Kralupský
Zpravodaj
www.mestok ralupy.cz

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

únor / 2013 15,- Kč

Leden ve znamení

prezidentských voleb

Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu. V přímé volbě získal
nejvíce voličů na svou stranu a tím prezidentský post Miloš Zeman. Jeho vítězství však
nebylo až tak jednoznačné, oba prezidentští kandidáti získali téměř srovnatelný počet hlasů.

A jak volili občané v Kralupech?
V 1. kole 11. – 12. 1. 2013 dosáhla v Kralupech n. Vlt.
volební účast 59,44 % - devět kandidátů získalo celkem
8.468 platných hlasů v tomto pořadí:

6. Fischerová Taťana.................................. 337
7. Roithová Zuzana MUDr. MBA................ 283
8. Sobotka Přemysl MUDr......................... 243
9. Bobošíková Jana Ing.............................. 197

1. Schwarzenberg Karel.......................... 2.215
2. Zeman Miloš Ing.................................. 1.856
3. Fischer Jan Ing. CSc........................... 1.423
4. Dienstbier Jiří...................................... 1.273
5. Franz Vladimír Prof. JUDr....................... 641

Druhé kolo prezidentské volby proběhlo ve dnech 25. –
26. ledna. Mezi kandidáty Zeman x Schwarzenberg bylo
rozděleno 8.005 platných hlasů v poměru 4.028 hlasů
pro Miloše Zemana a 3.977 hlasů pro Karla Schwarzenberga. Volební účast byla 56,47 %.

Karel Schwarzengerg

Miloš Zeman

nakreslil Jakub Žyrek,
5 let - MŠ Mikovická

nakreslil Filip Zajíček,
5 let - MŠ Mikovická

Celkem platných hlasů:

Celkem platných hlasů:

2.241.171

2.717.405

Kdo je nový český prezident?

Miloš Zeman Ü28. 9. 1944 v Kolíně
Po maturitě na Střední ekonomické
škole nebyl z politických důvodů přijat
na vysokou školu a teprve po čtyřech
letech začal dálkově studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterou dokončil v roce 1969.
V období „Pražského jara” vstoupil
do KSČ, avšak po okupaci Československa byl vyloučen pro ostrou kritiku
nastupujícího normalizačního režimu.
V červenci roku 1968 podal přihlášku
do obnovované sociální demokracie,
jejímu vzniku však bylo tehdejším režimem zabráněno. Proto také s obtížemi
hledal zaměstnání. Po dalších čtrnáct
let pracoval v tělovýchovné organizaci,

kde vybudoval prognostické centrum.
To bylo roku 1984 zrušeno pro kritické
studie o vývoji naší společnosti. Další
zaměstnání nalezl v zemědělské organizaci, kde se situace opakovala
a v roce 1989 byl propuštěn. Po celé
toto období se zabýval prognostickým
modelováním společenských systémů.
V období revoluce roku 1989 se aktivně zapojil do Občanského fóra v jeho
středolevém proudu.
V roce 1990 byl zvolen poslancem
Federálního shromáždění, kde vykonával funkci předsedy rozpočtového
výboru. Úzce spolupracoval s Klubem
sociálně demokratické orientace. V ro-

ce 1992 vstoupil do ČSSD a ve volbách
téhož roku byl opět zvolen poslancem
Federálního shromáždění ČSFR. V parlamentních volbách 1996 kandidoval
v severomoravském volebním kraji,
kde byl zvolen poslancem Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a dne 27. 6.
1996 se stal jejím předsedou.
17. července 1998 - 12. července
2002 byl předsedou vlády ČR. Ve volbách 2002 již nekandidoval, odešel
do důchodu. Je ženatý, manželka se
jmenuje Ivana. V roce 1993 se mu
narodila dcerka Kateřina. Z prvního
manželství má syna Davida.
zdroj: www.vlada.cz

KD Vltava
ve spolupráci
s Kruhem přátel
hudby vás zve na

Šansony

večer plný
francouzských
melodií
a chutí!
středa
20. 2. 2012
20:00 hodin
zpěv:
Viktorie Dědečková
akordeon:
František Tomášek

Jste srdečně
zváni!
Více na str. 16
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Krátké zprávy

Milí čtenáři,
máme nového prezidenta, kterého jsme si zvolili poprvé v historii ČR sami! Síla svobodné volby,
její důležitost či exkluzivita zasáhla do života nás
všech. „Koho budeme volit“ jsme řešili dnes a denně téměř s každým, občas i neznámým člověkem, diskuze se rozpoutaly ve všech
koutech naší vlasti – doma, v restauracích, v zaměstnání, na ulici;
v prostředcích MHD se dávali do řeči
náhodní cestující, jen aby reagovali
na výrok jiného spolucestujícího,
s kterým momentálně nemohli
souhlasit. Co tato diskuze a volba
přinesla, víme všichni. Věřím, že každý zná jméno našeho nového prezidenta a byť se
vítěz neshoduje s vaší osobní volbou, musíme ho
akceptovat a přát si, aby byl prezidentem, který
bude naši republiku zastupovat ve světě v tom
nejlepším světle a slova smyslu.
Je ale na čase si oddechnout, uvolnit se, relaxovat.
A můžete hned v neděli 10. února, kdy se uskuteční
tradiční a stále více oblíbený Kralupský Masopust.
Pozvánku najdete na poslední straně Zpravodaje.
Nezapomínejte ani na sport – na v zimě oblíbené
bruslení na kralupském zimním stadionu či plavání v krytém bazéně na Cukrovaru.
V lednu jsme otevřeli novou rubriku – Osudy.
Dnes si můžete přečíst první příběh o panu Josefu Vlachovi. Jaký „osud“ bude další, to prozatím nevím, ale věřím, že neodoláte, necháte se
inspirovat a pošlete k otištění vámi psaný příběh
o někom z vaší rodiny či blízké osobě. Předem
vám všem, kteří se rozhodnete sepsat vzpomínky, moc děkuji.
Přeji všem čtenářům pohodové prožití nejkratšího
měsíce v roce, dětem spoustu nezapomenutelných zážitků nejen z „jarních“ prázdnin a všem
hodně zdraví, dostatek vitamínů a pohybu, abychom odolali náporům sezónní chřipky!
Radka Saláková, redaktorka KZ

Sdružení zdravotně postižených
Schůzka se koná:

26. 2. 2013 od 12:30
do 13:30 hodin

Adresa:
Hůrka 1041

Veřejné jednání
Zastupitelstva města
se koná:

13.

bře
zna
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od 17 hodin
ve velké zasedací
místnosti MěÚ
Kralupy nad Vltavou

www.mestok ralupy.cz

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Rada města na svém letošním prvním jednání
schválila přijetí dotace na projekt „Náhrada škod
při odstraňování povodní v Zeměchách“ z Fondu
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Středočeského kraje ve výši 250.000,- Kč.
Dále schválila rozdělení obdržených fin. prostředků
mezi JSDH, MěBP, TSM (účastníci likvidace škod
při záplavě Zeměch):
JSDH Kralupy................................... 40.195,- Kč
JSDH Minice....................................... 3.310,- Kč
JSDH Vojkovice.................................15.500,- Kč

Úprava zeleně v Zeměchách............. 35.000,- Kč
TSM posílení rozpočtu.................... 155.995,- Kč
◆ Rada města schválila zhotovitelem akce „Stavební úpravy bytového domu č.p. 687, ul. Chelčického - 1. etapa“ společnost Rybář stavební s.r.o., nám.
Míru 50, Mělník za celkovou cenu 7.281.018,- Kč
vč. DPH.
◆ MŠ Dr. E. Beneše obdržela finanční dar ve výši
5.000,- Kč od společnosti Česká spořitelna, a.s.
Dar slouží k úhradě nákladů spojených s rozvojem
výchovně vzdělávacích aktivit žáků.

Poplatky za svoz odpadu
Z

astupitelstvo města schválilo dne 19. 12. 2012
novou Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška upravuje práva a povinnosti poplatníka
místního poplatku za svoz komunálního odpadu.
Výše poplatku činí 500,- Kč za fyzickou osobu
s trvalým pobytem v Kralupech. Splatnost poplatku
je nejpozději 31. 5. 2013.

Dále vyhláška upravuje výši místního poplatku
pro cizince a osoby, které vlastní např. rekreační
objekt na území města. Vyhlášku najdete na webu města www.mestokralupy.cz v záložce „Platné
obecně závazné vyhlášky a nařízení“.
Poplatky za psy zůstávají stejné jako vloni. Poplatek je splatný do 31. března 2013.
Bližší informace zjistíte na Ekonomickém odboru
MěÚ Kralupy nad Vltavou, paní Humlová a Poláčková, tel.: 315 739 885 a 315 739 863.

Úřad práce České republiky,
krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Kralupy n. Vlt.,
Přemyslova 352/20 a Palackého nám. 6
Změna úředních hodin od 1. 2. 2013
PONDĚLÍ................................... 8 – 12 / 13 – 17
ÚTERÝ....................................... 8 – 11
STŘEDA.................................... 8 – 12 / 13 – 17
ČTVRTEK.................................. 8 – 11
PÁTEK ...................................... 8 – 11*

*Jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty.
Poslední uchazeč se vyřizuje 15 minut před
koncem úředních hodin.

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu
Po: 	Lobeček - tenisové kurty................... 14:00 - 14:50
	Lobeček - nábř. J. Holuba.................. 15:00 - 15:50
Út: Hostibejk........................................... 16:00 - 16:30
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
	Lobeč - Purkyňovo nám..................... 16:35 - 16:50
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
	Cukrovar - hala................................. 16:00 - 16:50
(POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
St: U gymnázia....................................... 14:00 - 14:50
Mánesova ul...................................... 15:00 - 15:50

Čt:	Lidové nám........................................ 14:00 - 14:50
Mlýnská ul......................................... 15:00 - 15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice................. 14:00 - 14:50
Zeměchy........................................... 15:00 - 15:50
TERMÍNY MOBILNÍCH SVOZŮ
ÚNOR:
11. 2. - 15. 2. rozměrný odpad z domácností
25. 2. - 1. 3. rozměrný odpad z domácností
BŘEZEN:
11. 3. - 15. 3. bioodpad
25. 3. - 29. 3. rozměrný odpad z domácností
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Jindřichem Karvánkem, referentem odboru RIaSM MěÚ Kralupy nad Vltavou

foto: Dušan Osladil, Jindřich Karvánek

Výstavba nové kralupské radnice

V

září loňského roku vypukla rozsáhlá
rekonstrukce OD Máj, který se adaptací
budovy promění v sídlo kralupského městského úřadu. Tato rekonstrukce je svým
rozsahem největší v posledních letech a zaznamenal ji prakticky každý.
Přeměna obchodního domu na radnici
byla zahájena bouracími pracemi.
Jak se rekonstrukce vyvíjí – co bylo
do poloviny ledna od začátku rekonstrukce
provedeno, jaké práce jsou nyní v plánu
a jak ovlivňuje tuto rekonstrukci zimní
počasí?
Do dnešního dne (16. 1. 2013) byla prove-

dena téměř kompletní demolice vnitřních
částí a obvodového pláště objektu. Veškeré
obvodové konstrukce vč. střešní skladby
byly odstraněny a stavba byla obnažena
na nosnou konstrukci (skelet). V současné
době dochází k postupné demontáži jednoho traktu skeletu (směrem k č.p. 6), v rámci
které jsou postupně odstraňovány průvlaky,
sloupy a stropní panely. Jedná se o technologicky velmi náročný proces. Uzlový
bod „dokončení veškerých bouracích prací“
má zhotovitel závazně smluvně stanoven
na 9. 2. 2013. Do této doby musí být kompletně odstraněn zmíněny trakt nosného
skeletu a také rizalit (přístavba, ve které

bylo umístěno požární schodiště a nákladní
výtahy) směrem do Jodlovy ulice. Klimatické podmínky do dnešního dne stavbu nijak
negativně neovlivnily.
Jak bude řešeno parkování u nového MěÚ?
Nový objekt MěÚ bude mít parkoviště v suterénu, které nabídne celkem 50 parkovacích míst. 25 parkovacích míst bude určeno
pro návštěvníky úřadu, 25 parkovacích míst
v oddělené části pak bude sloužit pro potřeby zaměstnanců. Provozní řád budoucího
parkoviště zatím není detailně dořešen.
Děkuji za aktuální informace! R. Saláková, KZ

Grant na podporu zájmových aktivit
N

a základě usnesení Rady města Kralupy nad Vltavou č. 13/01/8/01 ze dne
8. 1. 2013 bylo 14. ledna zahájeno řízení
o poskytnutí grantu z Grantového schématu
na podporu zájmových aktivit na rok 2013,
dle platných Pravidel pro udělení grantu.
Účastníci řízení jsou povinni seznámit se
s těmito Pravidly a důsledně se jimi řídit.
Zájemcům jsou všechny dokumenty upravující výběrové řízení Grantového schématu
k dispozici:

a) ke stažení na webových stránkách
www.mestokralupy.cz
b) v informačním centru - MěÚ Kralupy
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087
c) na vyžádání budou zaslány na adresu
či email žadatele nebo předány při osobní
návštěvě po domluvě s Bc. Lenkou Hermanovou, tel.: 315 739 810, e-mail: lenka.hermanova@mestokralupy.cz
Žádost musí být podána na předepsaném
dokumentu (žádosti).

Žadatel může podat maximálně 3 žádosti o grant.
Maximální požadovaná částka nemůže
přesáhnout 100.000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele grantu činí 10 %.
Termín pro příjem žádostí: do pátku
15. února 2013 (do 14:00 hodin), žádosti
došlé po stanoveném termínu nebudou posuzovány. Pro posouzení včasnosti podání žádosti je rozhodující datum uvedené
na otisku razítka podatelny MěÚ.
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Vážení občané – řidiči,
v letošním roce jsou držitelé řidičského průkazu vydaného do 30. dubna 2004 povinni
požádat o jeho výměnu.
Jelikož je na konci tohoto roku plánováno
stěhování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy z Přemyslovy ulice
do budovy nového MěÚ, dojde koncem roku
k omezení úředních hodin.
Proto, prosíme, neváhejte a zažádejte si
o výměnu řidičského průkazu co nejdříve.

íš
Nevyměn
Nepojedeš!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

!! Vým
je o sv ě na Ř P
ob
o d s p oz e n a
rávníh
o
p o p la
tku !!

Co k výměně potřebujete?
u platný doklad totožnosti (OP, pas),
u jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
u řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Výměna se provádí na příslušném odboru dopravy MěÚ
(v Kralupech prozatím sídlí v Přemyslově ulici nad čerpací stanicí).
Nový ŘP bude vystaven nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, popř. do pěti
pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).

