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Historicky nejvyšší rozpočet se odrazí
především na vzhledu našeho města. Strana
7 přináší ucelené informace o investicích na
rok 2020.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

str. 16


KD Vltava vás zve 13. ledna na představení
s názvem Úsměvy Jaroslava Hanzlíka.
Těšit se můžete na povídání nejen
o jeho kariéře. Více na straně 16.

str. 29


Kralupští florbalisté odhalili svoji novou identitu.
Nyní o nich uslyšíte jako o Kralupy Wolves. Význam
nového názvu a jiné se dozvíte na straně 29.

Že město kvete, nemůže
být hlavní zpráva
■ Média hrají v našich životech důležitou roli. O jejich kvalitě vypovídá nejen to, co přinášejí po
obsahové
i formální stránce, ale i to, o čem neinformují. O současné podobě městských médií
Logo - barevné bez přechodů
se vedou různé diskuse. Nová Redakční rada Kralupského Zpravodaje má za sebou první rok
svéBarevnost:
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plně občansky angažovat. A nebýt přitom
Černáspolečenským
= Black odstavením z tuohrožován
žeb a cílů své životní cesty na základě nějakých nesmyslných kádrových posudků,
tak jak se to stávalo mnoha našim rodičům,
příbuzným i kamarádům s přesahy k jejich
nejbližším i o několik generací zpět.
Často přemýšlím nad tím, proč je současná společnost tak vyhroceně rozděle-

ná. Cítím, že odpověď na tuto otázku není
úplně tak složitá, jak se na první dobrou
může zdát. Až téměř lapidární odpověď se
skrývá v civilizačním fenoménu posledních
dvou století – masových médiích! Z historie
víme, co dokáže za jejich pomoci propaganda i její současná sestřička Public Relations
(PíÁr). Jsou dvě zaručené cesty, které dokáží člověka před jejich vlivem ochránit:
sebevzdělávání k uplatňování kritického
myšlení (doprovázené pravidelným opouštěním komfortních zón a vlastních sociálních bublin) a čerpání informací ze seriózních a prověřených mediálních zdrojů.

Lokální jako základ globálního

Když se vrátím k listopadovým poselstvím

z řad našich vrcholných politiků napříč politickým spektrem, v jednom se přece jen
vzácně shodovali: chceme, aby byl náš národ tvořen nesobeckými a nelhostejnými
lidmi, ideálně angažovanými! Slavný švýcarský psycholog a psychoterapeut Carl
Gustav Jung definoval současného člověka
jako někoho, kdo nechápe, nebo nepotřebuje chápat, neboť jediným subjektem, který se může dopustit chyb, je velký anonym
označovaný jako stát či společnost. „Masový člověk má výhodu, že svými velkými
politickými a sociálními katastrofami, do
nichž je celý svět zapleten, není právě vůbec vinen,“ konstatuje Jung.


Dokončení na str. 3
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 slovo úvodem
Vážení čtenáři a čtenářky,
svátky klidu a pohody uběhly jako voda, ostatně
jako každý rok. Doufám, že jste si stačili dostatečně a zaslouženě vydechnout a načerpat sílu
do nového roku. Jaký bude, co nás čeká, co vše
se přihodí? To jsou otázky, které nejednomu z nás vyvstávaly na mysl už
při novoročním přípitku. Stejně tak
jsme si v těchto několika málo vteřinách rekapitulovali, jaký byl rok, jenž
právě skončil. Ať už se nám dařilo
méně či více, ty létající motýlky z očekávání toho, co nastane, neupřeme.
KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ
Každý z nás má jiné plány, představy
periodický tisk územního samosprávného celku
a přání, jedno ale máme jistě společné, rádi byVydává:
chom se měli dobře, někdo se chce mít lépe než
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
v loňském roce, někdo si dokonce dává cíl, pře278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977.
konat sám sebe. Já se snažím do nového roku
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704.
vstoupit pouze se splnitelnými předsevzetími.
Když vím, že miluji sladké, nemohu chtít, abych
Periodicita:
se ho nadobro zbavila, ale pokusím se zmírměsíční (vyjma měsíce srpna)
nit své chutě. Pohledem na Zpravodaj bych si
Místo vydání:
Logo
barevné
s
přechody,
základní
verze
přála,
aby našel příznivce
i z řad mladších čteKralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves,
nářů
a
abychom
se
trefili
do
vkusu všem. ZnaOlovnice, Chvatěruby
mená to jediné, vytvářet takový obsah, který neAdresa redakce:
bude jednotvárný a nudný, ale naopak pestrý, zaMěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
jímavý, informativní, a teď si budu možná troKralupy nad Vltavou, redakce: tel. č.: 702 200
chu protiřečit a možná, že volím silná slova, ale
458, e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
budu se snažit, aby byl Kralupský Zpravodaj
inzerce: tel. č.: 702 286 625,
v rámci možností inovativní. To je ta klíčová mye-mail: inzerce@mestokralupy.cz

 tiráž
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veřejné jednání
 zastupitelstva města
PONDĚLÍ 24. ÚNORA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou

 uzávěrky vydání

ÚNOR

příjem inzerce do 20. 1. 2020
do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 22. 1. 2020 do 12:00.

šlenka, s níž zahajuji nový rok. A k tomu, abych
ji dokázala zhmotnit, potřebuji i vás. Jsem otevřená vašim nápadům a uvítám i zpětnou vazbu.
Lednové číslo je stále tak trochu tradiční. S vedením města se ohlédneme za rokem
2019 a podíváme se na to, jakými investičními akcemi se nám město v roce novém bude měnit před očima. Opět si přiblížíme plán zimní údržby a i v tomto
čísle nebudou chybět aktuality ze škol,
zájmových organizací či sportu. Do této
posledně zmiňované rubriky znovu zařazujeme tabulkové výsledky A – týmů kralupských sportovních klubů, které se nám přihlásí.
Na samotný závěr budu mluvit směrem k vám,
inzerentům. Vážíme si vás a děkujeme, že máte zájem podpořit své podnikání prostřednictvím našeho měsíčníku. Od ledna jsme zcela nově zřídili „inzertní oddělení“ – e-mail inzerce@mestokralupy.cz a telefonní číslo 702 286 625. Komunikovat s vámi bude kolegyně Eva Bittnerová, které
tímto do jejích začátků přeji mnoho sil a úspěchů.
Všem přeji, abyste do roku 2020 vstoupili především pozitivně, bez ohledu na to, co rok předchozí přinesl i odnesl. Přeji vám úspěšný nový
rok, všech 365 dní plus jeden den navíc (ano,
rok 2020 je přestupný), po jejichž uplynutí si
spokojeně řeknete, že každý den stál za to!
KARMELA

 střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky
na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad
Vltavou – 1. etapa“.
u RM schválila realizaci územní studie na dostavbu
bloku za Husovou ulicí zhotovitelem Ing. arch. Martinem Poláčkem – atelier MAJO, Praha 6, za celkovou
cenu 25 000 Kč. Se zhotovitelem bude uzavřena
smlouva o dílo.
u Rada města schválila uzavření veřejnoprávních
smluv s obcemi Slatina, Otvovice a Olovnice o poskytnutí dotací pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti
s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu.
u RM schválila poskytnutí individuální dotace na
1. kolo celostátní soutěže ve volejbale pro TJ KRALUPY, z. s., a to ve výši 5 000 Kč.
u RM schválila poskytnutí individuální dotace pro
TJ KRALUPY, z. s., na dovybavení dětského oddílu
stolního tenisu ve výši 10 500 Kč.
u RM schválila zadat vypracování územní studie na
lokalitu „Za nádražím“ Ing. Sedlákovi za maximální
částku ve výši 650 000 Kč bez DPH.
u RM schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy na akci „Svoz separovaného
odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2020“ s dodavatelem FCC Regios, a.s., a to za celkovou cenu
4 553 829, 80 Kč s DPH.

u RM schválila uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek „Autobusový terminál vč.
příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“ a „Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou“ se společností
RUNICON consulting, s. r. o., Praha 10 – Hostivař,
zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Romanem
Novotným, a to za celkovou cenu 150 000 Kč s DPH.
u RM schválila dodatek ke smlouvě se zhotovitelem
Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou,
jehož předmětem je změna termínu realizace díla „PD
– Demolice trafostanice na pozemku par.č.st. 24/5
v k.ú. Kralupy nad Vltavou“, a to od 13. 1. 2020 do
8. 3. 2020. Důvodem předmětné změny je zpoždění
zpřístupnění trafostanice ze strany provozovatele
ČEZ Distribuce, a.s.
u RM schválila výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Mystic Constructions, s. r. o., Praha 2,
za celkovou cenu 3 321 111 Kč s DPH.
u RM schválila poskytnutí dotace Spolku Artuš,
jenž je zastoupen PhDr. Radomírem Dvořákem, předsedou výboru, a to ve výši 6 000 Kč jako příspěvek
na pokrytí výdajů spojených s pořádáním akce „Taneční galavečer“.
u RM schvaluje poskytnutí dotace panu Marku
Ptáčníkovi ve výši 5 000 Kč, a to na výdaje spojené
s fungováním šipkařského týmu Krkavec a jeho působením v ligové soutěži.
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Že město kvete, nemůže být hlavní zpráva
Dokončení ze str. 1
A zde dříme ono myšlenkové gró, jež se snažím uchopitelně zformulovat. Věřím tomu,
že bude stále přibývat lidí, kteří se přestanou považovat za bezvýznamné jedince bez
možnosti cokoliv změnit. Globální má kořeny v lokálním. A jsme zpátky u mediální
oblasti a u seriózních informačních zdrojů.

Kralupská média

Jedním ze zásadních informačních zdrojů
města je tištěný měsíčník Kralupský Zpravodaj. V průběhu měsíce února se poprvé
sešla nově jmenovaná Redakční rada (pro
období 2018-2022), jejíž jsem se stal předsedou s ambiciózním cílem podílet se na
reformě městských mediálních platforem.
K tomuto účelu ještě Rada města jmenovala Mediální komisi, v níž sdílím členství
s místostarostou Liborem Lesákem a Janem Doležálkem. Jak mi ukázala roční
praxe v komunální politice, aplikace nových přístupů je možná, ale jejich prosazení musí být velmi dobře argumentováno,
trpělivě a opakovaně na mnoha frontách
vysvětlováno a člověk nesmí podlehnout
nejrůznějším formálním i neformálním tlakům, ani opustit principiální východiska,
se kterými se do práce pustil, i kdyby to
mělo být na úkor pofidérního politického
prospěchu formace, se kterou vyrazil do
litých zastupitelských bojů, konstatováno
s mírnou nadsázkou.

Šéfredaktorská zápletka

Po deseti letech, koncem srpna, skončila
na šéfredaktorském postu Radka Holeštová. Stalo se tak v nešťastné konstelaci událostí, které zkomplikovaly první městské
mediální reformní kroky. Jednalo se zejména o přemístění redakce Kralupského
Zpravodaje z KaSS Vltava na Městský úřad,
kde bylo počítáno s vytvořením zárodku
budoucí Mediální a kulturní kanceláře
v součinnosti s agendou tiskového mluvčího města. V posledním kvartálu roku 2019
se tedy řešilo především personální zajištění Kralupského Zpravodaje a jeho obsahové
pokrytí tak, aby čtenář co nejméně pocítil
komplikace, jež byly přímým důsledkem
nečekané personální rošády. V této zkoušce jsme v rámci redakce, Redakční rady,
i v součinnosti s aktivním přístupem vedením města, obstáli, i když jsme byli nuceni přistoupit k nestandardním opatřením.
Například možnost předplatného Zpravodaje byla díky administrativním změnám
odložena na začátek nového roku. Aktuální lednové číslo je v pořadí čtvrtým, které
šéfredaktorsky zastřešila kralupská rodač-

ka, vystudovaná žurnalistka se zajímavou
mediální praxí Mgr. Karmela Spejchalová.
Současnou situaci tedy můžeme považovat
za stabilizovanou a další plánované změny
v obsahu i formě Kralupského Zpravodaje
by měly od začátku nového roku akcelerovat. Neznamená to však, že se v rámci
Redakční rady nemáme za bezmála roční
funkční období čím pochlubit.

Férová Redakční rada

Za klíčovou považuji změnu v personálním
sestavení Redakční rady, kterou velmi pozitivně ocenila na pražském semináři „Obecní zpravodaj a radniční noviny“ i uznávaná
lektorka v problematice radničních periodik Mgr. Helena Sedláčková. Redakční rada Kralupského Zpravodaje je tvořena pěti
členy s hlasovacím právem, jež nominovaly strany či hnutí, které se v komunálních
volbách v roce 2018 dostaly do zastupitelstva města. To znamená, že Redakční rada
je tvořena třemi zástupci současné vládní
koalice (STAN, ODS a NOVÁ VLNA) a dvěma zástupci ze strany opozice (ANO 2011
a KSČM). Považuji za samozřejmé, aby se
na městských mediálních výstupech podíleli zástupci zvolení napříč politickým
spektrem, aby opozice nebyla odstřihnuta
od komunálních médií, jak se bohužel, dle
slov Mgr. Sedláčkové stále na mnoha obcích
děje. Městská média financovaná z rozpočtu pak nejsou seriózním zdrojem informací,
ale hlásnou PR troubou lidí u moci. V naší
praxi to vede k tomu, že jsou zasedání Redakční rady náročnější, ale o to více si pak
stojíme za obsahem vydání každého čísla.
Přístup opozice do mediální agendy téměř
vylučuje riziko soudních sporů či nenávistných dialogů na téma nekorektní politické
soutěže, které pak v důsledku prohlubují
skepsi i víru v demokratickou platformu.

Více zpráv z radnice,
více publicistiky

Latinský příměr o kapce, která trpělivě dopadá na kámen… je asi nejtrefnější metaforou současného přístupu Redakční rady.
Bez jejího pevného stanoviska by si čtenáři nepřečetli vyjádření zastupitelů města
k některým jejich zásadním rozhodnutím
v roce 2018: jednalo se o rekonstrukci a přístavbu v ZŠ Komenského či o rozhodnutí
co dál s budovou pivovaru. Na můj vkus je
i toto velmi málo a budeme se snažit ještě
více přinášet názory kralupských zastupitelů na klíčová rozhodnutí. Přece jen jsou
toto informace, které čtenáře zajímájí nejvíce, nemůže být hlavní zprávou měsíce,
že „město krásně kvete.“ Městská média

by rovněž měla v kontextu informovat o věcech, jež se chystají, aby mohli lidé vstoupit do případné interakce a vnést svůj pohled na daný záměr či projekt. Když jsem
si procházel obsah všech vydání Zpravodaje z roku 2018, nikde jsem nenašel žádné
komentáře či vyjádření zastupitelů města
k aktuálnímu dění. S iniciativou nové šéfredaktorky a Redakční rady toto musíme
změnit. Ve Zpravodaji mě chybí i více publicistických článků zpracovaných více do
hloubky, akcentujících různé úhly pohledů na danou problematiku. Rovněž vyšlo
několik dílů nové rubriky Hydepark, kde
jsou vítány i kontroverznější (ale sepsané
seriózně dle pravidel RR) pohledy lidí či
organizací na dění ve městě.

Zastupitelstvo online?

Tento příspěvek nejen trochu filosofuje,
konstatuje, ale i avizuje. Na únorovém Zastupitelstvu města se bude hlasovat o tom,
zda budou uskutečňovány přímé přenosy
z jejích jednání. V kuloárech probíhají vášnivé diskuse a na misky vah se dávají pro
a proti tomuto kroku. Pro mě osobně má
nejvyšší hodnotu zájem transparentnosti. Když se sejde několik pohledů na danou
věc, o které se má rozhodnout, je férové,
aby zazněly všechny možné argumenty, jejich interpretace a zvolení zástupci rozhodli podle svého nejlepšího svědomí. Ideální
stav je souboj argumentů, nikoliv emocí,
v nejhorším případě polopravd a lží. Pro mě
osobně přímý přenos spojený s uchováním
záznamu povede k preciznějšímu přístupu od všech zvolených zástupců. Pokud by
se tento nový kvalitativní přístup propojil
i s výše avizovanými publicistickými formáty v tištěném Zpravodaji, udělali bychom
významný krok v renesanci ve víru demokratické zprávy věcí veřejných.

Na principu záleží

Je třeba mít na paměti, že Zpravodaj je nejen pro nás tady a teď. Je také historickou
pamětí našeho města, zdrojem důvěryhodných a ověřených informací, archiválií
a strážcem tradic. Nesmíme dopustit, aby
historii psali jen vítězové, aby z mediálního
diskurzu zmizela pluralita, tedy názorová
pestrost, a aby byla některým zásadním
mediálním událostem uměle upřena pozornost. Přeji vám za sebe, redakci Zpravodaje i Redakční radu šťastný a úspěšný nový
rok 2020. A jako post scriptum přidávám
nadčasovou myšlenku básníka a písničkáře Karla Kryla, která zní: „Demokracie pro
poddané je na prd.“ 
JINDŘICH KOHM
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY
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Co se povedlo a kam směřujeme
■ V novém roce tak nějak všichni ve skrytu duše doufáme, že se něco změní. Že to, s čím
jsme byli nespokojeni v roce minulém, nahradí něco lepšího. Že to, co se nepovedlo, se
povede. Na začátku roku jsme plni plánů, představ i předsevzetí. Na druhou stranu je na
místě, umět pochválit to, co se v loňském roce podařilo. Zkuste si to, milí čtenáři, i sami na
sobě, pochvalte se a poděkujte si za menší i větší kroky, které jste učinili. Cítíte tu motivaci
dokázat velké věci? Za loňským rokem se ohlédli také představitelé města Kralupy nad
Vltavou, kteří nám taktéž představí svá přání a vize do roku 2020.
ROZHOVOR s...

