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KRÁLOVICE
V ZIMĚ

Naši jubilanti
V posledním čtvrtletí
letošního roku oslavili
významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Zdeněk Křivan
Vlasta Štiková
Marie Hašková
Všem oslavencům gratu
lujeme a přejeme hodně
zdraví a radosti

Nové číslo časopisu, nový rok a no
vinky z Královic. Je ještě kalendářně
zima, ale sněhu jsme si moc letos
neužili. Dospělí sice nemuseli uklízet,
ale děti si neužily zimních radovánek,
rybník nezamrzl a sníh byl vždy jen
na pár dní. Je před námi krásné

jarní období, které ukončí pesimis
tické zimní nálady. Epidemické situa
ce se lepší a tak se můžeme těšit na
klasické každoroční akce jako jsou
čarodějnice, či dětský den. Přejme si,
aby to vyšlo.

Pokračování na straně 2

Časopis vychází v elektronic
ké (na našich internetových
stránkách) i tištěné formě (přímo
do Vašich schránek).
Případné dotazy či náměty
ohledně časopisu můžete adre
sovat na adresu:
redakce@mckralovice.cz.

rostlinný BIOODPAD

Zaniklé
Královice
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Informace
občanům

Patří sem:

Zakázáno odkládat:

• tráva, listí, plevel, košťály

• všechny typy sáčků

• zbytky ovoce, zeleniny, rostlin

• obalové materiály, sklo

• čajové sáčky, kávová sedlina

• živočišné zbytky z kuchyní

• zemina z květináčů

• mléčné výrobky, tuky, oleje

• drny se zeminou

• zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata

• větvičky, štěpka z větví

• peří, chlupy, vlasy
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ÚŘAD INFORMUJE

KRÁLOVICE V ZIMĚ
Pokračování ze strany 1
Jak vypadají současné obecní akce?
O některé pozemky kolem našeho kos
tela se přihlásila Římskokatolická far
nost z Uhříněvsi, takže nad Rozšířením
místního hřbitova se udělal otazník.
Přesto zastupitelstvo pokračuje na této
akci a jedná o jejím možném financování
s MHMP. Stavební řízení pokračuje.
Připravuje se také dokumentace pro
výběr zhotovitele na rozšíření chod
níku v zatáčce Ke Stupicím . Další
akce Obnova polních cest je zase
dále, mohli jste se o tom přesvědčit
na procházkách v polích ke Stupicím.
Je zde ještě hodně práce, ale již dnes
se zde rýsuje pěkný kout. Letos budou
pokračovat jednání na pokračování
obou vzniklých tras. Připravujeme
letos výsadbu zeleně kolem těchto
cest. Poslední obecní akce pokračuje
na projekčních pracích pro instalaci

radarů na hlavní ulici K Uhříněvsi. Pro
jektant v současnosti projednává de
taily dokumentace s Policií ČR a Od
borem dopravy v Uhříněvsi. Radary

budou solárně napájeny a budou hlídat
rychlost 50 km/hod.
Nové zprávy se objeví v dalším
červnovém čísle.

ZANIKLÉ KRÁLOVICE
Pokusím se v tomto článku pro
starousedlíky i nově příchozí vybrat
z Královických kronik i vzpomínek
několik informací jak to tehdy u nás vy
padalo, co se dalo koupit nebo zařídit.
Kronika uvádí, že v roce 1922 zde bylo
několik menších řemeslníků – obuvník,
kolář, kovář, zedník, dále dva hostince
a jeden koloniální obchod. Ještě v roce
1930 se uvádí, že zde jsou 2 obchody
s potravinami, 2 hostince, 1 obuvník,
1 kovář a 1 kolář. V roce 1932 se např.
v obou hostincích vypilo 700hl piva.
Kolář byl v domě v Kuťatské, byl to
pan Novotný. Švec Václav Maňák byl
v domě vedle hřiště. Dům stojí dodnes.
Byl to první radní v roce 1931. Holič po
roce 1945 byl na dvou místech. Jeden
v domě dnešního Sokola, který patřil
panu Hovorkovi. Jmenoval se Smetana.
V roce 1965 byl dům adaptován a stal
se majetkem MNV. Druhý holič byl pan
Rubáš v čp. 47 při hlavní silnici.
V tomto období do třicátých let je více
zmínek o hostinci u Lokajů. V roce 1937

