NEDVĚZSKÝ
Květen
Ž U R N Á L 2020
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
ÚŘAD
SLUŽBY
Úřad a jeho služby jsou opět k
dispozici v plném rozsahu - CZECH
POINT, ověřování listin a podpisů,
přihlášení k trvalému pobytu, rybářské lístky i vše ostatní. Nezapomínejte také na poplatky za psy.
Stále platí, že na úřad můžete vstupovat pouze v roušce zakrývající
ústa a nos. Doporučujeme také použít při příchodu i odchodu desinfekci rukou.

KNIHOVNA
To samé platí pro místní knihovnu.
Zde jsou pravidla přísnější, především co se týká zajištění zdravotní
bezpečnosti knih (vrácené knihy
musí projít třídenní karanténou).
SPOLEČENSKÉ AKCE
Všechny plánované společenské
akce pořádané do 31.8.2020 jsou z
důvodu omezení souvisejích s virem
COVID-19 zrušeny.

telefon 800 160 166
Speciální linka pro seniory
Nebojte se zavolat. Pomůžeme!
Je v provozu bezplatně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

DEZINFEKCE A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
V době nouzového stavu byla obec zásobena dezinfekcí Anti–COVID.
Pokud máte zájem, stále je možno si dezinfekci vyzvednout na úřadu. Pro
případ druhé vlny virové infekce provedlo zastupitelstvo naskladnění dostatečného množství roušek, rukavic, ochranných brýlí a desinfekčních
prostředků pro obyvatele MČ Praha - Nedvězí.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
PONECHÁNÍ DOTACÍ Z MINULÝCH LET
Byly nám ponechány nevyčerpané dotace na opravu opěrné zdi a revitalizaci
zeleně ve výši 44 tis. Kč, resp 55 tis. Kč. Opěrná zeď bude natřena impregnací zamezující zvětrávání žuly a osazena zábradlím. Finance na zeleň využíváme k bezpečnostnímu prořezu stromů v ulici Rokytná.
DOTACE NA POŘÍZENÍ MOBILIÁŘE
Investiční dotace Magistrátu HMP ve výši 160.000,- Kč bude využita na nákup 10 košů na odpadky, 10 litinových laviček do „vnitřní„ části obce a dále
na výrobu 8 laviček ze dřeva poražených stromů v oblasti Jordánku.
DOTACE NA OBNOVU 2 POLNÍCH CEST
Investiční dotace Magistrátu HMP ve výši 680.000,- Kč je určena na obnovu
polní cesty od Motelu Mejto do ulice Pod Bahnivkou a obnovení 400 m Donátské cesty. V obou případech se jedná vybudování přírodní cesty s vysázením variace stromů a keřů a osazením lavičkami z našeho dřeva.
PROJEKT WIFI4EU
Jedná se o projekt iniciovaný a financovaný EU - připojení Wi-fi zdarma na
vybraných lokalitách v Nedvězí (autobusové zastávky, náměstí, drobné provozovny). Proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem je společnost INTERCONNECT s.r.o.. Termín dokončení instalace je stanoven na srpen 2020, ale
může být ovlivněn současnými omezeními.
JORDÁNEK
Finalizujeme rekultivaci této oblasti a velmi děkujeme dobrovolníkům za
jejich pomoc. Cílem je vytvoření klidné zóny pro všechny návštevníky a
současně zachování bezpečné lokality pro rozmanitou zvěř. Během června
přibudou lavičky a pár prvků pro děti. Prosíme o udržování pořádku a platí
zde zákaz volného pobíhání psů (především kvůli zvěři, která zde žije).
KONEČNÁ AUTOBUSU
Plánujeme rekonstrukci domku na konečné zastávce autobusu s následným
přesunutím služebny Městské policie a zachováním zázemí pro řidiče. Městská policie spolupracovala na vytvoření architektonická studie a následovat
bude prováděcí projekt, jehož součástí bude cenový rozpočet. Studie je k
nahlédnutí na úřadu MČ.