Markem Czechmannem, starostou města Kralupy nad Vltavou

Co se Vám v loňském roce podařilo
z/realizovat a co naopak nenaplnilo Vaše
představy?
V loňském roce se v podstatě podařilo téměř vše, o co jsme usilovali. Investiční akce již nebudu znovu opakovat, spíše bych
vyzdvihl, že se podařilo personálně doplnit
stav městské policie a také úředníků města, například v sekci územního plánování,
ochraně památek nebo v oddělení přestupků. Protože i kvalitní fungování všech odborů města přispívá ke spokojenosti občanů.
A co se nepovedlo? Stále nás trápí uzavřená komunikace směrem ke hřbitovu.
Sice se nejedná o investiční akci města,
ovšem problém je to pro obyvatele města
značný. To je v podstatě jediný velký „škraloup“, jenž nás momentálně tíží a komplikuje život nejen místním obyvatelům.
Opět i rok 2020 bude nabitý plány na
vylepšení životní úrovně ve městě. Na co
se mohou občané těšit a na jaké změny,
případně omezení, se naopak budou
muset připravit?
Ano, také v roce 2020 nás čeká několik zásadních investičních akcí. Ta nejpodstatnější, která přinese i větší omezení, se týká
rekonstrukce komunikace v Čechově ulici. I když se rekonstrukce bude provádět

Přístavba ZŠ Komenského

na etapy, bude to akce náročná především
z důvodu nutnosti strpět dopravní omezení, a to v řádu několika měsíců. Neméně
významnou událostí bude výstavba parkovacího domu a přilehlého terminálu naproti
nádraží. Sportovce pak nepochybně potěší
přestavba skateparku. Zapomenout bych
ovšem nechtěl ani na akce, které nejsou až
tolik na očích. Jednou z nich je i výstavba
cyklostezky z Kralup do Zákolan, která začala již v závěru minulého roku.
Jsme na samém začátku nového roku, jak
byste si přál, aby naše město na sklonku
tohoto roku vypadalo?
Byl bych pochopitelně rád, kdyby se nám
podařilo bez velkých komplikací dokončit všechny naplánované investiční akce.
Zároveň bych si moc přál, aby se centrum
města stalo jakýmsi primárním „potkávacím místem“, kde se budou lidé cítit dobře.
Letošní advent ukázal, že k tomuto mému
přání nemáme až tak daleko. Určitě se bu-

deme tedy snažit občanům centrum ještě
více zatraktivnit.
Co osobního byste popřál do nového roku
našim občanům?
Na prvním místě je to pochopitelně zdraví,
to je ze všeho nejdůležitější. Zároveň bych
chtěl občanům poděkovat za přízeň, kterou mi projevovali v průběhu celého roku.
Samozřejmě vnímám i poznámky kritické, pokud jsou podány vhodnou formou,
není důvod se nad nimi nezamyslet. Rozhodně se ale v rámci koalice snažíme o to,
aby se naše město rok od roku posouvalo.
Vylepšování životních podmínek občanů
je pro nás všechny nejdůležitějším úkolem.
Moc bych si přál, abychom v příštích letech
o přínosu naší práce přesvědčili i ty občany,
kteří nám až tolik nefandí, případně jsou
v mnoha ohledech skeptičtí.
Vážení občané, přeji vám do nového roku mnoho štěstí, zdraví a tolik potřebné
pohody.

FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY N. VLT.

Jak byste zhodnotil rok 2019 z pozice
starosty?
V mnoha ohledech se jednalo o rok úspěšný. Především v rámci koalice jsme byli
schopni najít společnou řeč, což je pro fungování Rady města zásadní. V neposlední
řadě musím ale zmínit i práci celého zastupitelstva. Ne vždy se sice na všem okamžitě
shodneme, ovšem kultivovaným způsobem
jsme schopni dojít k nějakému koncensu.
Z tohoto mám skutečně velmi dobrý pocit.
Zároveň pevně doufám, že obdobným způsobem budeme pokračovat i v roce 2020.
Všem svým kolegům tímto ještě jednou děkuji za bezproblémovou spolupráci.

ROZHOVOR LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 
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Liborem Lesákem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou

Zrekonstruovaná lávka v ulici Podřipská

strukcí krajských komunikací. Také jsem
zklamán jednáními se Správou železniční
a dopravní cesty a Českými dráhami o rekonstrukci nádražní budovy.

Na Velvarské silnici, rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova – 28. října, další
rekonstrukce školních zahrad. Z vlastních
prostředků dojde k výstavbě nového mostu
přes potok v ulici Přemyslova, I. etapa rekonstrukce Čechovy ulice, nové parkovací
stání u ZŠ Komenského a u bytových domů nábřeží J. Holuba, rekonstrukce hřiště
v ZŠ 28. října a k výstavbě nového areálu
pro skateboard.
V tomto roce se taktéž začne pracovat na
projektové dokumentaci pro přestavbu budovy pivovaru.
Chtěl bych tímto poprosit občany o trpělivost a schovívavost při omezeních spojených se stavbami.

Opět i rok 2020 bude nabitý plány na
vylepšení životní úrovně ve městě. Na co
se mohou občané těšit a na jaké změny,
případně omezení, se naopak budou
muset připravit?
Městu se daří získávat dotace z evropských i státních fondů, proto se občané v roce 2020 dočkají nových staveb a rekonstrukcí v objemu přibližně
280 000 000 Kč. Je to největší objem
ročních investic od roku 1989. Hlavními
akcemi financovanými s podporou dotací jsou – nový parkovací dům u nádraží
pro 350 vozidel a 150 kol, výstavba nového terminálu pro autobusovou dopravu,
výstavba části nového chodníku v ulici

Jsme na samém začátku nového roku, jak
byste si přál, aby naše město na sklonku
tohoto roku vypadalo?
Přál bych si, aby se město zase posunulo dále a bylo pro naše občany krásnější,
atraktivnější a zajímavější, aby se nám
všem zde lépe žilo.

Nové prvky na zrekonstruované
zahradě ZŠ Václava Havla

FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY N. VLT.

Co osobního byste popřál do nového roku
našim občanům?
Všem přeji, ať se jim splní všechna přání,
která mají. Pohodu, zdraví, štěstí a úspěšný rok 2020.

FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY N. VLT.

Co se Vám v loňském roce podařilo
z/realizovat a co naopak nenaplnilo Vaše
představy?
Hlavním přínosem bylo dokončení III.
etapy přestavby Palackého náměstí, realizace Parku přátelství na sídlišti Cukrovar
a zahájili jsme také postupné rekonstrukce
všech školních zahrad. První rekonstrukce
zahrad byla na ZŠ Václava Havla, v příštím
roce nás čeká zahrada na ZŠ Třebízského,
Komenského a snad i Generála Klapálka.
V loňském roce byla rovněž postavena nová parkovací místa v ulici Třebízského a na
sídlišti v Zátiší, zrekonstruována a rozšířena část ulice Nad Lobčí, byly postaveny
nové lávky u čajovny a na Budečské stezce. Dále se dokončuje přístavba odborných
učeben v ZŠ Komenského a během podzimu 2019 se začala stavět dlouho plánovaná
nová cyklostezka do Zákolan. Před dokončením jsou nyní strategické materiály pro
rozvoj města v dalším období – energetický
plán města, studie dopravní obsluhy v centru města, koncepce nového parkovacího
systému města, generel cyklistické dopravy,
strategický plán obnovy veřejného osvětlení, plán likvidace odpadů do roku 2030, komunitní plán města nebo koncepce zeleně
v intravelánu města.
Mé představy neplnila hlavně jednání
s Krajskou správou komunikací při opravě
komunikace U Hřbitova a příprava rekon-

FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY N. VLT.

Jak byste zhodnotil rok 2019 z pozice
místostarosty?
Rok 2019 hodnotím jednoznačně jako pozitivní. Městu se daří jak v oblasti finanční,
tak i v plnění investičního plánu. Daří se
nám rovněž město modernizovat, podporovat příspěvkové organizace, zlepšovat stav
majetku a myslím, že i celkově zlepšovat
prostředí pro život našich občanů.
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Vojtěchem Pohlem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou

Zrekonstruovaná lávka
na Budečské stezce

Mé představy naopak nenaplňuje spolupráce s některými státními institucemi,
s nimiž je velmi zdlouhavá komunikace.
Například na začátku roku 2019 jsem byl
naprosto přesvědčen o tom, že se v průběhu
roku podaří zrealizovat přesun státní policie do nádražní budovy, čemuž je město
velmi nakloněno za účelem zvýšené bezpečnosti v okolí objektu. Celý proces je však
nyní pozdržen jednáním Policie ČR a ČD,
a. s., a přesun proběhne až v roce 2020.

tobusový terminál v lokalitě před vlakovým
nádražím a rekonstrukce části Čechovy ulice. Parkovací dům by měl řešit situaci parkování v okolí nádraží a popřípadě centra
města a měl by být provozován v režimu
park and ride, tedy s předpokladem dlouhodobého stání. V rámci investic bylo myšleno i na sport, a to vybudováním nového
skateparku a obnovou venkovní horolezecké stěny. V roce 2020 budeme budovat nová
místa na separovaný odpad, přičemž se budou posilovat určitá místa, kde trvale shledáváme přeplňování stávajících kontejnerů na papír a plast, současně bude zřízeno
i sedm nových kontejnerů na sběr jedlých
olejů a sedm nových kontejnerů na sběr
obalových kovů, což je, myslím, zajímavá
novinka. Město však není pouze o investicích, a proto bych se rád podílel také ve spolupráci s organizacemi města na přípravě
a zkvalitňování kulturních, společenských
a sportovních akcí.

Opět i rok 2020 bude nabitý plány na
vylepšení životní úrovně ve městě. Na co
se mohou občané těšit a na jaké změny,
případně omezení, se naopak budou
muset připravit?
Zastupitelstvo na svém jednání v prosinci
odhlasovalo opět pestrý seznam investic.
Mezi tři největší patří parkovací dům a auNová parkovací místa
v ulici Třebízského

Jsme na samém začátku nového roku, jak
byste si přál, aby naše město na sklonku
tohoto roku vypadalo?
Každé snažení přináší určité překážky
a komplikace, a proto bych si přál, aby se
všechny uvedené cíle pro rok 2020 podařily zrealizovat, aby bylo naše město
zase o kousek atraktivnějším místem pro
život.
FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY N. VLT.

Co se Vám v loňském roce podařilo
z/realizovat a co naopak nenaplnilo Vaše
představy?
V první řadě si myslím, že se nám podařilo vytvořit a schválit vyvážený seznam
investičních akcí, který zahrnoval nutné
opravy havarijních stavů lávek, investice
do dopravní infrastruktury, vytvoření nových parkovacích míst, investici do zeleně a nového odpočinkového místa v podobě Parku přátelství a investice do rozvoje
místních škol. Důležitou investiční akcí byla rekonstrukce Palackého náměstí, kterou jsme navázali na předchozí etapy revitalizace města. Myslím si, že tímto nám
v Kralupech vznikl reprezentativní a hezký
prostor, jenž bude velice důstojný pro konání různých setkání, akcí a happeningů.
Kromě investic jsem přesvědčen, že se nám
v uplynulém roce podařilo nastavit i určité
procesní záležitosti v rámci městského úřadu a příspěvkových organizací. Dále jsme
se ve vedení města ve spolupráci s úředníky
aktivně podíleli na vytváření strategických
dokumentů města, jež jsou v současné chvíli před úspěšným dokončením.

FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY N. VLT.

Jak byste zhodnotil rok 2019 z pozice
místostarosty?
Jednalo se o můj první rok ve funkci místostarosty, což pro mě znamenalo velké
množství nových informací, vědomostí
a také cenných zkušeností. Práce pro město mě velice baví a naplňuje a stále považuji
za výzvu, abych se ve své činnosti neustále
rozvíjel a vzdělával. Uplynulý rok hodnotím kladně z pohledu naplnění investičního plánu a naplňování stavu zaměstnanců.
Zároveň si vážím dobré spolupráce s kolegy
z vedení města, což se potom promítá i do
rady a zastupitelstva.

Co osobního byste popřál do nového roku
našim občanům?
Chtěl bych všem popřát nejen mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2020,
ale také, aby pro naše občany byly Kralupy
nad Vltavou městem, ve kterém budou rádi
bydlet a do kterého se budou rádi vracet.

TÉMA MĚSÍCE LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 

Rozpočet na rok 2020
ve znamení lepších zítřků

D

ne 16. 12. 2019, v souladu se zákonem č. 250/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schválilo Zastupitelstvo
města Kralupy nad Vltavou na veřejném
zasedání rozpočet města na rok 2020.
Ulice tak budou v novém roce probuzeny
ze zimního spánku zahájením nezbytných
rekonstrukcí a výstaveb. V přehledu níže

se dočtete, o jaká místa se jedná a kolik
finančních prostředků je z rozpočtu na
rok 2020 uvolněno na konkrétní záležitosti. Rozpočet na rok 2020 byl rovněž
jako v loňském roce schválen jako vyrovnaný ve výši 412 198 000 Kč na straně
příjmů i výdajů, svoji výší dokonce předběhl rok 2019 a může být brán za dosa-

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Odbor ekonomický
Odbor správní

800 000 Kč

Oddělení správy majetku

46 220 000 Kč

Odbor infocentrum

530 000 Kč

Odbor životní prostředí

2 590 000 Kč

Odbor kancelář starosty
Odbor kancelář tajemníka
Odbor dopravy

Celkem

vadně nejvyšší rozpočet Města Kralupy
nad Vltavou. „Dosáhli jsme historicky
nejvyššího rozpočtu díky zvyšování výběru daní a prodeje pozemků v centru
města. Tyto kroky nám umožňují navýšit
finanční prostředky pro investice a opravy a stejně tak i navýšit mzdy podle nařízení vlády. Vyšší vynaložené prostředky
občané kladně pocítí především na vzhledu města – budeme mít lepší chodníky
a komunikace, moderní školy a školky,
rozšíříme sportovní možnosti a zajistíme
i vyšší bezpečnost,“ vysvětluje místostarosta Libor Lesák.

Odbor ekonomický

120 845 050 Kč

Odbor sociálních věcí, školství a kultury

74 795 780 Kč

Odbor správní

243 000 Kč

Odbor realizace investic

116 396 200 Kč

Městská policie

16 030 670 Kč

Oddělení správy majetku

17 769 000 Kč

Odbor infocentrum

2 120 000 Kč

50 000 Kč

Odbor životní prostředí

28 625 000 Kč

175 000 Kč

Odbor kancelář starosty

4 488 900 Kč

13 432 000 Kč

Odbor výstavby a územního plánování
Odbor obecní živnostenský úřad

300 500 Kč
1 999 500 Kč

Městská policie
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344 533 000 Kč

Odbor sociálních věcí, školství a kultury

KZ

1 070 000 Kč
498 000 Kč
412 198 000 Kč

Odbor kancelář tajemníka

7 145 100 Kč

Odbor dopravy

8 359 300 Kč

Odbor výstavby a územního plánování

3 380 000 Kč
400 198 000 Kč

Celkem
Financování – splátka úvěru

12 000 000 Kč

Celkem výdaje

412 198 000 Kč

V ROCE 2020 BUDOU V KRALUPECH NAD VLTAVOU PROVÁDĚNY INVESTIČNÍ AKCE
V CELKOVÉM OBJEMU CCA 280 000 000 KČ

V

letošním roce proběhne I. etapa
rekonstrukce komunikace Čechova, na kterou budou vynaloženy finanční
prostředky ve výši 30 000 000 Kč. Tato
akce zahrnuje kompletní rekonstrukci
povrchu vozovky, nové veřejné osvětlení, rozvody vody, kanalizaci a plyn v části
ulice Čechova od křižovatky s ulicí Přemyslova (od společnosti Heckl) po vjezd
k Hasičskému záchrannému sboru ČR
(u křižovatky s ulicí Horymírova).
Byla schválena rekonstrukce mostku
přes Knovízský potok v ulici Přemyslova
v částce 11 800 000 Kč. Jedná se o demolici stávajícího mostu (u společnosti
Heckl) a výstavbu nového mostu z železobetonové prefabrikované rámové konstrukce.
Na výstavbu 19 parkovacích stání
mezi sokolištěm a ZŠ Komenského (Náměstí ZŠ Komenského) bude vynaloženo
1 700 000 Kč.
Na cyklostezku Kralupy – Zákolany
budou použity celkové náklady ve výši
26 883 710 Kč (z toho 15,9 mil. dotace

z IROP a 10 mil. Kč spoluúčast obcí Otvovice a Zákolany). Tato částka zahrnuje výstavbu cyklostezky vedoucí z Kralup nad
Vltavou, z lokality Pod Hradištěm, do
centra obce Zákolany.
Sportovní hřiště ZŠ 28. října se dočká
nového polyuretanového povrchu. Na tuto akci bylo schváleno 750 000 Kč.
Stávající skateboardové hřiště projde dlouho očekávanou rekonstrukcí, na
kterou Město Kralupy nad Vltavou poskytne částku 3 500 000 Kč.
V roce 2020 bude dokončena rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Komenského, dále přístavba technických
učeben, které jsou umístěny nad jídelnou. Tyto investiční akce jsou podpořeny
finančním příspěvkem 100 171 050 Kč
(35,89 mil. Kč dotace z IROP na přístavbu technických učeben).
Pro financování ZŠ, MŠ, ZUŠ
a DDM je schválen příspěvek ve výši
25 191 480 Kč. Městskému muzeu Kralupy n. Vlt. bude poskytnuto 4 998 000 Kč,
pro KaSS 7 704 500 Kč, Městský byto-

vý podnik obdrží 3 358 000 Kč a Technické služby 42 627 700 Kč. Na provoz
Městského bazénu, koupaliště a zimního stadionu bude z rozpočtu uvolněno 9 210 000 Kč a příspěvek na provoz
Sociálních služeb poskytneme ve výši

10 259 000 Kč. V rozpočtu je zachována ve stejné výši částka 1 800 000 Kč
na podporu zájmových organizací
a 7 000 000 Kč na podporu sportovním
oddílům, to je o 1 300 000 Kč více než
v loňském roce.

