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LEDEN / 2011 15,- Kč

Z ima přišla o měsíc dříve, než 
určuje kalendář a sněhu si 

užíváme již od konce listopadu. 
Někteří z nás nejsou sněhovou 
nadílkou nadšeni. Sněhová ka-
lamita však není jen u nás, ale 
v celé republice. A věřte, nikdo 
tolik sněhu neobjednal. Staros-
ta rozhodně nemůže za to, že 
se město schovalo pod návaly 
sněhu a pokud náhodou tech-
nické služby nestíhají neustálé 
bílé přívaly likvidovat, pomožte! 
Když si každý vyhrne sníh sám 
před svým domem nebo svou 
provozovnou, udělá tak pro celé 
město kus práce. O to více času 
budou mít pracovníci technic-
kých služeb na ostatní silnice 

a chodníky. Kralupy jsou rozlo-
hou velké město a úklid sněhu 
je náročný.

Jak zvládají TSM Kralupy nápor 
sněhové nadílky?
Letošní sněhová nadílka zamotá-
vá hlavu snad všem, kteří zajiš-
ťují údržbu komunikací, včetně 
TSM. Naší snahou je zmírnit do-
pady zimy a očistit co nejvíce ko-
munikací a chodníků v co mož-
ná nejkratším čase. Je nám jasné, 
že ne všichni jsou spokojeni.
 
Jakým způsobem a kdy dochází 
k údržbě silnic a chodníků?
Při zimní údržbě se řídíme ope-
račním plánem, který stanovuje 

časy a rozsah údržby komuni-
kací a nasazení techniky. V pří-
padě sněhu nebo náledí musí 
být zajištěna schůdnost komu-
nikací do 4 hod. po skončení 
spadu sněhu nebo vzniku ná-
ledí. Při nepřetržitém dlouhotr-
vajícím sněžení musí být úklid 
prováděn průběžně. A o to se 
snažíme.

S jakou hospodaříte technikou 
– je postačující?
TSM mají na zimní údržbu 
k dispozici 3 chodníkové sy-
pače s pluhy nebo košťaty, 2 
traktory s pluhem na silnice, 1 
velký silniční sypač, 2 naklada-
če a všechny multikáry, které 

Ladovská zima v kralupech
jsou v majetku TSM. Techniky 
není nikdy dost.
 
Kolik lidí pracuje na odklízení 
sněhu? Zapojili se třeba 
nezaměstnaní?
Na odklízení sněhu pracují kaž-
dý den všichni přítomní zaměst-
nanci TSM, krom dílny servisu, 
která odstraňuje poruchy a krom 
pracovníků svozu odpadů. Se za-
pojením nezaměstnaných je vel-
ký problém. Nepřijde nikdo nebo 
tak jeden denně.

 
Máte dostatek financí na úklid 
komunikací?
Průběh letošní zimy nasvědčuje 
tomu, že finanční náklady na 
zimní údržbu budou asi vyšší, 
než byl předpoklad.

 
Jaké komplikace s sebou 
hromady sněhu přinášejí?
Například svoz odpadu je velice 
komplikovaný. Posádky se vra-
cejí skoro každý den o hodinu 
až dvě později, úplně promoče-
né a vyčerpané. Někdy musíme 
i posádky posilovat. Úklid sněhu 
nám také komplikují nesprávně 
zaparkovaná vozidla na ulicích. 
Chtěli bychom požádat všechny 
řidiče, aby nám svým přístupem 
umožňovali zimní údržbu pro-
vádět bez komplikací.

 
Na závěr bychom chtěli po-

děkovat všem, kteří chápou, že 
není v silách TSM návaly sněhu 
zvládnout, a i když jim to nikdo 
nepřikazuje, tak jdou a sníh si 
před svým domem uklidí. 

Vedení TSM Kralupy n. VlT.

rOZHOVOr s... Stanislavem Hejdukem
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Zprávy z radnice

chtěla bych vám s příchodem nového roku touto ces-
tou nejen poděkovat za přízeň, kterou jste Zpravodaji 

věnovali v roce 2010, ale sou-
časně vám všem popřát, aby 
nový rok 2011 byl víceméně ve 
znamení jedniček. Aby vše fun-
govalo na výbornou, aby vám 
zdraví sloužilo na jedničku, děti 
aby ze školy nosily samé jednič-
ky a všichni jsme měli dostatek 
lásky a pohody. Ale pozor, nikdy 
nechtějte být jednička, protože 
jednička je blízko nuly! 

Ráda bych poděkovala také všem inzerentům a pi-
satelům, kteří do Zpravodaje přispívají a apeluji na  
včasné zasílání článků. Dodáním Vašich textů totiž 
práce na Zpravodaji nekončí, ale prakticky teprve začí-
ná. Hned druhý den po uzávěrce, bez ohledu na svátky 
či víkendy, odjíždím za grafikem do Zlončic, kde prove-
deme sazbu (uspořádání textů a obrázků stránku po 
stránce). Následuje téměř čtyřdenní grafické zpracová-
ní časopisu a také korektura textu. Poté již Zpravodaj 
posíláme do tiskárny, kde nám jej během tří (pracov-
ních) dnů vytisknou. Tímto jsem chtěla odpovědět 
všem, kteří se divili, že je datum uzávěrky kolem dvacá-
tého dne v měsíci. Musíme bohužel v harmonogramu 
kalkulovat i s tím, že tiskárna nefunguje o svátcích ani 
o víkendech, takže tyto dny nám potom při přípravě 
Zpravodaje chybí.

Současně velice děkuji za spolupráci paní Miluši 
Cibulkové a její dceři Gitě z kralupského pohřebního 
ústavu, které zajišťují podklady do smutné, ale vyhle-
dávané rubriky „Opustili nás“.

Co však přinese nový rok na stránky Kralupského 
Zpravodaje?

S novým rokem přichází do Zpravodaje redakční 
rada v novém složení, nová cena za výtisk a také něko-
lik nových pravidel. Nejvíce vás, čtenáře, bude pravdě-
podobně tížit navýšení ceny Zpravodaje, ale bohužel 
z ekonomických důvodů bylo nutné cenu o tři koruny 
zvednout. Věříme, že vás to nijak neodradí, neboť 15,- 
Kč není žádná velká částka. Naposledy se cena měnila 
v září 2008, shodou okolností také s rozdílem 3,- Kč, kdy 
došlo k navýšení prodejní ceny z 9,- Kč na 12,- Kč.

Lednové číslo je již tradičně číslem, kdy se bilancuje, 
ohlíží za uplynulým rokem, děkuje a plánuje. Přeji vám 
příjemné čtení, ať si každý najde to, co ho zajímá a tě-
ším se na další zajímavou spolupráci!

 Radka Saláková, 
redaktorka Kralupského Zpravodaje

Milí čtenáři  
a přátelé Kralupského 
Zpravodaje,

Sdružení zdravotně postižených, 
Hůrka 1041 

ScHůZKa Se Koná 25. 1. 2010  
od 12:30 do 13:30 Hod.
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Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3100 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Redakce sídlí  
v KD Vltava. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Jiří Taraba. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.  
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené pří-
spěvky – redakce. Vyšlo 3. 1. 2011. UZávěrKa ÚNOrOvÉHO čísla: 20. 1. 2010 v 16.00 hod.

◆	Rada města odsouhlasila	
prodloužení	termínu	dokončení	
opravy	na	hodinovém	stroji	na	
kostele	Nanebevzetí	Panny	Ma-
rie	a	Sv.	Václava	v	Kralupech	nad	
Vltavou	do	května	2011.
◆	Město Kralupy nad Vltavou 
zveřejnilo záměr	pronajmout	
část	pozemku	v	Lobečku	u	Zim-
ního	stadionu	a	část	pozemku	
v	Husově	ulici	na	Palackého	ná-
městí,	k	pořádání	Farmářských	
trhů.	
◆	ZŠ a MŠ Třebízského při-
jala	finanční	sponzorský	dar	ve	

výši	10.000,-	Kč	od	firmy	ELE	
–	Petr	Burian	za	účelem	finan-
cování	školy	v	přírodě	4.	A.
◆	Rada města schválila	
zpracovatelem	žádosti	o	dotaci	
z	Operačního	programu	životního	
prostředí	na	„Zametací	vůz“	pro	
TSM	Kralupy	nad	Vltavou	firmu	
SPF	Group,	v.o.s..	Za	toto	zpraco-
vání	zhotovitel	obdrží	144.000,-	
Kč	včetně	DPH.
◆	Další žádost o dotaci	
ze	Státního	fondu	dopravní	infra-
struktury	na	projekt	„Bezbariéro-
vý	chodník“	v	ulici	Gen.	Klapálka	

bude	zpracovávat	firma	ACCON,	
s.r.o.	za	celkovou	cenu	30.000,-	
Kč.	Dále	 je	 zhotovitel	pověřen	
administrací	projektu	v	případě	
schválení	 předmětné	 žádosti	
o	dotaci	a	zajištěním	výběrového	
řízení	na	dodavatele	za	cenu	2%	
z	přidělené	dotace	a	pevných	ná-
kladů	ve	výši	56.400,-	Kč	včetně	
DPH.
◆	Městský bytový podnik	byl	
pověřen	 vyhlásit	 novou	 výzvu	
k	pronájmu	garáže	u	domu	č.p.	
687	v	Chelčického	ulici	v	Kralu-
pech	nad	Vltavou.	

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

Členové Rady města a Zastupitelstva jmenovali předsedy 
jednotlivých komisí Rady města a výborů Zastupitelstva 

města pro volební období 2010 - 2014:
KoMise RaDy MěsTa

ekologická	–	Jindřich	Havlík,	DiS.
sociálně – zdravotní a prevence kriminality	
–	Mgr.	Pavel	Rynt
Rozpočtová	–	Libor	Lesák
sportovní	–	Jan	Špaček
Majetková a bytová	–	Mgr.	Jiří	Bozděch
Dopravy a výstavby	–	Ing.	Petr	Listík

Školství a kultury	–	Marie	Blažková
Pro centrum města a výstavbu nového MěÚ	
–	Ing.	arch	Pavel	Skalička
Redakční rada	–	Petr	Holeček

VýboRy ZasTuPiTelsTVa MěsTa:

Kontrolní	–	Mgr.	Miluše	Volková
Finanční	-		Ing.	Ivan	Lipovský,	CSc.

M ěstský úřad Kralupy nad Vltavou 
děkuje všem žákům, studentům, 

jednoduše všem, kteří v roce 2010 po-
máhali při přípravách a realizaci akcí po-
řádaných naším městem. 

Poděkování patří především studen-
tům Dvořákova gymnázia a Střední od-

borné školy ekonomické a Domu dětí 
a mládeže. Velice nás těší zájem a akti-
vita zúčastněných. 

Všem vám moc děkujeme a doufáme, 
že vaše spolupráce s městem bude i na-
dále pokračovat.

Děkujeme naší mládeži

Daň z nemovitostí

Poplatník je povinen podat daňo-
vé přiznání nebo dodatečné daňo-

vé přiznání příslušnému správci daně  
do 31. ledna 2011.

V případě prodlení delším než 5 dnů 
uhradí poplatník pokutu v minimální výši 
500,- Kč za opožděné tvrzení daně podle 
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, 
který vešel v platnost 1. ledna 2011!

SvoZ MobilníHo odpadu v lednu neproběHne

Finanční úřad upozorňuje
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Rozhovor s radními

Rada města

vstupujete do dalšího volebního období s něčím novým?
budete se vy osobně na něco zaměřovat, co má u vás prioritu?

LiboR LESáK
člen Rady města, místostarosta, předseda rozpočtové komise

v novém volebním období bych chtěl pokračovat v rozdělané práci 
a dále prosazovat myšlenky, s kterými jsem před necelými 2 roky 
nastoupil do funkce místostarosty.
Prioritou je vyrovnané hospodaření města, jeho nezadlužování 
a efektivní nakládání s finančními prostředky. s tím úzce souvisí 
i získávání finančních prostředků z dotačních programů (v letech 
2009-2010 se podařilo získat již cca 70 mil. Kč a o dalších cca 16 
mil. je zažádáno). získané finance na investiční akce budou dopl-
něny spoluúčastí z rozpočtu města a celkové investiční náklady 
v roce 2010 do městských zařízení budou cca 140 mil. Kč. Kvalitní 

realizace těchto projektů přinese občanům města zkvalitnění a zpříjemnění života v Kralupech 
n. vlt. i v dalších letech je získávání mimorozpočtových příjmů pro celkové hospodaření města 
důležité. např. dotace na výstavbu nového měÚ, opravu komunikací a chodníků, revitalizace 
centra města, zkvalitnění služeb pro občany. toto jsou hlavní cíle, s kterými jsem do pozice 
místostarosty nastupoval.

MUDR.  
JaN 
toMaiER
člen Rady města, 
praktický lékař

myšlenka kandi-
dovat do městské-
ho zastupitelstva 
má zhruba  
3 okruhy.
v první řadě chci 

podpořit program oDs, a proto jsem se zú-
častnil voleb na kandidátce této strany. tento 
program se mi zdá potřebný a prospěšný pro 
obyvatele Kralup.
Řadu problémů ve městě je potřeba co nej-
rychleji řešit - nekonečné kolony aut brzdící 
provoz, nedostatek parkovacích míst, neutěše-
ný stav místních komunikací, znečištění města 
výkaly od psů, a to jsou jen některé problémy, 
které pálí obyvatele Kralup a na jejichž odstra-
nění bych se rád aktivně spolupodílel.
Další oblastí je spolupráce se zdravotně-so-
ciální komisí jako její garant. Jako lékař chci 
být nápomocen při řešení problémů zdravot-
nictví ve městě. v oblasti sociální bych chtěl 
prosadit změnu způsobu výplaty sociálních 
dávek a zabránit zejména jejich zneužívání. 
to budu aktivně prosazovat.
Funkce zastupitele samozřejmě mé povolá-
ní lékaře neovlivní. Časově bude náročnější 
obojí spojit, ale práce lékaře je zodpovědná 
a musím ji vykonávat stejně jako doposud.

MaRiE bLažKoVá
členka Rady města, předsedkyně komise školství a kultury,  
ředitelka DDM

v dalším volebním období budu nadále pokračovat v započaté prá-
ci. například: rozšíření míst v mateřských školách, dokončení re-
konstrukce budov základních a mateřských škol, stávajících hřišť, 
chodníků, komunikací, atd.
osobně se budu zaměřovat na oblast volnočasových aktivit, ob-
last prevence negativních jevů, na podporu modernizace výuky ve 
školství, především v oblasti iCt, důsledné využívání existujících 
dotačních možností, na podporu a rozvoj sportovních, kulturních, 
vzdělávacích a zájmových činností, především dětí a mládeže. Pri-

oritou u mne je a bude smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

v minulém čísle jsme přinesli rozhovor s novým radním, panem Janem 
Špačkem, dnes budeme pokračovat v představování členů rady města, která 

byla zvolena koncem roku. Nováčkem v rM je Jan Tomaier, ve své funkci 
pokračují, stejně jako v minulém volebním období, libor lesák  

a Marie Blažková. všichni tři jsou členy odS.
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Dotace

www.mestokralupy.cz

začátek nového roku donutí každého ohlédnout se za těmi předešlými lety. připravili jsme pro čtenáře zpravodaje souhrn 
úspěchů týkající se získávání dotací pro Město kralupy nad vltavou v letech 2009 – 2010. získané dotace byly využity na 

různé účely. Souhrnná částka je až ohromující, uznejte sami. 

projekt paprsek – program prevence 
kriminality – paprsek 
Jedná se o pokračování programu, do které-
ho budou zařazovány děti, které jsou evido-
vány sociálním odborem – kurátorem pro 
děti a mládež – jako problémové, na základě 
doporučení psychologa a pedagogů škol. 

