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CO NÁS ČEKÁ
V NOVÉM ROCE?
Jak jste možná zaregistrovali ze zasedání
zastupitelstva, jsou u nás připravované
investiční akce, které brzy objevíte
v naší vesnici. Majetek, který mají
Královice svěřený do péče, potřebuje
údržbu a zásadní opravy. Hlavní sna
hou zastupitelstva je opravit vnější plášť
budovy školy, tedy její střechu a vnější
omítky. Máme již připravený projekt
a čekáme s provedením na dotaci
z magistrátního rozpočtu. Střecha je zde
v havarijním stavu a hrozí její zatékání.
U dalších akcí, kterými se zabýváme, se
zpracovává projektová dokumentace.
Jedná se o rozšíření místního hřbitova.
Vy, kteří sem chodíte za vzpomín
kou na své předky víte, že současná
plocha je již zaplněna. Je navrženo
pokračovat s hroby na pozemku za
severní hřbitovní zdí, který patří rovněž
obci a je nevyužíván. V současnosti se
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zajišťují stanoviska dotčených orgánů.
Další obecní akcí je rozšíření chodníku
v zatáčce v ulici Ke Stupicím. Stávající
chodník je úzký a přerušován lampami
osvětlení. Dojde k jeho celkové rekon
strukci a k propojení obce s novou
výstavbou kolem Královické tvrze. Po
slední projekční akcí zastupitelstva je re
vitalizace území kolem pomníku padlým
za 1. světové války (podrobněji v samo
statném článku). V rozpočtu Královic
jsou ještě další akce, které mají podporu
magistrátu. Jsou to akce Stezka pro pěší
-Rokytka, která má propojit okolní obce
spojené naším potokem a akce Obnova
pěti polních cest na katastru Královic.
Na těchto akcích jsou rovněž zahájeny
projekční práce.
O dalších osudech těchto akcí Vás
budeme informovat v dalších číslech
Královického zpravodaje.
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Vážení sousedé,
královičtí občané,
v tomto ročním
období většina
nás
bilancuje,
čeho
dosáhla
v osobním i pro
fesním životě, ale zamýšlí se také
nad dalším rokem. Dostali jste do
svých schránek poslední letošní
číslo našeho časopisu ve kterém
se trochu zmíníme o tom, co nás
čeká.
Rok nám utekl velmi rychle a do
stali jsme se do adventního ob
dobí, které je naplněno pohodou
a klidem, někdy však i pravým
opakem, shonem i stresem.
Přejeme Vám všem proto
o vánočních svátcích a do nové
ho roku hodně pohody, klidu,
pevného zdraví a hodně soused
ských setkání a společných
zážitků o které jsme v letošním
roce přišli.
Časopis vychází v elektronic
ké (na našich internetových
stránkách) i tištěné formě (přímo
do Vašich schránek). Případné
dotazy či náměty ohledně
časopisu můžete adresovat na
adresu: redakce@mckralovice.cz.
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ÚŘAD INFORMUJE

Rekonstrukce pomníku padlým za 1. světové války

Každý rok si v říjnu připomínáme vznik
Československa a s tím i konec první
světové války. U pomníků se všude ob
jeví slavnostní věnce a výzdoba. Pom
níky padlým za této války se začaly
stavět hned po vzniku našeho státu
v mnoha obcích. Nejinak tomu bylo
i v Královicích. Tehdejší obec nechala
v roce 1922 postavit žulový pomník
u firmy Hloušek Říčany.
V této válce padlo mnoho obyvatel
naší republiky, připomeňme si alespoň
touto cestou jména těch královických,
kteří zahynuli ve válce v letech 19141920. Byli to – Václav Veselý, Václav Kosík, Václav Stoklasa, V
 áclav
Rathouský, Václav Svatoš, Josef
Chejn, Josef Vilas, Josef Šmejkal, Josef Vilímek, Josef Tesárek, Antonín
Marek, Antonín Bednář, Antonín
Poláček, Antonín Novák, Bedřich
Doležal, Bohuslav Dvořák, Jaroslav
Dvořák, František Štika, František
Svatoš, František Chaloupka.
Zeleň v okolí pomníku, kterou městská
část pravidelně udržuje, dosáhla svého
zenitu a zastínila pietní místo. Je vidět,
že pomník je zanedbaný a stal se až
neviditelným. Tato skutečnost nepřála
ani špatnému výhledu do rušné
křižovatky v blízkosti. Je proto nutné se
tomuto místu začít opět věnovat.
Zastupitelstvo MČ Královice nechalo
zpracovat na jaře letošního roku stu

dii, která se zabývá revitalizací to
hoto území. Pietní místo v této části
obci si určitě zaslouží svoji pozornost.
Záměrem bylo navázat na snahu našich
předků o úctu k historii a ztvárnit toto
území i jeho využití v duchu současného
století. Architektonická studie byla zpra
cována ve třech variantách. Nakonec
vyhrála ta, která vstup na tyto plochy
oddaluje od rušné hlavní křižovatky
a vytvoří malou oázu klidu. V zadání
byl hlavně kladen důraz na úpravu
zeleně, tj. zviditelnit pomník tak, aby
sloužil připomínce padlých, umožňoval