Přehled investičních akcí financovaných pomocí dotací
bezbariérový chodník Přemyslova – 28. října

3 310 000 Kč

bezbariérový chodník Na Velvarské silnici

2 890 000 Kč

zahrada ZŠ Třebízského

1 200 000 Kč

zahrada ZŠ Komenského

1 200 000 Kč

zahrada ZŠ Generála Klapálka

1 500 000 Kč

doplnění protipovodňového digitálního
systému

6 555 000 Kč

parkovací dům u nádraží
autobusový terminál
rozšíření kamerového systému
+ asistenti prevence

110 000 000 Kč
70 600 000 Kč
950 000 Kč

celkem 198 205 000 Kč (z toho dotace činí 166 542 000 Kč)
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Ladovská zima TSM nepřekvapí
■ V prosinci jsme se radovali z vánoční nadílky a v lednu nás s největší pravděpodobností
čeká nadílka sněhová i ledová. Bílá třpytivá pokrývka vykouzlí na tvářích nejeden úsměv,
a to především dětem. Mnozí ale nevidí za padajícími vločkami romantickou atmosféru,
pro mnohé zima a sníh představuje komplikace, na které jsou však Technické služby města
Kralupy nad Vltavou (dále TSM) se vším všudy připraveny.

Ředitel TSM Luboš Němec popisuje,
jak v praxi funguje okamžitý zásah údržby komunikací v případě sněžení či tvorby ledovky: „Celé to začíná nahlášením
vzniku náledí či spadu sněhu. Hlášení běžně podávají vedoucí čety, městská policie i samotní občané. Na nás je, abychom
nahlášenou situaci vyhodnotili, následně
obvoláváme členy pohotovosti, kteří mají
45 minut na příjezd k nástupu na zimní

FOTO: MICHAL SAUR

SM disponují dvěma sypacími vozy, jimiž v případě silného sněžení zajišťují
sjízdnost vozovek, na chodníky využívají
tři zametací vozy. Na letošní zimu mají naskladněno přes 200 tun soli a 60 tun písku,
který se používá ve chvíli, kdy hrozí náledí
nebo teploty klesají pod minus pět stupňů
Celsia (to už sůl přestává pomalu působit).
V takových případech TSM volí posyp ze
směsi písku a soli.
Personálně mají TSM zajištěno čtrnáct
lidí, kteří jsou od listopadu do března
v 24hodinové pohotovosti. Během pracovní doby se v případě bezodkladné nutnosti
přidávají i další zaměstnanci.
Organizace zimní údržby běží plně v souladu s operačním plánem zimní údržby,
který je každoročně upravován dle aktuální
situace komunikací v našem městě (nejčastěji dochází k doplnění nově vzniklých
vozovek či chodníků) a následně schvalován vedením města Kralupy nad Vltavou.
Operační plán shrnuje veškeré náležitosti,
jež se zimní údržby týkají. Jsou jimi např.
rozdělení komunikací do tříd dle důležitosti
a vytíženosti až po komunikace, které nejsou vzhledem k předchozímu do údržby
zahrnuty.
Seznam udržovaných a neudržovaných
komunikací je poměrně veliký. Uvádíme
proto jen výčet nejfrekventovanějších míst,
jimiž jsou vozovky Jeronýmovo nám., Na
Baště, V Hliništi, V Rokli nebo Pod Skalkou. Co se týče chodníků, dbejte zvýšené
pozornosti, zejména na schodech a chodníku Na Baště, na schodech na vrch Hostibejk včetně pěších cest, na Dvořákově nám.
v parku, v parku v ulici K. Čapka a v parku
ulice Šafaříkova.

FOTO: MICHAL SAUR

T

údržbu. Po této přípravě vyjíždíme s technikou do města a postupujeme dle stupně
důležitosti.“
Chodníkové zametače se pohybují rychlostí cca 4 km/ h, sypač vozovek je rychlejší. Jeden chodníkový zametač se věnuje
chodníkům v městské části Lobeček, druhý se stará o druhou část Kralup nad Vltavou, Minice i Mikovice a třetí udržuje cyklostezky, případně jiné široké komunikace
pro chodce. Celková délka chodníků činí
přibližně 80 km, celková délka vozovek je
podobná. Proto může zásah trvat i několik hodin. „Pokud začne sníh padat či komunikace namrzat, není možné očekávat,
že bude vše upravené hned. Někoho možná napadne, proč už neprovádíme posyp
dopředu. Odpověď je snadná. Ne vždy to
vzhledem k vrtkavosti počasí jde. Kdyby se stalo, že budou chodníky posolené
a následně by nemrzlo či nesněžilo, občané by mohli namítat, že solíme zbytečně.
Vždy je třeba přihlédnout k více faktorům
a situaci vyhodnotit co nejlépe,“ uzavírá
Luboš Němec.

TIPY A RADY LEDEN 2020
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Jak zvítězit nad technickou solí
■ Technická sůl, kterou v rámci zimní údržby TSM používají na posyp místních komunikací,
rychle rozpouští sníh, a tím bezesporu zajišťuje bezpečnost lidem při chůzi městem či při jízdě
na vozovce. Tento posypový materiál má však svou stinnou stránku. Sůl může potrápit nožky
čtyřnohým mazlíčkům, nebo i poškodit obuv.

B

ILUSTRAČNÍ FOTO

ez debat je v době napadaného
sněhu zajištění ochrany zdraví
obyvatel tímto způsobem oprávněný.
V následujících řádcích se ale zaměříme na předcházení dopadů, jež bohužel technická sůl přináší. MVDr.
Helena Vaidlová z místní veterinární kliniky radí, jak se starat o citlivé packy pejsků a předcházet jejich
poraněním.
„Problémům spojeným se zimním životem ve městě lze zabránit především prevencí. Ta je zásadní. Aby se suché tlapky pejsků v tomto období nevysušily, je
nezbytné jejich promazávání, ideálně mastičkami obsahujícími ureu. Právě urea (neboli močovina) pomáhá při zjemňování
a ozdravování pokožky nejvíce. Před samotnou procházkou je možné použít mastnější balzámy, např. vazelínu či sádlo. Je
nutné si uvědomit, že nejsou v ohrožení
pouze samotné polštářky, ale také kůže mezi jednotlivými prsty, kde se v zimě snadno

usazují jak sněhové kouličky, tak samotná
sůl. Samozřejmě se pejsek bude snažit svědivé a bolestivé trable vyřešit sám lízáním
tlapek, to však celý problém ještě zhorší.
Kromě popraskaných polštářků, zarudnuté
kůže či větším hnisavým zánětům si může způsobit i zažívací problémy, jako jsou
zvracení a průjem způsobený otravou solí.“
„Po procházce doporučuji tlapy vlažnou
vodou opláchnout od všech nečistot a soli
a vysušit. Nezapomeňte kontrolovat, v jakém stavu jsou packy vašeho pejska. Jest-

S

majitelkou obchodu s obuví ve
Veltrusích, Veronikou Kosánovou, jsme se poradili, jak správně pečovat o obuv tak, aby po zimě neskončila v odpadkovém koši.
„Základem je impregnace. Technická sůl
dokáže vytvořit bílé skvrny na botách, jejichž čištění může být snadné v případě, že
jsme před použitím obuv správně naimpregnovali. Bez této základní ochrany se
může sůl dostat do hloubky a boty jsou tím
nenávratně poškozeny. Na současném trhu
se nachází široký sortiment impregnací,
které zajišťují ochranu nejrůznějších materiálů. Zaměříme-li se na obuv zimní, ta
je nejčastěji vyráběna z kůže nebo textilií,
jimiž jsou moderní klima-membrány Gore

Tex-Tex® nebo Sympatex®, a jiné. Přímo
na skvrny existují speciální odstraňovače
skvrn ve spreji či ve formě šamponu za použití houbičkového aplikátoru. Špínu dokážete zlikvidovat použitím kartáče s pomocí
pěny a šamponu. Co se týče kožené obuvi, nezapomínejte ji pravidelně krémovat.
Rovněž doporučuji číst návody použití jednotlivé impregnace, pouze správnou aplikací ochráníte obuv nejen před vlhkostí, ale
především prodloužíte její životnost. Nezapomínejte o ni pečovat v každém ročním
období, jestli si přejete, aby stále vypadala
jako nová.“

ILUSTRAČNÍ FOTO

ILUSTRAČNÍ FOTO

li ho trápí sněhové chuchvalce mezi prsty,
je dobré zaměřit se na časté vystříhávání
chlupů, a to hlavně u větších a chlupatějších
plemen. Dalším řešením celého problému,
zvlášť pro již popraskané polštářky, jsou
psí ponožky či botičky. Drobný háček bývá
v tom, že ne všichni pejskové si na ně chtějí
zvyknout a než se nadějete, ponožky už nemají na nohách, ale válí se někde v koutě.“
„Není to jen sůl, která může způsobit
problém, stejně tak může pozlobit ostrý led
nebo skrytý kamínek.“
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Požádejte o grant a realizujte
plány na rok 2020
M

ěsto vyhlásilo dotační řízení na podporu zájmových aktivit na rok 2020.
Stejně jako v letech předchozích mohou zájemci žádat o dotaci na:
} podporu volného času a prevence kriminality mládeže
} činnost s mládeží v období školních
prázdnin v daném roce
} kulturní akce a výročí v daném roce
} občané třetího věku
} zdravý život občanů
} podporu činnosti kralupských organizací

Všechny dokumenty jsou k dispozici:

a) ke stažení na webových stránkách města
Kralupy nad Vltavou (www.mestokralupy.cz)
pod záložkou dotace – programové dotace
– zájmová aktivita
b) v informačním centru města, které je
vlevo u vstupu do budovy Městského úřadu
Kralupy nad Vltavou, na adrese Palackého
nám. 1, Kralupy nad Vltavou
c) na vyžádání budou zaslány na adresu/ e-mail
žadatele Lenkou Moravcovou, tel.: 315 739 888,
lenka.moravcova@mestokralupy.cz

Celkový objem finančních
prostředků pro rok 2020

1 500 000 Kč

Maximální výše dotace činí

100 000 Kč

Závazná minimální výše
spoluúčasti

15 % celkových
výdajů

Lhůta pro podání žádosti: 27. 01. 2020
– 07. 02. 2020 (do 14:00) žádosti došlé po
stanoveném termínu nebudou posuzovány.
Pro posouzení včasnosti podání žádosti je
rozhodující datum uvedené na otisku podacího razítka podatelny MěÚ – nikoli pošty.

Změny v novele zákona o místních poplatcích
P
oslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 15. října 2019
novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, jež nabývá účinnosti 1. ledna
2020. Tato novela přináší změny, které ruší
původní názvosloví místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek
z ubytovací kapacity a nahrazuje ho jed-

notným názvem místní poplatek z pobytu. Zastupitelé se rozhodli zvýšit poplatek
z původních 6 Kč na 12 Kč na den.
„Rozhodli jsme se poplatek navýšit, protože už velmi dlouhou dobu aktualizován
nebyl, a i přes to se stále pohybujeme okolo
střední hodnoty. Tuto změnu jsme byli nuceni schválit rychle kvůli zmíněné úpravě

legislativy, “ vysvětluje důvod rozhodnutí
Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
místostarosta Vojtěch Pohl.
Z předchozího jednání na zastupitelstvu
rovněž vyplynulo, že o dalších poplatcích
v rámci vyhlášky budou zastupitelé v novém roce znovu jednat. Zabývat se budou
například revizí místního poplatku za psy.

Petr Holeček získal ocenění za
podporu zájmových organizací
e čtvrtek 28. 11. 2019 proběhlo v Creative World v Holešovicích slavnostní vyhlášení 18. ročníku udělování ceny
České rady dětí a mládeže nazvanou CENA
PŘÍSTAV 2019.
Tímto oceněním je udělována pocta
zástupcům veřejné správy a samosprávy
a podnikatelům působícím na místní, krajské i regionální úrovni, a to za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.
Letos byl jedním z oceněných Petr Holeček, bývalý kralupský starosta, jenž se
slavnostního večera zúčastnil a cenu osobně převzal. „Dostalo se mi snad největšího ocenění, kterého si budu velmi dlouho
vážit. Na tuto cenu za práci s dětmi a podporu dobrovolných organizací, kterou mi
bylo vyjádřeno díků, mne nominovali turisté, skauti a sportovci z Kralup – a já
jim za to moc děkuji! Radostí pro mě bylo
i to, že jsem se při předávání cen potkal
s kamarády ze skautských oddílů i se starostkami a starosty jiných obcí a měst.
Měl jsem tu čest potřást si rukou s těmi,

FOTO: ČRDM

V

jež ví, že podpora dobrovolných organizací, sportu a kultury je stejně potřebná
a možná důležitější než nová parkoviště,
chodníky a obchodní centra. Ocenění se
udělovalo v krásném prostředí Creative

World v Holešovicích a jeho součástí byla
i divadelní hra stvořená schválně pro tento
večer,“  uvedl k ocenění současný senátor
Parlamentu ČR a zároveň kralupský zastupitel Petr Holeček.

VÝROČÍ LEDEN 2020
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Vzpomínka na 150. výročí
pošty Kralupy nad Vltavou 1
H

istorie pošty Kralupy nad Vltavou se
začala psát v roce 1854, kdy tehdejší Vrchní poštovní správa v Praze udělila
souhlas se zřízením samostatné poštovní služebny na kralupském nádraží s názvem Kralup Bahnhof. Poštovním expedientem byl jmenován Karel Šubrt. Tato
tranzitní služebna byla zřízena v souvislosti se zprovozněním železniční tratě z Prahy
přes Kralupy nad Vltavou do Děčína v roce
1850 jako součást Severní státní dráhy. Od
roku 1856 přibyla navíc železnice z Kladna
do Kralup nad Vltavou pro přepravu kladenského uhlí.
Poštovní expedice byla v roce 1857 přemístěna přímo do obce, kde následně několikrát změnila své sídlo, a to vždy podle
bydliště příslušného poštovního expedienta. Mezi nádražím a poštovní expedicí chodil třikrát denně poštovní posel. Od roku
1865 byla navíc zprovozněna tzv. Turnovská dráha spojující Polabí s Turnovem a Libercem. Kralupy nad Vltavou se tak staly
důležitým železničním uzlem. Poštovních
zásilek a balíků přibývalo, neboť vlaková
pošta přivážela poštu ze všech tří tratí až
šestkrát denně.
V roce 1868 byla poštovní expedice povýšena na poštovní úřad a prvním kralupským poštmistrem byl jmenován Josef
Rott.
Do současné poštovní budovy byl poštovní úřad Kralupy nad Vltavou přestěhován
v roce 1937. Tuto budovu vystavěla mělnická firma Ing. Širc & Ing. Zeman podle
projektu architekta Vojtěcha Krcha z Prahy.