Více informací: www.vymentesiridicak.cz

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

K

ralupští radní na svém lednovém jednání schválili vyhlášení Výběrového řízení č. 1 na získání půjčky z „Fondu rozvoje
bydlení Města Kralupy nad Vltavou“ pro
rok 2013.
Město Kralupy nad Vltavou v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí
a vzhledu města vytvořilo v roce 1995 peněžní fond – „Fond rozvoje bydlení Města
Kralupy nad Vltavou“, který slouží k poskytování půjček na opravu a modernizaci bytového fondu vlastníkům obytných budov

a bytů na území města, podle stanovených
pravidel a podmínek, a také k úhradě nákladů na opravy, modernizaci městského bytového fondu a úhradu nákladů v souvislosti
s odstraňováním škod vzniklých v souvislosti s přírodními, živelnými a ekologickými událostmi či haváriemi (např. povodeň,
zatopení, škody způsobené povětrnostními
a jinými událostmi, požár, únik ekologicky
škodlivých látek aj.).
Finanční prostředky se zapůjčují například na obnovy střech, výměny oken starších

10 let, na nákup bytu v rámci 5. vlny privatizace městského bytového fondu atd. Celé
znění výběrového řízení naleznete na webových stránkách města www.mestokralupy.cz
a na úřední desce MěÚ Kralupy n. Vlt.
Půjčka je úročena 3 % se lhůtou splatnosti 4 roky.
Termín podání žádostí je do 27. 2. 2013.
Bližší informace poskytne Vladimíra Melicharová, referentka ekonomického odboru,
tel.: 315 739 809, e-mail: vladimira.melicharova@mestokralupy.cz.

Vědecko-technický park v Kralupech
V

loňském dubnovém vydání Kralupského Zpravodaje jsme psali o záměru Města
Kralupy prodat budovu bývalých Kralupských mlýnů. Nebyl
to apríl. Prodej budovy dojednalo Město s pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou, která získala dotaci
z evropských fondů a v areálu
bývalých mlýnů vybuduje Vědecko-technický park (dále jen
VTP). Tento park bude sloužit
nejen škole, ale i firmám, které
chtějí provádět drobný vědecký
výzkum.
Samotná přestavba budovy
by měla začít na jaře tohoto roku. Tradičně prvními pracemi
budou práce bourací. Veškeré
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přístavby budou odstraněny
a zbude pouze původní budova
mlýna včetně sila, která bude
základem nového VTP.
V pětipodlažní budově najdeme nejen přípravny pro laboratoře, lehké laboratoře, v nichž
bude probíhat výzkum a vývoj
technologií v oblasti stavební
chemie (např. přípravky proti
šíření plísní, lepidla apod.), ale
také přednáškovou místnost, vybavenou nejmodernější audio
a video technikou a muzeum
technického zaměření.
Co se exteriéru týče, bude
celá fasáda osazena jakýmsi
skleněným krunýřem z profilovaného skla, který sdruží fasádu do jednoho kabátu a pod

www.mestok ralupy.cz

ním bude decentně přiznáno,
jak dům vypadal v historii.
Toto řešení umožní, že budo-

va více „zapadne“ do konceptu
nového centra města Kralupy
nad Vltavou.
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Kralupské pluhy a sypače opět v akci
Kralupské technické služby vyslaly
do boje se sněhovou nadílkou jak
víceúčelová vozidla Holder, tak
právě nově dorazivší vozidlo Unimog
od Mercedesu.
atímco naprostá většina kralupských občanů tvrdě spí, řidiči za volanty pluhů

mi vozidly s pluhy v případě krize provádět
rovněž posyp ledovky či úklid sněhu na klíčové části hlavní průjezdní komunikace
městem, a to mezi světelnou křižovatkou
Na Františku až po semafor na křižovatce
ulic Mostní x Třebízského v Lobečku.
Město tyto případné mimořádné posypy
a úklidy, které mají během možné kalamity umožnit vozidlům zejména bezpečné
překonání Masarykova mostu, pokryje ze
svých prostředků.
Celou trasu hlavního průtahu městem,
silnice 2. třídy II/101 (přes most) a II/240
(směr Velvary, včetně ulic Dobrovského, Přemyslova, V Růžovém údolí, G. Klapálka, Hybešova a 28. října) nadále uklízí i opravuje
SÚS - Správa a údržba silnic, a to v celé
jejich délce.
Martin Tlustý

foto: martin tlustý

Z

a sypačů nastupují do práce již úderem třetí
hodiny ranní. Od šesti hodin ráno techniku navíc posilují další pracovníci s hrably
k úklidu a dočišťování pro kolovou techniku těžko přístupných míst a schodů.
Mimochodem, od minuloroční zimy řidiči
TSM v případě sněhové kalamity i nenadálé
námrazy a náledí mohou svými posypový-

Nově dodaný Unimog od Mercedesu má mj. pohon na všechna čtyři kola a rovněž umožňuje aplikaci
tzv. vlhčené soli, u které je nástup účinku podstatně rychlejší než při klasické aplikaci.

Obě kralupská variabilní
vozidla Holder
jsou v zimě
opatřena jak
pluhy, tak
i sypači. Letos jim přibyly
nepřehlédnutelné výstražné vlajky.

Sběr BIOODPADU

přímo z domácností pokračuje i v letošním roce
V

roce 2011 zavedlo naše město novou
službu pro své občany týkající se svozu bioodpadu přímo z domácností. Během
dvou let se do projektu přihlásilo 304 občanů, kteří své bioodpady pocházející z domácnosti ukládali do speciální bionádoby,
kterou měli umístěnu přímo u domu. Svoz
probíhal 1x za 14 dnů a za 2
roky fungování této služby se
do těchto bionádob vytřídilo
téměř 262 tun bioodpadu, který byl následně uložen na kompostárnu v Úholičkách.
I v letošním roce se bude v této akci pokračovat a případní
noví zájemci se mohou přihlásit
do 15. března 2013 na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, kde dostanou veškeré informace o této

službě. Kontaktní osobou je paní Helena
Traxlová (tel.: 315 739 944).
Svoz bude probíhat opět v úterý 1x za 14
dnů v období od dubna do listopadu. Datum
prvního svozu připadá v tomto roce na úterý 2. dubna 2013 a poslední svoz proběhne
v úterý 26. listopadu 2013.
Cena za roční pronájem biopopelnice zůstává beze změny. Nádobu
o objemu 240 litrů si je možno pronajmout za 238,- Kč za rok a 120
litrovou nádobu za 173,- Kč za rok
včetně DPH.
Zájemci si také mohou speciální
nádobu odkoupit do svého vlastnictví
od dodavatele služby.

Cena biopopelnice:
› 120 litrů - 830,- Kč včetně DPH,
› 240 litrů - 1.070,- Kč včetně DPH.

Stejně jako v loňském roce bude občanům
umožněna platba za svoz bioodpadu přímo
na MěÚ v Kralupech nad Vltavou, ve velké
zasedací místnosti v přízemí budovy U Cukrovaru (naproti infocentru) a to ve středu
13. 2. a 20. 2. 2013 od 12 do 18 hodin.

Co všechno je možno do bionádob ukládat?
› listí, tráva, plevel
› zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny
apod.
› kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem)
› spadlé ovoce
› zbytky zeleniny a ovoce
› čaj, káva
› skořápky ořechů
› exkrementy drobných domácích zvířat
MěÚ Kralupy nad Vltavou,
odbor životního prostředí, Helena Traxlová
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Tříkrálová sbírka 2013
J

ako každý rok v období tříkrálovém vyšli
do ulic v Kralupech koledníci z řad farních a charitních dětí a společně koledovali
a vinšovali lidem pokoj a zdraví v novém roce
2013. Účelem koledování jsou nejen finanční
prostředky, které se během sbírky vyberou,
ale také připomenutí poselství Tří králů o zrození Ježíše Krista.
Letošní sbírka dosáhla výše 56.417,- Kč.
Všem dárcům za jejich příspěvky děkujeme.
Sbírka bude věnována na projekty Farní
charity Kralupy nad Vltavou, na projekt Arcidiecézní charity Praha a na projekty v zahraničí.

Podpořeny budou:
› přístavba azylového domu v Kralupech,
› charitní domov pro seniory v Mukařově,
› odstranění podvýživy matek a dětí v Africe.

Sbírku zahájil 6. 1. v 16 hod. v kralupském kostele Tříkrálový koncert pořádaný kralupskou Základní uměleckou školou za účasti Dvořákova komorního sboru
a Kralupských žesťových sólistů. Během
koncertu pan farář požehnal koledníkům,
aby se jejich dílo vydařilo a na cestě je nepotkalo nic zlého.
Barbora Kovářová

Církev československá husitská

Náboženská obec Církve československé husitské v Kralupech nad Vltavou
je a chce být maximálně otevřená všem lidem, nejen svým členům a nejen těm,
kteří svou cestu k víře a k Bohu již nalezli, ale také těm, kteří sami sebe za věřící
nepovažují, kteří Boha hledají, i těm, kteří v žádné organizované církvi být
nechtějí. Proto bychom rádi otevřeli své duchovní i fyzické dveře veřejnosti.

Č

jsme tu
mezi vámi

› pomoc při jednání s úřady, vyplnění formulářů, pomoc při nákupech, doprovod
k lékaři

Co ještě můžeme nabídnout?

V době provozu internetové výuky je k dispozici asistent, který každému ochotně rád
poradí a pomůže s případnými problémy.
Žádné hromadné akce. Po předchozí domluvě jsme připraveni se přizpůsobit vašim
potřebám a času. Pomalými krůčky, za individuální výuky se postupně naučíte:
› základní obsluha počítače
› internet a vyhledávání informací
› elektronická pošta, založení a správa vlastní e-mailové adresy
› práce s textem
› používání programu Skype - telefonování zdarma
› nakupování přes internet
› ukládání a tisk materiálů a další

Internet a senioři – nebojte se začít:

Asistenční služba:

Zahájili jsme projekt „Senior Internet“, kam
mohou docházet senioři, kteří vůbec neumí pracovat s počítačem a s internetem,
ale i pokročilí uživatelé. Internetová výuka probíhá v prostorách farního úřadu.

› pro osoby žijící samy nebo v určitém časovém období nemající asistenci pokrytu jinými možnostmi (rodinní příslušníci v práci,
ve škole atd.)
› individuální práce s klientem

Náboženská obec Církve československé husitské
Ilona Holcová – zmocněnec diecézní rady
S.K.Neumanna 88
Kralupy nad Vltavou 278 01
Tel.: 777 11 81 41
e-mail: ccshkralupy@seznam.cz

lověk se někdy ocitá na rozcestí svého žití. Život je pro nás někdy těžký
a potřebujeme někoho, kdo nás vyslechne
a přitom neodsoudí. V případě vaší potřeby jsme k dispozici v naší náboženské obci
nejen po bohoslužbách, ale i po předchozí
domluvě k individuálnímu pohovoru během
týdne. Pastorační pohovory probíhají mimo
úřední hodiny. Duchovní a další členové
náboženské obce navštěvují a doprovázejí
lidi v nejrůznějších životních situacích nemocné, osamělé. Snažíme se pomáhat
lidem a podívat se na životní situaci i jiným pohledem.

Asistenční služby poskytujeme jako:
› pravidelné služby v předem stanovený
den a hodinu
› občasné služby (jednorázová objednávka)
Doba poskytování asistenčních služeb:
› každý všední den v době od 8:00 do 14:00
hod. mimo hlavní a vánoční prázdniny.
Veškeré služby a aktivity jsou poskytované zdarma.

Kontakty a další informace:

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o uvítání svého dítěte, nechť se osobně přihlásí na matrice
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, ul. U Cukrovaru 1087.
Vítání občánků proběhne v měsíci květnu a bude určené pro děti narozené v období od 1. června 2012
do 31. prosince 2012, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou. Rodiče můžou své děti nahlásit
na matrice nejpozději do 20. 4. 2013.
Hana Losová, MěÚ Kralupy n. Vlt.
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Základní
organizace
Českého svazu
chovatelů
v Kralupech
nad Vltavou
Zveme vás srdečně na již 7. ročník
Masopustu v Libčicích nad Vltavou,
který pořádají občanská sdružení,
školy a Libčická plovárna ve spolupráci
s Městem Libčice nad Vltavou.
Do pochodu - start je na Sahaře - bude
hrát dechovka Kralupského žesťového
orchestru, v cíli v areálu plovárny nás čekají
pochoutky z řeznictví i cukrárny, pestrý
masopustní jarmark, veselý a rozpustilý
program a na závěr soutěže o ceny.
Přineste si s sebou dobrou náladu, maškarní
úbor (má „prdelačku“ zdarma) a veselou mysl!
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Podrobný program najdete na
http://libcickaplovarna.webnode.cz/,
http://www.libcice.cz/kultura/

pořádá ve dnech 16. – 17. 2. 2013

VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
s expozicí okrasného ptactva a morčat

Místo konání: areál „Dřevák“, ul. Ke Koupališti,
Kralupy – Lobeček
Otvírací doba pro veřejnost:
sobota 16. 2. – od 8 do 17 hod.
neděle 17. 2. – od 8 do 13 hod.
Vstupné: 30,- Kč dospělí / děti do 15 let zdarma
I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čistokrevných zvířat pro další chov. Výstava přiblíží návštěvníkům chovatelství jako vhodného koníčka pro volný čas a také
ukáže, co všechno můžete chovat v městské aglomeraci.
Nebude chybět prodej keramiky,
zeleniny, cukrovinek, medu,
medoviny a jiné.

Těšíme
na vaš se
i návšt
ěvu!

Za organizátory Evžen Novák

Lesan - Městský útulek pro psy

Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě
 Monika Kolková, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. Vlt.,
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

V útulku Lesan s kapacitou
25 psů si ale určitě můžete
vybrat i jiného psího kamaráda!

www.utulek-kralupy.estranky.cz
Toužíte po pejskovi? Adoptujte ho z kralupského útulku!

