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KRÁLOVICE
PŘED LÉTEM

Naši jubilanti
V druhém čtvrtletí
letošního roku oslaví
významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Josef Rajchl
Všem oslavencům gratu
lujeme a přejeme hodně
zdraví a radosti

Jsme zase v roce o kus dále, počasí
nám přeje. Nejdříve bylo sucho, na kon
ci května zase pršelo, v Královick ých
korytech je vody dost. Zarůstá nám jen
rybník pod Mydlinkami a Rokytka do
stala dávku ropných látek, které unikly
do jejího toku v Křenici. O víkendu 7. 5.

měli Hasiči u nás pohotovost, stavěli
na potoce u Formánka absorpční
hady, aby zachy
tili tento únik. Dále
proti proudu na konci katastru Královic
to bylo horší, na vodě plavali duhové
ropné skvrny.

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.

Zaniklé
Královice

Přistavení
kontejnerů

Ukliďme
Česko
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KRÁLOVICE PŘED LÉTEM
Pokračování ze strany 1
Voda je však životaschopná, má sílu
obnovy a snad ropných látek nebylo
tak moc. Dnes na rybníku již není nic
vidět, jen potřebuje zase vyčistit. MČ
tento stav opakovaně řeší se správ
cem toku – Lesy hl. města Prahy.

jeme jednání s majiteli dotčených
pozemků. Rýsuje se osazení radaru
na ulici K Uhříněvsi, Policie ČR in
stalaci schválila a požádali jsme
magistrát o realizaci. Druhý radar od
Křenice zatím schválený nebyl.

A tradičně pár řádek o akcích MČ
Pokračujeme na akci Stezka kolem
Rokytky. Je vybrán zhotovitel, který
již zahájil práce na trase, která po
vede od valů u Markéty až k teniso
vým kurtům a odtud ke tvrzi Králo
vice. Dále jsme vybrali zhotovitele
na rekonstrukci chodníku v zatáčce
směrem na Stupice, během roku
dojde i k drobným opravám dalších
královických chodníků. Polní stez
ka směrem na Stupice dnes končí
uprostřed pole, vytypovali jsme dvě
trasy, které by stezku napojily na
již hotové cesty z Křenice. Zahaju

ZANIKLÉ KRÁLOVICE – PŘÍBĚH SAMOOBSLUHY
Jak jsem slíbil, budu dnes pokračovat
s historií Královic, tentokrát něco
z 
osudu místní Samoobsluhy. Kolem
jdoucí by řekli, že u nás žádná samo
obsluha není. Mají pravdu, ale byla
tady a stále stojí. Její vzhled dodnes
připomíná k čemu budova původně
sloužila. Byla postavena na návsi
u křížku, na místě bývalého statku čp.
10 pana Srby. Jeho budovy nepřežily
vlastnictví Státního statku a pomalu
chátraly, až musely být zbourány.
Zbytek z tohoto stavení je dnes jen
zelená budova za naší zvoničkou. Sídlí
zde firma na výrobu sáčků do vysavačů,
která si areál včetně vlastní samoob
sluhy pronajímá od nového vlastníka.
Historie prodejny začala v roce 1978,
kdy se dala do plánu obce výstavba
nové provozovny. Samoobsluha se
stavěla v Akci Z, tedy z dotace z Pra
hy 10. Řemesla se sháněla jak to šlo,
mnoho hodin odpracovali místní oby
vatelé. Celo akci řídil tehdejší MNV.
Příští rok se začalo hned stavět. Za

celý rok se stačila postavit hrubá stav
ba se střechou, tehdy ještě rovnou
s živičnou krytinou. Náklady tohoto
roku činily 248 000 Kč. V roce 1980

se dělaly vnitřní instalace a obklady.
Zahájily se i práce na výstavbě nové
ho zásobovacího dvora. Po dalších
pracích se v roce 1983 dokončila
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a prodejna byla dána konečně do pro
vozu.
Když se otevřela vypadala naprosto
shodně jako v prodejny v Praze, tedy
regály, pulty lahůdek, oddíl pro zele
ninu a ovoce, mražené zboží, košíky pro
zákazníky. Prodejna měla velký sklad
s chladícím boxem, sociální zázemí
a byla napojena na městský vodovod
z Netluk. Na tu dobu nevídané věci.
Na Královice tehdy určitě nadčasová
záležitost. Osud je však krutý. Netěšili
jsme se z ní dlouho.
Záhy byla prodejna uzavřena. Zjistilo se
totiž, že stropní panely byly vadné a hro
zilo jejich zřícení. Byl zajištěn alespoň
náhradní prodej v tělocvičně naší
školy až do roku 1986. V tomto roce se
podařilo dokončit opravu samoobsluhy.
Vadné stropní panely byly odstraněny
a objekt dostal novou sedlovou střechu.
Ta pomohla zapadnout mnohem více
do koloritu vesnického prostředí. Celá
oprava stála 850 000 Kč.

