
před námi je léto, doba prázd nin 
a dovolených. Rubriky časopisu 
jsou zachovány a objeví se 
v  něm již první pozvánky na 
kulturní akce. Časopis má i  no
vou funkci – možnost inzerce. 
Její podmínky jsou uveřejněny 
na internetových stránkách 
a  stručně na poslední stránce 
časopisu. Některé zmiňované 
investiční akce se podařilo 
dokončit, některé mají konec 
stále před námi.  Přejeme Vám 
pěkné čtení. Vaše zastupitel
stvo MČ Královice.

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.

Jak pokračuje 
rekonstrukce  
rybníku?



ÚŘAD INFORMUJE

Přes nepřízeň počasí a zpoždění 
stavební firmy je park dokončen. 
Opěrné zdi stojí, jsou omítnuty. 
Všechno vybavení je osazeno, stav
ba altánu kompletní. Stavba byla 
investorem MČ Královice převzata 
a uvedena do provozu. Park  nabízí 8 
laviček, 2 dětská skákadla, posezení 

Rekonstrukce obecního 
parku byla dokončena!

Projednané body programu
•	 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	

zprávu o plnění rozpočtu k 30. 4. 
2019 a schválilo hospodaření 
MČ k tomuto datu

•	 Účetní	seznámila	přítomné	 
s účetní uzávěrkou za rok 2018, 
kterou následně zastupitelstvo 
schválilo

•	 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	
zásady pro poskytování  
cestovních náhrad  

a schválilo, že se těmito zása
dami bude řídit

•	 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	
zprávu grantové komise  
o poskytnutí grantů vyhlášených 
MČ na podporu v oblasti 
společenských aktivit pro rok 
2019 a schválilo výši jednot
livých žádostí

•	 Starosta	seznámil	přítomné	 
s výběrem zhotovitele na akci  
 prodloužení chodníku směr  

Netluky a zastupitelstvo  
schválilo firmu Commatel – Uher 
jako jejího zhotovitele

•	 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	
podmínky reklamy v obecním 
časopise a schválilo ceník na 
zpoplatnění reklamy

Další	 veřejné	 zasedání	 Zastupitel
stva MČ Praha Královice se uskuteční 
v pondělí dne 10. 6. 2019 od 18 ho-
din v zasedací místnosti úřadu.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 6. 5. 2019

v altánu a díky napojení na elektrický 
proud i místo pro případné setkání 
(např. i s ozvučením). Drobná zeleň 
včetně stromů je zasazena a budeme 
jen čekat na její úspěšný růst. Výsle
dek posuďte sami z nabídnutých 
snímků nebo se zde zastavte při Vaší 
procházce.



LIDÉ A OKOLÍ

Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi 
(před starou kovárnou – čp. 56)

Kontejnery na velkoobjemový 
odpad (vždy od 16 do 20 hod)
Čtvrtek 13. 6.
Čtvrtek 8. 8.

Kontejnery na bioodpad  
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota 15.6.
Sobota 29.6.

Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu
Sobota 10. 8. 10:40–11:00hod

Termíny přistavení 
kontejnerů v nejbližším 
období

Pálení čarodějnic je dávný slovan
ský svátek, který si každoročně rádi 
připomínáme.	 Známe	 jej	 i	 pod	 jinými	
názvy – Valpružina noc nebo Filipo
jakubská noc. Nejen děti, ale i dospělí 
se na čarodějnice moc těší a ženy se 

Čarodějnice
v Královicích

Udělali jsme další  krok  pro  
recyklaci,  v  Královicích  bylo  
zřízeno  druhé  místo  pro  
kontejnery na tříděný odpad, 
konkrétně na papír, sklo, kovové 
odpady, nápojové obaly a plas
ty. Nachází  se  v ulici Kuťatská 
a slouží  již  od  dubna..
První  stanoviště  kontejnerů  
u “hřiště” stále zůstává.