Aid

a

Ze sociálních důvodů majitelky u nás skončila asi čtyřletá fena křížence
jezevčíka se štěňaty. Štěňata již našla nové domovy. Aida měří 36 cm, je
milá, mazlivá, nekonfliktní, dobře chodí na vodítku, doma čistotná, ale
v pohodě si zvykla i na kotec.

la

Žem

Kříženec německého nebo belgického ovčáka, asi sedmiletý pes, velký
70 cm. Přivezla ho MP Kralupy. Je hodný k lidem, čistotný, nadaný na výcvik, chodí dobře na vodítku. Není uštěkaný, ale není vhodný do smečky,
ostatní psy moc nemusí.
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Městská policie

Pejsci, psi a hafani aneb máme rádi zvířata
M

ěsto Kralupy se celoročně potýká
s problémem volného pobíhání psů,
uklízení exkrementů, neplacení poplatků
ze psů atd. Nejdříve se zaměříme na ono
volné pobíhání psů, které je omezeno na většině území města Kralup platnou obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2001, která říká, že
psi a jiná zvířata lze venčit pouze na vodítku. Je zde také vysloven zákaz vstupu psů
a jiných zvířat na dětská hřiště, pískoviště
a sportoviště. V další části této obecně závazné vyhlášky najdeme výčet míst, kde je
volný pohyb psů povolen, avšak za podmínky, že majitel má psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Jedná se o místa:
nábř. J. Holuba a Strachov podél řeky, sídl.
Cukrovar za plaveckým bazénem a podél
řeky směrem ke Dvořákově stezce, sídl. Zátiší za sportovní halou, na Hostibejku prostor pod restaurací, nad Lidovým náměstím
od ul. Na Cikánce do Zeměch a za požární
nádrží v ul. Pražská. Je třeba si uvědomit,
že vy, jako majitelé psa, sice svého mazlíčka
znáte a víte, že by nikdy nikomu neublížil,
ale jsou mezi námi také lidé, kteří se cizích
psů bojí anebo jiní psi, kteří blízkou přítomnost vašeho psa nesnesou. Poté se s hrůzou
obracíte na městskou policii s tím, že vašeho mazlíčka, který, jak se říká, by neublížil
ani mouše, ale byl na volno, kousl jiný pes

o čtyři hlavy vyšší než ten váš, ale
který byl na vodítku…
Co se týče jednoho z dalších
problémů našeho města, uklízení
exkrementů, jak jste se sami mnohokrát jistě přesvědčili, není u našich občanů právě oblíbenou a prováděnou činností. Tato povinnost je zakotvena
v platné obecně závazné vyhlášce města
č. 6/2001. Je však známo, že psí exkrementy
mohou šířit různé nemoci a parazity, snad
už jen proto, že takový psí trus se rozkládá
jeden měsíc až půl roku, a navíc suchý trus
se rozsýpá a jeho malé kousky pak za větrného počasí dokonce létají vzduchem. Bohužel Kralupy nemají prostředky na úklidovou firmu, jako má např. hlavní město
Praha pro úklid exkrementů z ulic města,
a tak nezbývá, než aby se o to postarali
sami majitelé pejsků, byť jen pouhým připraveným igelitovým pytlíkem od ranních
rohlíků v kapse každého majitele.
Porušení povinnosti dle platné obecně závazné vyhlášky města č. 3/2010, placení poplatků ze psů, je jedním z dalších nešvarů
občanů Kralup. Poplatek ze psa má povinnost platit osoba, která má pobyt na území
města Kralup a je držitelem psa a podléhají
mu psi starší 3 měsíců. Poplatek musí majitel uhradit do 3 měsíců od doby, kdy se

stal jeho držitelem. Poplatek je ročně
stanoven takto: dům min. o 3 bytech
1.000,- Kč, rodinný dům 200,- Kč
a poživatelé důchodu 200,- Kč.
V neposlední řadě se zaměříme
na povinnou vakcinaci proti vzteklině, která je dle veterinárního zákona
povinná pro každého chovatele zvířete. Vakcinace je tedy povinnost a hradí ji majitel,
avšak porušení této povinnosti může znamenat pokutu do výše 10.000,- Kč, za opakované porušení zákona pak až 20.000,- Kč.
Proti vzteklině se na základě novely zákona
od roku 2008 však již nemusí očkovat každý
rok, a sice toto závisí na použité vakcíně.
Strážníci městské policie dohlíží na to,
aby v našem městě byl pořádek, čistota
a nebyl porušován zákon. Avšak těmi, kdo
by měli mít největší zájem na čistotě a pořádku v okolí, jsou sami občané. Bohužel
v minulém roce byli strážníci nuceni udělit pokuty za porušení povinností z obecně
závazných vyhlášek v celkové výši 10.000,Kč a bylo uděleno celkem 246 domluv. Je
třeba si uvědomit, že za porušení vyhlášky
města je strážník oprávněn udělit pokutu
až do výše 1.000,- Kč.
str. Tereza Dobrovolná,
manažer prevence kriminality Městské
policie Kralupy nad Vltavou

Z linky 156:
☛ Dne 17. 12. 2012 v 13:51 h. na l. 156 požádalo OO PČR Kralupy o spolupráci při pátrání po 7leté holčičce, která se měla ztratit své
12leté sestře poblíž nádraží ČD. Dle uvedeného popisu strážníci MP společně s policisty
propátrávali okolí s výsledkem negativním.
V 14:08 h. hlídka MP Kralupy obdržela informaci, že holčička se již nachází v místě svého
bydliště a je v pořádku.
☛ Dne 19. 12. 2012 ve 21:25 h. na l. 156 po-

žádala o pomoc paní P., která uvedla, že si
na prst ruky nasadila prstýnek z chirurgické
oceli, nejde jí sundat a má prst již celý nateklý
a modrá. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP, která ženu převezla na nejbližší stanici
HZS, kde jí byl prstýnek pomocí rozbrušovacího kotouče za dlouhých 15 minut sundán.

☛ Dne 28. 12. 2012 ve 20:13 h. na l. 156 ozná-

mil všímavý občan, že viděl nějakého muže s kárkou, jak odváží kovové rošty od ZŠ
Gen. Klapálka směrem do centra města.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Kralupy, která prověřila přilehlé ulice s výsledkem
negativním. Dále byla kontaktována zástupkyně ředitelky, která vyčíslila škodu na 20.000,Kč. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka OO
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PČR Kralupy, která si na místě celou věc převzala k dalšímu opatření.

mají s netopýrem zacházet a v odpoledních
hodinách si netopýra osobně vyzvedl.

☛ Dne 1. 1. 2013 v 00:45 h. na l. 156 oznámil
pan J., že v Lobči se nachází nějaký mladík,
který má očouzený obličej s krvácejícími ranami. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP,
která se zkontaktovala s mladíkem, který jevil známky poranění zábavní pyrotechnikou,
což později sám potvrdil. Mladík si ale zřejmě
z důvodu šoku nepamatoval, jakým způsobem ke zranění došlo. Na místo byla přivolána
RZS, která následně mladíka odvezla na chirurgii slánské nemocnice.

☛ Dne 13. 1. 2013 v 8:41 h. na l. 156 oznámi-

☛ Dne 10. 1. 2013 v 12:10 h. na l. 156 požádala

o příjezd hlídky MP paní D. do ul. Štefánikova,
kde si zabouchla dveře od bytu a uvnitř zůstaly dvě malé roční děti. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP, která za asistence majitele
bytu dveře otevřela. Děti byly v pořádku.

☛ Dne 11. 1. 2013 v 17:05 h. na l. 156 požádala

paní F. o příjezd hlídky MP na sídl. Cukrovar,
protože u vchodu do jednoho z domů nalezla
zmateného netopýra. Na místo byla vyslána
hlídka MP, která si netopýra převzala. Telefonicky byl kontaktován pan S. ze Sdružení
na ochranu ptactva, který hlídce MP sdělil, jak

la paní P., že viděla v ul. U Jeslí, jak nějaké
tmavé vozidlo nabouralo do jiného zaparkovaného vozidla a z místa nehody ujelo. Registrační značku vozidla si bohužel nepamatuje.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která
prověřila přilehlé ulice a zjistila zaparkované
tmavé vozidlo, které vykazovalo známky poškození v přední části. U vozidla se nacházeli
dva muži, z nichž byl jeden dle vzezření v podnapilém stavu. Proto byla na místo přivolána
hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc
na místě převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 13. 1. 2013 ve 23:36 h. na l. 156 požá-

dalo operační středisko PČR Mělník o spolupráci s hlídkou OO PČR Kralupy v bývalém
hotelu Adriana, kde se má nacházet nějaká
osoba. Na místo byla vyslána hlídka MP, která
společně s hlídkou OO PČR Kralupy propátrala celý objekt uvedeného hotelu. Ve sklepních prostorách byl nalezen zraněný muž, kam
se dle jeho výpovědi propadl z vyššího patra. Na místo byla přivolána RZS, která muže ošetřila a následně za asistence jednoho
z policistů převezla do slánské nemocnice.

Knihovna

KZ

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Jodlova 111, 278 01 Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

tel: 315 727 852, 315 727 782;
http://www.knihovnakralupy.cz/
Upozorňujeme žáky základních
a středních škol na stále probíhající
charitativní akci Čtení pomáhá.

Půjčovní doba v knihovně

Oddělení pro dospělé:
Pondělí.........8:00 - 11:30.............12:30 - 18:00
Středa..........8:00 - 11:30.............12:30 - 18:00
Čtvrtek..........................................12:30 - 18:00
Pátek............8:00 - 11:30.............12:30 - 17:00
Sobota..........8:00 - 11:00
Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí.........................................12:30 - 17:00
Středa..........8:00 - 11:30.............12:30 - 17:00
Čtvrtek..........................................12:30 - 17:00
Pátek............................................12:30 - 17:00

Z pera současných
kralupských básníků
Zima
Když sevřela jsem ruku v pěst
a hranou do sněhu ji měkce položila,
dál fantazií nechala se vést,
konečky prstů dílko přikrášlila –
jen oblak páry od mých úst
prozradil údiv nad tou nožkou malou,
co s větší dlaní sama začla růst.
Nejistý krůček pevnou stal se skálou.
Milada Bínová, Kralupy n. Vlt.

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají básně jen
tak do šuplíku, neváhejte a pošlete nám svou
báseň – nebo básně – k otištění. Nejlépe mailem
na adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz

O jaké tituly byl
největší zájem?
V oddělení pro dospělé vede M. Higgins
Clarková: V náručí nepřítele nebo S. Monyová:
Poslední extáze, ke konci roku byl velký zájem
o román Padesát odstínů šedi a detektivní
román Sněhulák.
V oddělení pro děti má stále prvenství Deník
malého poseroutky.

Cílem projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Na stránkách projektu www.ctenipomaha.cz naleznete seznam krásných knih ke čtení, které jsou
rozděleny do tří kategorií podle věku čtenářů. Většinu knih najdete v naší knihovně. Až některou
z knih přečtete a odpovíte na několik otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun.
Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu, kdo čeká
na vaši pomoc.
Věnujte ji třeba
na vybavení nové třídy
pro děti s autismem nebo pomozte rozveselit
děti, které musí trávit
čas v nemocnici.
Registrační formulář
a odpovědi na otázky
můžete vyplnit také
v dětském oddělení
knihovny.

SUK 2012 – Čteme všichni
Pedagogická knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 21. ročník ankety
o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v roce 2012.

N

a anketních lístcích odpovězte na otázku „Která kniha, vydaná v roce 2012,
se vám nejvíce líbila?“.
Pokud odpovíte také na otázku „Kterou
literární postavu máte nejraději?“, budete
zařazeni do slosování o tři knihy.
Z došlých odpovědí bude vylosováno padesát výherců, kteří dostanou pěknou kni-

hu. Nakladatelství, které vydalo knihu s nejvíce získanými hlasy, získá cenu dětí.
Anketní lístky si můžete vyzvednout u vaší knihovnice v dětském oddělení. Vyplněné anketní lístky odevzdávejte v knihovně
nejpozději do 14. března 2013.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen proběhne 10. dubna 2013.

Vybrané statistické údaje za rok 2012
› v kralupské knihovně se zaregistrovalo
2.169 uživatelů
› vypůjčeno bylo 119.260 dokumentů
- z toho např. 63.474 beletrie pro dospělé
- 15.825 beletrie pro děti
- 13.510 periodik
- 1.980 zvukových dokumentů
› knihovnu navštívilo 37.659 uživatelů
- z toho bylo 35.079 návštěv půjčoven
a studovny

- nejvíce návštěv čtenáři uskutečnili v říjnu
- nejvíce byla knihovna navštěvována
v pondělí mezi 15. a 16. hodinou
› knihovnice vyřídily: - 323 požadavky MVS
zaslaných jiným knihovnám
- 38 požadavků MVS obdržených z jiných knihoven
- 1.100 rezervací na požadované tituly
› internet využilo přes 2.100 uživatelů
› stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 čítá
51.777 knih. jednotek
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Muzeum

Městské muzeum
program na únor 2013
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035
Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod.,
Zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz
do 20. 2. - středa
trvá výstava FRANTIŠEK HORA (1913 – 2004) – OBRAZY
10. 2. - neděle - 15:00 hod.
komentovaná prohlídka výstavy obrazů Františka Hory
- výstavou provede dr. Jan Racek.
6. 2. – středa – 18:00 hod.
ŠUMAVOU S PÍSNIČKOU – projekce fotografií Šumavy
od Vladislava Hoška v doprovodu písní Antonína Jelínka.
Vstupné: 50,- Kč
12. 2. – úterý – 17:00 hod.
Koncert žáků ZUŠ
13. 2. – středa – 15:00 hod.
Členská schůze Sdružení rodáků a příznivců
města Kralupy nad Vltavou
Připravujeme na březen:
Vernisáž výstavy: Etnografie a Velikonoce ve spolupráci
s Klubem lidové tvorby Praha

František Hora - OBRAZY

(1913 - 2004)

P

rvní výstava v novém roce připomene nedožité sté
narozeniny malíře – krajináře,
který na svých dílech zachytil
i některá působivá místa našeho
města a jeho okolí.
Pocházel sice z Klatovska, ale
celý svůj aktivní život prožil
v Třebenicích pod stráněmi Českého středohoří. Téměř po celou
svou tvůrčí kariéru se věnoval
krajinomalbě, přičemž nejvíce
byl ovlivněn dílem P. Cézánna
a V. Beneše. Věnoval se převážně krajině v okolí svého bydliště, ale i jiným působivým místům. Tak také zavítal do našeho

kraje, kde jej zaujaly především
scenérie ve veltruském parku,
nelahozevský zámek a řeka Vltava. V posledních 25 letech
svého života kvůli potížím se
zrakem opustil krajinomalbu
a tvořil akty v kubistickém duchu. Jeho doménou byla olejomalba, pracoval i s akvarelem
a zvládal i grafickou techniku
linořezu.
Výběr z celé výše popsané
tvorby představuje tato výstava. Jste srdečně zváni!
			

Jan Racek

POZOR!
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Prodej knih Ing. Josefa Stupky pokračuje i v roce 2013:
- VELKÁ KRONIKA KRALUPSKÁ,
- KRALUPY V PROMNĚNÁCH ČASU
(nová fotografická publikace).
Obě jsou k zakoupení v Městském muzeu v Kralupech.

10

www.mestok ralupy.cz

Čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)
SKLENĚNÉ VÁNOCE - výstava + vánoční dílničky (4.12. – 6.1.2013)
14.12. Školní družina Veltrusy děkuje za krásnou vánoční výstavu,
povídání o skleněných Vánocích a výrobu malé skleněné ozdoby.