Speciální příležitostná R-nálepka k výročí
150 let pošty Kralupy nad Vltavou 1

V roce 2004 oslavila pošta Kralupy nad
Vltavou 150. výročí své existence. K tomuto
výročí byla Českou poštou vydána a kralupskou poštou používána speciální příležitostná R-nálepka v limitované sérii 1 000
číslovaných kusů.
Další podrobnosti k historii pošty v Kralupech nad Vltavou, ke speciálním příležitostným R-nálepkám, ale i k dalším výročím pošt v celé naší vlasti se dočtete v nové
rozsáhlé publikaci „HISTORIE 130 POŠ-

TOVNÍCH ÚŘADŮ ČR”, jež je určena nejen filatelistům, regionálním historikům
a badatelům, ale i všem milovníkům lokální

Dopis odeslaný z pošty Kralupy
nad Vltavou 1 dne 25. května 2004
s použitím příležitostné R-nálepky

historie. Publikaci vydalo nakladatelství
Naše vojsko. Historii je třeba uchovávat pro
další generace. MICHAL ŠOLC, POŠTOVNÍ HISTORIK
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BEZPEČNOST/MĚSTSKÁ POLICIE

Z

imní období s sebou přináší spoustu nebezpečí.
Jedním z nich je ledovka, námraza a náledí. (Rozdíly mezi těmito jevy jsou krásně popsány ve zpracovaném dokumentu Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje s názvem Chytré blondýnky
radí.)
Tyto jevy se nevyhnou ani Kralupům. Řidiči automobilů si jistě pamatují rána, kdy se na náledí
doklouzali ke svému automobilu, jenž byl pokryt ledovou krustou. Samotná chůze po zledovatělém povrchu je velmi nebezpečná, natož jízda v automobilu.
V ideálním případě, pokud opravdu nemusíte, nevycházejte ven, alespoň do doby, než technické služby
zajistí posyp solí či pískem. Pokud musíte vyjít ven,
buďte nadmíru opatrní, uzpůsobte povaze povrchu
svou obuv. Kozačky na podpatku jsou sice krásné, ale
naprosto nepraktické v případě kluzkého podkladu,

velmi snadno pak může dojít k úrazu. Jízda v automobilu na zledovatělém povrchu či sněhu vykazuje
stejné prvky. V případě, že váš automobil nemá kvalitní zimní pneumatiky, vůbec nevyjíždějte, pokud vyjedete, vyvarujte se prudkého sešlapování brzdového
pedálu a rychlých pohybů volantem. Při jízdě z kopce
využívejte brždění motorem.
Pokud se i tak dostanete do smyku, přečtěte si
následující doporučení, která na svém webu uvádí
Policie ČR:
Jak zvládnout smyk přední nápravy (vůz dostatečně
nezatáčí):
} ubrat plyn
} nepoužívat brzdu
} volantem pouze vyrovnávat, aby vůz zůstal na silnici
} sešlápnout spojku do doby, než se podaří smyk vyrovnat

EJE PŘIPR
PŘ

Jak zvládnout smyk zadní nápravy (auto se točí kolem své osy,
tzv. „hodiny“):
} ubrat plyn
} nikdy nebrzdit
} natočit volant proti vybočení zádi a sešlápnout
spojku (když se záď auta natočí doprava, točte volantem doleva a naopak – dráha vozu by se měla
vyrovnat a měli byste zůstat na silnici)
O údržbu místních chodníků a komunikací se starají Technické služby města Kralupy nad Vltavou.
Hlavní tahy města obstarává Krajská správa a údržba
komunikací Středočeského kraje.
Technické služby mají každoročně naplánovanou
zimní údržbu, více k tomuto tématu v samostatném
článku na straně 8.

 střípky z linky 156
u 1. 11. v 00.19 h. na l. 156 přijato oznámení
zaměstnance ostrahy, že v hale ČD v ul. Nádražní
se nachází muž, jenž si stěžuje na bolesti na
hrudi. Informace byla prostřednictvím DS MP
předána RZS. Hlídka MP se po příjezdu na místo
spojila s oznamovatelem, který hlídku zavedl
k muži. Jednalo se o pana L., jenž byl osobou bez
přístřeší. Následně na místo dorazila RZS. Hlídka
provedla u muže orientační dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem
pozitivním přes 1,6 promile alkoholu v dechu.
Pan L. byl RZS převezen do nemocnice.
u 6. 11. v 14.46 h. na sl. telefon přijata žádost OO
PČR o prověření oznámení přijaté od paní K., že na
sídl. V Zátiší č. p. 1006 se nachází v uzamčeném
bytě nemocný muž a skoro nereaguje. Policii ČR
byla na místo již vyslána RZS a HZS. Po příjezdu
hlídky MP se na místě již nacházely složky IZS.
HZS vstoupil do bytu přes balkón a vpustil lékaře
RZS. V bytě se nacházel muž, jenž uvedl, že upadl
a nemohl se zvednout. RZS si následně muže
převzala do péče.
u 11. 11. v 14.17 h. na l. 156 oznámil
zaměstnanec prodejny sídlící v ul. Sokolská,
že na prodejně se pohyboval muž se ženou,
jež následně měli odcizit krabici s mobilním
telefonem, který jedna z pracovnic nechala na
pultu bez dozoru. Po příjezdu hlídky MP na místo
oznamovatel uvedl, že obě osoby si nějakou
dobu prohlíželi na prodejně vystavené produkty.
Následně neznámý muž přistoupil k prodejnímu
pultu, z něhož odcizil mobilní telefon zn. Samsung
v hodnotě 4 000 Kč. Dále uvedl, že v danou
chvílí se u prodejního pultu nenacházel žádný
z přítomných pracovníků prodejny. Neznámý
pár poté opustil prodejnu. Když se pracovnice
prodejny k pultu vrátila a zjistila, že uvedený
telefon se na místě nenachází, informovala o této
skutečnosti svého vedoucího. Po celou dobu byl
v prodejně pořizován kamerový záznam. Celá věc
byla předána na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.

u 16. 11. v 13.20 h. na l. 156 přijato oznámení,
že v Zeměchách někdo řeže a odváží spousta
dřeva. Oznamovatel dále uvedl, že má obavu,
aby z lesa něco zbylo. Hlídka se v místě oznámení
spojila s p. H., jenž v oblasti Pod Špičákem řezal
dřevo, a to na povolení odboru životního prostředí
MěÚ Kpy, které hlídce MP předložil.
u 18. 11. v 12.00 h. na l. 156 přijato oznámení,
že na sídl. V Zátiší č. p. 1020 ve 2. patře leží
ve společných prostorách muž, který je zřejmě
pod vlivem návykových látek. Hlídka MP na
místě zajistila pana K., jenž ležel před dveřmi
jednoho z bytů. Pan K. byl při vědomí, s hlídkou
komunikoval, neměl viditelné známky zranění
a lékařkou pomoc odmítl. Uvedl, že je uživatelem
drog. Hlídkou byl pan K. poučen, místo si uklidil
a následně opustil. V čase 14.07 h. přijato
oznámení, že se pan K. do domu vrátil a opět leží
ve společných prostorách domu. Pan K. hlídce MP
po příjezdu na místo sdělil, že se nemůže postavit
na nohy z důvodů bolestí. Prostřednictvím DS MP
byla na místo přivolána RZS, která po příjezdu na
místo rozhodla o převozu pana K. do nemocnice
z důvodu podezření na intoxikaci drogami.
u 19. 11. v 15.34 h. na l. 156 přijato oznámení
obsluhy ČS, že na provozovně se nachází starší
muž, který zde hledá statek, je lehce oblečen
a působí zmateně. Hlídka MP se na místě spojila
s uvedeným mužem, ve kterém byl ztotožněn
pan L. Ten nedokázal souvisle odpovídat, neměl
viditelné známky zranění a lékařkou pomoc odmítl.
Prostřednictvím DS MP byla provedena lustrace
na PČR, zda se nejedná o osobu hledanou či
pohřešovanou, s výsledkem negativním. Dále byl
DS MP kontaktován na zjištěném telefonním čísle
syn pana L. Ten uvedl, že jeho otec je nemocný
a na statku za ČS v mládí pracoval. Syn pana L.
se následně dostavil na místo a otce si převzal.
u 23. 11. v 22.27 h. na l. 156 přijato oznámení,
že v hale ČD v ul. Nádražní se nachází muž, který
je zřejmě pod vlivem alkoholu. Tento muž má

vypadat jako pracující člověk, jenž by u sebe
mohl mít zřejmě dostatečnou finanční hotovost
a ona má strach, aby jej někdo neokradl. Hlídka
po příjezdu na místo provedla kontrolu haly ČD
a blízkého okolí, ale nezaznamenala žádnou
osobu odpovídající popisu.
u 23. 11. v 22.50 h. při kontrolní činnosti
v hale ČD požádal hlídku MP o pomoc muž, který
podepíral muže ve zjevně podnapilém stavu
s tržnou ránou na hlavě. Muži byla hlídkou MP
poskytnuta první pomoc a prostřednictvím DS
MP na místo přivolána RZS. V muži byl ztotožněn
pan D. Jelikož se jednalo o osobu, na níž byl vydán
příkaz k zatčení, byla na místo přivolána hlídka
PČR. RZS si po příjezdu na místo pana D. převzala
do péče a za doprovodu hlídky PČR jej převezla
do nemocnice.
u 30. 11. v 19.41 h. na sl. telefon přijato
oznámení od pana K., že jeho syn ve věku 16 let
se poprvé opil a jeho matka jej nemůže dostat
domů, protože se syn chová agresivně. Hlídka MP
se v místě oznámení spojila s chlapcem a jeho
matkou. U mladistvého byla za přítomnosti
matky provedena orientační dechová zkouška
na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem
pozitivním, 0,88 promile alkoholu v dechu.
Oba přítomni odmítli lékařské ošetření. DS
informována pracovnice OSPOD MěÚ Kpy. O celé
věci byl sepsán úřední záznam, jenž byl předán na
OSPOD MěÚ Kpy k dalšímu šetření.
ČD – České dráhy
DS MP – dozorčí služba městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ Kpy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou
NIKOLA HORÁKOVÁ,
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY,
MĚP KRALUPY N. VLT.
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u 19. 8. v 13.35 h. na l. 156 přijato oznámení, že
na sídl. V Zátiší je v blízkosti dětského hřiště menší
díra, v níž se nachází ježek a nemůže se dostat
ven. Hlídka MP ježka z díry vyprostila a vypustila
do volné přírody.

u 30. 9. v 15.38 h. na l. 156 přijato oznámení
muže, který uvedl, že chce v zastavárně prodat
svůj notebook, ale prodavač mu jej odmítá
vykoupit. DS MP byl muž poučen, ten i přesto
žádal hlídku MP na místo. Hlídka se na místě
spojila se zaměstnancem zastavárny, jenž uvedl,
že zákazník již místo opustil, vše je v pořádku a nic
hlásit nechce.
u 10. 10. v 8.05 h. na l. 156 přijat dotaz ženy,
zda někdo nehledá přibližně půlroční kotě
s šedými flíčky. Kotě se mělo nacházet u cukrárny
v Lobečku. Dále uvedla, že kotě není zraněné. DS
MP byla žena poučena.
u 13. 10. v 10.58 h. na l. 156 přijato oznámení,
že na sídl. U Cukrovaru je na popelnicích odložena
krabice s nápisem Nutrilon a v ní se nachází
nějaká látka. Oznamovatelka měla obavu, aby
se nejednalo o nějakou chemikálii. Hlídka MP
na místě zjistila, že se jednalo pouze o odpad –
krabice Nutrilonu, kterou někdo zřejmě vyhodil.
u 18. 12. v 01.07 h. na l. 156 se volající muž
nacházející se v ul. Nádražní dotazoval, jak je
možné, že ve městě nefunguje taxislužba. Dále
DS MP tento muž uvedl, že již hodinu se snaží
dovolat některým taxikářům, ale žádný nezvedá
telefon. Muž byl DS MP poučen. V čase 01.18 h.
tento muž volal opět na l. 156 se stížností, že jej
nikdo z taxikářů nechce odvést domů. Muž byl DS
MP poučen o tom, že volá na tísňovou linku, a že
MP neslouží jako taxislužba.

u 14. 9. v 16.11 h. přijata žádost OO PČR
o prověření událostí nahlášené občanem, který
uvedl, že v ul. V Luhu se pohybují osoby, jež kradou
oříšky. Hlídka MP provedla kontrolu místa oznámení
a blízkého okolí, ale žádné osoby nezaznamenala.
u 26. 9. v 20.05 h. na l. 156 přijato oznámení,
že v obci Veltrusy se u brány zámeckého parku
nachází jelen. Dozorčí službou byla oznamovatelka
poučena o dalším postupu.

Špatné parkování

FOTO: ARCHIV MP KRALUPY N. VLT.

u 26. 7. v 16.49 h. na sl. telefon přijato oznámení,
že v ul. J. Palacha se nachází zaparkované vozidlo
v křižovatce a brání tak výhledu. Oznamovatel
dále uvedl, že řidič tohoto vozidla se nachází
v blízkosti a líže zmrzlinu. DS MP provedla kontrolu
prostřednictvím MKDS, na němž nebyly osoba ani
uvedené vozidlo zaznamenány. Hlídka po příjezdu
na místo taktéž vozidlo parkující v rozporu se
zákonem nezaznamenala.
u 26. 7. v 18.49 h. na l. 156 oznámila paní L., že
se ve večerních hodinách chystá v ul. J. Palacha
v objektu bývalé MŠ na zahradě opékat buřty,
přičemž by byla nerada, aby na ní někdo posílal
policii. Paní L. byla DS MP poučena.
u 27. 7. v 19.01 h. na l. 156 přijato oznámení
zaměstnance ostrahy OD Lidl, že na prodejně zachytil
zloděje. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o pana D.,
jenž odcizil 1 ks ovoce (meruňka) v celkové hodnotě
5,90 Kč. DS MP provedla lustraci v evidenci
přestupků a na OO PČR, s výsledkem negativním.
Muž byl hlídkou MP následně řešen za přestupek, kdy
úmyslně způsobil škodu na cizím majetku krádeží.
Muž byl poté poučen a místo opustil.
u 7. 8. v 15.35 h. na l. 156 oznámila paní H.,
že na zahradě svého domu v ul. Čechova našla
schovaného hada světlé barvy s tmavou hlavou.
Oznamovatelka hlídku MP po příjezdu dovedla
k místu, kde se had nacházel. Dle konzultace
se zaměstnancem odchytu zvířat se jednalo
o užovku obojkovou, která není nebezpečná
a při pokusu o odchyt se z pozemku odplazila.
u 25. 8. v 15.20 h. na l. 156 přijato oznámení
občana, jenž dozorčí službě sdělil, že na sídl.
Hůrka si partička dětí hraje v blízkosti potoka,
čímž zde ruší ryby, jež žijí v potoce. Hlídka na místě
provedla kontrolu spíše z obavy, aby nedošlo ke
zranění dětí. Na místě určení ani v blízkém okolí
se však nikdo nenacházel.

FOTO: ARCHIV MP KRALUPY N. VLT.

 VÁŽNĚ/NEVÁŽNĚ z linky 156

MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
DS MP – dozorčí služba městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
NIKOLA HORÁKOVÁ,
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY,
MĚP KRALUPY N. VLT.
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Sakurová alej u nádraží
v anketě alej roku 2019
A

lej sakur v Husově ulici v Kralupech
nad Vltavou byla vysázena v polovině
80. let 20. století, stejně jako protilehlý pás
zeleně podél železniční trati, který tvoří javory, břízy, buky a smrky. Stalo se tak poté, co celá jedna strana Husovy ulice byla
v letech 1980 – 84 zbourána v rámci rozšiřování železničního koridoru. Prázdná
místa po zbouraných domech byla osázena zelení a z ulice Husovy a Jungmannovy
vznikla pěší zóna vedoucí ke kralupskému
nádraží. Poklidné místo, někdy také nazývané „park u nádraží“, vybízí k zastavení a

odpočinku v každodenním spěchu – na jaře pod rozkvetlými sakurami, v létě v tolik
vyhledávaném stínu a na podzim s krásně
zbarveným listím.
Dnes všem těmto krásným stromům
hrozí VYKÁCENÍ v rámci tzv. čtvrté etapy rekonstrukce centra města. V současném oteplujícím se klimatu by se právě ve
městech měl počítat každý vzrostlý strom,
natož hned celá alej a pás vzrostlé zeleně!
Anketu Alej roku vyhlašuje každoročně
společnost Arnika, která pomáhá v ochraně
přírody a zdravého prostředí pro budoucí

generace a dlouhodobě se zasazuje o ochranu stromů a stromových alejí patřících do
naší krajiny.
Pokud i vy patříte mezi milovníky krásných stromů, hlasujte prosím pro naši
kralupskou alej: https://www.alejroku.
cz/2019/sakurova-alej-u-nadrazi. Hlasování probíhá od 7. 11. 2019 do 7. 1. 2020,
vyhlášení výsledků ankety bude v polovině ledna 2020. Děkuji vám všem, kteří
se zapojíte a kralupskou alej sakur podpoříte!
HELENA MURÁRIKOVÁ

Zajímáme se o dění ve městě
práva o kácení sakur v Husově ulici nás
nepříjemně překvapila. Ačkoliv tuto zeleň
míjíme jen zřídka při cestě na nádraží, nikdo
z nás si neumí představit, že by tam nebyla.
Je nedílnou součástí Kralup. Když jsme se dozvěděly o existenci petice proti již zmíněnému
kácení stromů, rozhodly jsme se ji podpořit
nejen svým podpisem. Načež přišla otázka
jak? A tak jsme vytvořily dotazník týkající se
zeleně v Kralupech. Výsledky nás mile překvapily, a proto se o ně chceme podělit.
20. října byl mezinárodní den stromů,
a tak jsme se na to konto vydali s některými
našimi spolužáky a paní učitelkou přírodopisu do centra Kralup nad Vltavou. Naším
cílem bylo rozdat sto dotazníků a zvýšit
povědomí o petici, což se nám i povedlo.
Dotazník jsme shrnuly a výsledky jsou následující.
První otázka zjišťovala, zda tázaný žije
v Kralupech, jak dlouho, a pokud ne, jak
často do Kralup dojíždí. Kladně odpovědělo 74 lidí a na otázku týkající se délky bylo průměrnou odpovědí 32 let. Záporně se
vyjádřilo 26 dotázaných a nejčastější odpovědí v rámci dojíždění bylo denně, jednou
týdně a pětkrát týdně.
Druhá otázka byla zaměřena na zeleň
v Kralupech, tedy zda si dotázaní myslí, že
jí tu je dostatek. 54 dotázaných odpovědělo
záporně, 31 kladně a nevím bylo uvedeno
7x, variantu jiné zvolilo 8 odpovídajících.

