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Vítání občánků

Na začátku června proběhlo
v prostorách úřadu tradiční
vítání
občánků.
Máme
radost, že nám přibývá
mladá populace, protože
se tím podařilo zastavit
dlouhodobý úbytek oby
vatelstva v Královicích.
Letos se setkání zúčastnilo
celkem 9 dětí spolu s jejich rodiči.
V minulých letech se vítání konalo
jednou za dva až tři roky za stejného
počtu novorozenců. Akci zahájilo vy
stoupení dětí z mateřské školky, které
předvedly recitační pásmo a několik

Léto se s námi
pomalu loučí
Prázdniny jsou za námi, léto
pomalu končí a Vy dostáváte
do rukou třetí číslo našeho
časopisu. Hlavní akce roku,
Den dětí a Pouť jsou za námi,
na stránkách přinášíme článek
o jedné z nich. Hlavní doba
dovolených je u konce, děti
půjdou opět do školy. TJ So
kol dokončil před prázdninami
z dotace MČ dětské hřiště pro ty
nejmenší. Vyražte tam s dětmi
a užijte si chvilku v pěkném
prostředí areálu u Rokytky.
Aby nám hřiště vydrželo co nej
déle pěkné, zachovávejte pra
vidla jeho provozu a po svých
dětech vždy uklízejte, aby si užili
i ostatní.

písniček. Po proslovu starosta osobně
blahopřál všem rodičům a požádal
je o podpis do pamětní knihy. Děti
obdržely upo
mínkové dárky a vítání
občánků bylo zakončeno slavnostním
přípitkem.

Pouťová
zábava na
sv. Markétu

Nový
chodník
k Uhříněvsi
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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.

ÚŘAD INFORMUJE

Pouťová zábava

na sv. Markétu

Za finanční podpory MČ Praha Králov
ice pořádal TJ Sokol Královice v sobo
tu 13. července 2019 pouťovou zábavu
spolu se svátečními fotbalovými zá
pasy. Celý areál hřiště byl zázemím
pro klasické pouťové atrakce pro naše
děti a připomněl svým rozsahem jen
slabě poutě v minulosti obce. Vlastní
slavnost začala v 15 hod. prvním zá
pasem mezi Královicemi a Křenicí,
v druhém zápase pak hráli Králov
ice proti Královicím – bývalí hráči
proti současnému mužstvu A. Počasí
naší pouti přálo a déšť se spustil jen

ve 
chvíli kdy to nevadilo.
Večer tak mohla začít klidně
taneční zábava. K poslechu
i tanci hrálo hudební trio - ka
pela X-band Zdeňka Menze
la. Její dvě zpěvačky zdárně
předváděly svoje pěvecké
umění a celý večer kapela
zpříjemňovala sobotní zába
vu. Děkujeme všem za účast,
pořadatelům za zajištění
tradiční vesnické zábavy
a těšíme se na královickou
pouť v dalším roce.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 10. 6. 2019
Hlavní projednané body
programu:
• Účetní seznámila přítomné se
závěrečným účtem za rok 2018.
Zastupitelstvo jej schválilo
• Starosta seznámil přítomné
s plánovací smlouvou s firmou
Projekt Zeta Holding, zastupitel
stvo schválilo smlouvu k podpisu

• Zastupitelstvo schválilo zahájení
projektové přípravy na Rekon
strukci střechy a fasádního pláště
budovy Školy č.p.66

• Zastupitelstvo schválilo podpis
dodatku k nájemní smlouvě se
ZUŠ LYRA na nebytové prostory
v objektu Školy

• Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu starosty o nevyhovu
jícím technickém stavu místního
rozhlasu a schválilo zahájení
projektové přípravy na
rekonstrukci tohoto
zařízení

Další veřejné zasedání Zastupitel
stva MČ Praha Královice se
uskuteční v pondělí dne 9. 9. 2019
od 18 hodin v zasedací místnosti
úřadu.

LIDÉ A OKOLÍ

Rybník
v Mydlinkách
bude brzy
dokončen!

Chodník k Uhříněvsi
Jistě jste si všimli, že se v Královicích
začaly objevovat nové chodníky –
v ulici K Hájku, K Nedvězí. Tyto jsou
z dílny soukromých investorů. V tom
to roce by se měl však objevit i další
chodník tentokrát v režii MČ Královi
ce. Bude navazovat na křižovatku
K Uhříněvsi / K Hájku a povede ve
směru k Uhříněvsi po pravé straně
silnice. Bude v místě, kde dříve ve

Rekonstrukce rybníka je v jeho
závěrečné fázi. Stavební části
jsou dokončené a čeká se
na jeho uvedení do provozu.
Voda zatím stále protéká jen
prostředkem vypuštěného ryb
níka, ale je již vidět světlo na
konci tunelu... Můžeme se již
těšit na jeho novou hladinu.

dla úvozová cesta. Povede až k první
odbočce do Netluk. Cesta umožní
pěší chůzi v bezpečí mimo silniční
vozovku. Bude tedy možné rozšířit
Vaše procházky po okolí nebo pěší
zkratku do Uhříněvsi. V současnosti
je vybrán zhotovitel stavby a čeká
se na konečné povolení k zahájení
prací. Akce je plánována do konce
letošního roku.