ŠD Veltrusy, Iva Bečvářová
22.12. Výstava je krásná!! Vzpomínky na výrobu ozdob v Nelahozevsi
jsou u mne ještě živé. Výrobu jsem měla možnost poznat a zúčastnit
se jí jako studentka – brigádnice. Instalování ozdob na stromcích je
velmi pěkně zvládnuté.
Dr. Věra Kulhánková
27.12. Děkujeme za krásnou a originální výstavu… 		
Marča, Míla, Žofka
5.1.2013
Milá výstava, která evokuje vzpomínky na dětství. Ani se z ní nechce
odejít. Dík za ni.
Kutilová, Koštejnová

Historie

KZ

Baroko v Kralupech a okolí
Uměleckým směrem, dominujícím hlavně osmnáctému století, bylo baroko. Projevilo
se nejen v architektuře a sochařství, ale i v malířství a hudbě. Jak se projevil tento
fenomén v oblasti sochařství v našem kraji, pojednává následující příspěvek.
ního umění jsou blízké Velvary. Barokní sochy najdeme
i v Kozomíně, ve Starých Ouholicích, v areálu zámeckého

Z tohoto krásného barokního sloupu s akanty na vrcholu už dnes téměř nic nezbylo. Během posledních
padesáti let 20. století se rozpadl.

parku ve Veltrusech a dalších obcích. U Zeměch stával
na křižovatce tří silnic krásný
barokní sloup s barokní hlavicí se čtyřmi akanty v podobě vinných hroznů a kamenným křížem na vrcholu. Byl
postaven majitelkou panství
vévodkyní Toskánskou v roce
1715 a dnes již z něj zůstala
jen dolní část sloupu. Podlehl nepřízni času a pomalu se
rozpadl.
Smyslem tohoto příspěvku
je podpořit regionální povědomí o uměleckých dílech, která
kromě původně náboženského
obsahu mají dnes především
hodnotu historickou, výtvarnou a etnografickou. Stávají se
kulturním dědictvím, které je
třeba chránit.
Ing. Josef Stupka

Barokní socha sv.
Jana Nepomuckého
v Růžovém údolí.

foto: Ing. josef Stupka

rukou a nakonec i bez hlavy.
V roce 2003 byly zbytky sochy
předány do rukou restaurátorů. Do jaké míry se podařilo
obnovit původní vzhled památky, se dnes dá jen těžko
posoudit.
Vysoko nad obcí se vypíná
socha sv. Jana Nepomuckého
ve Chvatěrubech. Dal ji postavit ve druhé polovině 18. století purkrabí chvatěrubského
panství Martin Antoni. Na třímetrovém podstavci se dívá
do krajiny světec v životní velikosti. V současné době je ale
socha ze svého místa snesena
a je restaurována.
Barokním skvostem je sousoší Panny Marie Bolestné
v Mikovicích. Sousoší je patrně morovým sloupem postaveným po odeznění morové epidemie v prvé čtvrtině
18. století velkovévodkyní
Annou Marií Františkou Toskánskou. Kromě sochy Panny
Marie na vrcholu sloupu byly kolem sloupu ještě vztyčeny sochy tří světic: sv. Terezy,
sv. Anny a sv. Františky. Pro
špatný stav několikrát opravované památky bylo sousoší
v roce 1988 zbaveno památkové ochrany a rozebráno.
V roce 2010 byla tato vzácná památka obnovena. Ne však
na původním místě uprostřed
rušné mikovické křižovatky,
ale na nepříliš vzdáleném
místě od silnice. Původní podoba však zachována nebyla.
Kamenný podstavec pod sloupem, který vyrovnával terénní
nerovnost a navíc gradoval monumentalitu stavby, byl z neznámých důvodů vynechán.
Takto bychom mohli pokračovat dále návštěvou obcí
bývalého kralupského okresu. Velkou ukázkou barok-

foto: archiv Ing. Stupky

V

Kralupech žádnou barokní architekturu ani sochu
nenajdeme. V 18. století měly Kralupy jen několik chalup
v blízkosti soutoku Zákolanského potoka s Vltavou. Barokní
sochy se však do dnešního dne
zachovaly v některých městských částech Kralup. Nejčastěji to jsou sochy mučedníka
Jana Nepomuckého. Byl prohlášen v roce 1729 za svatého
a po celých Čechách se začaly stavět kamenné plastiky tohoto světce. Nejběžnějším materiálem tehdejších barokních
sochařů byl pískovec, kámen
různé tvrdosti a zabarvení.
Barokní sochu pocházející z první poloviny 18. století najdeme na konci Růžového
údolí před křižovatkou Minice
- Zeměchy. Není však na původním místě. Bývala do roku 1994 umístěna u domu
č. p. 66, kde se říkalo „Na Hrázi“. Hráz zde kdysi skutečně
bývala, neboť tu v minulosti
bývaly rybníky. Dva metry vysoká socha sv. Jana Nepomuckého drží v obou rukou kříž
s ukřižovaným Kristem. Tělo
sochy kryje rochetka a kolem
krku má pallium.
Další barokní socha sv. Jana
Nepomuckého bývala v Mikovicích na Lidovém náměstí až
do roku 1918, kdy byla odstraněna.
Jak již bylo v úvodu řečeno, byl v roce 1729 Jan Nepomucký prohlášen za svatého.
Již rok na to, v roce 1730, dal
minický farář Josef Karaysl
postavit vlastním nákladem
sochu tohoto světce a umístil
ji do rohu hřbitova, který tehdy obklopoval minický kostel
sv. Jakuba Většího. Již za druhé světové války byla socha
v dezolátním stavu bez obou
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Nová rubrika – od vás – pro vás

Osudy aneb Život není peříčko
Mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým osud postavil do cesty přímo nelidské překážky, zasadil velké rány a oni
přesto nezměrnou vůli, pílí a svým přístupem dokázali si s nimi poradit.
Na jejich životních příbězích bychom chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich životní cestu, co vše prožili, zažili
a na co bychom neměli zapomenout.
Rádi bychom každý měsíc otiskli Vaše příběhy o Vašich známých a příbuzných, jejichž osudy jsou zajímavé,
poučné i obdivuhodné.

Přispějte, prosím, také Vy se svým příběhem!
Doručte poštou, mailem nebo osobně do redakce KZ – KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Každý otištěný příběh bude odměněn dvěma vstupenkami na kulturní akce pořádané KD Vltava.
Těším se na Vaše příběhy a děkuji za spolupráci!
Radka Saláková

PŘÍBĚH první

Josef Vlach (1879 - 1972)

Život není
peříčko
J

an Vlach, chalupník z Obrataně, měl
12 dětí. Nejstarší Josef se narodil 4. 8.
1879. Po škole ho otec poslal do Vídně, aby
se vyučil krejčovině. Učení mu šlo, závěrečné zkoušky zvládl s pochvalou. Po vyučení
byl však povolán na vojnu, kde si odsloužil
plné čtyři roky.
Jako krejčovský tovaryš si našel zaměstnání v Kralupech n. Vlt. u Vladislava
Zelenky, který kromě krejčovské živnosti
obchodoval se šicími stroji, prodával nitě,
jehly a olej.
Když Vladislav Zelenka zemřel, zanechal
vdovu Annu, rozenou Podlískovou z Turska, která měla dvě děti – dcerku Slávku
(1900 – 1951), pozdější učitelku řečí a syna
Vladislava (1902 – 1973), v mužném věku
pplk. Generálního štábu ČSR. Třebaže byla
Anna o dva roky starší, krejčovskému tovaryši se líbila a nic nebránilo tomu, aby
16. 5. 1906 uzavřeli sňatek. Od té doby
se domu č.p. 99 v Jungmannově ulici říká
„U Vlachů“.
Novomanžel rozšířil sortiment o prodej
látek, veškeré krejčovské potřeby a obleky.
Když byl obchod dobře zaveden, vypukla
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Vyučil mnoho prodavaček, k jejich plné spokojenosti, dostával děkovné dopisy i od těch,
které po vyučení našly práci v cizině. Například od paní Kosanovič ze Sarajeva.
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Ostřílený frontový bojovník dostává
ránu za ranou. Ještě během druhé světové
války je 15. 3. 1940 dům poničen velkou
vodou a po nápravě škod na sklonku války
22. března 1945 je obchod zcela rozbořen leteckým bombardováním, které poničilo celé
město. Josef Vlach ve svých 66 letech dům
a prodejnu opravil, ale další povodeň v roce
1947 zničila znovu jeho práci. Voda zaplavila prodejnu do výše půldruhého metru.
S vypětím všech sil je i tato živelná pohroma napravena, ale přichází to nejhorší
– pohroma od lidí.
Josef Vlach je nucen se dívat, jak komise,
která prováděla znárodňování, nadzvedává

Povodeň v Kralupech v roce 1940

na smrtelné posteli jeho ženu a hledá pod
matrací poklady, látky. Chtěli najít záminku k opodstatnění pro své počínání. Paní
Vlachová druhý den, 5. ledna 1949, umírá. Jak nelidské počínání. Může být něco
zrůdnějšího?
Josef Vlach je z obchodu vyhnán, majetek
bez náhrady zabaven a je mu vyměřen důchod 300,- Kč, a kdyby neměl kdo z rodiny
se o něho postarat, zemřel by hlady. Nový
domov našel u své dcery v Lobečku.
Sousedé si pamatují pana Vlacha, jak vozí po nábřeží v kočárku svého pravnoučka
a vesele mu prozpěvuje. (Tento pravnouček,
Tomáš Řada, prodává v jeho bývalém obchodě ne látky, ale knihy).
Josef Vlach se dožil 93 let, zemřel 1. března 1972 a je pochován na kralupském hřbitově mezi svými blízkými.
Vlastimil Řada

Fotografie z 1. světové války
– Josef Vlach vlevo

foto: rodinný archiv

1. světová válka a mladý podnikatel ve svých
třiceti pěti letech byl povolán na frontu. Během čtyř let se se svou jednotkou zúčastnil
bojů v Haliči, Bosně a Itálii. Byly to jistě velice krušné boje, když do konce svého života křičel ze spaní a vyvolával jména svých
raněných nebo padlých kamarádů. Po skončení válečných útrap, když se vrátil domů,
jeho sedmiletá dcera Anuška ho nepoznala, plakala, protože s cizím pánem nechtěla nic mít.
Josef Vlach ihned začíná zvelebovat svůj
obchod. Jezdí sám na motorce po celých Čechách a po Moravě, aby měl to nejlepší zboží. Motorka byla v Kralupech v té době nevídaná – navíc místo kovového řetězu má
řemen.
Když má ušetřenou nějakou korunku, posílá na přilepšenou svým sourozencům do jižních Čech, kde je těžké najít zaměstnání.

KZ

Zkáza po bombardování
v roce 1945
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Společnost

Blahopřejeme
našim spoluobčanům,
kteří se dožívají

v únoru 2013

významných životních jubileí.
94 let 	Pígl Josef
92 let	Spěváková Milada
91 let
Millerová Antonie
	Poláková Milena
85 let	Hájek Jaroslav
	Novotný Zděnek
	Habartová Květuše
	Podzimková Eva
	Tejčková Eva
80 let	Hošková Libuše
	Kříček Josef
	Staňková Jiřina
	Kříčková Estera
	Neumannová Květuše

Přejeme jim
hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

Sdružení rodáků
a příznivců města
ÚNOR

březen

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE

PŘEDNÁŠKA
A AUTOGRAMIÁDA
velvarské spisovatelky

Letošní sezónu akcí a zájezdů zahájíme ve středu
13. února v 15 h. výroční členskou schůzí našeho Sdružení v sále Městského muzea.
Na schůzi srdečně zveme všechny členy i zájemce
o naši činnost bez ohledu na věk. Po referátech
o stavu Sdružení, pokladní a revizní zprávě apod.
poprvé zazní ukázky z naší kroniky. Následně
dojde k předložení plánu činnosti na rok 2013.
Po všeobecné diskuzi a připomínkách začneme se
značnou podporou grantu Města Kralupy realizovat
schválený plán činností.
Budou-li dostatečně naplněny plánované zájezdy,
uskutečníme navíc ještě jeden zajímavý zájezd.
Na naše akce vč. zájezdů zveme i nečleny.

Ve spolupráci s Městským klubem důchodců
chystáme na úterý 19. března od 14 h. v sále
DPS přednášku současné velvarské spisovatelky
M. Bittnerové o její práci, knize „Utajené životy
slavných Čechů“ i o její vazbě na naše město. Uvedenou knihu si můžete na místě zakoupit a nechat
autorkou podepsat. Začátkem března očekáváme
vydání její nové knihy.

Veškeré potřebné informace o naší činnosti a podmínkách členství se dozvíte
na výroční schůzi 13. února nebo každé
první úterý v měsíci od 13 hodin v salonku
DPS na Cukrovaru a na tel. č. 315 727 342.
Plán naší činnosti na rok 2013 v tištěné formě obdržíte od března během našich akcí
a na výše uvedených místech.
Jan Kolátor

37. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

na prohlídku Slovanské epopeje do Veletržního paláce
Kdy? V sobotu 9. 2. 2013

Alfons Mucha (1860 – 1939), světově nejproslulejší český moderní umělec,
získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném
díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912 – 1926.
Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti
na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrátil. Současná instalace vychází z Muchova
původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu
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a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal
své nejlepší schopnosti.
Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hodin do zastávky Praha - Holešovice.
Odtud půjdeme pěšky k Veletržnímu paláci. Vstupné do galerie na Slovanskou epopej je 180,- Kč, snížené vstupné 90,- Kč platí pouze pro seniory
nad 65 let. KPP bude svým členům na vstupné přispívat (vezměte s sebou
platnou členskou průkazku a občanský průkaz). Před Veletržním palácem se
sejdeme v 9:50 hodin. Komentář nám podá profesionální průvodce GHMP.
Tato akce se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Připravila: Milena Vovsová

Společnost

Městský klub důchodců
Milí přátelé,
i když jsme se již přehoupli do měsíce února,
vraťme se ještě na začátek letošního roku.
Vstup do něj jsme oslavili velmi vesele s kapelou pana Kozelky a jejími sólisty. Mrzí nás
však neúčast někoho z představitelů Města,
ačkoliv jsme ji měli přislíbenu, snad se to
povede někdy příště.
Únor je rozhodujícím měsícem pro plánování a přípravu našich tradičních zájezdů.
Snažíme se vybírat pro nás seniory méně
náročné trasy, finančně přijatelné, ale zároveň aby byly velmi atraktivní. Po zkušenos-

tech z předchozích let, kdy výlety patřily
k nejoblíbenějším akcím mezi našimi členy,
ale i ostatními seniory z našeho města, je
budeme nadále pořádat a věříme, že se budou všem líbit.
Pro letošní rok připravujeme dále několik
zajímavých přednášek se zajímavými hosty, vystoupení dětí ze školek a samozřejmě
hezká posezení v našem klubu.
Přejeme všem členům hodně zdraví bez nachlazení a rýmy, lepší počasí bez deště a plískanic a těšíme se na každé setkání.
S krásným pozdravem členové MKD

KZ

Poděkování jménem naší maminky
Touto cestou chceme poděkovat za naši maminku
paní Hanu Němcovou, která je již druhým rokem
obyvatelkou pensionu pro seniory na Cukrovaru. S velkými obavami jsme čekali, celá rodina, jak
se v novém prostředí zabydlí. Obavy byly zbytečné, neboť je velmi spokojená a moc si vše chválí.
Především práci pečovatelek a jejich milé chování.
Proto na její přání chceme poděkovat všem, kteří
pod vedením paní Beritové takto pracují a my si
jejich práce vážíme.
Ivo a Petr Němcovi, synové

Poděkování personálu LDN Kralupy
Chtěli bychom touto cestou poděkovat personálu
LDN Kralupy nad Vltavou za jejich starostlivost,
péči a obětavost, kterou poskytují lidem v nejtěžší
chvíli života. 
Rodina Kubecova

Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality RADY MĚSTA
Kralupy nad Vltavou zve občany na besedu
Co trápí seniory našeho města?
- úroveň sociálních služeb ve městě
- problémy života seniorů ve městě
ve středu 20. 3. 2013 v době od 16 do 18 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou č.p. 1071,
sídliště Cukrovar - Kralupy nad Vltavou.

vzpomínky
Dne 9. ledna se kralupská veřejnost rozloučila
s panem JIŘÍM HURYCHEM starším († 64 let),
dlouholetým členem FK Čechie Kralupy. Čest
jeho památce.
Dne 28. 2. 2013 to budou
4 roky, co nás navždy
opustil manžel a tatínek,
pan ZDENĚK MĚKOTA,
zaměstnanec Dvořákova gymnázia Kralupy
a dlouholetý hasič Aera
Vodochody. S láskou v srdci vzpomíná manželka
Romana a synové Tomáš a Marek a rodina
Paráková. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 17. února je to 7 let, co mě navždy opustil
můj milovaný a obětavý
manžel OLDŘICH KOKOŠKA z Kralup nad Vltavou.
Stále vzpomíná a nikdy
nezapomene jeho žena
Anna Kokošková se svojí
rodinou
Dne 15. 1. 2013 to byly
čtyři roky, co nás navždy
opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
JAROSLAV HRUBEŠ.
S láskou vzpomínají manželka a rodina Kovářova.

