NEDVĚZSKÝ
Srpen
Ž U R N Á L 2020
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
ÚŘAD

JUBILANTI

Trvalý pobyt přihlásíte v úředních
hodinách na ÚMČ.

Významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané

Připomínáme povinnost uhradit
poplatek za psa.

Zdenek Domes

*
*

Hana Čermáková

Stále je vhodná doba pro kastraci
koček.

a v září oslaví jubileum

Desinfekce AntiCovid k vyzvednutí
na úřadu.

Přejeme hodně zdraví.

*

Jiřina Bydžovská

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
dne 7. září 2020 v zasedací místnosti úřadu od 18:00 hodin.

ZKONTROLUJTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA
S účinností ode dne 1. 10. 2020 je vyhláškou č. 11/2019 ve Sbírce právních
předpisů hlavního města Prahy zakázáno na celém území hlavního města
Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních
zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou
zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a na
základě výsledku provedené kontroly technického stavu tepelného zdroje
dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.
Jinými slovy řečeno, zákaz se vztahuje na zdroje, které mají v Dokladu o
technickém stavu kotle uvedenou 1., 2. nebo „žádnou“ emisní třídu
(byly vyrobeny před rokem 2000).

FREE WIFI - WIFI4EU
Od srpna je v provozu wi-fi s otevřeným přístupem k internetu. Pro připojení k síti vyberete WIFI4EU následně potvrdíte připojit k síti.
Připojíte se v okruhu cca 150m od
1) úřadu MČ
2) hřiště v Hájové
3) autobusové zastávky Nedvězí
4) drobných provozoven v ulici Potocká
5) motelu Mejto.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
MOBILIÁŘ
Nainstalovali jsme nový mobiliář - 10 nových litinových laviček a 9 odpadkových košů. Zároveň dřevořezbář vyrobil 6 laviček z našeho dřeva a dřevěné prvky pro děti - houpačku, stolek s lavicemi a autolavičku Tyto prvky jsou
instalované u Jordánku. Mobiliář byl financován z dotace MHMP.
POSTUP REKONSTRUKCE
služebny Městské policie a sociálního zázemí pro řidiče MHD? Byla ukončena architektonická studie na rekonstrukci budovy č.p. 87 na konečné autobusu a nyní probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení, ze které
zároveň vyplynou přesné náklady na celou akci.
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Zadali jsme architektonickou studii na rekonstrukci objektu č.p. 83 - ubytovacího hostince. Záměr obsahuje vybudování 6 bezbariérových bytových
jednotek. Jednáme o spolufinancování s Magistrátem hl. města Prahy.
POLNÍ CESTY
Probíhá příprava obnovení polních cest. Část Donátské cesty je již vytyčena
geodety, v září začnou terénní úpravy a se společností Sázíme stromy je domluvena spolupráce na vysazení 24 dubů letních, které budou navazovat na
existující stromořadí.
Vytyčena je i propojka u cesty směrem na Královice a po dokončení vznikne
malý okruh o délce 2 km. Dozaseny budou keře, topoly černé a třešeň ptačí.
Na vytyčení čeká cesta Nad Mejtama, zde práce začnou 1. října.
KOMPOSTÉRY
Dotazník, který jsme roznesli do poštovních schránek a byl k dispozici na
www MČ, vyplnilo pouze 12 obyvatel - všem děkujeme za čas věnovaný našemu průzkumu. Vzhledem k malému zájmu nebudeme v projektu pořízení
kompostérů pro obyvatele pokračovat, neboť jeho administrativní příprava
je velmi náročná.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Na základě projektu společnosti FanIT provedla společnost TSK doplnění
dopravního značení v ulici Pánkova a Málkovská. Jedná se vyznačení hranic
křižovatek a krajnice. Důvodem této úpravy je zpřehlednění komunikací a
malé přispění k bezpečnosti provozu.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
PRONÁJEM BÝVALÉ KNIHOVNY
Od 1. září je prostor pronajat vzdělávacímu spolku sOOva, který zde bude
provozovat lesní školu.
REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTORŮ
Tento rok musí proběhnout rekonstrukce havarijního stavu kanalizace a rozvodů topení v pronajímané budově Potocká 89. V současné době dokončujeme poptávkové řízení. Realizace bude dokončena do začátku topné sezóny.
TRAFOSTANICE
Plánovaná rekonstrukce střechy památkově chráněné trafostanice si vyžádala zpracování stavebně historického průzkumu. Díky němu máme k dispozici podrobnou dokumentaci i původní výkresy. Naše trafostanice je jednou z
mála dochovaných. Střecha již nemá, z důvodu neodborného zásahu v minulosti, originální tvar. Nyní čekáme na podrobný rozpočet.
GRAFICKÝ NÁVRH
V rámci vyhlášené soutěže dorazilo 5 návrhů na vyzdobení fasády telekomunikačního domku a sloupku PRE. Do finále postoupily 3 návrhy, které jsme
následně uvěřejnili na webových stránkách obce a obyvatelé mohli hlasovat
o vítězném provedení (uvěřejněn na www). Do konce září bude návrh autorem realizován.

