
Poznejte novou rubriku DIGITÁLNÍ 
SVĚT! V prvním článku se koordinátorka 
prevence kriminality Stanislava Valterová 
věnuje KYBERŠIKANĚ, více na str. 14.

18. března 2020 se na SOŠ A SOU Kralupy nad Vl-
tavou koná Festival virtuální reality. Více informací 
na str. 26.

Březnové číslo je zaměřené na SPORT. Roz-
hovor s předsedou sportovní komise, anketa 
Sportovec Kralup, kralupská sportovní esa  
i přehled sportovišť, vše od str. 6.
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7 milionů na podporu sportovních 
oddílů a subjektů v roce 2020
■ Sport se v Kralupech nad Vltavou neustále rozvíjí a jeho úroveň se zvyšuje. Z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou 
na tento rok zastupitelé rozhodli vyčlenit 7 mil. Kč na podporu sportu. Tato částka je o 1,3 mil. Kč vyšší než tomu 
bylo loni. Znamená to, že místní sportovní oddíly i individuální sportovci mají ze strany města významnou finanční 
podporu. 

D o 7. února 2020 mělo všech 35 spor-
tovních oddílů (subjektů) s re- 

gistrovanou mládeží možnost podat žádost 
o finanční příspěvek v maximální výši až  
400 tis. Kč (o 100 tis. Kč více než v předcho-
zím roce). Každý oddíl v žádosti navrhuje 
výši požadovaného příspěvku. V praxi to 
ale neznamená, že tuto částku skutečně ob-
drží. Sportovní komise, jako poradní orgán 
rady města, složená ze sedmi členů, po uza-
vření podání žádostí zasedá a navrhuje vý-
še příspěvků jednotlivým oddílům podle 
předem stanovených pravidel. 

Důležitou roli hraje ekonomická 
náročnost
Původně hlavními iniciátory pro založe-
ní dobře fungující platformy financování 
kralupského sportu byli tehdejší členové 
sportovní komise Zdeněk Vejrosta spolu 
s předsedou Janem Špačkem a ostatními 
členy komise. 

Dokončení na str. 3 FO
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DUBEN

u RM schválila výběr dodavatele zadávacího říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kra-
lupy nad Vltavou“ s dodavatelem Metrostav, a.s.,  
Praha 8, za celkovou cenu 20 972 929, 65 Kč s DPH. 
u RM schválila podání přihlášky do soutěže Stav-
ba roku 2020, a to s investiční akcí Řešení zpev-
něných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou, 
1. – 3. etapa.
u RM schválila nákup IT technologií pro ZŠ Komen-
ského nám. 198, Kralupy nad Vltavou od CompuNet, 
s.r.o., Praha 5, a to za cenu za cenu 899 426 Kč 
s DPH. 
u RM schválila záměr nákupu nového služebního 
automobilu a následné povolení čerpání z fondu in-
vestic příspěvkové organizaci Kulturní a společen-
ské středisko v Kralupech nad Vltavou dle „Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
u RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ z Progra-
mu prevence kriminality 2020 s celkovými nákla-
dy 460 000 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši  
414 000 Kč a závazek spolufinancování projektu  
ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů pro-
jektu, a to minimálně 46 000 Kč.
u RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kralupy nad Vltavou – Paprsek 2020“ z Progra-
mu prevence kriminality 2020 s celkovými nákla-
dy 105 000 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši  
73 500 Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši  
30 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 31 500 Kč.
u RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě“ 
z Programu prevence kriminality 2020 s celkovými 

náklady 165 000 Kč, z toho požadovanou dotaci 
ve výši 94 150 Kč a závazek spolufinancování pro-
jektu ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů  
projektu, a to minimálně 70 850 Kč.
u RM schválila výsledky výběrového řízení a uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérový chodník 
v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem OK Stavby, s. r. o., Libiš, za celkovou 
cenu 3 301 298, 06 Kč s DPH.
u RM schválila výsledky výběrového řízení a uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Chodník v ulici Na 
Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“ s dodava-
telem OK Stavby, s. r. o., Libiš, za celkovou cenu  
2 725 378, 24 Kč s DPH.
u RM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Nové webové stránky města –  
4. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné 
správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy 
nad Vltavou“.
u RM schválila výzvu k podání nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby „Nové webové 
stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace 
procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné 
správy – Kralupy nad Vltavou“.
u RM schválila provedení parkovacích míst v ulici 
V Olších, Kralupy nad Vltavou dle předloženého ná-
vrhu (vodorovné a svislé dopravní značení).
u RM schválila osazení dopravní značky B8 „Zákaz 
vjezdu jízdních kol“ na konci lávky pro pěší u odboč-
ky na sídliště U Cukrovaru.
u RM uložila odboru realizace investic pořídit pro-
jektovou dokumentaci pro vydání demoličního vý-
měru na objekt bývalého provizorního železničního 
nádraží na parc. č. st. 1765, 1766 v k.ú. Kralupy 
nad Vltavou.

příjem inzerce do 16. 3. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 19. 3. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 27. DUBNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Vážení čtenáři, 
minulý měsíc se celostátní média soustře-
dila na velká témata, kterými byly korona-
vir či bouře Sabina. V každém z nás obsahy 
těchto aktualit vyvolávaly nej-
různější emoce. Ve mně přede-
vším strach z neznámého, obava 
z možného nebezpečí. Za celou 
redakční radu bychom byli rádi, 
kdyby se vás zprávy tohoto Zpra-
vodaje také emočně dotkly, ovšem 
v tom pozitivním slova smyslu.

Nosným tématem březnového 
čísla je sport uchopený z různých 
úhlů pohledu. Jeho součástí je na-
příklad nová rubrika nazvaná „kra-
lupská sportovní esa“, jež vás bude každý měsíc 
seznamovat s perspektivními kralupskými spor-
tovci, a tím prezentovat sportovní oddíly, které 
ve městě fungují, a že jich není málo . A pokud 
neholdujete zrovna sportu, věřím, že si i přesto 
z velkého jablka ukrojíte alespoň kousek. 

Březnový Zpravodaj se vlastně nese v duchu 
inovativním. Dalšími novinkami jsou dvě prvně 

zavedené rubriky – „investiční okénko“, jež  
bude pravidelně informovat o aktuálním dění  
na městských investičních akcích, a „digitální 

svět a jeho přínosy a nástrahy“. 
Výkopovým článkem se zaměřu-
jeme na velmi aktuální téma – tvz. 
kyberšikanu, jejímiž oběťmi se mo-
hou stát nejen děti, ale i dospělí.  
Dozvíte se tedy, jak se chovat  
v kyberprostoru či jak šikanu pro-
střednictvím elektronických médií 
rozpoznat.

Závěrem bych vám ráda podě-
kovala za vaši přízeň. Mám za se-
bou první půl rok působení ve 

Zpravodaji. Přiznám se bez mučení, že to ne-
bylo období nijak lehké, ale inspirující a smy-
sluplné rozhodně ano. Kdo by mne rád po-
znal osobně, může mě každé úterý dopoledne 
navštívit na MěÚ v kanceláři tiskového mluv-
čího. Budu se na vás těšit, příjemné čtení!

VAŠE ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 
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Pokračování ze str. 1
Současný elektronický systém rozdělová-

ní příspěvků na podporu sportu funguje od 
roku 2015 a byl vytvořen ve spolupráci IT 
oddělení městského úřadu a členů komi-
se Lubošem Truhlářem a Petrem Markem.

V tomto systému každý člen sportovní  
komise navrhuje dle svého uvážení výši  
příspěvku danému oddílu. Z jednotlivých ná-
vrhů následně vyplyne průměrná částka pod-
pory pro každý oddíl. Výsledné částky jsou 
poté znovu projednány komisí a na základě 
shody členů komise upraveny do výsledného 
návrhu, který je předložen radě města.

Aby tedy oddíl či klub příspěvek ob-
držel, musí mít mládežnickou členskou  
základnu a působit na území našeho města. 
Každý žadatel je rovněž povinen v žádos-
ti uvést vyúčtování za předchozí rok, aby 
poté mohla sportovní komise vyhodnotit 
ekonomickou náročnost oddílu – jedná se 
tedy o náklady na energie, pronájmy, sou-
středění, pořádání soutěží, cestovné, star-
tovné, vybavení atp. „Snažíme se rovněž zo-
hlednit skutečnosti a zázemí všech oddílů. 
Těm, kteří nevyužívají sportoviště zřizované 
městem (kde platí hodinové nájemné a veš-
kerou údržbu) a fungují na vlastní náklady 
mimo tato sportoviště, se snažíme více fi-
nančně pomoci. Jde nám o to, aby veškeré 
jejich náklady neputovaly pouze na provoz 
sportoviště, ale byly využity smysluplněji. 
Toto jsme se vždy snažili zohledňovat i v mi-
nulých letech,“ přibližuje postup rozdělování 
příspěvků předseda sportovní komise Jan 
Špaček. Navrhované výše příspěvků dále 
pokračují ke schválení – žádosti o příspěvek 

do 50 tis. Kč schvaluje rada města, nad 50 
tis. Kč zastupitelstvo města. 

Nově podpora seniorských oddílů
Již zmiňovaná částka 7 mil. Kč je tedy pří-
mou dotací města, z níž 4,5 mil. Kč putuje 
přímo na činnost sportovních oddílů s mlá-
dežnickou základnou a 1,2 mil. Kč je vyčle-
něno na provoz ledových ploch pro mládež 
hokejového klubu Kralupy. „Ze zbývajících 
financí budou poskytovány dotace na indi-
viduální akce oddílům a jednotlivcům na 
akce, které nepatří do vlastní činnosti oddí-
lů a svým rozsahem převyšují rámec města 
a regionu, např. velké mezinárodní turnaje, 
Do Okoře bez oře, události pořádané v rám-
ci Dnů Kralup apod.,“ doplňuje místopřed-
seda sportovní komise Luboš Truhlář.

Prvním rokem město zohlednilo i podpo-
ru seniorských oddílů, například hokejové 
A-mužstvo (krajská liga) tak letos obdrží 
300 tis. Kč prioritně určených na provoz 
ledové plochy. „Rádi bychom, aby seniorské 
oddíly začaly hrát trochu kvalitnější soutě-
že, proto se bude finanční podpora dospě-
lých každým rokem o něco navyšovat. Měla 
by to být taková určitá motivace pro mladé 
sportovce pokračovat v daném sportu i po 
skončení v mládežnické kategorii. Skutečné 
talenty v tzv. „pralesní lize“ těžko udržíme,“ 
zdůvodňuje rozhodnutí vedení města no-
vě podporovat i týmy dospělých J. Špaček.                  

Město Kralupy nad Vltavou přispívá do 
sportovního dění i takzvanou nepřímou 
dotací, která zahrnuje nejrůznější opravy 
a údržbu městských sportovních zařízení, 
jejich provoz a i budování nových sporto-

višť. V těchto případech se jedná o část-
ky podstatně vyšší. Z toho všeho vyplývá, 
že podpoře sportu v našem městě je věno-
vána ze strany vedení města velká pozor-
nost. „Nezbývá nic jiného, než vyjádřit ve-
dení města za všechny Kralupáky velký dík 
a věřím, že tento trend bude pokračovat  
i v budoucnu,“ říká předseda SK Jan Špaček 
za sebe i ostatní členy SK.

Sport v Kralupech  
na předních místech
Již ve druhém únorovém týdnu zased-
la sportovní komise nad všemi žádost-
mi. Nicméně konečné rozhodnutí zastu- 
pitelstva bude teprve na dubnovém veřej-
ném zasedání. Reálně tak oddíly příspě-
vek obdrží až v květnu. Schválené výše  
příspěvků jednotlivým sportovním oddí-
lům budou uveřejněny na webových strán-
kách města Kralupy n. Vlt., stejně tak má 
kdokoliv možnost přímo oslovit sportovní 
komisi a nahlédnout do výsledků a nechat 
si zdůvodnit jejich rozhodnutí. Sportovní 
oddíly mají povinnost na konci roku před-
ložit vyúčtování jasně prokazující, na jaké 
účely byl příspěvek z rozpočtu města užit. 
Existuje možnost odvolat se proti schvá-
lené výši příspěvku, doposud se ale tak ze 
strany žadatelů nestalo. V porovnání s ji-
nými městy jsou Kralupy nad Vltavou pod-
poře místního sportu opravdu nakloněny.  
Například Neratovice ve svém rozpoč-
tu na rok 2020 přispívají na tělovýchovu  
a zájmovou činnost ve výši necelých 7,7 mil. Kč, 
z této částky ale odejde celých 7 mil. Kč 
pouze na provoz plaveckého bazénu. 

7 milionů na podporu sportovních 
oddílů a subjektů v roce 2020

Nabídka pronájmu prostor bufetu
Město Kralupy nad Vltavou oznamuje záměr města pronajmout 
obálkovou metodou nebytové prostory v objektu MěÚ Kralupy 
nad Vltavou. V tomto případě se jedná o bufet v prvním nadzem-
ním podlaží budovy se samostatným vchodem.  

Bufet 33,62 m2

Bufet – zázemí 4,20 m2 

Sociální zázemí 3,54 m2       

Terasa o rozměru 8 x 15 m 120,00 m2   

Bufet je vybaven čtyřmi stoly a šestnácti židlemi (mohou být po-
užity pouze ve vnitřních prostorách bufetu). V případě zájmu lze 
také pronajmout skladovací prostor v suterénu budovy o velikos-
ti  18,0 m2.

UPOZORNĚNÍ NA PIETY
} Dne 7. 3. 1850 se narodil T. G. Masaryk, na kterého zavzpomínáme pietním 
zastavením, a to v pátek 6. 3. 2020 od 10:00 hod. na Masarykově mostě. 

} 22. 3. 1945 si připomínáme tragický nálet na Kralupy. Pieta se uskuteční v pátek 
20. 3. 2020 od 10:00 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava.

Více informací naleznete na www.mestokralupy.cz
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Rekonstrukce ZŠ Komenského
Součástí rekonstrukce je přístavba nad jídel-
nou ZŠ Komenského, v rámci které vzniknou 
nové speciální učebny. Součástí stavby je 
také rekonstrukce školní kuchyně a jídelny.

Během února probíhaly dokončova-
cí práce na obou souběžně realizovaných 
stavbách. Byly dokončeny pokládky pod-
lahových krytin, obklady na sociálních za-
řízeních, vybavení nově vzniklých učeben 
nábytkem apod. Na konci února proběhly 
rovněž kolaudace obou staveb. Během jar-
ních prázdnin (v týdnu od 2. 3. 2020) se 
bude v nové kuchyni vařit pouze pro do-
my s pečovatelskou službou (cca 100 obědů 
denně) a po návratu žáků do školních lavic 
kuchyně plynule přejde na plnohodnotný 
provoz (cca 600 obědů denně).

Pozn. red. Žáci se po celou dobu stav-
by stravovali v provozu bývalé nádražní  

restaurace, který byl uzpůsoben pro potře-
by školní kuchyně a jídelny.
Vzniklé komplikace: 
Dokončení stavby jako celku (přístavby 
i rekonstrukce kuchyně s jídelnou) bylo po-
sunuto o 14 kalendářních dní, a to z důvodu 
komplikací při realizaci nového odlučovače 
tuků (lapolu) ve dvorní části objektu. Lapol 
musel být oproti projektové dokumentaci 
nově umístěn z důvodu jiných tras stávají-
cích inženýrských sítí.

Rekonstrukce Čechovy ulice
1. etapa (úsek od křižovatky ulic Přemys-
lova a Čechova až po vjezd k areálu HZS 
Středočeského kraje)
Současný stav:
} zahájení rekonstrukce 17. března, součas-
ně se stavbou bude probíhat výměna inže-
nýrských sítí, vodovodu, plynu kanalizace 

i elektřiny, předpokládaný termín dokon-
čení je 1. listopadu 2020
Omezení:
} ulice bude v době stavebních prací kom-
pletně uzavřena, přístup do ulice bude 
umožněn pouze pro pěší
} objízdná trasa povede ulicí J. Palacha 
a Přemyslova
} v bočních ulicích budou umístěny kontej-
nery pro komunální odpad 

Jednotlivé kroky stavebních prací:
Realizační firma Metrostav, a. s., nejprve 
kompletně odstraní původní povrch vozov-
ky a následně i chodníku, poté mohou správ-
ci sítí pracovat na svých rekonstrukcích,  
po jejichž dokončení bude teprve asfalt.

Od 1. 9. 2018 platí tzv. Středočeské 
jízdné, které bylo schválené 
zastupitelstvem v srpnu 2018. Co se 
skrývá pod tímto rozhodnutím?
Středočeské jízdné zahrnuje nejen cestová-
ní zdarma do škol pro žáky, učně a středo-
školáky, ale také bezplatné cestování po ce-
lém kraji pro seniory od 65 let. Podmínkou 
samozřejmě je, že všichni musí mít trvalé 
bydliště ve Středočeském kraji a v případě 
školáků pochopitelně nesmí být bydliště 
a škola v jedné obci nebo městě. Pokud je 
pak škola mimo Středočeský kraj, proplácí 
se jízdné jen v trase dopravy po kraji.

Mohou tedy cestující, kteří splňují 
uvedené podmínky, nastoupit do vlaku či 
autobusu a jet, aniž by zaplatili jízdné?
Takto to nefunguje, ačkoliv to bylo naším 
záměrem. Chtěli jsme pro tyto kategorie ces-
tujících rovnou zavést nulový tarif. To ale 
s vyhlášením státních slev padlo, protože 
by ministerstvo dopravy přestalo doprav-
cům v kraji kompenzovat 75% státní slevy.

ROZHOVOR s... Ivanem Cinkou, předsedou Výboru pro dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje

Středočeské jízdné zahrnuje 
nejen cestování zdarma

Investiční okénko

Nepomohla ani řada jednání na úrovni 
vedení ministerstva, kterých jsem se osob-
ně zúčastnil. Museli jsme tedy najít jinou 
cestu, jejíž vadou na kráse je, že si každý 
musí napřed koupit čtvrtletní nebo roční 
kupón a teprve pak si jej může nechat od 
kraje proplatit. Nicméně kupóny jsou již 
levnější právě o ty státní slevy.

Celý kraj ale ještě není zaintegrován, 
takže ne u všech dopravců je možno 
čtvrtletní nebo roční kupóny získat…
Tam, kde dosud není Pražská integrovaná 
doprava, případně ještě Středočeská inte-

JAK POSTUPOVAT PŘI PROPLACENÍ JÍZDNÉHO:
Podrobnosti včetně návodu jsou na webu Středočeského kraje pod ikonkou Středočeské jízdné nebo přímo na www.
stredoceskejizdne.cz. Zde jsou také k vyplnění formuláře žádostí o proplacení jízdného. Žáci, učni a středoškoláci podá-
vají žádosti elektronicky, senioři mohou i poštou. Je to potřeba udělat do 31 dnů od počátku platnosti jízdních dokladů. 
K vyplněnému formuláři se zároveň přikládá naskenovaný (ofocený) jízdní doklad – kupón nebo daňový doklad, který 
obsahuje údaje o časové platnosti a tarifní zóny. Po vyřízení se pak příslušná částka proplácí na bankovní účet uvedený 
v žádosti. V případě nejasností je možno v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. využít informační linku 257 280 844.

grovaná doprava, to se týká např. Mlado-
boleslavska, ale i severní části Kralupska, 
proplácí kraj jednotlivé jízdné. A je pocho-
pitelně velká snaha tyto oblasti co nejdříve 
zaintegrovat. Konkrétně dointegrace celého 
Kralupska proběhne do poloviny června 
letošního roku. Během prázdnin by pak již 
měl být zaintegrován celý Středočeský kraj.