Je tomu již dlouhých
15 let, co jsme se 4. 2.
rozloučili s paní ANNOU
PROVAZNÍKOVOU, roz.
Jurysovou, naší hodnou
maminkou a babičkou.
Byla dlouholetou zaměstnankyní společnosti Barvy laky v Kralupech.
S láskou vzpomíná a nezapomene dcera Jana,
syn Vladimír s rodinami a manžel Josef. Vy,
co jste ji také znali, věnujte, prosím, tichou
vzpomínku.
V hlavě smutná vzpomínka
na den, kdy odešla nám maminka,
2. února jsou tomu tři léta
a bolest ze srdce neodlétá.
Vzpomeňte, prosím,
s námi na paní VLASTU
STAROU.
S láskou v srdci dcery
s rodinami.

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne
01. 02.....MUDr. Mikušová.....Kaučuk
315 718 016
08. 02....MUDr. Nová............Nerudova 686
315 725 606
15. 02.....MUDr. Švejdová......Mostní 818
312 312 919
22. 02....Mediclinic a.s.��Dr. E. Beneše 695
315 726 654
01. 03.....MUDr. Tomaier.......Nerudova 686
315 725 603

Opustili
nás
21. 12.	Václav VOJTĚCHOVSKÝ ........... 65 let
22. 12. Jarmila HAUSDORFOVÁ............ 93 let
26. 12.	Libuše SEKEROVÁ........................ 82 let
26. 12.

Jiří FUJERA..................................... 77 let

27. 12.

Mgr. Martina ŠVÁBOVÁ............. 42 let

28. 12.	Lubomír NAVRÁTIL..................... 62 let
29. 12.	Václav NOVÁK............................... 75 let
6. 1. 	Václav HLADÍK.............................. 58 let
7. 1.	Libuše SVOBODOVÁ.................. 72 let

Dne 11. 2. jsou to 2 roky,
co navždy odešel pan
STANISLAV DLOUHÝ.
S láskou stále vzpomíná
manželka a synové
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 3. ledna 2013 s paní LIBUŠÍ SEKEROVOU a projevili
nám soustrast s jejím odchodem. Rovněž děkujeme Pohřebnímu ústavu pana Cibulky za vzorné
vypravení pohřbu. 
Manžel a děti s rodinami

7. 1.	Oldřiška ŽLABOVÁ...................... 66 let
11. 1. 	Ing. Milorad IVANOVIČ.............. 89 let
11. 1.

Jaroslav VELC................................ 82 let

12. 1. 	Petr NOVOTNÝ............................. 63 let
17. 1.	Helena CINIBULKOVÁ................ 82 let
22. 1.	Eliška MOTLÍČKOVÁ................... 82 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast
Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA únor
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz.
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. Tel. č. 315 726 101.
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje.
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

Ta neční k ur zy neděle 3 ., 10. a 17. 2 .

16:30............ Pokračovací taneční kurz pro mládež
18:30............ Základní taneční kurz pro dospělé
20:30............ Pokračovací taneční kurz pro dospělé

Čtvrtek 7. 2. 

19:30 h.

Tančírna

Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer
v rytmu tance!
Vstupné: 60,- Kč; 100,- Kč za pár
Neděle 10. 2.

11:00 – 16:00 h.

Masopust
Kralupský

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

zerová ohromuje svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro humor i nevtíravou
vroucností. Je až neuvěřitelné, jak jí role Angely, ženy ve středních letech, kterou opustí
manžel, sedne, jako by ji autorka Balzerové
psala na tělo.
Vstupné: 400,- Kč; 350,- Kč senioři, studenti
Úterý 12. 2. 

16:30 h.

Sváťovo dividlo

Zlatovláska
Pohádka v kině

Podrobná pozvánka na str. 32.Vstup zdarma
Pondělí 11. 2. 

19:30 h.

Geraldine Aron

Můj báječný
rozvod
Oblíbené Sváťovo dividlo přijede s novou pohádkou o krásné Zlatovlásce. Vzhledem k tomu, že Sváťa bude hrát pohádku v sále kina
Vltava, uvidí všechny děti na loutky stejně
dobře.
Vstupné: 60,- Kč
Úterý 19. 2. 

KD VLTAVA NENÍ POŘADATEL
TOTO PŘEDSTAVENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DIVADELNÍ ABONENTKY. Monodrama Irky Aronové, v němž exceluje Eliška Balzerová, je
obratně napsaný, zábavný a hodně ironický
text. Od svého uvedení ve Viole již dosáhlo
přes stovku repríz a přenesením do Nuslí získala Fidlovačka parádní kousek - diváckou
a zároveň kultivovanou inscenaci, v níž Bal-
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7:00 – 15:30 h.

Zápis do základních
tanečních kurzů
pro mládež
Dne 19. února začíná zápis do tanečních kurzů pro mládež na období září –
prosinec 2013. Kurz obsahuje 10 lekcí,
2 prodloužené a 1 věneček. 
Cena kurzu je 2.000,- Kč / osoba.

PŘIJÍMÁME POUZE PÁRY. Je také možné zakoupit si gardenku pro doprovod, která platí
na všech 10 lekcí i obě prodloužené, NIKOLIV
VŠAK NA VĚNEČEK.
Cena gardenky je 400,- Kč.
REZERVACE (telefonem, mailem) NENÍ MOŽNÁ
- je třeba rovnou zaplatit kurzovné na místě.
Odpolední kurz bude probíhat od 18:00
do 19:45 hodin a večerní kurz od 20:15
do 22:00 hodin.
Středa 20. 2. 

20:00 h.

Šansony a jiné písně

Milovníci krásné hudby,
sladké Francie a dobrého vína, těšte se!
Studený zimní večer se díky Viktorii
Dědečkové (zpěv)
a Františku Tomáškovi (akordeon) promění v romantickou večerní
procházku po nostalgické Paříži. Zazní
slavné písně Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Jacquese Brela a další. Nenechte si ujít tento
jedinečný hudební zážitek.
Stolové obsazení - ke krásné hudbě si můžete
dopřát sklenku dobrého vína nebo kávu.
Koncert pořádá KD Vltava ve spolupráci
s Kruhem přátel hudby v Kralupech nad Vltavou.
Vstupné: 130,- Kč
Čtvrtek 21. 2. 

19:00 h.

Pokračovací taneční
kurz pro mládež
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Pozvánky

KZ

Velká párty
nu to
e su

ř
sepČtyřlístkem
Velice se omlouváme, ale Velká párty
se Čtyřlístkem, která měla vypuknout
17. února, se z technických důvodů bude
konat až v březnu. Jak jste mohli zaznamenat v celostátních médiích, byla premiéra filmu přesunuta na konec února.
Naše párty – film, výstava spojená s návštěvou čtyřlístkových postaviček a výtvarníka pana Němečka – se uskuteční
v neděli 17. března 2013 od 15 hodin.
Děti tak mohou dále kreslit své čtyřlístkové kamarády a své obrázky zasílat
(doručit) do KD Vltava na plánovanou
výstavu.
Děkujeme za pochopení
a těšíme se v březnu
na párty
se Čtyřlístkem!

plesy
v únoru
2013:
8. 2. - 19:00 - Ples Střední školy letecké
a výpočetní techniky Odolena Voda
9. 2. - 20:00 - Rybářský ples
15. 2. - 19:00 - Maturitní ples oktávy
Gymnázia Jana Palacha Mělník
22. 2. - 20:00 - Maturitní ples SOŠ
Velvary

VALENTÝNSKÝ KONCERT
PETRA KOLÁŘE JE

PŘESUNUT NA KVĚTEN

Č
Kralupský talent

2013

Všichni mladí zpěváci ve věku
6 – 20 let, kteří mají zájem
přihlásit se do pěvecké soutěže
Kralupský talent 2013, mají
tuto možnost do konce února
2013. Přihlášky posílejte
na e-mail:
j.kulturak@seznam.cz nebo na

tel. č.: 606 531 657.

eský zpěvák Petr Kolář do svého koncertního programu pro letošní rok zahrnul i Kralupy nad Vltavou. Plánovaný koncert, který se
měl uskutečnit na sv. Valentýna, tedy 14. února,
byl ale přesunut. Petr Kolář do Kralup dorazí
26. května 2013.
Pořadatelé byli nuceni termín koncertu
z technických důvodů změnit. Původní místo a čas však zůstávají nezměněny. Petr Kolář
svůj hlas rozezní ve 21 hodin v kralupském KD
Vltava. Majitelé již zakoupených vstupenek tak
nemusí smutnit, že by snad o jeho hity přišli.
Prodané vstupenky zůstávají platné i pro květnový termín.
Další vstupenky jsou stále ještě v prodeji,
a to přímo na pokladně KD Vltava a v předprodejní síti Eventim. Aktuálně se jejich cena ustálila na 450 korunách ke stání a na 590 korunách
k sezení na balkóně (vstupenky na balkon se
prodávají POUZE v síti Eventim).
Vladimír Blažek,
MusicWeb.cz

Připravujeme na březen 2013:
8.
9.
12.
13.
14.
15.
18.-20.
20.
21.
22.
24.

Sokolské Šibřinky
O pravdomluvné rybce
Koncert KODK
Karneval
Tančírna
Šibřinky ASPV
Festival Jeden svět v Kině Vltava
Divadlo Palace – Miláček Anna
Velikonoční pohádka
Sportovec roku
Velikonoční slavnost

Loutkový soubor Rolnička
uvede ve středu
27. února 2013
od 16:30 a 17:30 hodin
pohádku:

„Barabuš“
režie: I. SLABÁ
Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
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$IGITgLNr KINO ÓéñÞóÞ +RALUPY Ë./2 
NgM * 3EIFERTA    +RALUPY NAD 6LTAVOU 0OKLADNA
OTEV·ENA HODINU P·ED PROMrTgNrM 2EZERVACE VSTUPENEK
A INFORMACE O AKTUgLNrM PROGRAMU NA TEL   
WWWKASSKRALUPYCZ ◆ E MAIL KASS@KRALUPYCZ
1. 2. PÁ
15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč
17:00
GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE
USA, 2013, 113 min., T, 90,- Kč
20:00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Šp. / USA, 2012, 107 min., T, 100,- Kč

3. 2. NE
10:00
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA
75 min., 40,- Kč
Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Jak štěňátko chtělo malé pejsky,
Cvrček a housličky a další

17:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

4. - 5. 2. KINO NEHRAJE
6. 2. ST
20:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

22:20
SAW 3
USA, 2005, 103 min., od 15 let, T, 70,- Kč
Jigsaw díky pomoci své nové učednice Amandy zmizel, ale dál intrikuje proti všem, kteří si neváží života. Doktorka Lynn Denlon je další na jeho seznamu
„vyvolených“. Jednou po noční službě v nemocnici
ji Amanda unese a odvede do opuštěného skladiště,
kde je Jigsaw. A toho musí udržet naživu. Jenomže
Jigsaw nikdy není tak nemocný, aby nemohl dohrát
svou hru...
2. 2. SO
15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Česko, 2012, 85 min., 90,- Kč
17:00
PARALELNÍ SVĚTY
Kan. / Fr., 2012, 108 min.,
nevh. do 12 let, T, 130,- Kč
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Stále
myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eden však pochází
ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo
nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho
dne zahlédne Adam dospělou Eden v televizi a už ho
nic nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!
20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 130,- Kč
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22:20
BABYCALL
Norsko, 2011, 96 min., od 15 let, 90,- Kč

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Fr., 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

20:00
PARALELNÍ SVĚTY
Kan. / Fr., 2012, nevh. do 12 let,
108 min., T, 130,- Kč

Příběh rodiny, která v roce 2004 přežila tsunami.
Manželé Henry (Ewan McGregor), Maria (Naomi
Watts) a jejich 3 děti se rozhodli strávit zimní dovolenou v Thajsku. Po několika dnech v tropickém ráji
se změní jejich dovolená v noční můru. Obrovská
masa vody se velkou rychlostí blíží k ostrovu a smete
všechno, co jí stojí v cestě...

moment, kdy se rozhoduje o zastavení či pokračování
natáčení...

Anna se svým osmiletým synem Andersem utečou
od násilnického otce a manžela. Ze strachu, že je
najde, dá Anna svému synovi do pokoje vysílačku,
aby si i v noci byla jistá, že je v pořádku. Z malého
přístroje se však začnou ozývat zvláštní neidentifikovatelné zvuky...
9. 2. SO
15:00
ZVONILKA
USA, 2012, animovaný, 76 min., 80,- Kč
17:00
CARMEN
Česko, 2012, nevh. do 12 let, 126 min., 130,- Kč
20:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., od 15 let, 100,- Kč
10. 2. NE
10:00

7. 2. ČT
20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč
8. 2. PÁ
17:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., od 15 let, 100,- Kč
Šerif ospalého městečka u mexických hranic Ray
Owens (A. Schwarzenegger) má za úkol nepustit přes
hranice nebezpečného bossa mexické mafie Cortéze.
Bude městečko Sommerton Cortézova KONEČNÁ?
20:00
HITCHCOCK
USA, 2012, 98 min., od 15 let, 100,- Kč
Film odhaluje nejen historii natáčení jednoho z nejslavnějších filmů všech dob, ale také podmanivý milostný příběh slavného režiséra a jeho ženy Almy. Když
během natáčení Psycha Alfred Hitchcock náhle onemocní, je to právě Alma, kdo místo něj usedne do režisérského křesla a zastoupí svého muže v kritický

JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI

70 min., 40,- Kč
17:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč
20:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč
11. - 12. 2. KINO NEHRAJE
13. 2. ST
20:00
PARALELNÍ SVĚTY
Kan. / Fr., 2012, 108 min., nevh. do 12 let, T, 90,- Kč
14. 2. ČT
20:00
HITCHCOCK
USA, 2012, 98 min., od 15 let, 100,- Kč

Programkina
KD Vltava
Program
15. 2. PÁ
17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 169 min., 90,- Kč

21. 2. ČT
20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

20:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

9H
K
Z

15:00
ZVONILKA
USA, 2012, animovaný, 76 min., 130,- Kč
17:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč
20:00
LET
USA, 2012, od 15 let, 138 min., 100,- Kč
25. - 26. 2. KINO NEHRAJE
27. 2. ST

Co byste dělali, kdybyste zjistili, že vaše rodina není
úplně normální? Co kdyby se z vašich rodičů vyklubala monstra? Společnými silami musí dva teenageři zjistit, jaké tajemství se skrývá v minulosti
jejich rodin...
22:20
MANIAC
USA, 2012, od 15 let, 93 min., 90,- Kč
Nové zpracování kultovního filmu, který je mnohými
označován za nejlepší thriller všech dob - intimní, obrazově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce
děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.
16. 2. SO
15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D, 100,- Kč

Letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem
a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry
náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist,
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou.
22. 2. PÁ
17:00
30 MINUT PO PŮLNOCI
USA, 2012, 157 min., 100,- Kč
Oscarová Kathryn Bigelow představuje špionážní
thriller, kroniku desetiročního pátrání po vůdci islamské teroristické organizáce Al-Káidy, Usámu bin
Ládinovi, který bývá spojován s mnohými krvavými
útoky. Film diváky v komplexním rozsahu obeznamuje
s událostmi, které přímo vedly k jeho usmrcení speciální jednotkou amerického námořnictví SEAL Team
Six v Pákistánu 2. května 2011.

17:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

20:00
BÍDNÍCI
Velká Británie, 2012, 157 min., 80,- Kč

22:20
BABYCALL
Norsko, 2011, 96 min., od 15 let, 90,- Kč

17. 2. NE

23. 2. SO

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

15:00
MADAGASKAR 3
USA, 2012, animovaný, 92 min, 80,- Kč

17:00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
VB / USA, 2012, 128 min., 90,- Kč

17:00
LET
USA, 2012, od 15 let, 138 min., 100,- Kč

20:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

Dopravnímu letadlu, které prolétlo bouří, postupně
začnou vynechávat funkce. Riskantním kouskem ho
kapitán Whip dostane na zem. Jako zázrakem přežije
96 lidí. Whip se stane národním hrdinou. Ovšem až do
doby, než padne otázka, co dělal kapitán před osudným letem? V tu chvíli pro něj začíná nový boj...

18. - 19. 2. KINO NEHRAJE
20. 2. ST
20:00
MISTR
USA, 2012, nevh. do 12 let,
144 min., 65,- Kč FKV / 80,- Kč
Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), svým
okolím nazývaný „Mistr“, hodlá v New Yorku představit své nové učení. Setká se s Freddiem (Joaquin
Phoenix), bývalým vojákem, který bojuje se svými
traumaty. Lancaster se ujímá jeho „léčby“ podle
vlastní teorie, která se má již brzy stát impozantní vírou...

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč
17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 169 min., 120,- Kč
20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč
28. 2. ČT
15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D, 80,- Kč
17:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč
20:00
JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
USA / Něm., 2013, nevh. do 12 let, 83 min., 150,- Kč
Typické středověké městečko sužují obvyklé dobové
problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají
na svědomí čarodějnice z okolních lesů. Starosta
pozve na záchrannou misi legendární lovce čarodějnic - Jeníčka a Mařenku. Sourozenci se pustí
po stopách únosců s vervou sobě vlastní a jejich
práce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné,
než jaké by si přáli...

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč
24. 2. NE
10:00
PÁSMO POHÁDEK
68 min., 40,- Kč
Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno
viděla, O Matyldě s náhradní hlavou, Jonáš a velryba, Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček
Kolejáček.

Projekce podpořil Státní fond ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Změna programu včetně výše
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

www.kass.kralupy.cz
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Školy
Zprávičky z naší školičky, dnes z budovy na ul. Dr. E. Beneše
www.msbenese.cz

mš DR. E. BENEŠE

Interaktivní tabule v mateřské školce

V

prosinci přišel i do naší mateřské školy Ježíšek. Přinesl
dětem opravdovou radost z krásných dárků, nejrůznějších hraček
pro kluky i holčičky, společenské hry, tiskátka, didaktické hry.
Největší nadšení bylo z „pískoviště“, se kterým si děti mohou
hrát a tvořit přímo ve třídě.
Překvapením pro celou školku byla interaktivní tabule, kterou budou využívat nejen děti,
ale i paní učitelky. Specifická
pomůcka pro rozvoj dítěte i pedagoga, která přispívá k zefektivnění jejich pracovních i vzdělávacích aktivit.
Výukový software uzpůsobený pro děti předškolního věku
rozvíjí nenásilným způsobem je-

jich myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, koordinaci
ruky a oka, poznávání barev,
cvičení paměti, trpělivost a pozornost, což má význam i v přípravě na školu a následné úspěšnosti v ní.
Práce s interaktivní tabulí vychází z nejpřirozenějších
projevů dětí - hry. Ovládání tabule je tak pro děti zajímavé,
snadné a zábavné. Přesvědčit
se o tom mohou i děti, které
do naší školky přihlásí jejich rodiče. Zápis do školky se koná
4. a 5. 3. 2013.
Děti, těšíme se na vás.
Za kolektiv MŠ
Vladimíra Strunecká

foto: Jarmila Růžková

foto: archiv MŠ

MŠ Mikovice

Jaký by měl být český prezident?
Podle dětí by měl být hlavně moudrý, chudý, šikovný a chytrý a taky
hlasitý, aby byl slyšet. Měl by být poctivý, spravedlivý, zdravý, vtipný,
ne smutný. A ještě něco - hodný na děti, ale přísný na táty.
Děti z mikovické školky malovaly prezidenty a věřte nebo ne – na to, s čím
si dospělí voliči už dlouho lámou hlavy, stačí dětem jejich úžasná fantazie...
Jarmila Růžková

ZŠ praktická

Učíme se s BESIPEM

V

průběhu lednových dnů
naši školu navštívila paní
Alena Špiritová z Domu dětí a mládeže OSTROV Slaný
v rámci projektu BESIP, která
seznamovala děti s dopravní
výchovou. Tento projekt potrvá
celý školní rok. Během školního roku nás navštíví paní Špiritová 4x a žáci absolvují velmi
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zajímavé přednášky s dopravní
tématikou.
Přednášky se týkají I. i II. stupně. Děti z I. stupně se hravou
formou seznamovaly s dopravními značkami. Učily se poznávat, která značka je zákazová,
výstražná, příkazová a informativní. Také se dozvěděly, jak se
mají chovat cyklisté na silnici.

www.mestok ralupy.cz

Na závěr dvouhodinového bloku
děti malovaly dopravní značky.
Žáci II. stupně měli již náročnější přednášku. Ti se dozvídali
o správném chování na silnici,
povinné výbavě kola, rozlišování
dopravních značek, řazení před
křižovatkou a jízdě na kruhovém objezdu. Na závěr měli žáci popsat a namalovat co nejvíce
dopravních značek. Ti nejšikovnější byli odměněni pexesem
s dopravními značkami. Tento

projekt vyvrcholí testem ze znalostí dopravní výchovy.
Dne 16. 1. 2013 navštívili někteří žáci v rámci klubu mladého diváka „DIVADLO POD
PALMOVKOU“ s představením
„RAIN MAN“. Toto komediální
drama žáky velice zaujalo a přispělo k tomu, aby děti lépe pochopily chování svých autistických spolužáků. Myslím, že toto
představení bylo velmi přínosné.

Mgr. Veronika Balonová

Školy
ZŠ a mš třebízského

KZ

Třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811, e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz,
http://skola.trebizskeho.cz

Co nabízí naše mateřská školka?
Charakteristika

Â Nové vybavení včetně využívání zázemí
(herna, klidová část, hygienické zázemí).
Â Samostatný vchod.
Â Jednotřídní MŠ s věkově smíšeným oddělením
(3 – 6 let).
Â Individuální přístup, respektování potřeb dětí
vycházející z požadavků rodičů.
Â Kontakt s rodiči na akcích školky i školy.
Â Spolupráce s třídními učitelkami 1. stupně.
Â Kontinuita mezi školními vzdělávacími
programy MŠ a ZŠ.

Lokalizace:

Â Klidné prostředí.
Â Rozsáhlá zahrada s dětským hřištěm.

Â Zázemí ZŠ – hřiště, aula, tělocvična, zahrada.
Â Procházky po nábřeží, využívání cyklostezky.

Pravidelné aktivity:

Â 1x týdně tělesná výchova v tělocvičně.
Â Plavání ve 2. pololetí.
Â Hra na zobcovou flétnu.
Â Keramická dílna pro děti společně s rodiči.
Â Výtvarné a pracovní činnosti (prezentace
výrobků na společných akcích se ZŠ).
Â Účast v různých soutěžích – výtvarné, recitační,
rukodělné.
Â Webové stránky s aktuálním děním v MŠ,
elektronická forma omluv dětí, jídelníček.
Â Divadelní a hudební představení pro děti
v prostorách školky, aule školy i KaSS.

ZŠ gen. klapálka

Ve školní družině
T

ento školní rok se podařilo rozšířit školní družinu
o další oddělení. V současné
době máme sedm oddělení
s kapacitou 205 dětí, a proto
jsme mohli vyhovět všem, kteří
měli o družinu opravdu velký
zájem. Na žádost rodičů ranní

družina začíná již v 5:45 hod.,
odpolední končí v 17:00 hod.
Z prostředků Sdružení rodičů
jsme také zakoupili monitorovací zařízení do každého oddělení,
která zajišťují bezpečnost dětí
při předávání jejich zákonnému
zástupci.

Děti mají v ŠD pestrou a zajímavou činnost, dále pak velký výběr zájmových kroužků výtvarný, taneční, dramatický,
šikovné ruce, anglický jazyk pro
1. a 2. třídu, sportovní hry a malého hudebníčka. Umístění žáků
na předních místech různých
soutěží je dokladem kvalitní činnosti kroužků.
Prostředí ŠD je vybaveno no-

vým nábytkem. V loňském školním roce proběhla rekonstrukce
oken a výměna podlahové krytiny v prostorách ŠD. Pro různá
vystoupení dětí, ale i umělců,
máme nové pódium.
Na jaro plánujeme celodenní výlet do Veltrus, pálení čarodějnic, slavnosti Slabikáře,
Den dětí.
Romana Hrbková, vedoucí ŠD

„Tříkrálové vyučování“
prvních lednových dnech jsme si
s dětmi zpestřili vyučování výukovým projektem na aktuální téma
Tří králů. Tematicky jsme propojili
4 vyučovací předměty (Čj, M, HV
a VV). V hudební a výtvarné výchově jsme si samozřejmě připomněli
známou písničku a z papíru vyrobili
královské koruny. V matematice jsme
společně vytvářeli a řešili slovní úlohy
o tom, kolik která obec vybrala peněz
v tříkrálové sbírce. V českém jazyce děti
psaly úvahu na téma, jak využít peníze
z této sbírky. Jako ukázku zde uvádíme
úvahu žákyně Martiny Stenzlové:

Štědrostí uděláme radost jak sobě, tak tomu, kdo to vážně potřebuje. Peníze by se mohly využít třeba na obvazy a lékárničky do Afriky.
Ročně tam na různé nemoci umírá
mnoho tisíc lidí. Peníze by se také
daly využít na útulky pro psy. Koupilo by se jim krmivo a hračky. Nebylo by špatné podpořit také dětský
domov, kde jsou děti bez rodiny. Je
dobré přispívat, protože nikdy nevíme, kdy se nám může stát něco podobného...

foto: Romana Hrbková

V

PhDr. Renáta Němečková
a žáci 5. A
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Školy

ZŠ václava havla

foto: Mgr. Lucie Čiperová

Víte, co je postcrossing?

S

otázkou, jestli se i my, jakožto 8.A., přidáme do projektu
zvaného postcrossing, přišla paní učitelka Čiperová z ničeho
nic. Vlastně to nevzbudilo moc
zájem a trošku zmatené tváře
žáků se ptaly, co že to vlastně je.
Cílem bylo se zaregistrovat
a dostávat adresy, na něž budeme psát a posílat dopisy. Nikoho
nápad psát jen tak neznámým
lidem příliš nenadchl do doby,
než jsme se dozvěděli, že dopisy

ZŠ komenského

Proč si vybrat právě

tuto školu?
› má školní poradenské pracoviště
› zapojuje se do mnoha sportovních, výtvarných
i vědomostních soutěží
› pedagogové se neustále vzdělávají a ve své práci
využívají nové, moderní metody učení
› je vybavena několika interaktivními tabulemi
› má dvě počítačové učebny
› má informační centrum s knihovnou
› má keramickou dílnu
› má zoologický koutek přístupný žákům
› nabízí mnoho zájmových kroužků
› v rámci prevence rizikového chování se zapojuje
do těchto programů:
- městské projekty (Negativní jevy očima dětí,
Městský úřad očima dětí...)
- spolupráce s Městskou policií v Kralupech
- spolupráce s Národní protidrogovou centrálou
v Praze (projekt Malá policejní akademie)
› spolupráce s pedagogicko-psychologickou
poradnou v Mělníku
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budeme nejenom psát, ale my je
budeme i dostávat. A tak jsme se
teď už docela s nadšením pustili
do psaní prvního dopisu.
Pomalu, ale jistě, jsme dali
dohromady pár vět, na kterých
jsme se shodli a dopis odeslali.
Naše zapálení rostlo s každým
novým dopisem, ať už byl z Číny, Thajska, Mongolska nebo třeba sousedního Německa či Polska. A tak se postcrossing stal
naší oblíbenou částí angličtiny.
Andrea Lhotská, 8.A

DDM, ZUŠ

KZ

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz
Kancelář - úřední hodiny:
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00
Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

Masopust

Pozvánka do Mokrosuk

Připomínáme, že ve čtvrtek 14. února pořádáme od 9 hodin před DDM Masopust
společně s Řeznictvím „Kohout a synové“.

Rodiče s dětmi, ale i ostatní zájemci
mohou týden jarních prázdnin nebo jiný vybraný termín během jarních měsíců strávit v příjemném prostředí areálu
v Mokrosukách.
Blízkost Šumavy nabízí kopcovitou krajinu vhodnou na zimní sporty pro malé děti. Dostupná jsou lyžařská střediska Hartmanice, Kašperské hory, Špičák
a Zadov.
Podrobné informace podá paní Jitka Špinarová osobně nebo na tel.: 315 722 236.

Příměstský tábor
Pobyt v Mokrosukách byl z důvodu malého
počtu přihlášených dětí zrušen. Dětem nabízíme v týdnu od 25. února do 1. března
příměstský tábor.
V pondělí, úterý, ve čtvrtek a pátek budou připraveny výtvarné činnosti, pohybové hry v sálku a v tělocvičně, vycházky,
stolní hry atd. Cena na 1 den je 280,- Kč.
V ceně je zahrnuta 2x svačina, teplý oběd,
pitný režim, odborný pedagogický dozor,
materiál na činnosti a zajištění programu
na celý den.
Příchod dětí do DDM v 8:00 hod., odchod
v 16:00 hod.
Ve středu se uskuteční výlet do Prahy.
Po procházce Prahou děti navštíví Muzeum hraček a Zlatou uličku. Cena 300,- Kč.
V ceně je zahrnuto jízdné, vstupné a pedagogický dozor.
Přihlášku na tábor si můžete vyzvednout
v DDM nebo stáhnout na www.ddmkralupy.webz.cz. Závazné přihlášky odevzdávejte do 19. 2. 2013. Tábor bude uskutečněn
při minimálním počtu 10 dětí.

Vyhlášení velikonoční
soutěže
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Motýlí křídla“, která bude v DDM součástí velikonoční
výstavy. Soutěže se mohou zúčastnit mateřské školy, základní školy a školní družiny,
jednotlivci, děti, dospělí i celé rodiny, zkrátka každý. Malujte, lepte, modelujte, šijte, paličkujte, použitá technika je libovolná.
Výrobky označené jménem můžete odevzdávat v kanceláři DDM do 15. 3. 2013.

