NEDVĚZSKÝ
SRPEN
Ž U R N Á L 2021
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme všem obyvatelům Nedvězí,
kteří se nezištně starají o obecní záhony,
keře a trávníky.
Vašeho času a energie, které věnujete zeleni
ve svém okolí, si velmi vážíme.

HLEDÁME KRONIKÁŘE/ŘKU
Zachycení významných, ale i skoro obyčejných dnů a událostí je
nesmírně důležité. Kronikář je pro každou obec a její historii i budoucnost neocenitelnou osobou. Také považujeme za vhodné doplnit
kroniku i fotografiemi či kresbami.
Zajímáte se o dění ve vašem okolí?
Máte volnou chvilku Vaše postřehy zaznamenat?
Kontaktujte nás.

NAŠI JUBILANTI
Významná životní jubilea našich spoluobčanů:
Jaroslava Domesová oslavila 70 let
Marie Rathouská oslavila 90 let
Tomáš Hynek oslavil 80 let
a Vladimír Vašák oslaví v září 70 let

Přejeme hodně zdraví.

AKTUALITY
ŠTĚPKOVAČ
Díky účelové dotaci Magistrátu hl.
m. Prahy jsme zakoupili profesionální štěpkovač Eliet Super Prof Max.
Jedná se o samojízdný stroj zpracovávající větve a zelený odpad do průměru 130 mm. Dodavatelem je společnost NOBUR s.r.o., která s cenou
519.968,- Kč včetně DPH obsadila
ve výběrovém řízení 2. místo. Vítěz
výběrového řízení, společnost Šípal
s.r.o., od zakázky odstoupil.
Pokud máte zájem o využití štěpkovače při údržbě vašich pozemků, neváhejte nás kontaktovat.
MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Provedené testovací měření rychlosti na ulici Únorová na příjezdu z Pacova, potvrdilo zásadní nedodržování předepsaného rychlostního limitu. V
rámci akce BESIP bylo schváleno osazení ukazatele rychlosti z prostředků
Technické správy komunikací. Společnost TODIM následně zpracovala
projekt a již máme platné stanovení místní úpravy provozu vydané odpovědným odborem Praha 22. Úprava spočívá v posunutí stávajícího a umístění nového svislého dopravního značení a instalaci ukazatele rychlosti.
Realizace by měla proběhnout do konce roku 2021.
Další vytipovanou lokalitou je ulice Málkovská ve směru od Říčan. Ulice
Pánkova, vjezd do Nedvězí ve směru od Křenic nemá požadované rozhledy
a nelze zde ukazatel rychlosti umístit.
REVITALIZACE STUDNÍ
V březnu tohoto roku proběhl průzkum 11 studní na pozemcích MČ, na jehož základě jsme obdrželi nacenění jejich revitalizace, bezpečnostního zajištění a zpřístupnění a také instalaci 4 nových ručních pump. Magistrát hl.
m. Prahy nám přidělil finanční dotaci ve výši 405.000,- Kč, která pokryje
veškeré potřebné práce. Jedná se o podporu projektů podporujících klimatický závazek HMP. Realizace projektu proběhne do konce tohoto roku.

AKTUALITY
TRAFOSTANICE
Projekt rekonstrukce památkově chráněné trafostanice získal veškerá potřebná stanoviska a povolení a společnost RE IN s.r.o. dne 18. srpna převzala stavbu. Havarijní stav střechy zapříčinil částečné propadnutí stropu
a postupné chátrání této technické památky. V rámci stavebních činností
bude obnoven původní tvar střechy, omytí objektu a oprava trhlin a spár,
obnova rákosového stropu a výmalba, antikorozní nátěr kovových částí
a zajištění objektu proti vtékání vody z komunikace. Termín dokončení
rekonstrukce se stanoven na 30. září 2021.
PRODEJNA POTRAVIN
Na základě provedeného průzkumu mezi místními občany a jejich podnětů jsme zadali vytvoření projektu vestavby prodejny potravin do prostoru
garáže, resp. bývalé hasičské zbrojnice v budově úřadu MČ. Tento prostor
o výměře 45m2 je vzhledem ke své lokalitě vhodný pro malou lokální prodejnu, nebo chcete-li večerku. Získali jsme všechna potřebná stanoviska
a povolení a v současnosti probíhá otevřené výběrové řízení na zhotovitele.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Technické vybavení údržby, rozptýlené ve 3 lokalitách, jsme soustředili
v areálu drobných provozoven Potocká. V jedné z hal máme k dispozici
100m2 a zabezpečený prostor pro drobné vybavení. Stále probíhá posuzování, opravy a případné revize zde soustředěných strojů a nástrojů.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Pro případ povodňových stavů na Rokytce, a samozřejmě i pro jejich
předcházení, jsme zakoupili základní vybavení, které bylo doposud nutné
půjčovat z MČ Praha 22 – Uhříněves. V současnosti máme k dispozici
ochranné přilby, pracovní polohovací pásy, bezpečnostní lana, nabíjecí
LED svítilny, hasičský trhací hák, 100 ks protipovodňových pytlů a plničku
písku. Dále proběhl průzkum dostupných protipovodňových zábran, vhodných pro bleskové povodně. Jako nejvhodnější byl vyhodnocen systém
švédské společnosti NOAQ Flood Protection AB, jejíž produkty mají
v Česku výborné hodnocení. Po vypracování detailní nabídky bude osloven
Magistrát HMP s žádostí o spolufinancování tohoto řešení.

