NEDVĚZSKÝ
Březen
Ž U R N Á L 2021
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
ÚŘAD
Rozpočet na rok 2021		
Hlavní činnost		
celkové příjmy ve výši			
3 790 000,00 Kč
		
dotace z FV s MHMP		
1 832 000,00 Kč
		
příspěvek na výkon st. správy 10 000,00 Kč
		příjmy daňové			774 000,00 Kč
		
příjmy nedaňové		
1 000,00 Kč
		
převody z vlastních fondů HČ 1 173 000,00 Kč
celkové výdaje ve výši			
		
výdaje neinvestiční		
		
výdaje investiční		
		
Vedlejší činnost		
celkové výnosy ve výši			
celkové náklady ve výši			
zisk před zdaněním			

3 790 000,00 Kč
3 305 000,00 Kč
485 000,00 Kč
1 751 000,00 Kč
1 663 000,00 Kč
88 000,00 Kč

NAŠI JUBILANTI
Významná životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
Josef Hošek oslavil 80 let
Jaroslava Tušová oslavila 70 let
Marie Hynková oslavila 75 let

Přejeme hodně zdraví.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
ŠTĚPKOVAČ
Magistrát hl. města Prahy přidělil Nedvězí finanční dotaci ve výši 500.000,- Kč na pořízení
profesionálního štěpkovače bioodpadu, který bude využíván při údržbě zeleně v obci a zároveň je počítáno s jeho využitím občany.
Na základě výběrového řízení bylo zastupitelstvem MČ odsouhlaseno uzavření kupní
smlouvy se společností Šípal s.r.o..
TRAFOSTANICE
V otevřeném výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukci památkové chráněné trafostanice zvítězila společnost RE IN s.r.o..Obdrželi jsme závazná stanoviska Odboru památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy a Národního památkového úřadu. Nyní jsou získávána stanoviska ostatních dotčených úřadů, potřebná pro ohlášení stavby, resp. stavební povolení.
Rekonstrukce proběhne v tomto roce.
STROMY
Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy provedli v lesích podél ulice Hájová bezpečnostní řez stromů. Na začátku léta budou pokračovat s těžbou odumřelých stromů ve svahu mezi ulicí
Hájová a Břízova. Jedná se především o modříny a borovice. V dalších letech zde budou
vysazeny nové stromy. Bezpečnostní prořez stromů podél naučné stezky a dalších frekventovaných cest proběhna v průběhu léta, kdy podmáčená zemina vyschne.
ROKYTKA
V minulém roce jsme oslovili investora protipovodňových opatření v obci, tj. Investiční
odbor Magistrátu hl. m. Prahy, kvůli korytu Rokytky. Bohužel, po rekonstrukci v roce 2017
se mírně snížil sklon koryta pod jezem v intravilánu obce a dno je vyloženo volně ležícími
kameny. Toto řešení je v souladu s ekologickými požadavky na úpravu vodních toků, což je
dle vyjádření investora zásadní parametr, ale v praxi se příliš neosvědčilo. Pokračujeme v
hledání vhodného řešení situace.
CHODNÍKY
Prosíme, věnujte opět pozornost vašim stromům a keřům, které zasahují do prostoru chodníků a veřejných komunikací. Pokud prorůstají plotem a zabírají prostor pro chodce - i co se
týče průchozí výšky, je nutné je ořezat a nyní je k tomu vhodná doba.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Rozpočet Magistrátu hl. m. Prahy se významně snížil a přednost dostanou rozrpracované
projekty a projekty nezbytné infrastruktury - např. čističky. Z našeho projektu proběhne
pouze projektová příprava, ale samotná realizace se letos konat nebude. Je stejně jako mnoho dalších projektů odsunuta.
POLNÍ CESTY
Obnova polních cest bude pokračovat po vyschnutí zeminy. Magistrát hl. m. Prahy ponechal
MČ finanční dotace přidělené v roce 2020.

REKONSTRUKCE BUDOVY NA KONEČNÉ BUS
Architektonická studie řeší přestavbu chátrajícího objektu bývalé čekárny
MHD a trafiky v ulici Slámova, na konečné zastávce autobusu Nedvězí.
Stavební záměr počítá s kompletní rekonstrukcí objektu a jeho přestavby na
služebnu Městské policie a hygienické zázemí pro zaměstnance MHD (toto
je zde umístěno již nyní).
Architektonicky se jedná o zajímavý objekt z 60. let 20. století. Architektura
tohoto typu se bohužel potýká s jistým „cejchem komunismu„. V novém návrhu se architekt snaží zachovat retro styl s použitím moderních materiálů.
Snahou bylo zachovat obvodový plášť co nejvíce v nezměněné podobě.
Na základě architektonické studie byla vypracována projektová dokumentace a momentálně probíhá proces získání stavebního povolení.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE BYTOVÉHO DOMU
Architektonické studio Creative atelier navrhlo bytový dům, který v budoucnu nahradí budovu ubytovacího hostince. Návrh zahrnuje 7 bezbariérových bytových jednotek a 1 nebytový prostor.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Knihy lze objednat na https://nedvezi.knihovna.cz/
a stále je vám k dispozici roznášková služba.
STELA V ZEMI TUČŇÁKŮ
Tereza Pařízková

NESNÁŠÍM POHÁDKOV
Skottie Young

EX, GROGY A ROCK‘N‘ROLL!

