
Téma: Drogy a mladiství. Problematika 
drog nás bohužel neobchází obloukem. 
Jak se zachovat, když dítě „bere“, jak 
naložit s nalezenou stříkačkou?

25. října proběhne tradiční pěvecká 
přehlídka mladých zpěvaček  
a zpěváků – Kralupský talent. Účast  
v porotě přislíbily slavné osobnosti. 

Rekonstrukce nelahozeveských tunelů = mo-
dernizace trati, revitalizace Dvořákovy stez-
ky, petice pro zachování vzhledu přírodního 
rázu, i zásahy do soukromého majetku.

�
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Více zeleně, méně parkování
■ Rýsuje se finální podoba 
zrekonstruovaného centra města, 
na jehož tzv. 4. etapě se usilovně 
pracuje. 17. září proběhla veřejná 
aukce pozemků pro vybudování 
druhé strany Vaníčkovy ulice. Do 
aukce se přihlásil jediný zájemce, 
společnost Rezidence Kralupy s.r.o., 
která nabídla 35 050 000 Kč.  
V zastupitelstvu byla tato 
společnost, vítěz aukce, schválena. 

P rodej pozemků v centru města byl pod-
míněn schválením základních smluv-

ních podmínek, aby byla dodržena závazná 
územní studie nazvaná „Dostavba za Huso-
vou ulicí z 1/2020“ od zpracovatele MAJO 
architekti – Ing. arch. Martinem Poláčkem. 
Zastupitelstvo dále schválilo podmínku, že 
vítěz aukce musí do tří let od podpisu kupní 
smlouvy získat stavební povolení a do pěti 
let mít stavbu dokončenou. 

Namísto trafostanice 
odpočinková zóna
Nejbližší stavební úpravy v centru města 
by měly být zahájeny v lednu 2021, týkat 
se budou odstranění bývalé budovy trafo-
stanice. V blízkosti pivovarského objektu 

se nachází nevyužitá budova trafostanice, 
na jejíž zbourání bylo v září 2020 vypsá-
no výběrové řízení. Místo ní se utvoří no-
vé prostranství, které bude zprvu využito 
pro potřeby stavby plánované přestavby 
pivovaru na multikulturní centrum. Vedení 
města rovněž zvažuje potenciální možnosti 
využití tohoto místa, například by mohlo 
posloužit jako odpočinková zóna. „Rádi by-
chom ho využili k výstavbě např. malé ka-
várny. Může zde ale také vzniknout určitý 

prostor, který by primárně sloužil mamin-
kám s malými dětmi,“ konkretizuje vize 
místostarosta Kralup nad Vltavou Libor 
Lesák. V neposlední řadě se uvažuje o vy-
tvoření průchodu do ulice Žižkova, s čímž 
by bylo ovšem spojeno odkoupení soused-
ního pozemku. „Tyto plány se samozřejmě 
nezačnou realizovat hned, vše bude záviset 
na dokončení přestavby pivovaru,“ dodává 
kralupský starosta Marek Czechmann.

Pokračování na str. 3

Více informací nejen k dostavbě centra naleznete v bilanční anketě se zastupiteli na str. 6–7.
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u Rada města vzala na vědomí „Petici za vybudo-
vání chodníku podél bytového domu č. p. 736, 737, 
738 v ul. J. Holuba“ a po proběhlé diskuzi konstatu-
je, že v současnosti dokončená související investiční 
akce v předmětné lokalitě se nebude v požadovaném 
rozsahu dodatečně stavebně upravovat.
u Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, 
a České dráhy, a.s., jako pronajímatelem, jejímž před-
mětem je pronájem parc. č. 9/3, parc. č. 8/4, parc. 
č. 669/2 a parc. č. 1702 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
v souvislosti s akcí „Demolice provizorní výpravní bu-
dovy Kralupy nad Vltavou“ na dobu určitou, za ná-
jemné 5 000 Kč. 
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo se 
spol. Majo architekti, Praha 7, na vypracování archi-
tektonicko-urbanistické studie veřejných ploch Kralu-
py nad Vltavou – Prostor před nádražím, za celkovou 
cenu 60 000 Kč bez DPH, resp. 72 000 Kč vč. DPH.
u  Rada města schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě na vypracování rozšíření studie na  
akci „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s tří-
dou Legií a ul. Třebízského v Kralupech nad Vlta-
vou“ s dodavatelem Ing. Petrem Novotným Ph.D., 
za částku ve výši 55 270 Kč bez DPH (66 876,70 
Kč vč. DPH).
u Rada města vzala na vědomí předložené nabídky 
v rámci poptávkového řízení Zájemce o provozování 
hostinské činnosti v objektu Městského kulturního 
centra – součinnost s projektanty.

u Rada města schválila udělení výjimky ze staveb-
ní uzávěry pro společnost ENERGON Dobříš, s.r.o., 
pobočka Mělník, Pražská 530, 276 01 Mělník, a to 
na základě žádosti pro vstup do komunikace (chod-
níku) v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou. Dů-
vodem je napojení inženýrských sítí v pozemku parc. 
č. 401/2, k. ú. Lobeč. Podmínkou je splnění poža-
davků správce místní komunikace.
u Rada města vzala na vědomí změny dopravní 
obslužnosti v Kralupech n. Vlt. autobusových linek 
PID 457, 458, 466, 496 a 617 a nezbytnost uzavření 
nové smlouvy na nově vzniklou linku 617 a souvise-
jících dodatků ke stávajícím smlouvám na provoz 
dopravní obslužnosti.
u Rada města schválila společnost CZ Team, Kra-
lupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové pro-
dukce v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2021 za 
cenu 112 000 Kč bez DPH + 21% DPH, tj. 135 520 Kč 
vč. DPH.
u Rada města schválila pořízení nových venkovních 
odpadkových košů v počtu 300 ks ve variantě č. 1 se 
stříškou, a to v roce 2021.
u Rada města uložila TSM předložit cenovou na-
bídku na demontáž a likvidaci stávajících venkovních 
odpadkových košů, které budou nahrazeny dle dů-
vodové zprávy, a dále cenovou nabídku na umístění 
a instalaci nových odpadkových košů v počtu 300 ks.
u Rada města schválila umístění památníku ar-
ménské genocidy na pozemku p. č. 62/15 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou. Přesné místo bude před reali-
zací určeno vedením města.

příjem inzerce do 19. 10. 2020 
do 12:00; zasílání článků a pozvánek 

do 21. 10. 2020 do 12:00.
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PONDĚLÍ 2. LISTOPADU V 17:00
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání 
zastupitelstva města

Vážení čtenáři, 
Na nás si covid nepřijde. Říkám si už od té doby, kdy 
koronavirus překročil hranice. Ale ten prevít je dra-
vější a silnější než naše víra a pozitivní myšlení. Není 
to ovšem důvod k panice. Panickou hrůzu 
mám spíše z veškerého mediálního ob-
razu vytvořeného kolem tohoto tématu. 
Chtě nechtě vnímáme, třebaže jen pod-
prahově, všechny informace, které se na 
nás valí jako lavina. A čemu máme věřit. 
Selskému rozumu? Svému tělu?

Z mého okolí vím, že už se na korona-
virus nedíváme jen zpovzdálí. Dýchá nám 
na paty, jedny už čapnul, druzí jsou v karanténě, 
třetí na home-officu, čtvrtí na distanční výuce. Asi 
každý s ním má nějakou zkušenost. Třeba mě a Jin-
dřicha Kohma, předsedu redakční rady, vrátil z půli 
cesty do Prahy zpět domů. Jeli jsme na seminář Jak 
tvořit obecní zpravodaj, který byl už jednou zrušen. 
Poprvé kvůli celostátní karanténě, nyní kvůli styku 
lektora s pozitivním. Místo toho, abych vám tady lí-
čila, co nového a inspirativního jsme se dozvěděli, 
bloumám nad tím, zdali se od nynějška budou lidé 

dělit na pozitivní a negativní. Kam toto až dospěje?
Ideální recept na to, jak tuto „válku přežít“, si kaž- 

dý dle svých dostupných ingrediencí musí namíchat 
sám. Ale nebudu se asi mýlit, že takovým 
„uho“ receptem je, nepřestávat normálně 
žít a dělat věci jako obvykle. A ono se to 
vlastně tak děje, jen se některé situace 
podřizují, jak je teď v oblibě opakováno, 
aktuální situaci. „Na Městě“ například 
pokračují přípravy pro dostavbu centra 
a dalšího rozvoje. Zastupitelstvo pracuje 
na realizaci svých vytyčených cílů, staví 

se, rekonstruuje se, plánuje se, organizuje se. ŽIJE 
SE. A to je přeci dobře. 

Takže i jako instruktorka skupinových cvičení 
doporučuji hluboký nádech a výdech, jako milov-
nice dobrého jídla a pití váš oblíbený pokrm a lah-
vinku k tomu, jako maminka láskyplné objetí a jako 
šéfredaktorka pravidelný přísun i „necovidových“ 
zpráv – informace, aktuality či život ve městě, to je  
Kralupský Zpravodaj.