Program, realizovaný v minulém roce, 
ukázal, že zvolená forma splnila zadání. 
Děti se zúčastňovaly rády a i školy potvrdily 
určité změny v chování. Pro některé z těch, 
které již absolvovaly, je vhodné pokračová-
ní, další budou doplněny podle požadavků 
jak kurátora pro děti a mládež, tak metodi-
ků prevence kralupských škol. 

Cílem programu je snížení výskytu soci-
álně negativních jevů ve společnosti a roz-
voj péče o sociálně či jinak znevýhodněné 

děti. Napomáhá snazšímu zařazení do spo-
lečnosti, dává jim možnosti zajímavě využít 
volný čas, nabízí šanci poznat lépe sama 
sebe. Umožní „problémovým dětem“, aby se 
naučily projevovat jinak než zlobením.

Tísňové volání – služba pro seniory 
a zdravotně postižené občany
Služba je poskytována seniorům a zdravot-
ně postiženým občanům, kteří jsou ohro-
ženi případnou trestnou či kriminální čin-
ností.

Program pro tuto službu zabezpečuje o.s. 
Život 90 ze Zruče nad Sázavou

Cílem tísňové péče je udržet staré a posti-
žené osoby co nejdéle v jejich prostředí, na 
které jsou zvyklí. Současně přináší i pomoc 
pečujícím rodinám. 

podporování sociálních služeb 
Organizační složka sociální služby měs-
ta obdržela na základě žádosti o dotace 
v roce 2009 z Ministerstva práce a sociál-
ních věcí dotaci ze státního rozpočtu pro 
„poskytovaní sociálních služeb“ na pečo-
vatelskou službu terénní částku 300.000,- 
Kč a na odlehčovací službu 100.000,- Kč. 
Dále z Humanitárního fondu středočeské-
ho kraje jsme obdrželi na základě žádosti 
o dotace na auto pro potřeby pečovatelské 
služby částku 250.000,- Kč. Na rok 2010 
je to dotace z Ministerstva práce a soci-
álních věcí pro „poskytování sociálních 
služeb“ na pečovatelskou službu terénní 
částka 500.000,- Kč a na odlehčovací služ-
bu 100.000,- Kč. 

lenKa MOraVcOVá, MěÚ Kralupy n. VlT.

Kralupy získaly milionové dotace

Mohlo by vás zajímat, co obnáší:

žaDaTel PosKyToVaTel DoTace ÚČel DoTace VýŠe
Dům dětí a mládeže  ............................... Středočeský krajský úřad  .................................................Pobyt mládeže v Mokrosukách ....................................................62.000,- Kč
Dům dětí a mládeže  ............................... Středočeský krajský úřad  .................................................Mezinárodní tábor  .......................................................................85.772,- Kč
ZŠ Gen. Klapálka .................................... OP vzdělávání pro konkurenceschopnost  ..........................Provoz školy  ..........................................................................3.843.497,- Kč
ZŠ Gen. Klapálka .................................... Středočeský krajský úřad  .................................................Prevence kriminality 2009  ..........................................................30.000,- Kč
ZŠ Gen. Klapálka .................................... Středočeský krajský úřad  .................................................Prevence kriminality 2010  ..........................................................29.000,- Kč
Městská knihovna  .................................. Středočeský krajský úřad  .................................................Obnova výpočetní techniky  .........................................................25.000,- Kč
ZŠ Komenského  ..................................... Středočeský krajský úřad  .................................................Jsme jeden tým  .........................................................................10. 000,- Kč
ZŠ Komenského  ..................................... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  ....................EU peníze školám  ..................................................................2.147.497,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Regionální operační program Střední Čechy  .....................Výstavba multifunkčního sportovního areálu  ........................10.243.619,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Regionální operační program Střední Čechy  .....................Modernizace a rekonstrukce KD Vltava  ..................................7.710.545,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Regionální operační program Střední Čechy  .....................Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická 2. etapa  ................14.950.781,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Operační program životního prostředí  ...............................Zateplení ZŠ a MŠ, 1. část  .....................................................7.084.392,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Operační program životního prostředí  ...............................Zateplení ZŠ a MŠ, 2. část  ...................................................11.405.093,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Operační program životního prostředí  ...............................Zateplení plaveckého bazénu  .................................................8.420.481,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Ministerstvo vnitra ČR  ......................................................Rozšíření mobilního kamerového dohlížecího systému  ..............468.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Projekt Paprsek  ..........................................................................87.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Tísňové volání  .............................................................................46.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Sběrový dvůr  .........................................................................1.500.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Odstranění černých skládek  ......................................................212.940,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Seifertovy Kralupy  .......................................................................97.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Projektové dokumentace na 4 cyklostezky  ................................397.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Ministerstvo práce a sociálních věcí  .................................Podporování sociálních služeb  ..................................................400.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Zpracování lesních hospodářských osnov  ...................................76.225,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Financování potřeb JSDH  ............................................................44.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Sloup Panny Marie Bolestné ......................................................100.000,- Kč
Sociální služby města  ............................ Středočeský krajský úřad  .................................................Automobil pro DPS  ....................................................................250.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Středočeský krajský úřad  .................................................Primární prevence  ......................................................................97.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Ministerstvo kultury ČR  ....................................................Digitalizace kina .................................................................... 1.200.000,- Kč
Město Kralupy nad Vltavou  ..................... Integrovaný operační program ...........................................Upgrade CzechPOINT  ..................................................................30.000,- Kč
Sociální služby města  ............................ Ministerstvo práce a soc. věcí  ..........................................Poskytování soc. služeb 2009 a 2010 .................................... 1.000.000,- Kč
Městské muzeum  .................................. Středočeský krajský úřad  .................................................Putování za klubíčkem  ................................................................15.000,- Kč
Městské muzeum  .................................. Středočeský krajský úřad  .................................................Seifertova poezie hrou  ................................................................40.000,- Kč
Městské muzeum  .................................. Středočeský krajský úřad  .................................................Modernizace stálé expozice historie Kralup ..................................40.000,- Kč
Městské muzeum  .................................. Středočeský krajský úřad  .................................................Historie, umění a řemesla pro malé i velké  ..................................45.000,- Kč
Městské muzeum  .................................. Ministerstvo kultury ČR  ....................................................Nákup datalogerů  .......................................................................20.000,- Kč

celKeM ZÍsKÁNo:.................................................................................................................................................................72.212.842,- Kč
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Dne 15. 12. 2010 Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo rozpočet 
města na rok 2011. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 
293.124,00 tis. Kč na straně příjmů i na straně výdajů.

Ve srovnání s rokem 2010 je rozpočet na rok 2011 navýšen o 
10.712,00 tis. Kč. Podařilo se snížit mandatorní výdaje na provoz měst-
ského úřadu o 1.600.000,-  Kč. 

Příspěvky pro příspěvkové organizace města 
– mateřské a základní školy, muzeum, kultur-
ní středisko, Dům dětí a mládeže, plavecký ba-
zén, bytový podnik a technické služby jsou ve výši 
63.134,68 tis Kč. V příspěvku pro technické služby 
města je schválena částka 5.500,00 tis Kč, která 
je určena na opravy místních komunikací a chod-
níků. 

Na provoz sociálních služeb a domů s pečovatel-
skou službou je schválena částka 5.239,00 tis Kč. Na 
podporu sportovních oddílů je vyčleněno 2.500,00 
tis. Kč, na podporu zájmových organizací 1.300,00 
tis Kč. Město podporuje i provoz lékařské služ-
by první pomoci částkou 1.900,00 tis Kč a má 
v rozpočtu vyčleněných 881,00 tis Kč na so-
ciální pomoc dětem a mládeži – prevenci 
kriminality.   

V roce 2011 budou realizovány investice v objemu více jak 
108.000.000,- Kč. Tyto investice jsou financovány  60.000.000,- Kč 
ze získaných dotací z evropských fondů a 48.000.000,- Kč z rozpočtu 
města. Z těchto prostředků budou provedeny rekonstrukce MŠ U Jeslí, 
MŠ Dr. E. Beneše, MŠ Mikovická včetně přístavby 50 nových míst, pa-

vilonu MŠ Gen. Klapálka, ZŠ Třebízského, zateplení plaveckého 
bazénu, dostavba víceúčelového sportovního hřiště u zimního 

stadionu, modernizace sálu kulturního střediska, 
rekonstrukce komunikací a chodníků. 

Město již vypracovalo a podalo další 
žádosti o dotace na rekonstruk-

ci tělocvičny ZŠ Gen. Klapálka, 
zateplení sportovní haly, za-
teplení a opravu střech kultur-

ního střediska. V případě získání 
dotačních prostředků se navýší 
investice o dalších 32.000.000,- 
Kč. Případná spoluúčast ve vý-
ši 17.000.000,- Kč je zahrnuta 

v rozpočtu jako rezerva. V případě 
nezískání dotací, bude z této rezervy provedena 

rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka.  
liBOr leSáK, MíSTOSTarOSTa

Rozpočet města na rok 2011 byl schválen

roZpočeT MěSTa na roK 2011 (v tis. Kč)

příjmová část rozpočtu
Odbor ekonomický (č. 1).........................................................................................................................................................248.120,00
Odbor soc. věcí, školství a kultury (č. 2) ................................................................................................................................... 2.971,00 
Odbor správní (č. 4) .........................................................................................................................................................................47,00 
Městská policie (č. 6) .................................................................................................................................................................... 750,00 
Odbor správy majetku (č. 7) .....................................................................................................................................................16.189,00
Odbor životního prostředí (č. 9) .................................................................................................................................................3.084,00
Útvar marketingu a rozvoje města (č. 10) ....................................................................................................................................... 25,00
Odbor kancelář tajemníka (č. 11) .................................................................................................................................................... 45,00
Odbor dopravy (č. 13) ................................................................................................................................................................ 2.703,00
Odbor výstavby a územního plánování (č. 14)................................................................................................................................ 12,00
Odbor obecní živnostenský úřad (č. 15) ....................................................................................................................................... 210,00 
příjmy celkem ...................................................................................................................................................................... 274.156,00

výdajová část rozpočtu
Odbor ekonomický (č. 1)...........................................................................................................................................................92.981,19
Odbor soc. věcí, školství a kultury (č. 2) ..................................................................................................................................49.279,19 
Odbor správní (č. 4) ...................................................................................................................................................................... 182,50 
Odbor realizace investic (č. 5) .................................................................................................................................................69.848,35
Městská policie (č. 6) ................................................................................................................................................................ 11.719,97
Odbor správy majetku (č. 7) .................................................................................................................................................... 26.516,80
Samostatné oddělení inf. služeb veřejnosti (č. 8) ...................................................................................................................... 1.252,00
Odbor životního prostředí (č. 9) ............................................................................................................................................... 22.312,00
Útvar marketingu a rozvoje města (č. 10) .................................................................................................................................. 2.405,00
Odbor kancelář tajemníka (č. 11) ............................................................................................................................................... 6.104,00
Odbor dopravy (č. 13) ................................................................................................................................................................ 4.620,00
Odbor výstavby a územního plánování (č. 14).............................................................................................................................. 705,00
výdaje celkem ......................................................................................................................................................................287.926,00

Rozdíl – schodek rozpočtu .................................................................................................................................................... - 13.770,00

Financování - příjmy .............................................................................................................................................................+ 18.968,00
Financování - výdaje ................................................................................................................................................................ - 5.198,00

Financování celkem .............................................................................................................................................................. + 13.770,00

CelkeM ...............................................................................................................................................293.124,00
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Granty

www.mestokralupy.cz

Grantové schéma na podporu 
zájmových aktivit v roce 2011
vyhlašuje Město kralupy nad Vltavou  na základě usnesení 
Rady města č. 10/24/8/04, ze dne 21. 12. 2010.

Žádost je možno podat do 31. ledna 2011, žádosti došlé později nebudou posuzovány. pro posouzení včasnosti podání 
žádosti je rozhodují datum uvedené na otisku razítka podatelny. vyhlášení je zveřejněno na úředních deskách Města 
kralupy nad vltavou a na webových stránkách www.mestokralupy.cz. všechny programy jsou určeny pro fyzické a práv-
nické osoby působící v kralupech n. vlt. 
Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici na městském úřadě v informač-
ním centru a na webových stránkách města kralupy nad vltavou www.mestokralupy.cz. Nedílnou součástí žádosti je 
podrobný popis a rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. Maximální požadovaná částka nesmí 
přesáhnout 100.000,- kč. 

I. Program podpora volného času a prevence kriminality mládeže
Podpora soustavné a dlouhodobé zájmové činnosti orientované na účelné využití volného času různých věkových kategorií a soci-
álních skupin obyvatelstva. Podpořeny budou i jednotlivé akce, nabízející naplnění volného času se zaměřením např. rukodělným, 
tvůrčím i jinak edukačně - populárním. 
Pořádání akcí pro mládež se zaměřením na prevenci kriminality, pochopení důležitosti třídění odpadů a dodržování pořádku. Pro-
gram podporuje začleňování sociálně slabších nebo problémových dětí a mládeže do společnosti.

Podporuje činnost a jednotlivé akce, které umožňují tělovýchovné, sportovní a turistické vyžití obyvatel Kralup nad Vltavou s pre-
ferencí aktivit orientovaných na účast všech věkových skupin včetně rodin a handicapovaných osob. 
Sportovní aktivity zaměřené nejen pro děti a mládež, ale i pro starší věkové skupiny obyvatel. Aktivity reprezentující město. Gran-
tový program nepostihuje dosavadní neinvestiční transfery (příspěvky) pro sportovní mládežnické kluby.

II. Program podpora sportu a tělovýchovy

Podpora a rozvoj uměleckých aktivit, realizovaných v projektech v oblasti divadla, hudby, výstavnictví, tance, poezie, výtvarného 
umění, fotografie a filmu.
Vznik nových tradic i jednorázových akcí zaměřených na rozvoj společenského života (např. zábavné sportovní akce, slavnosti, 
netradiční formáty včetně happeningů, netradiční oslavy státních svátků a významných dnů apod.) Podpořit osvětové a společen-
ské aktivity zaměřené na připomenutí výročí událostí. 
Program umožňuje přispět vlastním programem přidruženým a tematicky navazujícím na akce pořádané městem nebo nové ná-
padité projekty, které upoutají pozornost veřejnosti k opomíjeným událostem, místům, osobnostem apod. 
Program podporuje dlouhodobě úspěšné a veřejností oblíbené projekty.
V tomto programu je možnost podání žádosti i zpětně na akce, které proběhly na začátku roku 2011.

III. Program Kulturní akce a výročí

Program je zaměřen na nabídku vzdělávacích, kulturních a společenských akcí a klubové činnosti pro seniory Města Kralupy n. Vlt.
Podpora vzniku nových klubových činností a spolků pro starší občany s cílem podpořit nové sociální a společenské vztahy, ale 
i spolufinancování činnosti již existujících klubů a spolků.

IV. Program „občané třetího věku“

Podpora nových i stávajících programů zaměřených na podporu zdravého životního stylu, zájmové spolky a sdružení, jejichž čin-
nost se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, zdravotní osvětu a výchovu. Program je zaměřen na činnosti zkva-
litňující život občanů a neziskových sociálních služeb.
Pořádání akcí vedoucích ke zlepšení životního prostředí a informovanosti občanů v oblasti ekologie za účelem čistého města. 

V. Program „Zdravý život občanů“
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Sportovec Kralup 2010

Maskot kralupských 
sportovců Kralupák 

zažil v roce 2010 
mnohá dobrodružství. 
Více se o nich dozvíte 

na galavečeru 
kralupského sportu.

