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Akce v Královicích
po létě

Naši jubilanti
V třetím čtvrtletí letošního
roku oslavili významná
životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Přibylová Ludmila
Šimerda Jaromír
Šmídová Anna
Všem oslavencům gratu
lujeme a přejeme hodně
zdraví a radosti

Máme za sebou léto a před sebou zimu,
je tady podzimní číslo Královického
zpravodaje. Začátek léta ještě po epide
miologické stránce nepřál tradičním ak
cím, nemohl se konat např. dětský den.
Prázdniny byli již z tohoto pohledu mno
hem lepší, vše bylo jednodušší, kulturní
akce v celé zemi probíhaly relativně jako
vždy a v Královicích se konala tradiční
letní pouť.
Co se dělo z pohledu obecních akcí?
Celé léto probíhala oprava střechy

Co je to
broukoviště...
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a fasády naší školy. Střecha dosta
la novou krytinu, nová střešní okna
a všechny potřebné klempířské výrob
ky. Když se škola vyloupla zpod lešení,
objevila ve své nové kráse. Omítka byla
již narušená a začala se na severních
stranách zelenat. To všechno skryl
nový fasádní nátěr a ošetřil její stav zase
na nějakou desítku let. V současnosti
má škola již nový obklad soklu a chybí
jen malé dokončovací práce.

Pokračování na straně 2

Informace
z úřadu...
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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 adre
sovat na adresu:
redakce@mckralovice.cz.

Gulášobraní
v Královicích
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ÚŘAD INFORMUJE

Akce v Královicích po létě
Pokračování ze strany 1
Akce na rozšíření   místního hřbitova
pokračuje stále ve svojí administra
tivní fázi. Víte sami, jak trvá dlouho

stavební povolení.   Hledaný majitel
Jedličkovi hrobky se k svému majetku
bohužel nehlásí a museli jsme sáhnout
k provizornímu opatření, tj. ohrazení
dotčeného místa, aby se kolemjdoucím
nic nestalo.
Akce   rozšíření   chodníku v zatáčce
v ulici Ke Stupicím je na tom úplně
stejně, dokladů k povolení akce je stále
moc.
Obnova polních cest vstoupila do své
další fáze, je vybrán zhotovitel stavby
a bude zahájena její realizace. Vzhle
dem ke stoupajícím cenám se nám
nedostává prostředků na všechny tra
sy polních cest a tak budeme realizo

vat pouze tři.  C2 směr na Stupice, C3
směr na Nedvězí, C6 směr na Koloděje.
Práce se letos zahájí a konečné dílo
bude dokončeno v příštím roce.
Práce pokračují i v záměru osadit
radary pro měření rychlosti na ulici
K Uhříněvsi. Dokončuje se potřebná
projektová dokumentace a probíhá ak
tuální měření rychlosti. Je z něho jasně
vidět, že se u nás překračuje 80% ry
chlosti a že po silnici projíždějí i náklad
ní auta, která zde nemají povolený
průjezd. Čeká nás ještě dlouhá cesta
přes Magistrát HMP, ale cíl je jasný.
O dalších informacích se dozvíte zase
v příštím výtisku Královického zpravo
daje.

NOVÉ KNIHY
Naše knihovna v Královicích opět funguje, můžete se v ní stavit tradičně každou středu od 17 do 19 hodin pro svoji
četbu. Z nových knih se objevily tyto tituly:

• Tatér z Osvětimi, kniha od Heather Morris (2018), Žánr: Válečný
historický román
• Tiché dívky, kniha od Eric Rickstad (2016), Žánr: Detektivka
• Volavka, kniha od S. J. Bolton (2015), Žánr: Thriller
• Analfabetka která uměla počítat, kniha od Jonas Jonassom (2014),
Žánr: Humorný román
• Zabiják Anders a jeho přátelé (a sem tam nepřítel),
kniha od Jonas Jonasson (2016) , Žánr: Román

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 20. 9. 2021
Hlavní projednané body programu
Zastupitelstvo:
• schválilo uzavření darovací
smlouvy s firmou Nové Královice
• souhlasí s uzavřením  nájem
ních smluv s občany Královic na
pronájem obecních pozemků
• schválilo nabídku a uzavření
smlouvy na zpracování doku

mentace pro umístění radarů v ulici • MČ pokračuje v projednávání
instalace radarů k měření
K Uhříněvsi
rychlosti na ulici K Uhříněvsi
• schválilo vynětí některých pozemků
s dotčenými orgány
polních cest z pachtovních smluv
Další vývoj z minulých jednání
a drobné informace:
• pokračuje se stále v záměru
prodeje předzahrádek zájemcům

Příští zasedání se bude konat
v prosinci 2021.