ZDRAVÍ A KLIDNOU MYSL PŘEJE KARMELA

slovo úvodem� 

Rada města schválila konání tradičního městského ohňostroje v roce 2021 s tím, že k termínu konání 
proběhne anketa prostřednictvím městských médií (Facebook, web města). Výběr ze dvou termínových 
variant: 1) v 0:45 hod. 1. 1. 2021, 2) v 19:00 hod. 1. 1. 2021.
Realizátorem ohňostroje bude Michal Zázvorka z místní firmy CZ Team.
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Dokončení ze str. 1
Multikulturní centrum 
jako dominanta
Nejvýznamnější dominantu v centru měs-
ta bude tvořit zmiňované multikulturní  
centrum, jež by mohlo být do následují-
cích čtyř let zrealizováno. V současné době 
probíhá příprava projektové dokumentace,  
s jejímž dokončením se počítá do konce 
roku 2021. Výběrové řízení na dodavate-
le stavby by současné složení samosprávy 
rádo uskutečnilo do konce svého volebního 
období. Odhaduje se, že samotná přestavba 
pivovaru zabere přibližně dva roky.

Méně parkovacích míst, 
efektivní využití nové výsadby
V roce 2022 by měla být zahájena čtvrtá 
etapa dostavby centra města, jež zahrnuje 
rekonstrukci ulic Husova a Jungmannova. 
V současnosti jsou již známy poslední plá-

ny, které vzešly z potřeb občanů. Oproti pů-
vodním představám se snížil počet parko- 
vacích míst a naopak se rozšířila plocha 
pro městskou zeleň. V těchto místech je 
složitá výsadba zeleně, proto bylo s od-
borníky konzultováno, jak by mohly nové 
stromy nejlépe vsakovat co možná nejvíce 
vody. „Nechceme dešťovou vodu zbytečně  
pouštět do kanalizace, chceme ji smyslupl-
ně využít pro nově realizovaný pás městské 
zeleně,“ uvádí M. Czechmann.

Odstranění dřevin v centru
Čtvrtá etapa se neobejde bez kácení sa-
kur, jejichž aktuální životnost je arboristy 
(pozn. red. Arborista je odborník v oboru 
péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledá-
vaný zejména pro speciální zásahy na dře-
vinách.) vyčíslena na pět až sedm let. „Po-
dél trati budou muset být také odstraněny 
vysoké smrky a břízy, které zasahují do tzv. 

ochranného pásma železnice. Kdybychom 
je v tomto prostoru nechali, odstranění by 
následně provedla státní organizace Správa 
železnic, která zde do tří let plánuje rekon-
strukci železničního koridoru,“ vysvětluje 
kralupský místostarosta L. Lesák. Podob-
ně by nakonec skončily také sakury, které 
jsou na konci své životnosti. Pokud by se 
během plánované rekonstrukce ponechaly, 
musely by být později vyměněny. V mís-
tě naopak zůstanou trsy javorů a buků a 
počítá se s výsadbou nových, i když méně 
vzrostlých, stromů. Nová výsadba by měla 
stát mezi jednotlivými parkovacími stání-
mi. Kromě stromů dojde i k výsadbě keřů 
a okrasných květin.

Projekt na 4. etapu dostavby centra ny-
ní prochází změnou, měl by být dokon-
čen začátkem příštího roku. Po zpraco-
vání této změny bude projekt představen 
veřejnosti. 

■ Tradiční celoměstské slavnosti 
Dny Kralup se letos měly konat od 
3. do 7. června, avšak z důvodu 
pandemie koronaviru byli 
organizátoři nuceni oslavy přesunout 
na 3. a 4. října. Ovšem ani v tomto 
termínu se nakonec tato význačná 
akce, jež byla pojmenována jako 
Vinohraní, neuskuteční.

Důvodem je zhoršující se koronavirová 
situace, což ostatně potvrzují slova Ro-

bina Janoše, ředitele KaSS Vltava: „Zvážili 
jsme několik možných variant, za kterých 
by se Dny Kralup mohly uskutečnit i s ohle-
dem na současné vládní nařízení. Po schůz-

ce s vedením města, kterého se zúčastnili 
i zástupci dalších místních organizací, jsme 
však usoudili, že pořádání takovéto akce 
by bylo v současné době značně rizikové.“ 
Stejného názoru je také kralupský starosta 
Marek Czechmann, jenž pokládá výsledek 
schůzky za adekvátní. „Po zralé úvaze jsme 
došli k tomu, že stávající situace neumož-
ňuje pořádání takto velké slavnosti. Obdob-
ný osud čeká v nejbližší době bohužel také 
další akce pořádané městem.“

Příznivou zprávou může být alespoň to, 
že se širší část programu již nyní podařilo 
přesunout na červen 2021, a to včetně vy-
stoupení skupiny Olympic. „Vnímáme, že se 
právě na tento koncert těšila velká spousta 

posluchačů. Mohu slíbit, že uděláme vše 
pro to, aby následující ročník Dnů Kralup 
nabídl co možná nejrozmanitější spektrum 
zábavy,“ uzavřel ředitel KaSS Vltava.
Vyjádření Barbory Kovářové, ředitelky 
Farní charity Kralupy nad Vltavou:

„Mrzí nás, že se letos nepotkáme na na-
šem tradičním vinobraní. Bohužel, okolnos-
ti to nedovolují. Jako malou kompenza-
ci pro milovníky vína připravujeme  
3. 10. v naší kavárně Rígrovka alespoň 
posezení u burčáku, degustaci vína, domácí 
bramboráky a jiné občerstvení. Posezení vám 
zpříjemní živá hudba a přátelská atmosféra.“

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Koronavirus zastavil Dny Kralup

Více zeleně, méně parkování

POMNÍK KRALUPSKÉHO RODÁKA
22. září byla slavnostně mezi 
novým bytovým domem a budovou 
Technoparku odhalena socha 
celosvětově uznávaného malíře 
Georga Karse, jejímž autorem  
je ak. sochař Stefan Milkov.

První zleva stojí ředitel 
městského muzea Jan Racek, 

dále senátor Petr Holeček, 
ak. sochař Stefan Milkov a 

iniciátor pomníku  
Petr Závodský. 
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V přízemí nového bytového domu na náměstí  
G. Karse se připravuje galerie tohoto kralupského 
malíře. Ve spolupráci s muzeem Velvary zde bude 
vystaven průřez jeho malířského díla.

VÍCE INFO V REPORTÁŽI KRALUPY TV
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N evyvstanou-li žádné komplikace,  
výstavba celkem třinácti šestipodlaž-

ních bytových domů by měla být zahájena 
v roce 2022 a měla by být rozdělena do ně-
kolika etap v horizontu deseti let. Začít by 
se mělo v prostoru, který je nejblíže vlako-
vému nádraží. „V tomto území jsme nechtě-
li žádné fabriky, chtěli jsme rozšířit město. 
Nabízela se samozřejmě i možnost rozšíření 
zeleně, ale to bychom poté mohli budovat 
„parky“ všude. Při rozhodování, jak s tímto 
místem naložit, sehrála svoji důležitou roli 
také skutečnost, že i prostor před nádražím 
by si zasloužil kultivovat,“ říká kralupský 
radní a zároveň předseda Komise výstavby 
a rozvoje města Petr Listík. Vlasta Poláč-
ková, městská architekta a zpracovatelka 
územního plánu dodává: „Je to nesmírně 
významná plocha pro budoucí vzhled cen-
tra, jež prochází přestavbou, a proto také 
představitelé města Kralupy nad Vltavou 
věnují takovou pozornost přípravě využití 
té plochy. Myslím si, že bydlení v centru je 
velice důležité.“

Spoluzadavateli územní studie lokali-
ty „za nádražím“ jsou vlastníci pozemků, 
Město Kralupy nad Vltavou a společnost 
Citronelle a.s. a developerská společnost 
FINEP HOLDING, SE, která by měla vý-
stavbu bytových domů provádět. „Společ-
ně s respektováním občanské vybavenosti, 
na jejíž konkrétní realizaci budou mít vý-
znamný vliv budoucí obyvatelé bytových 
domů a jejich potřeby, bylo naším dalším 
požadavkem, aby studie myslela na uliční 
strukturu v prostoru před vlakovým nádra-
žím. Chtěli bychom, aby se v tomto místě 
vytvořila klasická ulice, dostatečně široká 
a především slušně vypadající,“ přibližuje 
plány P. Listík.

Parkování, retailové příležitosti i MŠ
Součástí studie je rovněž možnost vybu-
dovat v místě bývalé provizorní nádražní 
budovy, kterou Město Kralupy nad Vltavou 
odkoupilo od Českých drah, menší multi-
funkční objekt určený jednak pro parko-
vání přímo u nádražní budovy, přičemž 
odhad parkovacích stání činí 250 míst, 
a jednak pro vytvoření dalších obchodních 
příležitostí. Studie uvádí, že by pozemek 

k těmto realizacím poskytlo Město Kralu-
py nad Vltavou, na samotné výstavbě by 
se poté podílel investor, který by měl být 
zároveň zhotovitelem dalšího významného 
požadavku zaneseného do přepracované 
územní studie, a to výstavby mateřské ško-
ly, bez ohledu na to, bude-li se stavět ještě 
v jiné lokalitě, nežli je tato. V poslední fázi 
příprav je dohoda s investorem o spoluprá-
ci, která tyto požadavky Města respektuje.

