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Lampionový průvod
s ohňostrojem

Přelom října a listopadu je ve znamení
dušiček i Halloweenu. Halloween,
anglosaský svátek, nemá v Česku
takovou tradici jako v anglicky mlu
vících zemích, daleko hlubší význam
má svátek Všech svatých, lidově
dušičky – Památka zesnulých. K to
muto období patří i tradiční lampi
onové průvody či oslavy. Dnešní
Památka zesnulých – dušičky, nava
zují na první listopadový den, na něž
podle církevní tradice v liturgickém
kalendáři připadá svátek Všech
svatých. Jako každý rok pořádal
TJ SOKOL Královice z příspěvku MČ
Královice „Světluškový pochod“.
Letošní byl v pořadí již třináctý. Naše

akce připadla právě letos na pátek
1. listopadu. Všichni účastníci se sešli
v novém královickém parčíku a vyrazili
na večerní trasu. Viděli jsme mezi se
bou stylové masky, mnoho lampionů
a světýlek. Lampionová procházka
dětí i rodičů byla již tradičně ukončena
na fotbalovém hřišti, kde na všechny
čekalo malé občerstvení – pečené
buřty, čaj a sladkosti. Večerní déšť
přerušil bohužel tradiční soutěže pro
děti. Na závěr setkání oblohu rozzářil
krásný ohňostroj. Rádi touto ces
tou poděkujeme firmě Ohňostroje
Krupička, která přispěla kromě SO
KOLu a MČ na realizaci světelné
show. Byl to velkolepý zážitek.

Královická
tvrz

Královický
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Letošní rok končí…
Dostáváte do rukou poslední
číslo našeho časopisu v tomto
roce. Je to doba výlovů rybníků,
adventu, Vánočních svátků
a oslav konce roku. Děti nejdříve
čekají na Mikulášskou nadílku
a pak se těší na Štědrý den.
Dospělí uzavřou svůj pracovní
rok, popřejí si se svými známými
a kamarády klidné Vánoční svát
ky. U této příležitosti se mnohdy
sejdou rodiny v mnohem větším
počtu než v průběhu roku.

Závěrem mi dovolte popřát
Vám jménem celého zastu
pitelstva klidné a spokojené
Vánoce a mnoho zdraví v roce
2020. Rádi Vás budeme nadále
informovat o praktických infor
macích, zajímavostech i akcích
MČ v novém roce.
S přáním všeho dobrého za RR
Ing. Jiří Rathouský

ÚŘAD INFORMUJE

KRÁLOVICKÁ TVRZ

Po složitém osudu areálu Královické
tvrze dostala jeho rekonstrukce
konkrétní podobu a jasný časový
plán. Vlastník a investor developerská
společnost Nové Královice spol. s r.o.
po dlouhých 5 letech získal všechna
potřebná stanoviska a povolení
k rekonstrukci národní kulturní památ
ky – věže a celého areálu. Minulý
měsíc tak mohl zahájit pod odborným
dohledem Národního památkového
ústavu celkovou rekonstrukci symbolu
Královic. Práce navazují na jejich zá
chranné práce v roce 2016 – oprava
krovu a výměna střešního pláště.
O konkrétní informace se s námi
podělila jednatelka společnosti Ing.
Libuše Malá:

Jak bude věž po rekonstrukci
vypadat?
Bude krásná, bude to symbol Královic.
Máme zpracovaný rozsáhlý restau
rátorský průzkum, který potvrdil, že
se na plášti budovy dochovaly roz
sáhlé oblasti renesančních omítek
se sgrafitovou kvádrovou bosáží (tzv.

psaníčka). Nyní provádíme rekonstruk
ci sgrafitové výzdoby v doplňkové
formě k originálu. Uvnitř věže budou
zachována 4 stávající podlaží s vnitřním
schodištěm pocházející z poslední
přestavby věže okolo r. 1910. V prvním
patře restaurátorský průzkum odhalil
podbitím zakrytý původní dřevěný
strop se zbytky renesanční výmalby.
Dendrochronologické testy stropních
trámů potvrdilo datování do roku 1560.
Původní renesanční výmalbu stropu
naši restaurátoři citlivě zachrání, aby
bylo toto kulturní dědictví předáno
příštím generacím.

Kdy bude věž hotová a co tam
bude?
Rekonstrukce věže bude hotová v říjnu
2020, věž zůstane ve vlastnictví de
velopera, který jí má v úmyslu otevřít
veřejnosti a bude sloužit jako prostor
pro pořádání výstav, vernisáží, kul
turních, společenských a zájmových
akcí. Pokud máte zájem, či nápad
a chcete se podílet na programu
Královické tvrze, napište nám na email
info@novekralovice.cz.