PUPÍKY.

IKABOG
J.K. Rowlingová

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, ANNO

MYŠLENKY ZA VOLANTEM

Petra Š. Jirglová

Marek Eben

VYSOKÝ ÚČET
Louise Pennyová

BANE: PROKLETÁ LÁSKA
L. J. Shen

TI DRUZÍ
C. J. Tudor

ZVÍŘATA V OBCI
KASTRACE KOČEK
NYNÍ JE NEJVHODNĚJŠÍ DOBA PRO KASTRACI KOČEK !

V Nedvězí, ale i v ostatních obcích, se zvyšuje počet volně žijících koček.
Ohrožují populace ptáků, ale i obojživelníků a znečišťují své okolí a je tedy
vhodné jejich rozmnožování omezit. Neméně důležité je zamezení případné
nehumánní likvidaci narozených a nechtěných koťat nebo přihlížení jejich
smrti pod koly automobilů. V případě kocourů kastrace omezí jejich značkování a tedy výskyt charakteristického zápachu. Další výhodou kastrace je
omezení agresivity spojené především s vyhledáváním samičky.
Pokud se staráte o venkovní kočku, zvažte její kastraci, jedná se o rychlý
a bezpečný zákrok probíhající v narkóze. Kocour může být, po kompletním probuzení, ihned vypuštěn, kočka vyžaduje cca 4 dny v klidu, tedy v
uzavřeném prostoru.
Brzké jaro - březen, duben - před narozením koťat, je vhodné období pro
kastraci koček. Kocoury lze kastrovat kdykoliv.
Pokud potřebujete poradit, pomoci s odchytem či odvozem na veterinární
stanici, obraťte se přímo na starostku Karolinu Trnkovou.
V případě venkovních zvířat lze zajistit financování zákroku.
DOMEK PRO KACHNY
Na rybník v centru obce bude umístěn domek pro divoce žijící kachny.
Slouží jako úkryt a místo k bezpečnému snesení vajec. Jedná se o první z
plánovaných opatření zlepšující prostředí pro ptactvo v našem okolí.
ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGISKÁ
Navázali jsme spolupráci s Českou společností ornitologickou. Naším
cílem je vytvořit vhodné prostředí pro ptactvo v Nedvězí natolik, aby se
vrátily a uhnízdily běžné i ohrožené druhy.
Jedná se především o vybudování bidýlek pro dravce, hnízdících budek,
pítek a krmítek. Dalším krokem je výsadba vhodných keřů, sloužících k
hnízdění i zajištění přirozené potravy. Např. vrabci se bez vhodných křovin neobejdou a mohli by z obce úplně vymizet. Připravujeme podrobný
přehled činností napomáhajících soužití lidí a ptactva.

PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE S VÝSTAVOU 2021
• Do soutěže přijímáme pouze dvourozměrné výrobky, technika bez omezení.
(kresba, malba, grafika, koláž, počítačová grafika atd.)
• Maximální velikost obrazu formát A1 (60 x 84 cm)
• Autor může přihlásit do soutěže pouze jedno dílo.
• Výstava bude ve venkovním veřejném prostoru.
• Autor zvolí, zda lze vystavit originál nebo zda bude zhotovena kopie obrazu.
• Vypůjčení díla je bezplatné.

Uzávěrka soutěže 31. května 2021 ve 23:59
Předání díla:
• v elektronické podobě na email knihovna@mcnedvezi.cz,
max. velikost 10 MB
• fyzické obrazy osobně v otevíracích hodinách Místní knihovny Nedvězí nebo
po telefonické domluvě na tel. čísle 603 511 282
Vítěze vybere tří členná porota složená z výtvarnice, fotografa a knihovnice.
Vyhlášení vítěze a vernisáž v sobotu 12. června 2021 v 15:00
Cena pro vítěze dle kategorie:
DĚTI 2-10 let, hodnota cena 800,- Kč
MLÁDEŽ 11 – 17 let, hodnota cena 1.500,- Kč
DOSPĚLÍ 18 – 99 let, hodnota cena 2.200,- Kč
Vítěz soutěže si vybere svou cenu sám na jednom z těchto e-shopů:
serafinshop.cz; milujememalovani.cz; sevt.cz
Ukončení výstavy 18. července 2021, případné vrácení děl.
Vystavení děl (i jejich tisk a případné zhotovení kopie) zajišťuje Místní knihovna Nedvězí. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním Vašeho díla a jména na
výstavě pořádané Místní knihovnou Nedvězí a se zveřejněním fotodokumentace
pořízené za účelem prezentace. Fotodokumentace může být zveřejněna na webových stránkách, facebooku, ve zpravodaji a na pozvánkách.