Sukurová alej v Husově ulici

Ve třetí otázce, kterou zelenou plochu navštěvujete nejraději, bylo možné zvolit více
odpovědí. Nejoblíbenější zelení mezi respondenty bylo okolí řeky, hned poté Hostibejk a za ním Dvořákova stezka. Park v Husově ulici byl zmíněn 11x, což nás těšilo.
Na čtvrtou otázku, zda-li dotázané nějak
ovlivňuje nedostatek stromů v jejich okolí,
bylo odpovězeno následovně. Ano ovlivňuje

FOTO: ADÉLA HAŇUROVÁ
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– bylo vybráno 54x, ne 13x, nevím 12x a je
mi to jedno pouze jednou. Na navazující
otázku jak, odpovědělo pouze 31 dotázaných, avšak mezi nejčastějšími odpověďmi
se vyskytoval nedostatek kyslíku, znečištěné ovzduší či psychické a estetické důvody.
V páté otázce jsme se ptaly, jestli tázaní
vědí, že v rámci rekonstrukce kralupského
náměstí má být pokácena zeleň v Husově
ulici. Kladně nám odpovědělo 48 lidí, kteří
se to nejčastěji dozvěděli z médií (hlavně
ze Zpravodaje) a záporně nám odpovědělo
52 dotázaných.
V šesté otázce, jež na pátou úzce navazovala, jsme chtěly vědět, jaký názor na to
kralupští občané či dojíždějící mají. Z celkového počtu odpovídajících nesouhlasilo
84 lidí, jedno to bylo čtrnácti dotázaným
a souhlasili pouze dva.
V sedmé a zároveň poslední otázce jsme
odkazovaly na již výše zmíněnou petici, a tedy zda tázaní vědí o její existenci. Kladně
nám odpovědělo 45 a záporně 55. (Pokud i vy
o ní nevíte, najdete ji na www.petice.wz.cz)
Jediné, co bychom závěrem chtěly říci, je,
že nám přijde zbytečné kácet takto mladé
a zdravé stromy v době, kdy jich je na Zemi
nedostatek a každým dnem jich ubývá. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nám
dotazník vyplnili.
KATEŘINA ČÁSTKOVÁ A ADÉLA JANŮRKOVÁ,
ŽÁKYNĚ 9. TŘÍDY
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Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.)

Návštěvní doba: Po-Pá 8:00-18:00 hod.

Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

Voda v našich domovech

nám to ani zcela nepodaří. Každému z nás
se pak voda do kohoutku vrací se stopovým
množstvím odpadu, který jsme v ní v minulosti rozpustili. Existuje mnoho praktických způsobů, jimiž lze omezit znečištění
a snížit spotřebu pitné vody v domácnostech. Důležité je začít, udělat první krok.

FOTO:PIXABAY

istou pitnou vodu potřebujeme každý den. Pijeme ji, koupeme se v ní,
myjeme a čistíme, mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik jí spotřebujeme. Člověk
denně vypije 2 až 4 litry vody, na výrobu
potravin, které za jeden den zkonzumuje, se však spotřebuje 2 000 až 5 000 litrů
vody. Na běžné činnosti v domácnosti pak
spotřebuje každý zhruba 90 litrů denně.
Aby byla voda pro tyto účely využitelná, je
nutné zachovat ji v dostatečném množství
a kvalitě. Důležité je zodpovědně přistupovat k okolnímu životnímu prostředí, vodu
chránit a neplýtvat jí, a také najít způsob,
jak efektivně pročistit vody, jež se vrací do
vodních toků.
V ČR je v současné době 84 % obyvatel připojeno na kanalizační síť, jejíž celková délka je 45 884 km a svádí vody do
2 495 čistíren odpadních vod. Nejčastějším typem používaných ČOV je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod.
V posledních letech se ve stále větší míře
objevuje nový typ znečištění vod, na který
již dosavadní systém čištění nestačí. S rozvojem analytických metod zjišťujeme, že ve
vyčištěných odpadních vodách zůstávají
zbytky léčiv, ilegálních drog, hormonálních
preparátů, kosmetických a hygienických
prostředků, přídatných látek z potravin
a dalších nebezpečných látek.
Naše spotřeba léků nebyla nikdy tak vysoká, jako v současné době. V roce 2018
bylo v České republice distribuováno
261 milionů balení léčivých přípravků, což
představuje 6 722,43 milionů definovaných denních dávek léků. Tělo nedokáže
všechny látky spotřebovat, takže se vylučováním dostávají do odpadních a pak i do
povrchových vod. Do našich řek se tak dostává každoročně zhruba 5 tun léků. Podle
provedených studií se množství těchto nebezpečných látek v našich řekách neustále
zvyšuje, což má samozřejmě za následek
poškozování vodních organismů.
K vodě je třeba mít vztah, je to jediná tekutina, která udržuje na Zemi život. My se
k ní chováme velmi nešetrně, používáme
ji jako médium pro náš odpad. Zcela čistou a pitnou vodu používáme jako dopravní
prostředek k odvozu výkalů a nečistot z našich domácností. Takto velmi znečištěnou
vodu pak složitě a draze čistíme a často se

FOTO: ECK

Č

Každý čin, jejž v tomto směru uděláme, se
počítá!
Chemické léky můžeme zčásti nahradit
přírodními preparáty, homeopatiky, bylinnými přípravky. Důležité je neužívat léky
zbytečně, nevhazovat zbylé léky do odpadních vod ani do komunálního odpadu, ale
odevzdávat je v lékárně (následuje ekologická likvidace ve spalovně). Je prospěšné
nahradit prostředky osobní hygieny za přírodní certifikovanou kosmetiku, používat

ekologicky šetrné prací a mycí prostředky,
vyhýbat se chemicky upravovaným potravinám, umělým sladidlům apod. K čištění
různých povrchů a zařízení v domácnosti
lze použít také běžné přípravky, jako je ocet
a jedlá soda. Tyto přípravky jsou netoxické
a účinné.
Do odpadní kanalizace nepatří ani zbytky ředidel, olejů, barev, laků, rozpouštědla
apod. Jedná se o toxické látky, které patří do sběrného dvora technických služeb
města v Libušině ulici. Zbytky léků a léčiv se odevzdávají v lékárnách. Mezi velmi
závažné chyby patří lití potravinářského
oleje (např. ze smažení nebo fritování) do
kuchyňského dřezu. Oleje komplikují čištění vod a postupem času mohou ucpat i velmi silná potrubí. Oleje můžeme sbírat do
PET lahví a odevzdávat ve sběrném dvoře.
Malé množství je možné vytřít ubrouskem
a přidat do kompostu. Do kanalizace samozřejmě nepatří ani zbytky jídla. Další
tipy na šetrné zacházení s vodou se dozvíte
v našem Ekologickém centru Kralupy nad
Vltavou na Palackého náměstí č. 6.
JANA KRÁTKÁ A MONIKA HAŇUROVÁ
EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY N/VLT.
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LEDEN 2020

PROGRAM KD VLTAVA

www.kralupskyzpravodaj.cz

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

LEDEN 2020

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00. O víkendu
a svátcích hodinu před začátkem první projekce v kině.
Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Vstupenky i na kasskralupy.cz.

TANEČNÍ KURZY V LEDNU: 12., 19. a 26. 1.
16:00................................................................................................. Pokračovací taneční kurzy pro mládež
18:00......................................................................................................Základní taneční kurzy pro dospělé
19:10......................................................Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí
20:20..................................................................... Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí
Do tanečních kurzů se můžete přihlašovat do 6. 1.

Čtvrtek 9. ledna

19:30

TANČÍRNA
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana
Kvasničky.
Vstupné: 70,-, 120,- pár

Pondělí 13. ledna

19:00

ÚSMĚVY JAROMÍRA
HANZLÍKA

Ojedinělý projekt tohoto druhu v Evropě, který skýtá
posluchačům možnost porovnání hudby Beatles ve
smyčcovém podání v současné době s hudbou, jak
by ji napsal např. A. Vivaldi, G. F. Handel a další mistři. „Beatlesácké hity“ se představí tak, jak by byly
hrány ve stoletích minulých, zároveň však v kontrapunktu se současností. V první části koncertu budou uvedeny klasické popové aranže, ve druhé části
aranže barokní.
Abonentní vstupné: 180,Vstupné: 210,-, 180,- senior, student

Úterý 21. ledna 

19:00

o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Pohádka trvá 60 minut, je vhodná pro děti od 3 do 11
let.
Vstupné: 80,-

Úterý 28. ledna 

19:00

BENEFIČNÍ KONCERT

Autorský písňový koncert varhanice, klavíristky a zpěvačky Daniely Valtové Kosinové. Spoluúčinkuje Jarmila
Kosinová – zpěv, perkuse.
Benefiční koncert se koná na podporu opravy varhan
v kostele sv. Jana Křtitele v Zeměchách.
Vstupné: 150,-

Čtvrtek 30. ledna 

19:00

Divadlo A. Dvořáka Příbram, Patrik Ryan

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

TANČÍME

Taneční večer plný krásných melodií v podání Markéty
Wagnerové a Tomáše Vejvody.
Vstupné: 70,-,120,- pár

Středa 23. ledna 

17:00

CziDivadlo

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH

Nabízíme jedinečnou příležitost osobně se setkat
s tímto legendárním hercem a připomenout si jeho
padesátiletou cestu hereckým životem.
Přirozená, neopakovatelná a velmi osobní atmosféra večera, který se skládá z divadelních a filmových
historek je doplněna promítnutím průřezu filmových
ukázek. Zároveň ochotně odpoví na otázky z publika.
Délka pořadu: 70 minut bez přestávky
Vstupné: 210,-

Středa 15. ledna 

16:30

ČAJ O PÁTÉ

Zimní setkání s Kozelkovou trojkou.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Vstupné: 60,-

Pondělí 20. ledna 

YOLO KVARTET –
BEATLES VE FRAKU

19:00

Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se
ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu, a o tom,
co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí
peklo anebo láska?
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení

} Režie: Milan Schejbal } Hrají: Aleš Háma, Jan Konečný, Petr Bednář, Filip Múller, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Monika Timková, Daniela Šišková, Eliška Nejedlá.
Pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se! Před dvanácti lety velmi úspěšná a oblíbená komedie dostane
– také pro řadu diváckých žádostí – příležitost znovu vás pobavit i dojmout. Ve zcela novém obsazení
uvidíte příběh vojáka Ernesta Googbodyho, který se
svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním
a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem
uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli
smysl svého života. Každý nadřízený se ho snaží co
nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak
opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom zakryli slzy…
Kniha Patricka Ryana, podle které dramatizace vznikla, byla poprvé vydána roku 1963. O pouhé čtyři roky
později byla podle ní natočena stejnojmenná filmová
verze, která je mimo jiné zajímavá tím, že v ní hraje
proslulý člen skupiny Beatles, John Lennon.
V divadelní verzi příbramského divadla uvidíte hostujícího herce a muzikanta Aleše Hámu.
Délka představení: 130 minut včetně přestávky
Vstupné: 420,-, 390,- senior, student

PROGRAM KD VLTAVA/CHARITA LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 

Pondělí 3. února 

19:00

Agentura Harlekýn, Israel Horovitz

 Rolnička
Loutkový soubor Rolnička uvede
dne 22. 1. 2020 od 16:30 hod. pohádku
„OKURKOVÁ POHÁDKA“, režie I.
Slabá. Vstupenky koupíte na místě před
představením.

DRAHÁ MATHILDA

KZ

17

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
3. 2. Agentura Harlekýn – Drahá Mathilda
5. 2. Karel Plíhal
6. 2. Tančírna
11. 2. Taneční galavečer ZUŠ
13. 2. Čaj o páté

PLESY V LEDNU:
10. 1. Maturitní ples 4. A. DG Kralupy
17. 1. Maturitní ples 4. B. GJP Mělník

14. 2. Maturitní ples SŠLVT
15.2. Rybářský ples
16. 2. Kralupský masopust
18. 2. Tančíme
19. 2. Klavírní koncert Matyáše Nováka
21. 2. Maturitní ples 4. A. GJP Mělník

} Režie: Otakar Kosek } Hrají: Luboš Veselý, Daniela
Kolářová, Ilona Svobodová
Úspěšná americká hra, která je i přes svůj vážný námět plná lidského humoru a porozumění. Mathias je
pětapadesátiletý Američan, kterému otec odkázal
jedinou věc – luxusní byt v Paříži, s okny do Luxemburské zahrady. Bez jediného dolaru v kapse se vydá do
onoho bytu, aby jej odhadl a prodal. Jaké je ale jeho
překvapení, když ho zde uvítá devadesátiletá stará
dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se
zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční
rentu ve výši dva a půl tisíce dolarů.
Délka představení: 130 minut s přestávkou
Vstupné: 390,-, 360,- senior, student

Středa 5. února 

Ve středu 12. 2. v 8:00 hodin bude
zahájen zápis do základních tanečních
kurzů a společenské výchovy pro mládež.

22. 2. Sokolské šibřinky
25. 2. David Koller – Acoustic tour
28. 2. Maturitní ples ČZA Mělník

19:00

Karel Plíhal

RECITÁL

T
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní
pauze způsobené zdravotními potížemi s rukou vrací
na koncertní podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže
publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí
posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem
písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební
škole v Hradci Králové.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá
poetika, komorní atmosféra, a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů
nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících
jednotlivé písničky. Zároveň také famózní kytarové
umění. Nevhodné pro děti do 12-ti let!
Délka pořadu: 120 minut (včetně pauzy 20 min.)
Vstupné: 340,-

říkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Tři koledníci v kostýmech bájných mudrců či králů z biblického
příběhu šíří poselství radosti a požehnání všem, jež navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, které pomáhají
seniorům, lidem s postižením, rodinám
s dětmi v tísni a těm, jež jsou na okraji společnosti.
Více než 60 % z celkové vybrané částky připadne každý rok místní charitě na
krytí provozu sociálních služeb. Zbytek je
odeslán Arcidiecézní charitě, která částku přerozdělí a podpoří předem stanovené
projekty v diecézi.
Dobrou zprávou je, že na rok 2020 byl
stanoven jako jeden z hlavních diecézních
záměrů této sbírky projekt Charity Kralupy

nad Vltavou – Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdaleny v Minicích. V praxi to bude znamenat, že kromě zmíněných
60 % bude naší charitě přidělena ještě další částka vybraná v ostatních farnostech.
I nadcházející leden, konkrétně ve dnech
5. – 9. 1., se tedy můžete těšit na návštěvu
koledníků přinášejících požehnání do vašeho domu a podle svého uvážení a rozhodnutí také přispět.
Pokud byste si rádi návštěvu koledníků předem domluvili, je to možné
na tel. čísle 724 170 796, nebo na e-mail
centrum@nasefarnost.cz.
Za vstřícnost a veškeré příspěvky předem děkujeme.
TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU
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PROGRAM KINA

LEDEN 2020

www.kralupskyzpravodaj.cz

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz; předprodej: 315 726 101

Kino Vltava

PROGRAM KINA LEDEN 2020
Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00, o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první
projekce. Vstupenky v prodeji i online na kasskralupy.cz.

DATUM
2. čt
3. pá
4. so

ČAS

NÁZEV FILMU

19:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera

17:00

Zakleté pírko
Nenávist

130Kč

Zakleté pírko

děti 110Kč/ 130Kč

Ledové království 2
Star Wars: Vzestup Skywalkera

14:30

Špióni v převleku

5. ne

17:00

Zakleté pírko

20:00

Špindl 2

7. út

19:00

8. st

19:00

9. čt

19:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera
Ladislav Zibura
– 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Star Wars: Vzestup Skywalkera

17:00

Ledové království 2

20:00

Na nože

14:30

Špioni v převleku

12. ne
14. út
15. st
16. čt
17. pá
18. so

děti 110Kč/ 130Kč

14:30
17:00

11. so

2D/T 130Kč

20:00

20:00

10. pá

VSTUPNÉ

2D/D děti 110Kč/ 130Kč
2D/T 130Kč
3D/D 130Kč/ 150Kč
děti 110Kč/ 130Kč
130Kč

2D/D 130Kč
190Kč/ 150Kč

2D/T 130Kč
2D/D děti 110Kč/ 130Kč
130Kč

2D/D děti 110Kč/ 130Kč

17:00

Zakleté pírko

20:00

Pod vodou

děti 110Kč/ 130Kč
130Kč

14:30

Zakleté pírko

děti 110Kč/ 130Kč

3D/D 150Kč

Česko, pohádka, 2019, 95 min.