Co bude dál s celým areálem
Královické tvrze?
Celý areál projde generální rekon

strukcí. Budovy památkově chrá
něných
hospodářských
budov
citlivě opravíme, vznikne zde res
taurace s kavárnou, byty, mateřská
školka. Východní strana areálu bude
doplněna novou zástavbou řadových
dvojdomů a hned vedle historické
věže plánujeme novou budovu rad
nice MČ Královice. Vnitřní prostor
areálu tak dá vzniknout novému centru
obce – náměstí s malou vodní plochou
a vzrostlou zelení. Královicím dopo
sud chybí náměstí, tedy prostor, kde
se potkávají sousedé, místo, kde se
konají veřejné, kulturní a společenské
akce, místo velikonočních a vánočních
trhů. Celá rekonstrukce areálu bude
dokončena v prosinci 2021.

Kdo to celé financuje?
Projekt financuje developer Nové
Královice spol. s r. o. z vlastních zdro
jů, a to v souladu s principem vysoké
společenské odpovědnosti. Každý
může pomoci se záchranou kul
turního či přírodního dědictví dle
svých možností, někdo tím, že zasadí
strom, někdo tím, že v krajině správně
hospodaří s vodou a někdo tím, že
zachrání národní kulturní památku,
princip je vždy stejný – chtít měnit věci
k lepšímu.

LIDÉ A OKOLÍ

Vánoční a novoroční
svoz odpadu

Královický rybník
Investor Hlavní město Praha dokončil
stavebně rekonstrukce rybníka. Na
úřední kolaudaci se stále čeká. Všude
je již klid, stejně jak se zpívá v jedné
písničce ...na hladinu rybníka svítí
sluníčko… takže je klidná jako velké
zrcadlo. Naši spoluobčané bydlící

v Mydlinkách si jistě oddychnou od
stavebního ruchu a prachu. Všichni
si tak můžeme vychutnat kout krásné
přírody v údolí Rokytky.
Břeh rybníka doplní městská část
v novém roce ještě o nové lavičky.

Úspěchy fotbalové sezóny 2019/2020
Všechny fotbalové oddíly TJ SOKOL
Královice ukončily podzimní část
sezóny 2019/2020. Přinášíme krátkou
zprávu s jejich výsledky:
Mladší přípravce se podařilo odeh
rát všechna utkání. V jejich kategorii
se pořadí neurčuje. Starší přípravka
se umístila na pěkném 3. místě.
Mladším žákům se podařilo v druhé
třídě dosáhnout 5. místo. Nejvíce ra

dosti nám udělal dorost, který se
umístil v pražské 2. třídě na krásném
1. místě.
V přeboru mužů se fotbalisté
A mužstva Královic umístili v podzim
ní části nejvyšší Pražské soutěže na
velmi slušném 4. místě s 27 body. Je
to úspěch ve společnosti týmů jako
je SC Olympia Radotín, FC Přední Ko
panina, SK Uhelné Sklady Praha aj.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 9. 9. 2019
Hlavní projednané body
programu:
• Účetní seznámila přítomné
s úpravami rozpočtu
a vysvětlila je
• Starosta seznámil zastupitele
s revokací usnesení č. 5/5,
(změna názvosloví) zastupitel
stvo schvaluje Rekonstrukci
střechy a pláště budovy ÚMČ
č.p.66
• Zastupitelstvo schválilo smlou
vy o zřízení věcného břemene
s firmou PREdistribuce, a. s.
• Zastupitelstvo vzalo na
vědomí zprávu starosty

o umístění dopravních zrcadel v ulici
K Markétě a pověřila místostarostu
zahájit jednání s TSK
• V neodkladných záležitostech
starosta informoval o ukončených
investičních akcích – Rekonstrukce
silnice k Markétě, Revitalizace
obecního parku, Rekonstrukce
multifunkčního hřiště.
• Dále starosta informoval
o plánovaných akcích v roce 2020
– Obnova střechy a pláště budovy
ÚMČ čp.66, Rekonstrukce obecního
rozhlasu
Další veřejné zasedání Zastupitel
stva MČ Praha Královice se uskuteční
v pondělí dne 9. 12. 2019 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu.