zde byl docela zřízen obecní telefon.
Fungoval zde i obchod s tabákem. Byl
zde i sál. Ještě v roce 1945 je o tomto
zařízení zmínka v kronice: „…místní

občané 4. května přemalovali německé
názvy na obchodě Karla Křivánka, Hele
ny Bejšovcové a v hostincích U Lokajů
a Veselých.“ Tento hostinec byl v provo
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zu ještě v 50. letech. Po dlouhé pauze
byl jeho provoz obnoven až v nové re
publice v roce 1998. Jak víme, dnes již
opět neslouží veřejnosti.
Hostinec Václava Veselého měl delší
životnost. Byl založen v roce 1920.
Jeho taneční sál měl mnohem větší
využití. Konaly se zde různé besídky,
dětská a filmová představení, schůze
a samozřejmě taneční zábavy. V roce
1951 musela paní Veselá předat svoji
živnost státu a tak se stal hostinec ko
munálním podnikem. Byl provozován
jako součást podniku Jednota. Bylo
zajímavé, že paní Veselá zůstala ze

začátku ještě odpovědnou vedoucí.
V roce 1978 byla provozovna ve velmi
špatném stavu, ale i tak se v srpnu
konala taneční zábava od 20 do 4 hod.,
vstupné bylo 12 Kčs. V roce 1979 se
opravila fasáda, a po letech v roce
1985 se udělalo i nové sociální zázemí.
Hospoda prošla i svojí vnitřní rekon
strukcí, byly strhány její vnitřní dřevěné
obklady a trochu tak ztratila ze svého
vesnického kouzla. Nicméně pohos
tinství přežilo komunistickou éru, po
restitucích ještě krátce fungovalo, ale
v roce 1991 dědici původních vlastníků
ukončili jeho provoz.

Přistavení kontejnerů
v Královicích
Termíny přistavení kontejnerů
v nejbližším období
Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi
(před starou kovárnou – čp. 56)
Kontejnery na velkoobjemový
odpad (vždy od 16 do 20hod)
Čtvrtek
31. 3.
Čtvrtek
14. 4.
Čtvrtek
12. 5
Čtvrtek
2. 6.
Kontejnery na bioodpad
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota
19. 3. + 23. 4.
Sobota
21. 5. + 25. 6.
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
úterý
24. 5. 17:30–17:50hod

MĚSTSKÁ POLICIE
V KRÁLOVICÍCH

Obchody s potravinami byly v Krá
lovicích dva. První byl v ulici Kuťatská
v domku Adolfa Meisnera. V roce 1934
tento dům koupil Karel Křivánek a pro
vozoval obchod se Smíšeným zbožím
až do roku 1953, kdy musel odhlásit
živnost a byl hned přidělen na práci do
cihelny.
Jen pro představu jak Královice vy
padaly, v roce 1930 stál v okolí školy
pouze jeden dům, hned naproti to bylo
čp. 7. Všechny dnešní domy v ulicích Do
Dolnic a K Nedvězí byly postaveny až
po tomto roce. Původně zde byla obec
ní třešňovka, jinak nic.
Druhý obchod byl nejdříve v dnešní ulici
K Nedvězí na území zvaném „v parku“.
Na obecním pozemku severně pod
školou byl postaven provizorní dřevěný
domek s obchodem Josefa Němce.
Později v roce 1930 byl obchod snesen

a postaven u silnice K Uhříněvsi vedle
domu čp. 8. Po druhé světové válce se
pak objevil obchod paní Bejšovcové
již v novém domě čp. 80. Byl to nád
herný obchod s dřevěnými regály, kde
vonělo všechno zboží, které se zde
nabízelo. Potraviny, drogérie a zele
nina. Později prodejna spadla pod
statní obchod Jednota. Svoje kouzlo
si však zachoval. Pro všechny to byl
prostě místní „Konzum“. Zápisy v kro
nice z roku 1978 uvádí, že prodejna již
neodpovídá současným požadavkům
občanů, kultuře prodeje a obsluhy, ale
přesto je dobře zásobena. V 70 letech
obchod vedl pan Hlavnička, po něm
pak pan Štěpán. Obchod sloužil ještě
v 80 letech. Od roku 1983 jej nahradila
nová samoobsluha.
Jaký osud měla samoobsluha, se
dočtete v příštím čísle...