Nové místo pro 
kontejnery na 
tříděný odpad

za čarodějnice dokonce i převlékají. 
Ne jinak to bylo i v  Královicích. To 
vše proběhlo v  úterý 30. 4. 2019 na 
hřišti TJ Sokol Královice. Letošním  
čarodějnicím  přálo  počasí. Podívejte 
se podle fotografií, jak to probíhalo. 



KULTURA/ SPORT
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Víceúčelové hřiště rozšiřuje stáva
jící  areál TJ Sokol Královice o novou 
multifunkční plochu,  která  umožní hru 
dalších sportů jako je volejbal, nohej
bal či florbal. Plocha je připravená po 
instalaci ohrazení sloužit v zimě i jako 
kluziště. Hřiště o rozměru 17x28 metrů 
má  betonový povrch a otvory pro in
stalaci	 sloupků	 pro	 síť.	 Zhotovitelem	
akce je firma Profistav Praha. Hřiště 
bude dokončeno v červnu letošního 
roku. Stavba bude ještě doplněna 
stavební buňkou, která se osadí 
o měsíc později. Celá  akce  je  finan
covaná z mimořádné  dotace MHMP 

Je to neuvěřitelné, ale i v dnešní době 
se najdou lidé, kteří jsou sobečtí k os
tatním i k naší přírodě.
V sobotu 6. 4. proběhla akce „Ukliďme 
Česko“ a  v noci na 8. 4. se na cestě 
k naší čistírně odpadních vod ob
jevila černá skládka.  Podle fotografie 
můžete vidět, že chtěl někdo ušetřit za 
skládku a bylo mu jedno co způsobí. 
Protože se tento „dárek“ objevil 
v našem katastru, a protože má naše 
obec zájem o pořádek, musel  náš 
Úřad	MČ	vše	odstranit.	Celá	likvidace	
stála obec 17.809 Kč.  Doufejme, že je 
to jen ojedinělý případ.

Víceúčelové sportovní hřiště

Černá skládka

Každoroční akce 
pořádaná místní 
tělov ýchovnou 
jednotou Sokol 

Královice – oslava Dne dětí se 
uskuteční v sobotu 15. 6. 2019 od 
14:00 hod.  
Zveme	 všechny	 děti,	 rodiče,	
prarodiče i ostatní spoluobčany na 
hřiště TJ Sokol Královice. Pro děti je 

připraveno velké množství různých 
soutěží, cen a dárků. Nebude 
chybět ani vysokozdvižná plošina 
a tradiční táborák s opékáním buřtů. 
Budeli hezké počasí, těšte se na  
dovádění v  pěně. Pro odvážné je 
připraveno stanování na hřišti přes 
noc (s vlastní výbavou). 
Tato kulturní akce je spolufinan
cována MČ Praha Královice.

V našem časopise můžete od 
tohoto čísla inzerovat. Uvádíme 
šablonu inzerce s rozměry a její 
cenou. Podrobnější informace 
jak postupovat najdete na webu 
www.mckralovice.cz v záložce 
Časopis.
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na sportovní stavby 2018 za podpory 
tehdejšího náměstka Ing. Dolínka.
Přejeme všem občanům Královic 
pěkné sportovní výkony.

TJ Sokol Královice za 
finanční podpory  MČ 
Praha Královice zve 
srdečně všechny v so-
botu 13. července 2019 

na pouťovou zábavu na svatou Marké
tu, která se bude tradičně konat v areá
lu sportovního klubu. Slavnost začne 
fotbalovými zápasy od 15 a 17 hod. 
V prvním  zápase nastoupí za Královice 
Stará garda – bývalí hráči a v druhém 
současné mužstvo A. Po ukončení 
zápasů zahájí od 19 hod. zábavu 
taneční	kapela	Xband	Zdeňka	Menze
la. Vstupné je dobrovolné. Přijďte se 
pobavit, rádi Vás všechny uvidíme.

Pozvánka na 
pouťovou zábavu

POZVÁNKA NA DEN DĚTÍ 