Přínosy i úskalí spojené se stavbou
Vznik nových bytových domů by zna-
menal navýšení obyvatel, což by mohlo  
teoreticky posílit rozpočet Města Kralupy 
nad Vltavou. „Rádi bychom se dostali do 
vyšší daňové skupiny, což by pro nás zna-
menalo vyšší příjmy. Protivahou by mohl 
být nedostatek míst ve školách i školkách, 
řešení tohoto problému nás v budoucnu 
stejně čeká,“ konstatuje kralupský staros-
ta Marek Czechmann.

S otázkou, jak odhlučnit lokalitu od vla-
kového nádraží, si bude muset poradit 
samotný investor. Město ovšem nepočí-
tá se stavbou vysokých bariér, naopak by 
řešením mohla být ona realizace multi- 
funkčního objektu.

Stinnou stránkou tohoto záměru je bez-
pochyby doprava. Jediný přístup do loka-

lity je přes kruhový objezd u MěÚ a sídlitě 
U Cukrovaru a dále přes Jodlovu ulici. 
„Pokud by se za cca 10 let měla lokalita 
„za nádražím“ dostavět, může vzniknout 
dopravní problém. Řešení by mohl při-
nést plánovaný sjezd z obchvatu Kralup, 
na jehož projektové přípravě Středočeský 
kraj pracuje. Já osobně vidím řešení v pře-
mostění Vltavy podél potrubního mostu. 
Druhý most přes řeku za zhruba 250 mil. 
Kč by si mohlo dovolit i město o velikosti 
Kralup, byť by se muselo zadlužit. Jsem 
ale přesvědčen, že by to Město dokázalo 
splatit. Myslím, že bychom s tímto řeše-
ním měli v zastupitelstvu počítat a tuto 
stavbu zařadit do plánu rozvoje naše-
ho města. Nejen lidé, kteří by se do no-
vé lokality měli nastěhovat, ale i všichni  
návštěvníci centra, cestující k autobu-
sovému terminálu a vlakovému nádraží 
by neměli být nuceni jezdit přes jedinou 
přístupovou komunikaci v Jodlově ulici,“ 
uzavírá radní P. Listík.

Do územní studie jsou zapracovány další 
dva významné projekty Města, jimiž jsou 
parkovací dům a autobusový terminál,  
jejichž realizace by měla být zahájena  
počátkem příštího roku.
Územní studie nebyla ke dni úzávěrky KZ, tj. 18. 9., za-
registrována do evidence územně plánovací činnosti.

Nové byty i občanská vybavenost
■ Prostor bývalého lihovaru by měl být využit pro výstavbu bytových domů poskytujících až 
750 bytových jednotek. Plánovaný záměr společnosti FINEP HOLDING, SE, ve spolupráci 
s vlastníky pozemků společnosti Citronelle a.s. a Města Kralupy nad Vltavou je součástí 
přepracované územní studie tzv. lokality „za nádražím“, schválené radou města v srpnu 
2020, která navíc počítá se zajištěním občanské vybavenosti, konkrétně se jedná 
o prodejnu s potravinami, mateřskou školu, sportoviště aj.

Vizualizace nové bytové 
výstavby a komunitního 

centra
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V červenci 2020 byl jmenován druhý jed-
natel Kralupské sportovní s.r.o. (dá-

le jen KS), kterým se stal Luboš Truhlář.  
Obsadit pozici druhého jednatele někte-
rým ze zvolených zastupitelů bylo v plánu 
již od začátku volebního období, hlavně za 
účelem většího propojení obou subjektů, 
ze strany zastupitelstva předávat koncep-
ce a strategie do fungování KS a opačným 
směrem informovat o hospodaření, inves-
ticích a dalších významných okolnostech, 
které KS ovlivňují. 

Luboš Truhlář, druhý jednatel 
Kralupské sportovní s.r.o.: „O tuto 
roli jsem usiloval již od začátku volebního  
období, protože mám velice blízko ke 
sportu. Díky své pozici zastupitele, místo-
předsedy sportovní komise, bývalého čle-
na několika sportovních oddílů, zástupce 

sportující veřejnosti a nyní i jednatele KS 
dokážu propojit zájmy jednotlivých sub-
jektů a pomoci ve vzájemné komunikaci 
mezi všemi stranami. Díky svému působe-
ní v několika rolích dokážu vidět problémy 

a nedostatky z celkového nadhledu a najít 
vhodné a koncepční řešení.

Chtěl bych se zaměřit na řešení problémů 
všech subjektů, které jsem zmínil. Zastu-
pitelstvo lépe informovat o hospodaření 
KS, o plánovaných investicích a jejich stra-
tegickém začlenění do zásobníku investic 
města a předávání informací o zásadních 
provozních záležitostech (nyní například 
problémy spojené s covid). Do KS bych rád 
přinesl ze zastupitelstva jasné koncepce pro 
strategické vedení firmy a zajistil stabil-
nější a pružnější financování provozních 
i investičních akcí. A sportovním oddílům 
nebo sportující veřejnosti bych rád zajistil 
kvalitnější sportovní prostředí (nová spor-
tovní hala, druhá ledová plocha) v Kralu-
pech nad Vltavou a pomohl ve zlepšování 
sportovní úrovně.“

Do Kralupské sportovní s.r.o. přišla posila

T ak jako v předchozích letech, i tento rok 
se technickým službám podařilo pro-

vést spoustu nezbytných oprav ve městě. 
Každý rok začátkem jara jsou obvykle na-

plánovány opravy výtluků a propadů. V zim-
ním období není možné provádět opravy 
většího rozsahu, anebo je to z hlediska život-
nosti oprav neefektivní. Tento rok byly pod-
zimní drobné opravy provedeny po celém 
městě a trvaly dva měsíce. Opravy většího 
charakteru následovaly posléze.

Nasloucháme potřebám občanů
Na základě požadavků občanů a vede-
ní města Kralupy nad Vltavou proběhla 
oprava chodníku v ulici Na Vršku, kde byly  
obnoveny podkladní vrstvy, obruby i po-
chozí vrstvy stávajícího chodníku včetně 
opěrných zdí a vjezdů na sousední pozem-
ky. Ostatní chodníky v této lokalitě zatím 
opravovány nebyly, jelikož zde bude společ-
nost ČEZ, a. s., v budoucnu provádět pře-
ložky elektrického vedení ze vzduchu do 
chodníku. Bylo by tedy nesmyslné opětovně 
chodník rozkopávat.

Dále se pokračovalo opravami nevyho-
vujících chodníků v lokalitě V Olších, kon-
krétně se jedná o chodník v ulici Zborov-
ská a chodníky v ulici Mikovická. V ulici 
Mikovická byl navíc prodloužen stávající 
chodník podél dětského hřiště, aby měly 
děti z nedaleké školky na tuto plochu snaz-
ší přístup. Prakticky u všech těchto oprav 
byly nahrazeny stávající konstrukce chod-
níků novými materiály. V polovině měsíce 
září jsme se z této lokality na základě poža-
davků vedení města přesunuli do městské 

části Lobeček, kde v současné době probíhá 
oprava a rozšíření parkovacích stání v ulici 
třída Legií u tzv. drážních domů. Vznikne 
zde 23 parkovacích míst.

Po dokončení této mimořádné stavební 
akce plánují technické služby přesun zpět 
do Mikovické ulice, kde se bude pokračo-
vat na dokončení oprav chodníku naproti 
mateřské školce. Do konce roku bychom 
rádi dohotovili opravy chodníku v ulicích 
V Olších, a pokud bude příznivé počasí, 
tak i v ulici Na Turské louce, jež jsou v té-
to lokalitě nejstarší a opravu si rozhodně 
zaslouží. V měsíci září se rovněž rozběhla 
oprava chodníků v ulici Jana Palacha a ně-
kterých příčných ulic napojených na tuto 
hlavní silnici, a to ve spolupráci s majiteli 
elektrického vedení.

Mimo výše uvedené práce probíhají ce-
loročně drobné opravy místních vozovek 
a chodníků i v jiných lokalitách, v místech, 
kde je to z hlediska bezpečného provozu 
a pohybu našich občanů aktuálně potře-
ba. V souběhu s těmito pracemi také pro-
bíhá naším střediskem oprav komunikací 
obměna nevyhovujícího dopravního zna-
čení, a to jak svislého, tak vodorovného, 
a spousta dalšího.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM KRALUPY NAD VLTAVOU

Ulice dostávají novou tvář

Ul. Na Vršku
Ul. Mikovická
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Poruchy jakéhokoli charakteru je možné 
hlásit buď na tel.: +420 315 726 589 
nebo např. pomocí mobilního telefonu, 
kde je možné uvést komentář, polohu, 

případně fotografii, více na 
www.tskralupy.cz/hlaseni-zavad/.
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HEJDUK STANISLAV 
KSČM

1) Podařilo se, že jsme se aktivně zapojili do řešení 
problémů ve městě tím, že jsme zastoupeni skoro 
ve všech komisích a výborech, kde se naši zástupci 
snaží prosazovat naše cíle, které jsme si vytýčili ve 
volebním programu. Plně podporuji všechny dobré 
myšlenky, jež vedou ke zlepšení situace ve městě, ať 
je navrhne kterýkoli politický subjekt. Nejsem zatím 
plně spokojen s některými věcmi, které ale nejsou  
plně v kompetenci města. Tím mám na mysli zejmé-
na obchvat města, projekty týkající se životního pro-
středí, jako jsou například opatření proti velké vodě 
či naopak suchu.