Studie pomníku padlým
z Královic ve světové válce
1914 – 1920

relaxaci a současně rozšířil využitelnost
pro širší spektrum návštěvníků, pro děti
i dospělé.
Hlavní příchod k pomníku bude posunut
dále od křižovatky, aby byla zvýšena
bezpečnost pohybu chodců. Kromě
úpravy pietního místa bude i rozšířena
parková plocha doplněná o lavičky,
dětské hřiště pro děti, případně
i kondiční stroje pro dospělé. Území by
mělo kromě vzpomínky na padlé ve
světové válce poskytnout i plochu pro
odpočinek a zastavení v této části obce.
Kromě zahradních úprav bude pomník
vyčistěn, opraveny nápisy i státní znak.
Obrousí se a natře okolní plůtek, cesta
z betonových dlaždic bude nahrazena
mlatovou cestou v nové trase. Radikální
seřezání keřů podél silnice otevře nový
výhled na pomník a rozšíří i výhled při
najíždění do křižovatky od Nedvězí
k Uhříněvsi.
Rekonstrukce bude realizována vý
hradně z rozpočtu MČ. V současnosti
již byla zahájena první etapa úprav to
hoto areálu - odstranění staré zeleně.
Letos bude ještě vysazeno 8 českých
lip, které odcloní tuto plochu od pole.
V příštím roce budeme v záměru
pokračovat.
Pomník na okraji
městské
části
zůstane pietním místem uctění památ
ky padlým spoluobčanům, kteří svojí
obětí umožnili život dalším generacím.
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INFORMACE Z ÚŘADU:
MÍSTNÍ POPLATKY

Poplatky ze psů: se musí uhra
dit v kanceláři ÚMČ nejpozději do
31.března příslušného kalendářního
roku. Je potřeba nahlásit veškeré
změny mající vliv na placení poplatku:
pořízení, úhyn, ztrátu, darování psa.
Pes musí být na ÚMČ přihlášen nebo
odhlášen do 15-ti dnů po jeho pořízení
nebo pozbytí. Při pořízení štěňat do 3
měsíců. Držitel psa musí psa staršího
6 měsíců nechat označit mikročipem
a zaregistrovat psa do evi
dence
Magistrátu HMP. Identifikační znám
ka je nepřenosná na jiného psa.
Každý nový pes musí být opatřen
identifikační známkou, kterou ma
jitel zakoupí v kanceláři ÚMČ při
přihlášení psa. Sazby poplatků: 300,Kč/rok jeden pes, 600,- Kč/rok každý
další pes. Důchodci, jejichž jediným
příjmem je pouze důchod: 200,Kč/rok jeden pes, 300,- Kč/rok za
každého dalšího psa.
Poplatky ze psů lze platit hotově
v kanceláři ÚMČ nebo převodem na
účet číslo: 2000721309/0800, VS
1341 + číslo popisné vaší nemovitosti,
např. čp. 66: VS 134166. Převodem
lze platit již psi přihlášené. Od ledna
2021 se musí jedno
t liví chovatelé
dostavit do kanceláře úřadu osobně
k doplnění údajů a k podpisu nové
karty psa. Sáčky na psí exkrementy
si každý chovatel může vyzvednout
ZDARMA v kanceláři ÚMČ.
Poplatky za hřbitovní
služby: smlouva na
pronájem hrobové mís
ta se uzavírá v kanceláři
ÚMČ na 10 let, pronájem
hrobového místa se

platí na 10 let, cena 5,- Kč/1m2 /rok bez
ohledu na to, zda se jedná o místo
pro hrob, hrobku nebo urnový hrob.
Nájemce současně zaplatí za služby
spojené s údržbou hřbitova na 1 rok,
výši poplatku za služby spojené
s údržbou hřbitova stanovuje Zastu
pitelstvo. Na rok 2021 je výše stano
vena na 350,- Kč/rok. Poplatek za
služby spojené s údržbou hřbitova
se musí uhradit nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
Úhradu
lze
provést
dvojím
způsobem: hotově v kanceláři
úřadu nebo převodem na účet
číslo: 9021-2000721309/0800, VS
6021500000,
místo
posledních
0 uvedete číslo vašeho hrobu (uve
deno ve smlouvě) např. číslo hrobu
215 – VS 6021500215, číslo hrobu
1 – VS 6021500001. Pokud vlastníte
více hrobových míst, stačí uvést číslo
pouze jednoho hrobu.
Upozornění pro nájemce hrobových
míst: před uložením urny nebo rakve
s ostatky zemřelého musí být uložení
nahlášeno na úřad ÚMČ a předložen
doklad o úmrtí – úmrtní list. ÚMČ je
povinen vést evidenci zemřelých osob
uložených na místním pohřebišti.
Nájemné z pronájmu obecního
pozemku: lze platit pouze hotově
v kanceláři ÚMČ na základě příslušné
smlouvy mezi ÚMČ a nájemcem,
nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Poplatek za užívání
(zábor) pozemku:
nejprve je potřeba
vyplnit
formulář
„Ohlášení užívání
veřejného
pros
tranství“. Výše poplatku je stano
vena 10,- Kč/m2 /den. Fyzická osoba
platí poplatek v kanceláři úřadu při
ohlášení. Právnická osoba může platit
poplatek osobně nebo převodem na
účet číslo: 2000721309/0800, VS
1343.