NOMINUJTE SPORTOVCE DO ANKETY 

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU
Skvělou zábavou i prezentací, dosahující za hradby našeho města, je galavečer kralupského sportu. Na prahu 

slavnostního vyhlášení jejího třetího ročníku se dá už hovořit o pěkné každoroční tradici sdílené mnoha sportovci 
i se sportem sympatizující veřejností. A právě vy, jedinci tvořící onu veřejnost, máte nyní jedinečnou šanci prostřed-
nictvím vaší nominace připomenout úspěchy či zásluhy všech lidí činných v oblasti sportu a pomoci tak zviditelnění 
nejen jich samotných, ale i sportovního odvětví, ve kterém působí. 

První fází přípravy slavnostního vyhlášení ankety je sesbírání všech informací o úspěších kralupských sportovců 
v roce 2010. Ani nadšení pořadatelé ankety nemohou znát všechny sportovce našeho města a proto je zapojení ve-
řejnosti do nominačního procesu velmi důležité. Každý kralupský oddíl bude vyzván, aby učinil oficiální nominaci za 
svůj oddíl. Veřejnost je nejen určitým filtrem za některé nedochvilné vedoucí oddílů, ale součtem nominačních hlasů 
přímo rozhoduje o udělení ceny kralupské veřejnosti. 

První a druhý ročník ukázaly funkčnost tohoto modelu a jménem organizačního výboru ankety Sportovec Kralup 
nad Vltavou věříme, že třetí ročník participaci veřejnosti ještě více prohloubí. Váš úkol není nijak složitý, je třeba vypl-
nit níže otištěný nominační lístek (lze ho kopírovat, či obsahově přepsat do elektronické podoby a odeslat emailem 
na sportovec2010@mestokralupy.cz, SMS 777 798 231). Nemusíte nominovat sportovce ve všech kategoriích, stačí 
si vybrat třeba jen jednu kategorii! Jindřich Kohm

Trenér roKu: do této kategorie můžete nominovat nejen své trenéry, ale i předsedy klubů, vedou-
cí družstev, manažery oddílu a další výkonné členy oddílu, kteří se významnou měrou podílí na úspěšné 
činnosti klubu, oddílu, družstva apod.

Síň Slávy: do této kategorie můžete nominovat sportovce, kteří již dosáhli svých životních sportov-
ních úspěchů a významnou měrou se zasloužili o sportovní reprezentaci nejen města Kralupy nad Vltavou, 
ale i České republiky.

SporTovní aKce roKu: do této kategorie mohou oddíly nominovat sportovní akci či akci podporu-
jící a propagující sport pořádanou kralupskými sportovními oddíly v kralupském regionu během roku 2010.

UzáVěRka přijíMání noMinaCí je 28. 2. 2011.

vyplněný nominační lístek můžete odevzdat na informačním centru Městského úřadu na cukrovaru 
nebo poslat emailem na adresu: sportovec2010@mestokralupy.cz, SMS 777 798 231.

ankeTa SpoRToVeC kRalUp naD VlTaVoU 2010 
(rozhoduje věk nominovaných v roce 2010)

Jednotlivec do 15 let včetně

Jméno: odvětví: Úspěch:

Jednotlivec 16 – 50 let včetně

Jméno: odvětví: Úspěch:

Jednotlivec nad 51 let

Jméno: odvětví: Úspěch:

Kolektiv do 15 let včetně

Jméno: odvětví: Úspěch:

Kolektiv od 16 let včetně

Jméno: odvětví: Úspěch:

✁

✁

Galavečer 
Sportovec 

kralup finančně 
podpořili:
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Stop letišti Vodochody

sTOP lETIŠTI vODOCHODY  ❑  sTOP lETIŠTI vODOCHODY

První verzi studie EIA předložila spo-
lečnost Penta v 1. čtvrtletí roku 2009. 

Studie, která byla připomínkována 725 
negativními podáními, byla společnosti 
vrácena k dopracování. Ani přepracovaná 
studie však nevyvolala kladné ohlasy.

Starostové, zástupci obcí a občanských 
sdružení přednesli na debatě některé zjiš-
těné zásadní nedostatky a připomínky 
k EIA.

Na úvod si vzala slovo Kateřina Klasno-
vá, místopředsedkyně PČR, která Iniciativu 
Stop letišti Vodochody přišla podpořit. 

Dimitrij Hálkov, zástupce obce Dolany 
hovořil o záměru rozšíření letiště a zámě-
ru veřejném. Přítomní tak na vlastní uši 
slyšeli, že tento investiční záměr je pouze 
soukromý. Potřeba druhého letiště v blíz-
kosti státního letiště Praha není.

Libor Holík přednesl některé pochyb-
nosti uvedené ve studii. Poukázal třeba 
na možný skrytý záměr vybudování to-
hoto letiště pro Cargo. Nebo na skrytý 

záměr prodloužení dráhy o 300 m a při-
blížení se tak k hranici některých obcí. 
Což je v EIA odborně skryto.

O hluku, hlukové studii a kumulaci ho-
vořil věcně Ing. Martin Kupka, starosta 
Líbeznic. Na připravené prezentaci mohli 
přítomni vidět, jak zázračně dokáže letec-
ký hluk obestoupit obydlené oblasti. Kde 
míra naměřených decibelů hluku je 0.

O dopravě a jejím nárůstu hovořil Jiří 
Louček

O dopadu a vlivu na děti a mládež po-
hovořil Josef Dobš z obce Dolany. Před-
nesl některá vyjádření lékařů, kteří při-
pomínkovali možný dopad na vývoj dětí 
při trvalém obtěžování hlukem.

O mýtech, že letiště bude provozováno 
pouze ve dne a o zdravotních rizicích, 
hovořil Tomáš Bubeníček z obce Postři-
žín. K diskuzi připojil i přednesení faktů 
zpracovaných odborníkem, ornitologem, 
o možném důsledku např. střetu havra-
na s letadlem. 

Toto téma navazovalo na téma, které 
měl připravené Libor Lesák z Kralup nad 
Vltavou, který přítomné seznámil s úplně 
největším nebezpečím vzniku letiště. V dů-
sledku možného pádu letadla do areálu ne-
dalekých chemiček by tak bylo ohroženo 
pásmo nejméně 20 km kolem Kralup.

Na závěr vystoupil Petr Utěkal, mluvčí 
všech občanských sdružení, která s Inici-
ativou spolupracují, aby vysvětlil skuteč-
nost, jak je to s hlukovým pásmem.

Občané v průběhu celého večera mě-
li k dispozici formuláře, do nichž mohli 
doplnit svůj postoj a své vyjádření k le-
tišti a k EIA.

Ze závěru besedy vyplývá, že ani no-
vá studie EIA nezměnila názor zástupců 
dotčených obcí a Iniciativa Stop letišti 
Vodochody bude i nadále bojovat proti 
výstavbě veřejného mezinárodního letiště 
ve Vodochodech.

lenKa prOcHáZKOVá, 

iniciaTiVa STOp leTišTi VOdOcHOdy

obce se vyjadřují k EIa
v úterý 7. prosince 2010 proběhla ve večerních hodinách v kd vltava v kralupech nad vltavou veřejná debata s občany. 
iniciativa Stop letišti vodochody, složená ze zástupců 16 obcí, které si nepřejí rozšíření stávajícího vojenského letiště 
ve vodochodech na mezinárodní veřejné letiště, představila všem přítomným připomínky vypracované k právě vydané 
studii „posuzování vlivů na životní prostředí“ (dále eia), kterou vlastník letiště - společnost penta investments - 
vypracovala a předložila k posouzení Ministerstvu životního prostředí.

DoRuČeNÍ PřiPoMÍNeK Na MiNisTeRsTVo
V	pátek	10.	prosince	předala	Iniciativa	Stop	letišti	Vodochody	náměstkovi	ministra	
životního	prostředí	Tomáši	Vrbíkovi	své	připomínky	ke	druhé	verzi	studie	„Posuzová-
ní	vlivů	na	životní	prostředí.“		Před	ministerstvem	se	sešlo	na	padesát	odpůrců	letiš-
tě,	aby	do	rukou	pana	Vrbíka	předali	stovky	připomínek.	Podpořit	nás	přišli	i	senátorka	
Ing.	Veronika	Vrecionová	a	poslanec	Bc.	Marek	Šnajdr.

Odpůrci letiště 
před ministerstvem

Beseda 
v KD Vltava
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Soutěž probíhala ve 4 kategoriích, při-
čemž naše město soutěžilo ve  IV. ka-

tegorii – obce a města s počtem obyvatel 
nad 10 000 a získalo neuvěřitelných 2169 
bodů.  Na 2. místě se umístil vítěz minulé-
ho ročníku město Beroun s celkovým 
počtem 1372 bodů a 3. místo patřilo 
Říčanům s 1277 body. 

v soutěži byla bodově hodnocena 
tato kritéria:
u celková výtěžnost využitelných slo-
žek (papír, plasty, sklo, nápojový kar-
ton) v kg na 1 obyvatele
u poměr mezi celkovým množstvím 
vytříděných využitelných složek 
a směsným komunálním odpadem, 
který je odvážen na skládku
u efektivita sběrné sítě
u zavedení odděleného sběru barevného 
a bílého skla

u zavedení sběru nápojových kartonů  
v obci
u výtěžnost zpětného odběru v obci
u zajištění zpětného odběru přenosných 
baterií

Naše město obdrželo při slavnostním pře-
dávání cen za přítomnosti zástupců Stře-

dočeského kraje, společností EKO – KOM, 
a.s. a Asekol, s.r.o. za 1. místo v této soutěži 
finanční odměnu 60.000,- Kč, která bude 
použita na podporu třídění odpadu v na-
šem městě. Cenu za naše město přebíral 

Petr Holeček, starosta města a Helena 
Traxlová z Odboru životního prostředí 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Na závěr bychom chtěli vám všem, 
třídícím občanům, poděkovat, neboť 
jste to byli právě vy, kteří jste naše měs-
to vynesli až na stupně vítězů a kteří 
řádným tříděním svých odpadů přispí-
váte ke zlepšování životního prostředí 
kolem nás všech. 

Pevně věříme, že toto umístění je pro 
nás všechny dosti motivující a že příští 
rok pro nás bude stejně úspěšný a své 
prvenství obhájíme.

Helena TraxlOVá, 

OdBOr žiVOTníHO prOSTředí

v roce 2010 vyčlenil odbor realizace 
investic a správy majetku, památková 
péče, finanční prostředky na opravu 
kamenného křížku v kralupech nad 
vltavou, Minicích, který dala postavit do 
strmé skály pod minickým Hradištěm 
v roce 1893 anna vršková z Minic. 

Pomník, složený z kamenného podstavce, 
dříku, profilované hlavice a torza kříže, 

je postaven na masivním soklu ze smíše-
ného zdiva. Ve středové části pomníčku je 
vytesán nápis: „Ke cti a chvále Boží kříž 
tento postaviti dala Anna Vršková L. P. 1893 
Z Minic“. Křížek, stojící na dopravou velmi 
exponovaném místě, byl znečištěn nejen 
spady, ale v minulosti se stal i terčem van-
dalů a nesl stopy po ryteckých pokusech 
místních „umělců“.

Pro restaurování památky bylo osloveno 
pět kamenických firem, z nichž byl vybrán 
kameník pan Pavel Kytka, který ve svém 
ateliéru postupně vracel křížku jeho časem 
poznamenanou krásu. 

Pomníček byl za pomoci jeřábu rozebrán 
a odvezen do kamenické dílny, kde pro-
bíhalo mechanické i chemické čištění po-
vrchu od degradovaných částí pískovce, 
spadových nečistot, zčernalých usazenin 
i biologického znečištění. Chybějící dolní 

část kříže byla nově vytesána ze mšenské-
ho pískovce a pomocí nerezového čepu 
spojena s dochovanou horní částí kříže. Na 
ostatních dílech byly největší otluky rovněž 
doplněny probarvenou směsí umělého ka-
mene. Byla provedena rekonstrukce písma, 
aby bylo čitelné a bylo možné jej vyzlatit. 

Na závěr byl celý pomník hydrofobizován 
a osazen zpět na své původní místo. 

Touto opravou město Kralupy nad Vltavou 
zvelebilo další památku ze svého skromné-
ho historického dědictví. 

ing. Jana BendOVá, 

referenT paMáTKOVé péče MěÚ Kralupy

Naše město na stupních vítězů
Město kralupy nad vltavou se umístilo na nejvyšší příčce v krajské soutěži pro obce a města „My třídíme nejlépe“. tato 
soutěž je součástí projektu „podpora dosažení specifických cílů plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“, 
který přispívá ke zlepšování životního prostředí v našem kraji. 

Oprava kamenného křížku Anny Vrškové v Minicích

Před opravou... ...po osazení křížku
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Havaroval pod vliveM alKoHolu
Dne 6. prosince 2010 došlo kolem 16. h. na silnici II/101 v katastru Kralup nad 
Vltavou k dopravní nehodě motorového vozidla Land Rover, který řídil osma-
čtyřicetiletý muž z Mělnicka.

Řidič jel s vozem po uvedené komunikaci ve směru od Kralup na Veltrusy. 
Při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky dostal pravděpodobně vlivem nepři-
měřené rychlosti na zasněžené komunikaci smyk, vyjel vlevo mimo silnici do 
silničního příkopu, kde se vozidlo přes pravý bok převrátilo na střechu. Při 
dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče. Na vozidle byla způsobena 
škoda ve výši zhruba 50.000,- Kč. Při vyšetřování nehody se řidič podrobil 
orientační dechové zkoušce, která skončila pozitivní naměřenou hodnotou 
2,67 promile alkoholu v dechu.

Dopravní nehodu nadále vyšetřují mělničtí dopravní policisté. Opilého řidiče 
si od nich převzali jejich kolegové z obvodního oddělení v Kralupech, kteří muži 
v nejbližší době sdělí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý 
trest nebo zákaz činnosti.

Za prodeJ MariHuany až pěTileTý žalář
Pětadvacetiletý muž z Mělnicka prodával v Kralupech v době od konce srpna do 
začátku prosince 2010 dvěma mužům ve věku 18 a 25 let rostlinu Cannabis sativa, 
obsahující psychotropní látku THC (tetrahydrocanabioly). Rostlinu prodával v igeli-
tových sáčcích o váze 1 g. Za prodej od mužů vyinkasoval částku 1.300,- Kč. 

Dealer byl odhalen policisty a 9. prosince 2010 bylo zahájeno jeho trest-
ní stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy, za který je možno uložit trest odnětí svobody 
v rozpětí od jednoho do pěti let nebo peněžitý trest. 

Zadrženi KráTce po činu
Dne 14. 12. 2010 byli v brzkých ranních hodinách kamerami Městské policie za-
chyceni na sídlišti Cukrovar dva muži, kteří se podezřele pohybovali mezi zapar-
kovanými vozidly. Muži nejprve vnikli zadními dveřmi do nákladního vozidla Iveco 
a odnesli si lup. Nešli však daleko. Vyhlídli si hned vedle stojící vozidlo stejné znač-
ky, kde poškodili zámek na levých dveřích automobilu. I z tohoto vozidla odnesli 
věci. Na cestě k jejich automobilu s nepoctivě nabytými věcmi se jim „zalíbilo“ 
osobní vozidlo Renault, rozbili sklo zadního okna a odcizili majiteli věci ze sedadla. 
Se svým lupem poté nasedli do svého vozidla Ford a ze sídliště chtěli odjet. To se 
však již na místo dostavila hlídka strážníků městské policie Kralupy nad Vltavou, 
vozidlo zastavila a muže zkontrolovala. V rámci kontroly byla provedena i prohlídka 
zavazadlového prostoru, kde byly nalezeny různé věci, ke kterým se muži neur-
čitě vyjadřovali.  Na místo přijela hlídka z místního obvodního oddělení. Muži byli 
předběžně zadrženi a eskortováni na policejní služebnu. 