2) Největší prioritou je, aby město bylo schopné se 
dál rozvíjet a aby se zde lidem dobře žilo. Sleduji pro-
to bedlivě i otázku ekonomické situace města, tvorbu 
a čerpání rozpočtu. Rádi bychom do konce volebního 
období vyřešili situaci kolem centra města, včetně 
zahájení přestavby pivovaru. Chtěli bychom, aby se 
pokračovalo ve zkrášlování našeho města, aby bylo 
více květin a hezkých míst. Tam si myslíme, že je stále 
dost co dělat. Bohužel ty krásné tulipány, které měly 
vydržet minimálně pět let, za dva roky již skoro ne-
kvetly, je potřeba zjistit, kde byla chyba.

3) Domníváme se, že máme docela dobré a korektní 
vztahy se všemi zastupiteli a úředníky města. Tak tro-
chu nás mrzí, že ač se snažíme rozumné a prospěšné 
návrhy podporovat, tak se někdy stává, že vládnoucí 
koalice si věci dohodne dopředu a opozici tzv. vyřadí 
ze hry. Myslím si, že na úrovni komunální politiky je 
to zbytečné.

HOLEČEK PETR 
STAN

Mně osobně se asi něco ve městě těžko samotnému 
podaří prosadit – to přísluší zastupitelstvu, radě ne-
bo možná i starostovi. Ale zastupitel je členem týmu, 
který rozhoduje kolektivně. Já jsem nic tak zásadního 
nenavrhl – vše, co jsem chtěl prosazovat, je ve voleb-
ním programu STAN, a to se snažíme realizovat, platí 
to i do dalších dvou let. Myslím si, že současné zastu-
pitelstvo pracuje konzistentně a cílevědomě, nejsou 
v něm rozbroje ani půtky, a to je pro město a občany 
jen dobře.

KOHM JINDŘICH
STAN

1) Volby na podzim 2018 přivedly nové tváře do měst-
ské samosprávy, jejichž etablování v nových rolích 
a odváděnou práci považuji za pozitivní přínos. Změ-
ny v řízení města a v principiálních přístupech nejsou 
možné bez generačních obměn, prolínání „zaslouži-

lých“ politiků s „nováčky“ je pro zachování kontinuity 
vývoje asi ta nejlepší varianta. Spolupráce Starostů 
s druhým (ODS) a třetím (Nová VLna) uskupením „na 
volební pásce“ je určitě funkční v bodech, které jsme 
si definovali při vzniku koalice. I když odkazuji k tý-
mové práci, neznamená to, že aktivita jedinců nemá 
význam. Pokud bych měl vypíchnout nějakou mou in-
dividuální iniciativu, bylo to třeba přejmenování ulice 
„Pivovarská“ na „Vaníčkovu“. Kdo zná historii města, 
ví, že tímto aktem byla napravena jedna velká místo-
pisná křivda, o jejíž odstranění mnoho let marně usi-
lovali historik Josef Stupka s ředitelem muzea Janem 
Rackem.

2) Splnit cíle vytčené koaliční dohodou a pokusit 
se o maximum v rámci plnění slibů učiněných před 
volbami naším kralupským pelotonem Starostů 
a nezávislých. Co se týče osobního nasazení, budu 
se nadále snažit z pozice předsedy redakční rady 
Kralupského Zpravodaje, abychom pokračovali ve 
změnách, které již započaly, tedy aby místní média 
financovaná z městského rozpočtu byla arénou názo-
rů a pramenem poznání. Za mě je neakceptovatelné, 
aby docházelo k vytěsňování nepopulárních témat 
a odborné názory byly v menšině oproti vyjadřování 
politiků. Kralupská média mají primárně sloužit ob-
čanům, mají být důvěryhodnou informační platfor-
mou komplexně pokrývající dění ve městě, včetně 
reflexe událostí „přespolních“, které mají na život 
v něm nějaký vliv.

3) Chybí mi větší odvaha jednotlivců k diskusím a po-
lemikám, a to nejen v zastupitelstvu, ale celkově při 
veškeré komunikaci v rámci městského dění. Toto se 
přímo prokresluje i do mediálních výstupů. Věřím, že 
„druhý komunální poločas“ nebude z tohoto pohledu 
tak urputně defenzivní.

LISTÍK PETR 
ODS

1) Jednoduchá otázka, na kterou je složitá odpověď, 
protože všechna rozhodnutí zastupitelstva a rady 
jsou z principu kolektivní. Za zdařilou považuji čin-
nost komise výstavby. Jako příklad mohu připome-
nout rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou ze 
7. 9. o objednání urbanistické studie „Prostoru před 
nádražím ČD“ (prostor, kde se dnes otáčí autobusy). 
Zpracování studie doporučila radě komise výstavby 
v březnu letošního roku.
Jako neúspěch považuji rozhodnutí zastupitelstva 
o prodeji všech pozemků ve Vaníčkově ulici jedinému 
zájemci.

2) Za důležité považuji řešení území kolem nádraží 
ČD, pokud to bude možné, tak přispět k viditelnému 
posunu v kultivaci tohoto prostoru.

3) Mám pocit, že zatím stále nedokážeme plánovat 
rozvoj našeho města v delším časovém horizontu. Bo-
hužel jsme většinou zaměstnáni starostmi o údržbu 
(stále nákladnější) stávajícího stavu, a tak nezbývá 
energie na dlouhodobější vize.

OTTIS IVAN
KSČM

1) Rozhodování v zastupitelstvu je kolektivní, těžko 
lze mluvit o individuálních úspěších. Snad drama-
tické hlasování o přístavbě Komenského školy, kdy 
jsem podpořil realizaci projektu, proběhlo úspěšně, 
včas a v rámci rozpočtu.

2) Rád bych se mýlil, ale obávám se, že koronavirus 
nás ještě potrápí, a to nejen jako občany, ale i město. 
Chtěl bych pomoci při překonávání následujícího asi 
těžšího období. Jinak je pro mne prioritou samozřej-
mě podpora rozhodujících rozvojových akcí ve městě 
– stavba parkovacího domu, autobusového termi-
nálu, zahájení rekonstrukce pivovaru a pokračování 
dalšího řešení středu města.

3) Pořád se nevzdávám a věřím, že se mi podaří pře-
svědčit kolegy a kolegyně o následujících procesních 
změnách, které jsou běžné v řadě českých měst. 
Jedná se o povinnost rady projednávat i materiály 
předkládané ZM k rozhodnutí a sdělovat svá dopo-
ručení zastupitelům. A i když došlo ke zlepšení pří-
pravy investičních rozhodnutí, jsou zde pořád rezervy 
v analytické, dokumentační, ekonomické i důvodové 
oblasti.

PACHOLÍKOVÁ IVANA
STAN

1) Určitě bych zmínila přístavbu na ZŠ Komenského, 
i přestože jsou na tuto investici názory různé, pro mě 
jako pedagoga je výstavba špičkových odborných 
učeben s moderním vybavením a pomůckami velmi 
důležitá. V dnešní době je podporována výuka poly-
technických předmětů, na trhu je nedostatek odbor-
níků technických oborů, a takto vybavená základní 
škola může být startovacím můstkem pro další stu- 
dium. Důležitá je i koncepční podpora sportu  
a zájmových aktivit, a to nejen finančními příspěvky, 
ale i formou investic do jejich zázemí či mobiliáře. 
Zajímavým počinem je jistě i zahájení výstavby cyklis- 
tické stezky Kralupy–Zákolany a aktivity v oblasti 
sociálních služeb – podpora Charity, projektu Teplá  
židle, Domova seniorů apod.

2) Mezi priority, které bychom rádi realizovali do kon-
ce současného volebního období, patří výstavba par-
kovacího domu a autobusového terminálu u nádraží, 
dokončení čtvrté etapy výstavby centra města. Ráda 
bych, aby byla zahájena adaptace pivovaru na mul-

Bilance kralupských zastupitelů
Jste zastupitelem/ zastupitelkou ve volebním období 2018–2022 již dva roky.

1/ Co se Vám za tu dobu podařilo/ nepodařilo? 2/ Jaké jsou Vaše priority do konce volebního období? 
3/ Shledáváte v zastupitelstvu nějaké rezervy, případně jaké?
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tifunkční kulturní centrum. Klíčová je dále i údržba 
městské zeleně spojená s novou výsadbou.

3) Myslím, že zastupitelé spolu komunikují v přátel-
ském duchu. K některým tématům bych ale čekala 
větší i delší diskuzi, aby pak závěrečné rozhodování 
bylo učiněno na základě znalosti všech souvislostí.

POHL VOJTĚCH
Nová VLna

1) Tato zdánlivě jednoduchá otázka by si zasloužila 
obsáhlou odpověď, ale obecně se v zastupitelstvu 
daří rozvíjet město v souladu se Strategickým plá-
nem města a investovat vyváženě do nových staveb, 
ale i důležitých oprav. Podařilo se více podporovat 
sportovní oddíly a volnočasové aktivity a rozvinout 
koncepci podpory dospělého sportu. Nepřímou pod-
porou zmíněných aktivit je také zvýšená míra investic 
do sportovních zařízení. Naopak se zatím moc nedaří 
oživit kulturní dění ve městě s využitím ploch v centru, 
nicméně toto je velmi ovlivněno současnou situací. 