Kde sídlí MĚSTSKÁ POLICIE
v Královicích víte, asi znáte i naši
strážnici Mgr. Martinu Budovou.
Její pracovní doba je u nás ne
pravidelná, kancelář je otevřená
pouze v pondělí mezi 15-18 hodi
nou. Můžete ji volat na mobilním
čísle +420 721 895 544.
V době její nepřítomnosti můžete
volat tato tel. čísla:
Okrsek Uhříněves ������ 267 710 961
OPES obvodu ������������ 222 025 788
COS MP: �����������������������������������������156
MO PČR Uhříněves:...274 862 640
Městská policie zabezpečuje
místní záležitosti veřejného
pořádk u a plní další úkoly, pokud
tak stanoví zákon. Každý má prá
vo obracet se na zaměstnance
obce zařazené do městské poli
cie se žádostí o pomoc. Strážníci
jsou povinni v roz
sahu svých
úkolů požadovanou pomoc
poskytnout.

KULTURA/ SPORT

INFORMACE PRO OBČANY – místní poplatky
POPLATKY ZE PSŮ
Tyto poplatky se musí uhradit
v kanceláři ÚMČ nejpozději do 31.
března. 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 pak
do 3 měsíců. Držitel psa musí psa
staršího 6 měsíců nechat označit
mikročipem. 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.
Sáčky na psí exkrementy si každý

chovatel může vyzvednout ZDARMA
v kanceláři ÚMČ.
POPLATKY ZA HŘBITOVNÍ SLUŽBY
Smlouva na pronájem hrobové místa
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. Na rok
2022 je výše poplatku za služby
stanovena podle usnesení Zastupitel
stva MČ č. 3/17 ze dne 13. 12. 2021, na
600 Kč/rok. Poplatek za služby spo
jené s údržbou hřbitova se musí uhra
dit nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Úhradu lze provést dvojím způsobem:
hotově v kanceláři úřadu nebo
převodem na účet číslo: 90212000721309/0800, VS 602150000,
místo posledních 0 uvedete číslo

rostlinný BIOODPAD

vašeho hrobu (uvedeno 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.

INFORMACE o uzavření kanceláře
úřadu březen/duben 2022
Kancelář úřadu bude uzavřena
v 13. týdnu 2022 tj. od 28. 3. do
1. 4. 2022. Úřední hodiny v pondělí
4. 4. 2022 již v normálním čase
8.00 – 12.30 hod. 13.00 – 17.30 hod.
V neodkladných záležitostech
volejte prosím starostu MČ Ing.
Pluhaře 602 329 663.
BIOODPAD
Od začátku letošního roku je nová
služba zdarma - SLUŽBA SBĚRU,
SVOZU A ZPRACOVÁNÍ ROSTLIN
NÉHO BIOODPADU. Všichni, kteří mají
k nemovitosti přihlášenou nádobu na
směsný komunální odpad, si mohou
bezplatně objednat hnědou nádobu
na rostlinný bioodpad – podrobněji na
stránce https: //bioodpad.praha.eu.

Inzerce ve zpravodaji
Patří sem:

Zakázáno odkládat:

• tráva, listí, plevel, košťály

• všechny typy sáčků

• zbytky ovoce, zeleniny, rostlin

• obalové materiály, sklo

• čajové sáčky, kávová sedlina

• živočišné zbytky z kuchyní

• zemina z květináčů

• mléčné výrobky, tuky, oleje

• drny se zeminou

• zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata

• větvičky, štěpka z větví

• peří, chlupy, vlasy

• piliny, hobliny, kůra

• znečištěné piliny, hobliny, podestýlky

• seno, sláma

• kamení

bioodpad.praha.eu

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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