AKTUALITY
PROJEKT REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Únorová, Slámova, a Výmarova. V ulici Za
úřadem budou rekonstruovány chodníky a doplněn chybějící.
Hlavní město Praha uzavřelo se společností Ing. Josef Chmelka – SÚPR
smlouvu na vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost
a autorský dozor stavby č. 43322 TV Nedvězí, etapa 0001 Rekonstrukce
komunikace Slámová + Únorová a navazující). Termín zpracování projektu
pro připomínky dotčených subjektů je 30. června 2022. Navazující projektové činnosti zaberou přibližně dalších 9 měsíců.
KRONIKA
Kroniku MČ jsme předali k digitalizaci Archivu hl. m. Prahy. Po dokončení
bude digitalizovaná forma k dispozici všem obyvatelům a badatelům na
webových stránkách MČ.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
V červenci proběhlo čištění vpustí dešťové kanalizace na komunikacích
ve správě MČ Nedvězí. Celkem máme na starosti 35 vpustí a 6 z nich je
na základě revize doporučeno k výměně. Vypracovaná nabídka specializované firmy na výměnu (zahrnující kompletní vpusť, nejen poklopy) činí
215.000,- Kč.
VÝSTAVBA RD VÝTOŇSKÁ
Investor rodinných domů při ulici Výtoňská obdržel potřebná povolení pro
výstavbu technické infrastruktury a již 30. srpna zahájí výkopové práce
a připojení na inženýrské sítě v ulici Planerových.
TECHNICKÉ VYBAVENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Obdrželi jsme finanční dotaci Ministerstva kultury ve výši 18.000,- Kč na
pořízení projektoru a projekčního plátna. Podmínkou je spoluúčast MČ ve
výši 11.780,- Kč. Technika je již zakoupena a věříme, že přispěje k rozmanitosti programu Místní knihovny.

AKTUALITY
LAVIČKY
Pokračujeme v umisťování laviček. Zakoupili jsme mobiliář pro naučnou
stezku Mýto - jedná se o akátové dřevo, které je velmi trvanlivé. Během
září budou lavičky instalovány. Doufáme, že zpříjemní procházku nádherným okolím Rokytky.
OPRAVA MÍSTNÍHO ROZHLASU
V srpnu byla dokončena oprava a rozšíření místního veřejného rozhlasu.
V tuto chvíli je rozhlas plně funkční v celé městské části.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Po velkém zdržení byla dokončena instalace 2 lamp veřejného osvětlení na
pozemku 276/1 od ulice Břízova směrem na Říčany.

V OBRAZE
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena mobilní aplikace V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na
nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace
se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete
na www.aplikacevobraze.cz.
Jaké informace
v aplikaci najdete?
pozvánky na kulturní a sportovní akce,
fotogalerie,
aktuality,
záznamy z úřední
desky

SPOLEČENSKÉ AKCE
18.9. v 15:00 a dále v 19:00
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Na zábavné odpoledne pro všechny
naváže program ve vinárně Mejto.
Na dětském hřišti je pro vás připravena
nejdelší nafukovací překážková dráha
v Česku, obří Mikádo, dřevěná věž Super Janga, Hookbruč, kroket i tetování
Airbrush. Příjďte se pobavit, zasportovat si, popovídat se sousedy.
Od 19 hodin ve vinárně Mejto zahraje
kapela REAL 31.

prckové políčí zákeřnou past. Chytrá
hrdinka však jejich plán zhatí,
a pro poučení i oplatí. Přijďte přesně.
13.11. v 18:00
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Opět se mohou děti těšit na tématický
lampiónový průvod. Navíc si můžete
vyrobit vlastní lampioń v Kroužku
v sobotu 6. listopadu.

3.10. v 16:00
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Přivítání malých občánků, výjimečně ve
věkovém rozmezí 0-5 let.

28.11. v 18:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Sousedské setkání u punče a cukroví
a naladění na sváteční atmosféru, opět
před budovou úřadu.