2) Co se týče investic, aktivně se účastním každého 
jednání ohledně přípravy projektové dokumentace 
budovy bývalé pivovarské sladovny v centru města. 
Myslím si, že tato budova bude po rekonstrukci do-
minantou náměstí s odkazem na místní historii pi-
vovarnictví, čili této budově přikládám velkou priori-
tu. Dále budu usilovat o to, aby se do konce období 
kompletně připravil projekt stavby nové multifunk- 
ční sportovní haly, která by v budoucnu široké škále 
místních oddílů pomohla. Jak jsem zmínil v předchozí 
otázce, tak naší snahou bude i širší nabídka kulturní-
ho dění v rámci vnitřních prostor kulturního středis-
ka, ale i venkovních akcí. 

3) Rezervy lze najít vždy všude, tedy samozřejmě 
i v kralupském zastupitelstvu. Troufám si říci, že bych 
mnohdy nepoznal, který zastupitel je koaliční a který 
opoziční. Musím však uvést, že si kralupského zastu-
pitelstva vážím, protože zde převažuje věcná a kon-
struktivní diskuze před politikařením.

ŠKABRADA MAREK 
STAN

1) Myslím si, že za první dva roky v tomto voleb-
ním období se toho podařilo mnoho. Dokončila se  
rekonstrukce náměstí, připravuje se rekonstrukce 
Husovy a Jungmannovy ulice, projektuje se přestavba 
pivovaru na kralupské kulturní centrum, postupně se 
rozšiřují parkovací plochy po městě, připravuje se vý-
stavba parkovacího domu u nádraží a výstavba auto- 
busového terminálu, dokončila se výstavba cyklo-
stezky z Kralup do Zákolan, pracuje se na postupné 
rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v jed-
notlivých částech města, opravují se lávky a mos-
ty přes potoky protékající Kralupami atd. To vše je  
financováno z městského rozpočtu a získaných dota-
cí, město se nám tak daří nezadlužovat.

2) Samozřejmě i nadále pokračovat v rozvoji města. 
Je potřeba začít řešit například výstavbu nové ško-
ly, jelikož kapacita našich škol začíná být na hraně. 
Pokud možno co nejlépe a co nejdříve dokončit pře-
stavbu centra města. Pro mě jako pro dobrovolného 
hasiče je též jednou z hlavních priorit zajištění bez-
pečnosti města. Obě dobrovolné jednotky hasičů se 

již několik let potýkají s problémy se zastaralými cis-
ternami, které jsou v havarijním stavu a jejich opra-
vy stojí město ročně nemalé peníze. Je tedy potřeba 
začít řešit jejich výměnu, tak aby obě jednotky byly 
akceschopné.

3) Těší mě, že mezi zastupiteli panuje celkem dobrá 
atmosféra a přesto, že občas máme rozdílné názory, 
se veřejná jednání zastupitelstva zbytečně neprota-
hují. Z okolních měst vím, že to spíše bývá naopak. 
Jsem také velice rád, že se nám daří udržovat město 
nezadlužené. Doufejme, že to tak bude i nadále.

ŠPAČEK JAN
STAN

1) Za ty dva roky se podařilo realizovat hodně  
akcí, jež přispěly ke zvýšení kultury žití v našem 
městě. Dokončených akcí bylo opravdu hodně. 
Jsem také rád, že se podařilo v Kralupech n. Vlt. 
velmi dobře řešit situaci s pandemií, za což patří 
dík nejen všem zaměstnancům MěÚ, ale i členům 
a pracovníkům všech organizací působících v na-
šem městě, např. DDM, Farní charitě, dobrovolným 
hasičům, policii, městské policii, sportovním oddí-
lům a také, a to hlavně, všem obyvatelům Kralup. 
Jelikož jsem dlouholetým předsedou sportovní komi-
se, mám radost, že se za tuto dobu podařilo navýšit 
výši příspěvku na podporu sportovních oddílů a sub-
jektů v Kralupech nad Vltavou, a to nejen formou fi-
nančních dotací do sportovních oddílů, ale i formou 
výstavby nových sportovišť a prováděním rekonstruk-
cí a oprav stávajících sportovních zařízení. V nemalé 
míře je to i zahrnutí financí do návrhu rozpočtu města 
na rok 2021 na zpracování studie a následně projek-
tu na přístavbu sportovní haly na sídl. U Cukrovaru.

2) Pro mne je prioritou pokračovat v revitalizaci cen-
tra města včetně přestavby bývalého pivovaru na 
kulturní centrum. Považuji to za prioritu číslo jed-
na. Neznamená to však, že bych nechtěl pokračovat 
v realizaci jiných akcí, které poslouží ke zlepšení kul-
tury života v našem městě. Rekonstrukce a opravy 
škol, sportovních a kulturních zařízení, komunikací 
a chodníků, veřejných prostranství, zlepšení péče 
o seniory – je toho opravdu hodně a dá se říct, že je 
to nekonečný boj.

3) Nutno říct, že na rozdíl od jiných měst panuje v ZM 
v Kralupech nad Vltavou celkem dobrá spolupráce, 
a i když občas dochází k názorovým střetům, vše pro-
bíhá v rámci slušnosti a bez konfliktních situací. Vždy 
se najdou rezervy. Občas mi připadá, že ne všichni 
zastupitelé jsou plně seznámeni s materiály do jed-
nání, ale to je o přístupu každého zastupitele.

TRUHLÁŘ LUBOŠ
Nová VLna

1) Největší úspěchy, které se podařilo realizovat pa- 
tří do oblasti sportu. Podařilo se nám zvýšit příspěvky 
na podporu sportovních oddílů. Dále se nám poda-
řilo nastartovat proces výstavby nové sportovní haly. 
Na druhou stranu nepodařilo se nám iniciovat deba-
tu a projekty v oblasti SmartCity, které jsou v jiných 
městech podobné velikosti již běžné a které můžou 
městu ušetřit spousty peněz a občanům zvýšit kvalitu 
života ve městě.

2) Rozhodně bych chtěl pokračovat v rozjetých inves-
tičních projektech (výstavba nové sportovní haly, re-
konstrukce bazénové vany, centrum města) a dovést 
projekty do úspěšné realizace. Dále bych se chtěl za-
měřit na vytvoření nových projektů pro výstavbu cyklo- 
stezek (Veltrusy, Velvary). A samozřejmě pracovat 
ve sportovní komisi a na pozici jednatele Kralupské 
sportovní pro podporu a rozvoj sportu v Kralupech.
Díky mému působení v komisi pro rozvoj města bych 
chtěl ovlivňovat nově připravované projekty v jejich 
rané fázi a nasměrovat je na „zelenější“ vlnu. Zaměřit 
se na environmentální problémy, jež nás v budoucnu 
čekají (sucho, globální oteplování, hromadění odpa-
dů atp.).
 
3) Prostor ke zlepšení je všude a vždycky, takže by 
bylo asi naivní myslet si, že žádné „rezervy“ v zastu-
pitelstvu nejsou. Rozhodně bychom se mohli zaměřit 
na zlepšení komunikace s veřejností, i mezi samot-
nými subjekty města (zastupitelstvo, komise, rada 
atd.). V tomto směru byly již některé konkrétní kroky 
učiněny, tak doufejme, že ke zlepšení komunikace 
pomohou.

HOMOLOVÁ JANA,  
LUKSÍK MARTIN, PEKÁREK 
TOMÁŠ, PRANTL FILIP 
ANO 2011 

1) Jsme v polovině volebního období. S plněním 
programu, se kterým jsme předstupovali před vás, 
kralupské občany, musíme být spokojeni i z našich 
opozičních míst. Všichni chceme město hezčí, pří-
jemnější a bezpečnější.
Proto v zastupitelstvu aktivně podporujeme projekty 
na rekonstrukci silnic, chodníků, opravy domů i údrž-
bu městské zeleně. Předkládáme k řešení problémy, 
se kterými se na nás občané obracejí, a jsme rádi, že 
se je daří řešit. Jsme rádi, že Město konečně přestalo 
podporovat pouze dětský a mládežnický sport a pod-
porujeme prostě všechny sportovce. Jsme rádi, že 
oslavy adventů začínají vypadat v našem městě tak, 
jak bychom si přáli. Jsme rádi, že se podařila usku-
tečnit rekonstrukce kuchyně a přístavba nových uče-
ben na Komenského náměstí. Jsme rádi, že postupu-
je rekonstrukce centra města, i když naše představa 
podoby a využití byla trochu jiná.
Velmi kladně hodnotíme práci technických služeb 
a jsme rádi, že strážníky městské policie vidíme více 
v našich ulicích.

2) Co řadíme mezi priority do druhé půlky volebního 
období a s čím se budeme ucházet o hlasy voličů za 
dva roky?
Chceme lepší informovanost občanů o dění ve městě 
a z jednání zastupitelstva. Online přenosy stále pre-
ferujeme, proč by občané nemohli sledovat i pracov-
ní jednání zastupitelů?
Budeme podporovat boj proti obchodu s bídou a chu-
dobou, ve městě musí vznikat bezdoplatkové zóny.
Navrhujeme zavedení participativního rozpočtu, ze 
Středočeského kraje vidíme, že to občany zajímá.
Musíme rozšířit počet míst v domech pro seniory.
Podporujeme prodej areálu v Mokrosukách a využití 
peněz z této „černé“ díry v Kralupech a pro Kralupáky.
Představíme koncepci nové příspěvkové organizace 
ve městě.
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P rojekt, jehož realizace byla reálně za-
hájena již v roce 2016, zahrnuje ražbu 

nového jednokolejného tunelu a stávající 
dvojkolejné tunely by měly být přebudová-
ny taktéž na jednokolejné. Kvůli stavbě no-
vého tunelu musel být upraven územní plán 
města Kralupy nad Vltavou, o jehož změně 
rozhodlo zastupitelstvo letos v dubnu.