Lustrací v evidencích Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o sedmačtyřice-
tiletého muže a jeho o pět let mladšího komplice, oba pocházející z Teplicka. 
Svým jednáním oba podezřelí způsobili škodu na všech vozidlech a odcizených 
věcech ve výši cca 31.600,- Kč. Policisté mužům sdělili podezření z trestných 
činů krádeže ve spolupachatelství a poškození cizí věci, za které lze dle zákona 
uložit trest odnětí svobody až na dva roky. 

Zima v posledních dnech ukázala všem účast-
níkům silničního provozu, ať už řidičům ne-

bo chodcům, že dokáže být velmi tvrdá a nebez-
pečná. Neustále se snášející sníh znepříjemňoval 
jízdu po místních komunikacích a i přes sebelepší 
opatrnost, docházelo k dopravním nehodám.

Jen za období od 8. do 15. 12. 2010 došlo v regi-
onu Mělnicka k 22 dopravním nehodám. Pouze ve 
třech případech byly lehce zraněny tři osoby. Cel-
ková škoda způsobená dopravními nehodami byla 
na vozidlech vyčíslena na částku cca 2.441.000,- 
Kč. K tomu však ještě musíme přičíst částku cca 
12.500,- Kč (škoda na stromech, komunikacích 
atd.) Ve 14 případech řidiči způsobili dopravní 
nehodu ve městech či obcích a v 8 případech na 
ostatních komunikacích okresu.

A jaké byly ve většině případů příčiny doprav-
ních nehod? U osmi byla na vině nepřiměřená 
rychlost a jednou došlo k vzájemně nedání si 
přednosti v jízdě. Pouze jednou byla řidičem při 
nehodě uplatněna technická závada na vozidle. 
Devatenáct nehod zavinili sami řidiči. Na dvou se 
podílel i špatný stav pozemní komunikace. 

A porovnání stejného období loňského roku? 14 
dopravních nehod, škoda v částce 1.085.000,- Kč. 
Zde se však stejnou mírou na vině způsobené 

dopravní nehody podílela lehkovážnost samot-
ných řidičů, nepřiměřená rychlost, předjíždění 
i nedání přednosti v jízdě. 

Dle uvedených čísel je vidět, že počty doprav-
ních nehod rozhodně neklesly. Ba naopak. Proto 
dopravní policisté nabádají řidiče, zvláště v tomto 
období, kdy silnice jsou kluzké a plné sněhu, aby 
věnovali řízení svých vozidel maximální opatr-
nost. Nikam zbytečně nespěchali a snažili se, aby 
každá cesta tímto jízdním prostředkem dopadla 
bez újmy na majetku či zdraví. 

preVenTiVně infOrMační SKupina pčr MělníK

Jak se jezdilo v uplynulých dnech

Policejní záPisník

novinKy  
v KTZ

Kralupské televizní zpravodaj-
ství přichází s novými zpravo-
dajskými bloky.
Zhruba 15 – 20 minut před za-
čátkem hlavní zpravodajské re-
lace můžete shlédnout debatu 
na jakékoli téma (Otázky Han-
ky Bozděchové) a po skončení 
zpravodajství jsou pro vás při-
pravena v plné délce např. různá 
vystoupení či soutěže.
I Vy můžete být spoluautorem 
debaty. Stačí, když pošlete na 
mail: kamera.kralupy@tiscali.cz 
téma, které Vás zajímá.

na vaši spolupráci se 
těší redakce KTZ
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Nehoda u Kralup

fo
to

: r
e

d
a

k
c

e

Mostní ulice 
v Kralupech
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Historie, program Muzea

13. 1., čtvrtek, 17:00 hod.
vernisáž výstavy – obrazy dolního povltaví 
- první výstava z cyklu „pohled do depo-
zitáře“, který bude věnován dvaceti letům 
trvání Městského muzea v Kralupech nad 
Vltavou. Výstava trvá do 6. 2. 2011.

23. 1., neděle, 15:00 hod.
komentovaná prohlídka výstavy obrazy 
dolního povltaví

připravuJeMe na únor:
u 10. 2., čtvrtek, 18:00 hod. – Setkání s bás-
níkem a hudbou; kulturní podvečer k 25 le-
tům od úmrtí Jaroslava Seiferta

Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou,  Vrchlického 590,  tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba:  Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod.,  
zavřeno: Pondělí a státní svátky

Plán akcí na lEDEn 2011

Stalo se před 100 lety
vstupujeme do roku 2011 a jistě nikdo neví, co bude za sto let. ale co bylo právě před sto 
lety, tedy v roce 1911, a čím tehdy naše město žilo a jaké události se zde odehrávaly, to 

víme dobře. přibližme si alespoň některé významnější události.

V roce 1911 byly Kralupy významným 
průmyslovým městem s 19 průmys-

lovými závody. Město mělo kolem 6000 
obyvatel a šest městských strážníků.

Dne 9. ledna 1911 byl nejvýznamnější 
český politik Dr. Karel Kramář jmenován 
ke svým 50. narozeninám čestným obča-
nem města Kralup. Kramář byl od roku 
1891 poslancem říšské rady a českého sně-
mu. Pro své protirakouské postoje byl v ro-
ce 1915 zatčen a odsouzen k smrti. Od po-
pravy ho zachránila smrt císaře Františka 
Josefa. Jeho následník, císař Karel, pak udě-
lil Kramářovi v rámci amnestie milost.

Po ukončení první světové války v ro-
ce 1918, navštívil Karel Kramář Kralupy 
jako člen strany Československé národní 
demokracie a zúčastnil se volební schů-
ze v sále hostince kralupského pivovaru 
v Žižkově ulici.

Dnes nám již jméno tohoto politika, kte-
rý se stal prvním ministerským předsedou 
poválečné vlády, nic neříká. Každý ale 
ví, že tradičním sídlem dnešních minis-
terských předsedů je Kramářova vila. Tu 
si dal Kramář postavit podle návrhu vý-
značného architekta Friedricha Ohmanna. 
Budova má 56 místností a tvoří bezesporu 
nepřehlédnutelnou dominantu letenského 
panoramatu.

Dne 5. srpna 1911 hořelo v domě u Ji-
terských č. p. 19, na rohu Palackého ná-
městí a Teršovy ulice (dnes Palackého). 
Požár se rozšířil až do vedlejšího domu, 
kde bylo řeznictví „U Šmídů“. Tehdy v do-
mě u Jiterských bydleli Borutovi, rodiče 
matky Jaroslava Seiferta. Malý, desetiletý 
Jaroslav Seifert, byl u dědečka a babičky 
Borutových na návštěvě a o požáru píše 

ve své známé knize vzpomínek „Všecky 
krásy světa“.

Kralupský farář Karel Záruba slavnost-
ně vysvětil na křižovatce polních cest na 
Hrombabě dne 21. května 1911 křížek 
s tělem Krista. Litinový křížek na cihlo-
vém podstavci z režného zdiva byl poří-
zen z veřejné sbírky a přišel na 42 korun 
rakouských. Ženy z Podháje, které sem 
chodily pracovat na pole sedláků Karba-
na, Řehořovského a Durase, zdobily křížek 
polními květinami. Dnes památka, která 
uprostřed širých lánů, kde oko nemá na 
čem spočinout, působí jako estetický kra-
jinný prvek, jen torzo.

V roce 1911 vydala kralupská pošta te-
lefonní seznam kralupských účastníků. 
Seznam se vešel na jednu stránku. Byli to 
v té době především továrníci a živnost-
níci. Celkem bylo v seznamu 42 majite-
lů telefonních přístrojů. Číslo jedna mě-
la kralupská rafinerie minerálních olejů 
tedy „petrolejka“. Kralupský starosta měl 
číslo třicet tři. Tak malý počet účastníků 
stačila obsloužit jedna spojovatelka, která 
spojovala účastníky ručně na šňůrovém 
přepojovači. Ten, kdo chtěl volat, musel 
třikrát zatočit klikou na telefonním pří-
stroji. Šlo to pomalu, ale lidé tehdy nikam 
nepospíchali. ing. JOSef STupKa

Křížek uprostřed polí 
na Hrombabě postavený 

v roce 1911

rok 2011 je rokem, kdy oslavíme 20 let trvání Městského muzea v Kralupech nad vltavou
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Společnost

Blahopřejeme našim spoluobčanům, 
kteří se dožívají v LEDNU 2011 

významných životních jubileí.

�� let Laváček Karel
�1 let Hausdorfová Jarmila
 Procházka Miroslav
  Lukeš Jan 
�5 let  Pokorný Jaroslav
  Dobrovodská Zoja
�0 let  Procházková Jaroslava
  Horký Václav
  Plasová Olga
  Kožmínová Marie

Přejeme jim hodně zdraví,  
radosti a spokojenosti

Tato rubrika je tu pro vás!  
Fotografii miminka a veškeré údaje, 
které dovolíte zveřejnit, zašlete na  

e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

FRaNtišEK KopáL
 se narodil v mělnické porodnici rodičům 

marii a martinovi dne 16. 7. 2010.  
vážil 2 800 g a měřil 47 cm.

„Narodil se človíček”

�5. sezóna Kruhu přátel prahy
rok 2011

občanské sdružení kruh přátel Prahy  
zve své členy na členskou schůzi

DO sálU DOmU s PEčOvaTElsKOU 
slUžbOU Na síDlIŠTI U CUKrOvarU

kdy? ve čtvrtek 27. ledna 2011 
od 16:30 hodin

Program:
16 – 16:30 hodin

u vybírání členských příspěvků (100,- Kč)
(pro potvrzení platby si přineste  
členské průkazky KPP)

16:30 hodin
u zahájení
u kulturní vystoupení
u zpráva o činnosti v roce 2010
u pokladní zpráva

u volby do organizačního výboru
u plán akcí pro rok 2011
u různé, diskuse

Na setkání se těší Výbor KPP

Dejte si předsevzetí do nového roku a staňte se dobrovolnými dárci krve.
Máte možnost přímo v Kralupech, v penzionu na Cukrovaru 

(Dům s pečovatelskou službou). Přijďte v níže uvedených termínech darovat krev. 
Odběry začínají vždy v 7 hodin ráno.

leden – 12., 19., 26. 1., Únor – 9., 16., 23. 2., březen – 9., 16., 23., 30. 3., Duben – 13., 20., 27. 4.
Podrobnější informace získáte na tel. č. 315 639 163.

Závěrem přidáváme poděkování všem současným dárcům a zejména těm, 
kteří přišli darovat krev ve středu 15. 12. 2010. 

Takové množství, kolik vás přišlo, to byl ten největší dárek, co jste mohli o Vánocích dát.

VDánsku, ale i v jiných vyspělých zemích, se 
snaží zařízení pro seniory zřizovat v blízkosti 

zařízení pro děti a mládež. Důvod je jasný: možnost 
vzájemného poznávání, pomoci a spolupráce. 

Již třetím rokem naplňuje tuto myšlenku spojení 
generací v zájmově umělecké činnosti kralupský 
Senior minichór. V roce 2010 absolvoval 11 veřej-
ných vystoupení v Kralupech i okolí, většinou spo-
lečně s Komenda minichórem ze ZŠ Komenského. 
Obě tato pěvecká uskupení vede Mgr. Pavel Rynt, 

který se úspěšně snaží repertoár přizpůsobit tak, 
aby přinášel radost z hudby a zpěvu účinkujícím 
i posluchačům. 

Senior minichór děkuje tímto svému vedoucímu, 
ředitelce ZŠ Komenského Mgr. J. Hereinové za ak-
tivní podporu spolupráce s Komenda minichórem 
a RM Kralup n. Vlt. za poskytnutí finančního pří-
spěvku v rámci podpory aktivit kralupských seniorů 
v roce 2010.

VlaSTa BrixOVá, Org. VedOucí SeniOr MinicHóru

Dánský moDel spojení generací

Darujte krevPřání do nového roku
Milí všichni Kralupáci,
pevné zdraví, také práci,
v novém roce ať se daří,
všichni dobře hospodaří.
Ač jsme staří nebo mladí,
na světě jsme přece rádi,
milujeme naše město,
v létě, v zimě, a to i přesto,
že je malé proti Praze,
přece je nám tady blaze.
V příštím roce hlavně zdraví,
ať nám tělo nechuraví,
to jsme měli na srdci,
my, kteří jsme důchodci!

KluB důcHOdců č. 2 Kralupy n. VlT.
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 7. 1. MUDr. Málková ..............Prokopova ul.
   315 725 210
 14. 1. MUDr. Mikušová ............Kaučuk
   315 718 016
 21. 1. MUDr. Nová ...................Nerudova 686
   315 725 606
 28. 1. MUDr. Štefka .................Lobeček
   315 726 654 

Dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

20. 11.  ........ BERKA Miroslav 81 let
21. 11.  ........ BOUŠKA Vladimír 57 let
2�. 11.  ........ KASALICKÁ Bohumila 78 let
2�. 11.  ........ KORNELOVÁ Marie 84 let
01. 12.  ........ MERHAUTOVÁ Jarmila 85 let
0�. 12.  ....... SVOBODA Jiří 86 let
0�. 12.  ....... ROUŠAL Stanislav 69 let
0�. 12.  ........ HAVEL Josef 80 let
0�. 12.  ....... LOKVENCOVÁ Marie 87 let
1�. 12.  ....... HUŠÁK Josef 62 let
1�. 12. ........ HRDLIČKA Jiří 86 let
1�. 12.  ....... DĚDKOVÁ Jiřina 81 let
1�. 12.  ........ VELÍŠEK Jiří, Ing. 81 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast

Dne 26. ledna je tomu právě 
15 let, co zemřel náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 
aNToNÍN syRoVý. Vzpomíná 
dcera Ludmila s rodinou.

VZPOMÍNKY
Drazí přátelé,
přejeme vám všem krásný vstup do nového 

roku, hodně štěstí, životní pohody a hlavně 
zdraví, abychom se mohli v plném počtu 
scházet i tento rok na našich pravidelných 
schůzkách. Přejme si, aby ten letošní byl ješ-
tě lepší než loňský, plný katastrof, povod-
ní a lidského neštěstí. Přejme si, aby nejen 

u nás v Kralupech, v naší zemi, ale na celém 
světě bylo lépe.

Srdečně vás zveme na naši první letošní 
schůzku 11. ledna 2011, na které si zhodnotí-
me a připomeneme loňský rok a připravíme 
program na rok letošní. Na všechny se těšíme 
a ještě jednou hodně štěstí, zdraví a elánu 
do života. členOVé MKd

PoDěKoVÁNÍ 
Chtěl bych poděkovat všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit s mou maminkou Zdeňkou 
Jiráskovou a hlavně panu Cibulkovi z pohřebního 
ústavu v Kralupech n. Vlt.

syn Roman s rodinou

S příchodem nového roku se i já, jako 
většina lidí, zamýšlím nad léty minulými. 
Mám nad čím přemýšlet, protože za 75 
let mého života se událo mnoho. vcelku 
byl ke mně Bůh milostivý, mám mu zač 
být vděčná.  ale nebýt lidí, kteří tento 
život tvoří, by život nebyl ničím.

Žiji již pátý rok v Domě s pečovatel-
skou službou zde v Kralupech n. Vlt. 

Jsem zde velmi spokojená a mohu říci, 
šťastná. Nejsem již tak plně schopná vše 
si sama obstarat, jsem odkázána na pečo-
vatelskou službu, která je zde na příklad-
né úrovni. Moje děti žijí daleko, rodinu 
mi nahrazují naše pečovatelky, milá, obě-
tavá a laskavá děvčata. Chtěla bych jim 
za vše, co pro nás obyvatele DPS dělají, 
moc poděkovat. Děkuji také paní vedoucí 
Beritové a ostatním zaměstnancům. Vím 

a jsem si vědoma, že jejich práce není 
nijak lehká, je velmi namáhavá, někdy 
až vyčerpávající. 

Současně bych chtěla poděkovat i ku-
chařkám ze ZŠ Komenského za chutné 
obědy, které pro nás vaří.