WWW
Webové stránky úřadu jsou přizpůsobeny aktuální legislativě a zároveň jsme
upravili jejich grafickou podobu. Věříme že jsou přehledné a informativní.
Nepřehlédněte aplikaci V Obraze, kterou si můžete na www stáhnout.
ČIŠTĚNÍ ULIC
Proběhlo čištění komunikací Pražskými službami. Děkujeme za spolupráci.
Další je plánováno na září/říjen a budeme Vás s předstihem informovat.
NEBYTOVÉ PROSTORY
Postupně narovnáváne uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
Nájem byl zvýšen o úroveň inflace za rok 2019 a, pokud to uzavřená smlouva dovolovala, také za minulé roky, kdy byla tato povinnost opominuta.
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
dne 15. června 2020 v zasedací místnosti úřadu od 18:00

HŘIŠTĚ
V průběhu května bude instalována houpačka pro nejměnší děti a nový názorný informační panel o odpadech v přírodě.
PÍSKOVIŠTĚ
Nezapomínejte při odchodu na zakrytí píškoviště. Zajišťujete tím jeho čistotu, neboť ho jinak využijí kočky coby pohodlnou toaletu.
ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme, že hřiště není určeno pro volné pobíhání psů. Jejich neuklízené exkrementy zabraňují využití celého prostoru. Již jsou objednané
cedule, které o této skutečnosti informují i návštěvníky z okolí.

NAŠI JUBILANTI
Významné životní jubileum oslavili naši spoluobčané:
Danuše Kořínková
Helena Vašáková
Vlastimil Vilímec

Přejeme hodně zdraví.

BEZPEČNOST V OBCI
Na konci minulého roku média informovala o zvýšené kriminalitě v okolí
Jesenice a dalších obcí Středočeského kraje.
Ve skutečnosti se míra kriminality nevymykala statistikám.
Z policejních záznamů vyplývá, že vykradené rodinné domy vybavené
zabezpečovacím zařízením ho měli v 99 % případů vypnuté.
Majitelé nezamykají instalované trezory. To platí i pro trezor se zbraněmi.
BEZPEČNOST MAJETKU A OSOB
Nezapomínejte uzamykat trezor a aktivovat alarmy, když už jste investovali
do jejich pořízení. Navíc, v případě pojistné události, vedou zmíněná opominutí často ke krácení pojistného plnění.
Pořiďte fotodokumentaci všech cenností - šperků, uměleckých děl, všeho,
co je pro Vás důležité. Policie při pátrání po ukradených věcech opravdu
obchází i zastavárny, a pokud mají kvalitní podklady, je šance nalezení
samozřejmě větší. Fotografie mohou sloužit jako důkaz u soudu a pochopitelně i pojišťovna dobrou dokumentaci uvítá nebo její existencí přímo podmiňuje plnění. Všímejte si svého okolí a neznámých osob. Neobávejte se o
nich hovořit se svými sousedy. Neváhejte volat Městskou či Státní policii!
Nainstalujte si mobilní aplikaci Zabezpečte se!
JAK NAHLÁSIT TRESTNÝ ČIN - VOLEJTE 158 NEBO 112
• Představte se celým jménem, označte svou polohu
• Oznamte o jaký čin se jedná a zda stále probíhá
• Neobávejte se dále s policií spolupracovat
• Máte právo požadovat, aby se Vaše jméno neobjevilo v policejní zprávě

PŘÍRODA
REZERVACE
Dne 28. dubna proběhla v dopoledních hodinách kontrola hnízdění a
kroužkování ptactva v povodí
Rokytky. Bylo zjištěno, že se zde
nachází dva páry Ledňáčků říčních a
hnízdí zde i Puštík obecný.

JORDÁNEK
V průběhu května by měl nejen
lokalitu Jordánek navštívit botanik
Václav Větvička. Pomůže určit zde
rostoucí druhy dřevin a poradí, jak
se starat lépe o zeleň.