„Je to stavba preferovaná státem, bez 
toho by trať dlouhodobě nemohla fungo-
vat, proto jsme vyšli vstříc zkráceným říze-
ním změnou územního plánu,“ konstatuje  
místostarosta Kralup nad Vltavou Libor 
Lesák. Nelahozeveský starosta Jakub 
Brynda dodává: „Představte si mapu Pra-
ha–Drážďany a jediný úsek, který bych na-
zval špuntem, je Nelahozeves, takže proto 
se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.“

Trať již nevyhovuje standardům
Starosta Nelahozevsi taktéž upozorňuje na 
jiný závažný problém, trať není doposud 
jakkoli zabezpečená. „Během posledních 
osmi let na kolejích došlo k šesti úmrtím 
v důsledku střetu s vlakem. Do tohoto čís-
la ovšem nepočítám ty, jež se rozhodli na 
kolejích ukončit svůj život,“ uvádí skutečná 
čísla J. Brynda. Cílem stavby je mimo jiné 
zajistit bezpečnost provozu. Stavba má dále 
umožnit prostorovou průchodnost pro ná-
kladní dopravu, za současných podmínek 
se nemohou v tunelech současně potkat dva 
nákladní vlaky kombinované dopravy. Do-
pravní koncepce navíc počítá s výstavbou 
nových vysokorychlostních tratí (VRT), 
včetně tratě RS4 Drážďany–Praha, která 
by měla zkrátit cestovní dobu. Plánovaná 
rychlost je až 150 km/h z původní 80 km/h. 
„Samotné uvedení nové VRT do provozu 
lze očekávat nejdříve v polovině 30. let. Do 
té doby, přibližně 15 příštích let, budou po 
současné trati vedeny linky rychlíkového 
i expresního segmentu. I po zprovoznění 

RS4 bude na stávající trati stále provozován 
rychlíkový segment pro obsluhu význam-
ných nácestných měst, jako jsou Kralupy n/
Vlt., Vraňany, Roudnice n/L. (linka R20). 
Z tohoto pohledu se tedy zvýšení rychlosti 
z původních 80–90 km/h na 130–150 
km/h jeví jako velmi významné. Je třeba 
si také uvědomit, že úsek je součástí mezi-
národního tranzitního koridoru,“ dodává 
tisková mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Rekonstrukce přinese i oběti
Aby měly složky integrovaného záchranné-
ho systému přístup k tunelům, bude muset 
na kralupské straně Dvořákovy stezky dojít 
k vykoupení některých zahrádek v zahrád-
kářské kolonii, jež se nacházejí podél kole-
jiště. „Nedojde ale k likvidaci všech zahrá-
dek, v současné době jedná Správa železnic 
s vlastníky dotčených pozemků,“ konstatu-
je kralupský starosta Marek Czechmann.

Plánovaná stavba zasahuje do vlastnic-
kých práv i několika občanům Nelaho-
zevsi. Projekt se dostává do úzkého střetu 
se třemi nemovitostmi. Rekonstrukce tu-
nelů má nejvíce zasáhnout první rodinný 
dům u tratě, který by měl být dle projektu 
částečně zdemolován. Stavba se dále do-
týká Mariny Vltava, kde by mělo dojít ke 
zbourání provozní budovy, namísto které 
by nově měla vést Dvořákova stezka, a pro-
storu, kde se nyní nachází ukázka ptactva 
ze záchranné stanice Aves. Další zásah do 
majetku pocítí dříve hojně vyhledávaný tu-
ristický cíl – restaurace U Janáče, kde by 
mělo dojít k posunutí štítů u domu.

Rekonstrukce tunelů by navíc měla při-
nést další významnou změnu, a to zvýšení 
trati nad současný terén, což by znamena-
lo postavení protihlukové stěny. „Obec ja-
ko taková usiluje o maximální výšku stěny  
1,2 m, abychom nenarušily ty pěkné po-
hledy na zámek a na Vltavu. Vyšší stavbu 

obec nebude tolerovat,“ uvádí starosta Ne-
lahozevsi.

Pokácené dřeviny  
nahradí nová výsadba
Jaký bude mít výstavba vliv na životní pro-
středí řeší veřejně dostupná studie EIA ze 
září 2017 (https://portal.cenia.cz/eiasea/
detail/EIA_OV1187). Tato studie se mimo 
celkového vlivu na životní prostředí zabý-
vá i problematikou kácení vegetace ve vzta-
hu ke stavbě. V katastrálním území Lobeč 
povolil odbor životního prostřední MěÚ 
Kralupy nad Vltavou kácení 90 ks stromů 
(jedná se převážně o původní javory mléč 
a akáty) s obvodem kmene 80 cm a více 
ve výšce 130 cm nad zemí, což je velikost 
stromů, pro které je potřeba získat povole-
ní. Dále by mělo na ploše 12 020 m2 dojít 
k odstranění keřů a stromů, jež nedosahují  
obvodu 80 cm. „Takovéto kácení proběhne 
ostrůvkovitě, nikoli plošně. Od nás má SŽDC 
uloženou náhradní výsadbu v počtu 110 ks 
stromů (olše, habr, dub, lípa, javor) a 100 ks 
keřů (hloh a líska) s obvodem kmínku 16–18 
cm a 100 ks keřů s pětiletou následnou péčí. 
Výsadba bude provedena na jiných pozem-
cích, jelikož pozemky, kde se má kácet, jsou 
většinou ve vlastnictví drah, jež náhradní 
výsadbu na svých pozemcích nechtějí usku-
tečnit z důvodu ochranného pásma dráhy. 
Jejich snahou je rovněž předcházení ohrožu-
jících stavů,“ vysvětluje problematiku s káce-
ním dřevin a náhradní výsadbou referentka 
státní správy ochrany přírody a krajiny, lesa 
MěÚ Kralupy nad Vltavou Michaela Horová. 
Na území Nelahozevsi dendrologický prů-
zkum vyčíslil 1 983 ks stromů, jež mají být 
odstraněny, přičemž bez šesti stromů má 
většina průměr kmene 10–50 cm. V průzku-
mu je dále uvedeno, že velké množství dřevin 
se nalézá v obtížně přístupných polohách, 
místy přímo na skalních stěnách.

Rekonstrukce nelahozeveských tunelů
■ V roce 2023 plánuje Správa železnic (dále SŽDC) začít s rekonstrukcí nelahozeveských 
tunelů ležících na trati Praha – Ústí nad Labem. Začátek výstavby je plánován na srpen 
2023, k jejímu dokončení by mělo dojít v roce 2027.
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Záměr SŽDC vyvolává obavy
Někteří obyvatelé obce s plány Správy že-
leznic nesouhlasí, proto se rozhodli založit 
spolek Dvořákova stezka s. z., který měl 
k datu 18. září 28 členů, převážně z řad oby-
vatel obce Nelahozeves. Spolek byl založen 
proto, aby měli občané možnost do stavební- 
ho řízení nějak zasáhnout. „Máme více jak 
200 podpisů, abychom se mohli zúčastnit 
územního řízení a podat námitky k této 
stavbě,“ říká jedna ze zakladatelů spol-
ku Květoslava Davidová. Další aktivitou 
spolku je petice „za zachování Dvořákovy 
stezky“, v níž se uvádí následující: „Žádá-
me, aby Správa železnic, s. o., zohlednila 
environmentální hledisko, zcela opustila 
plán na vykácení 3 000 stromů a bourání 
staveb a zachovala současnou Dvořákovu 
stezku. Zároveň žádáme zachování panora-
matu Nelahozevsi.“ SŽDC je dle slov tiskové 
mluvčí připravena se členy spolku jednat 
oficiální cestou.

Podoba Dvořákovy stezky 
z Kralup do Nelahozevsi 
nebude výrazně narušena
Během zpracování záměru byla Správa že-
leznic včetně zpracovatele projektové do-
kumentace nucena konzultovat veškeré 
zásahy do podoby Dvořákovy stezky s orgá- 
ny památkové péče. Město Kralupy nad 
Vltavou si již v minulosti nechalo vypra-
covat studii na úpravu Dvořákovy stezky 
na katastrálním území Kralup. „Jsme te-
dy kompetentní do úpravy stezky zasáh-
nout, není ale v našem zájmu měnit podo-
bu stezky, naopak bychom byli rádi, aby 
cesta do Nelahozevsi kolem řeky byla tu-
ristům co nejvíce pohodlná, lépe schůd-
ná, i například s možností posezení na při- 
lehlých lavičkách,“ objasňuje záměr měs-
ta M. Czechmann. Vedení města Kralupy 
nad Vltavou dále po Správě železnic vy-
žaduje přemístit do tunelů kabelové sítě, 
jež se nyní nacházejí 10–15 cm pod Dvo-
řákovou stezkou. Teprve po těchto úpra-
vách bude moci dojít k revitalizaci stezky 
podle již schváleného projektu. „Pořád to 
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Kapacita rezervačního systému 
MěÚ je zdvojnásobena

Zároveň systém umožňuje objednat se i na 4 měsíce dopředu

} občanské, cestovní a řidičské průkazy } převody vozidel

Více o investicích na http://www.kralupskyzpravodaj.cz/rubriky/investice/.

