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konec roku
v královicích

Naši jubilanti
V posledním čtvrtletí
letošního roku oslavili
významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Hrubá Milada
Chloupková Marie
Brzobohatá Marie
Všem oslavencům gratu
lujeme a přejeme hodně
zdraví a radosti

Je tady poslední část roku, poslední
letošní vydání Královického zpravodaje.
Rok se přehoupl do své poslední fáze.
Příroda se ukládá ke spánku, uklízíme
zahrady a i naše ulice byly uklizeny po
listopadové nadílce listí. Blíží se doba
Vánoc a oslav konce roku. Napadl první
sníh. Všechny rodiny se připravují na
oslavy Vánočních svátků. Bohužel situa
ce okolo Covid-19 se nelepší a díky
tomu jsme přišli o veřejné akce, které

se ještě měly letos konat. Byl zrušen
Zvonečkový pochod v prvním advent
ním víkendu. Je alespoň vánočně
nazdoben altán v novém obecním
parku. Jeho nasvětlení krásně navo
zuje vánoční atmosféru, na té se nic
nezmění.
Jak vypadají současné obecní akce?
Rekonstrukce střechy a fasády školy je
již zcela dokončená.

Pokračování na straně 2

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.

Královické
světlušky

Setkání se
seniory

Vánoční
přání
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ÚŘAD INFORMUJE

Akce v Královicích po létě
Pokračování ze strany 1
Je to důstojná budova Královic.
Rozšíření
místního
hřbitova
a rozšíření chodníku v zatáčce Ke
Stupicím je na tom stále stejně,
pokračuje se v získávání stanovisek
pro povolení stavby.
U obnovy polních cest je vidět další
posun. Je hotova cesta do Nedvězí.
Kvůli nedostatku financí se odložila
výsadba zeleně podél cesty. V příštím
roce budeme shánět prostředky i sílu
na její dokončení. Již dnes nám nabízí
pěknou trasu pro procházku v blíz
kém okolí. Do konce roku se ještě
objeví nové trasy cest na Stupice a
Koloděje.

Byla dokončena rekonstrukce míst
ního rozhlasu, jeho sílu jste mohli po
soudit při oslavách 17. listopadu.

Nové zprávy opět v příštím čísle
Královického zpravodaje.

KRÁLOVICKÉ SVĚTLUŠKY
Vše začalo za pátečního večera 5.listo
padu u altánu v novém parčíku. Nejdříve
počty jen mírně rostly, ale nakonec bylo
vidět, že tato tradiční akce má velký oh
las. Sešlo se zde z Královic i okolí kolem
100dětí a k tomu jejich doprovod, takže
opravdu velká společnost. Děti měly
krásné lampiony i převleky a tak se po
chod ve stanovenou dobu vydal kolem
školy směrem na Nedvězí. Ulicí K Hájku
se došlo až do Kuťat a pak přes most
nad Rokytkou pod hradem na místní
hřiště. Cestou bylo vidět , že se stále
něco děje. Trasu pochodu doprovázely
nazdobené domy i zahrádky. Objevily
se nasvětlené dýně, svíčky i strašidla.
Při příchodu na hřiště nás okouzlila
přímo magická atmosféra, stovky svíček
v trávníku doprovázela strašidelná
hudba. Děti zde čekala zdarma sladká
odměna nebo pečené buřty, dospělé
pak svařené víno, či cokoliv dobrého
co si koupili. Všichni odcházeli za tmy
k domovům s radostnou vzpomínkou
na dušičkovou procházku. Děkujeme
organizátorkám i občanům, kteří na
svých zahrádkách ztvárnili správnou
Haloweenskou atmosféru. Tato akce
má velkou popularitu v Královicích i
okolních vesnicích, všichni se těšíme
na další takové akce.

ÚŘAD INFORMUJE

SETKÁNÍ SE SENIORY
V sobotu 13. 11. se konalo tradiční po
sezení Městské části se seniory. Sešli
jsme se v prostorách úřadu v hojném
počtu kolem 20 občanů, netradičně
byl vyrovnán poměr mužů a žen.
V úvodu starosta informoval přítomné
o akcích, které v Královicích probíhají,
nebo probíhat budou. Byl zde prostor
i na dotazy z publika. Hned vzápětí
se rozběhlo sladké i slané pohoštění
a zahájila se sousedská debata.
Hovor byl proložen ukázkou Královic

kých kronik z let 2001 – 2007 a bylo
možno nahlédnout a zavzpomínat i ze
starších let místních kronik, které byly
získané z digitálního archivu Hlavního
města Prahy. Na závěr všichni
obdrželi i malý dárek – stolní kalendář
Okolí Prahy, kde je každoročně jeden
týden věnován fotografii ze starých
Královic. Z příjemného setkání a vzpo
mínání sousedů přinášíme obrazovou
momentku.