„NAŠE NEDVĚZÍ“
Obyvatelé založili spolek Naše Nedvězí, z.s.
Jeho cílem je především:
• Ochrana a revitalizace přírody, chráněné krajinné oblasti, vodních zdrojů,
kulturního dědictví obce a jejích hodnot.
• Sledování stavu komunikací, chodníků, pěších zón, stezek a jiných stavebních aktivit a monitoring dodržování předpisů.
• Podpora trvale udržitelného rozvoje obce a přilehlé oblasti jako moderní
městské části.
• Sdružování obyvatel, volnočasové aktivity, kulturně společenské akce.
První akcí spolku bude podání petice proti plánu zásobování společnosti
STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. ulicemi Pánkova a Ke Statku.
Společnost v Nedvězí zakoupila bývalé hospodářské pozemky s cílem výstavby skladu a prodejny střešních krytin a několika rodinných domů.

Chcete zjistit více a podílet se na činnosti spolku?
Zde je kontakt:
Adéla Řeháková
tel.: 606 657 264
email: nasenedvezi@seznam.cz

Nedvězské maminky
Skupina na Facebooku sloužící k předávání informací, kontaktů
i vyměňování oblečení, hračkek, knížek.
Zkrátka, maminky a děti v Nedvězí.

DOTAZNÍK
PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
MČ Praha - Nedvězí plánuje podat Žádost o dotaci na nákup domácích
kompostérů za účelem snížení produkce směsného komunálního odpadu
a sváženého bioodpadu.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti
je 85%.
Připravili jsme krátký dotazník,
který nám poskytne konkrétní data pro připravovanou žádost.
Prosíme o vaši spolupráci.
Vyplněný dotazník odevzdejte na úřad městské části
(možno vhodit i do poštovní schránky)
nebo je můžete vyplnit elektronicky na stránkách www.mcnedvezi.cz
nejpozději do neděle 17. května 2020.

Domácí (domovní) kompostování představuje efektivní způsob
využití biologicky rozložitelných odpadů z domácností. Kompostovat touto cestou lze široké spektrum materiálů, včetně
zbytků z kuchyně a zahrady, papíru apod.
Domácí kompostování má i ekonomické výhody. Domácnosti,
které kompostují, šetří peníze na poplatcích za svoz odpadu a
zároveň „zadarmo“ získávají kvalitní hnojivo pro svoji zahrádku či pokojové rostliny.

Kde bydlíte:
 rodinný dům se zahradou - velikost zahrady: _______ m2
 rodinný dům bez zahrady
 bytový dům
 chata
Kolika členná domácnost jste:
 jednočlenná
 dvoučlenná
 trojčlenná
 čtyřčlenná

 pětičlenná a více

Jak nakládáte s bioodpadem:
 Kuchyňský odpad netřídím a je součástí směsného odpadu (popelnice)
 Kuchyňský odpad třídím a kompostuji v kompostéru nebo na zahradě
 Odpad z rostlin/ze zahrady dávám do směsného odpadu
 Odpad z rostlin/ze zahrady třídím a využívám sběr zeleného odpadu v obci
 Odpad z rostlin/ze zahrady kompostuji v kompostéru nebo na zahradě
 Odpad z rostlin/ze zahrady odvážím na sběrné středisko odpadů
 Odpad z rostlin/ze zahrady po vysušení spaluji
Domácí kompostování:
 Nepotřebuji, kompostování mám již vyřešeno
 Nepotřebuji, nepovažuji to za přínosné
 Využil/a bych, ale nemám na pozemku dostatek místa
 Využiji a měl/a bych zájem o
 nádobu na 400 l  nádobu na 1.000 l
Jsem ochoten/ochotna se podílet na kupní ceně
v maximální výši 15% pořizovací ceny kompostéru

 ANO

Předpokládaná pořizovací cena kompostéru:
400 l - 1.800 Kč

1.000 l - 3.000 Kč

Kontaktní údaje (v případě, že máte zájem o kompostér)
Jméno a příjmení:
Adresa:

 NE

MÍSTNÍ KNIHOVNA
V RÁMCI ZKUŠEBNÍHO PROVOZU RUŠÍME TZV. ZPOZDNÉ
(POKUTA ZA POZDĚ VRÁCENOU KNIHU)
To, že nezvládneme v termínu vrátit půjčenou knihu, se může stát.
Věříme, že většina z nás to nedělá úmyslně a uvědomujeme si, že jsou i
další čtenáři, kteří na knihu čekají. Je lepší vrátit knihu pozdě, než nikdy
a tak jsme se rozhodli zpozdné nevybírat.
Kompenzace za ztracenou nebo zničenou knihu zůstává.
SEZNAM TITULŮ KNIHOVNY NEDVĚZÍ
V knihovně je k dispozici vytištěný kompletní seznam knižního fondu.
Kdo má zájem, může si jej přijít vyzvednout. Seznam bude také k prohlédnutí na webových stránkách knihovny nebo Vám jej můžeme zaslat ve
formátu XLS. Pište na emailovou adresu knihovna@mcnedvezi.cz.
ROMÁNY - HISTORICKÉ, DETEKTIVNÍ, FANTASY
Ruiz Zafón, Carlos - Stín větru
Aaronovitch, Ben - Řeky Londýna, Měsíc nad Soho, Šepot podzemí, Prokleté
domovy, Záludné léto, Nejodlehlejší stanice, Strom viselců
Hanibal, Jiří - Kat lidumil
Chadwick, Elizabeth - Templářský kříž
Koubková, Zuzana - Zlatá růže
Niedl, František - Království meče
Čekají na Vás
Šachová, Miloslava - Proti proudu řeky
uvedené
Bauer, Jan - Hrad mrtvých, Prahu rdousí strach
knižní novinky.
Bourcy, Thierry - Astronomův sen
Červenák, Juraj - Vlk a dýka
Granger, Ann - Nezvyklý zájem o mrtvoly
Cherezińska, Elżbieta - Hra o kosti
Macková, Marie - Příběh falešného copu
Pötzsch, Oliver - Katova dcera a hra se smrtí
Serno, Wolf - Loutkář
Tremayne, Peter - Pavoučí síť, Mnich, který zmizel
Trent, Christine - Vraždy aristokratek
Vondruška, Vlastimil - Dračí náhrdelník, Duch znojemských katakomb
Vondruška, Vlastimil - Mstitel z Jenštejna, Právo první noci
Jaroněk, Petr - Ospalá slovanská díra
Jonasson, Jonas - Zabiják Anders a jeho přátelé
Šranková, Eva Ava - Anna - Šarišská Amazonka

THRILLER/SCI-FI
Preston, Douglas J.; Child, Lincoln - Faraonova šifra
Heng, Rachel - Klub sebevrahů
Neven, Larry - Prstencový svět
Brown, Dan - Počátek
DETEKTIVKY
Child, Lee - Minulost
Adler-Olsen, Jussi - Selfies
Child, Lincoln - Úplněk vlka
Adler-Olsen,
Jussi - Složka 64
Reid, Iain - Sok
Bannalec,
Jean-Luc
Bretaňské zlato
Tudor, C. J. - Kříďák
Banville,
John
Hroby
se otevřely
Tudor, C. J. - Jáma
David Lagercrantz - Muž, který hledal svůj stín
Douglas-Home, Mark - Mořský detektiv
Granger, Ann - Neklidné zlo
Granger, Ann - Kořeny zla
Pokud nevíte kam po Česku vyGreen, Layton - Napsáno krví
razit na výlet nebo dovolenou,
Grisham, John - Zúčtování
Hrdina, Jan - Tajemství skotské krve
najdete inspiraci
Kallentoft, Mons - Lovci ohně
v časopisech Na Cestu
Kidd, Jess - Vetešník
nebo v mnoha knižních titulech
May, Peter - Kritik
Minier, Bernard - Tma
o cestování.
Penny, Louise - Dlouhá cesta domů
Persson, Leif G. W. - Zemřít dvakrát
Renčín, Pavel - Klub vrahů
Robb, J. D. - Schůzka s ďáblem
Škvorecký, Josef; Salivarová, Zdena - Krátké setkání, s vraždou
Weigold, Christof - Muž, který nedržel basu
Křížek, Vilém - Smrt má vůni inkoustu