Od zavedení jízdného uplynul již více jak 
rok. Jaká je bilance za loňský školní rok? 
Od září roku 2018 do konce loňských 
prázdnin kraj vyřídil na 600 žádostí se- 
niorů a 7,5 tisíce žádostí žáků, učňů a stře-
doškoláků a proplatil cestovné za přibližně  
4,5 milionu korun.

STANISLAV HEJDUK, ČLEN REDAKČNÍ RADY

Vedení města Kralupy n. Vlt. prosí občany o tole-
rantní chování v době rekonstrukce Čechovy ulice. 
S tímto souvisí prosba o nevjíždění do ulice. Lidé 
budou muset parkovat v okolí, nicméně se nemusí 
obávat zvýšené kriminality. MP bude po celou dobu 
pravidelně monitorovat okolní ulice, aby nedochá-
zelo ke krádežím či k poškození vozidel. 

Přístavba nad jídelnou byla financována z dotace z Integrovaného regionální operačního programu

V této nové rubrice budeme v každém čísle 
informovat o probíhajících investičních 
akcích ve městě.
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On-line přenosy ze zastupitelstva 
města (dále jen ZM), ano či ne? 

Rozhodnutí kralupští zastupitelé ješ-
tě neprovedli. Živé vysílání ze zasedá-
ní ZM v okr. Mělník poskytují obča-
nům prozatím jen dvě města – Mělník 
a Neratovice. Okresní město provo-
zuje přenosy již rok a půl, Neratovice 
spustily první (zkušební) živé vysí-
lání v květnu 2019. I přestože patří  
on-line přenosy k nejmodernějšímu 
způsobu, jak být ještě o něco blíže 
svým občanům, jak zjednodušit pří-
stup k informacím, na straně dru-
hé skýtá tento způsob komunikace 
i svá úskalí. O zkušenosti s živým vy-
síláním se podělili místostarostové 
obou měst Milan Schweigstill (Měl-
ník) a Marek Lenc (Neratovice). 

Pozitiva
On-line přenosy umožňují nejširší možnou 
realizaci zákona o obcích, jak splňovat pod-
mínku veřejného jednání ZM. Audiovizuál-
ní záznam je nejvyšší úrovní a nejvěrohod-
nější formou zápisu z jednání, ke kterému se 
lze kdykoliv vrátit. Občané jsou informová-
ni objektivně, pravidelně, v pohodlí svých 
domovů či tam, kde je připojení k wi-fi.  
Místostarosta Mělníka Milan Schweigstill 
uvádí další faktické pozitivum. „Přenosy 
nezpochybnitelně umožňují vrátit se k zá-
znamu a poslechnout si projevy dotčených.“ 

Negativa
Oba místostarostové se shodují v jedné 
skutečnosti. On-line vysílání umožňu-
je zkušeným řečníkům ujmout se slova 
a prezentovat svoji osobu namísto pod-
statných záležitostí. „Nemálo zastupi-
telů využívá této příležitosti ke svému 
zviditelňování se a často se tímto způso-
bem šíří ne zcela přesné informace, kte-
ré jsou někdy až zavádějící. Velice často 
se dá obtížně v přímém přenosu reago-

vat na různé situace nebo dotazy,“ upo-
zorňuje na mínusy přenosů Marek Lenc, 
místostarosta Neratovic. Délka zasedání 
ZM se může i tímto značně protáhnout.  
V neposlední řadě lze za negativum pova-
žovat i vysoké náklady na pořízení zázna-
mu, za který Mělník zaplatí cca 30 tis. Kč, 
Neratovice přenos vychází ještě cca o pět 
tisíc dráž (v ceně je také hlasovací zařízení).

Sledovanost
Co se týče skutečné sledovanosti, nemá 
město Mělník přesné statistické údaje, je-
ho místostarosta pouze dokládá sdílené 
zkušenosti. „Sledovanost zvyšuje hlavně 
to, že je možné si jednoduše vyhledat jen 
tu pasáž, která dotyčného zajímá a nemusí 
si procházet celé ZM. U běžného zastupi-
telstva je sledovanost v řádu stovek občanů 
(v přímém přenosu je sledujících poměr-
ně málo, lidé si spíše zpětně dohledávají 
konkrétní záležitosti). Přesnou statistiku 
týkající se sledovanosti tedy nemáme, ale 
podle dotazů občanů jsou nejvíce sledováni 
investiční a dopravní akce. Na majetkové 
záležitosti se pak podívají jen ti, kterých 
se to týká,“ uvádí mělnický místostarosta. 

Neratovice již disponují s krátkým  
přehledem sledovanosti. Nutno podot- 
knout, že výsledný počet diváků, jež zhlédli 
on-line přenos ze zasedání ZM, tvoří součet 
všech přihlášených. Tzn., že číslo diváků 
neodpovídá skutečnému počtu sledujících, 
poněvadž si někdo mohl přenos spustit ně-
kolikrát za sebou. Uvedený čas vypovídá 
o délce sledování v kuse. 

15. 5. 2019 1 185 diváků 13:47

24. 6. 2019 1 782 diváků 15:41

11. 9. 2019 866 diváků 8:28

23. 10. 2019 605 diváků 22:46

Z posledního údaje vyplývá, že si on-line 
přenosy patrně získaly své stálé diváky, 
kteří u zasedání vydrží již delší dobu. „Ho-
vořil jsem s občany a lidmi z okruhu mých 

známých, většina se připojila ze zvědavos-
ti, ale pravidelní diváci prozatím nejsou. 
Při prvních přenosech byl zájem poměr-
ně vysoký, následoval pokles sledovanos-
ti a naposledy jeho mírné oživení. Do jaké 
míry je sledovanost závislá na programu 
jednání jsme se nesnažili odvozovat,“ do-
dává M. Lenc. 

On-line přenosy  
v Kralupech nad Vltavou?
Jedinými záznamy ze zasedání ZM v Kra-
lupech n. Vlt., který v našem městě dlouhá 
léta díky Kralupské TV fungují, jsou televiz-
ní reportáže, které informují pouze o výčtu 
záležitostí, jež zastupitelstvo projednávalo. 
„V letech 2007-2009 byla na dočasnou dobu 
zasadání ZM přesunuta do sálu KD Vltava, 
odtud Videostudio Zbyněk Krátký zajišťova-
lo živé vysílání, které si mohli diváci naladit 
na kanálu tehdejší kabelovky. Pamatuji si, že 
zasedání probíhala dlouho do noci,“ vzpo-
míná kralupský místostarosta Libor Lesák. 
Kvůli nízké sledovanosti byla nakonec živá 
vysílání ukončena. 

Nápad o zavedení on-line přenosů před-
ložila kralupskému zastupitelstvu na pod-
zim loňského roku místní občanka. Z její 
iniciativy poté vedení začalo zjišťovat veš-
keré informace, sbírat dostupná data, a až 
do současnosti stále vyhodnocují zkuše-
nosti z okolních měst, které již přenosy za-
jišťují. „Na téma on-line přenosů jsem dis-
kutoval se zastupiteli a vedením okolních 
měst, tajemníky úřadů, ale také jsem se 
zajímal o názory občanů měst, ve kterých 
jsou přenosy zavedeny. V současné chvíli 
máme zjištěné statistiky přenosů z města 
Neratovice - zkušenosti zastupitelů, souhr-
ny pozitiv a negativ, cenu přenosů a smluv-
ní podmínky,“ popisuje aktivitu spojenou  
s vyhledáváním informací o on-linech přeno-
sech místostarosta Kralup nad Vltavou Voj-
těch Pohl. Nevylučuje ani jiné možnosti, jak 
o něco více přiblížit veřejnosti zasedání ZM. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/ 2021 DO KRALUPSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KDY: pondělí 06. 04. 2020 a úterý 07. 04. 2020 vždy od 14:00 do 17:00 hod.
KDE budou zápisy probíhat: 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182 
KDO: Zapsány budou děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

Zkušenosti s on-line přenosy 
ze zasedání zastupitelstva

DO JAKÉ ŠKOLY SPADÁME PODLE 
ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
Spádové obvody kralupských základních škol naleznete 
na webových stránkách města v sekci „Školství“, soubor 
s názvem „ZŠ-spádové obvody_OZV_č.01-2019“ 
(odkaz: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/).

JAKÉ DOKLADY K ZÁPISU: občanský průkaz, rodný list dítěte
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VKralupech nad Vltavou funguje 35 sub-
jektů mající mládežnickou základnu.  

„Už jenom ta šíře místních sportovních 
oddílů je sama o sobě vypovídající,“ říká 
zastupitel Jan Špaček, se kterým  jsme té-
ma sport probrali ze všech možných stran. 

V březnovém čísle se věnujeme sportu. 
Na jaké úrovni je z Vašeho pohledu, a to 
nejen jako předsedy sportovní komise, 
ale i jako aktivního sportovce, v našem 
městě sportovní vyžití?
Vždy se najdou spokojení i nespokojení li-
dé. Myslím, že sportovní vyžití máme na 
vysoké úrovni. V Kralupech funguje mno-
ho sportovišť, jež každodenně využívá vel-
ké množství sportovních oddílů i jedinců. 
Ten, kdo chce, si najde ten svůj sport, který 
ho bude bavit. 

Na sportovním poli se pohybujete dnes 
a denně, znáte každičký sportovní 
oddíl – menší i větší. Jak se ale mohou 
nezúčastnění lidé dozvědět o veškerém 
sportovním vyžití, které naše město 
umožňuje?
Nejjednodušší cestou, jak se dozvědět o šíři 
sportovních oddílů, je návštěva webových 
stránek města www.mestokralupy.cz, kde je 
uvedený přehled všech registrovaných sub-
jektů, včetně kontaktů a odkazů na vlastní 
webové stránky. Touto otázkou mi navíc tak 
trochu nahráváte, abych se věnoval anketě 
Sportovec Kralup nad Vltavou, kterou jsem 
měl možnost, co by jeden z organizátorů, 
zastřešovat. Tato anketa seznamovala kra-
lupskou veřejnost s tím, kolik je tady spor-
tovních oddílů, představovala rozmanitou 
škálu sportů, špičkové sportovce, ale i těch 
jedinců, kteří věnovali sportu mnoho úsilí, 
času i vlastní píle. Díky této anketě jsme se 
dozvěděli o sportovcích a velkém množství 
sportovních „fanatiků“, o kterých bychom 
jednoduše neměli tušení. Součástí ankety 
se postupem času stala kategorie síň slávy, 
do které byli nominováni nejen zasloužilí 
sportovci, ale také všichni ti, kteří danému 
sportu skutečně něco přinesli. 

Patří místní lidé mezi sportovně založené?
Kralupy jsou opravdu hodně sportovní 
město. Už jenom ta šíře místních sportov-
ních oddílů je sama o sobě vypovídající. 
Když se mimo naše město zmíním, že u nás 

funguje 35 subjektů s registrovanou mlá-
deží, dívají se na mě s otevřenou pusou. 
V ostatních městech, velikostí nebo počtem 
obyvatel větších či srovnatelnými s Kralu-
py, existuje obvykle pouhá třetina spor-
tovních oddílů. Je to pravděpodobně dáno 
i tím, že od samotného vzniku samosprá-
vy podporuje vedení města mládežnický 
sport, chce tím například bojovat proti kri-
minalitě atp. Je vidět, že ta cesta je správná. 

Který sport v Kralupech hraje prim?
Populární jsou stále „tradiční“ sporty – ho-
kej, fotbal, basket, volejbal, ale například 
i cvičení v Sokole. Z těch novějších je to na-
příklad florbal, rugby, nejrůznější bojové 
sporty, které jsou v Kralupech velmi rozší-
řené. Funguje zde Jiu-Jitsu, aikido, taek-
wondo, box, thajský box, judo a jiné... V po-
slední době se projevil zájem o horolezectví, 
ve kterém úspěšně reprezentuje ČR a naše 
město kralupská rodačka Aneta Loužecká. 
Nerad bych však někomu upíral pozornost, 
tyto zmíněné sporty za sebe vnímám jako 
ty, které se neustále rozvíjejí a mezi lidmi se 
o nich mluví. Ale i ostatní sportovní oddíly 
a subjekty pracují na vysoké úrovni, a za to 
jim patří velké uznání a dík.  

Jsou sportovci, jako je právě Aneta, ale třeba 
i ultramaratonec René Kujan, boxer Matěj 
Kozubovský atd. „ikonami“, průkopníky 
populárních sportů, kteří svoji osobností 
a výkony přitahují ke sportu nové jedince?
Samozřejmě, opět se tak vracím k anke-
tě Sportovec Kralup nad Vltavou, kde byla 
snaha zviditelnit všechny dostupné sporty 
a jednotlivce, které zastupují. Jejím smy-
slem bylo taktéž ukázat, že lze vrcholově 
sportovat i bez primárního cíle zvítězit 
v nějaké soutěži. Tento projekt lidi motivo-
val, představoval jim místní skvělé sportov-
ce, prezentoval tu šíři sportovních oddílů, 
snažil se nalákat nové sportovní příznivce.

Jak vlastně anketa Sportovec Kralupy nad 
Vltavou vznikla a proč po deseti letech 
svého působení skončila?
Před dvanácti lety jsem oslovil Lenku Cís-
lerovou, ke které se následně přidal Jindra 
Kohm, a první ročník ankety v Kralupech 
byl na světě. První rok se vyhlašovaly nej-
lepší sportovní úspěchy. Brzy jsme ale při-
šli na to, že je potřeba povýšit anketu o le-

vel dál. Cítili jsme nutnost informovat také 
o historii nejrůznějších sportů, chtěli jsme, 
aby se do povědomí lidem dostali existují-
cí kralupské sportovní oddíly i jednotliví 
sportovci, chtěli jsme co nejširší veřejnosti 
dokázat, že Kralupy sportem opravdu žijí. 
Myslím si, že jsme se tohoto úkolu zhostili 
opravdu ve velkém, kdo se alespoň jednou 
zúčastnil galavečera, tak ví, o čem je řeč. 
Profesionalita je to pravé slovo, které ce-
lou anketu vystihuje – medailonky, grafi-
ka, hudba, moderátoři, almanach atd. Kdo 
se na slavnostní vyhlášení nemohl dostat, 
měl možnost, a stále díky TV archivu tu 
možnost má, zhlédnout televizní reportáž  
z každého ročníku. My jsme neusínali na 
vavřínech a každý rok jsme se snažili gala-
večer vyšperkovat. Pozvání například při-
jali významní hosté jako Dominik Hašek, 
Martin Procházka nebo David Svoboda, 
a nechtěli jsme na úrovni nijak pokles-
nout. Vyšší úroveň znamená vyšší nákla-
dy, s čímž nebyli všichni tehdejší zastupitelé 
zrovna za jedno. Samozřejmě se nás po těch 
letech zhostila i únava. Došli jsme k závěru, 
že je potřeba trochu inovace, změna. Roz-
hodli jsme se proto po deseti letech fun-
gování a spolupráce ukončit svoji činnost 
v anketě a nabídli jsme pomoc těm, kteří by 
chtěli v tomto rozjetém projektu pokračo-
vat. Bohužel, doposud se toho nikdo neujal. 

Za širokou škálou sportovních oddílů ve 
městě nestojí asi jen chuť a láska ke 
sportu jako takovému. Je to tak, že oddíly 
fungují i díky městským dotacím, protože 
velcí sponzoři, jako byl kdysi například 
tehdejší Kaučuk, nepřispívají?
A to je kámen úrazu. Dnes do sportu přispí-
vají spíše menší podnikatelé. Myslím si, že 
je škoda, že přední velké firmy, které hrají 
v Kralupech významnou roli například z hle-
diska zaměstnanosti lidí, dále s městem moc 
nespolupracují. Dle mého názoru by spolu-
práce s městem mohla být daleko větší. A to 
se netýká pouze sportovního odvětví. Nicmé-
ně si myslím, že nebýt příspěvků od města, 
velká část sportovních oddílů by nemohla 
fungovat. Proto patří vedení města a všem 
zastupitelům velké díky za to, že do sportu 
z rozpočtu města vyhrazují významnou fi-
nanční podporu, která se týká nejen vlastní 
činnosti oddílů a jednotlivců, ale i budování 
nových sportovišť a oprav těch stávajících.

ROZHOVOR s... Janem Špačkem, předsedou sportovní komise, zastupitelem

Ten, kdo chce, si vhodný 
sport v Kralupech najde
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PETR HOLOUŠ
25 let, trenér a zápasník Brazilského jiu-jitsu 
v Tiger – Jiu Jitsu Kralupy, student ČZU

Bojovým sportům se věnuji zhruba 17 let, momentálně 
trénuji pod vedením Michala Kvasničky. 

TRÉNINKY

3x týdně + individuální silová a technická příprava 

ÚSPĚCHY

Absolvoval přes 30 turnajů, více než 100 zápasů v Brazilském jiu-jitsu, grapplingu, 
combat jiu-jitsu. 
1. místo na M ČR 2019 v Brazilském jiu-jitsu (BJJ) pod organizací Wow
1. místo  na ME 2019 v BJJ pod organizací Wow
1. a 3. místo na M ČR 2018 v BJJ pod organizací IBJJF 
1. místo na M ČR 2018 v BJJ pod organizací Wow
1. místo na ME 2018 BJJ pod organizací Wow
2. místo na Akademickém M ČR 2018 pod organizací MMAA 
1. místo na M ČR  2017 v BJJ pod organizací Wow
3. místo na ME 2017 v BJJ pod organizací Wow
1. místo na M ČR 2016 v BJJ pod organizací Wow
2. místo Grappling Championship 2013 organizace NAGA 

PLÁNY DO BUDOUCNA

Rád bych se zdokonaloval jako trenér, abych mohl mé zkušenosti předávat dále. 
Motto: „Pro mě je nejdůležitější při zápase nikomu neublížit a každou chvíli na žíněn-
ce si maximálně užít.” 

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ BRAZILSKÉ JIU-JITSU

Na Brazilském jiu-jitsu mě nejvíce baví jeho komplexnost. Je zde stejně důležitá 
technika, síla, flexibilita, strategie, výdrž, a i když se člověk zraní, má možnost vždy 
trénovat alespoň jeden z těchto segmentů. Zároveň se limitům těla dá přizpůsobit 
i styl boje. Například když jsem si zlomil žebro, musel jsem se naučit nepouštět si 
soupeře na tělo, dnes to beru jako svou největší zbraň. A pokud je člověk rozumný, 
může trénovat nepřetržitě bez strachu z přetrénování nebo zranění. V letošním roce 
bych se chtěl zúčastnit všech soutěží v ČR, a to i za cenu, že nebudu vždy vítězem – 
chtěl bych hlavně sbírat zkušenosti.

ZÁLIBY

literatura, umění a kulturistika

MATĚJ KOZUBOVSKÝ
23 let, box, prodejce aut

K boxu jsem se dostal jako čtrnáctiletý. Od prvopo-
čátku trénuji u Luboše Šudy v Kralupech nad Vltavou, 
nicméně jako prcek jsem dělal taekwondo, s tím jsem 
začal zhruba v osmi letech. Anketa Sportovec Kralup:
6. místo Sportovec desetiletí (2008-2017) v kategorii 
jednotlivec.