Poděkování
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na 13. Reprezentační ples
DDM.

zuš

Aktivity v ZUŠ
V

ážení rodiče a příznivci školy, úvodem bych rád konstatoval, že naše škola dosáhla
počátkem školního roku 2012 /
2013 historicky největšího počtu
žáků, kterých je v současné době přes 660. Nejnavštěvovanějším oborem je obor hudební, dostatečně jsou zastoupeny i obory
zbývající, které sídlí v našem
novém odloučeném pracovišti
v ZŠ Třebízského.

Naše škola se v 1. pololetí šk.
roku zúčastnila mnoha kulturních akcí. Začala rozvíjet užší
spolupráci s okolními školami,
DDM, KaSS, Městským muzeem
i dalšími kralupskými organizacemi a institucemi.
Vzdělávací nabídka byla rozšířena o výuku populárního zpěvu a hru na baskytaru. Ve výuce hudební nauky škola nabídla
novou formu výuky těm žákům,

kteří ji z vážných důvodů nemohou pravidelně navštěvovat.
Vedení školy pracovalo na nové verzi školního vzdělávacího
programu, který bude s platností od 1. září 2013 mnohem více
vyhovovat potřebám a požadavkům našich žáků.
V současné době finišují přípravy na založení občanského
sdružení pro podporu ZUŠ.
A naše nejbližší plány? Nejpravděpodobněji na konec
hlavních prázdnin plánujeme
ve spolupráci se ZŠ Třebízského
konání prvního ročníku letních

dílen. V případě dostatečného
zájmu bychom rádi otevřeli dílnu výtvarnou a kytarovou. Zároveň se pokusíme založit formou
týdenního soustředění žákovský
komorní orchestr.
Závěrem bych rád poděkoval
všem výše uvedeným organizacím za vstřícnou spolupráci
a rodičům i zřizovateli školy
za jejich podporu.
Podrobnější informace o dění
v naší škole naleznete na www.
zuskralupy.cz.
Na shledanou se těší
Luboš Harazin, ředitel školy
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Pozvánky, Sport

KRALUPSKÁ
KLIČKA 2013

Náš oddíl nezahálí, nejen na Kralupskou kličku jsme se pilně připravovali:
Â v srpnu proběhlo desetidenní soustředění v Mělníce, kde se pomalu připravovaly nové volné jízdy nebo se dopilovávaly nové prvky. Také noví adepti se poprvé zúčastnili soustředění (poprvé se zúčastní
Kralupské kličky v kategoriích přípravka a nováčci mladší).

V

Â sezonu v Kralupech jsme započali hned po najetí ledové plochy a od té doby intenzivně trénujeme
5x týdně na ledě a dále pokračuje příprava na suchu.

sobotu 16. 2. 2013 pořádá oddíl krasobruslení v Kralupech nad Vltavou již 37. ročník
„Nowaco - Kralupské kličky“ - tento závod je
pořádán pod záštitou ČKS v rámci Poháru ČKS.
Opět se zde setkají krasobruslaři a krasobruslařky z celé České republiky.
Závod se uskuteční na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou od 7:30 do cca 19 hodin.
Přijďte podpořit naše závodnice. Vstup zdarma!

foto: p. Knězů

Závod v Lovosicích 5. 1. 2013 na 1. místě Tereza Knězů,
na 3. místě Kristýna Pokorná.

Každá z děvčat dosahuje významných úspěchů, s ohledem na prostor, který zde ve Zpravodaji máme,
uveřejňujeme pouze některé:
V žebříčku A v poháru ČKS 2012/2013 zatím 1. místo ze 73 dětí.
Sofie Palečková:
2x 1. místo (Roudnice 24.11.´12, Slaný 10.11.´12)
nováčci mladší A (6 – 7 let)
2. místo (Mělník 7.12.´12)
3. místo (Ústí nad Labem 27.10.´12)
V žebříčku A v poháru ČKS 2012/2013 zatím 5. místo ze 101 dětí.
Zdena Palečková:
1. místo (Mělník 7.12.´12)
žačky nejmladší A (8 - 10 let)
2x 3. místo (Pardubice 20.10.´12, Roudnice 24.11.´12)
5. místo (Slaný 10.11.´12)  
8. místo (Ústí nad Labem 27.10.´12)
V žebříčku A v poháru ČKS 2012/2013 zatím 3. místo z 59 dětí.
Tereza Knězů:
2x 1. místo (Lovosice 5.1.´13, Louny 12.1.´13)
žačky mladší A (10 - 12 let)
2. místo (Roudnice 24.11.´12)
4. místo (Mělník 7.12.´12)
8. místo (Česká Lípa 17.11.´12)
V žebříčku A v poháru ČKS 2012/2013 zatím 4. místo z 59 dětí.
Kristýna Pokorná:
2. místo (Louny 12.1.´13)
žačky mladší A (10 - 12 let)
3. místo (Lovosice 5.1.´13)
4. místo (Roudnice 24.11.´12)
5. místo (Česká Lípa 17.11.´12)
6. místo (Mělník 7.12.´12)
Za oddíl krasobruslení Simona Majrychová

Na měsíc ÚNOR z jednorázových akcí nabízíme:
Kurz PRAKTICKÉ ASTROLOGIE – pondělí 4. 2. od 18:30 do 21:30 h.
SRDÍČKOVÁNÍ NEJEN VALENTÝNSKÉ – sobota 9. 2. od 15 do 17 h.
- pletení z papíru na téma srdíčka a věnečky. Cena: 250,- Kč
NAJÍT SVOU CESTU – pondělí 11. 2. od 19 do 21 h.
- meditační večer z cyklu Jak žít s radostí. Cena: 180,- Kč
FIMO – téma Pruhy, proužky, propletence - sobota 16. 2. od 13 do 17 h.
VESMÍRNÉ ZÁKONY A JAK S NIMI PRACOVAT - pátek 22. 2. od 18:30 do 21 h.
VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET - sobota 23. 2. - individuální časy
SMALTOVANÝ PŘÍVĚSEK - sobota 23. 2. od 14:30 do 17 h.
- praktický kurz, kde si vyrobíme originální smaltovaný přívěsek. Cena: 390,- Kč
BÝT ŠŤASTNÝ – pondělí 25. 2. od 19 do 21 h.
- meditační večer z cyklu Jak žít s radostí. Cena: 180,- Kč
VEČER PRO SLUNCE 2 - středa 27. 2. od 18:30 do 21:30 h.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - pondělí 25. 2. – pátek 1. 3., denně od 8 do 16 h.
- téma DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU. Výprava bude složena z dobrodruhů,
odvážlivců a otužilců ve věku od 6 do 12 let. Konání pouze v případě naplnění
kapacity min 10 dětí. Cena: 1.700,- Kč

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou,
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz
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Nenechte si ujít jedinečný
kralupský galavečer

Sportovec Kralup 2012
22. března 2013
od 19:00 hodin
KD Vltava
Vstupenky v předprodeji
od 1. března 2013
v KD Vltava
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Vyhlášení Pětibojaře roku aneb „V obětí Davida Svobody“
Závodnice Oddílu moderního pětiboje
TJ Kralupy – Kateřina Berková a Marie
Martínková na slavnostním galavečeru
Pětibojař roku!

S

lavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího
pětibojaře České republiky roku 2012
proběhlo 14. 12. 2012 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. V anketě zvítězil podle očekávání David Svoboda – olympijský
vítěz z Londýna, nejlepším juniorem se stal
Jan Kuf. V rámci slavnostního večera byli
oceněni také medailisté Českého poháru
mládeže - Memoriálu Karla Bártů v pěti
mládežnických kategoriích.
Kateřina Berková (ročník 1999) byla vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější dívka
v kategorii U15 (do 15 let). Marie Martínková (ročník 2000) zopakovala vynikající
úspěch z roku 2010, tehdy jako jedenáctiletá, a zvítězila v kategorii dívek U13
(do 13 let). Úspěchem bylo také 5. místo
Moniky Mackové (U15), 6. místo Honzy
Dvořáka (U15) a 10. místo Míši Svobodové (U13). Hodnota všech výsledků je dána také konkurencí – v těchto kategoriích
závodilo přes 70 sportovců z 13 oddílů
České republiky.
Co se povedlo v roce 2012 celému kralupskému oddílu? Je to celkem radostný
pohled:
Nejmladší závodníci (ročníky 2004, 2005)
se k nám přidali už v lednu 2012 a ve dvou
až třech závodech ukázali, že mají chuť se
poprat o umístění. Tréninky je baví, závody ještě víc.
Zkušení závodníci potvrdili úspěchy
z předchozích let, poctivě trénují a přestáli

Galavečer „Pětibojař roku 2012“: zleva Kateřina Berková (3.místo, dívky
do 15 let), David Svoboda (olympijský
vítěz v moderním pětiboji), Marie
Martínková (1.místo, dívky do 13 let)

i drobné zdravotní potíže. Také se k nám
přidalo několik sportovců ve věku okolo
13 let a už můžeme zodpovědně říct, že
nikdy není pozdě začít sportovat! Zejména
s plaváním – čím dříve, tím lépe, hlavně
vytrvale.
Svépomocí jsme vybudovali malou střelnici pro vzduchové pistole v prostorách vedlejší haly zimního stadionu. Dík patří rodičům, kteří pomohli!
S podporou Města Kralupy, Kralupské
sportovní spol. s r. o. a Českého svazu moderního pětiboje postupně rozvíjíme oddíl,
nabíráme nové členy, pořizujeme vybavení
pro střelbu.

Skupina trenérů se rozrostla o Libora Capaliniho – olympijského medailistu z Atén
2004. Trénuje závodníky hlavně ve střelbě
a běhu. Za jeho přínos upřímně děkujeme!
Pro rok 2013 plánujeme další rozvoj oddílu, přijímáme členy (moderni.petiboj@kralupy.cz) a pro veřejnost bude určitě zajímavý
první závod v moderním pětiboji v Kralupech, který proběhne v sobotu 15. 6. 2013
na plaveckém bazénu a v areálu nového
atletického hřiště u zimního stadionu.
Všem sportovcům a příznivcům přejeme
úspěšný rok 2013!
Petr Martínek

Úspěšné vykročení našich soutěžících dětí do sezony 2013

D

ne 7. ledna 2013 odstartovala soutěžní sezona 2013
i pro kralupské děti ze sportovního klubu FITFORYOU, o.s.
Děti zápolily na soutěži typu
Master class a dále vystupovaly
se svými sestavami sportovního
a komerčního aerobiku. V konkurenci sportovních klubů z celé České republiky dosáhly děti fantastických úspěchů. Tyto
úspěchy jsou zásluhou nejenom
dětí, ale i kladného přístupu jejich rodičů a především trenérek
dětského aerobiku Mgr. Blanky
Bělíkové, Pavly Slavíčkové, Moniky Slavíčkové a Evy Radoušové.

Na stránkách www.fitforyou.cz můžete nalézt podrobné
informace o aktivitách našeho
sportovního klubu včetně kontaktu pro přihlášení vašich dětí do oddílů různých věkových
a výkonnostních forem aerobiku. Můžete si také zvolit, zda se
dítě bude zabývat vystoupeními
jako jednotlivec nebo v minitýmu anebo bude součástí větších
pódiových skladeb.
Sezona 2013 je zatím na začátku, proto přejeme dětem
mnoho sil do dalších úspěšných
závodů.
PhDr. Václav Bělík, Ph.D.,
FITFORYOU, o.s.

Adélka Buncová........................................ 1. místo Master class
Anežka Netíková...................................... 1. místo Master class kategorie B
Lenka Dlouhá............................................ 3. místo Master class kategorie B
Anežka Netíková...................................... sólo Kovbojka Áňa 1. místo
Síma Plášilová.......................................... sólo Zpívání v dešti 1. místo
Lenka Dlouhá............................................ sólo Střihoruký Edward 4. místo
Tereza Gleichová...................................... sólo Kill Bill 2. místo
Síma Plášilová, Anežka Netíková, Lenka Dlouhá������� Mobilmánie 1. místo
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Kralupští mladší žáci zažili
atmosféru velkého hokeje
V

Bike team Kralupy

sobotu 12. ledna se kralupští
hokejisté - mladší žáci - vydali
do Benátek nad Jizerou, kde zvítězili suverénně 11:1 a po celou dobu
zápasu prakticky nepustili soupeře
z obranného pásma.
O den později měli kluci možnost
zahrát si proti největšímu soupeři z tabulky, pražské Spartě, přímo
v Tesla aréně a zažít tak atmosféru
velkého stadionu. Po ospalém začátku
zápasu, kdy Kralupy inkasovaly hned
třikrát během prvních minut a pak
ještě počtvrté na konci první třetiny,
to vypadalo na jednoznačný zápas.
Kralupským se ale během druhé třetiny podařilo skóre snížit a v infarktovém závěru zápasu nakonec vyrovnat
na konečných 5:5.
Nutno dodat, že kralupští neproměnili dva samostatné nájezdy a takové

množství gólových šancí, jako snad
v žádném jiném zápase.
O týden později 19. ledna se kralupští mladší žáci vydali do Letňan,
kde je čekal velmi těžký ligový soupeř.
Úvod zápasu se hostům vůbec nevydařil a po zbytečných chybách obrany se domácí tým jevil v daleko lepší
formě, kralupští jakoby zapomněli základní pokyny a k vidění bylo hlavně
odpalování puků do rohu, častá hra
za vlastní nebo soupeřovou brankou
a nepřesné přihrávky.
Ve druhé třetině ale následovala vyrovnaná hra a zlepšení kralupského
týmu. Konec zápasu už byl v převaze
hostů a kralupští fanoušci si po nevydařeném začátku zápasu spravili
chuť pohledem na dva nádherné góly
v samém závěru. Konečné skóre Letňany - Kralupy 3:6. Zdeňka Hesová

děkuje Městu
Kralupy nad Vltavou
za podporu v roce 2012

Florbal -

starší žáci postupují

F

lorbalová liga starších žáků
se v této sezoně nově odehrává systémem divizí, v každém kraji jsou divize A - H.
V každé divizi hraje 6 týmů turnajově a postupuje nebo padá
do další divize. Zatím poslední turnaj kralupských starších
žáků v divizi E dopadl na výbornou. Díky třem výhrám vybojovali kluci postup do vyššího koše. Trenér Daniel Knopp
k zápasům uvedl:
„Je vidět, že se kluci začínají
více sehrávat a začínají pracovat
více jako tým. Musím pochválit zejména oba dva gólmany
(Ptáčka i Tajčmana), u kterých
je vidět velký pokrok a růst výkonnosti. Začíná se zlepšovat
i obrana, o čemž svědčí fakt,
že jsme inkasovali za tři zápasy
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pouze tři góly. V útoku máme co
dohánět. Máme strašně moc gólových příležitostí, ale neproměňujeme ani 50 % z nich. V následujících týdnech se budeme
soustředit zejména na tento problém, neboť nás čekají lepší soupeři a naším cílem je rozhodně
se udržet v novém koši“.
S novým rokem zároveň odstartovala nadstavbová část RFL
- Regionální florbalové ligy. Celá
liga byla rozdělena na Nadstavbu A (nejlepší 4 celky základní
části) a Nadstavbu B (zbývajících pět týmů). V rámci nadstaveb se utká každý s každým
ještě dvakrát a bude následovat
play-off. Všechny týmy z A mají
již účast v něm jistou, z B budou
postupovat pouze nejlepší dva
celky.
Jiří Cimler 

www.mestok ralupy.cz

DOMÁCÍ
VOLEJBAL
V únoru
2. 2. ....................*/ juniorky............Červený Kostelec..................10:00,14:00
16. 2.....................muži.....................Dobřichovice...........................9:00,13:00
ženy.....................Dobřichovice......................... 11:00,15:00
**/ juniorky...........Hradec Králové „B“..............10:00,14:00
17. 2.....................starší žákyně.......Benešov, Kladno,..............................9:00
		