Moc vám všem přeji hodně štěstí a zdra-
ví v novém roce 2011, to vše i pro vaše 
rodiny.

S ÚcTOu VlaSáKOVá růžena

Osazenstvo Domu s pečovatelskou službou 
V Luhu 1181 by chtělo touto cestou poděkovat 
všem pečovatelkám, které se o nás celý rok 
starají. Děkujeme za váš úsměv ani nevíte, 
jak je někdy potřeba a jak potěší vidět usmí-
vající se příjemnou tvář. Děkujeme všem děv-
čatům za trpělivost, ono je jí někdy potřeba. 

Děkujeme i paní vedoucí Beritové a našemu 
sluníčku paní Matesové, která s námi tráví 
tolik času, abychom zapomněli, jak ten čas 
letí a má s námi trpělivost. Chtěli bychom jim 
do nového roku popřát hodně zdraví, spo-
kojenosti a trpělivosti, ať vám úsměv v tváři 
stále září! OSaZenSTVO dpS 1181

odpovídáMe:

Parte si můžete 
vylepit sami, bez 
poplatku, na in-
formační výlepové 
tabule, které jsou 
v našem městě pod 
správu KaSS Kra-
lupy nad Vltavou.  

Pro parte je vy-
členěn jeden úz-
ký pruh na tabuli, 
v její pravé nebo 
levé části. Pokud 
nikdo nestrhne in-
formační plakát, 
je tato část vidi-
telně označena.

Vyměním státní byt 1+1 V KrnoVě 
za byt v Kralupech. Tel:737 518 305.

Městský klub důchodců

Poděkování zaměstnancům DPS

soukromá inzerce

Zeptali jste se nás:

Kde Si MůžeMe VylepiT parTe, 
případně KdO náM JeJ Vylepí?
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Úterý 11. 1. v 19:30 hod. 

TaNČÍRNa 
Pokračují	oblíbené	večery	pro	všechny	tan-
cechtivé.	Slovem	provází	 taneční	mistr	Jan	
Kvasnička.	Přijďte	strávit	příjemný	večer	v	ryt-
mu	tance!	

Vstupné: 60,- / 100,- kč za pár

Čtvrtek 13. 1. v 19:30 hod.

Vasilij sigarev: ČeRNÉ MlÉKo 
O	zázraku	na	konci	světa,	na	vlakové	zastávce,	
odkud	již	skoro	nikdo	nejezdí.
Uvádí	Divadlo	Kašpar	v	Celetné.
Režie:	Jakub	Špalek

Vstupné: 280,- Kč
190,- Kč důchodci a studenti 

sobota 15. 1. v 18:00 hod.

Hudební festiválek
s	podporou	LU,	DG	a	SOŠE	a	KD	Vltava.	Zahraje	
např.	Sbor	DG,	J.S.	Revival,	Cava	a	další	...

Neděle 16., 23., 30. 1. v 18:00 nebo 20:00 hod. 

leKce PoKRaČoVacÍcH TaNeČNÍcH
KuRZŮ – v 18:00 hod.
leKce KuRZŮ TaNce PRo DosPělÉ – ve 
20:00 hod.
Vyučuje	taneční	mistr	Jan	Kvasnička	s	partner-
kou.		 Vstupné: 50,- Kč	

středa 19. 1. v 16:30 hod. 

DěTsKý MaŠKaRNÍ KaRNeVal 
Uvádí	Zdeněk	Vranovský	diskžokej	a	moderátor	
Rádia	OK	93,9	Hradec	Králové.	
✱	tanec	✱	hudba	✱	soutěže	o	ceny	✱	
a	dobrá	zábava	zaručena!	

Nenechte	si	ujít	a	přijďte	s	dětmi	provětrat	mas-
ky	všeho	druhu!

Vstupné: 50,- Kč 

Čtvrtek 20. 1. v 19:30 hod. 

sPiRiTuÁl KViNTeT 
V	roce	2010	oslavila	tato	kapela	neuvěřitel-
ných	50	let	činnosti.	Za	ta	léta	prodělala	určité	
personální	změny,	ale	základ	kapely	zůstává	
stejný.	O	tom,	že	je	hraní	a	zpívání	stále	baví,	
není	pochyb	a	že	se	jim	daří	lidi	bavit,	o	tom	
svědčí	vyprodané	koncerty.	Nenechte	si	ujít	
jejich	koncert	a	přijďte	k	nám	strávit	příjem-
ný	večer.	

Vstupné: 240,- Kč
190,- Kč důchodci a studenti 

Pondělí 24. 1. v 19:30 hod.	

ZDeNeK PoHlReicH a MaTěJ RuPPeRT	
v	talk	show	Václava	Kosíka.	

Nepřehlédněte	pořad,	při	kterém	se	dobře	po-
bavíte.	Zajímavé	spojení	mnohými	uznávané-
ho,	možná	i	nesnášeného	odborníka	–	kuchaře	
a	skvělého	zpěváka	a	showmana	ze	skupiny	
Monkey	Business	jistě	překvapí,	ale	věřte,	že	
určitě	pobaví.	Přijďte	se	přesvědčit	na	vlastní	
oči!		 Vstupné: 280,- kč

190,- kč důchodci a studenti 

Čtvrtek 27. 1. v 16:30 hod. – malý sál	

Tři PRasÁTKa 

Pohádku	pro	naše	nejmenší	diváky	nastudovalo	
oblíbené	Sváťovo	dividlo	Litoměřice.	
Přijďte	se	i	se	svými	dětmi	pobavit.	

Vstupné: 40,- kč 

KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,  

e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, reZerVace a prodej vstupenek – tel.: 315 726 101

proGraM na leden

louTKoVý souboR 
RolNiČKa
uvede ve středu  
26. 1. 2011 od 16:30 hod.
pohádku:	„o ZlaTÉ Rybce“ 
režie:	Z.	Hrazděrová

Část	vstupenek	v	předprodeji	KaSS.

5.		 ČecHoMoR	

7.		 Zápis	do	základních	tanečních	kurzů		
	 –	podzim	2011
10.		O	Sněhurce	–	16:30	-	malý	sál	
10.		Koncert	Petry	Janů	se	skupinou	Golem	
21.		Drama	v	kostce	–	Studio	Ypsilon	
23.		Dětský	maškarní	karneval

PřiPraVujeme na únor 2011:

Plesy v lednu: 
Pátek 7.

Maturitní	ples	SOŠ	a	SOU	Kralupy	n.	Vlt.
sobota 8.

Maturitní	ples	Střední	zdravotnické	školy	Mělník	
Pátek 14.

Maturitní	ples	gymnázia	Kralupy	n.	Vlt.	–	4.A	
Pátek 21.

Maturitní	ples	Obchodní	akademie	Kralupy	n.	Vlt.	–	4.B	
sobota 22.

Maturitní	ples	SSPŠ	Mělník	
Pátek 28.

Ples	myslivců	
sobota 29.

Maturitní	ples	gymnázia	Mělník
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leden 2011
PRaViDelNý PRogRaM

pondělí: ....9:30 .................Vyhrazeno pro jednorázové akce 
 19:00 ...............Těhotenské ladění (dle zájmu) 

úTerý: ........9:00 a 10:30 ....Kutáleníčko pro aktivní lezce
 16:00 ...............Montessori hernička s Janou Krejsovou 

STředa: ......9:00 a 10:30 ....Dopoledne pro maminky s miminky 

čTvrTeK: ...9:00 a 10:30 ....Dvouleťáci – setkání a cvičení pro děti, 
  které se už pomalu chystají do školky
 16:00 ...............Zadáno pro Yamaha Class
  (www.hudebnikurzy.webnode.cz)

páTeK: .........9:00 a 10:30 ....Kutálení pro chodící batoláky

www.rcneznalek.webnode.cz, rcneznalek@seznam.cz

rc neZnáleK Hledá
novou KoordináTorKu cenTra

nástup 1. 3. 2011, prac. poměr – 1/2 úvazek.
informace na tel: 739 08 30 50.

Leva a Důra (přejmenovaná 
oproti původnímu Sigarevo-

vu textu z Šury) jsou povedená 
dvojka, která cestuje po venkově 
a prodává hloupým vesničanům 
draze levné čínské toastery. Kdo 
si pamatuje začátek 90. let, kdy 
každou chvíli u dveří zvonil 
nějaký podomní prodejce, zaži-
je díky inscenaci možná lehký 
flashback. Divák není dlouho 
napínán, aby shledal, že jedi-
nou životní hodnotou ústřední 
dvojice se staly ne peníze, ale 
řekněme rovnou s příslušným 
zabarvením „prachy, bakšiš ne-
bo love“. Jsou to ztracenci bez 
charakteru, kteří k sobě s vel-
kou pravděpodobností lnou pří-
mo úměrně k výdělku z jejich 
kšeftování.  

Dlouhou chvíli při čekání na 
vlak si krátí nejapnými vtipy 
a hlavně mořem cigaret - co na 
tom, že Důra bude brzo rodit. 
Dokonce dříve, než bychom če-
kali... Ale to už jsme téměř na 
konci prvního dějství a až sem 
je to vlastně docela nuda. Jenom-

že před přestávkou je tu ještě zá-
věrečný nenávistný amok Důry, 
která sedí s prasklou plodovou 
vodou sama v čekárně a nadává 
střídavě svému nenarozenému 
dítěti a partnerovi, jenž doslova 
utekl pro pomoc. Jako by tato 
krátká, ale silná scéna, výtečně 
zahraná představitelkou Důry 
Lucií Žáčkovou, předznamena-
la, že zprvu nemastný neslaný 
text a příběh má v druhém děj-
ství vygradovat do konfliktu, 
který je možná jednoduchý, drs-
ný a přímý, ale především díky 
výkonu herců hlavních postav 
(Levovu slizkost bezchybně vy-
stihuje Marek Němec) je k uvě-
ření, je sdělný a nosný a prav-
děpodobně vám po něm zbude 
vráska na čele. 

Důra při porodu objeví Bo-
ha a během rekonvalescence 
u hodné venkovské tety užasle 
znovuobjevuje, jak vypadá ne-
kalkulované dobro, bezelstnost 
a přirozenost. Je z toho chvíli 
naměkko. Má však dobro vů-
bec v této cynické době šanci 

na přežití? A jakou šanci bude 
mít dítě odkojené v relativním 
blahobytu, ale odkojené černým 

mlékem - naší bezcitností? To si 
pište, že Leva vám to vysvětlí 
po svém...  

Černé mléko
divadelní spolek kašpar s chutí zinscenoval hru mladého 
ruského autora vasilije Sigareva černé mléko. výsledná 
nakyslá chuť představení je na místě.

Firmám, organizacím i soukromým osobám
nabízí Kino vltava možnost promítání reklamy,

kterou vám rádi zhotovíme.
informace o cenách a způsobu inzerce  
si můžete dojednat v kanceláři Kass  

v Kralupech nad vltavou, nám. J. seiferta 706,

tel: 315 727 827.

předprodeJ vSTupeneK
Pořadatelům plesů a jiných kulturních akcí 
nabízíme možnost předprodeje vstupenek 

v pokladně KD vltava.  
Bližší informace v kanceláři Kass  

v Kralupech nad vltavou, nám. J. seiferta 706,

tel: 315 727 827.

KINOREKLAMA

Lucie Žáčková, Marek Němec

nOVOrOční nOVinKa: ZuMBa - TJ SOKOl Kralupy 
- začÍNáMe v pátek 7. 1. 2011
v 18:00 ve veLkÉ tĚLocvičNĚ!
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Jak bylo již dříve avizováno, 
festival Lednový Underg-

round se letos vlivem nepřízni-
vé finanční situace neuskuteční. 
Společnost pro rozvoj Dvořá-
kova gymnázia, o.p.s. se však 
rozhodla pro (nejen) kralupské 
publikum uspořádat hudební 

projekt v podobném duchu, kte-
rý bude jednodenní, méně ob-
sáhlý, přesto se však bude na co 
těšit! Program je téměř uzavřen, 
na velké scéně KD Vltava pro-
běhne nejméně sedm koncertů 
rozličných žánrů. 

Nadcházející hudební happe-

ning proběhne za výraznějšího 
přispění studentů, absolventů 
a učitelů v organizační i progra-
mové rovině. Vstupenky budou 
k dostání od 3. 1. 2011 v KD 
Vltava a na sekretariátě Dvořá-
kova gymnázia (100,- Kč pro stu-
denty a 150,- Kč pro ostatní).

KRALUPSKÝ

HUDEBNÍ FESTIVÁLEK 2011
zájemci o neotřelou muziku přeci jen nepřijdou o tradiční novoroční dárek 

☞ v sobotu 15. ledna 2011 od 18 hodin proběhne v kd vltava kraLUpSkÝ feStiváLek 
s podporou LU, dG a SoŠe a kaSS kralupy.

V případě zájmu o podporu 
Kralupského festiválku 2011 

kontaktujte prosím Filipa 
Voláka (volak@dgkralupy.cz, 

724 170 577), 
další informace viz

 www.kralupy.cz/lu.

PRoFily ÚČiNKuJÍcÍcH KRaluPsKÉHo FesTiVÁlKu 2011

3niTy
trojice mladých div, jejichž soulový trojhlas je pro svou barvu a celistvost balzámem pro 
posluchačovo ucho i duši. Vůdčí osobností této formace je absolventka Dvořákova gymnázia - 
vokalistka a klávesistka Maika Nováková.

Çava
pražská akustická kapela s hudebním 
přesahem do world music, folku a jazzu; 
s výrazným hlasem Romany Žabkové, za 
doprovodu kytar, perkusí a dechového 
multiinstrumentalisty Borise Kubíčka. 

neočeKávaný 
dýcHáneK
jedinečný styl kapely vychází z evropské lidové 
hudby (především z oblastí na jih a východ 
od našich hranic), je dotvářen vlivy všech 
myslitelných žánrů - někde na půl cesty mezi 

world music a českou alternativně rockovou tradicí, středoevropským 
šramlem s dominantními vlivy klezmeru, balkánské hudby a rock’n’rollu.

Milo
to je přímočará hudební smrštˇ, jejímž 
hnacím motorem je dominantní rytmika, 
která dává vyniknout silně melodické linii 
zpěvu, balancující někdy až na hranici 
hudební grotesky. Zvukovou koláž dotváří 
citlivé zapojení dvou kytar, harmoniky 
a kláves; 
výsledkem 
tohoto snažení 
je publikum, 
jež tančí, směje 
se a zpívá, 
plně pohlceno 
hudebním 
rejem...

Sbor dG 
až patnáctičlenná formace studentů a kantorů s originální vlastní 

tvorbou a kapelovým zvukem připomene publiku své zdařilé 
první album (Podzimní melancholie, 2009). Rýsuje se také sólové 
vystoupení dalších studentů DG (např. zpěvačky Máši Lulkové aj.)

J. S. revival 
„trocha hudby k poesii a naopak“ 

(originální překvapení kralupského festiválku 2011)
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Zajímavosti

Zajímá Vás, jak vypadalo Vaše oblíbené místo dříve?
Prohlédněte si jej na http://kontaminace.cenia.cz/
Zde je k dispozici kompletní letecká mapa ČR pořízená 
v letech 1952 - 1956.

Lehký návod:
Vpravo nahoře přepínáte mezi současností a minulostí. 
Kliknutím 2 x levým tlačítkem myši na vybrané místo si přiblí-
žíte oblast, na kterou se chcete podívat. Kolečkem od sebe 
– přibližujeme (zvětšujeme), k sobě – oddalujeme (zmenšuje-
me mapku). Podržením levého tlačítka myši můžeme mapou 
pohybovat všemi směry.