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami,
kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby.
Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným
mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou
možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi
ve světě…

KINO SENIOR – Vlastníci

senioři 60Kč/ 130Kč

19:00

Na nože

130Kč

19:00

Můj příběh

130Kč

19:00

Mizerové navždy

130Kč

17:00

Zakleté pírko

děti 110Kč/ 130Kč

Být outsider ve fašistickém Německu není nic lehkého.
Desetiletý Jojo se snaží, aby se vyrovnal svým vrstevníkům v Hitlerjugend, v čemž mu pomáhá jeho imaginární kamarád – Adolf Hitler. Snaží se mu ukázat, jak být
správným nacistou. Vše se ale mění ve chvíli, kdy Jojo zjistí, že jeho maminka ukrývá židovské děvče.

20:00

Případ mrtvého nebožtíka

130Kč

14:30

Dolittle

Dolittle

17:00

Mizerové navždy

130Kč

20:00

Richard Jewell

130Kč

2D/D děti 110Kč/ 130Kč

20:00

Pod vodou

130Kč

19:00

Karel Svoboda: Šťastná léta

130Kč

19:00

Cats

130Kč

19:00

Králíček Jojo

130Kč

17:00

Dolittle

1. so

Zakleté pírko

15:00

21. út
22. st
23. čt

31. pá

Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje,
jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora
tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho
blízkosti podezřelí. V napínavém detektivním příběhu,
v duchu tradice Agathy Christie, rozehrají herecký koncert
Daniel Craig, Chris “Captain America” Evans, Jamie Lee
Curtis, Michael Shannon a Don Johnson.

130Kč

Dolittle

29. st
30. čt

USA, krimikomedie, 2019, titulky, 12+, 130 min.

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Zakleté pírko

28. út

Na nože

Můj příběh

17:00

26. ne

Film se týká skutečných událostí z roku 1996, kdy Richard Jewell během olympiády v Atlantě našel bombu
a sám evakuoval celou oblast. Zachránil tak tisíce lidí.
Kvůli nekompletním informacím se ovšem záhy stává
hlavním podezřelým.

17:00

14:30

25. so

USA, drama, 2019, titulky, 12+, 129 min.

20:00

19. ne

24. pá

Richard Jewell

děti 110/ 130Kč

3D/D děti 130Kč/ 150Kč

Králíček Jojo
USA, komedie, 2019, titulky, 108 min.

USA, komedie, 2020, dabing, 106 min.

Doktor Dolittle (Robert Downey Jr.) byl tak výjimečný, že
ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby
samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla,
obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý
kluk…

Gentlemani
USA, akční, 2020, titulky, 15+, 113 min.

17:00

Dolittle

20:00

Králíček Jojo

130Kč

Akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho GENTLEMANI sleduje příběh britského drogového krále
Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se
snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii
oklahomských miliardářů. V dalších rolích hvězdně obsazeného filmu hrají Charlie Hunnam, Hugh Grant nebo
Colin Farrell.

14:30

Zakleté pírko

děti 110Kč/ 130Kč

Mizerové navždy

17:00

Mizerové navždy

130Kč

USA, akční, 2020, titulky, 12+, 153 min.

20:00

Příliš osobní známost

130Kč

15:00

KINO SENIOR – Špindl 2

senioři 60Kč/ 130Kč

Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin
Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.

20:00

Richard Jewell

14:30

Špioni v převleku

2D/D děti 110Kč/ 130Kč
130Kč

3D/D děti 130Kč/ 150Kč
2D/D děti 110Kč/ 130Kč

19:00

Mizerové navždy

130Kč

19:00

Příliš osobní známost

130Kč

19:00

Gentlemani

130Kč
děti 110Kč/ 130Kč

17:00

Zakleté pírko

20:00

Malé ženy

14:30

Špióni v převleku

17:00

Dolittle

20:00

Gentlemani

130Kč

2D/D děti 110Kč/ 130Kč
3D/D děti 130Kč/ 150Kč
130Kč

Pod vodou
USA, akční/ horor, 2020, titulky, 12+, 95 min.

Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na
Zemi. Podmořská vědecká laboratoř stojí na jednom
z nejhlubších míst mořského dna. Výzkumný tým provádí
sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají
smrtelnou pastí…

KINO NEHRAJE: 6., 13., 20. a 27. 1.

www.mestokralupy.cz 
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Městské MUZEUM

www.kralupskyzpravodaj.cz

e-mail: info@muzeumkralupy.cz ■ www.muzeumkralupy.cz

LEDEN 2020

Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00, Čt do 19:00, So 13:00-17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky
POZOR! POZOR! Informujeme zájemce, že
v muzeu lze zakoupit knihu
věnovanou legiím s názvem PŘIBĚH
RUSKÝCH LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč.
Dotisk brožury: ZÁMEK MIKOVICE,
Jan Racek, 80 Kč.
Brožurku o starostovi budovateli
JOSEFU VANÍČKOVI, Jan Racek, zdarma.

Knihy si můžete vybrat v řádných otevíracích
dnech a hodinách v muzeu.

16. 1., čtvrtek od 17:00 hod.
vernisáž výstavy Martin Patřičný – DÍKY
DŘEVU
úvodní slovo: Jan Racek
výstava potrvá do soboty 14. 3. 2020

ČTEME Z KNIHY
NÁVŠTĚVNÍKŮ:
Výstava: BETLÉMY (28. 11. – 28. 12.
2019)
28. 11. Výstava se nám moc líbí, betlémy
jsou naprosto úžasné.
Děkujeme za nevšední zážitek.

Spolek seniorů Nová Ves
Krásné zážitky, radostná nálada, obdiv
lidské zručnosti.
Moc se mi všechno líbilo a teď to půjdu
zkusit!
Kralupská důchodkyně
4. 12. Ella – moc super!
6. 12. Strašně hezké; Nejhezčí na světě.

Martin B.
9. 12. Moc je to tady hezké, Nikol.
9. 12. Moc se mi tu líbilo, pečení
lineckého a hraní si s dárky. (bez podpisu)
11. 12. Moc děkujeme za krásné
navození vánoční atmosféry.
Skvělá instalace betlémů. Velmi příjemné
dopoledne s pečením cukroví
a provázely nás úžasné moderní babičky.
Děkujeme za krásnou výstavu.
Přijdeme zas.	 ZŠ V. Havla, 4. B MK

Při vánočních programech pro školy (od 3. 12. do 18. 12.) nás navštívilo celkem přes 600 žáčků i žákyň
různých věkových skupin i škol. Zažili jsme společně s nimi krásné tři neděle adventního povídání, hraní,
kreslení i pečení voňavého cukroví a těšení se na Ježíška.

Umělec ne tak obyčejný
V

době, kdy tak trochu zaniká řemeslná práce a fortel starých umělců a řemeslníků, chci vám, čtenářům, připomenout jednoho člověka, jehož životní jubileum si v lednu připomínáme. Myslím si,
že jméno Martin Patřičný je u nás na Kralupsku hodně známé. On bydlí za humny,
v Debrně. Je to šikovný člověk, tak trochu
i básník, který recituje své či cizí básně,
rád zpívá, je přátelský a velmi družný a zcela určitě má rád život. Jeho hlavním koníčkem, povoláním, zálibou a celoživotní
láskou je dřevo. Martin obchází lesy, háje
a aleje a s nebývalým citem si vybírá kmeny a větve, jež si přináší do své dílny, kde
je rozřezává a štípe. Později je sestavuje do
neobyčejných tvarů, barevných kompozic
a útvarů, nebo je prostě jen čistí a tvaruje.

Martin Patřičný je neobvyklý umělec, výtvarník, řemeslník. O dřevě zná asi všechno, napsal o něm nádherné knihy s ještě
nádhernějšími fotografiemi, měl o něm pořad v televizi (dokonce to byl seriál) a vystavoval svá dřevěná díla s velkým úspěchem
a ohlasem v mnoha zemích světa.
Snad ten neustálý kontakt s přírodninami a pohyb v lesích a mezi stromy
způsobuje, že umělec je stále čilý a plný
elánu. Martine, vše dobré do dalších let
a my všichni, kteří máme rádi tvou práci, věříme, že nás ve zdraví a v plné síle
překvapíš ještě mnoha krásnými díly, jež
vytvoříš.
PETR HOLEČEK
BÝVALÝ STAROSTA MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU,
SENÁTOR

17. 12. Děkujeme za krásné a milé
adventní dopoledne.
Přejeme vám krásné Vánoce a hodně
zdraví a sil do dalších let. Máme vaše
programy rádi.
Žáci a žákyně 2. B ZŠ Gen. Klapálka
a tř. uč.

KNIHOVNA LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 
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Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

Vážení čtenáři, po celý rok 2020 vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a dobré knihy z naší knihovny.

V

prosinci loňského roku jsme pro vás
zaevidovali přes 150 nových titulů
knih, několik deskových her a 20 audioknih. Sledujte náš on-line katalog, kde si
můžete prohlédnout novinky zpracované
za posledních 31 dní.

Oddělení pro dospělé:

LÉČIVÁ SÍLA VODY

Jarmila Mandžuková

Voda je zdrojem zdraví
a vitality a sehrává důležitou roli při léčbě řady nemocí a zdravotních
potíží. Tato unikátní
publikace známé autorky populárně naučných
knih přináší množství
cenných informací
o vodě, pitném režimu,
vodoléčbě a dává odpověď na řadu otázek.

JAKO V NEBI, JENŽE JINAK

Aleš Palán

Samotáři nežijí jen na
Šumavě. Aleš Palán,
autor bestselleru Raději
zešílet v divočině, přináší setkání s dalšími
solitéry žijícími stranou
civilizace. Rok a půl za
nimi jezdil do odlehlých
oblastí od Chodska
po Bílé Karpaty, od
Jizerských hor po Beskydy. Setkání s českými
a moravskými samotáři
opět přináší vyhraněné
postoje, neopakovatelné životní příběhy a notnou dávku přírodní mystiky. Oproti knize Raději zešílet v divočině pak navíc i nečekanou porci humoru.

ZAZÁŘIT A NEVYHOŘET

Iva Moravcová

11 kapitol odborných
rad, jak předejít syndromu vyhoření, porazit
stres, zahnat únavu
a poslouchat svoje tělo.

CILČINA CESTA

ZAČAROVANÝ HVOZD

Heather Morrisová

Klára Smolíková

Román inspirovaný
skutečnými událostmi
vypráví o životních
útrapách Cilky Kleinové, pocházející ze Slovenska. V roce 1942
byla Cilka se svojí rodinou deportována do
Osvětimi. Válku přežila pouze ona. Tehdy
šestnáctiletou dívku
si vybral velitel Osvětimi – Březinky pro
svoji osobní zábavu. To byla cena za život, ale i důvod
k dalšímu trestu po osvobození tábora. Místo návratu
domů, do Československa, Cilku poslali do sovětského
gulagu ve Vorkutě. Cilku znal a zmiňoval ve svém vyprávění Lale Sokolov, hrdina knihy Tatér z Osvětimi. Díky
němu vznikl i tento román.

Končiny, kraj, kde ani
lišky nedávají dobrou
noc. Místo, kam jen
tak nikdo nepřijde,
neboť za ním není
nic než neprostupný
les, do kterého by
vstoupil jen blázen.
Jednoho dne se však
do nehostinného
lesa vydají děti Luna
a Bolech, aby poprosily tamní duchy
o propuštění vody, která tak chybí ve vyprahlé zemi.
Tím však jejich dobrodružství nekončí, ale naopak
začíná.

Oddělení pro děti:

PROKLETÝ SNÍH

Barbora Žampachová
Fantasy román české
autorky popisuje osud
mladé otrokyně, jež
byla kouzlem přenesena do neznámé země,
aby zde zachránila její
obyvatele.

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

Alvin Schwartz

Slavná sbírka kratičkých, ale o to
děsivějších příběhů,
duchařských historek,
městských legend
a strašidelných písniček a říkadel, které
sesbíral americký spisovatel a folklorista.

Ve studovně knihovny si můžete vypůjčit z bohaté nabídky deskových her několika nových titulů. Z řady her Brainbox nabízíme například hru V kostce! Pohádky,
Města a Svět. Procvičíte si paměť a znalost
pohádek, poznáte světová města, jejich zajímavosti a památky nebo poznáte různé
země světa.
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44. sezóna Kruhu přátel Prahy

 jubilanti

rok 2020

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

PŘEJEME

našim spoluobčanům, kteří oslaví

v LEDNU 2020

významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let

85 let

90 let
92 let
96 let
102 let

Eva Pohlová
Libuše Špeldová
Danuše Štěpánová
Mgr. Miloslav Hurtík
Marcela Varvažovská
Petr Běloubek
Ing. Lubomír Chupík
Marie Jindáčková
Josef Náděje
Nikola Bojanov
Vladimír Růženec
Zdeněk Lahoda
Marie Jelínková
Karel Laváček

Pozvánka na zahájení 44. sezóny do sálu domu
s pečovatelskou službou na sídlišti U Cukrovaru
Kdy? Ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 17: 00 hodin.
PROGRAM:
} Zahájení } Kulturní vystoupení } Zpráva o činnosti v roce 2019 } Pokladní zpráva
} Plán akcí pro rok 2020 } Různé, diskuse.
Na setkání se těší členky organizačního výboru zájmového spolku Kruh přátel Prahy.
Děkujeme MěÚ v Kralupech nad Vltavou a představitelům města za finanční podporu naší činnosti.
Všem čtenářům Kralupského Zpravodaje přejeme pohodový rok 2020.

Vstoupili jsme
do nového roku 2020

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociálních
věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou
se souhlasem jubilantů.

 blahopřání
Naše milovaná babička, prababička
MARIE JELÍNKOVÁ oslaví 19. ledna
své 96. narozeniny. Přejeme jí hodně
zdraví a štěstí. Vnučky Milča, Vendul
a Maruška s rodinami.

 rodáci
Výbor Rodáků přeje členům a příznivcům
do nového roku hodně zdraví a pohody.
Těšíme se na další setkání na výletech a vycházkách v roce 2020.

K

dykoli se přehoupne letopočet, máme ve zvyku bilancovat a mnozí z nás
přemítají, jaké by si měli dát předsevzetí.
Často jde o rozhodnutí typu „méně jíst“ či
„věnovat vyšší úsilí práci.“ Máme návrh na
novoroční předsevzetí pro ty, kdo pečují
o příbuzného či blízkého člověka trpícího
některou formou demence – pojďte si udělat více času na sebe. Zkuste nalézt způsob,
jak šetřit síly a využívat příležitostí, které
vám pomohou „dobít baterky“.
Že nevíte, jak na to?
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří se
ocitli v podobné životní situaci. Nabízíme
možnost sdílet nejen své starosti a obtíže,
ale i dobré nápady a kousek naděje. Společně snad nalezneme způsob, jak se vzájemně podpořit a s novou energií vyrazit
do dalšího roku.

Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání pečujících,
které v Kralupech nad Vltavou pořádá organizace Dementia I.O.V., z. ú., každý druhý čtvrtek v měsíci (nyní tedy 9. ledna) od
17:00 hodin. Scházíme se v prostorech domu s pečovatelskou službou Kralupy nad
Vltavou na adrese U Cukrovaru 1171.
Zároveň si dovolujeme pozvat všechny
zájemce na bezplatnou přednášku Bc. Veroniky Maslíkové na téma „Péče o člověka
s demencí“. I tato akce se uskuteční v DPS
Kralupy nad Vltavou, na adrese U Cukrovaru 1171, dne 29. ledna od 17:00 hodin.

 poděkování

 poděkování

Kralupští žijící v Neratovicích v Domě Kněžny
Emmy, domově pro seniory, děkují tímto za
návštěvu a přání k svátkům vánočním a novému roku. Moc nás potěšilo, že zastupitelé města
Kralupy nad Vltavou na nás vzpomínají. My na
Kralupy nezapomínáme.
Poděkování též patří sociální pracovnici paní
Forejtové ze sociálního odboru, která nás navštívila a přání a dárek nám předala.
I my vám přejeme vše nejlepší v novém roce.
Děkujeme.