Hořovice, Benátky
*/ oficiální termín Volejbalového svazu – může dojít ke změně
**/ oficiální termín Volejbalového svazu – určitě se bude měnit
Pořadatelství nadstavbové části ligy kadetek není v době
uzávěrky Zpravodaje k dispozici. Minimálně jeden domácí
dvojzápas kadetek v únoru v Kralupech určitě bude.
Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu.
Hraje se v ZŠ Gen. Klapálka, druhé zápasy mohou po dohodě začínat dříve.
Změny vyhrazeny, aktuální informace na:

www.kralupskevolejbalistky.org
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Úspěšný vstup do lyžařské sezóny
K

ralupští sjezdoví lyžaři zahájili v lednu
svou další závodní sezónu. Družstvo
předžáků (9 -11 let) se zúčastnilo závodů
v Černém Dole v Krkonoších. Víkendové
závody byly součástí prestižního seriálu
závodů AmerFunCup (obdoba Českého poháru). Naše děti se v těžké konkurenci
rozhodně neztratily. Šimon Šindelář obsadil v sobotu ve své kategorii výborné
8. místo (ze 68 startujících), aby ho v neděli
vylepšil na fantastické 3. místo! Neztratily se ani dívky, Juliana Šindelářová byla
v sobotu na 7. místě a v neděli na 9., Míša
Šindelářová své sobotní 11. místo vylepši-

la v neděli na 10. pozici. Závodní sezónu
zahájil též český juniorský reprezentant
Martin Štěpán (17 let). Po sérii závodů
v zahraničí (Itálie, Německo, Slovinsko),
kde dosáhl obstojných výsledků v porovnání se zahraniční konkurencí, se účastnil prvních závodů Českého pohárů 2013
v kategorii dospělých. Ve dvou závodech
disciplíny super-G ve Špindlerově Mlýně,
které se jely na červené sjezdovce ve Sv.
Petru, obsadil shodně dvakrát 9. místo
a umístil se tak nejlépe ze všech závodníků v kategorii mladších juniorů. Následovaly dva obří slalomy v Peci pod Sněžkou.

Zde Martin v konkurenci 92 závodníků
z 6 zemí po sobotním výpadku (nedokončil
1. kolo) obsadil v neděli skvělé 10. místo.
Opět byl nejlepší ve své kategorii a zlepšil
si své FIS body.
Dosaženými výsledky si Martin opět zajistil místo v reprezentačním družstvu, které se
zúčastní Evropského olympijského festivalu
2013, jež se letos bude konat v rumunském
Brašově. Na této obdobě zimních olympijských her, které se účastní mladí sportovci
z celé Evropy, tak bude Martin reprezentovat Českou republiku již podruhé.
Martin Štěpán st., Ski klub Kralupy

Výsledkový servis kolektivních sportů
BASKETBAL
Dorostenky U19
BK Kralupy Junior - BC Benešov........................82 : 58
Tigres Budějovice - BK Kralupy Junior...............65 : 77
BK Kralupy Junior - Sokol Kladno......................79 : 50
1. liga žen
BKJ Kralupy – SKUP Olomouc............77 : 92 (36 : 54)
BKJ Kralupy – Pardubice B................82 : 69 (39 – 36)
Informace a fotky na www.bkkralupyjunior.cz

FLORBAL
Muži A – PH + SČ přebor mužů
FBC Kralupy n/V - Sokol Benátky B..................... 3 : 12
J.B.M. Praha - FBC Kralupy n/V.............................4 : 8
Muži B – PH + SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V B - SK Lators...............................7 : 4
FBC Jeleni Unhošť- FBC Kralupy n/V B..................8 : 1
FBC Kralupy n/V B - FK Spartak Praha..................6 : 5
Las Plantas - FBC Kralupy n/V B............................6 : 8
Muži C – PH + SČ třída mužů
FBC Cavalinho Rampante - FBC Kralupy C.......... 11 : 2
Starší žáci – PH + SČ liga starších žáků
13.1. FBC Kralupy n/V - ORKA Stará Boleslav.......3 : 1
13.1. SSK Future Praha B - FBC Kralupy................2 : 3
13.1. FBC Kralupy - BILLY BOY Ml. BoleslavB........2 : 0

15.1. Pink Guys - FBC Rapid Hands..................... 13 : 7
17.1. ASPV Veltrusy - Zuřivé Karety........................8 : 1
17.1. Kralupy 90210 - FBC Sokol Kralupy..............4 : 6

FUTSAL - AFC Kralupy
Divize A mužů
6.1. AFC - Combix Ústí n. L.....................................5 : 0
13.1. AFC - Relax Ústí n. L......................................9 : 3
Podrobnější informace na www.afckralupy.cz

Volejbal
Mladší žákyně „A“, Krajský přebor
Kralupy „A“ - Benátky n. J............. 0 : 2 (24:26, 14:25)
Mladá Boleslav - Kralupy „A“.................................1 : 2

(22:25, 25:22, 15:13)
Kralupy „A“ - Kolín.......................... 2 : 0 (25:14, 25:17)
Mladší žákyně „B“, Krajský přebor
Kladno - Kralupy „B“...................... 2 : 0 (25:21, 25:12)
Brandýs n. L. - Kralupy „B“............0 : 2 (14:25, 20:25)
Kralupy „B“ - Komárov..........1 : 2 (25:19, 20:25, 6:15)

Ženy, Krajský přebor
Rakovník - Kralupy...............0 : 3 (17:25, 17:25, 24:26)
Rakovník - Kralupy...............0 : 3 (23:25, 24:26, 17:25)
Zdice - Kralupy........................................................2 : 3

(16:25, 25:23, 17:25, 25:23, 13:15)
Zdice - Kralupy.................... 0 : 3 (18:25, 20:25, 18:25)
inzerce

Starší žákyně, Krajský přebor
Benešov - Kralupy..........................2 : 0 (25:23, 25:18)
Příbram - Kralupy................1 : 2 (20:25, 25:20, 16:18)
Kralupy - Benátky nad Jizerou....... 2 : 0 (25:20, 25:11)
Kladno - Kralupy............................. 0 : 2 (15:25, 14:25)

Juniorky - 1. liga
12.1. FBC Panthers - Vosy - FBC Kralupy.............9 : 2
12.1. FBC Kralupy - 1. FBK Tábor......................... 3 : 10

Kadetky, 1. liga
Liberec - Kralupy.................0 : 3 (17:25, 23:25, 21:25)
Liberec - Kralupy....................................................3 : 2

(20:25, 25:20, 23:25, 25:20, 15:13)
Kralupy - Chodov................3 : 0 (25:20, 26:24, 25:22)
Kralupy - Chodov....................................................3 : 2

(25:22, 25:23, 16:25, 23:25, 15:11)

RFL (Regionální florbalová liga)
18.12. Pink Guys - Lujs Vytón.................................4 : 4
18.12. FBC Rapid Hands - Sokol Kančí Hřbet........4 : 9
8.1. Pink Guys - FBC Rapid Hands.........................8 : 6
10.1. ASPV Veltrusy - Kralupy 90210................... 6 : 11
10.1. All Stars Kralupy - FBC Sokol Kralupy...........9 : 8
15.1. FBC Sokol Kralupy - Kralupy 90210............ 6 : 16

Juniorky, 1. liga
Bedřichov (Jihlava) - Kralupy..................................3 : 1

(25:20, 25:21, 25:27, 31:29)
Bedřichov (Jihlava) - Kralupy..................................3 : 0

(25:18, 25:15, 25:22)
Kralupy - Řepy........................................................3 : 2

(25:16, 28:26, 14:25, 24:26, 15:12)

Ženy – PH + SČ liga žen
6.1. FBC Kralupy - TJ Sokol K. Vinohrady B...........1 : 7
6.1. FBC Panthers B - FBC Kralupy........................5 : 1

Kralupy - Řepy........................................................3 : 1

(25:13, 25:23, 19:25, 25:20)
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Sport, Komerční inzerce
Veřejné bruslení
rozvrh hodin platný pro rok 2013:

Pondělí - Pátek:.........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota:......................................15:00 – 17:00 hod.
Neděle:......................................12:30 – 14:30 hod.
Kralupská sportovní, spol. s r.o.,
Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Vstupné: 40,- Kč, Doprovod: 10,- Kč Děti do 6 let (včetně) zdarma
Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), Broušení: 40,- / 50,- Kč
www.sportkralupy.cz

tel: +420 734 375 591

inzerce

KADEŘNICTVÍ

Marilyn

- stříhání, prodlužování, zhušťování
- aplikace brazilského Keratinu
S. K. Neumanna 164, Kralupy nad Vltavou
Po – Pá: 10:00 – 18:00, tel.: 605 50 46 50

15 %

sleva

na střih

Platnost slevy
do 28. 2. 2013

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE

Miroslav
B A R T O Š
Přemyslova 1040
278 01 Kralupy n. Vlt.

tel.: 602 276 602
e-mail: bartosmal@seznam.cz

DŘEVOSS - KÁCENÍ STROMŮ

› přímé i postupné stromolezeckou technikou
› bezpečnostní a redukční řezy stromů včetně úklidu větví
› likvidace křovin a náletů, práce s křovinořezem
VÝŠKOVÉ PRÁCE - horolezeckou technikou
KONTEJNERY Avia 3 - 4 - 9 - 11 m3
› nakládání s odpady – sutě, hlína, bio,
komunální odpad, železný šrot
Tel.: 775 223 756 – Čermák Petr
› dovoz písku, štěrku, betonu
› vyklízení bytů, domů a sklepů

www.drevoss.cz

!! Vyklidíme
Váš byt, pozůstalosti,
sklep a jiné.
Odvoz starého nábytku
k likvidaci !!
inzerci objednávejte na e-mailu
zpravodaj@mestokalupy.cz
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www.mestok ralupy.cz

Tel.: 777 227 840

Nově
v Kralupech!
› ÚPRAVA ODĚVŮ – množstevní slevy, služba
„ÚPRAVA DOMŮ“
› Originální ruční tvorba pro děti i dospělé
WWW.ADELAI.CZ
Iveta Saibertová, Kralupy n. Vlt.-Lobeček
Tel.: 724 705 775,
e-mail: adelai.tvorba@gmail.com
IČO: 01316796

Komerční inzerce

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o.

Firma Malpex s.r.o.

přijme pracovnici do

výrobce stavebních hmot

e-shopu

hledá

na poloviční úvazek aktivního důchodce
do administrativy v Kralupech nad Vltavou.
Práce s PC podmínkou.
Informace na tel. č. 602 354 772

KZ

na přípravu látek
a komunikaci se zákazníky.
www.latky.cz

www.dumlatek.cz

Požadujeme dobrou znalost práce na PC a komunikační schopnosti.
Praxe v oboru textil – metráž výhodou.
V případě zájmu zašlete, prosím, Váš životopis na e-mail mraz@latky.cz.

Seifertovo náměstí 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Po – Ne 7:30 – 19:00, Telefon: 315 723 705
E-mail: cukrarna.natali@seznam.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy
v příjemném prostředí. Přijímáme objednávky
na dorty, chlebíčky a obložené mísy.

Adresa
provozovny

V Pískovně 2060,
Kralupy nad Vltavou

KRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL. 801
(vedle pošty)

klimatizovaný cvičební sál

Tel.: 774 509 013

e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

›

5. 2. 2013 bude otevřena
nová vzorkovna
interiérových dveří
Ladislav Míka, ul. Vodárenská 724, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 601 581 646, e-mail: mika@yssen.cz, www.dvere-mika.cz
Parkování před restaurací „U Adama“

firma Procházka
RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ A DŘEVIN
 celoroční údržba zeleně
 pořez dřeva, prodej
palivového dříví
 prořezávky, kácení, pořezy
všech druhů stromů a dřevin

 práce s vysokozdvižnou
plošinou do výšky 40 m
 drobné zemní práce
– minibagr, mininakladač
 odvoz odpadu, suti a písku

Kralupy nad Vltavou - mobil: 603 246 037

Účetní firma
CLT IMPORT s.r.o.
nabízí občanům, podnikatelům, firmám,
školským zařízením, společenstvím vlastníků
nemovitostí, spolkům a organizacím:
› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech

+420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.
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Komerční inzerce

Poskytujeme svým klientům
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví,
zastupování při kontrolách na FÚ

Máte-li zájem o naše služby,
můžete nás kontaktovat v naší
kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy
nebo na tel.: 315 721 436
nebo 777 266 249.
Taktéž nás můžete kontaktovat
prostřednictvím e-mailu
aspekt@aspekt.hm
Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN

- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!
Přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.
Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

Pro naši pobočku Dumrealit.cz - Kralupy n. Vlt., Nerudova ulice – (vedle Lékařského
centra), hledáme obchodního zástupce (makléře): volná pracovní doba, práce na ŽL.

únorová nabídka: PETRKLÍČE, CIBULOVINY
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí,
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

www.zahradnictvi-jelinek.cz

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

www.aspekt.hm

daňov poradce, auditor

☎ 315 781 019

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

Požadujeme: příjemné vystupování, základní znalost práce na PC,
spolehlivost, časovou flexibilitu.

Zimní provoz
Po - Pá 8 - 16,
So 8 - 12

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, zaškolení zdarma, možnost kariérního růstu atd.
Kontaktní osoba: Jiří Müller - tel.: 739 345 511, e-mail: muller@dumrealit.cz

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut
Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKU
V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. Kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
směnárna@barsini.cz
GSM: +420 725 111 722

Oční optika

Na Vaši návštěvu se těší
V. ŘEZNÍČKOVÁ A KOLEKTIV OČNÍ OPTIKY
U NÁDRAŽÍ
Husova ulice 495, Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 727 895
OTEVŘENO Pondělí – Pátek 8:00 – 17:00 hodin
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www.mestok ralupy.cz

› 21 let poskytujeme odbornou péči
našim zákazníkům
› rozšířili jsme služby o měření zraku
a aplikaci a prodej kontaktních čoček
› široký sortiment brýlí a brýlových
čoček mnoha světových značek
› výhradní prodej brýlí Drive
wear pro řidiče a nejen pro ně
a brýlí Switch – revoluce v nošení
brýlí – individuelně obměnitelné
komponenty
› servis od měření zraku po zhotovení
a vydání brýlí
› opravy a čištění brýlí
› prodej doplňkového sortimentu:
pouzdra, čističe, utěráky atd.
› slevové akce po celý rok

Komerční inzerce

KZ

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o.
přijme pracovníka na pozici

ŘIDIČ – SKLADNÍK
www.latky.cz
www.dumlatek.cz

pro zásobování našich prodejen v Praze a skladové práce
v Kralupech nad Vltavou.
Požadujeme řidičský průkaz sk. B, dobrou fyzickou kondici
a příjemné vystupování.
V případě zájmu pošlete, prosím, Váš životopis na e-mail: mraz@latky.cz

Adresa
provozovny

V Pískovně 2060,
Kralupy nad Vltavou

31