JindřicH HaVlíK

Dobrý den,
jmenuji se Erika Bubeníková a bydlím 
ve Valašském Meziříčí. Jsem sběratelkou 
parfémových lahviček a historie předvá-
lečných firem zabývajících se mydlářskou 
a parfumerskou výrobou. Nedávno se 
mi dostala do ruky známka s reklamou 
Ing. Arnošta Brabce z Kralup nad Vlta-
vou. Jedná se snad o chemika, který vyrá-
běl českou toaletní vodu s názvem Přelud. 
S tímto jménem jsem se setkala poprvé 

a i informace na internetu jsou skoupé. 
Hledám touto cestou pomoc nebo ales-
poň radu, na koho se obrátit, kdo má pří-
stup do archivu s výpisem firem podni-
kajících v Kralupech nad Vltavou a okolí 
v předválečném období. Budu Vám velice 
vděčna za každou informaci, která mne 
nasměruje správným směrem. Ráda bych 
se o této firmě něco dozvěděla a mohla to 
zpracovat do své databáze firem. 

předeM VáM děKuJi 

a JSeM S pOZdraVeM eriKa BuBeníKOVá

odpověď na tento dotaz poskytl historik našeho města, ing. Josef Stupka:

Zeptali jste se nás...

...my odpovídáme

Okénko
do 

voňavé
historie

Ing. Arnošt Brabec byl chemik a založil 
svůj závod na výrobu voňavek v letech 
1936 - 37 v Přemyslově ulici (dnes je zde 
svaz rybářů). Voňavky prodával v lahvič-
kách, které nakupoval a opatřil etiketou. 
To se týká i toaletní vody, o které sběra-
telka píše. Jeho podnik přečkal druhou 

světovou válku a po válce se ještě rozrostl 
na několik desítek zaměstnanců. 

Měl velké plány. Na stráních vrchu 
Lutovník hodlal vysázet jasmínový sad, 
který by mu posloužil při výrobě voňa-
vek. Ale padesátá léta minulého století 
jeho plány zhatila. Jako každý jiný závod 

v Kralupech, byl i jeho podnik v pade-
sátých letech znárodněn a Ing. Brabec 
přešel jako chemik do závodu Barvy a la-
ky v Kralupech. Když ve svém volném 
čase v bývalém podniku experimento-
val, došlo k explozi, při které tragicky 
zahynul.

HISTORICKá MAPA ČR

http://kontaminace.cenia.cz/
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Rozhovor, TJ Sokol

www.mestokralupy.cz

DNES VÁM PŘEDSTAVÍME NADĚJNOU A TALENTOVANOU 
HRÁČKU STOLNÍHO TENISU, KTERÁ SE JIŽ ZÚČASTNILA 

MNOHA ZAHRANIČNÍCH TURNAJŮ.
Přinášíme Vám rozhovor s …. ADéLOu kÁŠOVOu

Jak dlouho, na jaké úrovni a za jaký klub 
hraješ ping-pong?
Stolní tenis hraji asi 6 let. Dostala jsem se 
k němu díky svému tátovi, který také hraje 
ping-pong. Sám mě k tomuto sportu přivedl. 
Chtěl, abych to vyzkoušela a zjistilo se, že 
mám talent. Momentálně se pohybuji me-
zi prvními pěti děvčaty v České republice. 
Hraji za klub Sokol Dřínov.

Jakých úspěchů jsi už dosáhla a jaký byl ten 
největší?
Mám hodně úspěchů, ale asi ten největší je 
3. místo v Německu na evropském turnaji 
Germany Open, kde jsem se svou spolu-
hráčkou obsadila třetí příčku z celkového 
počtu 32 družstev.

reprezentovala jsi už i někde v zahraničí? 
Jak se liší závody tam a v čechách?

Úspěšní mladí 

aDéLa KášoVá
 12 let, 7. a zŠ Komenského, Dřínov.

Ano, reprezentovala jsem i v zahraničí, na-
vštívila jsem díky turnajům např. Španěl-
sko, Německo, Francii a Maďarsko. Závody 
se rozhodně liší v tom, že je mnohem napí-
navější a těžší hrát proti dívce z jiné země, 
ale když vyhrajete, je to velká pocta.

co je podle Tebe na tomto sportu 
nejzajímavější a současně nejdůležitější?
Nejzajímavější je, že se se stolním tenisem 
podíváte do hodně zemí Evropy, ale třeba 
i světa. Nejdůležitější jsou tréninky, které 
mám třeba i čtyřikrát týdně. Trénuji v Dří-
nově a 2x do týdne jezdím na trénink do 
Prahy.

Jak trávíš volný čas a jak relaxuješ?
Volný čas trávím s kamarádkami, rodinou 
a domácími mazlíčky. Ráda se dívám na 
filmy nebo poslouchám muziku.

dáváš si do nového roku nějaké 
předsevzetí?
Ráda bych se dostala do České reprezentace. 
Láká mě podívat se do hodně zemí, zahrát 
si s několika protihráči. Posoudím tak, jestli 
jsem lepší nebo ne. Budu se o to snažit.

děKuJi Ti Za rOZHOVOr, adélO, a přeJi,  

ať Se Ti TVé přání Splní! radKa SaláKOVá 

Již potřetí vyjely kralupské Sokolky a je-
jich příznivkyně do lázní. Tentokrát by-

la účast žen opravdu 100%. Mužské pro-
tějšky totiž doma bravurně zabezpečovaly 
chod domácností a péči o děti či prarodiče 
a my jsme tak mohli prožít nádherný ví-
kend v malebných Lázních Mšené. Přivíta-

la nás pohádkově zasněžená krajina, vlíd-
ný a usměvavý personál lázní. Komfortně 
vybavený lázeňský dům Kyselka, zdravá 
a chutná strava dle vlastního výběru a hlav-
ně vytoužené lázeňské procedury, ale i pro-
cházky a chvíle pro klid či četbu.

A náplň večerů - tušíte správně - tanec, 

cvičení a příprava na Sokolské Šibřinky 
2011. Nakonec Vám prozradíme, že letošní 
ŠIBŘINKY 5. 3. 2011 budou opravdu pohád-
kové. Téma totiž zní: "Pohádkové šibřinky 
aneb Sokolské království".

Více v únorovém čísle Zpravodaje.
iVeTa BendíKOVá, VZdělaVaTel TJ SOKOl Kralupy

Adventní pohoda v Lázních Mšené
fo
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Školy, školky

Ve středu 15. prosince 
přišly děti ze 4. třídy MŠ 

U Šípkové Růženky popřát 
seniorům z Klubu důchodců 
Kaučuk krásné prožití vánoč-
ních svátků. Jejich dárkem 
byla směs českých vánočních 
koled a písniček, které za-
zpívaly v doprovodu klavíru. 
Děti měly radost, že mohly 
ukázat, co vše se ve školce 
naučily a jejich publikum by-
lo jejich výkonem nadšené 
a potěšené. Členové klubu se 
už teď těší, až jim děti při-
jdou zazpívat o Velikonocích.

radKa SaláKOVá

Mš náBř. J. HOluBa

TeRMÍNy ZÁPisŮ DěTÍ  
Do MaTeřsKýcH ŠKol

MŠ Dr. e. beneše

28. 2. - 2. 3. 2011, v čase od 9 do 14 hod. 
Zápis proběhne v budově MŠ J. Holuba 
a Dr. E. Beneše a pro oddělení jeslí.  Pro 
třídu MŠ U Jeslí zápis neproběhne – škola 
nebude mít volná místa (děti z oddělení jes-
lí přejdou do MŠ). 

MŠ gen. Klapálka

2. 3. - 3. 3. 2011 v čase od 9 do 14 hod. 
Zápis proběhne v budově MŠ Gen. Klapálka 
a Mikovická.

ZŠ a MŠ Třebízského

8. 2. - 9. 2. 2011  v čase od 9 do 11 hod. 
a od 14 do 17 hod. 
Zápis proběhne v budově MŠ Třebízského.

Vzhledem k tomu, že při umísťování dě-
tí mají přednost rodiny s trvalým pobytem 
v Kralupech nad Vltavou, je nutné toto do-
ložit občanským průkazem.  

Zápis do 1. třídy -  pro školní rok 2011/2012
Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem 

školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury městského úřadu 
v Kralupech nad vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 

sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, se ve dnech

úterý 8. 2. 2011 a středa 9. 2. 2011 
od 14:00 do 17:00 hodin

uskuteční
zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2011/2012.

zápisy se uskuteční ve všech kralupských základních školách:

zŠ a mŠ třebízského ul. 523; zŠ Revoluční ul. 682; zŠ Komenského 
nám. č. 198; zŠ Gen. Klapálka 1029; zŠ ul. 28. října 182, mikovice. 

zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. 
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, 
rodný list dítěte a doklad o bydlišti.

Setkání generací

V jídelně DPS na Cukrovaru zazpívaly děti nejen vánoční koledy, ale i písničky 
s mikulášskou tématikou.
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Dům dětí a mládeže

www.mestokralupy.cz

22. 1.
spirálkování a korálkování 

13:00 – 17:00
Kurz je určen pro začátečníky i pokro-
čilé. Vyrábět budeme šperky pomocí 
spirálkovače, ketlováním a zdobit ko-
rálky. Korálky, drátky a pomůcky jsou 
v ceně kurzu. Přinést si můžete vlast-
ní ketlovací kleště a spirálkovač.

cena: 350,- Kč, 
přihlášky a platba do 14. 1. 2011.

12. 2.
batika reaktivními barvami 

a sypaná batika
13:00 – 17:00

Během kurzu zhotovíme šálu uvede-
nými technikami. V ceně kurzu jsou 
šály, barvy a ostatní pomůcky. Může-
te si přinést na barvení světlé tričko.

cena: 350,- Kč, 
přihlášky a platba do 28. 1. 2011.

12. 3.
skleněné hodiny

13:00 – 17:00
Kurz je určen pro začátečníky i pro 
pokročilé.  Hodiny budeme zhotovo-
vat technikou tiffany. Sklo a pomůcky 
jsou v ceně kurzu.

cena: 480,- Kč,
přihlášky a platba do 4. 3. 2011.

2. 4.
smalt a korálky

13:00 – 17:00
Kurz je určen pro začátečníky i po-
kročilé. Šperky budeme vyrábět kom-
binací smaltovaných závěsů a korál-
ků.
Korálky, smaltovací pudry a pomůcky 
jsou v ceně kurzu. Přinést si můžete 
vlastní ketlovací kleště.

cena: 350,- Kč,
přihlášky a platba do 25. 3. 2011.

14. 5. 
Tisk a malba na textil

13:00 – 17:00
Budeme vyrábět razítka, tisknout 
a malovat na textil. V ceně kurzu je 
látková taška, materiál na razítka, 
barvy a ostatní pomůcky. Trička na 
potisk si přineste s sebou. 

cena: 350,- Kč,
přihlášky a platba do 29. 4. 2011.

důM děTí a Mládeže

Karneval pro nejmenší
Zveme malé a nejmenší děti na karneval, 
který pořádáme 27. 1. v Domě dětí a mlá-
deže. Budeme tancovat, hrát soutěže atd., 
zkrátka celý dům ožije dětmi a karnevalem. 
Vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 10,- Kč.

léto u moře
V minulém čísle jsme Vás předběžně in-
formovali o zájezdu k moři. Dochází zde 
k zásadní změně: zájezd se koná v  termínu  
1. – 10. července, jak jsme psali, ale mění 
se destinace. Podařilo se nám sehnat pobyt 
v nádherné části Chorvatska. Jedeme do Ze-
lené laguny, do hotelu Delfín u městečka 
Poreč. V tomto hotelovém komplexu Vám 
nabídneme kvalitnější ubytování a pestřej-
ší stravu než v původně nabízeném hotelu 
Adriatic v Umagu. 

Hotel Delfin je postaven v komplexu Ze-

Sobotní kurzy pro mládež a dospělé
dnes vám přinášíme nabídku sobotních kurzů pro druhé pololetí. prosíme vás o včasné přihlášky.

lena Laguna na slunečném poloostrově. Je 
zasazen do krásné zeleně v těsné blízkosti 
moře. Od Poreče je vzdálen 3 km, ale s cen-
trem ho spojuje výletní vláček a autobus.  
V hotelu jsou příjemné jednolůžkové a dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním sociálním zařízením, telefonem, fran-
couzským oknem nebo balkonem. Pro rodiny 
s dětmi jsou spojené dva pokoje (2+2 Family). 
Stravování: polopenze, snídaně i veče-
ře formou švédských stolů. Hotel nabízí 
restauraci s grilem, aperitivbar, obchů-
dek se suvenýry, směnárnu, venkovní ba-
zén s mořskou vodou a letní terasou. In-
ternet a sejf jsou k dispozici na recepci.  
Areál nabízí velký výběr vodních sportů, 
minigolf, volejbalové hřiště. Je zde i půjčov-
na kol a lodí. V blízkém sportovním centru 
jsou tenisové kurty a mnoho dalších spor-
tovních možností. 

Městečko Poreč je největším střediskem 
cestovního ruchu v Istrii. Má mimořádně 
cenné historické památky a starobylý ráz 
městského jádra. Poreč nabízí zábavu i bo-
hatý společenský a kulturní život, najdete 
zde mnoho hospůdek, vináren a vinných 
sklípků. Předností Poreče a jejích rekre-
ačních komplexů je hojnost borových lesů 
a vegetace, členité pobřeží skýtá možnost 
prakticky všech vodních sportů.

Poreč má dost rozmanité pláže: přírodní 
kamenité pláže s travnatými plochami na 
slunění, oblázkové a štěrkové pláže, často 
uměle rozšířené, doplněné vesměs oblázky, 
betonovými platy a terasami. Pláže kempů 
Zelena Laguna byly vyznamenány tzv. Mod-
rou vlajkou kvality.

Přihlášky přijímá kancelář Domu dětí 
a mládeže.

poděkování
Dům dětí a mládeže v loňském roce získal 
některé své finanční prostředky dotacemi 
z grantového schématu vypsaného Městem 
Kralupy nad Vltavou na podporu zájmových 
aktivit na rok 2010. Poslední z projektů, který 
jsme uskutečnili, byl plán Přívětivá zahrada. 
Zde jsme získali prostředky na zakoupení 
laviček, stolu a grilu na zahradu u tělocvič-
ny V Zátiší. Toto zařízení bude sloužit při 
setkávání dětí, mládeže i dospělých. 
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Školy

Zš a Mš TřeBíZSKéHO

u vystoupením na Adventu města repre-
zentoval naši školu taneční kroužek pod 
vedením p. uč. Jirasové. Děvčata se schá-
zí každý čtvrtek a pátek. Letos nacvičily 
skladbu Deštníky 

u nezapomněli jsme ani na tradiční návště-
vu v LDN v Kralupech n. Vlt., kde babičky 
a dědečky potěšili žáci pásmem básniček 
a písniček a rozdali vánoční dárečky

u žáci dramatického kroužku pod vede-
ním p. uč. Eliášové se stali populárními 
i za hranicemi našeho okresu. Na tradiční 
Mikulášské nadílce v Holubicích vystoupi-
li s muzikálem Limonádový Joe. Před více 
než dvěma sty diváky se skvěle hrálo a od-

měnou jim byla nejen nadílka od Mikulá-
še, čerta a anděla, ale i dlouhý potlesk od 
spokojeného publika 

u konec roku patřil na naší škole tradičně 
besídce. Sešlo se několik stovek rodičů, dě-
tí i přátel školy a vánoční atmosféra vládla 
ve všech vystoupeních. Poté, co se rodiče 
potěšili se svými dětmi na vánoční besídce, 
žáci 3. A pod vedením p. uč. Jirasové nahráli 
video s ekologickou koledou. Nahrávka byla 
odeslána do soutěže o věcné ceny. Netradič-
ní rozloučení nejenom se starým rokem

neSeM váM odpady
Nesem vám odpady, recyklujte.
Z nezdravé přírody, starost mějte.
Třiďte je pilně a neomylně,
třiďte je pilně a neomylně.
Rozmýšlejte.