16.10. v 15:00
DESET ČERNOUŠKŮ
Loutkové představení v Místní knihovně pro malé i velké diváky. Půvabná pohádka vychází ze staré známé písničky,
ve které se z různých důvodů postupně
ztratí deset černoušků. Na pozadí
této záhady stojí tajemná žirafa, na niž

19.12. v 18:00
ADVENTNÍ KONCERT HARFISTKY
KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ
Nalaďme se na vánoční svátky na koncertu Kataríny Ševčíkové s povídáním
o tajích hry na tento starobylý nástroj.
Max. počet diváků je 30. Vstupné 50,Kč. Doporučujeme včasnou rezervaci

KACHNY V OBCI
Jistě jste zaznamenali instalaci domku pro kachny na rybníku ve středu obce,
který byl zhotoven místním truhlářem panem Zdeňkem Hnědkovským. Kachnám
nějakou dobu trvalo, než k domku získaly důvěru, ale nyní ho již pravidelně využívají. Hrozí jim mnohem méně nebezpečí od koček nebo volně pobíhajících psů.
Bohužel, ne však od lidí.
Žádáme rodiče, aby důrazně vysvětlili svým dětem, že kachňata nejsou hračky
a jejich utýrání je otřesné a neomluvitelné. Uvědomujeme si, že tento fakt většina dětí ví a rodiče je vedou k pozitivnímu vztahu k přírodě, ale přesto, vzhledem
ke skutečnostem a v zájmu fauny v Nedvězí, musíme tento apel napsat.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
Kdy a kde se volí
Volby se konají ve dvou dnech:
pátek 8. října od 14 do 22 hodin
sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.
Volební místnost je v zasedací místnosti,
v 1. patře úřadu MČ Praha – Nedvězí,
ulice Únorová 15.

Kdo může volit
Voličem je každý občan České republiky, který dosáhl nejpozději druhého
dne voleb věku 18 let. Překážkou volby je zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení občana způsobilosti k právním úkonům. Volební právo mají všichni občané České republiky,
bez ohledu na bydliště. Do Poslanecké sněmovny mohou čeští občané volit
i na zastupitelských úřadech.
Doklady
Volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Pokud chce volič
volit mimo své bydliště, musí mít i voličský průkaz.
Voličský průkaz
Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
6.10.2021 do 16:00 hod.
PŘIHLASTE SE DO VOLEBNÍ KOMISE
Žádosti o členství ve volební okrskové komisi a ucelené informace k
volbám jsou k dispozici na stránkách www.mcnedvezi.cz (záložka Úřední
deska nebo Aktuality – volby 2021) nebo v podatelně úřadu.

UPOZORNĚNÍ
V červenci bylo v Nedvězí vykradeno několik automobilů
parkujících na ulici i na oplocených zahradách.
Věnujte zvýšenou pozornost zabezpečení svého majetku
a v případě podezření na trestnou činnost
volejte státní policii - 158, případně městskou policii - 156.
Chráníte tak majetek svůj i svých sousedů.

ODPADY
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
vždy v čase 12:00 - 16:00 hodin
28. srpna - stanoviště Rokytná
18. září - stanoviště Břízova / Letní
23. října - stanoviště Lednová
20. listopadu - stanoviště Rokytná

VELKOOBJEMOVÝ BIOODPAD
vždy v čase 13:00 - 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31
11. září
2. října
30. října

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
parkoviště před restaurací

Žádáme občany,
aby zeleň ke svozu
pracovníky údržby
připravili do pytlů
či jiných nádob,
které budou po
vyprázdnění vráceny.
Bioodpad uložený
mimo tyto nádoby
je považovan za
černou skládku.

12. října, v čase 17:00 - 17:20

Další informace naleznete na www.mcnedvezi.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tato slavnostní akce je příležitostí pro přivítání miminek, a letos i těch
odrostleších, mezi občany Nedvězí. Každý občánek si odnese něco na památku a rodina milou vzpomínku. Tento rok výjimečně přivítáme všechny
od 0 do 5 let, aby to staším sourozencům nebylo líto.
Účast rodinných příslušníků je vítána. Předpokládané trvání akce 70 minut.

PŘIHLÁŠKA
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MČ PRAHA – NEDVĚZÍ
3. ŘÍJNA 2021 V 16:00
Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Příjmení a jméno matky:
Bydliště:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

(Prosíme, vyplňte jak telefon, tak i e-mail pro bezproblémovou následnou komunikaci.)
Důležité upozornění
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vydává žadatel souhlas se zpracováním výše
uvedených osobních údajů Úřadem MČ Praha - Nedvězí v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a GDPR, pro
účely přípravy a organizace slavnostního obřadu Vítání občánků, a to na dobu nezbytně
nutnou k tomuto účelu.
V rámci všech pořádaných akcí mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za
účelem prezentace MČ. Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití
vytvářeny evidence o fyzických osobách a k zobrazeným a zaznamenaným osobám nebudou systematicky přiřazovány další osobní údaje, nedojde tedy ke zpracování osobních
údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR.

Datum: 			Podpis