Prodej vydržel i po revoluci. V roce 1991
je v kronice zmínka, že restituce samo
obsluhy není možná. Budova tehdy
patřila družstvu Včela (té jí daroval
MNV Královice po dokončení akce Z),
pozemek pod ní se v rámci restituce
dostal ke kupcům po restituentech.
Prodejnu si od Včely pronajal soukrom
ník a po čase samoobslužného prodeje
ji začal provozovat jako pultový prodej.
Jak stoupalo nájemné, prodejna se
zmenšovala, až zůstal jen úzký pro
stor u vchodu. Domnívám se, že prodej
fungoval ještě v roce 1997. Poslední
rok provozu totiž není nikde zdoku
mentován. Prosím proto čtenáře, kteří
dočetli až sem, aby zkusili zapátrat ve
svých pamětích a zkusili mi svůj odhad
konce prodeje zaslat na redakční email.
Prodej v samoobsluze tedy skončil, ale
budova stojí dodnes. Je v ní uchovaná
práce místních lidí a je škoda, že již
neslouží veřejnosti.

ČARODĚJNICE
Letošní čarodějnice se vydařily. Stavěla se májka a pekly
se buřty. Počasí akci jednoznačně přálo.Přikládám alespoň
momentku pro připomenutí.

Přistavení kontejnerů
v Královicích
Termíny přistavení kontejnerů
v nejbližším období
Stanoviště vždy ulice K Uhříněvsi
(před starou kovárnou – čp. 56)
Kontejnery na velkoobjemový
směsný odpad
(vždy od 16 do 20hod)
Čtvrtek
30. 6.
Kontejnery na bioodpad
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota
25. 6., 30. 7., 27. 8.
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Sobota 6. 8. 10:30 – 10:50 hod.

VOLBY 2022
Jak jistě víte, prezident ČR již vyh
lásil letošní volby. Budou se volit
nová zastupitelstva obcí a třetina
Senátu Parlamentu ČR. Termín
voleb je 23. a 24. 9. 2022.
Pro volby do Senátu můžete volit
i s voličským průkazem v jiném
volebním okrsku než máte trvalé
bydliště. O jeho vydání můžete
požádat na místním úřadu MČ.
Veškeré podrobné informace
k volbám jsou na stránkách www.
mvcr.cz

MĚSTSKÁ POLICIE
V KRÁLOVICÍCH
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

KULTURA/ SPORT

AKCE UKLIĎME ČESKO V KRÁLOVICÍCH
O prvním víkendu v dubnu proběhla
v celé republice úspěšná akce
Ukliďme Česko. V Královicích pro
běhla v nedělním dopoledni. Sešlo
se nás okolo 20 místních a několika
členů mysliveckého spolku. Teploty
se celý týden snižovaly a tak ráno bylo
jen +2 oC. Svítilo ale Slunce a tak jsem
si zabraní do práce ani neztěžovali na
zimu. Byli jsme rozděleni do 5 sku
pin podle jednotlivých tras do okolí.
Prošli jsem hlavní silnice směrem na
Stupice, Nedvězí, Kolovraty a Hájek.
Pytle se pomalu plnily sebraným od
padem, až jich bylo 35. V jejich ob
sahu skončilo mnoho plastu, hliníku,
kartonu , skla a zbytků z aut. Raritou
byla taška s mrtvou slepicí, či pot
vrzení z banky o výplatě 100 000 Kč.

Všechny účastníky čekal ve 12 ho
din zasloužený vepřový guláš z dí
lny dlouholetého organizátora Jana

POZVÁNKA NA POUŤ

chweinera. Jemu patří dík, že se
S
taková akce v Královicích koná již
několikátý rok.

VZPOMÍNKA NA
NAŠE SOUSEDY

Máme před sebou prázdniny a ty přinášejí
i Královickou pouť na svatou Markétu.
Přikládáme proto pozvánku na letošní slavnost,
která se bude konat
v sobotu 16. července.
Jako každý rok ji bude pořádat TJ Sokol
Královice za finanční podpory MČ Praha
Královice. Bude se konat v areálu sportovního
klubu. Slavnost začne tradičně fotbalovými
zápasy od 15 a 17 hod. V prvním zápase
nastoupí Královice opět proti bývalým hráčům
Dubče a v druhém bude současné mužstvo A
hrát proti mužstvu A Dubče. Po ukončení zápasů
bude zahájena od 18hod zábava s taneční
hudbou. Hrát bude skupina Regent. Vstupné
je dobrovolné. Přijďte se pobavit, rádi Vás
všechny uvidíme.

Dne 30. 7. 2022
uplyne 5 let od úmrtí
královického rodáka
pana Stanislava Lokaje
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte si se mnou.
Sestra
Jarmila Vašková
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