TRÉNINKY 

každý den, často i 2x denně

ÚSPĚCHY 

Absolvoval cca 50 zápasů a získal 4 tituly.
2018 – profesionální mistr ČR 2018 v K1
2018 – účast na světových soutěžích Tatneft v ruské Kazani
2018 – účast na Fair Fight Promotions v ruském Jekatěrinburgu 
2017 – profesionální mistr ČR 2017 v thajském boxu
2017 – profesionální mistr Evropy 2017 v thajském boxu 
2014 – amatérský mistr ČR 2014 v thajském boxu

PLÁNY DO BUDOUCNA 

Momentálně mám domluvený odvetný zápas, který by měl proběhnout někdy v květ-
nu. Soupeřem by měl být Daniel Vítovec, zápasili jsme spolu o titul mistra ČR a post 
české jedničky v disciplíně K1 v 81kg. Turnaj se konal na galavečeru Heroes Gate na 
konci roku 2018. Vyhrál jsem na body, nicméně soupeř byl v zápase několikrát po-
čítaný a prodělal nelehká zranění. Na konci roku 2019 jsme se měli potkat v zápase 
znovu, ale měsíc před zápasem jsem si zlomil kůstku v zápěstí.
Moje největší laťka, kterou bych chtěl pokořit, je světová soutěž Tatneft v Rus-
ku. Chtěl bych se stát profesionálním mistrem světa v této soutěži.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ BOX

Na tomto sportu mě baví jeho komplexnost, jsou v něm všechny sportovní prvky 
– silová, rychlostní nebo vytrvalostní příprava, je to taková všehochuť. Ačkoliv 
může být box vnímán jako sport pro agresory nebo ty „méně chytré“, paradoxně 
je tomu naopak. Box je sport, ve kterém primární úkol hraje intelekt a důvtip. 
Nelze dělat box jen hrubou silou a nepřemýšlet u něj, je třeba vymýšlet strategii, 
reagovat na soupeře, na jeho úkony, na jeho taktiku a snažit se ho přelstít.  

ZÁLIBY 

sport obecně, hudba, divadlo – muzikály, výlety do přírody, čundrování, auta

MARTIN ŠTĚPÁN
24 let, alpské lyžování, Ski klub Kralupy, student 
Právnické fakulty UK

Lyžování se věnuji od tří let díky mému otci, závodit 
jsem začal v šesti letech. Anketa Sportovec Kralup: 
1. místo v roce 2010 v kategorii do 15 let
1. místo v letech 2011-2012 v kategorii 16-50 let
3. místo Sportovec desetiletí (2008-2017) v kategorii 
jednotlivec

TRÉNINKY 

1x až 2x denně

AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY

3. místo na M ČR 2020 v alpské kombinaci
5. místo na M ČR 2019 v paralelním slalomu
6. místo na M ČR 2019 ve slalomu
7. místo na M ČR 2020 v super-G
9. místo na Světové zimní univerziádě 2019, Rusko, Krasnojarsk

CELKOVÉ ÚSPĚCHY

2012 – 4. místo na Mistrovství světa juniorů v superG 
2011 a 2012 – 4x juniorský mistr České republiky
2012 – vítěz Českého poháru juniorů

PLÁNY DO BUDOUCNA 

V únoru 2020 jsem absolvoval sérii závodů Far East Cupu v jižní Koree. Aktuálně 
trénuji ve Špindlerově Mlýně a po zbývající sezónu budu objíždět závody kategorie 
FIS, především v Rakousku, Itálii, Německu, s cílem udržet nebo vylepšit umístění 
v českém i světovém žebříčku, a tak se opět nominovat do reprezentačního družstva 
ČR i na další sezónu. Vyvrcholením sezóny by pak mělo být Mistrovství ČR v točivých 
disciplínách koncem března ve Špindlerově Mlýně. Cílem je další medaile z M ČR.

DŮVODY, PROČ MĚ BAVÍ LYŽOVÁNÍ 

Je to velice všestranný sport, který kloubí dohromady všechny aspekty fyzického výko-
nu – síla, rovnováha, rychlost, koordinace aj., zároveň je také mentálně náročný. Právě 
díky jeho složitosti je to pro mě taková výzva. Navíc člověk dostane šanci procestovat 
velkou část světa ať už za závody, tak za lepšími sněhovými podmínkami pro trénink. 

ZÁLIBY

kytara, počítače, knížky, politika

Kralupská sportovní esa

S tematicky laděným číslem, věnovaným sportu, přicházíme s novou rubrikou. 
Každý měsíc budeme pravidelně představovat vynikající kralupské sportovce. 
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Anketa Sportovec Kralup chybí
■ Záměrem tohoto materiálu je otevřít diskusi nad tématem oceňování domácích sportovců. K tomuto účelu 
vznikla v roce 2008 anketa Sportovec Kralup nad Vltavou (organizovaná Lenkou Císlerovou, Jindřichem Kohmem a 
Janem Špačkem), která po celé jedno desetiletí mapovala dění na sportovních kolbištích. Nevěnovala se však jen 
dění hodnoceného roku, ale systematicky připomínala i sportovce a události, které dnes opatřujeme přívlastkem 
historické. Na své si přišli naděje, hvězdy, legendy i srdcaři vášně zvané sport.

PLUSY ANKETY
Jana Nová (Sokol): „Bezprostřední 
odpovědi zúčastněných. Poznání trenérů, 
sportovců, úspěchů a menších sportů, 
o kterých jsme dříve ani nevěděli, že 
je v Kralupech máme. Účast slavných 
sportovců, např. Davida Svobody.“ 

Zdeněk Vejrosta (turistika): „Setkání 
oddílů, seznámení se s činností mládeže 
z jiných oddílů, to jsou informace, které 
jinak nemám.“ 

Martin Štěpán (lyžování): „Byla to 
rekapitulace činnosti a výsledků 
sportovních oddílů. Mně to teď chybí.“ 

Jaroslav Holeček (judo): „Propagace 
sportu v Kralupech, setkání zástupců 
různých sportovních odvětví.“ 

Jiří Cimler (florbal): „Forma představení 
širokého spektra sportů a klubů.

Lukáš Hamza (Gladiátoři): „Líbilo se nám 
celé pojetí ankety.“

Adam Hájek (rugby): „Na galevečerech 
jsem oceňoval scénáře, celkový koncept 
večerů, jejich tematičnost.“

Adéla Haňurová (horolezectví): 
„Medailonky sportovců, vtipné pojetí 
a férovost, příjemná akce.“

Jindřich Novák (kanoistika): „Televizní 
medailonky nominovaných, které byly 
bezprostřední, nikým necenzurované. 
Motivační charakter vyhodnocování – 
mohl být první i ten, kdo nebyl nejlepší.“

Libor Štajer (hokej): „Prolínání sportů, 
setkávání sportovců, společenský přínos, 
akcentování historie.“ 

Zdeněk Tuháček (silový trojboj): „Velká 
práce pořadatelů, televizní medailonky, 
představování různých sportů.“

Veronika Váňová (moderní pětiboj): 
„Televizní medailonky, celkový průběh 
večera včetně moderování.“

Petr Slapnička (volejbal): „Myšlenka, 
celé aranžmá, přítomnost sportovních 
ikon, zviditelnění jednotlivých sportů 
v Kralupech.“

Tomáš Hradil (střelecký oddíl): „Myslím, 
že to byl příklad pro mladé začínající 
sportovce.“

Eva Jelínková (TIGER – JIU JITSU): 
„Nominační medailonky.“ 

Radana Hniličková (basketbal): „Zájem 
veřejnosti.“ 

SMYSL ANKETY

Veškerá filosofie ankety byla z mnoha 
úhlů pohledu vysvětlována po celé 

desetiletí na sportovních setkáních vedoucích 
sportovních klubů, v Almanaších, v komiksech 
i vtipech, byla vždy součástí zábavného 
programu, který se věnoval z více stran 
nějakému tématu. Pro účel rychlé a názorné 
komunikace organizátoři Sportovce Kralup 
definovali Kralupákovo jedenáctero.

KRALUPÁKOVA STOPA

Kreslený vtip Pavla Rychtaříka, na kterém si při desátém ročníku ankety 
Kralupák přeje, aby jeho stopa nezapadla, byl jedním z impulsů, ověřit si, jaký 

je po dvou letech absence sportovních galavečerů (neuskutečnily se ročníky 2018 
a 2019, nikdo zatím nepřipravuje ani ročník 2020) stav u samotných sportovců. 
Aby se anketa mohla konat, musí mít podporu města a musí o ni být zájem. 
Dva ze zásadních důvodů, které dovedly anketu po deseti ročnících k pauze, 
lze zcela jednoduše pojmenovat – vysoké náklady na její konání (zasloužilo by 
si samostatně zpracovaný materiál) a její filosofie i pravidla. Organizátorům 
ankety bylo opakovaně vytýkáno, že jsou nesrozumitelná a zbytečně složitá.

SETKÁNÍ ODDÍLŮ

Jak se lidově říká, když nevíte, nebo si nejste jistí, zeptejte se. A nejlépe u pramene. 
A protože diskuse o sportovcích bez sportovců na půdě radnice není asi tím pravým 

ořechovým, co by nabídlo relevantní odpovědi na otázky týkající se ankety Sportovec 
Kralup, napadlo mě využít lednové setkání předsedů kralupských sportovních klubů 
a požádat je o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho vyhodnocení vám zde přinášíme.

MATERIÁL A DOTAZNÍKY PŘIPRAVIL JINDŘICH KOHM, SPOLUORGANIZÁTOR SPORTOVCE KRALUP 2008-2016
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K aždá kralupská škola disponuje jednou 
či více tělocvičnami, které jsou, kromě 

žáků a studentů, hojně využívány rovněž 
sportovními oddíly, kluby či soukromý-
mi skupinami. Venkovní sportoviště škol 
jsou na tom obdobně. Za sportem je taktéž 
možno vyrazit na veřejná hřiště, jež jsou 
spravována městem, či do městem zříze-
ných prostor spadajících pod Kralupskou 
sportovní, spol. s r. o. A to nejsou zdaleka 
všechna sportoviště. Mapovali jsme různé 
možnosti a sportovní zázemí v Kralupech 
nad Vltavou. 

VEŘEJNÁ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Víceúčelové sportoviště
Celkem: 8
Kde: Minice (u bytových domů), sídliště 
V Zátiší, Hůrka, Lobeč, V Luhu, Lobeček – 
U Parku, ul. 28. října, Štefánikova

Venkovní posilovny
Celkem: 3
Kde: V Luhu, sídliště V Zátiší, Štefánikova
Na veřejných hřištích je nutno dodržo-
vat jeho provozní řád a chovat se v sou-
ladu s dodržováním veřejného pořádku. 
Tzn. že na sportovišti je zakázáno kou-
řit, konzumovat alkohol a omamné látky.  
Návštěvníci nesmí narušovat veřejný pořá-
dek nadměrným hlukem, vodit na sportovi-
ště psy a jiná zvířata, přinášet do prostoru 
skleněné lahve, ostré předměty, výbušniny, 
jedovaté látky a chemikálie, které by ohro-
žovaly zdraví a bezpečnost. V neposlední 

řadě na nových hřištích V Zátiší, V Lu-
hu a U Parku je na sportovišti zakázá-
no jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, 
skateboardech, in-line bruslích a dětských 
odrážedlech. Rovněž nesmí být při hrách 
používán hokejový puk. 

ŠKOLNÍ AREÁLY

ZŠ a MŠ Třebízského
Dagmar Kuzníková, ředitelka: „Tělocvič-
nu v tuto chvíli pronajímáme zejména pro  
oddíly stolního tenisu a fotbalu. Je využí-
vána od 17:00 do 22:00 hod. od pondělí do 
pátku a někdy i o víkendu. Nicméně v so-
botu a v neděli je možné si stále pronájem 
domluvit. Během hlavních prázdnin pro-
nájem nenabízíme, pokud ovšem někdo 
o půjčení tělocvičny požádá o vedlejších 
prázdninách, snažíme se požadavku vy-
hovět.“

ZŠ Václava Havla
Martin Luksík, ředitel: „Zájem o pronájem 
našich sportovišť je veliký. Mnoho zájemců 
musíme odmítnout. Jde především o ex-
ponované podvečerní časy. Celkem u nás 
sportuje 18 subjektů. Někteří z nich chodí 
i dvakrát týdně. Jedná se jak o sportovní 
kluby, tak i o „party“ rekreačních sportov-
ců. Tady vítězí fotbal a volejbal. Největší 
radost máme z našich bývalých žáků, kte-
ří se u nás pravidelně scházejí a sportují. 
Vždy však s každým uzavíráme smlouvu 
o pronájmu. Tu může uzavřít oddíl nebo  
jednotlivec jako fyzická osoba. Momen-

tálně je velká tělocvična volná v úterý, ve 
středu a ve čtvrtek od 20:00 hod. Malá 
tělocvična je k dispozici v pondělí, úterý 
a v pátek od 20:00 hod., ve středu od 17:00 
hod. Smlouvy na venkovní hřiště budeme 
uzavírat průběžně od března. Všechna 
sportoviště pronajímáme po celý rok, tře-
baže je během prázdnin zájem nižší.“

ZŠ Komenského
Ivana Pacholíková, zástupkyně ředitel-
ky: „Vzhledem k tomu, že má naše škola 
omezené prostorové možnosti tělocvič-
ny, pronájmu využívají spíše menší kluby 
– Takewondoo, Jiu-jitsu, Taneční škola. 
Pronájem tělocvičny většinou navazuje na 
výuku školní tělesné výchovy a tělocvična 
je přístupná do večerních hodin. Momen-
tálně se nám uvolnily páteční hodiny. Pro 
kluby je k dispozici šatna se sprchou a ná-
řaďovna pro uskladnění pomůcek ke cviče-
ní. Po dohodě není problém zapůjčit i naše 
vybavení. Co se týče pronájmu tělocvičny 
o prázdninách, záleží to na individuální 
domluvě. Prozatím nikdo z klubů neměl 
požadavek používat prostor i během léta. 
Avšak většinou o prázdninách se provádějí 
údržbové práce a i personální zabezpečení 
není 100%, přesto bychom například jed-
nodenní sportovní akci umožnili.“

ZŠ Generála Klapálka
Jitka Hinterholzingerová, učitelka: „Pro-
najímáme malou a velkou tělocvičnu, a to  
po – pá od 16:00 do 19:00 hod. jsou tělo-
cvičny obsazené volejbalisty – přípravka, 

Kralupská sportoviště

1.ANKETA A GALAVEČER 
SPORTOVEC KRALUP VÁM 

JAKO ODDÍLU CHYBÍ/NECHYBÍ 

Všech 20 oddílů odpovědělo,  
že jim anketa CHYBÍ.

2.OZNÁMKUJTE VÁŠ CELKOVÝ 
DOJEM Z ANKETY A GALAVEČERU 

SPORTOVEC KRALUP (2008 – 2016) ŠKOLNÍ 
ZNÁMKOU (1= nejlepší / 5 = nejhorší)

Průměrná známka 1,35

3.OZNÁMKUJTE, JAK PRO VÁS 
OSOBNĚ BYLA SROZUMITELNÁ 

PRAVIDLA A FILOSOFIE ANKETY (2008 
- 2016) , (1= nejlepší / 5 = nejhorší)

Průměrná známka 1,45

4.POKUD BY SE ANKETA A GALAVEČER 
VRÁTILI DO MĚSTSKÉHO 

KALENDÁŘE AKCÍ, JAK BY PODLE 
VÁS MĚLY VYPADAT. ZAKŘÍŽKUJTE 
VÁMI PREFEROVANOU ODPOVĚĎ.

Anketu i galavečer si přeji zachovat ve stejné 
podobě, jako v letech 2008 – 2016 – lehce sou-
těžní charakter /televizní medailónky/ projekce 
v kině spojená s moderovaným programem:

17x

Anketa i galavečer by mohly být provedeny 
ve střídmějším provedení (neuškodilo by to 
jejímu vyznění) a ušetřilo by se:

2x

Jsem pro zásadnější změny v pojetí ankety 
a galavečera:

0x

Chci, aby anketa měla více soutěžní charakter:
1x

ANKETA PŘEDSEDŮ KLUBŮ 
Anketní lístek vyplnili zástupci dvaceti sportovních oddílů
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žáci, kadetky. Dospělí volejbalisté prostory 
využívají taktéž v pondělí, středu a čtvrtek 
do 20:30 hod. Úterky a čtvrtky do 22:00 
hod. u nás trénují florbalisti. V sobotu a ne-
děli probíhají v tělocvičnách od 9:00 do 
16:00 hod. zápasy volejbalu. Jediné vol-
né okénko je u nás v pátek mezi 19:00 – 
22:00 hod. 

Venkovní sportoviště je převážně vyu-
žívané našimi žáky. Vzhledem k tomu, že 
u hřiště nejsou toalety, je případný proná-
jem pro veřejnost omezen. V prvním týdnu 
letních prázdnin bude venkovní sportoviště 
pronajato včetně tělocvičen a hygienického 
zázemí basketbalovému kempu, který se 
v naší škole pořádá pravidelně již několik 
let. Po zbytek letních prázdnin jsou spor-
toviště i  tělocvičny uzavřené, probíhá zde 
pravidelná údržba.“

 
ZŠ 28. října
Ivana Šulová, ředitelka: „Tělocvična je v naší 
škole celkem vytížená. Probíhají v ní různé 
kroužky pro žáky, sportovní hry, cirkusový 
i taneční kroužek, cvičení dětí z ASPV, ru-
gby, fotbal. Tělocvičnu si momentálně pro-
najímají jednotlivci pro cvičení dospělých 
– jóga, šermíři, cvičení na trampolínkách. 
V případě zájmu je tělocvična volná ve stře-
du a pátek odpoledne a večer. Během prázd-
nin tělocvičnu nepronajímáme.“

DG a SOŠE Kralupy 
Simona Herainová, hospodářka a osobní 
asistentka ředitele: „Pronajímáme malou 
i velkou tělocvičnu plus venkovní hřiš-
tě. Jelikož jsme řízeni Středočeským kra-
jem, na konci každého školního roku mu-
síme sepsat pro veřejnost nové oznámení 
o záměru o pronajímání tělocvičen. Toto 
oznámení je vyvěšeno jak na kraji, tak na 
budově gymnázia, tudíž si může kdoko-
liv z veřejnosti místnosti pronajmout. Tě- 
locvičny si pronajímají především trené-
ři zde z gymnázia – studio ATAK, trénuje 
zde baletní skupina, Rugby Club, cvičí se 
s flexibary, provozuje se zde bojové umění 
atd. Venkovní hřiště je obvykle pronajímá-
no na nohejbal. Pronájmy umožňujeme od 
pondělí do pátku a v neděli, tělocvičny od 
září do června a venkovní hřiště od dub-
na do října. Doba pronájmu tělocvičen je 
od 16:00 do 21:00 hod., hřiště funguje od 
17:30 do 20:00 hod. Volná místa jsou nyní 
jen ve čtvrtek ve velké tělocvičně od 19:30 
do 21:00 hod. a hřiště je k dispozici pouze 
ve středu.“

KRALUPSKÁ SPORTOVNÍ,  
SPOL. S R. O.