Ráda bych touto cestou poděkovala dvěma
chlapcům a jedné dívce za to, že mi po rozsvícení
vánoční stromu na Palackého náměstí pomohli
postavit se opět na nohy poté, co jsem upadla. Tito dospívající mě dokonce doprovodili až ke dveřím
domu s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar, kde bydlím, a dokonce si ode mne odmítli vzít
drobné peněžité poděkování. Neznám jména těchto andělů, ale věřím, že se k nim můj vzkaz dostane. Těší mne, že v našem městě žije mládež, jež
umí nezištně nabídnout pomocnou ruku. Koulová

Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Lenka Kutinová, koordinátorka neformální péče
telefon: 606 888 938
e-mail: lenka.dementiaiov@gmail.com

SPOLEČNOST/SPOLKY LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 

Senior minichór Kralupy nad
Vltavou – 12 let činnosti
T
ucet let se snažíme rozdávat lidem „netuctové zboží“. Náš sbor díky grantové
podpoře činnosti seniorů kralupské samosprávy může již 12 let rozdávat pohodu a radost druhým.
V roce 2019 jsme uskutečnili 11 veřejných
vystoupení. Nejvíce času a úsilí na pravidelných úterních zkouškách jsme věnovali
přípravě pásma nejoblíbenějších písní Karla Hašlera. Toto pásmo k letošnímu 140.
výročí jeho narození jsme proložili stručnými zajímavostmi a informacemi z jeho
života. Tento všestranný umělec (herec,
zpěvák, skladatel) byl zároveň statečný
člověk, který se nikdy nesmířil s korupcí,
ruským bolševismem ani německým fašismem. V podzimních měsících jsme zaměřili
pozornost na přípravu koncertu pro oslavy
30. výročí 17. listopadu 1989. Koncert s názvem Pocta sametu se konal 19. 11. za velké

KZ
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 vzpomínky
Dne 5. 12. 2019 nás po těžké nemoci
navždy opustila naše milovaná
maminka LENKA VOSÁHLOVÁ.
Navždy zůstane v našich srdcích.
Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku.
Dcery Lucie a Monika.

účasti seniorů a přítomnosti místostarosty
města Ing. Vojtěcha Pohla a paní ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby
města Kralupy nad Vltavou M. Beritové.
Návštěvníci koncertu si s námi zazpívali
českou hymnu a další písně, jež zněly před
třiceti lety na všech protestních shromážděních.
25. 11. jsme část koncertu předvedli před
besedou k 30. výročí sametové revoluce žákům 2. stupně ZŠ Třebízského, kteří byli
výborným publikem a společně s námi si
též zazpívali.
Na závěr děkujeme našemu sbormistrovi Mgr. Pavlu Ryntovi za jeho neutuchající
nadšení a lásku k hudbě, kterou už 12 let
přenáší na nás účinkující i na naše posluchače.

Dne 15. 12. 2019 by oslavil 73. narozeniny pan IVO
ŠLEMR z Kralup nad Vltavou. Tragický osud mého
drahého přítele ukončil bohužel jeho životní pouť dne
10. 1. 2017. Od této smutné události uplynuly již 3
dlouhé roky. S neskonalou úctou, láskou a stálou
vzpomínkou v srdci životní partnerka Jana.
Dne 1. 1. 2020 tomu byly tři roky, co
nás po krátké a těžké nemoci ve
věku 60 let navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka
a babička paní VLADIMÍRA
MATTESOVÁ. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Zděnek a dcery Kateřina
a Markéta s rodinami.
Dne 14. ledna si
připomeneme již
15 let, kdy nás
opustila naše
maminka paní
DRAHOMÍRA
DONDOVÁ,
a 11. března je tomu již 6 let, co nás opustil pan
EVŽEN DONDA. Jsou pořád v našich srdcích. Kdo
jste je znali, prosím vzpomeňte s námi. Děkujeme,
syn Míla, dcery Drahuška a Alena s rodinami.

VLASTA BRIXOVÁ
JEDNATELKA SBORU

 soukromá inzerce
} NABÍZÍM individuální nebo skupinovou výuku
angličtiny přizpůsobenou potřebám a přáním
jednotlivce. Výuka je vhodná pro všechny (bez
ohledu na věk), kdo mají angličtinu rádi, chtějí
se ji od základu naučit nebo se v ní jen procvičit,
a to bez ohledu na věk a znalost jazyka. Výuka
je vhodná i pro předškoláky. Ať již s angličtinou
začínáte, potřebujete doučování, připravit se
ke zkouškám (např. FEC či k maturitě), nebo se

chcete jen procvičit v konverzaci, vždy nás to
bude společně bavit. Více info na tel.: 736 762
196, e-mail: anezka.karafiatova@email.cz.
} ZKUŠENÝ UČITEL MATEMATIKY nabízí
individuální doučování učiva matematiky
ZŠ a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.
Ověřené metody zaručující i u průměrných žáků
úspěšnost. Cena: 200 Kč/60 minut.
Tel.: 723 607 667

SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou přijme okamžitě
UČITELKU/UČITELE ODBORNÝCH STROJÍRENSKÝCH PŘEDMĚTŮ
I UČITELKU/UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU PRO OBOR STROJNÍ MECHANIK.

Nabízíme školní byt 3 + 1, ev. garsoniéru.
Kontakt: sekretariat@edukra.cz, tel. č.: 602 220 029

I v novém roce na tebe, maminko MARIE DANDOVÁ,
stále s láskou vzpomínáme. Rodina Machkova, dcera
Maruš a rodina Dulz.
Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se souhlasem pozůstalých.

FOTO: DANIELA JUNÁŠKOVÁ

Dne 24. 1. 2020 uplyne dvacet let
od úmrtí pana VÍTA HUMPLA. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Dne 5. 11. 2019 by oslavil
osmdesáté narozeniny. S láskou
stále vzpomínají manželka Helena
a synové Vítek a Slávek s rodinami.

S paní doktorkou MILENOU PROKOPOVOU, která
nás opustila 28. 10. 2019, jsem pracovala mnoho
let. Velmi dobře jsme se znaly a měly jsme k sobě
blízko. Byla vstřícná, přátelská, milá, spolehlivá, vždy
ochotná pomoci a lidem ve svém okolí byla oporou.
Všem, kteří jsme měli tu čest a potěšení ji znát, bude
velmi chybět. V našich srdcích ale bude mít navždy
místo.
MUDR. MARIE HÁJKOVÁ

 opustili nás
1. 12.

Alice Těšíková

95 let

1. 12.

Hana Vondroušová

67 let

5. 12.

Lenka Vosáhlová

62 let

9. 12.

Věra Suková

80 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU
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JAPONSKO, ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

KARNEVÁLEK PRO NEJMENŠÍ
DDM KRALUPY

20. REPREZENTAČNÍ PLES
DDM

První letošní cestovatelský večer nás přenese daleko na východ, do země samurajů, přírodních krás, sushi a technického pokroku.
Přijďte se přenést do atmosféry japonské
každodennosti. Přednáška proběhne 15. ledna 2019 od 18:00 hod. v DDM Kralupy nad
Vltavou.

Zveme všechny malé tanečníky a jejich rodiče na Karneválek pro nejmenší. Vaše ratolesti
se mohou těšit na soutěže, skočnou hudbu
a spoustu kamarádů. Vyrobte svým dětem
pěknou masku a hurrrrá do karnevalového
reje. Těšíme se na vás ve čtvrtek 16. ledna
od 16:00 v DDM. Prosíme, přezůvky s sebou.

DDM Kralupy nad Vltavou pořádá v pátek 24. ledna 2020 v Hotelu Sport jubilejní
20. Reprezentační ples. Těšit se můžete na
skvělou taneční hudbu v podání skupiny Karyna band, taneční vystoupení a půlnoční překvapení. Nebude chybět bohatá tombola. Přijďte si
s námi zaplesat a užít si pohodový večer.

Kreslení světlem
Z

imní čas má spousta lidí spojeno
s pošmourným počasím a brzkou tmou.
Existují však tací, kteří na tmu netrpělivě
čekají, neboť se s ní pojí jejich vášeň pro
fotografii a techniku kreslení světlem.
Většina lidí určitě zná typickou noční
fotografii, která představuje úplný základ
pro kreslení světlem. Noční město, svítící
pouliční lampy, semafor se všemi rozsvícenými barvami a barevné stopy po projíždějících vozidlech. Velice efektní na pohled
a přitom taková fotografie vzniká velmi
jednoduchým způsobem. Do výbavy stačí
jakýkoliv fotoaparát, jenž umožňuje manuální nastavení a stativ. Poté stačí nastavit
délku snímání například 5 vteřin a fotografie je na světě.
Touto fotografickou disciplínou se zabývá
Pavel Pližingr z Lešan u Nelahozevsi. Jak
sám říká: „Kreslení světlem je dynamická
tvorba fotografie, kdy člověk objevuje ba-

revný svět kolem sebe, který je zahalený do
tajemné náruče tmy.“
Ke kreslení světlem se dostal postupně,
zprvu fotil vše kolem sebe, ale časem se především zaměřil na fotografování světelných
zdrojů, začal s nimi experimentovat a objevil
úplně jiný rozměr fotografie. V současné době používá pro tvorbu fotografií fotoaparát
Olympus OM-D EM1 mark II. V jeho rozsáhlé sbírce zdrojů světla byste objevili ruční svítilny, barevné filtry, plexiskla, zrcadla
či programovatelné tyče. Pavel Pližingr úzce spolupracuje s kralupským Domem dětí
a mládeže, kde každý týden v rámci kroužku
probírá s dětmi, jak využít fotoaparát jiným
než běžným způsobem, ve kterém se fotoaparát pouze zaměří na kýžený cíl a zmáčkne se spoušť. Jakou fotografii ovšem vytvoříme, pokud prodloužíme čas z okamžiku
na několik vteřin až minut? Co vznikne,
pokud nebude fotoaparát po tuto dobu jen

klidně na stativu, ale budeme s ním hýbat?
Kreslení světlem má jediný limit – lidskou
fantazii. Vzhledem k tomu, že děti jsou velmi tvořivé a oplývají neuvěřitelnou dávkou
fantazie, vznikají s jejich zapojením velice
zajímavé fotografie využívající různých světelných efektů. Poté ještě může nastat fáze
post procesu na počítači, kde se upravuje
kontrast, nastavení bílé barvy do tepla nebo
do studena a provádí ořez fotografie.
Pro širokou veřejnost pořádá workshopy, kde si každý účastník aktivně vyzkouší
techniku kreslení světlem za využití různých nástrojů. Navštívit také můžete webové
stránky www.kreslenisvetlem.cz, kde jsou
popsané jednotlivé základní techniky, termíny workshopů, nebo si můžete prohlédnout galerii fotografií. V roce 2020 je opět
v plánu víkendový workshop v Mokrosukách
– ŠVP DDM Kralupy v prostředí nádherné
Šumavy, kde se ukrývá noční obloha s mi-

www.mestokralupy.cz 
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FOTO: PAVEL PLIŽINGR

nimem světelného smogu, takže jsou hvězdy
vidět velmi jasně a krásně dotvoří pozadí
vzniklé fotografie. V blízkém okolí se nachází i několik velmi zajímavých míst, např.
Státní hrad a zámek Velhartice nebo Sušice.
Jak již bylo zmíněno výše, základní výbavou je fotoaparát, stativ a jakýkoliv dostatečně výrazný zdroj světla. Následně se
nastaví čas delší expozice, např. 30 vteřin,
clona ve většině případů F9 a ISO co nejmenší. Poté se člověk může pustit do tvorby
například orbů, tzv. světelných koulí, které jsou jednoduché a elegantní. K tomuto
efektu postačí ruční svítilna a plastový obal
z kinder vajíčka nebo pingpongový míček.
Na konec svítilny se připevní provázek a
následně se roztočí a obejde se 1 konkrétní
bod na zemi, který vytváří střed koule. Pokud se tento obrazec zakomponuje správně
do krajiny, vzniká velice působivá podívaná.
PAVEL PLIŽINGR

STOLNÍ KALENDÁŘ DDM KRALUPY 2020
Pro všechny příznivce DDM Kralupy jsme připravili stolní kalendář na rok 2020. Naleznete
zde nejen fotografie z akcí let minulých, ale též upozornění na naše akce v roce 2020. Kalendář je zároveň jedním z našich příspěvků k oslavě 20. výročí existence DDM Kralupy. Kalendář si můžete zakoupit přímo u nás v DDM.

e SSSS na věčné časy: Zástupci spřátelených studentských samospráv z osmi
středních škol v Čechách a na Moravě se
setkali na půdě DG, aby rokovali o fungování parlamentů, pořádání školních a veřejných akcí a vzájemné spolupráci. / Cvičme
v rytmu: Tělocvičnu DG rozezvučely rytmy
Mikulášského aerobiku, kterého se po boku Mikuláše, anděla a čerta zúčastnili žáci

základních škol z Kralup a okolí. / Na tahu:
Na druhém místě v krajském šachovém turnaji se umístil tým mladších žáků DG, čímž
si zajistil postup do národního kola. / Sehr
schön: Za památkami a vánočními trhy do
Drážďan se vypravili němčináři z prvních
ročníků. / „Umění nepropadnout“ či „Dokonalý podvod“ jsou dvě z pěti témat, která
budou rozvíjet studenti prvních ročníků ve

FOTO: KLÁRA SIKOROVÁ

S

školní prezentační soutěži DG Point. / Profesor Ivo a jeho cesta do virtuální reality a
platonické vzplanutí k postavě z Tolstého
románu Nataše Rostovové rozesmály návštěvníky divadelního představení „Ještě
jednou, profesore“, které uvedli studenti DG
v KD Vltava. / Korunka ke korunce: Úvěry,
pojištěním, úsporami a rezervami se v rámci kurzu finanční gramotnosti zabývali studenti třetích ročníků / Opojena odpojením:
Do užšího výběru literární soutěže pro mladé autory píšící anglicky – National Literary
Award for Young Writers – se s povídkou na
téma Offline umístila Pamela Flenderová.
/ Přejeme hladké přistání: Raketou na Mars
se vydala na svém maturitním plese oktáva;
čtvrtý ročník obchodní akademie připravil
v jedenácti lidech úctyhodnou hororovou
podívanou. / Kudy na vrchol? Horolezec
Marek Maara Holeček přednášel studentům o prvovýstupech a cestě za svým cílem. / Moc jim to sluší: Soutěž o nejhezčí
vlastnoručně naprogramovanou a na 3D
tiskárně vytištěnou vánoční ozdobu vyhrály
studentky třetích ročníků. / Chemickými
pokusy, deskovými hrami, bojovými sporty, vietnamskou kulturou či fonetikou se
zabývali studenti během školního Projektového dne. / Zavítejte k nám: Den otevřených dveří a Zkoušky na nečisto, na které
je možné se přihlásit prostřednictvím online formuláře na webu školy, pořádá DG
ve středu 5. 2. 2020.
KLÁRA SIKOROVÁ, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE
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SOŠ A SOU KRALUPY

Spolupráce SOŠ a SOU s Krajskou
hospodářskou komorou Střední Čechy

V

naší škole se uskutečnila aktivita projektu IKAP „Implementace
krajského akčního plánu Středočeského kraje“ na podporu technického
vzdělávání mládeže s názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce“. Této aktivity se zúčastnili naši studenti společně s žáky 9. tříd ze Základní
školy Velvary. Žáci ZŠ se rozdělili do dvou
skupin. První skupina pod vedením učitele
odborného výcviku p. Tomáše Klímy a pod
vedením studentů školy v oboru elektromechanik sestrojila podle technického plánku dekorativní elektrické blikátko osazené
LED diodami. Žáci si vyzkoušeli základy
pájení, osazování desky tištěného spoje
a nastavování a měření elektrických veličin.
Sestavení blikátka bylo pro žáky zajímavým zážitkem. Druhá skupina žáků si pod
vedením Ing. Janďourkové a studentů školy
v oboru chemik operátor vyrobila mýdlo.
Mýdlo se připravilo z esterů vyšších mastných kyselin (vepřové sádlo, glycerinová

hmota), a žáci tak mohli ověřit vlastnosti
použitých chemikálií k výrobě mýdla. Za
týden se skupiny vyměnily. Cílem této zajímavé aktivity bylo prohloubení spolupráce
žáků základních a středních škol.
Druhou akcí KHK Střední Čechy bylo zajištění exkurze pro naše žáky. První zastávkou byla firma Parker-Hannifin,
s. r. o., v Sadské, vyrábějící technologie a řízení pohybu. Společnost zaměstnává více
než 62 000 lidí ve 48 zemích po celém světě a je technologicky členěna do několika
skupin: hydraulika, automatizace, filtrace, těsnění, letectví a kosmonautika, řízení
procesů a manipulace s kapalinami a plyny. Další zastávkou byla exkurze v poděbradských sklárnách Crystal BOHEMIA,
a. s., v největším českém výrobci olovnatého křišťálu. V současné době zaměstnává cca 330 zaměstnanců, je nositelem bohaté tradice českého broušeného křišťálu
a patří k předním světovým výrobcům. Velmi podařená akce! J. MAZOURKOVÁ, SOŠ A SOU

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče, absolventy, bývalé kolegy, sociální partnery i ostatní
kralupskou veřejnost!
8. leden 2020........................... 8:00 – 17:00
25. leden 2020......................... 8:00 – 12:00
} komentované prohlídky školy
} zajímavé chemické pokusy – chemie zábavně
} ukázky práce v IT předmětech
} ukázky práce v elektropředmětech
} možnost návštěvy výuky zvoleného předmětu
} nahlédnutí do práce v dílnách
} přijímačky nanečisto – od 13:00 hod.
(v sobotu od 8:30 hod.)

Sledujte novinky na www.edukra.cz

Markétina dopravní výchova na
ZŠ 28. října Kralupy nad Vltavou
V

28. ŘÍJNA

ILUSTRAČNÍ FOTO

pondělí 2. prosince 2019 přijel do naší
školy Tým silniční bezpečnosti se svým
projektem „Markétina dopravní výchova“.
Jedná se o projekt zaměřený na bezpečný
pohyb dětí na silnicích.