Zářivku zrodili z čisté vědy.
Rozbitou hodili do přírody.
Třiďte je pilně a neomylně,
třiďte je pilně a neomylně.
Rozmýšlejte.

Konťáky  na odpad  v lásce mějte.
Veškeré odpady do něj dejte.
Třiďte je pilně a neomylně,
třiďte je pilně a neomylně.
Přírodu šetřete.

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Třebízského přejí 
všem svým příznivcům hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2011.  

Mgr. Jana HrušOVSKá

Adventní období jsme u nás na ZŠ praktické prožívali přípravou 
vánočních vystoupení našich žáků pro jejich rodiče, kamarády 

a známé. Součástí navození předvánoční nálady se stala návště-
va vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze. Stejně 
jako minulý rok někteří naši žáci dostali možnost navštívit diva-

delní představení v Národním divadle a shlédli balet Louskáček.  
Také jsme se zapojili do celostátního projektu Ekokom „Soutěž 
o vytvoření znaků měst a obcí z odpadových materiálů“. Žáci vy-
tvořili 3 znaky našeho města (viz foto).

Mgr. Běla lauerMannOVá

Zš  praKTicKá

Ohlédnutí za koncem roku

PoZVÁNKa
na 

DeN oTeVřeNýcH DVeřÍ 
pro rodiče stávajících 

i budoucích žáků 

dne 12. 1. 2011 
od 9 do 11 hodin.

V měsíci lednu se sejdou 
předškoláci ještě 17. 1. a 31. 1. 

Srdečně zveme všechny zájemce!

Vánoční čas v ZŠ praktické
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ZŠ Komenského se zatím jako 
jediná v našem městě zapo-

jila v letošním školním roce do 
projektu Evropské unie, jehož 
cílem je zjednodušit a zpřístup-
nit získávání evropských dotací 
z Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. 
Důraz je kladen na zlepšení klí-
čových kompetencí absolven-
tů garantujících uplatnitelnost 
na trhu práce a zvýšení mo-
tivace k dalšímu vzdělávání. 
Jde o projekt MŠMT, který je 
spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR. 

V praxi to vypadá tak, že ško-
la vypracuje tzv. šablony klíčo-
vých aktivit pro vytipované ob-
lasti vzdělávání, které by měly 
zkvalitnit vzdělávání žáků na 
základních školách. Z naší školy 
se do projektu zapojilo celkem 
14 pedagogů z prvního i dru-
hého stupně včetně vedení ško-
ly, a to v oblastech ICT (využí-
vání informačních technologií) 
a Čtenářská a informační gra-
motnost. V každé z oblastí lze 

Zš KOMenSKéHO

Žáci naší školy se letos v pražské 
zoologické zahradě již počtvrté 
zúčastnili mezinárodní akce 
s názvem “zachraňme šelmy.“ 
finanční obnosy, které jsme 
získali prodejem našich ve škole 
připravených výrobků, jsme 
odevzdali ve prospěch organizace 
eaza. v současnosti se již 
připravujeme na další ročník.

Byli jsme velice překvapeni, když jsme 
se dozvěděli, že naše škola získala 

cenu Malý Richard. Jedná se o cenu, kte-
rou ZOO Praha uděluje jedenkrát roč-
ně ve třech kategoriích – dětští sponzo-
ři, dospělí sponzoři a kreativní nápady. 
Odůvodnění bylo následující: „Třídy ZŠ 
Gen. Klapálka z Kralup nad Vltavou pod 
vedením učitelky Zory Adámkové se v mi-
nulých letech aktivně účastnily našich 
kampaní zaměřených na pomoc ohrože-
ným druhům. Při poslední účasti v roce 
2010 přispěly částkou 10.655,- Kč (téměř 
čtvrtina celkové částky získané od spo-
lupracujících škol). Obdobně aktivně se 
zúčastnily i v letech 2007, 2008 a 2009 
a již se začaly připravovat na téma Lido-
opi pro rok 2011“.

4. prosince jsme se v mrazivém počasí 
vydali do ZOO Praha, abychom převzali 

cenu. Vlak nezamrzl a my jsme se přes 
zasněženou Stromovku dostali do ZOO. 
Nejdříve jsme absolvovali zajímavou pro-
hlídku pavilónu Indonéské džungle a pak 
nám ředitel pražské zoologické zahrady 

Mgr. Miroslav Bobek předal cenu. Slav-
nostní okamžik zakončilo focení vítězů.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se za-
pojili do projektu a svůj volný čas věnovali 
záchraně zvířat. ing. ZOra adáMKOVá

Zš gen. KlapálKa

PROJEKT EU
Peníze školám 

podpořit individualizaci výuky, 
vytváření nových vzdělávacích 
materiálů a vzdělávání pedago-
gických pracovníků.

Výše finanční dotace, kterou 
škola získá, závisí na počtu re-
alizovaných činností (např. na 
počtu vypracovaných a odzkou-
šených výukových materiálů, 
prokázaných výstupů ze škole-
ní pedagogických pracovníků 
apod.). „Celkově se jedná o část-
ku 2.147.497,- Kč. Škola zatím zís-
kala 60% zálohy. Veškeré finanč-
ní prostředky budou použity na 
podporu rozvoje vzdělání v naší 
škole v souladu s cílem projektu, 
a to především na tvorbu a uži-
tí výukových materiálů v oblas-

ti ICT a čtenářské gramotnosti 
a v souvislosti s tím na podporu 
vybavenosti školy ICT techni-
kou. Část financí je také určena 
na podporu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Pro-
středky jsou přiděleny účelově, 
to znamená, že jsou přesně sta-
noveny oblasti, do kterých lze 
investovat,“ uvedla ředitelka ško-
ly Mgr. Jiřina Hereinová.

Díky zapojení do projektu EU 
peníze školám se tak ZŠ Ko-
menského může těšit na nové 
a moderní vybavení, které zpří-
jemní a zkvalitní výuku žákům 
i učitelům. 

Mgr. BarBOra černá 

a anna fuKOVá, žáKyně 9. a
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Cena Richard udělovaná Zoo Praha
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Vkvětnu tohoto roku studenti 
OA jako každoročně absol-

vují povinnou praxi v českých 
firmách. V tomto školním roce 
se nám podařilo získat grant 
v rámci celoživotního učení pro-
gramu Leonardo da Vinci od 
Národní agentury pro evropské 
programy (NAEP), studenti tak 
budou mít jedinečnou příleži-
tost vyjet do zahraničí (Londýn 
a Berlín) a splnit si tak praxi 
v zahraničních firmách.

Dne 29. listopadu 2010 pro-
běhlo na Obchodní akademii 
výběrové řízení na zahranič-

ní praxe do Londýna a Berlína 
pro zájemce z 3. ročníku OA. 
Za účasti zástupců partnerské 
organizace z Berlína a Londý-
na, která pro nás bude praxe 
zajišťovat, zájemci o zahraniční 
praxe absolvovali krátký vstup-
ní pohovor, museli se stručně 
představit a reagovat na otázky 
v angličtině. Na základě výsled-
ků testů a pohovoru bylo vybrá-
no 5 studentů, kteří odjedou na 
4 týdny do Londýna, další stu-
denti budou mít možnost vyjet 
do Berlína.

ing. peTra SVOBOdOVá

Zš reVOluční

dVOřáKOVO gyMnáZiuM a SOše

Všechno to začalo 3. 12. 2010 
ráno a to dosti nejistě. Celá 

naše Mikulášská skupina, tvo-
řená žáky obou devátých tříd, 
byla nervózní a nevěděla, co 
má od nadcházející akce oče-
kávat. Převlékání do kostýmů 
bylo poměrně hektické, Miku-
lášové pročesávali plnovousy, 
čerti pomalovávali viditelné 
části těla a andělé si nasazo-
vali křídla a svatozáře. Po vzá-
jemném schvalování kostý-
mů už nic nebránilo započetí.  
Nervozita nás opustila vcelku 
krátce po začátku, respektive při 
návštěvě první třídy. Zprvu jsme 
nevěděli, co máme říkat nebo 
dělat, ale během chvilky se věci 
daly do pohybu. Rozběhli jsme 
se kolem dětiček, slibovali jsme, 
že je odneseme s sebou do ho-
roucích pekel. Děti křičely, 
smály se, některé dokonce 
brečely. Díky tomu jsme 
se naplno vžili do svých 
rolí. Skupina se do toho 
ponořila celým svým srd-
cem - čerti strašili, Mikulá-
šové je krotili a andělé utě-
šovali. Dokonce i ty „velké“ 
třeťáky jsme dohnali k plá-
či a k slibování poslušnosti.  

Další zastávkou byly jesličky. 
Tady stačilo jen přijít a prťata 
začala plakat. Bylo nám jich 
líto, tak čerti odešli za dveře 
a nechali anděly rozdat dobro-
ty. Pak došlo i na školku. Zdejší 
děti byly chvíli odvážnější a tvá-
řily se nebojácně, ale jakmile 
jsme kolem nich začali krou-
žit, tak povolovaly.  Stačilo jen 

trošku pohrozit a dětičky se 
křižovaly, že už budou hodné.  
Myslím, že to stálo za to. Děti 
si to také zjevně užily a možná 
teď budou i hodnější.     

Na konci strašení a utěšová-
ní se k nám dostavila únava 
a všichni jsme byli rádi, když 
jsme si mohli vydechnout. Ta-
ké my jsme se výborně vyřá-

dili a příhodně se trošku ulili 
ze školy. Teď už vám můžeme 
říct, že vykonávání práce miku-
lášské čety rozhodně není jed-
noduché.

Podej mi 
pomocnou 
ruku 
Tento projekt se na naší škole 

uskutečňuje už tři roky. Jeho 
náplní je pomáhat našim ma-
lým kamarádům z prvních tříd, 
které si na začátku roku každý 
vybral, někdo dokonce i dva. Ze 
začátku jsme se styděli jak my, 
tak i oni, ale po společně strá-
vených přestávkách a seznamo-
vání jsme se rychle skamarádili. 
Ze stydlivých dětiček se pomalu 
stávaly nezbedné potvory, nám 
to však nevadilo, protože je má-
me rádi. S nadšením také při-
vítáme některou z akcí s nimi, 
např. v podobě procházky kolem 
řeky Vltavy, vyrábění vánočních 
svícnů, navlíkání korálků apod. 
Vždy si užijeme spoustu legrace 
a hezky si popovídáme. Snad je 
tento projekt přínosný pro obě 
strany.

žáci 9. Tříd

Mikuláš

Zveme všechny budoucí i současné prvňáčky 
na školní karneval, který se uskuteční 

3. února 2011 od 15:30 hodin
 v prostorách školní jídelny.

jsou pro vás připraveny soutěže, diskotéka 
i ceny za nápadité a krásné masky. Přijďte 

si užít odpoledne plné zábavy! 
Těšíme se na Vás.

karneval

Výběrové řízení na zahraniční praxe
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Úspěšní studenti
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Vsobotu naše hráčky porazily družstvo 
Plzně 96-40 a konec zápasu působil 

jako exhibice našich herních zkušeností. 
Nejlepší střelkyně byly: Procházková 34 b. 
a Šlehoferová 24 b. 

V neděli bylo naším soupeřem družstvo 
Klatov, a nutno říci, že naše hráčky bojovaly 
nejen proti soupeřkám, ale i proti krutým 
hracím podmínkám, kdy se děvčata zača-
la rozcvičovat ve sportovní hale s teplotou 
uvnitř 8° C. Ještě nikdy jsme nezažili, že 
by se basketbalistky rozcvičovaly v zim-
ních bundách a rukavicích, nakonec jsme 
souhlasili s odehráním zápasu i v těchto 
nehratelných podmínkách a doufáme, že 
děvčata to ve zdraví přečkají a moc jim dě-
kujeme za jejich statečný a krásný výkon. 
Porazily soupeře 74:31, nejlepší střelkyně 
byly Šlehoferová 26 b. a A. Procházková  
17 b. Pochvalu kromě střelkyní si zaslou-
ží také M. Langová, která je dělnicí a bo-
jovnicí družstva a na postu střední roze-
hrávačky bravurně organizuje hru.

Víkend 11. – 12. 12. odehrály basketba-
listky na domácí palubovce. Kralupy - Jab-
lonec 68:47, Kralupy - Poděbrady - 53:73. 
Děvčata sehrála 2 náročná utkání ve velmi 
oslabeném složení, 3 hráčky marodí. Za-
tím více jak se soupeři bojujeme s vlast-
ním trvalým oslabením, stále je někdo 
nemocný či zraněný, což je velmi obtížné 
pak hrát vyrovnaně s lepšími či výkon-

nostně stejnými soupeři. Musíme pochvá-
lit R. Štětkovou, která se v posledních 2 
zápasech výborně rozehrála a přidala se 
ke střelkyním.

Děvčata zakončila první polovinu se-
zóny 7. místem v tabulce z 12 družstev.  

v sobotu a v neděli  
18. a 19. 12. pořádal 
kralupský volejbalový 
oddíl další ročník turnaje 
smíšených družstev 
„kralupská vánočka“. 

Vsobotu hráli registrovaní vo-
lejbalisté, v neděli neregis-

trovaní hráči. Sobotního zápo-
lení se účastnilo šest družstev. 
Vítězství si odneslo družstvo 
P. Pekárka. 

Neděle pak byla poznamená-
na neobvyklým úbytkem startují-
cích. Pořadatelům se na poslední 
chvíli omluvily tři týmy. Takže 

nakonec zápolila pouze čtyři 
družstva. Nicméně i přes to se 
hrálo s velkou chutí. V předvá-
noční atmosféře si nakonec vybo-
joval vítězství tým Pilsner. 

Oba turnaje proběhly v poho-
dě a všichni se těšíme na další 
ročníky. Je třeba poděkovat všem 
organizátorům, kteří již několik 
let věnují mnoho času přípra-
vě turnajů a v neposlední řadě 
i Městu Kralupy, které turnaje 
finančně podpořilo. Všichni vě-
říme, že se v příštích ročnících 
setkání volejbalistů uskuteční 
opět a účast bude ještě větší.

peTr SlapničKa

pozVánka na leDnoVÝ VolejBal

15. 1. 2011 .........Kadetky – Ervěnice .............................................10:00,14:00

22. 1. 2011 ........Muži – Benátky n. Jiz. .........................................10:00,14:00

23. 1. 2011 ........Mladší žákyně (Kralupy A, B, Benátky, Benešov)..........10:00

29. 1. 2011 ........Ženy A – Dobřichovice B .....................................10:00,14:00

Hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka. 

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Změny vyhrazeny.

Kralupská Vánočka 2010

Všem (nejen) příznivcům volejbalu přejeme 
úspěšný rok 2011 a těšíme se na shledanou  

na volejbalových zápasech

Basketbalistky skórují
kralupské basketbalistky v kategorii mladších dorostenek odehrály první 
prosincový víkend na hřištích soupeřů 2 vítězné zápasy. děvčata dokázala, že 
jejich účast v lize je více než zasloužená, a i když jsou nováčkem, tak dokázala 
zvítězit nad družstvy působícími v lize trvale, a to velmi vysoko. 

Andrea Procházková je zatím na 1. místě ja-
ko nejlepší střelkyně dorostenecké ligy v ČR 
a Magda Šlehoferová na místě třetím.