Tato sportovní organizace spravuje veškerá 
sportovní zařízení zřízená městem:

zimní stadion – ledová plocha (hokej, 
krasobruslení)
víceúčelová hala (určená na florbal, ho-
kejbal, futsal, badminton, in-line hokej, 
box, kick-box a různé kondiční tréninky) 
víceúčelové venkovní hřiště (určené na 
tenis, fotbal, nohejbal, basketbal, házenou, 
volejbal, beach volejbal, in-line bruslení, 
běh a skok daleký) 

V hale a na venkovním hřišti pravi-
delně trénují tyto oddíly: FBC Kralupy,  
Gladiátor training, Moderní pětiboj Kralu-
py, Tenisová škola a školička.
městské koupaliště (s tobogánem, sklu-
zavkou kamikadze, desetimetrovým sko-
kanským můstkem, bazénem pro plavce 
i neplavce, dětské brouzdaliště a hřiště na 
beach volejbal a s pevným povrchem). 
plavecký bazén se sportovní ha-
lou (velký bazén 25 m, dětský bazén, sau-
ny, wellness, lezecká stěna, hala vhodná na 
basketbal, florbal, futsal atd.).
hřiště Slavoj v Mikovicích (využíváno 
místním rugbyovým klubem)  

Vladimír Lánský, jednatel společnos-
ti: „Venkovní halu a hřiště si může pro- 
najmout k užívání kdokoliv. Na našich 
webových stránkách www.sportkralupy.
cz lze snadno naleznout rozpis ledové plo-
chy na celé období září až květen, navíc zde 
uživatel nalezne týdenní rozpisy na čtrnáct 
dní dopředu. To samé se týká i sportovní 
haly na sídlišti U Cukrovaru. Nutno po-
dotknout, že krytý bazén je v období od po-
loviny června do prvního zářijového týdne 
uzavřen. V hokejovém areálu je možné re-
zervaci uskutečnit přes e-mail nebo tele-
fonicky v časech od 6:00 do 22:00 hod. Na 
bazénu a sportovní hale lze rezervaci zajis-
tit stejným způsobem, a to přímo s mana-
žerkou objektu Gabrielou Motlovou.

Sportovní kluby, které využívají sporto- 
viště jako svoji „domovskou základnu“, mají 
rezervace na celý rok za pevně stanovenou 
cenu a většinou jsou tyto pronájmy s vede-
ním klubů během léta dohodnuté na další 
sezónu dopředu. Tento postup rezervací je 
platný pro sportovní halu, bazén, ledovou 
plochu, víceúčelovou halu a víceúčelové 
hřiště. Pro Rugbyové hřiště v Mikovicích 
funguje odlišný systém – s místním klubem 

uzavíráme celoroční smlouvu. Areály jsou 
k dispozici v časech od 6:00 do 22:00 hod., 
ledovou plochu je v případě zájmu možné 
využít až do 23:00 hod.

Víceúčelové hřiště, víceúčelová hala 
v areálu zimního stadionu, sportovní hala 
na sídl. U Cukrovaru jsou využívány celo-
ročně, i přes letní měsíce, a to dle potře-
by a finančních možností místních klubů, 
zpravidla jsou tato sportoviště využívána 
pro externí soustředění nebo kempy.“

SOKOL KRALUPY  
NAD VLTAVOU

Iveta Bendíková, vzdělavatelka, vedoucí pro-
pagační komise: „T. J. Sokol Kralupy vlastní 
jednu velkou a jednu menší tělocvičnu a zr-
cadlový sálek pro patnáct cvičenců. Pronájem 
mohou získat zájemci z veřejnosti po telefo-
nické dohodě. Potřebné informace, ceny i sou-
časný volný prostor tělocvičen je na našich 
webových stránkách www.sokol.kralupy.cz.

Venkovní sportoviště = sokoliště využí-
vají hlavně různé oddíly T. J. Sokol Kralupy. 
V době školního vyučování zde cvičí někte-
ré kralupské ZŠ i školní družiny. Na ven-
kovní sportoviště (mimo prostor pronajatý 
volejbalistům), mimo čas, kdy cvičí venku 
naše oddíly nebo kdy je hřiště pronajato, je 
umožněn vstup jednotlivcům z řad veřejnos-
ti. Pokud jde o organizovanou akci, je nutné 
si zajistit pronájem (včetně soc. zázemí a pří-
padně i šaten). Vstup je na vlastní nebezpe-
čí. Pravidla o používání sokoliště si můžete 
přečíst u vchodu do areálu. Pronájmy jsou 
po dohodě možné i během prázdnin.“

TĚLOCVIČNA DDM V ZÁTIŠÍ

Jaroslava Merfaitová, zástupce ředitele: 
„Tělocvičnu V Zátiší využíváme především 
pro naše kroužky, nicméně ji také nabízíme 
veřejnosti k pronájmu. Funguje zde pře- 
devším sálový fotbal, florbal, basketbal,  
volejbal a využívají ji i mládežnické oddíly 
sportovních organizací. Letošní rok je již 
téměř obsazený,  volné hodiny jsou k dis-
pozici pouze v pondělí od 19:00, ve čtvrtek 
od 19:30 a v sobotu odpo ledne a večer.“
Informace o dalších sportovištích, 
která ve městě fungují naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz
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V průběhu měsíce dubna 
a května proběhne ve městě 

strojní úklid místních komuni-
kací. Lidé tento úklid pravděpo-
dobně znají pod názvem „blo-
kové čištění“. Tuto akci zajišťují 
technické služby města každý 
rok. Důvodem pro tento způsob 
úklidu jsou nahromaděné nečis-
toty, prach a zbytky posypových 
materiálů, které je třeba po zimě 
co nejrychleji odstranit. Dle kli-
matických podmínek, řádově od 

listopadu do konce března, ne-
ní totiž možné používat strojní 
techniku pro zametání místních 
komunikací a tato absence údrž-
by je na jaře již velmi patrná.
Dodržujte dopravní značení, 
vyhnete se tak pokutě či 
odtahu vozidla
Blokové čištění je vždy dopro-
vázeno místní úpravou silniční-
ho provozu na kralupských ko-
munikacích pomocí přenosného  
dopravního značení, které je in-

stalováno v předstihu minimálně 
sedm dní v každé ulici.  Efektiv-
nost čištění je poté závislá na re-
spektování tohoto značení. Chtěl 
bych zdůraznit, že jeho nedodr-
žování bude ve spolupráci s měst-
skou policií sankcionováno poku-
tami, případně bude užito odtahů 
vozidel, což by se mohlo jejich 
majitelům značně prodražit. 
Plán blokového čištění  
na rok 2020
Plán čištění je předem pláno-

vaná akce. Pokud by chtěli ob-
čané dopředu znát den čištění 
komunikace v ulici, kde obvyk-
le parkují, je možné tyto infor-
mace dohledat i na stránkách 
TSM Kralupy www.tskralupy.
cz nebo www.mestokralupy.cz/
mesto/technicke-sluzby, infor-
mace o přechodném dopravním 
značení budou také uveřejněny 
na facebookových stránkách 
města či TSM. LUBOŠ NĚMEC, 

� ŘEDITEL�TSM�KRALUPY�N.�VLT.

T echnické služby města opravily v minu-
lém roce nemalé množství cest chodníků 

a vozovek a v tomto duchu budou pokračovat 
i v roce 2020. V případě příznivých klimatic-
kých podmínek započnou práce již v březnu. 
Obvykle začínáme drobnými opravami vý-
tluků asfaltových krytů starších vozovek. 
Vzhledem k dosavadnímu charakteru zimy 
však nepředpokládáme velký rozsah těch-

to prací. Stejně jako v minulém roce plánu-
jeme provést opravy chodníků, které jsou  
takřka za hranou své životnosti. Loni jsme 
se zaměřili na městskou část Lobeček, 
tento rok bychom se přesunuli do lokality 
Kralup – konkrétně do okolí fotbalového  
hřiště v Olších, kde po předchozích prove-
dených rekonstrukcích zůstaly některé staré 
chodníky nedotčeny. Nebude se však jednat 

pouze o tuto lokalitu, určitě se letos přesu-
neme i na jiná místa, vše bude závislé na 
aktuálních podmínkách a požadavcích ve-
dení města. Před započetím každé opravy 
jsou dotčení občané z přilehlých nemovitostí 
vždy řádně seznámeni s plánovanými opra-
vami tak, aby se mohli připravit na případ-
ná omezení spojená se stavebními pracemi.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL�TSM�KRALUPY�N.�VLT.

V dubnu a květnu proběhne blokové čištění

I TSM zajišťují opravy místních komunikací

PLÁN ZAJIŠŤOVÁNÍ SJÍZDNOSTI ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  
MĚSTA KRALUP NAD VLTAVOU 2020

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ukládá provést údržbu komunikací po zimním období na silnicích III. třídy a na místních komunikacích nejpoz-
ději do 31. 5 . Na základě tohoto zákona byl zpracován harmonogram údržby komunikací, která bude prováděna v těchto termínech:

1. 4. 2020

Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, Jose-
fa Hory, Chelčického, Vrchlického

3. 4. 2020

U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, V Hli-
ništi, Lidové nám., sídliště Hůrka

7. 4. 2020

Zátiší – sídliště

8. 4. 2020

Zátiší – parkoviště I, J. Palacha,  
Dvořákovo nám., Rubešova

15. 4. 2020

Masarykova, sídl. U Cukrovaru – II. část 
– od Fortuny po penzion

17. 4. 2020

Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Ježko-
va, Čechova – po Tomkovu, V Zátiší – 
parkoviště II, V Zátiší

21. 4. 2020

Hakenova, Družstevní, nám. Mládežní-
ků, Cesta Brigádníků, J. Wolkera,  
K. Čapka

22. 4. 2020 

Dr. Beneše, U Jeslí, Gagarinova

24. 4. 2020

Nerudova, Štefánikova, sídl. U Cukro-
varu IV. část (parkoviště od č.p. 1067 
– 1070) 

28. 4. 2020

B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, 
Sídliště, nám. Seiferta, Krakovská

29. 4. 2020

Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Mácho-

va 1/2, Alšova 1/2, Šmeralova, škola 
Třebízského, Předmostí

5. 5. 2020

Kuzmínova, Karsova, Vltavská, Lidická, 
Erbenova, V Luhu 

6. 5. 2020

Majerové, sídl. U Cukrovaru III. část – 
parkoviště č.p. 1088 – 1071, U Cukro-
varu + parkoviště, Lutovítova 

12. 5. 2020 

Máchova 1/2, Makarenkova, Kyjevská, 
Varšavská, Tylova, Tř. Legií, Alšova 1/2 

13. 5. 2020

Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Palac-
kého, Palackého nám., Husova, Jung-
mannova, V Zátiší – Parkoviště III 

15. 5. 2020

Sladkovského, sídl. U CukrovarU -  
I. část (Tyršova a podél č.p. 1063 – 
1066, parkoviště Chelčického, parkovi-
ště za Jízkem

19. 5. 2020

Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vodár-
ny, Klicperova, sídliště Minice

22. 5. 2020

Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Ho-
rymírova, V Zahradách, U Sociálního 
domu, Na Poláčku

26. 5. 2020

parkoviště Hůrka II, Čechova – od Tom-
kovy, Zeměchy

29. 5. 2020

Třebízského, drážní domy, Revoluční, 
Štefánikova – parkoviště

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali 
přechodné dopravní značení a přispěli tak k bezproblémové údržbě 
komunikací. Nerespektování dopravního značení bude řešeno 
ve spolupráci s městskou policií odtažením vozidla. Plán může 
být operativně měněn, o čemž budou obyvatelé včas informováni 
dopravním značením.

Ostatní ulice byly udržovány průběžně a budou i nadále udržovány 
dle rozpisu.
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J edlé oleje a tuky z vaření nepatří do ka-
nalizace. V praxi to znamená, že by se 

neměly vylévat do výlevek a dřezů v do-
mácnostech, ale ani do WC. Tuky a oleje 
vylévané do kanalizační sítě představují 
riziko pro průchodnost kanalizace. Jed-
ním z důvodů třídění tohoto odpadu je tedy 
odlehčení kanalizační síti, ale také čistír-
ně odpadních vod, ve které způsobují oleje 
a tuky značné komplikace. Navíc se jedná 
o dobře využitelný odpad, který lze s úspě-
chem recyklovat. Vysbírané jedlé oleje a tu-
ky v našem  městě se po recyklaci využívají 
jako palivo.  

Pro sběr tohoto druhu odpadu bylo po 
Kralupech rozmístěno 240 l speciálních 
černých nádob s uzamykatelným zeleným 
víkem, jejichž vývoz bude probíhat 1x za  
14 dní. Do těchto nádob patří použité jed-
lé oleje a tuky z domácností (např. fritova-
cí oleje, oleje po smažení) a ztužené jedlé 
tuky. Naopak do nádob rozhodně ne-
patří technické oleje (převodové, tlu-
mičové, motorové) a maziva a kapali-
ny. Oleje a tuky se vhazují do nádoby pouze 
v uzavřených plastových obalech (např. PET 
lahve), v žádném případě se do těchto nádob 
nesmí vhazovat ve skleněných obalech. Často 
dochází k jejich rozbití, a tím ke znečištění 
nádoby i okolí.  Jedlé oleje a tuky je dále mož-
no odnést do sběrného dvora v Libušině ulici.

Místa pro sběr jedlých 
olejů a tuků:

1. Lobeč – Purkyňovo náměstí

2. ulice Gen. Klapálka

3. sídliště V Zátiší

4. ulice Třída Legií

5. sídliště U Cukrovaru

6. ulice Seifertova 

Další novinkou je sběr kovů 
na vybraných stanovištích 
Kovy se budou v našem městě od poloviny 
března sbírat do 1 100 l kontejnerů označe-
ných šedým víkem. Do těchto nádob  patří 
drobnější kovový odpad, jako jsou plechov-

ky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alo-
bal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky.

Na sběrný dvůr v Libušině ulici lze kromě 
těchto menších odpadů odvážet i další ko-
vové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, 
vany, kola a další objemnější předměty. Do 
kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici 
nepatří plechovky od barev či tlakové nádob-
ky se zbytky nebezpečných látek. Tyto druhy  
odpadů se třídí ve sběrném dvoře samostat-
ně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické ko-
vy, jako jsou olovo či rtuť. Pozor na vysloužilé 
elektrospotřebiče, ty do těchto nádob také 
v žádném případě nelze umístit. Nenaklá-
dá se s nimi totiž jako s odpadem, ale jako 
se zpětně odebraným výrobkem. Vysloužilé 
elektrospotřebiče se sbírají do speciálních 
červených kontejnerů a ve sběrném dvoře. 
Místem zpětného odběru těchto vysloužilých 
výrobků jsou také prodejci elektrozařízení. 

HELENA TRAXLOVÁ

MĚÚ KRALUPY N. VLT., ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Místa pro sběr kovů: 
1. ulice Gen. Klapálka

2. sídliště V Zátiší

3. ulice Chelčického

4. ulice Vodárenská

5. ulice Třída Legií

6. sídliště U Cukrovaru

M ěsto Kralupy nad Vltavou nabízí i v le-
tošním roce možnost sběru biood-

padů do speciálních bionádob. V současné 
době této služby využívá téměř 800 domá- 
cností, které své vytříděné bioodpady uklá-
dají do biopopelnice, kterou mají odkoupe-
nu nebo v pronájmu od svozové společnosti. 
Každoročně se tímto způsobem vytřídí přes 
300 tun biologicky rozložitelného odpadu, 
který je následně uložen na kompostárnu. 
I v letošním roce bude město tuto službu 
pro své občany zajišťovat. Svoz bude probí-
hat vždy ve středu 1x za 14 dní v období od 
dubna do listopadu. Datum prvního svozu 
připadá v  tomto roce na středu 1. dubna 
2020 a poslední svoz proběhne ve středu 
25. listopadu 2020.

Občanům, kteří se do sběru bioodpa-
du zapojili již v předchozích letech, budou 
sběrné nádoby vyváženy automaticky. Není 
nutno se do systému svozu bioodpadu kaž-
doročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, odboru životního 

prostředí, kde dostanou veškeré informa-
ce o této službě. Kontaktní osobou je paní 
Helena Traxlová (tel.: 315 739 944, 2. patro 
– číslo dveří 216). 

Cena za roční pronájem biopopelni-
ce o objemu 240 litrů je 293 Kč za rok  
a u 140 litrové nádoby je cena stanovena na 
184 Kč za rok včetně DPH. 

Zájemci si také mohou speciální bioná-
dobu odkoupit do svého vlastnictví od do-
davatele služby, kterým je společnost FCC 
Regios, a.s.
Cena biopopelnice:
140 litrů - 1 127 Kč včetně DPH 
240 litrů - 1 403 Kč včetně DPH

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na 
kompostárnu bude stejně jako v předchá-
zejících letech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou.

A jaké biologicky rozložitelné odpady 
rostlinného původu je možno do bionádob 
ukládat?
} listí, tráva, plevel, seno
} zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, stará 
zemina z květináčů apod.
} kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, 
pořezané nebo zpracované štěpkovačem), piliny,  
hobliny, kůra
} spadlé ovoce
} zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů)
} čaj, káva
} skořápky ořechů 
} exkrementy drobných domácích zvířat
} neznečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu 

Co v žádném případě do bionádoby nepatří?
} maso, kosti
} oleje a tuky
} tekuté a mastné potraviny
} obaly od potravin
} uhynulá zvířata
} anorganický kočkolit

HELENA TRAXLOVÁ

MĚÚ KRALUPY N. VLT.,  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Od února došlo ke změně svozových 
dnů u papíru a plastů, nově probíhá 

jejich svoz v pondělí a v pátek,  
a to u obou komodit. 

Kralupy sbírají jedlé oleje a tuky 

Sběr bioodpadů přímo z domácností 
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Další výběrová řízení: Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury 
MěÚ na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ – sociálně 
právní ochrana dětí na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou)

Vedoucí oddělení silničního hospodářství a speciální stavební úřad, 
v rámci odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou

Referent odboru realizace investic a správy majetku

Referent oddělení správy majetku, v rámci odboru realizace investic 
a správy majetku na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské do-
volené)

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrová řízení:
 

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA 
KRALUPY NAD VLTAVOU 

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou 

Vzdělání: VŠ technického směru minimálně v bakalářském stu-
dijním programu (pozice je vhodná i pro absolventy)

Požadavky:

› znalost právních předpisů v oblasti hospodaření s energií
› orientace v oblasti veřejné správy
› znalost práce s projektovou dokumentací 
› zkušenosti s projektovým řízením 
› zkušenosti s energetickým managementem výhodou 
› bezúhonnost
› způsobilost k právním úkonům
› aktivní a samostatný přístup k práci
› schopnost samostatné i týmové spolupráce
› schopnost samostatného úsudku a rozhodování
› důslednost při jednání
› uživatelská znalost práce na PC
› řidičské oprávnění skupiny B 

Pracovní náplň:
› zajišťování plnění úkolů v oblasti energetické politiky města při 
naplňování cílů energetického plánu města, včetně Akčního plánu 
a agendy energetického managementu › naplňování informačního 
systému energetického managementu (analýza a kontrola věro-
hodnosti dat uložených v informačním systému) a zajištění kom-
plexnosti dat pro veškeré budovy a energetická hospodářství včet-
ně navazujících činností energetického managementu pro město 
(přezkoumávání spotřeb energií, sběr, sledování a vyhodnocová-
ní dat, dohled na implementaci energeticky úsporných opatření 
a jejich koordinace, nastavení systému energetického plánování) 
› dohled nad kontrolními procesy, dohled nad procesem přípravy 
investičních i neinvestičních projektů s dopadem na energetickou 
náročnost budov a provozu města › zajišťování školení v oblasti 
energetického managementu všech dotčených osob, koordinace 
hromadných nákupů energií, prověření možností a případná pří-
prava projektů EPC a dále vypracování připomínek k energetickým 
projektům a koncepcím v rámci města › vyřizování žádostí o novém 
připojení k médiím (elektřina, plyn, voda) na základě úkolů nad-
řízeného pracovníka › uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli 
médií (elektřina, plyn, voda) na základě plné moci udělené městem. 
Nástup: dle dohody 

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 3. 2020

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrová řízení:
 

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY 
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚÚ 

KRALUPY NAD VLTAVOU – AGENDA 
SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

A SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou a obce ve správním 
obvodu MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vzdělání: VOŠ, VŠ vzdělání výhodou

Požadavky:
› příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 
Sb.
› zkušenosti s výkonem správních činností ve veřejné správě 
výhodou
› příslušná zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 
Sb. vítána
› aktivní a samostatný přístup k práci
› komunikační schopnosti
› uživatelská znalost práce na PC
› řidičské oprávnění skupiny B

Pracovní náplň:
› výkon činností státní správy v přenesené působnosti ve věcech 
silnic II. a III. tříd na území správního obvodu MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování
a stavebním řádu
› výkon činností silničního správního úřadu ve věcech silnic II. 
a III. tříd a veřejně
přístupných účelových komunikací
› výkon činností speciálního silničního stavebního úřadu ve vě-
cech silnic II. a III. tříd,
› místních a veřejně přístupných účelových komunikací, jejich 
součástí a příslušenství
› souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti pro-
vozu na pozemních
komunikacích
› řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Lhůta pro podání přihlášek: do 1. 4. 2020

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz  
v záložce „volná pracovní místa“.