ODPADY
VOK - OBJEMNÝ ODPAD

VOK - BIOODPAD

vždy 12:00 - 16:00 hodin

vždy 13:00 - 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31
29. srpna, 5., 12. a 19. září
3., 10., 17. a 31. října
14. a 28. listopadu

19. září - stan. Břízova/Letní
17. října - stanoviště Lednová
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úterý 13.10.2020, 17:00 - 17:20 hodin, parkoviště naprosti restauraci
Nedvězský žurnál
Vydání č. 4/2020, datum 25.8.2020.
Vydavatel: MČ Praha – Nedvězí, Únorová 15/3, 103 00 Praha 10, IČO 00240516.
Obsah, grafická úprava, fotografie a tisk: zastupitelstvo MČ, pokud není uvedeno jinak.

M ÍS T N Í K N IH O V N A
Od Městské knihovny Praha máme
zapůjčený nový výměnný soubor
knih, audioknih
a společenských her.
Úplný seznam titulů naleznete na
www.nedvezi.knihovna.cz nebo
Vám ho rádi vytiskneme.

Z důvodu pořádání
venkovních akcí
bude ve dnech
12. září
19. září
knihovna uzavřena.

VÝTVARNĚ ŘEMESLNÝ KROUŽEK
Od září otevíráme v knihovně výtvarně řemeslný kroužek
pro děti a dospělé.
Kdy? Každou první sobotu v měsíci v odpoledních hodinách.
Pokud Vás připravované téma zaujme, přidejte se!
Z důvodu zajištění dostatečného množství výtvarného materiálu je dobré
nahlásit Vaši účast předem v knihovně, na Facebooku nebo emailem.
První dílna proběhne 5. září od 15:00.
VÝROBA DRÁTOVANÝCH DEKORACÍ

NOVÉ ČASOPISY
Již nyní nový
komiks Okko.
Fantasy série
odehrávající se
v pajanském
císařství.
Od 28. 8. na
Vás bude
v knihovně
čekat nový
Čtyřlístek.

SPOLEČENSKÉ AKCE
12. září
ŽIVOT LESA
od 10 hodin

19. září
UKLIĎME
OKOLÍ
ROKYTKY
od 9 hodin
10. října
TAJEMNÍ
NETOPÝŘI
od 15 hodin
18. října
MOBILMÁNIE
V POHÁDKOVÉ
ŘÍŠI
od 15 hodin

Zveme všechny děti a dospělé v sobotu 12. září od 10
hodin na výzkumnou procházku lesem - sraz na hřišti,
ulice Hájová. S lesním pedagogem se staneme lesními
průzkumníky. Vystopujeme malé, velké i úplně nejmenší
živočichy a nakoukneme k mravencům, pod kůru i kořeny stromů. Akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Za deště se sejdeme v pláštěnkách.
Tento rok se zaměříme na Přírodní park Rokytka v úseku
od Říčan do Nedvězí.Součástí je místní naučná stezka.
Pokud se k nám chcete přidat, prosíme o přihlášení na
akci č. 24231 nebo napište na email starosta@mcnedvezi.
cz, abychom mohli zajistit dostatek rukavic a odpadkových pytlů. Setkáme se v 9 hodin na východním konci ulice Hájová u vstupu do Přírodního parku Rokytka.
Bude připraveno malé občerstvení, dobrá nálada a vhodné oblečení je již na Vás.
Zveme vás na přednášku společnosti Nyclatus povídání s odborníky, videoprojekce a ukázka živých
netopýrů.Vše co jste chtěli vědět o těchto užitečných
a zajímavých tvorech.
Přednáška začíná v 15 hodin v knihovně.
Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd jako počítačový expert?
Proč by ne?!
Divadélko a pohádkové čtení s autorkou Lenkou
Rožnovskou začíná v 15 hodin v knihovně.
Akce je určena pro děti i dospělé.

www.nedvezi.knihovna.cz
najdete nás na FCB Knihovna Nedvězí
email: knihovna@mcnedvezi.cz
tel.: 702 251 337