V měsíci září proběhly  
kolaudace následujících akcí.
} Bezbariérový chodník  
 v ul. Přemyslova a 28. října,  
 Kralupy nad Vltavou.
} Chodník v ulici Na Velvarské silnici, 
 Kralupy nad Vltavou.
} Most přes Knovízský potok.
} Parkovací stání a chodník  
 v ul. J. Holuba, Kralupy n. Vltavou.

Rekonstrukce komunikace 
v ulicích Čechova a Vrchlického, 
Kralupy nad Vltavou – I. etapa

V druhé polovině měsíce října bude provede-
na pokládka finální asfaltové vozovky v celém 
rozsahu stavby, tedy od křižovatky Přemyslo-
va a Čechova až po křižovatky ulic Čechova 
a V Zahradách po vjezd k areálu HZS Stř. kr.  
Do konce října pak budou hotové veškeré 
práce, a to v rámci I. etapy rekonstrukce, vč. 
výsadby 77 stromů (javor babyka „Elsrijk“) 
se zemním balem a zavlažovacími vaky. 

Zrekonstruovaný most 
přes Knovízský potok

zůstane přírodní stezka. Nově ale například 
přibydou palisády, jež budou zabraňovat 
splachování zeminy na stezku, a dojde ta-
ké k částečné úpravě povrchu stezky tak, 
aby se na ní netvořily louže. Nedojde ovšem 

k žádnému asfaltování,“ uvádí kralupský 
místostarosta L. Lesák. Dále bude na ně-
kterých místech instalováno zábradlí, aby 
nemohlo dojít k případným pádům do řeky.

V Nelahozevsi nesou stejnojmenný název 
Dvořákova stezka jak silniční komunikace, 
tak přírodní stezka. Podle vyjádření tiskové 
mluvčí SŽDC Nely Friebové zůstane přírod-
ní cestě Dvořákovy stezky přírodní cha-
rakter. „Žádné asfaltování ani betonování 
povrchu se zde konat nebude,“ konstatuje. 
Dále uvádí, že další úpravy komunikace 
Dvořákovy stezky od zastávky Nelahozeves 
zámek až po objekt Marina, budou probíhat 
z důvodu rekonstrukce mostu u zastávky, 
úprav nové geometrické polohy koleje (rov-
nání stávající esovité trati) a z důvodu do-
držení požadované normované šířky komu-
nikace. Současný povrch komunikace tvoří 
a nadále tvořit bude živičná vrstva/asfalt.
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■ Revolution Train v rámci svého 
republikového turné objíždí města 
a interaktivní formou šíří osvětu 
o riziku užívání návykových látek. 
V polovině září se na dva dny 
otevřela kupé Protidrogového 
vlaku také kralupským školám 
a veřejnosti.

D ivákovi, který se rozhodne absolvo-
vat prohlídku Protidrogového vlaku, 

se hned po vstupu do prvního vagónu na-
skytne vskutku zajímavá podívaná. Je totiž  
okamžitě vtažen do příběhu dvou mladých li-
dí, kterým změní jejich život drogy. V průbě-
hu devadesátiminutové prohlídky návštěvník 
postupně objevuje další části příběhu, sta-
ne se svědkem automobilové nehody, ocitne  
se na záchytce, ve výslechové místnosti či ve 
squatu. Organizátoři projektu chtějí zobra- 
zením všech těchto scén dokázat svým  
návštěvníkům, že život s drogami má vždy  
dalekosáhlé následky, a měli by se proto  
návykovým látkám raději vyhýbat.

Že projekt REVOLUTION TRAIN roz-
šiřuje dosavadní přístupy k primární pro-
tidrogové prevenci, se můžeme dočíst na 
webových stránkách projektu. Sám autor 
vlaku, Pavel Tuma, nám popsal jeho fun-
gování takto: „Vlak je velká školní pomůc-
ka, kterou poskytujeme městům. I vašemu 
městu jsme poskytli vlak na dva dny, za-
školili jsme dokonce i dva odborníky, kte-

ří v Kralupech provádí naším vlakem. Až 
vlak odjede, oni zůstanou a můžou jít za 
dětmi dále do školy.” Na projekt navazují 
další programy, které poté vyškolení lektoři 
mohou s žáky absolvovat.

I přesto však projekt, na jehož realizaci 
se pracovalo více než deset let, nachází své 

odpůrce, a to zejména v řadách odborníků. 
Odborná společnost pro prevenci rizikové-
ho chování (OSPRCH) společně s dalšími 
sdruženími odborníků vydala v lednu le-
tošního roku oficiální prohlášení, v němž 
vyjadřuje své znepokojení aktivitami pro-
jektu Revolution Train a zároveň vyzývá 
nositele rozhodovacích pravomocí, aby by-
la peněžní podpora Protidrogovému vlaku 
ukončena a finance putovaly na jiné projek-
ty s podobným zacílením. „Projekt dle do-

stupné dokumentace jako celek nesplňuje 
žádné ze dvou uznávaných mezinárodních 
standardů kvality, a ani tuzemské národ-
ní standardy prevence rizikového chová-
ní,” popisuje ve svém prohlášení OSPRCH. 
Revolution Train je dle jejich stanoviska 
vystavěn na principu odstrašení, není za-
cílen na věkovou a sociální skupinu s tako-
vou přesností, aby byl dostatečně účinný, je 
nepřiměřeně finančně náročný a vzhledem 
k tomu, že funguje jako jednorázová inter-
vence, je jeho účinek mizivý.

I jako laici pravděpodobně dokážeme od-
hadnout, že některé z argumentů této kriti-
ky jsou oprávněné. Jestli ale může mít pre-
ventivní program až škodlivé účinky, jak 
zmiňuje OSPRCH, není tak snadné určit.

Co nastane po odjezdu Protidrogového 
vlaku? V průběhu dvou dnů jej navštívi-
li žáci všech základních a středních škol 
v Kralupech a Libčicích (kromě ZŠ Gene-
rála Klapálka, jež v té době měla několik 
pedagogů v karanténě, a nebylo tak mož-
né zajistit pro třídy doprovod). Žáci během 
prohlídky vyplňovali dotazník týkající se 
mimo jiné jejich zkušeností s návykovými 
látkami nebo nejčastějších způsobů trávení 
volného času. Data, která z šetření vzejdou, 
budou předána Městu Kralupy nad Vlta-
vou, jež na jejich základě bude tvořit stra-
tegický plán protidrogové prevence.

VERONIKA ELZNICOVÁ, 

REDAKTORKA KZ
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Trochu jiná jízda vlakem

R enata je matka dospívajícího Pa-
trika. V poslední době pozoruje 

v chování svého syna změny, které jí 
způsobují starost. Především jí přijde, 
že se mu někdy rychle a prudce stří-
dají nálady, z naprosté apatie v eufo- 
rii nebo naopak, často reaguje neade-
kvátně, labilně či agresivně. Občas ta-
ké po příchodu ze školy nebo o víken-
dech odpoledne pospává, což dříve 
nedělal. Tyto změny Renata připiso-

vala pubertě a snažila se jimi nezne-
pokojovat. S bývalým manželem o Pa-
trikově chování nemluvila a nového 
přítele zatím svému synovi nepředsta-
vila. Časem začal Patrik zanedbávat 
florbalové tréninky a další zájmy, kte-
ré měl, vymlouval se, že nemá energii 
a že mu stejně florbal nejde.

Začal se ale stýkat s novými kama-
rády, na něž najednou měl čas a ener-
gii kdykoli. Jeho nálada vždy prudce 

stoupla, když s nimi měl vyrazit do 
města. Někdy se vracel později, než 
se domluvili, zdálo se jí, že má „div-
né oči“, jakoby malé a zarudlé, ne- 
uměla to ale posoudit. Stěžoval si na 
suché oči a pořídil kapky do očí, což 
problém „vyřešilo“ a ji uklidnilo. Po 
příchodu doslova snědl, na co přišel, 
z čehož měla radost, neboť se jí zdá-
lo, že jinak pohubl. V této době začal 
být posedlý pěstováním květin, sbí-
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Interaktivní 5D zážitek nás zaručeně nenudil a dostal se nám 
pod kůži. Unikátní prostředí vlaku nabídlo možnost okamži-

té neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. 
Taková debata byla díky neobvyklému prostředí a silným vje-
mům živější, otevřenější a upřímnější než při klasické přednáš-
ce na půdě školy. Inovativní projekce žáky vtáhla a donutila je 
přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen  
k vlastnímu životu.

J. MAZOURKOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOŠ A SOU

Selhání, moje dítě „bere“

Ty děti z toho často
nemají rozum, nevědí, 

co je čeká, a sama ze svého 
života vím, že když vlastně člověk 
dospívá, tak není lehké tou 
pubertou proplout a že nástrahy 
tam jsou veliké. Takže vlak určitě 
doporučuji k návštěvě každému.    
       NÁVŠTĚVNICE AKCE V. O.
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■ Jednou z důležitých činností 
městské policie je mimo jiné 
i odstraňování injekčních stříkaček, 
které jsou nalezeny při kontrolní 
činnosti strážníků a asistentů 
prevence kriminality, nebo na 
základě oznámení občanů. 