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
osobně do podatelny MěÚ, písemně na adresu: MěÚ Kralupy n. Vlt., Bc. Tereza Pulcová, Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy n. Vlt. Přihlášky NELZE zasílat prostřednictvím 
elektronické pošty. Kompletní znění obou výběrových řízení včetně jejich odlišnosti v pracovní náplni je uveřejněno na úřední desce MěÚ.
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N ejlepším úvodem do da-
né problematiky je od-

halení motivace, která Petra 
Nutila vedla k sepsání knihy 
o současném komunikačně 
velmi složitém světě: „Už ně-
kolik let na webu Manipulá-
toři.cz poodhalujeme falešné 
zprávy, vyvracíme konspira-
ce a bojujeme proti fámám 
a předsudkům. Upozorňu-
jeme na techniky, jež média 
využívají k přitáhnutí pozor-
nosti, vysvětlujeme, jaké mají 
zájmy a jak proměňují své čte-
náře na zdroj zisku. Upozor-
ňujeme na roli, jakou v šíření 
hoaxů a nesmyslů hrají soci-
ální sítě a politické zájmové skupiny.“ A na 
jaké otázky v naší nové pravidelné rub-
rice budeme postupně odpovídat? Co 
jsou to hoaxy? Jak poznat, co je pravda a co 
není? Jak odhalit falešnou zprávu? Jak nena-
letět? Proč nám média lžou? Ukazují zprávy 
svět, jaký skutečně je? Co je mediální gra-
motnost? A proč je potřeba kritické myšlení?
První téma se zaměří na nová média, 

často popisována jako interaktivní média 
(jedná se především o internet včetně so-
ciálních sítí, digitální komunikace), ve kte-
rých dochází k tzv. kyberšikaně. Co je tento 
pojem zač a jak se kyberšikana projevuje? 
Toto téma zpracovala Stanislava Valterová, 
koordinátorka prevence kriminality.

 
KYBERŠIKANA a její vznik
Podle průzkumů pošle průměrný puberťák 
60 textových zpráv denně. Dívky ve věku 14 
až 16 let pošlou kolem 100 textových zpráv 
denně. Obsahy až milionů zpráv, které jsou 
odeslány za jeden den, čím dál častěji ně-
koho ponižují, uráží a bezohledně zraňují.  
Pokud je takové ponižování a týrání přes so-
ciální sítě či mobilní telefony cílené, úmyslné 
a opakující se, mluvíme o kyberšikaně. Na 
rozdíl od „klasické šikany“ v reálném životě 
je kyberšikana o to horší, že prakticky ni-
kdy nekončí. Můžete dostávat smsky ve dne 
i v noci, ať jste ve škole, doma, na dovolené.

Oběti kyberšikany
Obětí kyberšikany se může stát prakticky 
kdokoliv. Mezi oběťmi i pachateli jsou jak 
děti, tak dospělí. Bohužel velmi často jsou 
i samotné děti původci kyberšikany. Je to 
pro ně jen hra na síti a mnohdy si ani neu-
vědomují následky svého jednání.

Prevence a obrana 
Nejlepší a nejdůležitější ochranou je samot-
ná prevence, která by měla začínat v rodině 
a být součástí škol. Buďme svým dětem/ 
žákům vzorem jak v chování k ostatním 
lidem, tak v chování na sociálních sítích 
a v používání mobilních telefonů. Nejdů-
ležitější je vybudovat důvěru mezi dětmi 
a rodiči, dětmi a pedagogy. Je nutné, aby 
se dítě s problémem svěřilo, teprve poté mu 
můžeme pomoci.
Zásadní je informovanost – především 

rodičů a pedagogů, kteří následně o proble-
matice kyberšikany s dětmi mluví.

„Pozor na kyberprostor!“ – doporu-
čení vycházející z projektu Středo-
českého kraje pro bezpečný internet:
} Zbystřete, pokud vaše dítě odchází od po-
čítače smutné, plačtivé nebo naopak pře-
mírně veselé.
} Nepokračujte v komunikaci s útočníkem.
} Nikdy nic nemažte – SMS, e-maily, i kon-

verzace ze sociálních sítí mo-
hou sloužit jako důkazy pro 
případné vyšetřování Policií 
ČR.
} Nezůstávejte s kyberšika-
nou sami – obraťte se s žá-
dostí o pomoc na svou rodi-
nu, přátele, školu, psychologa 
či přímo na Policii ČR.

Jak se v kyberprostoru 
chovat/nechovat?
Chovejme se v kyberprostoru 
jako v běžném životě – jako 
venku na ulici. Budete na uli-
ci bezdůvodně napadat a po-
nižovat  kamarády,  kolem-
jdoucí? Pravděpodobně NE! 

Budete se na ulici vystavovat nazí? Asi NE! 
Víte, že zveřejňování fotografií s nahými 
intimními partiemi nezletilých dětí může 
být považováno za šíření dětské pornogra-
fie? V kyberprostoru si mnozí dovolí víc 
než v reálném životě, domnívají se, že jsou 
zde schovaní, chránění, ale tak to vůbec 
není! Rodiče, pedagogové, mluvte s dětmi 
o etiketě na internetu, učte je empatii a úctě 
k ostatním lidem.

Pochopení problematiky  
prostřednictvím kinematografie
K pochopení problematiky mohou poslou-
žit nejrůznější dokumenty, seriály či krátké 
filmy. Např. český film nazvaný Na hory, 
nový český seriál Marty is dead (www.mar-
tyisdead.mall.tv), ve kterém jsou zobrazeny 
skutečné příběhy dětí – obětí kyberšikany. 
V neposlední řadě bude v březnu na filmo-
vých plátnech zahájeno promítání doku-
mentárního filmu V síti, který otevírá téma 
zneužívání dětí na internetu. 
Kyberkriminalita v České republice prud-

ce stoupá (v roce 2011 – 1 502 případů, v ro-
ce 2019 – 8 417 případů), mnozí z nás si toto 
velké riziko stále neuvědomují nebo nepři-
pouští a přitom se obětí může stát naprosto 
každý.  STANISLAVA VALTEROVÁ, 

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY

NA MĚÚ KRALUPY N. VLT.

■ V rubrice zastřešené názvem DIGITÁLNÍ SVĚT se budeme systematicky věnovat zvyšování mediální gramotnosti. 
Jsme velmi potěšeni, že se s námi o své zkušenosti bude pravidelně dělit odborník na tuto problematiku nezávislý 
žurnalista, zakladatel fact-checkingového webu Manipulátoři.cz a v neposlední řadě autor knihy Média, lži a příliš 
rychlý mozek – průvodce postpravdivým světem Petr Nutil. Témat k medializaci je obrovské množství, ale jak řekl 
jeden slavný vojevůdce přelomu sedmnáctého a osmnáctého století: „Kdo začal, má hotovou půlku.“ Za celou 
redakci Zpravodaje vám přejeme inspirativní čtení.

Digitální svět včetně jeho  
přínosů i nástrah

KYBERŠIKAN
A
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N ejtragičtější událostí historie města 
se stal nepříliš vydařený nálet na kra- 

lupskou rafinerii minerálních olejů dne  
22. 3. 1945. Z italských letišť tehdy kolem 
osmé hodiny ranní vzlétly směrem na Kra-
lupy 304. peruť a část páté peruti 15. ame-
rické letecké armády. Půl hodiny trvající 
bombardování začalo ve 12:29 hod. V devíti 
vlnách náletu svrhlo 145 amerických stro-
jů typu B-24 Liberator celkem 1 256 pum 
o celkové váze 316 tun.

První přesné zásahy byly směřovány do 
areálu rafinerie a sousední lakařské továr-
ny. Jedna z prvních ran však dopadla na 
jedinou tehdy plnou nádrž, která vybuchla 
a začala hořet. Požár vypukl také v továrně 
na barvy a v cisternách na nákladovém ná-
draží. To vše vytvořilo nad městem černý 
oblak dýmu, a tak bombardování muselo 
být provedeno „vizuální metodou“ bez mož-
nosti použití zaměřovací techniky.

Další pumy byly prakticky svrženy do 
kouře bez vizuálního kontaktu s cílem. Po 
shození veškeré munice se letadla kolem 
16:00 hod. vrátila zpět na italská letiště. 
Německá letadla během tohoto útoku ni-
jak nezasáhla.

Bombardování město zcela rozvrátilo. 
Vyžádalo si 145 lidských životů a velké ma-
jetkové škody. Bylo zničeno 22 kralupských 
továren, 16 veřejných budov a vlakové ná-
draží. Z celkového počtu 1 884 obytných 
domů bylo srovnáno se zemí 117 a poškoze-
no 993. Sirény leteckého poplachu byly sice 
spuštěny v 11:46 hod., následně však byly 
přerušeny zásahem do elektrického vede-

ní. Mnoho lidí se přesto zachránilo, když 
opustilo továrny a uteklo do okolních polí 
a zalesněných strání. Avšak v některých do-

mech zahynuly i celé rodiny včetně malých 
dětí. Střed města se po náletu zcela vylid-
nil. Obyvatelé odešli do okrajových čtvrtí 
či do okolních obcí. Bylo rozrušeno zásobo-
vání i obecní správa. Mimo organizovaného 
vyprošťování zavalených osob a odstraňo-
vání nevybuchlých bomb se hlavní opravné 
práce uskutečňovaly až v době po skončení 
války. Ovšem některé jizvy na tváři města 
jsou patrny dodnes, např. proluka na ná-
městí vedle budovy komerční banky.

V roce 2000 byla obětem náletu odha-
lena na zdi kralupského kostela pamětní 
deska vytvořená předním českým medai-
lérem Josefem Hvozdenským.

JAN RACEK, 

ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA KRALUPY N. VLT.

Z dejší součást Obvodního oddělení PČR 
Kralupy nad Vltavou jste doposud 

mohli navštívit na adrese Lutovítova 593. 
V únoru se však kompletně celé oddělení 
postupně stěhovalo do budovy vlakového 
nádraží, konkrétně na adresu ul. Nádražní 
č. p. 55. Na novém působišti bude obvodní 
oddělení PČR fungovat od 4. 3. 2020. 

 K přesunu dochází ze strategického hle-
diska – nové sídlo se nachází v lokalitě, 
kterou místní občané dle provedených an-
ket považují za nejrizikovější, co se týká 
její bezpečnosti. Občané přesun ze staré-
ho oddělení na nové nepocítí, stále bude 
zajištěn nepřetržitý výkon služby slouží-
cích policistů. „Dané místo je pro nás vý-
hodou, jelikož budeme přímo v centru, 

tak se dojezdové časy zasahujících hlídek 
zkrátí,“ vyzdvihuje klady nového působení 
vedoucí oddělení Ondřej Kladiva. Přesun 
ovšem přináší i negativa, a to především 
pro samotné občany. „Ti, kteří přijedou 
oznámit nějaký skutek, budou muset par-
kovat na vzdálenějších placených parko-
vištích. Na předchozím oddělení mohli 
občané parkovat bezplatně přímo u slu-
žebny, o toto privilegium bohužel přišli,“ 
upozorňuje na problematiku s parková-
ním O. Kladiva. 

Tuto situaci by však do budoucna mohla 
vyřešit výstavba parkovacího domu v blíz-
kosti nádraží, konkrétně v prostoru býva-
lých jatek v Libušině ulici, která by měla 
být zahájena již tento rok.

POMOZTE POLICISTŮM  
PŘI PÁTRÁNÍ PO SVĚDCÍCH 
NEHODY
Dopravní policisté 
na Mělnicku šetří 
nehodu, během 
níž v pátek  
14. února před 
půl desátou dopo-
ledne najela cyk-
listka na obrubník 
a spadla. Při pádu 
se střetla s právě procházející chodkyní. K udá-
losti došlo v Nerudově ulici v Kralupech nad 
Vltavou, kde oběma ženám pomáhali kolem-
jdoucí občané.
Policisté nyní žádají cyklistku, která spadla, 
a svědky nehody, aby se přihlásili na dopravním 
inspektorátu v Mělníku, případně mohou poli-
cisty kontaktovat na tel. čísle 974 876 250.   
Lze využít také bezplatnou linku 158.

EVA HAŠLOVÁ,
KOMISAŘ

Nálet 22. března 1945 

Posílení bezpečnosti  
na kralupském nádraží

Zničené kolejiště  
na nádraží

Škody v rafinerii, tzv. petrolejce

Jungmannova ulice, 
pohled směrem k náměstí, 
vlevo obchod U Vlachů, 
vpravo Zelenkův
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střípky z linky 156 � 
u  3. 1. v 19:08 na l. 156 přijato oznámení 
pana L., že v ul. Karsova se pohybuje muž, který 
spadl z jízdního kola a to tak, že se udeřil hlavou 
o obrubník. Pan L. uvedl, že poskytne muži první 
pomoc do příjezdu hlídky MP. Prostřednictvím DS 
informována RZS. Hlídka se na místo dostavila 
za použití VRZ. Následně zjistila, že cyklista je 
ve zjevně podnapilém stavu. RZS si po příjezdu 
převzala muže ihned do péče. Muži následně 
v sanitě vypadly z tašky čtyři průhledné igelitové 
pytlíky se sušinou rostliny. Hlídka usoudila, že 
by se mohlo jednat o sušinu marihuany, a proto 
byla prostřednictvím DS na místo přivolána 
hlídka PČR. Hlídkou MP byla u muže provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem pozitivním přes 
tři promile alkoholu v dechu. Na místo se také 
dostavila matka muže, jež si převzala jízdní kolo. 
Muž byl RZS za doprovodu hlídky MP převezen 
do nemocnice. Hlídka PČR si celou věc převzala 
k dalšímu šetření. 

u 5. 1. v 12:32 na l. 156 přijala DS oznámení 
muže, který uvedl, že stojí na skále nad lokalitou 
Lobeč a z důvodu tíživé životní situace přemýšlí, 
že svůj život ukončí skokem ze skály. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP. Hlídka MP na místě 
zajistila muže stojícího na okraji skalnatého 
výběžku. Muž strážníkům potvrdil slova, jež sdělil 
DS. Muž byl strážníkem vyzván, aby se přemístil 
na bezpečnější místo, což učinil. Následně začal 
s hlídkou MP komunikovat a popisovat, co jej tíží. 
Po celou dobu byl velmi neklidný. Prostřednictvím 
DS byla na místo přivolána RZS a PČR. Muž byl 
za doprovodu PČR odvezen RZS do nemocnice. 

u  15. 1. v 19:38 přijata žádost z OO PČR 
o součinnost při prověření přijatého oznámení, 
kdy se dvě nezletilé děti nacházejí doma pod 
dozorem rodičů, kteří jsou ve zjevně podnapilém 

stavu a nedokáží se o své děti postarat. Hlídka 
MP se dostavila na místo, kde zjistila, že se 
oznámení zakládá na pravdě. U jednoho z dětí 
si hlídka MP povšimla podlitin na těle, a proto 
byla o celé věci prostřednictvím DS vyrozuměna 
pracovnice OSPOD, PČR a RZS. Hlídka provedla 
u obou rodičů orientační dechovou zkoušku 
na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 
pozitivním. U muže bylo naměřeno přes 2 promile 
a u ženy přes 3 promile alkoholu v dechu. Matka 
dětí nebyla schopná souvislé komunikace. Otec 
dětí uvedl, že on i žena mají problém s alkoholem 
a nejsou schopni se o děti řádně postarat. Ani 
jeden z rodičů neměl viditelné známky zranění, 
lékařské ošetření odmítli. Za přítomnosti 
pracovnic OSPOD byly obě děti převezeny RZS 
do nemocnice k dalšímu vyšetření. Hlídka PČR 
si následně celou věc převzala k dalšímu šetření.

u 18. 1. v 20:10 na l. 156 přijato oznámení 
průvodčího ČD, že ve vlaku u nástupiště č. 4 se 
nachází muž, kterého nelze vzbudit a z kterého 
je cítit alkohol. Dále uvedl, že věc oznámil také 
na l. 155. Hlídka na místě zjistila, že se jedná 
o mladistvého, jenž byl ve zjevně podnapilém 
stavu. Mladistvý s hlídkou MP komunikoval 
a předal kontakt na matku, která byla o celé věci 
vyrozuměna a následně se dostavila na místo. 
U mladistvého byla hlídkou MP provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem pozitivním přes dvě 
promile alkoholu. Mladistvý chlapec hlídce uvedl, 
že alkohol popíjel ve Velvarech, ale nedokázal 
sdělit, kdo mu alkohol prodal nebo podal. Lékař 
RZS rozhodl o převozu chlapce do nemocnice 
z důvodu intoxikace alkoholem. O celé věci byla 
informována pracovnice OSPOD. 

u 22. 1. v 10:04 hlídka MP v rámci pochůzkové 
kontrolní činnosti zaznamenala v hale ČD  

v ul. Nádražní chlapce, který odpovídal 
povinné školní docházce. Chlapec hlídce 
potvrdil, že navštěvuje ZŠ a uvedl, že se mu do 
školy nechtělo, čeká na vlak a pojede domů. 
Prostřednictvím DS MP byla kontaktována 
ředitelka ZŠ, která potvrdila, že chlapec školu 
navštěvuje, ale za nepřítomnost omluven není. 
Hlídka chlapce doprovodila do ZŠ, kde si jej 
převzala ředitelka školy, jež o věci informovala 
zákonné zástupce chlapce. O celé věci byla 
vyrozuměna rovněž pracovnice OSPOD. 

u 28. 1. v 10:58 na l. 156 přijato oznámení 
zaměstnance ostrahy OD Lidl, že na prodejně 
spatřil prostřednictvím KDS ženu, jež si vkládala 
zboží do batohu a následně prošla pokladní zónou 
bez zaplacení. Ostraha požádala ženu, aby na místě 
vyčkala do příjezdu hlídky MP, což učinila. Hlídka MP 
na místě zjistila, že žena odcizila dvě láhve alkoholu, 
cukrovinky a spodní prádlo v celkové hodnotě 800 
Kč. Žena argumentovala tím, že je nezaměstnaná 
a nemá peníze na zaplacení. Následně bylo 
zjištěno, že žena kradla zboží opakovaně v různých 
prodejnách a celková způsobená škoda za tyto 
přestupky přesáhla hranici 5 000 Kč. Z důvodu 
podezření ze spáchání trestného činu krádeže si 
PČR převzala věc k dalšímu šetření. 