Víceúčelové sportovní hřiště
Jak jsme psali v minulém čísle, nové víceúčelové
hřiště je dokončeno, stavba převzata a zkolaudová
na . Může tak naplno sloužit občanům Královic. K dis
pozici je samozřejmě hrací síť, která se bude instalo
vat na přenosné tyče. Případní zájemci z Královic si
mohou hrací plochu rezervovat zdarma u TJ Sokol
Královice na telefonu – Miroslav Pensdorf – telefon
604 945 924.

INFORMACE Z ÚŘADU MČ
• Jednou ze základních působností úřadu MČ je i evidence obyva
tel. Protože všechny státní úřady nejsou ještě vzájemně propojeny,
chceme Vás požádat pro případ, kdy se Vám narodí miminko a bude
mít trvalý pobyt v Královicích, o sdělení této šťastné události. Obraťte
se prosím v tomto případě na kancelář úřadu – tel. 724 190 291.
Matriky nám tyto informace již 2 roky neposkytují.
• Šestkrát za rok vychází pro seniory časopis „Pražský senior“- nyní
máme jeho nové číslo. Jsou tam zajímavé, užitečné rady, tipy a za
jímavosti pro seniory. Zkuste nové čtení. Zájemci si časopis mohou
vyzvednou ZDARMA v kanceláři úřadu, v knihovně či vstupní chodbě
budovy Úřadu MČ.

Termíny přistavení
kontejnerů v nejbližším
období
Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi
(před starou kovárnou – čp. 56)
Kontejnery na velkoobjemový
odpad (vždy od 16 do 20 hod)
Čtvrtek 12. 9.
Čtvrtek 10. 10.
Čtvrtek 14. 11.
Čtvrtek 5. 12.
Kontejnery na bioodpad
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota 14+28. 9.
Sobota 12+26. 10.
Sobota 9+23. 11.
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
úterý 15. 10.
17:40–18:00hod

KULTURA/ SPORT

Pozvánka na setkání
se seniory

Královické světlušky
Zveme všechny děti a rodiče na každoroční akci
pořádanou TJ Sokol Královice – 13. světluškový
pochod Královicemi, který se bude konat v pátek
1.listopadu. Sraz v 17:30hod v novém parčíku
(před krámkem s potravinami), zakončení je na
hřišti, kde bude děti čekat sladká odměna.

Na konci listopadu se uskuteční
další tradiční setkání s našemi
seniory. Pozvánka s přesným ter
mínem bude uveřejněna na stan
dardní vývěsce.

Povinná výbava – LAMPION – případně jiný
svítící předmět.

Inzerce ve zpravodaji

inzerce

Fotbalové zápasy
Po úspěšné sezóně podzim 2018/ jaro
2019, kdy Královice skončily na krás
ném druhém místě v nejvyšší soutěži
v Praze, zahájil oddíl fotbalu TJ SO
KOL Královice sezónu 2019-2020 již
třemi zápasy s průměrnými výkony.
Jak budou fotbalisté hrát na domácí
půdě se můžete přesvědčit v níže uve
dených termínech. Kromě dospělých
má královický fotbal i čtyři družstva
mládeže – mladší dorost a tři družstva
žáků. Přijďte si zafandit na domácí
hřiště v těchto termínech:

V našem časopise můžete
inzerovat. Podrobnější informace
jak postupovat najdete na webu
www.mckralovice.cz v záložce
Časopis.

TJ SOKOL KRÁLOVICE,
ODDÍL FOTBALU,
hledá do oddílu mladších
a starších žáků nové členy
a současně i trenéry
a organizační pracovníky.
V současných soutěžích
máme přihlášena celkem čtyři
družstva mládeže. Všechny
zájemce rádi přivítáme
a budeme se těšit na
případnou spolupráci.

Formát 1 (168x135mm) – 125 Kč
Formát 2 (110,5x135mm) – 85 Kč
Formát 3 (168x70mm) – 65 Kč
Formát 4 (110,5x70mm) – 45 Kč
Formát 5 (53x70mm) – 25 Kč
Podklady tiskové PDF.
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7. 9.
21. 9.
5. 10.
19. 10.
26. 10.
9. 11.

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

Královice - Třeboradice
Královice - Admira B
Královice - Podolí
Královice - Vyšehrad B
Královice - Hostivař
Královice - Dukla JM

rybníku
Rekonstrukce

V případě Vašeho zájmu nás
můžete kontaktovat na email:
michalvanha@ icloud.com
nebo na telefon:
604 945 924.
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j MČ
Nový zpravoda

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

Kontaktujte nás, zařadíme váš dům, byt nebo
pozemek do naší nabídky a najdeme vám zájemce
s maximální možnou nabídkou!

ČESTLICKÁ
REALITNÍ

Dostane
te
dárek rocní vs
tup
do Aqua
palace*

REALITY JINAK: naše nabídky jsou
exkluzivní a ve většině případů neveřejné.
Přemysl Mrzena, tel.: 603 423 690
* Akce se vztahuje na nově uzavřené exkluzivní smlouvy.
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