Firmy, které zajišťují v naší MČ
svoz směsného a tříděného od
padu zajistí vše tak, aby nedochá
zelo k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12.
2019 budou zajištěny standardní
pracovní směny a svoz směsného
odpadu bude probíhat dle
příslušných svozových plánů, tedy
jako v běžných dnech. Díky větší
zátěži na separačních místech
budou provádět svozy tříděných
složek odpadu v posíleném
režimu. U tříděného odpadu bu
dou v kritických oblastech posí
leny svozy v období 23. 12. - 31. 12.
2019, jinak bude vše probíhat také
dle příslušných svozových plánů.
23. – 31. 12. 2019 – standardní
svoz (směsný i tříděný odpad)
v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2020 – svoz až na vyjímky
neprobíhá
2. – 6. 1. 2020 – bude probíhat
standardní svoz (směsný i tříděný
odpad) s případným časovým po
sunem (max.1den)
Na závěr upozorňujeme, že
vánoční stromky do popelnice
nepatří. Můžete je odložit vedle
popelnice, nebo kontejnerů na
tříděný odpad. Odvoz stromků
bude probíhat celý leden a únor.

Informace z kanceláře
úřadu
Úřední hodiny jsou stále v pondělí
a ve středu: 8-12.30 hod., 13-17.30
hod. Schůzku si můžete domluvit
i mimo úřední hodiny na čísle: 724
190 291 nebo na: tajemnik@mc
kralovice.cz. (Doporučujeme pro
případ přihlášení k trvalému po
bytu a ověřování dokumentů).
Kancelář bude v březnu 2020
krátkodobě uzavřena (23. 3.
– 27. 3.). Případné krátkodobé
uzavírky kanceláře ÚMČ budou
zveřejněny na stránkách ÚMČ –
www.mckralovice.cz.

KULTURA/ SPORT

Setkání se seniory

Inzerce ve zpravodaji
V našem
časopise
můžete
inzerovat.
Podrobnější
informace jak postupovat naj
dete na webu www.mckralovice.
cz v záložce Časopis.
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rybníku
Rekonstrukce

Nový zpravodaj

MČ

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
informace
nání zastupitelstva, a aktuální
akcí
z probíhajících
sportovní nebo
pozvánky na
akce. Přinese
společenské
pro život
i praktické informace

Vítání občánků

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.

v naší MČ.

zatěžovalo fungo
mentu, což výrazně
prodloužilo
2018
ekosystému a
začala v dubnu
vání vodního
kalu je již
V Mydlinkách
víme je
. Hlavní část
rybníku. Jak
i jeho sanaci
probíhá
rekonstrukce
k nám
v současnosti
Rokytka, který
odvezena a
břehů.
napájen potokem
podemletých
Za poslední desetiletí
zpevnění jeho
čeká
přitéká z Nedvězí.
přestavbu ještě
velká rekonstrukce.
Na zásadní
je to již jeho druhá
současnosti
prové
přeliv, který v
vyvolal nutnost
bezpečnostní
betonové
Jeho špatný stav
vodě a jeho
úpravy.
neodolá velké
st nové zásadní
jednu
místy poškozené.
museli vynechat
konstrukce jsou
odstraněn
Rybáři tak
podle
tak bude zcela
se, že vše půjde
Stávající splav
přeliv
sezónu a těšit
nový kašnový
a nahradí ho
zde
plánu.
stoletou vodu.
ukázalo, že se
připravený i na
na str. 2
V rybníce se nakonec 4 000 m3 sedi
Pokračování
celkem
nashromáždilo

Rekonstrukce
obecního
parku
Strana 3

Tipy
na nové
knihy
Strana 4

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
v elektronic
jednou za dva až tři roky za stejného
Časopis vychází
internetových
počtu novorozenců. Akci zahájilo vy
ké (na našich
formě (přímo
stoupení dětí z mateřské školky, které
stránkách) i tištěné
Případné
předvedly recitační pásmo a několik
do Vašich schránek). ohledně
náměty
dotazy či
adresovat na
časopisu můžete
z.
Pouťová
adresu: redakce@mckralovice.c

pěkné čtení
Přejeme Vám
2019. Vaše zastu
a úspěšný rok
Královice
pitelstvo MČ

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

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.

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.
I letos se v závěru roku konalo po
sezení se seniory. Všichni pozvaní
se sešli v listopadové sobotě 23.
11. 2019 v prostorách úřadu naší
městské části. Pan starosta tradičně
informoval přítomné o investičních

akcích v Královicích, zmínil se
i o výhledu na příští rok a popřál
zároveň všem přítomným pěkné
Vánoční svátky a hodně zdraví do
nového roku. Sobotního setkání
se zúčastnila i nejstarší královická
občanka. Na závěr
všichni
obdrželi
i malý dárek – stolní
kalendář Okolí Prahy,
kde je každoročně
jeden týden věnován
fotografii ze starých
Královic.
Z příjemného setká
ní a vzpomínání sou
sedů přinášíme i ob
razové momentky.

formát 4
110,5x70
formát 1 / 168x135

formát 5
53x70

formát 2
110,5x135

formát 3
168x70

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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