DS MP – Dozorčí služba Městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
ZS ASČR – Záchranná služba Asociace samaritánů ČR
VRZ – zvláštní zvukové a rozhlasové zařízení
PČR – Policie ČR
ČD – České dráhy
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ Kpy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY, 

MĚP KRALUPY N. VLT.

N a začátku února přijala dozorčí služ-
ba Městské policie oznámení, že  

v ul. Tylova se v jednom z domů pohy-
bovali dva muži a nabízeli nájemníkům 
výměnu vložky zámku u dveří bytu. S nej-
větší pravděpodobností se mohlo jednat 
o podomní prodej a nekalou praktiku  
tzv. šmejdů. Podle informací přistoupilo 
na nabídku několik nájemníků a za výmě-
nu zámku pak této dvojici mužů zaplati-
li částku přesahující 4 500 Kč. Hodno-
ta kvalitní bezpečnostní vložky a zámku 
dveří vč. provedených prací by při tom 
nemusela přesáhnout částku 2 000 Kč. 
Navíc zde hrozí riziko, že si podomní pro-
dejci mohou ponechat duplikát klíče a váš 
byt navštíví znovu. Doporučujeme tak ob-
čanům, aby se obrátili na služby certifi-
kovaných zámečníků nebo na kamennou 

prodejnu zámečnictví a informovali se 
o dalším možném postupu pro bezpečné 
zajištění svého bytu. 

Podomní a pochůzkový prodej je na 
území města Kralupy nad Vltavou za-
kázán Nařízením města (dále jen „NM“) 
č. 1/2013. Porušení se postihuje podle 
zvláštních právních předpisů. V přípa-
dě, že ve vašem domě obchází podomní 
prodejce, je potřeba věc ohlásit na Měst-
skou policii nebo Policii ČR, aby se někdo 
jiný nenapálil. 

Je třeba být vždy opatrný a obezřetný. 
Neotvírat dveře, pokud nevíme, kdo za ni-
mi je. V případě, že v nás nabídka vzbudí 
zájem, měli bychom si nechat čas na roz- 
myšlenou nebo se poradit s blízkými. 

Více informací také na:
https://www.mul-t-lock.com
https://www.evva.com/cz-cz
https://www.fab.cz/cs/site/fabcz

Pozor na podomní prodejce! 

KZ03_2020.indd   16 27.02.20   9:04



17www.mestokralupy.cz   DNY KRALUP/KULTURA BŘEZEN 2020    KZ

L etošní ročník městských 
oslav Dny Kralup proběh-

ne od 3. do 7. června a můžete 
se opět těšit na spoustu spor-
tovních, kulturních, vzděláva-
cích a hlavně zábavních akti-
vit pořádaných v rámci celého 
města. 

Novinkou a největší změnou 
oproti předešlým slanostem bu-
de přesunutí oficiálního slav-
nostního zahájení ze středy na 
pátek. Páteční program začne 
na náměstí po 17:00 hod., jeho 
součástí bude hudební produk-
ce a spousta dobrého občerst-

vení. Od 22:00 hod. pak začne 
již tradiční letní kino u kostela. 
O filmu, který se bude promítat, 
rozhodnete vy. Hlasovat můžete 
na facebookové události „Dny 
Kralup 2020“. 

Na této stránce se zároveň 
dozvíte nejčerstvější novinky, 

které by vám neměly uniknout. 
Novinky můžete sledovat také 
na www.dnykralup.cz. V příš-
tím čísle Kralupského Zpra-
vodaje vás budeme informo-
vat o kapelách, které vystoupí 
v rámci sobotního hudebního 
festivalu.

K ino Vltava čeká rekon-
strukce sedadel, z toho-

to důvodu bude sál od 10. 3.  
do 30. 3. 2020 uzavřený. Se- 
dadla v našem kině sloužila 
dlouhých 19 let a látka na nich 
začínala být tak opotřebovaná, 
že ji dokázal poškodit i sebe-
menší ostrý předmět (nejčas-

těji klíče v kapse kalhot). Z toho 
důvodu se budou měnit výplně 
a potahy na všech sedadlech. 

Největší změnou pak projde 
poslední čtrnáctá řada, kde 
budou dvousedadla nahra-
zena komfortnějšími sedadly 
typu C766, která můžete znát  
i z některých českých multiple-
xů. Diváci ale o dvousedadla 
nepřijdou. Budou rozmístěna 
po sále tak, aby si návštěvníci, 
kteří tato sedadla rádi využíva-
jí, mohli vybrat, jak daleko od 
plátna budou sedět.

Letos se akce poprvé uskuteční v Kralupech nad Vlta-
vou v nově zrekonstruovaném kulturním sále NA KRÉTĚ. 
K tanci i poslechu zahrají kapely VOCAL BAND Markéty  
Aptové, která představí své energické pop-rockové vystou-
pení ve 4hlasých úpravách, a MADE IN GARAGE, jež se po-
stará jako vždy o úžasnou ROCKovou párty. Tradičně bude 
nedílnou součástí  ZELENÉ PIVO a poteče proudem!  Celá 
akce je zaměřena na všechny, kteří milují živou pop-rocko-
vou hudbu, zábavu, pivo a tanec, takže kdo si chce pořádně 
užít příchod jara ve velkém stylu, ať neváhá a přijde ve čtvr-
tek 9. 4. 2020 NA KRÉTU. Pro odvážnější návštěvníky je 
doporučený zelený dress code. V průběhu večera bude vy-
hlášena soutěž o nejzelenějšího muže či ženu, jejíž výherce 
získá 2 ks zeleného likéru Božkov! (V pátek 10. 4. je státní 
svátek, tedy den pracovního volna.)

Rezervace vstupenek je možná na emailu:  
hrdinovam@seznam.cz nebo přímo v restauraci NA KRÉTĚ.

MARKÉTA HRDINOVÁ, 

POŘADATEL

Letošní Dny Kralup 2020 nově

Komfortnější sledování 
filmů z nových sedadel
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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.

BŘEZEN 2020

Úterý 10. března  16:30

ČAJ O PÁTÉ
Příjemné setkání u sklenky vína, podvečer plný krás-
ných písniček v podání Kozelkovy trojky.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

Středa 11. března  17:00 (malý sál)

,,MALOVÁNÍ S RADOSTÍ“
Vernisáž výstavy obrazů Anny Moudré. 
Ve středu 11. března se v malém sále Kulturního do-
mu Vltava uskuteční vernisáž  prodejní výstavy obrazů 
kralupské rodačky Anny Moudré. 
Výstava potrvá do 2. 4. 2020 a bude otevřena v pra-
covní době kanceláře KD Vltava a během akcí kultur-
ního domu. Vstup na výstavu zdarma.

Úterý 17. března  19:00

VEČER HUDBY A POEZIE
Komponovaný večer plný krásné poezie protknuté 
hudbou. V podání herce Jana Šťastného uslyšíte ver-
še Jana Nerudy, Jiřího Wolkera, Arthura Rimbauda, 
Jaroslava Seiferta a dalších básníků. Jitka Jiřičková 
(housle) a Vítězslav Podrazil (klavír) podtrhnou verše 
skladbami Antona Rubinsteina, Josefa Suka, Antonína 
Dvořáka, Vittoria Montiho.

Vstupné: 170,-, 140,- senior, student 

Čtvrtek 19. března 19:30

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

Pátek 20. března  19:00

PUNK ROCK RÁDIO 
TOUR 2020
Společné turné kapel TOTÁLNÍ 
NASAZENÍ, THE FIALKY A NEŽFALEŠ
V polovině března 2020 vyráží na společné turné tři 
přední punk rockové kapely – Totální nasazení, The 
Fialky a Nežfaleš.
Těšit se můžete na celkem třináct zastávek po Če-
chách, Moravě a Slovensku. Turné je pokračováním 
úspěšné šňůry po kulturních domech, která proběhla 
na jaře minulého roku u příležitosti vydání nového alba 
(Kazoo or Die!) kapely Totální nasazení.
V roce 2020 vychází pro změnu novinka kapely The 
Fialky, která ponese název Punk rock rádio, odtud 

i název aktuálního turné. Třetího do party si kapely 
tentokrát vybraly „služebně“ nejmladšího parťáka – 
punk rockovou Nežfaleš. Na vybraných místech doplní 
tuto společnost buď slánští Deratizéři nebo Dilemma 
in Cinema (obě kapely personálně propojeny s Totál-
ním nasazením).
Na rozdíl od minulého roku kapely zavítají kromě kul-
turních domů i do několika velkých klubů. Vrátí se na 
osvědčená místa, ale dorazí i do zcela nových prostor.
Vstupné v předprodeji: 190,-, v den akce 250,-  
(vč. dříve vytvořených rezervací).
Vstupenky jsou k dostání také v síti TICKETMASTER.

Otevření: 19:00

Pondělí 23. března 10:00

FILHARMONIŠTĚ PODRUHÉ
Děti a vážná hudba jdou dohromady.
Unikátní hudební program, který měl v Kralupech pre-
miéru v loňském září, se do KD Vltava vrací s novým 
programem.
Koncert je určen pro rodiče a děti od 0 do 3 let.
K poslechu hraje profesionální dechové kvarteto Gau-
dioso. V repertoáru má vážnou i nevážnou hudbu.
Přineste si deky, svačinky a nezapomeňte na dobrou 
náladu. Vstupné: 140,- dospělý, 60,- dítě

Středa 25. března  19:00

TANČÍME
Taneční večer plný krásných rytmů v podání Markéty 
Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

Úterý 31. března  19:00

LYRA DA CAMERA 
Tóny sladké Francie
Večer plný skladeb francouzských mistrů. Lyra da Ca-
mera představí tyto autory: Jean Phillip Rammeau, 
Francois Couperin, Jean Maria Leclaire, Jean Baptiste 
Loeillet di London a další. 
Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – so-
prán, Kateřina Chudobová – flétny, Bledar Zajmi – 
violoncello.
 Vstupné: 170,-, 140,- senior, student 

Středa 1. dubna  16:30

ČAJ O PÁTÉ
Příjemné setkání u sklenky vína, podvečer plný krás-
ných písniček v podání Kozelkovy trojky.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 60,-

Čtvrtek 2. dubna  19:00

VĚRA MARTINOVÁ – 
JUBILEUM TOUR 2020
V roce 2020 chystá Věra Martinová koncertní turné ke 
svému výročí narození. K tomuto významnému život-
nímu jubileu si nadělí i zbrusu nové řadové CD, jehož 
vydavatelem bude společnost Supraphon.
Věra Martinová je výraznou osobností naší hudební 
scény s nezaměnitelným stylem a jistě není třeba ji 
dlouze představovat. Toto o ní před pár lety napsal 
v recenzi pro koncert v Žatci pan Jiří Navrátil z Žatec-
kého a lounského deníku.cz: „Její písně, to je taková 
pop-music v country obalu. Kytaru si na krk nevěší jen 
pro okrasu, je totiž absolventkou státní konzervatoře. 
Své písně si v některých případech sama skládá, a to 
jak hudbu, tak i texty. Její první seznámení s kytarou 
proběhlo již v osmi letech, kdy ji dostala k narozeni-
nám. Proslavila se jako členka skupiny Schovanky. 
Na sólovou country dráhu ji vystřelila píseň Malý dům 
nad skálou, která se v 80. letech stala hitem v celém 
tehdejším Československu.“
Věru Martinovou na tomto turné opět doprovodí její 
skupina ve složení Bára Šůstková – housle, ukulele 
a zpěv, Jakub Juránek – kytary a zpěv, Jan Neruda – 
basová kytara, Adrian Ševeček – bicí.
Délka programu je zhruba 90 minut.

Vstupné: 350,- 

Pátek 10. dubna  19:00

divadelní představení 

PENZION  
PRO SVOBODNÉ PÁNY!

Neděle 18. dubna  20:00

KONCERT KAPELY VESNA
Vesna je dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fu-
xové. Cena v předprodeji: 240,-

Cena v den akce: 300,-  
(vč. dříve vytvořených rezervací)

TANEČNÍ KURZY V BŘEZNU: 8. 3., 15. 3., 22. 3. (29. 3. POUZE DOSPĚLÍ)
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

Loutkový soubor Rolnička uvede dne  
18. 3. 2020 od 16:30 pohádku ,O ZAKLETÉ 
PRINCEZNĚ, režie Z. Hrazděrová. Vstupenky 
koupíte na místě před představením.

Rolnička� 

Děkujeme za trpělivost 
všem předplatitelům 
abomoná a divákům, 

kteří na toto nádherné 
představení čekali. 
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Večer, který vás přenese v čase zpátky ke kořenům!

Koncert kapely Vesna 18. 4. 2020 ve 20:00 hod.
Vesna je dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové. V listopadu 2018 
Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci Ceny 
Anděl na Objev roku. Hudebně se obrací ke kořenům a je charakteristická 
snovými texty. Na desce je mj. i společný duet Patricie a Vojty Dyka, který 
píseň spolu s Vesnou poprvé předvedl na hudební a taneční show v Obecním 
domě. 17. 1. 2019 vystoupila Vesna jako support skandinávské zpěvačky 
Aurora. Momentálně Vesna vyráží na první klubové turné #MyaVy.

Vstupenky na: www.kasskralupy.cz

Masopust nás baví!

Velký dík všem, v maskách i bez, všem milým lidem, kteří přišli, aby se setkali s přáteli 
a pobavili se. Velice děkujeme štědrým sousedům, jež nás u DDM, vinotéky Na Františku, 
cukrárny Ruben, kavárny Riegrovka, restaurace Na Františku a v Arts Café přivítali a pohostili. 
Dále děkujeme všem sokolům, kteří pro děti připravili veselé soutěže, a městským strážníkům 
za bezpečný průchod průvodu městem. Ať žije masopust!

Jitka Košťálová, produkční KD Vltava
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M ěsíc únor proběhl především ve zna-
mení okresních kol soutěží, z nichž 

dvě organizovala naše škola (hra na housle, 
hra na kytaru), soutěž ve hře na klavír pak 
organizovala ZUŠ Neratovice.

 Ve hře na kytaru za naši školu v různých 
kategoriích obsadil jeden žák 3. místo, dva 
žáci 2. místo a dva žáci 1. místo s postupem 
do krajského kola (Vojtěch Šustr, Pavlína 
Bajčanová). Postoupilo rovněž Kralupské 
kytarové kvarteto ve složení P. Bajčanová, 
J. Pechač, Z. Królová a Phuong Pham Phu 
Anh Jůlie. Jejich učiteli jsou H. Němcová 
a Z. Dvořák.

 I v soutěži ve hře na housle se žákům da-
řilo, do dalšího kola postupují Vít Šimon 
a Michaela Jurková (oba ze třídy p. učitelky 
E. Myšíkové).

 Ani klavíristé nezůstali pozadu a obsadili 
tři 3. místa a dvě druhá. První místo ob-
sadil Matouš Jan Pechač a tři první místa 
s postupem získali Natalie Claire Peliká-
nová, Daniel Pelikán a Kateřina Živná. Žá-
ci jsou ze tříd J. Dobiáše, M. Demeterové,  
T. Prolatové a MgA. M. Lubynecké.

 Všem žákům i jejich pedagogům děkuje-
me a gratulujeme!

Během února proběhl 6. ročník Taneč-
ního galavečera, na kterém vystoupili žáci 
tanečních oborů ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
a ZUŠ Velvary společně s Tanečním studiem 
Z. Štarkové. Tohoto festivalu se zúčastni-
lo na 150 tanečníků a tanečnic. 18. února 
proběhl veřejný žákovský koncert.

 Srdečně vás zveme na březnové koncerty, 
z nichž se jako první uskuteční Koncert po-
pulárních melodií dne 17. března od 18:00 
v sále ZUŠ v hotelu Sport. Druhým vystou-
pením bude 24. března od 17:30 koncert 
pod názvem Pódium patří dětem, ve kterém 
se naši žáci představí nejen jako sólisté, ale 
i jako hudební doprovod. Tento koncert se 
bude konat v prostorách místního muzea.

	Závěrem	oznamuji,	že	z	organizač-
ních	důvodů	budou	probíhat	přijí-
mací	a	talentové	zkoušky	pro	školní	
rok	2020/	2021	v	těchto	časnějších	
termínech:

Pondělí 30. 3. 
(v suterénních prostorách ZŠ a MŠ Třebízského):
Taneční obor (S. Hodková: 14:00 – 17:00)
Literárně – dramatický obor (J. Bouchner: 
14:30 – 18:30 + pátek 3. 4. 15:00 – 16:00)
Výtvarný obor (Keramika jinak, J. Jeslínková 
13:30 – 18:00 + úterý 31. 3. 12:30 – 16:30)

Úterý 31. 3.
Hudební obor (ZUŠ Riegrova 13:30 – 18:30), náhradní 
termín 20. 4. od 14:00 do 18:00

Středa 1. 4.
Výtvarný obor (plošná tvorba D. Chladová 
12:30 – 17:00)

Čtvrtek 2. 4.
Výtvarný obor (plošná tvorba M. Růžička 
14:00 – 18:30)

Bližší informace najdete na:
www.zuskralupy.cz.
Děkujeme a těšíme se na shledanou!

LUBOŠ HARAZIN

ŘEDITEL ŠKOLY

Na konci ledna 2019 uspořádal spolek Hudba staví chrámy spo-
lečně s kulturním domem Vltava benefiční koncert se sbírkou 

na opravu zeměšských varhan. Na koncertě vystoupilo duo Two 
Faces, které hraje a zpívá ve složení Daniela Valtová Kosinová 
(zpěv a klavír) a Jarmila Kosinová (zpěv, perkuse, klávesy). Tato 
dvojice zde úspěšně vystupovala již před rokem a opět věnovala 
svůj honorář na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křti-
tele v Zeměchách. Během koncertu se takto díky nim i návštěvní-
kům nashromáždilo téměř 10.000,-, za které je náš spolek vděčný. 
Děkujeme všem, kteří se koncertu zúčastnili a přispěli na opravu 
varhan.

Děkujeme duu Two Faces za příjemný večer plný pohodových 
a krásných písní i za jejich ochotu přijet a pomoci.

Spolek Hudba staví chrámy také děkuje svému spolupořadateli 
KD Vltava za poskytnutí prostor, vstřícný přístup a jmenovitě Jitce 
Košťálové za pomoc při organizaci celého koncertu.