Ladislav Kos, Váš senátor za volební obvod č.19

Čtyři roky senátorem
Už je to více, než čtyři roky od chvíle, kdy jsem byl v obvodu č. 19 zvolen
senátorem. Důvěra nejen mých jihoměstských spoluobčanů, ale také obyvatel MČ Praha - Nedvězí mě z komunální politiky dostala do lavic horní
komory parlamentu. Už tři roky jsem místopředsedou senátorského klubu
„SENÁTOR 21 a Piráti“ a dva roky místopředsedou hospodářského výboru.
Rád bych se s vámi podělil o svůj postoj k několika tématům, která se v poslední době v Senátu projednávala.
Téma životního prostředí
Hájit kvality životního prostředí a opatření proti suchu a klimatickým změnám
považuji za jeden z nejzásadnějších úkolů současnosti. Prosazuji proto odklon od
uhelných a jaderných zdrojů energií k zdrojům obnovitelným, opatření k zadržení vody v krajině, změnu skladby lesů atd.
Koncem minulého roku projednal Senát nový zákon o odpadech. Připravil jsem
k němu externí odborné stanovisko a několik pozměňovacích návrhů. Díky nim
se měl zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, zlepšit jejich

evidence a zkrátit období, kdy je možné ukládat je na skládku. Jeden z mých
zásadních návrhů, který obcím umožní získat od skládkařů stovky milionů korun
za neodvedené poplatky, byl však zamítnut v Poslanecké sněmovně. Připravuji
proto ústavní stížnost.
Stavební zákon nemají psát developeři
Velmi usiluji o zásadní úpravy nového stavebního zákona, který ve svém původním návrhu straní developerům. Důvod je jasný – sami si ho napsali. Podle něj má
být vytvořeno centrální řízení stavebních úřadů, komplexních stanovisek, fikcí
souhlasu, čímž má být zásadně omezena účast samospráv.
Všechny tyto úpravy sice možná o pár hodin urychlí výstavbu, ale ve výsledku
nepřispějí ke kvalitním a racionálním investicím. Zákon navíc účast na stavebním
řízení znemožňuje veřejnosti (zastupované spolky).
Záleží mi na hospodaření země a transparentnosti
Přestože Senát neschvaluje státní rozpočet, projednává některá dílčí ekonomická opatření. Jsem zastáncem udržitelných financí a rozpočtové zodpovědnosti,
proto jsem nemohl hlasovat pro přijetí daňového balíčku, zvyšující státní dluh
o 100 mld. Kč.
Za velmi důležitou považuji transparentnost a omezení korupce. Potěšilo mne
proto ocenění Rekonstrukce státu, podle kterého patřím k osmi senátorům, kteří
nejsilněji prosazovali antikorupční zákony.
Tak trochu závidím občanům MČ Praha – Nedvězí klid i to, že jsou stranou od
ruchu okolních MČ zasažených intenzivní dopravou a výstavbou. I proto rádi
s vnukem chodíme na procházku NS Mýto.
Jsem tu pro Vás
Setkávání s občany jsou pro mě velmi podnětná. V mé kanceláři se jich zastavilo
mnoho desítek. S jakými tématy přišli? Od podnětů na doplnění městského mobiliáře, opravu chodníků a komunikací až ke konkrétním žádostem o pomoc v oblasti
sousedského soužití, pěstounské péče, exekuce či zadržované výplaty pojistného.
Ve většině případů se mně a mým kolegům podařilo jejich problémy vyřešit.
Jsem i pro Vás v senátní kanceláři
na Praze 11, Kosmická 746, každé pondělí 14 – 18hod.

ODPADY
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
vždy v čase 12:00 - 16:00 hodin

HNĚDÉ POPELNICE
NA BIOODPAD

10. dubna - stanoviště Břízova / Letní
24. dubna - stanoviště Lednová
22. května - stanoviště Rokytná

Hlavní město Praha již od loňského
roku přispívá na poplatek za svoz bioopadu, tedy hnědých popelnic.

VELKOOBJEMOVÝ BIOODPAD
vždy v čase 13:00 - 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31
10. dubna
15. května
12. června

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
parkoviště před restaurací
25. května, v čase 17:00 - 17:20
7. srpna, v čase 10:00 - 10:20
12. října, v čase 17:00 - 17:20

Tento rok je omezen počet velkoobjemových bio-kontejnerů,
které jsou přistavovány v průběhu
vegetačního období Pražskými službami.

Žádáme občany, aby zeleň ke
svozu připravili do pytlů či
jiných nádob.
Děkujeme, že takto
údržbě pomáháte.

Občan zaplatí pouze 50% částky
oproti předchozím obdobím. Zachování minimální finanční spoluúčasti je
jistou podobou záruky, že služba bude
využívána pouze těmi vlastníky, kteří
budou mít skutečný zájem rostlinný
bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě.
Poplatek za svoz bioodpadu,
popelnici o objemu 120 litrů
(velikost běžné popelnice
na směsný odpad) je
112,- Kč při svozu 1x týdně či
56,- Kč při svozu 1x za 2 týdny.
Doporučujeme tuto službu využít.
Je velmi pohodlné mít vše po ruce a
rostlinný odpad ze zahrady a domácnosti vyhodit do popelnice s vědomím, že bude smyslupně využit.

Další informace naleznete na www.mcnedvezi.cz
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