MĚSTSKÁ POLICIE
V KRÁLOVICÍCH
Kde sídlí MĚSTSKÁ POLICIE
v Královicích víte, asi znáte i naši
strážnici Mgr. Martinu Budovou.
Její pracovní doba je u nás ne
pravidelná, kancelář je otevřená
pouze v pondělí mezi 15-18 hodi
nou. Můžete ji volat na mobilním
čísle +420 721 895 544.
V době její nepřítomnosti můžete
volat tato tel. čísla:
Okrsek Uhříněves ������ 267 710 961
OPES obvodu ������������ 222 025 788
COS MP: �����������������������������������������156
MO PČR Uhříněves:...274 862 640
Městská policie zabezpečuje
místní záležitosti veřejného pořád
ku a plní další úkoly, pokud tak
stanoví zákon. Každý má právo
obracet se na zaměstnance obce
zařazené do městské policie se
žádostí o pomoc. Strážníci jsou
povinni v roz
sahu svých úkolů
požadovanou pomoc poskytnout.

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘADU MČ KRÁLO
VICE V ZÁVĚRU ROKU
Středa 22. 12.������������do 12:30hod
Pondělí 27. 12.������������������� zavřeno
Středa 29. 12.�������������������� zavřeno
Od 27. 12. 2021 nelze již přijímat
platby v hotovosti. Případné
poplatky
můžete
uhradit
převodem na účet Městské části.
Bližší informace na telefonu –
724 190 291.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
MČ KRÁLOVICE
BETLÉMSKÉ SVĚTLO NA ŠTĚDRÝ DEN
Vánoční svátky mají svůj tradiční program,
oslavy adventu i vánoční mše.
Jako vždy, se bude konat v našem kostele Svaté Markéty na
Štědrý den Vánoční mše svatá. Bude začínat od 15hodin.
Do kostela bude přivezeno Betlémské světlo. Pokud budete mít zájem,
můžete přijít se svíčkou, či lampičkou a Betlémské světlo si odnést domů.
Akce se bude konat podle hygienicko – epidemiologických podmínek.

V naší knihovně proběhla
obměna
zapůjčených
knih
z hlavní knihovny. Jsou k dis
pozici knihy, které si objednali
pravidelní čtenáři. Pro nečtenáře
jsou k dispozici audioknihy a pro
hračičky máme deskové hry.
Celkem je možno vybírat z 200
knih různých žánrů, 35 Audio
knih a 3 deskových her.

KULTURA/ SPORT

BUĎTE V POHODĚ!
Někdy život nejde tak, jak si ho člověk
původně představoval. Důležité je ale
vědět, že pro tento případ jsou tu lidé,
kteří vám pomohou. Nezisková orga
nizace POHODA pomáhá lidem s men
tálním a kombinovaným postižením už
dvacet let.
Věříme, že dospělí lidé s mentálním
znevýhodněním chtějí a mají dostat
šanci žít plnohodnotným důstojným
životem jako běžný občan. Někdy
to samozřejmě není jednoduché.
„Snažíme se o to, aby lidé s mentálním
postižením zůstali ve svém přirozeném
prostředí, ať už se jedná o rodiny, nebo
třeba chráněné bydlení,“ vysvětluje
ředitelka POHODY Lucie Mervardová.
„Vždy nás zajímá konkrétní člověk.
Všechny sociální služby, které posky
tujeme, vycházejí z jeho potřeb, zájmů,
zálib a schopností a možností.“
POHODA poskytuje několik sociálních
služeb, které pokrývají různé potřeby
lidí s mentálním postižením a jejich

rodin. Od denního stacionáře, který
nabízí mnoho zajímavých aktivit od
pondělí do pátku v Praze 4, přes terén
ní služby přímo v rodinách, jako jsou
osobní asistence a odlehčovací služba,
až po chráněné bydlení. „V našich pěti
pražských bytech bydlí lidé s mentál
ním postižením, kteří se neobejdou
bez přiměřené míry podpory druhé

osoby, proto mají k dispozici pomoc
asistentů. Vše je přizpůsobeno indi
viduálním potřebám každého z nich,“
popisuje Lucie Mervardová.
Klíčovými hodnotami organizace PO
HODA, za kterou stojí už dvacet let
praxe, jsou: člověk – respekt – profe
sionalita. Víc o tom, co děláme, můžete
zjistit na www.pohoda-help.cz.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Dostáváte do svých schránek poslední
letošní číslo Královického zpravodaje. Těší
nás, že časopis má kladný ohlas a rádi v něm
uveřejňujeme aktuality, krátké reportáže
a pozvánky z místního života.
Před námi je Vánoční období, jehož tradice trvá již přes 2000 let. První
zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století. Hlavní
svátek připadá na 25. prosinec, kdy se slaví Boží hod vánoční. Všechny
děti i mnoho dospělých se těší na jeho předvečer Štědrý den. K tomuto
období patří koledy, dávání dárků a rodinná setkávání. Slaví se bez
ohledu na náboženské vyznání po celém světě. Vánoční doba končí
nedělí po 6. lednu.

Závěrem Vám popřeji radostné svátky
pokoje, rodiny a lásky a hodně zdraví
a štěstí do nového roku 2022.
Za redakci vám to přeje Jiří Rathouský.
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