ZA SPOLEK HUDBA STAVÍ CHRÁMY VERONIKA SEDLÁČKOVÁ

ZUŠ Kralupy slaví úspěchy

Benefiční koncert pro varhany KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
si vás dovoluje pozvat na zahajovací koncert 48. ročníku 
Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

ve čtvrtek 12. března 2020 v 19:30 hod.
Koncert k poctě Martinů (130 let od narození) a Beethovena 
(250 let od narození) provede

SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová – klavír
Jan Talich – housle
Jan Páleníček – violoncello
Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelaho-
zeves. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě nebo je 
možné je objednat týden před koncertem u Ing. Hronkové (ta-
jemnice KPH, tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). 
Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapaci-
ta sálu umožní. Odjezd autobusu na koncert bude v 18:50 ze 
zastávky autobusu MHD U Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kul-
turního domu Vltava v Lobečku.
PETRA OČENÁŠKOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ KPH KRALUPY NAD VLTAVOU
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do soboty 14. 3. 
je otevřena výstava Martina Patřičného – 
DÍKY DŘEVU

sobota 14. 3. 15:00 
doprovodný program k výstavě DÍKY DŘEVU: 
2. komentovaná prohlídka Martina 
Patřičného, vstupné 30 Kč

úterý 24. 3. 17:30
Koncert ZUŠ

Digitální výstava MĚSTO V SLZÁCH = 
projekce fotografií k 75 letům od náletu  
22. 3. 1945

17. 3., 18. 3., 20. 3. 9:00 – 16:00

24. 3., 25. 3. 9:00 – 16:00

19. 3., 26. 3. 9:00 – 18:00

Doba trvání projekce souboru fotografií je 
cca 30 minut. V uvedených časech projekce 
poběží nepřetržitě.  vstupné 30 Kč

Městské MUZEUM BŘEZEN 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

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

Městská KNIHOVNA BŘEZEN 2020
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

www.knihovnakralupy.cz

Registrace nových čtenářů zdarma

Kvíz pro děti „Malý knihovník“

Nové interaktivní knihy v dětském 
oddělení  

Pondělí 9. března  od 17:30 

Černobyl

Cestovatelská přednáška fotografa, novináře 
a cestovatele Tomáše Kubeše 
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu 
ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky 
se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc 
let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po 
výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně 

a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo si naopak na 
sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj 
domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme 
se do města duchů Pripjať, ale i do jeho okolí 
poznat, jak vypadá místo po více jak 33 letech 
od havárie.

Pondělí 23. března  od 17:30

Geopatogenní zóny

Josef Ulehla, který se geopatogenními zónami 
zabývá od roku 1994, si pro vás připravil okruh 
těchto témat: 
} co je důležité při koupi domu, bytu, pozemku
} jak se projevuje spodní voda na zdraví lidí, dětí 
a v těhotenství 
} proč se zabývat zónami před projektováním 
domu 
}  vlivy, které na nás působí v domech  
a místnostech 
} proč se lidé budí, proč na ně působí úplněk, 
proč jsou nemocní při deštivém počasí 
} jak působí na stromy, rostliny a zvířata
} domy a duchovní problém

Pátek 27. 3.  17:00 – 21:00 hod.

Noc s Andersenem
Zábavný večer pro registrované čtenáře, 
kteří navštěvují 1. – 5. ročník ZŠ, tentokrát 

se spisovatelkou Libou Žambochovou. 
Přihlášky přijímáme od 2. do 20. března.  
Informace na tel. čísle 315 727 852 nebo 
v oddělení pro děti.
Z důvodu konání akce bude dětské oddělení pro 
veřejnost otevřeno do 15:00 hod.

Připravujeme na duben

Středa 1. dubna  od 17:30

Kambodža – Laos – Thajsko

Cestovatelská přednáška manželů Márových.  
Cestovatelé Alena a Jirka Márovi putovali 40 dní 
po Indočíně. V pestré projekci vám představí 
nádherné barevné chrámy, exotickou přírodu 
i život obyčejných lidí. Dozvíte se, jaké má člověk 
pocity při jízdě na slonovi nebo když vám na 
hlavu skočí opice. Překvapí vás unikátní tržiště 
na kolejích nebo vodních kanálech. Zjistíte, co 
všechno se dá vyrobit z krokodýla, jak chutnají 
pečení pavouci nebo k čemu slouží pálenka 
z jedovatého hada. Poznáte život dlouhokrkých 
žen a překvapí vás povinnost mužů zaplatit 
rodičům za budoucí manželku. Při líčení historek 
z putování Indočínou se poučíte i pobavíte. Jiří 
Mára je autorem dvaceti cestopisných knih 
a dokumentárních filmů z různých koutů světa.

Rezervace míst na přednášky přijímáme 
v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na  
tel. čísle 315 727 852.

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

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
čtvrtek 2. 4., 17:00 – vernisáž výstavy 
s rukodělnými programy pro školy:  
JARNÍ TKANÍ
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rodáci� 
Výbor Rodáků zve členy a příznivce na výstavu 
Martina Patřičného – Díky dřevu do Městské-
ho muzea v Kralupech n. Vlt. Zájemci se sejdou 
v muzeu ve čtvrtek 12. března ve 14:00 hod.
Těšíme se na setkání a na krásné zážitky nad  
vystavenými díly známého umělce.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v BŘEZNU 2020
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

80 let

Jarmila Zázvorková

Miloš Klivan

Marie Volná

Jana Jandová

Jiří Matoušek

Angela Ileková

Antonín Hlaváček

Jiří Chládek

Miloš Krejcar

85 let 

Josef Kolář

Zdeněk Apt

Dagmar Velvarská

90 let 

Edeltraud Milošová

Věra Schottenová

Milena Vitčlová

91 let Blažena Kratinová

92 let Bedřiška Pokorná

blahopřání� 
Pan JOSEF KOLÁŘ dne 
3. 3. 2020 oslaví své 
životní jubileum 85 let. 
Hodně zdraví, spokojenosti 
a životního elánu v kruhu 
rodinném přeji dcera 
Vlasta s rodinou a bratr Pavel. 

Přání EMILCE ŠULDOVÉ  
k 83. narozeninám:
Přejeme Ti z celého srdíčka,
ať jsi ta nejšťastnější babička,
která po zemi chodí,
co nikdy nemarodí
a všechno se jí daří,
sluníčko pro ni září.
Přejí Tvoji nejbližší v čele s Aničkou 
a Viktorkem.

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020

 Pozvánka na vycházku k výročí narození českého krále  
Jiřího z Poděbrad

Kdy? V sobotu 28. března 2020

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Před 600 lety, 23. dubna 1420, se narodil český 
král Jiří z Poděbrad. Jiří z Poděbrad byl jediným 
českým králem, který nepocházel z panovnic-

ké dynastie, ale ze stavu domácí šlechty. Tento 
obratný politik proslul úsilím o náboženskou 
snášenlivost a snahou o vytvoření mírové unie 
evropských křesťanských panovníků, o půl tisí-
ciletí předběhl dobu. Právě jemu věnujeme naši 
vycházku.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hod. Ze zastávky Podbaba budeme pokračo-
vat tramvají číslo 18 na zastávku Malostranská, od-
kud dojdeme ke Karlovu mostu, kde se v 10:00 hod. 
u Malostranské mostecké věže setkáme s PhDr. Evou 
Havlovcovou, která nám bude vyprávět o době, kdy 
u nás vládl Jiří z Poděbrad. 

Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH  
na tel.: č. 606 459 970.

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

Ž ivot s hendikepem určitě není jedno-
duchý, na druhou stranu však přiná-

ší nové výzvy a nečekané radosti. Děti  
i dospělí s Downovým syndromem (DS) 
mají stejné potřeby, sny a přání jako jejich 
vrstevníci. Oproti nim ale potřebují navíc 
naši podporu, někdy dopomoci a více času 
na rozmyšlenou. Mohou nám však nabíd-
nout přátelství, empatii a velkou sociální 
citlivost. Lidé s DS jsou pro nás všechny 
prospěšní právě pro svoji jinakost. Jinakost 
druhých nás totiž neomezuje, naopak nás 
může obohatit. Když přijmeme jedinečnost 
každého člověka a uvědomíme si, že roz-
dílnost je normální, pak vzájemná ohledu- 
plnost a pomoc nás můžou učinit šťastnější 
a celou společnost kultivovanější. 

21. 3. 2020 uplyne již patnáct let od chví-

le, kdy se poprvé slavil Světový den Downo-
va syndromu (World Down Syndrome Day, 
WDSD). Událost, která si dala za cíl připo-
menout široké veřejnosti souvislosti týka-
jící se trizomie 21 (odtud zvolené datum, 
3–21) a dát slovo lidem s DS a všem ko-
lem nich. 19. prosince 2011 navíc vyhlásilo  
21. březen Světovým dnem Downova syn-
dromu i Valné shromáždění OSN.

Downův syndrom je přirozeně se  
vyskytující chromozomální uspořádání, 
které existuje ve všech oblastech světa, je 
to genetická odchylka způsobená ztrojením  
21. chromozomu v každé buňce těla. Jde 
o celoživotní zdravotní znevýhodnění, kte-
ré zpravidla vzniká zcela náhodně. 

A protože chromozomy svým tvarem při-
pomínají ponožky, organizace Down Syn-
drom International je zvolila za symbol 
akcí k tomuto dni. Připojte se a vezměte si 
tento den na každou nohu jinou ponožku, 
podpořte tím děti i dospělé s Downovým 
syndromem. Tvořme povědomí, že žádná 
odlišnost nemá vést k vyloučení a sociál-
nímu znevýhodnění.  

OLGA MĚKOTOVÁ

21. 3. Světový den Downova 
syndromu, tzv. ponožkový den
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
23. 1. Vladimír Šimůnek 78 let

28. 1. Marie Křivánková 92 let

28. 1. Miloslava Kulhanová 83 let

30. 1. Václav Novotný 72 let

4. 2. Marie Mojžíšová 87 let

6. 2. Antonín Hraban 77 let

7. 2. Drahomíra Kopecká 76 let

vzpomínky� 
Dne 2. března to bude již pět let, co 
zemřel pan VLADIMÍR HORYNA. 
Stále na něj s láskou vzpomínáme. 

Léta s láskou vzpomínáme na taťku, 
kamaráda, kdy 3. 3. 1992 nás opustil 
a v srdcích zůstal stín. Věnujte, 
prosím, chvilku pro pana TONÍKA 
STARÉHO. Za vzpomínku děkují dcery 
s rodinami.

Dne 26. 3. to bude již pět smutných 
let, co nás náhle opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
JOSEF  FALTUS. V našich srdcích 
zůstává navždy s námi. S láskou stále 
vzpomínají manželka Eva a synové 

s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme

Dne 18. března 2013 zemřel 
náš tatínek, pan FRANTIŠEK 
ŤÁPAL, dlouholetý zaměstnanec 
kralupské dráhy. Dne 9. dubna 
2016 nás opustila jeho manželka, 
naše maminka, paní FRANTIŠKA 

ŤÁPALOVÁ. Stále vzpomínají děti s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 

Dne 9. 3. tomu je už neuvěřitelných 
25 let co nás náhle opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
pan MIROSLAV HÁVA, který by letos 
oslavil 80. narozeniny.
Vzpomínáme s láskou na tohoto 

hodného, usměvavého, ochotného a laskavého 
člověka z Lobečku, který pracoval 32 let jako vedoucí 
směny na Kaučuku.
Tatínku, vyprávíme o tobě i tvým deseti pravnoučatům, 
ze kterých bys byl určitě nadšený. 
S poděkovaním za to, jaký jsi byl, za  vše, co jsi pro 
nás udělal, a s láskou vzpomínají tvá Blanička, Blanka 
s Honzou, Mirek s Janou, Pavel s Táňou, vnoučata 
a pravnoučata. 

} DLOUHODOBĚ PRONAJMU garáž  
Na Žebrech. Telefon v redakci.

} Mladá rodina hledá ke koupi dům 
v Kralupech nad Vltavou či blízkém okolí. 
Za nabídky děkuje. Tel.: 724 284 995.

} Hledáme zahrádku na území Kralup nebo 
v blízkém okolí. K dlouhodobému pronájmu 
nebo levně koupíme. Chatka s elektřinou, voda 
a rovinatý pozemek výhodou. Předem děkuji  
za nabídky. Klára Matasová. Tel.: 602 357 678,  
klara.matasova@gmail.com.

} Přenecháme místo a prodáme pomníček 
na kralupském hřbitově v urnovém háji 
s prostorem pro čtyři urny. Volný cca od března 
2020. Cena dohodou. Tel.: 724 039 717.

soukromá inzerce� 

oznámení – gratulace� 

8. 2. Ing. Jan Cholinský 77 let

12. 2. Jiřina Čermáková 93 let

13. 2. Mgr. Martin Bína 45 let

13. 2. Miloslava Nováková 93 let

15. 2. Jarmila Benešová 57 let

18. 2. Čestmír Vítek 66 let

19. 2. Ing. Kiril Nikolov 63 let

Pečujeme o blízkého člověka, jehož život 
ovlivnila demence, a dáváme mu svůj čas 
i své síly. Často nás překvapí chvíle, kdy si 
říkáme, že takhle to zkrátka nepůjde dál. 
Podobni Sisyfovi vlečeme své břemeno, kle-
sáme pod jeho tíhou a doléhá na nás pocit 
marnosti. Potřebujeme pomoc. Dokázat 
si o ni říct a dokázat ji přijmout je leckdy 
obtížné a někdo se k tomu neodhodlá. Ti, 
kdo ano, však často objeví, že přijatá po-
moc má zajímavou vlastnost – její užitek se  
někdy násobí. Sdílíme-li své těžkosti, ob-
vykle nám to umožní pohlédnout na ně 
z odstupu a vydržet ještě chvíli. Zároveň 
ale zjišťujeme, že i my sami máme druhým 
co nabídnout, protože úsilí, které jsme vy-
naložili, nás proměnilo a dodalo nám zku-
šenosti, jež jiní třeba nemají. Tak si může-
me pomáhat vzájemně a díky tomu poznat 
nejen nové cesty a nové přístupy, ale ně-
kdy i nové přátele. Protože jak na cestě, tak 

i v životě domácího pečujícího platí, že ve 
dvou se to lépe táhne.

Stejně jako v předešlých měsících zveme 
všechny zájemce na setkání pečujících, kte-
ré v Kralupech pořádá organizace Demen-
tia I.O.V., z. ú. každý druhý čtvrtek v měsíci 
(nyní tedy 12. března) od 17.00 hod. Schá-
zíme se v prostorách domu s pečovatelskou 
službou Kralupy nad Vltavou, na adrese: 
U Cukrovaru 1171.

Pokud nebudete moci přijít, nabízíme 
vám možnost prohlédnout si na našich 
stránkách blog, v němž paní Markéta po-
pisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej 
na adrese: http://dementia.cz/blog/

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

Pomoc přijmout i darovat

S e začínajícím jarem přichází i milé 
oznámení, že naše věrná sokolka Věra 

Schottenová se dožívá úctyhodného život-
ního jubilea, které snad můžeme prozradit 
– je to plných 90 let života.

Touto cestou bychom jí chtěli nejprve 
poděkovat za aktivní léta s bývalými cvi-
čenkami z kralupského Sokola, který byl 
však od r. 1948  komunistickým režimem 
celostátně zakázán, ale naše sokolky pod 
hlavičkou ZTJ TJ Kaučuk stejně „chodily 
cvičit do Sokola“ až do sametové revoluce 
1989, kdy se Sokol znovu obnovil. I v té-
to, pro Sokol nové svobodné době, nechy-
běla Věrka u důležitých cvičení, nácvicích 
šibřinkových vystoupení či pomoci cviči-
telkám a hlavně velmi pečlivě léta psala 

sokolskou kroniku. Jejím velkým vzorem 
byla sokolka Anička Lipšová, přítelkyněmi 
– sokolkami Ivanka Hurdíková a Maruška 
Křičková. Věra nás na každoroční Valné 
hromadě vždy mile překvapí nečekaným 
příspěvkem z historie právě našeho Soko-
la, stále se zajímá o dění nejen v Sokole, 
ale i ve městě. Kdykoliv potřebujeme radu 
nebo historické informace, je vždy ochot-
ná pomoci.

Za celý T. J. Sokol Kralupy přejeme na-
ší sestře Věře Schottenové pevné a dlouhé 
zdraví, ať ji neopouští dobrá nálada, ať každé 
setkání nejen se sokoly je pro ni potěšením.

A těšíme se, že se s Věrkou brzy uvidíme 
v Sokole.

T. J. SOKOL KRALUPY NAD VLTAVOU
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VELIKONOČNÍ JARMARK  
A VYNÁŠENÍ MORANY
Přijďte se inspirovat, nakoupit velikonoč-
ní dekorace, ochutnat velikonoční perníčky 
a podívat se na vystoupení malých i velkých 
tanečníků. Zveme vás na Velikonoční jar-
mark, který pořádáme v neděli 29. března 
2020 od 10 do 16 hod. Současně s námi 
můžete vyprovodit Moranu k řece a dát tak 
sbohem dlouhé zimě. 

20 LET DDM KRALUPY  
NAD VLTAVOU
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
připravuje řadu zajímavých akcí spojených 
s oslavou 20 let svého působení ve městě. 
Jde nejen o velkou soutěž o nejoriginálněj-
ší a nejkrásnější Lapač snů, ale též o menší 
akce, kterými bychom rádi vzdali hold naší 
minulosti i současnosti. Vrcholem našich 
oslav bude Velký den s DDM Kralupy, který 
proběhne v prostorách Palackého náměs-
tí v Kralupech nad Vltavou, a to v sobotu  
30. května 2020. Půjde o happening urče-
ný nejen příznivcům DDM, ale všem dětem 
a celým rodinám z blízkého či vzdáleného 
okolí našeho města.

LETNÍ TÁBOR CESTA KOLEM 
SVĚTA
Vzhledem k velkému zájmu o naše poby-
tové tábory v ŠVP Mokrosuky na Šumavě 
jsme zařadili do naší nabídky tábor navíc. 
Na táboře Cesta kolem světa čeká děti ve 

věku 6 – 15 let spoustu dobrodružství a zá-
bavy. Tábor pod vedením zkušených vedou-
cích bude probíhat od 27. června do 4. čer-
vence 2020. Cena 3 200 Kč. Neváhejte 
a přihlašujte své ratolesti prostřednictvím 
elektronického systému, který naleznete  
na www.ddmkralupy.cz.

SPORTOVNÍ TURNAJE 
V BASKETBALU A VYBÍJENÉ
I v letošním roce probíhají v prostorách DDM 
okresní kola Olympiád. Aktuálně známe 
již vítěze Olympiády z Německého jazyka, 
Zeměpisu a Anglického jazyka. Současně 
v březnu a dubnu 2020 pořádáme tradiční 
turnaje ve vybíjené a basketbalu.

TVOŘIVÁ DÍLNA – TECHNIKA 
TIFFANI
Přijďte k nám do DDM na víkendový kurz 
Tiffany. S touto technikou vás seznámí 
a spoustu zajímavých věcí naučí naše lek-
torka Gabriela Junášková. Budeme se tě-
šit na viděnou v sobotu 21. března 2020 
v 13:00 hod.

LÉTO NA ŠUMAVĚ
Nabízíme Vám volné termíny ubytování v na-
šem rekreačním zařízení v Mokrosukách. Při-
jeďte si užít začátek léta na Šumavu:

Volné termíny:
22. – 27. 6. 2020
4. – 11. 7. 2020
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ZŠ 28. ŘÍJNA

S oučasné vzdělávání se přizpůsobuje 
potřebám moderního člověka 21. sto-

letí, a protože jedním z cílů vzdělávacího 
procesu je finanční gramotnost, absolvovali 
žáci 2. třídy dne 20. ledna 2020 interaktiv-
ní projekt nazvaný Abeceda peněz. 

Žáci se seznámili s běžným pracovním 
dnem dospělých a učili se hospodařit s při-
děleným rozpočtem. Na stanovištích Cesta 
do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospo-
daření se dozvěděli o základních příjmech 
a výdajích, které dospělí v běžném životě 
mají. 

Hlavním záměrem finančního projek-
tu České spořitelny bylo, aby děti získaly 
elementární povědomí o principech hos-
podaření rodiny. A protože opakování je 
matka moudrosti, dostali žáci pracovní 
sešity s různými cvičeními a doplňujícími  
aktivitami k projektovému dopoledni. Za-
tím na to malí školáci nevypadají, ale jed-
nou vyrostou, a aby byli v dospělosti úspěš-
ní, musí se naučit, jak funguje svět financí. 
Čím dříve se naučí, jak s penězi správně 
hospodařit, tím lépe pro ně. 