ÚŘAD INFORMUJE

CO JE TO BROUKOVIŠTĚ?
V předminulém čísle zpravodaje jsem
se zmínil , že u Rokytky za hřištěm je
broukoviště. Co to vlastně je?
Při pěšině kolem potoka můžete
vidět hned   dvě – na cestě mezi
hřištěm a lávkou přes potok . Nejsou
to jen srovnané haldy dříví na topení,
jak by se zdálo.… Je to vlastně sku
pina špalků či velkých větví, někdy
i částečně zakopaných v zemi. Hodí se
na něj zejména dřevo tvrdých listnáčů,
ideálně dubu, na který je v přírodě
vázáno velké množství ohrožených
druhů hmyzu. Brouci ale nepohrdnou
jakýmkoli jiným dřevem. U nás na to
posloužilo dřevo starých vrb.
Řada druhů brouků totiž potřebuje
dobře
osluněné
kmeny,
které
v dnešních hustých lesích téměř chybějí.
Haldy mají větší kontakt s půdou než
běžný stojící kmen, nabízí tak větší
úkryt či potravu dalším organismům.
Toto řešení vlastně využívá druhý život

dříve nebezpečných stromů. I přes svůj
název ale broukoviště neposkytuje
úkryt pouze hmyzu. Zabydlet se v něm
mohou i ještěrky, slepýši nebo drobní

pěvci. Nerozebírejte tedy prosím tyto
špalky, je to projekt, či experiment pro
kus nové přírody.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SE SENIORY
I letos zveme naše seniory na tradiční
společné setkání na půdě úřadu
Městské části Praha Královice, které
se uskuteční na konci listopadu
v sobotu 13. 11. 2021. Uvidíme jak nám
bude přát covidová situace, přesnější

pozvánka s časem zahájení bude
uveřejněna
včas na
standardní
vývěsce. Těšíme se na Vás, minulý
rok nám k tomu nepřál, o to více bude
na sousedské povídání.

POZVÁNKA NA KRÁLOVICKÉ SVĚTLUŠKY

Přistavení kontejnerů

Zveme všechny děti a rodiče na každoroční akci pořádanou TJ Sokol Královice  
- 14. světluškový pochod Královicemi, který se bude konat v pátek 5. listopadu.
Sraz v 17:30 hod v novém parčíku u altánu.  Zakončení bude na hřišti, kde bude
děti čekat sladká odměna.

Termíny přistavení kontejnerů
v nejbližším období
Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi
(před starou kovárnou – čp. 56)

Povinná výbava:
LAMPION - případně jiný svítící předmět.

Kontejnery na velkoobjemový
odpad (vždy od 16 do 20 hod)
čtvrtek 21. 10.
čtvrtek 11. 11.
čtvrtek 25. 11.
Kontejnery na bioodpad
(vždy od 9 do 12 hod)
Sobota 23. 10.
Sobota 20. 11.
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Úterý  12. 10. 17:30–17:50 hod

KULTURA/ SPORT

Gulášobraní v Královicích
První sobotu v říjnu se v Královicích
konala velká akce na místním hřišti.
Gulášobraní. Akce, jak z jejího náz
vu vyplývá, byla soutěží kuchařů
a kuchařek ve vaření tradičního guláše.
Soutěže se zúčastnilo 12 týmů. Každý
měl svůj stolek, suroviny a tajný recept
na tento pokrm. Začínalo se vařit již
po 12 hodině. Soutěžním družstvům

i všem divákům k tomu hrála sku
pina Tomgrass a Amis. Provázela celé
odpoledne příjemnou hudbou až do
večerních hodin. V úvodu akce byli
nejdřív zahájeny soutěže pro děti,
v průběhu pak soutěže pro dospělé
- soutěž v konzumaci papriček a pití
piva na čas. Velkou zábavu podpořilo
i nádherné počasí, celé odpoledne to
bylo na krátký rukáv. Velký dík míst
ním organizátorkám, které to měly celé
na triku. Jejich práci byla oceněna vel
kou účastí místních i přespolních. Slá
va vítězům a čest poraženým ve všech
soutěžích. Těšíme se zase za rok.

Zveme Vás všechny na

předvánoční procházku
s andělem!
Akce se bude konat v Královicích v sobotu 27. 11. od 16:00 hod.
Sejdeme se na hřišti a potom za cinkotu zvonečků půjdeme společně s andělem k altánku,
kde rozsvítíme a ozdobíme vánoční stromeček. Potom se vrátíme zpět na hřiště, kde bude na
děti čekat malý dáreček, teplý čaj a pro dospělé svařené víno.
Zkuste doma vyrobit ozdobičku pro ptáčky (z ořechů, z ovoce a jiných plodů),
kterou můžete na stromeček pověsit.
Milé maminky a babičky, budeme rádi, když přinesete ochutnat nějakou
upečenou dobrotu, či případně již hotové vánoční cukroví.
Moc se na Vás těšíme, vezměte si s sebou hrnečky na horké nápoje
a samozřejmě zvoneček a adventní náladu!

Inzerce ve zpravodaji
V našem časopise můžete
i inzerovat. Uvádíme šablonu
inzerce s rozměry a její cenou.
Podrobnější informace jak
postupovat najdete na webu
www.mckralovice.cz v záložce
Časopis.
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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