Během 6 měsíců nám
obyvatelé Nedvězí
a přátelé knihovny
darovali 300 nových
knih.

OSTATNÍ ŽÁNRY

Child, Lee - Jmenuji se Reacher
Child, Lee - Rozstřel
Glukhovsky, Dmitry - Soumrak
Coates, Darcy - Duch domu Ashburnů
Coates, Darcy - Tajemství sídla Craven Manor
Pawlowská, Halina - Díky za fíky
Bauer, Jan - Rožmberkové - První po králi
Kašpar, Zbyněk - Kruté příběhy sladké Francie
Munsch, Robert N. - The paper bag princess
povídky více autorů - Vendeta: Jednadvacet způsobů pomsty
povídky více autorů - Nejlepší britské krimipovídky
Boček, Evžen - Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
Ezop - Ezopovy bajky (dvoujazyčné vydání v češtině a angličtině)
Toušlová, Iveta; Podhorský, Marek; Maršál Josef - Toulavá kamera 25

PŘIPOMÍNÁME PRAVIDLA SVOZU BIOODPADU

Svoz probíhá v pondělí a ve čtvrtek
od 1. února do 30. listopadu
DLE HARMONOGRAMU VYZNAČENÉHO V MAPĚ.

Jedná se především o posekanou trávu, větve rozdělené na menší
části (kratší než 1m), plevel, ...
Odvoz většího množství zahradního odpadu (pokácené stromy, keře,
velké množství větví) není možné řešit v rámci veřejného svozu
bioodpadu, neboť kapacita depozitu není dostatečná.
Doporučujeme odvoz vlastními silami přímo k pravidelně
přistavovaným kontejnerům BIO VOK.

Prosíme, připravte zeleň před pozemek až v den svozu!
Není možné, aby tento odpad ležel na ulici celý týden.
Když umístíte zeleň do pevného (vratného) pytle, výrazně
tím usnadníte zaměstnancům práci.

ČERNÉ SKLÁDKY
Černá skládka je místem, kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu bez
povolení příslušných orgánů. Jedná se o přestupek, za který může být uložena pokuta až 50.000,- Kč - zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Upozorňujeme, že černou skládkou je myšleno i ukládání odpadu ze
zahrady - posekané trávy či větví. MČ jednou týdně sváží zelený odpad
z celé obce (kromě ulice Pod Bahnivkou) a není tedy k nelegálnímu
ukládání odpadu důvod. Jmenovitě se jedná o lokalitu Jordánek.
Také upozorňujeme, že existuje zpětný odběr pneumatik zdarma ve většině
provozovnách pneuservisů bez návaznosti na jejich výrobce, koupi pneumatik či jiné služby.

ODPADY
NÁDOBY NA JEDLÉ TUKY
Zelené popelnice jsou umístěny na stanovišti Rokytná a Slámova a slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v
použitých PET lahvích nebo jiném pevném plastovém obalu. Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky a sáčky.
Do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla
VOK - OBJEMNÝ ODPAD

VOK - BIOODPAD

vždy 12:00 - 16:00 hodin

vždy 13:00 - 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31

23. května - stanoviště Rokytná
20. června - stan. Břízova/Letní

16., 23. a 30. května
6., 13., 20. a 27. června

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Úterý 26.5.2020, 17:00 - 17:20 hodin, parkoviště naprosti restauraci

Další informace naleznete na www.mcnedvezi.cz
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