Judr. šleHOferOVá

Stojí zleva: Štětková Iveta, Kovaříková Jana, Fuková Anna, Štětková Renata, Šlehoferová Magda, 
Procházková Andrea; Klečí zleva: Spilková Zuzana, Langová Michaela, Vajnerová Monika;
Leží zleva: Kejmarová Kristýna a Halátková Denisa.

další informace naleznete na www.bkkralupyjunior.cz

Přejeme do nového roku 
všem příznivcům, hráčkách 

a hráčům basketbalu vše 
nejlepší, hlavně hodně zdraví 

a basketbalové vytrvalosti 
a trenérům pevné nervy!!
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Vsobotu 18. prosince se uskutečnil 1. roč-
ník turnaje středních škol, a to o pohár 

starosty města Kralup nad Vltavou Petra Ho-
lečka! Mládež z okolí Kralupska a Kladen-
ska si vyzkoušela novou arénu nazvanou 
Kapitol, a to včetně časomíry. Mráz mínus 
10 stupňů odhodlané týmy vůbec nezasta-
vil (v hale bylo kolem 0 stupňů). Po celou 
dobu turnaje se čekající týmy rozcvičovaly 
ve zbytku arény na dalších brankách a tak 
jsme si po většinu dne připadali jako ve 
vrcholovém středisku, kde se pod jednou 
střechou neustále a pečlivě trénuje, a to až 
na 6 brankách současně! 

K vidění bylo nespočet krásných akcí 
a střel a brankáři předváděli skvostné zá-
kroky! Tu jste byli svědky ukázkového se-
maforu lapačkou, tu se velikou rychlostí 
vymrštila vyrážečka a v zápětí brankář vy-
střelil do dálky svůj hbitý beton a odrazil 
tak steč soupeře! Bylo vidět, že to ty kluky 
pořádně baví. Již nyní se plánuje 2. ročník 
Holečkova poháru (jaro 2011). 

Do turnaje se přihlásilo 8 týmů, které 
zastupovaly zejména tyto střední školy: ❍ 
Střední odborné učiliště Kralupy ❍ Gym-
názium v Kralupech ❍ Obchodní akade-
mie v Kralupech ❍ Gymnázium v Kladně 
❍ Střední škola v Odolena Vodě. Do tur-
naje, který byl řízen špičkovým brankářem 
I.AHL V. Kučerou, zasáhlo přes 50 hráčů 
a bylo se opravdu na co dívat! 

Tento 1. ročník jasně ukázal, že v Kra-
lupech rostou další velké naděje a možná 
i budoucí hvězdy AHL, tedy budoucí ná-
stupci mistra Evropy Loskota, vicemistra 
světa Paliceho či mistra světa Střesky! 

Od prvních minut v mezihře dominoval 
Josef Kučera, který již jako junior patří dru-
hým rokem mezi 20 nejlepších v bodování 
I.AHL, ačkoli je teprve ročník 1993! Kučera 
si byl vědom svých schopností a zkušeností 
a nesobecky hledal nádhernými pasy své 
méně zkušené a mladičké spoluhráče. Z jeho 
spoluhráčů nešlo přehlédnout výborný po-
hyb a velmi slušnou střelu v podání Jareše. 
Dalším velkým dirigentem byl Prášek, který 
letos poprvé nakoukl do I.AHL v dresu Guys 
a ihned si počínal neuvěřitelně klidně a je 
též schopen vymyslet spousty zajímavých 
nahrávek, které vytvoří klíčové přečíslení. 

Prvními držiteli Holečkova poháru se 
nakonec stali Power Rangers, kteří velmi 
překvapivě nebyli napěchováni hvězdný-
mi hokejisty a hájili barvy střední školy 
v Odolena Vodě! Zcela klíčovou zásluhu 
měl na tom vynikající brankář Frolík, kte-
rý udivoval výbornými zákroky a byl zcela 
po právu vyhlášen nejlepším brankářem 
turnaje. Ofenzivu táhl technicky výborně 
vybavený Prášek, který v celém turnaji do-
sáhl na parádních 21 bodů! Finále vítězové 
zvládli těsně 3:2. 

TOMáš HOra

Jedním z nejkrásnějších koření sportu je dát gól. 
V hokejbalových kláních tomu není jinak.

Medaile a poháry předával 
radní města Jan Špaček.

1. power ranGerS  
2. Černoch team  

3. Koštállovci  

4. Gilgameš  

5. Medvídci  

6. XXX  

7. HC Sací komando  

8. HBT Šmoulové

Hokejbalový Holečkův pohár středních škol drží:

Power Rangers!
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Prášek vyhrál bodování,  
nejlepším brankářem byl Frolík!

Konečné
pořadí:
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Sport

www.mestokralupy.cz

Poslední víkend před Vánoce-
mi pořádali florbalisté Kra-

lup domácí turnaje A i B týmu 
mužů. V sobotu 18. 12. sehrálo 
svůj jediný zápas kralupské béč-
ko s celkem FBK Atom Praha. 
Po nervózním úvodu, který byl 
poznamenán mnoha vyloučení-
mi, se utkání uklidnilo a začal 
se hrát pěkný florbal s mnoha 
šancemi, převážně na straně 
Kralup. Florbalisté je dokázali 
využít a soupeř si odvezl pro-
hru 7:3.

V neděli si svoji letošní domá-
cí premiéru odbylo i kralupské 
áčko. V prvním utkání se diváci 
mohli těšit na souboj 3. a 4. cel-
ku tabulky. Tedy Kralupy versus 
pražská Lisboa 99. Do vedení 
šli hosté, když po špatném vy-
hození obrany z brejku nedali 
brankáři domácích šanci.  Dru-
hý gól padl také z holí hráčů 
Lisboa 99. Nenápadnou střelu 
schoval útočník za obránce Kra-
lup a brankář nemohl nic vidět 
– 2:0. Domácím se podařilo sní-
žit, když po nahrávce Prantla 
skóroval Černý.  Vyrovnání při-
šlo záhy, po individuální akci se 

prosadil kralupský Tetiva. V sa-
mém závěru ještě smolně ora-
zítkovali břevno Hajn a posléze 
Cimler. Úvod poslední části pa-
třil opět hostům z Prahy. Nej-
prve si šťastné nahození srazil 
botou do vlastní brány obránce 
Kralup a o chvilku později se 
z brejku prosadil soupeř počtvr-
té. Kralupy se nadechovaly k zá-
věrečnému tlaku, ale jejich sna-
hu zazdilo vyloučení na 4 plus 
10 minut. I v oslabení přišly dvě 
nadějné šance. Snížit se poda-

řilo až v závěrečné power-play, 
když se prosadil kapitán Kralup 
Prantl. Na víc se již domácí ne-
zmohli. Zápasu by více slušela 
remíza, ale takový je sport.

V druhém utkání čekal Kra-
lupáky derby zápas s FBK Seal 
Kladno. Na první gól nemuseli 
diváci dlouho čekat. V čase 1:37 
se prosadil z dorážky útočník 
Kladna. Vyrovnat se Kralupům 
podařilo o pět minut později, 
když volného Kroužila našel 
před prázdnou bránou obrán-

ce Cimler.  V druhé třetině při-
dal svůj druhý gól po nahrávce 
Prantla Kroužil a otočil tak skó-
re zápasu. V poslední části pak 
pečetil 3 body pro domácí po 
krásné individuální akci obrán-
ce Černý. Po celý zápas držel 
domácí výborně chytající Pro-
vazník, který zneškodnil několik 
gólovek Kladna. Kralupy  se do-
slova protrápily k třem bodům, 
které však v konečném zúčtová-
ní mohou mít cenu zlata.

ing. Jiří ciMler, Manažer KluBu

Domácí turnaj vyšel florbalistům jen napůl 

Horní řada zleva: 
Cimler, Fousek, 
Kroužil, Pohl, Prantl, 
Knopp D., Hajn, 
Knopp K.

Dolní řada zleva: 
Černý, Provazník, 
Tetiva,Tesařík
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Sport, inzerce

Kdy:
15. 1. 2011 9:00 – 12:00

Kde: 
Sportovní hala na Cukrovaru,

Kralupy nad Vltavou

cvičí Tomáš Fuchs (Praha) – lektor zumby 
a další lektoři

JaK Se přiHláSiT?
Zavolejte na tel: 775 979 253 
a zarezervujte si své místo.

cena: 
člen SK FIT FOR YOU 150,- Kč v předprodeji

200,- Kč na místě
nečlen SK FIT FOR YOU 210,- Kč v předprodeji

250,- Kč na místě

V průběhu dopoledne budou vylosovány zajímavé ceny 
– poukazy na kosmetické služby, masáže,  

volné vstupenky a další.

FiT For you
pořádá

ZUMBA SHOW
CELÉ DOPOLEDNE SE ZUMBOU

www.fitforyou.cz
INZERCE

* ZDRaVÍ + eKologie = FiNclub *
Finské přírodní potravní doplňky,  

kosmetika lander, drogerie codina.
S námi můžete pečovat o vaše zdraví, krásu 
i domácnost. Najdete u nás přírodní doplňky 

stravy, kosmetiku i drogerii - výrobky pro 
celou rodinu. Prodej, prezentace, distribuce - 
region. sklad pro členy clubu z Kralup i okolí!

internetový obchod: www.fcc-club.wbs.cz 
Kontakt: 723 029 347, 

mail: fcc-club@seznam.cz
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Inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

! VÝkUp aUT – autobazar TReFa !

Pražská 140, Neratovice – Byškovice 277 11
é Zprostředkování prodeje – komisní prodej.

é Úvěr, leasing.
é Povinné ručení, havarijní pojištění.

✆ 608 284 821

mobil: 604 72 72 56; 
e-mail: acneMo@mybox.cz

v Krytém plaveckém bazénu
v Mělníku pořádáme  
u kurzy plavání kojenců,  

batolat a předškoláků
u kroužek plavání dětí od 5 let  

(bez rodičů)
ÚTERÝ od 11. 1. 2011 (od 13:00 hod.)      

SOBOTA od 15. 1. 2011 (od 10:00 hod.)

www.aQuaclubneMo.cz

Slušný sběratel zakoupí
za nejvyšší ceny obraz (obrazy) –   

– oleje josefa Holuba.
Cena obrazu podle stavu malby a rámu, velikosti a da-
tace vzniku, v rozmezí od 10.000,- Kč až 35.000,- Kč - 
neplatíte žádné zprostředkovatelské provize (poplatky)!

✆ volejte v dobrém 602 392 379, p. rychtář

Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

Drobné zemní práce pro stavby – minibagr, mininakladač
Odvoz odpadu, suti a písku
Likvidace kovového odpadu

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

Tel: 603 246 037

Firma Procházka

www.ZaHradnicTVi-JelineK.cZ
☎ 315 781 019

lednOVá naBídKa: osiva zeleniny a květin, substráty, minipařeniště,
hrabla, nářadí, postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

Zimní ProvoZ ZahájEn  
17. 1. 2011

po - pá 8 - 16, So 8 - 12
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MYSLítE Už Na DaNĚ?
Nechte to letos na nás a užijte si volný čas.

Přijďte do naší kanceláře mezi 7-15 hodinou,  
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

 Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

❍ dodávky
❍ skříňové vozy
❍ valníky 3-10 t

auTodoprava SarGon cZecH s.r.o.
již tradičně kvalitní služby v oblasti přepravy nákladů

❍ návěsy, hydraulická čela
❍ sklápěcí návěsy 50 m3

❍ silocisterny 45-60 m3

+420 603 433 558
sargon@sargonczech.com
tel./fax: +420 315 724 981

✗ ZDRaVÉ sPaNÍ
✗ Zdravotní matrace
✗ Zdravotní pomůcky
✗ Nábytek z masivu
✗ Rošty

K-MEDICA
Přemyslova 305

Po – Pá 10 – 12 / 13 – 17 

Tel: 608 805 850
www.k-medica.cz

od 1. září přemístěn do 1. patra OD na Hůrce  
– nad masnu – Hennigsdorfská ul.

nabíZíMe:
‹ pánské a dámské společenské oblečení
‹ slavnostní manžetové košile
‹ kravaty, motýlky, manžetové sponky, pánské rukavičky
‹ kabelky, psaníčka
‹ pánské a dámské kabáty, bundy, svetry, mikiny  
    a další zajímavé zboží

TEXT I L  E LEGO (původně Přemyslova ul.)

nová oTvírací doba:
po – pá: 8:00 – 17:30, So – 8:30 – 11:00

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

adresa:
Palackého nám. 90, 2. patro 
(vchod z ul. Jungmannova ), 
Kralupy nad Vltavou, 
tel: 326 550 480, 604 608 767, 
info@abaca.cz 

VybÍRÁMe Z aKTuÁlNÍ NabÍDKy:
ZUMBA víkendy VZ-Měřín 25.2. – 27.2.2011    
2.190,-Kč/os. Špičkově vybavený sportovní areál!
(2x ubytování, 2x snídaně, cvičení: zumba, pilates, 
bodystyling, 1x vstup na 90 min. do aquaparku, 
doprava vlastní). 
Super lyžovačka v Rakousku/Haus im Ennstal únor      
6.965,-Kč/os. (7x ubyt. v hotelu*** vč. polopenze, 
doprava vlastní)
Lákačka na léto 2011 Itálie – Rimini 1.7. – 10.7. 
2011 9.590,-Kč/os. (7x ubyt. v hotelu *** s plnou 
penzí vč. nápojů, bus, pláž. servis, delegát,2x vý-
let) 
Trocha exotiky - odlety z Německa/Rakouska  –   
Keňa, Kuba, Dominikána, Thajsko od 16.000,- 
Kč/os.
Super nabídky na poslední chvíli EGYPT, Tunisko, 

Milujeme cestování!

www.abaca.cz

neváhejte a přijďte si vybrat.
Těšíme se na vaši návštěvu.

přijme do pracovního poměru

vyučeného elektrikáře s praxí
Informace na tel. 603 537 756

e-mail: elektrosluzby.klein@cbox.cz
www.elektro-klein.cz

Firma elektro Klein s.r.o.



PožaDaVKy Na PoZici:
u Odborná způsobilost dle vyhlášky 18/1979 
u Topičský průkaz 1. třídy na plynná a kapalná paliva
u Minimální délka praxe topiče 1 rok, výhodou je dlouhodobější praxe
u Pro zájemce je podmínkou dobrý zdravotní stav bez omezení  
     pohybu v chemickém areálu
u Spolehlivost, odolnost proti stresu

PoPis ČiNNosTÍ:
u Obsluha, řízení a kontrola činnosti kotlů na kapalná a plynná paliva 
u Úklid provozních prostorů kotelny, výměníkových stanic apod.
u Ošetřování a běžná údržba strojního zařízení v kotelnách
u Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů kotlů, výměníků apod. 
u Obsluha zařízení ve směnovém provozu
u Vedení provozní dokumentace

NabÍZÍMe:
u Motivující finanční ohodnocení, čtvrtletní a roční odměny
u Zázemí stabilní společnosti a zajímavé zaměstnanecké benefity
u Programy odborného rozvoje 
u Týden dovolené navíc a další výhody 

MÍsTo PRacoViŠTě: 
Kralupy nad Vltavou 

PRacoVNÍ VZTaH: 
Práce na plný úvazek 
 
NÁsTuP iHNeD / Dle DoHoDy  
V případě Vašeho zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, svůj 
životopis v českém jazyce na uvedený e-mail.

SynTHoS S. a.   hledá
do výrobního provozu v Kralupech nad vltavou zaměstnance na obsazení dělnické pozice:

KonTaKTy:  
SYNTHOS S.A., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika 

Zuzana Vondroušová, personalista 
e-mail: zuzana.vondrousova@synthosgroup.com; tel.: 315 713 087

TopiČ

ZiMNÍ DoVoleNÁ Na HoRÁcH

albRecHTice 
V JiZeRsKýcH HoRÁcH

PeNZioN „u HolcŮ“
Nabízí: u ubytování, kapacita 30 lůžek
 u domácí kuchyně - polopenze i plná penze
 u dětský koutek
 u parkování u penzionu
 u 600 m od lyžařského střediska (možnost odvozu)

tel. +420 602 423 564 e-mail: penzion.uholcu@seznam.cz
www.penzion-uholcu.cz