Přistavení kontejnerů
Termíny přistavení kontejnerů
v nejbližším období
Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi
(před starou kovárnou – čp. 56)
Kontejnery na velkoobjemový
odpad (vždy od 16 do 20 hod)
Čtvrtek
10. 12.
Ostatní kontejnery již letos nebudou přistaveny

Vánoční a novoroční
svoz odpadu
Firmy, které zajišťují v naší MČ
svoz směsného a tříděného
odpadu zajistí vše tak, aby
nedocházelo k přeplnění
nádob a nevznikal kolem nich
nepořádek. V termínu od 24.
12. do 31. 12. 2020 budou
zajištěny standardní pracovní
směny a svoz směsného odpadu
bude probíhat dle příslušných
svozových plánů, tedy jako v
běžných dnech. Díky větší zátěži
na separačních místech budou
provádět svozy tříděných složek
odpadu v posíleném režimu.
U tříděného odpadu budou v kri
tických oblastech posíleny svozy
v období 23. 12. - 31. 12. 2020,
jinak bude vše probíhat také dle
příslušných svozových plánů.
23. – 31. 12. 2020
Standardní svoz (směsný
i tříděný odpad) v pravidelných
svozových dnech
1. 1. 2021
Svoz až na vyjímky neprobíhá
2. – 6. 1. 2021
Bude probíhat standardní
svoz (směsný i tříděný odpad)
s případným časovým posunem
(max. 1 den)
Na závěr upozorňujeme, že
vánoční stromky do popelnice
nepatří. Můžete je odložit vedle
popelnice, nebo u kontejnerů na
tříděný odpad. Odvoz stromků
bude probíhat celý leden
a únor. Umělé stromky patří do
sběrného dvora.

KULTURA/ SPORT

Naši jubilanti
Do 31. 12. letošního roku oslavili významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
Rathouský Pavel * Hrubý Jiří * Pokorná Vlasta *
Brzobohatý Miroslav * Jelínek Karel

CHODNÍK K UHŘÍNĚVSI
Jen krátce k dalšímu osudu škarpy
na křižovatce k Uhříněvsi. Staveb
ní úřad vyzval vlastníka chodníku
k odstranění nedodělků stavby. Jeho
právní nástupci však odmítli jakkoliv
konat. Praha 22 požádá o zajištění ko
munikace TSK jako správce komuni
kace. Řešení je tedy stále před námi.

Všem oslavencům
gratulujeme a přejeme
hodně zdraví a radosti
Inzerce ve zpravodaji

SLOVO REDAKCE:
Letos jste dostali do schránek poslední
letošní číslo Královického zpravodaje,
je to již jeho druhý ročník. Letos vyšlo
méně čísel. Bylo to díky kritické situaci
na jaře, kdy po zimě bylo všechno ji
nak. Bylo potřeba práci soustředit na
jiné věci, bylo i méně tradičních témat,
život se pozastavil. Ukázalo se, že je
to nepravidelný čtvrtletník, tak jak je
povolen mini
sterstvem kultury. Chtěl
bych i k tomu dovysvětlit, že městská
část hradí pouze náklady na tisk a

grafickou úpravu časopisu. Samotný
asopis vzniká ve volném času členů
redakce, či úřadu MČ bez nároku
na honorář. Stejným způsobem je
zajišťovaná i distribuce výtisků do
Vašich schránek. Rádi uvítáme Vaše
případné příspěvky nebo témata, či in
formace, které by jste chtěli číst.
Závěrem Vám popřeji pohodové a
radostné prožití Vánoc a v roce 2021
na viděnou, slyšenou a na čtenou za
redakci Jiří Rathouský.

V našem časopise můžete
i inzerovat. Uvádíme šablonu
inzerce s rozměry a její cenou.
Podrobnější informace jak
postupovat najdete na webu
www.mckralovice.cz v záložce
Časopis.
Formát 1 (168x135mm) – 125 Kč
Formát 2 (110,5x135mm) – 85 Kč
Formát 3 (168x70mm) – 65 Kč
Formát 4 (110,5x70mm) – 45 Kč
Formát 5 (53x70mm) – 25 Kč
Podklady tiskové PDF.
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