Projekt Abeceda peněz byl velmi přínos-
ný. Děkujeme zaměstnancům uvedené ban-
ky, že učí naše děti o penězích přemýšlet, 
neboť ony si už nyní v raném školním věku 
vytvářejí zodpovědný přístup k financím. 

Žáci 5. třídy rovněž pracují v projek-
tu Abeceda peněz, jehož hlavním výstu-
pem bude Jarmark, který se bude konat  

v prostorách České spořitelny v Kralupech 
nad Vltavou 20. dubna 2020 od 14:00 do 
17:00 hod. Pokud budete mít cestu kolem, 
rádi vás zde přivítáme. Bude možné zakou-
pit si výrobky, které vyrobí děti v rámci pro-
jektu, jehož cílem je získat povědomí o tom, 
jak funguje tržní hospodářství.

JULIE SVOBODOVÁ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

D ne 29. 1. 2020 se v naší škole konal vý-
ukový program první pomoci, kterého 

se účastnili žáci 8. ročníku. Cílem výukové-
ho programu bylo seznámit žáky s poskyto-
váním první pomoci odborníky z kladenské 
záchranné služby. V úvodní části obsaho-
val teorii včetně seznámení se zákonný-
mi povinnostmi osob, které se v takové  
situaci ocitnou. Další část byla zaměřena na 
praktické ukázky poskytování první pomo-
ci, například masáž srdce, použití tlakového 
obvazu. Poté si žáci mohli vyzkoušet všech-

ny předváděné techniky první pomoci.  
Následovala prohlídka sanitního vozu a je-
ho vybavení, při které záchranář popsal, jak 
funguje toto vybavení v praxi při záchraně 
lidských životů. V poslední části výuko-
vého programu měli žáci za úkol předvést 
situaci ošetření otevřené zlomeniny nohy 
na základě telefonického kontaktu na lin-
ce 155. Na konci výukového programu byl 
všem žákům předán diplom o absolvování 
výuky první pomoci. Kurz byl velice zají-
mavý a přínosný. 

TEREZA FAIFROVÁ

PROJEKT ŠABLONY II 
KLAPÁLKA 
Díky projektu pokračuje ve škole třetím rokem 
působení školního asistenta a prvním rokem je 
žákům i rodičům k dispozici školní psycholožka. 
I nadále pokračuje doučování žáků v hlavních 
předmětech, tandemová výuka nebo projektové 
dny ve škole i školní družině.
Také je možné zkvalitnit i výuku matematiky na 
druhém stupni. Žáci využívají tabletů a každý 
sám, dle svých schopností, si procvičuje a upev-
ňuje učivo. Díky tomuto způsobu výuky je možné 
individuálně přistupovat k jednotlivým žákům dle 
jejich potřeb. Tato výuka probíhá vždy jednu hodi-
nu matematiky týdně.

MICHAELA GLEICHOVÁ, ZORA ADÁMKOVÁ

ZŠ KOMENSKÉHO

Z ákladní škola Komenského se pravidel-
ně účastní soutěží a projektů ve všech 

předmětech. To platí i o výtvarné výcho-
vě. Letos jsme se po několikáté zapojili do 
mezinárodního projektu „Záložka do knih 
spojuje školy“. Pro tento rok bylo vybráno 
téma „List za listem – baví mě číst“. Jedná 
se o navázání kontaktů mezi českými a slo-

venskými základními školami a podporu 
čtenářství prostřednictvím výměny zálo-
žek do knih. Děti záložky vyrábí různými 
výtvarnými technikami. 

Za zmínku určitě stojí i Mezinárodní  
dětská výtvarná výstava v Lidicích, kam 
míří z celého světa kolem 30 000 obrázků, 
a ve které poslední roky získáváme čestná 
uznání. 

KATEŘINA MLSOVÁ

Základy finanční gramotnosti

Den pro záchranu života

Do soutěží se zapojujeme pravidelně

FO
TO

: I
VA

N
A

 Š
U

LO
VÁ

Jedna z prací žáků, jež byla zaslána na 
mezinárodní soutěž v Lidicích
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ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO
Těšíme se na vás dne 19. 3. 2020 od 16:30 do 17:15 hod.
Zveme rodiče se svými žáčky – předškoláčky na ZÁBAVNÉ 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.
S sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a dobrou náladu.

ZŠ V. HAVLA

N a začátku února se usku-
tečnilo první setkání bu-

doucích prvňáčků na naší škole. 
Tato setkání proběhnou celkem 
tři. Poslední se uskuteční ve 
středu 25. března. Rodiče a je-
jich děti se tak mohou formou 
her, sportování a zpívání sezná-
mit s prostředím školy. Dozvědí 
se vše o zápisu, jeho organizaci 
a vůbec o životě na naší škole. 

Setkali jsme se s velmi klad-
nou odezvou na možnost  
elektronického zápisu dítě-
te k povinné školní docházce. 
Rodiče si všechny důležité do-
kumenty mohou vyplnit v klidu 

ze svého domova (www.zsrevo-
lucni.cz/ zápis do 1. tříd). Záro-
veň se objednají na přesný čas 
zápisu a nemusí dál řešit časo-
vou náročnost. Na každého pak 
čekají paní učitelky v již dohod-
nutém termínu.

Elektronický formulář jsme 
otevřeli 24. února a bude k dis-
pozici až do konce března. Ten, 
komu tato forma nevyhovu-
je, může přijít přímo k zápisu 
a vyřídit si vše na místě. Neza-
pomeňte si s sebou vzít doklad 
totožnosti a rodný list dítěte. 
A jestli chcete být informováni 
o všem, čím škola žije, sledujte 
nás na našem Facebooku.

LUCIE ČIPEROVÁ

SOŠ A SOU KRALUPY

Vdubnu navštíví na šesti-
denním poznávacím zájez-

du skupina žáků kralupské SOŠ 
a SOU nejznámější místa Anglie. 

Přes Francii, Německo, Bel-
gii a kanál La Manche dorazí do 
města Brighton, kde si prohléd-
nou extravagantní Royal Pavi-
lion, navštíví Sea Life Center 
a British Airways i360.

V Londýně budou ubytováni 
v rodinách.

V dalších dnech zhlédnou 
Stonehenge a Windsor, navští-
ví Oxford a Warwick.

Poslední den je vyhrazen 
Londýnu s prohlídkou známých 
památek a atrakcí včetně Lon-
don Eye, Houses of Parliament, 
Westminster Abbey, Trafalgar 
Square či Buckingham Palace.

Hezký pobyt a mnoho zážitků!

ŠABLONY II – ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ 
Z PRAXE DO VÝUKY
V měsících únoru až květnu 2020 se v rámci programu Šablony II pro SŠ uskuteční 
pro žáky oborů IT, strojní mechanik i elektromechanik odborná výuka a odborné pro-
jektové dny, které povedou odborníci z praxe ve spolupráci s našimi učiteli. 

Nejznámější místa AngliePřipravujeme se na 
zápis do prvních tříd

Předškoláček 
pokračuje

Nová učebna pracovních činností, která 
slouží i k výuce půlených hodin.
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V ysvědčení pod datlovníkem i na ledu: 
studenti gymnázia si převzali pololet-

ní vysvědčení tradičně ve školních škam-
nech, ale i v oranžerii Veltruského zámku 
a na bruslích na zimním stadiónu. / Dobrý 
povrch: Tým složený ze studentů vyššího 
gymnázia vyhrál okresní kolo středních 
škol ve florbale. / ELI Beamlines a Hi-
LASE nejsou z jiné planety: Do zákulisí 
práce vědců s nejvýkonnějším laserem na 
světě na pracovištích Fyzikálního ústavu 
AV v Dolních Břežanech nahlédli frek-
ventanti odborného semináře. / Dočista 
nanečisto: Na 200 dětí si přišlo vyzkou-
šet přijímací zkoušky na střední školy 
a podívat se na výuku v rámci Dne ote-

vřených dveří. / V zajetí virtuální reality: 
Třírozměrné počítačové grafice, animaci 
a virtuální realitě se věnovali studenti bě-
hem víkendové akce zaměřené na progra-
mování v Blender a Unity. / Nová vlna: 
Předčítat kralupským seniorům, doučovat 
žáky základních škol, venčit psy z místní-
ho útulku a sbírat odpadky chodí letošní 
účastníci programu Mezinárodní cena vé-
vody z Edinburghu (DofE). / Divadlo na 
turné: Hostovat se svým představením 
Ještě jednou, profesore se chystá student-
ský divadelní soubor DG; 17. 3. vystoupí  
v pražském Divadle Na Maninách a 18. 4. 
v hale v Líbeznici. / Fantastic! Téměř  
80 dětí ze základních škol, gymnázií 

a střední odborné školy z Kralup, Mělní-
ka, Neratovic a okolí se zúčastnilo okres-
ního kola Olympiády v anglickém jazy-
ce; studentka třetího ročníku DG Truong 
Phuong Anh postoupila do krajského kola. 
/ Víkend pro kreativce: Do tvůrčího psaní, 
kresby mangy, tance a zpěvu se pohrouži-
li profesoři a studenti DG během třetího 
únorového víkendu. / Olympiáda podru-
hé: Student nižšího gymnázia Tobiáš Boz-
děch postoupil do krajského kola v děje-
pisné soutěži. / Havran nebo krkavec: Po 
stopách modernistů, ztracené generace, 
kvílících beatniků a dalších velikánů an-
glické a americké literatury se vydali stu-
denti oktávy během workshopu v pražské 
Tchaiovně. / Jak prodat: Marketing své 
Reálné firmy propracovávali do detailu 
po dva dny studenti Obchodní akademie. 
/ Jak vyzrát na Bobra: Bronz z krajského 
kola informatické soutěže Bobřík infor-
matiky přivezl septimán Honza Mareš.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

FK Kralupy 1901 se za velké podpory 
města Kralupy nad Vltavou, sponzo-

rů, partnerů a majitele areálu vrací zpět 
na výsluní.

Vedení fotbalového klubu si dalo za cíl 
postupnými kroky vrátit fotbal v Kralupech 
na původní úroveň. Tento cíl se postupnými 
kroky začíná naplňovat.

Modernizace stadionu v Olších
 Za poslední dva roky jsme v rámci mož-
ností začali s obnovou stadionu. V první 
etapě jsme kvůli bezpečnosti zbourali dvě 
menší tribuny a nechali jsme pouze hlavní 
tribunu, kterou plánujeme také zmoderni-
zovat. Vyměnili jsme nekvalitní asfaltový 
povrch za zámkovou dlažbu, zvýšili jsme 
tak komfort pro hráče a diváky. Začali jsme 
s úpravou zázemí pro mládež oddílu. Hlav-
ní budova se pyšní novou fasádou a plas-
tovými okny. Střecha prošla před sezónou 
také rekonstrukcí. Interiér budovy byl do-
plněn o zbrusu novou kabinu pro rozhodčí 
se sociálním zařízením, čímž jsme splnili 
podmínky pro hraní středočeských soutě-
ží. Rekonstrukcí prošly i kabiny pro hráče. 
Drobná rekonstrukce vnitřních prostor se 
týkala také kiosku na stadionu. 

Rok 2020 bude obdobný, čeká nás spous-
ta práce. V průběhu měsíce března dojde 
k výměně záchytných sítí za bránou, opra-
vě, údržbě a přípravě hřiště na jarní část 
sezóny. Bezpečnost pro naši mládež zajistí 
dvě nové bezpečnostní branky. V tomto ro-
ce je v plánu vybudovat také nový rozhlas 

a jeho zázemí a rekonstrukce střídaček. 
Momentálně je pro klub v rámci moderni-
zace areálu naprostou prioritou vybudová-
ní automatického zavlažovacího systému 
travnaté plochy.

Sportovní činnost
q q q q q q q q q q
Mládež
Struktura družstev a jejich návaznost vy-
chází z koncepce pyramidového uspořá-
dání. Filozofií oddílu je výchova vlastních 
odchovanců – v minulém roce se nám po-
dařilo uspořádat všechna jednotlivá muž-
stva dle ročníků, máme školičku, mladší 
a starší přípravku, mladší a starší žáky, 
mladší a starší dorost a A i B mužstvo v ka-
tegorii dospělých. 

Družstva naší mládeže si užívají spor-
tovních klání v podobě turnajů, okresních 
a středočeských soutěží, kde postupně sbí-
rají fotbalové zkušenosti. 

Na naše mladé hráče můžeme být v mi-
nulém roce pyšní. Žákovské družstvo se po 
podzimní části usadilo na prvním místě 
okresního přeboru. Cílem pro žákovské 
mužstvo je jednoznačně od nové sezóny 
hrát ve středočeské A třídě. Radost nám 
dělá také dorost, který v letošní sezóně usi-
luje o postup do krajského přeboru, jenž 
by se do Kralup vrátil po 8 letech. Jednalo 
by se o historický úspěch novodobé mláde-
že FK Kralupy 1901. Účast dorostu v kraj-
ském přeboru by byl skvělou reprezentací 
našeho klubu a zároveň skvělou vizitkou 

města Kralupy nad Vltavou. Radost nám 
samozřejmě dělají i naše přípravková druž-
stva, jež jsou budoucností našeho klubu. 
O mládežnická mužstva se stará dvanáct 
trenérů, kterým bych rád touto cestou 
poděkoval za jejich obětavou práci. Velký 
dík patří trenérovi pražské Slavie panu 
Jindřichovi Trpišovskému za finanční dar 
100 tisíc korun na rozvoj a podporu naší 
mládeže.

Dospělí
A tým má za sebou dvě úspěšné sezóny za-
končené postupem. Týmem prošli hráči 
s ligovou minulostí kalibru Tomáš Hunal, 
Luděk Zelenka, Pavel Mráz a Richard Cu-
lek, který i nadále pokračuje. V současné 
sezóně hraje naše A mužstvo krajskou 1. B 
třídu, kde znovu usiluje o postup. Na konci 
podzimní části jsou naši hráči druzí se ztrá-
tou jednoho bodu na postupové místo. Za 
této situace jsme vyhodnotili, že o postup 
budeme bojovat už v letošní sezóně, což 
je zároveň naším cílem. Skvělou práci pro 
A mužstvo odvádí trenér David Hemr, za 
což mu patří velký dík.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
sportovní komisi, radě a zastupitelstvu 
města Kralupy nad Vltavou za podporu a fi-
nanční výpomoc našemu klubu. Vážíme si, 
že díky této spolupráci můžeme rozvíjet 
a reprezentovat náš klub a dělat dobrou re-
klamu fotbalu v našem městě.
 LUBOŠ ČERNÝ

 PŘEDSEDA FK KRALUPY 1901, Z. S.

Činnost FK Kralupy 1901 podporuje město
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Hokejoví junioři: 
Jsme v play-off!
HK Kralupy nad Vltavou junior do-

kázal neuvěřitelné. Ve své prv-
ní sezóně jako nováček v REDSTONE 
extralize juniorů, kam Kralupy postou-
pily z Regionální ligy, se junioři dokázali  
dostat do play-off. V sedmičlenné tabul-
ce skončilo mužstvo složené převážně 
z kralupských odchovanců na skvělém  
1. místě po 36 kolech. Tato skutečnost zna-
mená, nejen že HK Kralupy si zajistily účast 
v REDSTONE extralize i další sezónu, ale 
že v úterý 3. 3. 2020 se do Kralup vracejí 
ligové boje play-off!

Ve čtvrtfinále narazí bývalý „Kaučuk“ na 
moravský tým HC Draci Šumperk. Série se 
hraje na tři vítězné zápasy a úvodní dvě klá-
ní odehrají kralupští junioři na domácím le-
dě, a to 3. 3. 2020 od 18:00 hod. a poté 
ihned 4. 3. 2020 taktéž od 18:00 hod. 
Přijďte podpořit juniory na kralupský zim-
ní stadion. Po letech, kdy se klub potácel 
v přeborových a okresních ligách, do města 
mezi břehy Vltavy dorazí ligové juniorské 
play-off a mladí Středočeši budou potřebo-
vat vaši podporu.

Vstupné je dobrovolné.   

D alší lyžařskou sezónu zahájili malí alp-
ští lyžaři z kralupského Ski klubu ve 

věku 6–11 let na přelomu listopadu a pro-
since dvěma týdenními soustředěními na 
ledovci Stubai v Rakousku, na které navá-
zalo vánoční soustředění konané na tré-
ninkové základně v Roudnici v Krkonoších 
a v lyžařském areálu Aldrov. Pro svou tré-
ninkovou i závodní činnost malí závodníci 
používají vybavení částečně financované 
z programu podpory sportu města Kralu-
py nad Vltavou.

I přes špatné sněhové podmínky letošní 
sezóny vyrazilo předžákovské družstvo pod 
vedením trenéra Michala Topinky na první 
závody letošního LEKI cupu na liberecký 
Ještěd. Zde se v konkurenci mnoha oddílů 
z Krkonoš a Jizerských hor výborně pro-
sadila Karolína Topinková, která obsadila  
5. místo v obřím slalomu předžákyň. 

Letitá opora Ski klubu Kralupy Mar-
tin Štěpán (24 let – člen reprezentačního  
B-týmu ČR) zahájil letošní tuzemskou zá-
vodní sezónu na závodech Českého poháru 
v Albrechticích v Jizerských horách, zde se 
nejlépe umístil v obřím slalomu, když ob-
sadil 4. místo.

Poté přejel do Špindlerova Mlýna, kde na 

Mistrovství ČR 2020 v konkurenci všech 
zdravých členů reprezentačního A-týmu 
obsadil nejprve 7. místo v super-G. V násle-
dujícím kole – slalomu pak přeskočil čtyři 
soupeře a v alpské kombinaci, do které se 
sčítaly výsledky super-G a slalomu, obsadil 
konečné 3. místo! Tím Martin dosáhl své 
první medaile z dospělého mistrovství re-
publiky. Oba závody, super-G i alpská kom-
binace, byly pořádány též jako Akademické 
mistrovství ČR. Zde Martin mezi vysoko-
školáky obsadil 2x druhé místo, když jej 
předjel jen aktuálně nejlepší sjezdař ČR 
Jan Zabystřan.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.

SKI KLUB KRALUPY

Skvělý start do sjezdařské sezóny
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Kadeřnictví DA-MA Praha 6 SUCHDOL 
PŘIJME KADEŘNICI NA HPP,  
POLOVIČNÍ ÚVAZEK, 
I BRIGÁDNĚ.
Nabízíme přátelské rodinné prostředí,  
prima kolektiv, stálou klientelu.

Pracujeme s kosmetikou WELLA.

Více INFO na 
tel.: 604 272 379 
nebo 603 516 975
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NABÍZÍ K PRONÁJMU VOLNÉ OBCHODNÍ 
A KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

v 1. patře objektu Penny Market v Kralupech nad Vltavou.
Informace na tel.: 602 354 772

inzerci 
objednávejte 

na
inzerce@mestokralupy.cz

OD LEDNA  
JSME ZCELA 
NOVĚ ZŘÍDILI 

„INZERTNÍ ODDĚLENÍ“ 
Kontakt:

Eva Bittnerová
inzerce@mestokralupy.cz  

Tel. č.: 702 286 625

www.spokonozka.cz

DĚTSKÁ OBUV VELTRUSY

Likvidace prodejny - 
slevy na vybranou obuv 
a doplňky

až 90%
končí 28.května
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