Preventivní program byl rozdělen do čtyř
okruhů podle toho, v jaké roli se v silničním
provozu účastníme.

Prvním tématem bylo chování cyklisty,
kde jsme si vyzkoušeli, kam je potřeba doplnit na kolo povinné vybavení, a také jsme
oblékli figurínu cyklisty.
Druhou rolí, kterou jsme si zažili, byla
role chodce. V tomto bloku jsme zhlédli několik videí, jež nás přesvědčily o tom, do
jaké míry ovlivňuje naše oblečení to, jak
jsme vidět na silnicích. Proto již všichni
víme, že je nutné na oblečení nosit různé
reflexní prvky.
Ve třetí části dopoledne jsme se seznámili a také vyzkoušeli důležitost správného připoutání v autě. Zjistili jsme, co je
crash test, a viděli na ukázkách, jak tělo
reaguje při nárazu, když nejsme připoutáni.
Čtvrtým a posledním tématem byla první pomoc. V praxi jsme si na figuríně vyzkoušeli resuscitaci a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých a velice potřebných
informací.
Na celém programu bylo nejlepší to, že
jsme měli možnost všechno skutečně vyzkoušet, přičemž ještě u toho byla zábava.
ŽÁCI 5. TŘÍDY POD VEDENÍM
TŘÍDNÍ UČITELKY VENDULY SEINEROVÉ

ŠKOLY/SOKOL LEDEN 2020
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Expedice 4. A
T

řída 4. A ZŠ Generála Klapálka často opouští třídu
– děti se učí formou projektů
a expedic. Třídní učitelka paní Blanka Vrzáčková navázala
spolupráci s místní lesní školkou Kulíšek, čímž pobyt venku a poznávání přírody získal
také rozměr nového kamarádství. Zároveň nezapomíná ani
na kulturní zážitky a duchovní
rozvoj dětí.
Co se čtvrťák může naučit
v lesní školce?
Chodíme s dětmi do lesa, abychom jim umožnili přirozený
pohyb v přírodním prostředí.
Při výpravách plníme různé
výukové cíle. Děti se snadněji naučí o rostlinách, když jsou
jimi obklopeny. Místo pouhého obrázku v učebnici hledají
příklady pár kroků kolem sebe.
A proč by při výtvarné výchově nemohly tvořit z přírodních
materiálů venku?

S každou další návštěvou
pozorujeme, jak se zvyšuje vytrvalost dětí, jejich obratnost
v terénu a schopnost společně
tvořit. Je zajímavé sledovat, jak
děti, které mají mnohdy potíže
domluvit se se svými vrstevníky, při setkání s malými dětmi
najednou dokáží jednat velmi
citlivě, s ohledem na druhého,
jako by kontaktem s mladšími
dospěly.

Příběh světla – 4. A
ve velvarském kostele

Nemůže snad být lepší naladění na dobu vánoční než
slavnostní atmosféra chrámu
osvíceného sluncem. V kostele
sv. Kateřiny ve Velvarech jsme
si s lektorkou Kateřinou posvítili na to, jak Vánoce souvisí se
světlem, dávnými slavnostmi
zimního slunovratu za použití živého modelu oběhu Země
kolem Slunce.
Dávný příběh o Josefovi
a Marii jsme zhlédli jako stínové divadlo doprovázené vánoč-

ZŠ a MŠ TŘEBÍZSKÉHO
Mámo, táto, pojď se mnou do školy!
dvě setkání předškoláčků v období leden - únor
23. 1.........................Společně to zvládneme
20. 2.........................Hrátky s paní Zimou
Budeme malovat, stříhat, lepit, tvořit.
Začátek vždy v 16:30 – 17:15 hodin,
s sebou přezůvky.
Těšíme se na vás!
ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou

NABÍDKA

zaměstnání

Od února 2020 hledáme novou
posilu do našeho kolektivu
Základní školy Gen. Klapálka
v Kralupech nad Vltavou.
Na druhém stupni uvítáme
pedagoga matematiky a fyziky.
Nabízíme velmi přátelský
kolektiv, podporu v začátcích,
osobní ohodnocení, společná
neformální setkávání
a relaxační pobyty, podporu
dalšího vzdělávání.

Nabídky, prosím, zasílejte na adresu:
michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz,
nebo na tel.: 604 275 011, www.zsgenklapalka.cz

FOTO: BLANKA VRZÁČKOVÁ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

ní melodií, jež vybízela k zapojení dětí. Ty se staly spolutvůrci
příběhu také, když mohly vstupovat s rytmickými nástroji,
nebo když se staly součástí živých jesliček. Zamyšlení nad
příběhem a poselstvím Vánoc

jsme zakončili vytvářením
vlastních vitráží z barevných
fólií, aby nám připomínaly původní obsah oblíbených svátků.
BLANKA VRZÁČKOVÁ
TŘÍDNÍ UČITELKA 4. A
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100 let FK Čechie Kralupy

bohužel jsou tito hráči pro tuto
chvíli maximálně ve věku dorostenců, a tak celý tento proces
obnovy „áčka“ bude trvat delší
dobu. Záměrem klubu je vychovávat vlastní odchovance v co
nejlepší kvalitě.
Čechie Kralupy má v současné době přibližně 100 dětí ve
všech mládežnických katego-

riích. Družstvo starších žáků
postoupilo do krajské soutěže
I. A třídy a po podzimní části
dokonce stojí v čele tabulky této soutěže!!!
Družstva se ve všech kategoriích zúčastňují různých turnajů, například žáci nás dokonce
na jaře odjeli reprezentovat na
mezinárodní turnaj v Rakous-

ku a letos se chystají do Německa.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a převážně Městu Kralupy nad Vltavou za podporu mládeže.
Do nového roku všem přejeme pevné zdraví, mnoho úspěchů a také radostí.  JAN JIRÁK,
FK ČECHIE KRALUPY

FOTO: ARCHIV AMFORA

FOTO: ARCHIV AMFORA

ok 2019 byl převážně ve
znamení oslav 100 let
FK Čechie Kralupy. Oslavy vyvrcholily 22. 6. exhibičním utkáním staré gardy Čechie s družstvem sportovních
a uměleckých celebrit AMFORA. Utkání skončilo výhrou
hostů 7:6. Tato oslava se uskutečnila za výrazné podpory
Města Kralupy nad Vltavou, za
což bychom rádi vyjádřili velké díky.
Za další významnou událost
v roce 2019 považujeme instalaci automatického zavlažovacího
systému na našem hřišti. Zároveň byla provedena důkladná
rekultivace trávy. Nutno podotknout, že se stav travnaté
plochy výrazně zlepšil. Tento
projekt byl financován z grantu Středočeského kraje.
Ohledně sportovní stránky – A družstvo mužů prochází rekonstrukcí po sestupu
z III. třídy. Postupně jej doplňujeme vlastními odchovanci,

FOTO: ARCHIV AMFORA

R

FK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na

Ples sportovců
14. 2. 2020 od 20:00 hodin v Hotelu SPORT

K tanci i k poslechu bude hrát skupina AKCE, předtančení,
soutěž o ceny
Předprodejní místo: Na hřišti FK Čechie – Třebízského 945,
pan Jan Beránek
Mobil: 739 223 698, 605 948 495
nebo v Hotelu SPORT (recepce) (od 3. 12. 2019)
Cena vstupenky je 150,-

SPORT LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 
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VÝSLEDKY PROSINEC
FLORBAL MUŽI A - PH+SČ LIGA MUŽŮ
FBC Kralupy n/V - TBC Horoměřice

8:0

FBC Kralupy n/V - FAT PIPE FLORBAL CHODOV B 8:4
FLORBAL ŽENY - 2. LIGA ŽEN
Florbalová akademie MB B KRALUPY - TJ Sokol 1:9
Nové Strašecí
Florbalová akademie MB B KRALUPY - FAT PIPE 2:1
Start98 Praha-Kunratice
VOLEJBAL
23. 11. 2019 kadetky/juniorky, Český pohár
Kralupy - Šternberk

2:0 (25:15,25:19)

Kralupy - Děčín

2:0 (25:7,25:11)

Kralupy - Přerov

2:0 (25:11,25:19)

Kralupy - Orion „A“

2:0 (25:13,25:14)

24. 11. 2019 kadetky/juniorky, Český pohár
Kralupy - Hradec Králové „A“ 1:2 (23:25,25:23,11:15)

V

e středu 11. 12. 2019 odhalili kralupští
florbalisté svoji novou klubovou identitu včetně loga. Vše se odehrálo v rámci slavnostního ceremoniálu za asistence
místostarosty města Ing. Vojtěcha Pohla
a PhDr. Ivana Veselého, praotce kralupského florbalu, který poprvé přinesl plastové
hokejky na místní kolbiště v rámci tělesné
výchovy na místním gymnáziu.
S novou klubovou identitou představil
klub i nový název – KRALUPY WOLVES.
Při výběru nového pojmenování jsme hledali nějaký podnět, jenž by významově odpovídal našim ambicím a představám. Pátrali jsme v historii a v knize od historika
Josefa Stupky připravené ke stému výročí
města Kralupy nad Vltavou, v níž jsme našli souvislost Kralup s vlky. Název Kralupy je (podle regionálního badatele Dr. F.
Schustera) složený z cra-lupoi, kde galské
cra, craco-s znamená řev a lupo-s vlk. Kralupy by podle tohoto vysvětlení znamenaly
osadu, ve které řvali vlci. Jestli je skutečně
pravda, nebo není, že naše město nese své
jméno podle tohoto vysvětlení, to se již ne-

dozvíme, ale přesně po takovém významu
jsme dychtili. Navíc, dalším impulsem bylo,
že se vlk na našem území již dříve vyskytoval a stále žije v nedalekém okolí, například
na Kokořínsku.
Odhalení předcházel exhibiční zápas
nejmladších kralupských florbalistů. Vrcholem večera pak pro zcela zaplněnou
sportovní halu na Cukrovaru byl přátelský zápas s favorizovaným divizním týmem
Prague Tigers, který však oproti všem předpokladům domácí florbalisté vyhráli 6:5
a symbolicky tak pokřtili novou identitu.
Celý večer byl koncipován nejenom jako prezentace dvanácti leté systematické
práce s mládeží (všichni hráči Kralup jsou
odchovanci), ale také ukázal směr, jakým se
chce florbalový klub v dalších letech ubírat.
FBC Kralupy n/Vlt. je minulostí a my
se přetváříme na moderní sportovní klub
Kralupy Wolves, jenž bude stejně hladový
po úspěších a dobrých výsledcích jako vlk,
kterého máme v logu. JSME TU A BUDEME VIDĚT!
JIŘÍ CIMLER
MANAŽER KRALUPY WOLVES

Kralupy - Žatec

2:0 (25:10,25:19)

Kralupy - Střešovice

0:2 (18:25,16:25)

14. 12. 2019 kadetky/juniorky, Český pohár
Kralupy – Rychnov n.Kněžnou 2:0 (25:16,25:16)
Kralupy – Žatec

2:0 (25:14:25:13)

Kralupy – Šternberk

1:2 (25:19,23:25,10:15)

Kralupy – Nymburk

2:0 (25:23,25:12)

15. 12. 2019 kadetky/juniorky, Český pohár
Kralupy – Přerov

2:0 (25:20,25:21)

Kralupy – Hradec Králové „A“ 2:1 (25:23,21:25,15:8)
Kralupy – Střešovice

2:1 (25:14,15:25,15:9)

HOKEJ A –TÝM, Krajská soutěž mužů 2015 - 2016
23. 11. 2019
HK Kralupy nad Vltavou –
HC Junior Mělník

6:7pp
(1:5,4:0,1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Student (Řehák), 31. Háva (Hampl),
32. Hampl, 37. Student (R.), 40. Háva (Hampl, Verbík),
52. Hampl (Hanžl) – 6. Vernek, 8. Šípek, 17. Macek (Krejsa),
17. Vernek (Litera), 18. Šípek, 46. Stinka (Havel), 61. Janele

30. 11. 2019
HK Kralupy nad Vltavou - SK 1:0pp
(0:0,0:0,0:0 - 1:0)
Černošice
Branky a nahrávky: 62. Hampl (Řehák)

7. 12. 2019

Program domácích volejbalových
zápasů - leden 2020
2. 1.
19. 1.
25. 1.
26. 1.

starší žákyně – Krajský přebor (Kralupy A,B, Příbram, Nymburk)
juniorky – 1. liga (Karlovy Vary)
kadetky „B“ - Krajský přebor (Nymburk)
Juniorky – 1. liga nadstavba (soupeř neurčen)
kadetky - 1. liga (Karlovy Vary)

HC Slavoj Velké Popovice HK Kralupy nad Vltavou

10:00
10:00, 14:00
10:00
10:00, 14:00
10:00, 14:00

Není-li uvedeno jinak a při nepřízni počasí se hraje v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka.
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.
Změny vyhrazeny
Aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz,
www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

2:1pp
(1:1,0:0,0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Medřický (Dulovec), 64. Synáč (Braniš, Medřický) – 7. Hampl (Cafourek, Brandejský)

14. 12. 2019
HK Kralupy nad Vltavou –
HC Poděbrady

6:2
(1:2,1:0,4:0)

Branky a nahrávky: 12. Brandejský (Soukup, Hampl),
28. Řehák (Verbík, David), 43. Soukup (Brandejský, Hampl),
49. Hanžl (Davídek), 55. Roubal (Hanžl, Davídek), 59. Kaprál
(Prášek, Šarše) – 6. Milaniak (Čapek), 8. Pojkar (Milaniak, Čapek)

Pokud byste měli zájem v této rubrice publikovat
výsledky vašeho sportovního klubu, organizace
či oddílu, kontaktujte redakci prostřednictvím e-mailu
zpravodaj@mestokralupy.cz
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LEDEN 2020

FOTO Z ADVENTU

www.kralupskyzpravodaj.cz

ADVENTNÍ OKÉNKO

Přípravy na adventní
oslavy

Pohled na radnici,
stromek a ozdobu

První adventní neděle

Oslavy adventu
v Minicích

Vystoupení dětí z MŠ E. Beneše
na adventních oslavách na radnici
Vánoční zvyky a dovednosti
s pohádkovými postavami

Druhá adventní neděle
Vánoční strom
a výzdoba radnice

INZERCE LEDEN 2020

www.mestokralupy.cz 
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Tiskárna v Ráji s.r.o.
průmyslový areál Synthesia a.s.
533 53 Pardubice - Semtín

OFSETOVÝ A DIGITÁLNÍ TISK
V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ
Nabízíme špičkový ofsetový a digitální tisk
v krátkých termínech a za výhodné ceny.

VYTISKNEME VŠE, CO VÁS NAPADNE:

propagační letáky, prospekty, plakáty, formuláře, cenovky, faktury, dodací listy, různé
druhy hospodářských tiskovin včetně samopropisovacích, dopisní papíry, vizitky, brožury,
pohlednice, etikety a samolepky všech tvarů
a formátů, kalendáře, výroční zprávy, programy, luxusní katalogy pro výtvarníky, pozvánky,
učebnice, knihy...
Nabízíme tisk s úplným sortimentem grafických i speciálních papírů o plošné hmotnosti
od 60 do 350g/m2.
ROBERT HAJNÍK
+420 724 722 477
hajnik@tiskarnavraji.cz

PŘIJMEME:
pokladní
v zahradním centru
pracovník/-ce expedice
a výroby ve středisku
výroba bylinek
pracovník/-ce pro
administrativní příjem zboží
odborný prodejce na venkovní
zahradě v zahr. centru
brigádníky pro jarní sezónu
Pracovník/-ce
do výroby okrasných rostlin
sezónní pracovník ve výrobě
sadby bylinek aj.
Podrobnosti k jednotlivým pozicím naleznete na
www.zahradnictvi-jelinek.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email:
lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo volejte 724 750 706, Veltrusy

JAKUB CHOVANEC
+420 775 047 682
chovanec@tiskarnavraji.cz

OD LEDNA
JSME ZCELA
NOVĚ ZŘÍDILI
„INZERTNÍ ODDĚLENÍ“

inzerci
objednávejte
na

inzerce@mestokralupy.cz
NOVĚ, PROVOZ

COFFEE & TEA LONGBERRY
Předmostí 82,
Kralupy nad Vltavou, 278 01

Kontakt:
Eva Bittnerová
inzerce@mestokralupy.cz
Tel. č.: 702 286 625
Startuje KAŽDÝ PÁTEK
již v ranních brzkých hodinách.
Vemte si kávu či čaj s sebou,
každý týden jiný druh kávy
z celého světa.
} ESPRESSO/ČAJ + PEČIVO.... 39,} CAPPUCCINO + PEČIVO....... 49,} LATTE MACCHIATO/
ČOKOLÁDA............................. 59,-

NAVÍC KAŽDÉ
8. KAFE ZDARMA

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
a LEKCE JÓGY KAMILA JIŘÍKOVÁ
 JÓGA PRO PÁNEVNÍ OBLAST A HSS
 DEEP IMAGERY
-terapeutická metoda
hlubinné imaginace  HATHAJÓGA
 JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
KDE: Kralupy nad Vltavou, Velvary, Kladno, Praha-Vinohrady
www.kamilajirikova.cz; tel.: 777 860 106; jirikova05@gmail.com