Injekční stříkačky vyhazují většinou nar-
komané. Uživatelé drog často bývají na-

kaženi žloutenkou typu A, B, C a nemocí 
HIV. Poraněním se o jehlu může dojít k pře-
nosu těchto nemocí. Na nebezpečí spojené 
s nálezem injekční stříkačky upozorňuje 
městská policie dlouhodobě také při pre-
ventivních akcích či besedách s žáky, a to 
napříč celým edukačním procesem počína-
je mateřskou školou. 
V případě,  že  injekční  stříkačku 

naleznete, měli byste  tuto událost 
oznámit městské policii. Nálezu se 
v žádném případě nedotýkejte, ne-
zkoumejte obsah, ale také se jej ne-
snažte odložit do kontejnerů nebo 
kanalizačních vpustí, protože pak 
nebezpečí nezaniká, jen se přesou-
vá jinam. Je zapotřebí zabránit kontaktu 
s nálezem dalším osobám. 

Je velmi vhodné, aby nálezce setrval na 
místě a hlídce ukázal místo nálezu. Velmi 
tak strážníkům pomůžete s přesnou loka-
lizací, což nemusí být zejména v travnatém 
porostu až tak jednoduché. V případě, že 
oznamovatel nemůže na místě setrvat, je 
velmi důležité podrobně popsat místo ná-
lezu, např. ulice, nejbližší číslo popisné, ale 
také i bližším určením (u stromu, lampy 
atd.). Velikou pomocí je rovněž viditelné 
označení místa nálezu, např. přikrytí kar-
tónem, klacíkem, a ústní upozornění osob 
v blízkém okolí. 

Hlídka poté injekční stříkačku převezme 
a umístí do pevného uzavíratelného boxu 
na infekční materiál. Ten se následně od-
váží do sběrného místa, kterým je v Kralu-

pech nad Vltavou budova záchranné služby 
ASČR (Asociace samaritánů ČR), kde stráž-
níci také dostávají nové boxy.

Městská policie eviduje ve svém infor-
mačním systému počet nalezených injek- 
čních stříkaček a místa, na kterých byly 
tyto injekční stříkačky nalezeny. V přípa-
dě, že se na jednom místě vyskytuje více 
takových nálezů, nebo dochází k pravidelné 
recidivě, informuje o této skutečnosti PČR 
a organizaci Semiramis, která je v našem 
městě angažovaná v protidrogové oblas-
ti. Tyto informace jsou rovněž předávány 
i strážníkům a asistentům prevence krimi-
nality, kteří v dané lokalitě provádějí pěší 
obchůzky. V letošním roce k 15. září 2020 
eviduje městská policie 142 kusů sesbíra-
ných injekčních stříkaček. 

Úsek prevence městské policie se pak 
v rámci besed pořádaných na 2. stupni ZŠ, 
SOU a SOŠ zabývá tématem drog. Žákům se 
snaží k této problematice podat co nejvíce 
informací, postřehů a vysvětlit jim jaká ri-
zika přináší užívání návykových látek a jak 
trestní zákoník definuje výrobu, přechová-
vání a distribuci drog a jaké tresty za tyto 
zákonem zakázané činnosti pachateli hrozí. 
NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

ral různé „rituální předměty“ a hlav-
ně dýmky. Rád filosofoval a pouštěl 
se do vášnivého zastávání legaliza-
ce drog, „když jsou i cigára a chlast 
legální“. Renata to nadále vnímala 
jako rebelii, která patří k dospívání 
a snažila se uklidňovat, že v mládí 
byli s bývalým manželem stejní.

Znepokojilo ji, až když se jí z ka-
bátů a časem i z peněženky začaly 
ztrácet drobné částky. Bála se ale na 
syna udeřit, neboť jí přišlo, že na něj 
neměla v posledních měsících moc 
času a raději jej trávila se svým no-
vým přítelem, což by jí syn mohl vy-
číst. Ve škole problémy neměl, nebo 
jí to alespoň neřekl, florbal přerušil, 
protože prý nezvládal stres, což chá-
pala. Jednoho víkendového večera 
jí volala paní z policie, aby si přijela 
pro svého syna do centra. Při kontro-
le v hudebním klubu u něj totiž nalez-
li tabletu MDMA („extáze“) a sáček 
s konopím. Zmocnila se jí panika, za-
volala svému bývalému manželovi, 
zda by mohl syna vyzvednout, pro-
tože není schopná řídit. Syn se du-

šoval, že drogy nebyly jeho, prý je 
ukryl pro kamaráda. Bývalý manžel 
se po návratu neudržel a na Patrika 
vulgárně křičel, Renata se začala sy-
na zastávat a „rodinná rada“ skonči-
la konfliktem a obviňováním.

Následující den Renata kontakto-
vala nejprve svou známou z městské-
ho úřadu se žádostí o pomoc. Ta ji 
odkázala na neziskovou organizaci, 
jež pro město zajišťuje služby v oblas-
ti drogové problematiky. Pracovník 
ji uklidnil, jedná se o problém, kte-
rý netrápí pouze Renatu, a ocenil, 
že se s problémem svěřila. Ujistil ji, 
že se situace dá řešit a že se nejed-
ná o její selhání, protože ani 100% 
výchova nezaručí, že se experimen-
ty s drogami dospívajícím vyhnou. 
Doporučil, aby si před kontaktem se 
synem nejprve s manželem promlu-
vila a dohodli se na společném po-
stupu. Především však, aby se před 
hovorem uklidnili, nejednali v afek-
tu, snažili se synovi naslouchat a vy-
hýbat se obviňování. Nabídl také, že 
pokud se se synem domluví, mohou 

všichni přijít společně na sezení v ro-
dinné poradně.

Na příběhu výše jsou patrné některé pří-
znaky i příčiny, které mohou stát za užívá-
ním drog. Bohužel neexistuje žádný univer-
zální návod, jak se těmto problémům zcela 
vyhnout a jak je řešit. Důležité je především 
s potomky komunikovat, naslouchat jim 
a nabídnout bezpečné prostředí. Dospívání 
a puberta představuje zvláště v dnešní době 
náročné období a experimenty s drogami 
(včetně těch legálních) se stávají podle nej-
novějších statistik téměř jejich běžnou sou-
částí. Je potřeba říct, že v naprosté větši- 
ně případů u těchto experimentů zůstane. 
Nestrašte děti negativními účinky drog. Je 
vhodnější vysvětlovat především důvody, 
proč je výhodnější zdravý a vyvážený život-
ní styl, a vést děti ke schopnosti kritického 
uvažování a budování pozitivních hodnot. 
Je důležité vzdělávat se a získat přehled 
o základních druzích drog a jejich účin-
cích, abyste dokázali případné problémy 
včas řešit, nejlépe s odborníky. Kontakt na 
organizaci SEMIRAMIS, která tyto služby 
zajišťuje v Kralupech nad Vltavou, nalezne-
te níže. FILIP STAŠ

Našli jsme stříkačku, co teď?

Pracovníky SEMIRAMIS, jež zajišťují tyto služby pro Kralupy nad Vltavou, můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech a adresách:
Centrum terénních programů Středočeského kraje, Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01, tel.: +420 724 557 503, +420 724 087 925, 
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz.
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■ Přestože byla rekonstrukce 
na základní škole Komenského 
dokončena již v únoru, kvůli uzavření 
škol se slavnostního otevření 
dočkala až nyní, o sedm měsíců 
později. Největší změnou je nová 
přístavba nad jídelnou, v níž se nyní 
nachází moderní a velmi dobře 
vybavené specializované učebny 
přírodovědných předmětů.

„Vzhledem k tomu, že škola byla posta-
vena někdy kolem roku 1900, tak odborné 
učebny, které ve škole byly, už dávno ztratily 
schopnost moderní výuky. Proto jsme tedy 
přistoupili po dlouhých přípravách k této 
modernizaci,” popsal ve svém úvodním pro-
slovu Marek Czechmann. Budova, jež příští 
rok oslaví své 120. narozeniny, již měla sku-
tečně, tak řečeno, načase. Odborné učebny 
byly ve špatném stavu, jejich poslední re-
konstrukce proběhla ještě před povodněmi 
v roce 2002. Výstavba učeben s sebou při-
nesla taktéž nové, bohaté vybavení a učební 
pomůcky. V novém pavilonu má několik roč-
níků svou kmenovou učebnu (tedy výchozí 
učebnu, v níž tráví obvykle většinu vyučová-
ní a třídnické hodiny), neboť ve staré budově 
pro ně již není dostatečná kapacita. 

„Pro žáky mají tyto učebny přínos, pro-
tože přírodovědné vzdělávání je dnes ta-
kový velký trend a vůbec fyzika a chemie 
jsou prostě součástí budoucnosti,” předsta- 
voval nový areál během slavnostního ote-
vření učitel fyziky Lukáš Moravec. Komen-
da se tak stala v oblasti přírodovědných 
a exaktních předmětů jednou z nejlépe vy-
bavených základních škol v ČR. Nové učeb-
ny, laboratoře a vybavení ocení především 
žáci tříd s rozšířenou výukou přírodověd-
ných předmětů. „I další školy využijí tyto 
prostory. Stojí to tak i v memorandu o spo-
lupráci, které máme se zdejšími základními 
a středními školami podepsané,” popisuje 
Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenské-
ho. Díky tomu tak budou k dispozici nejen 

kralupským školám, ale také VŠ chemicko-
-technologické nebo DDM, který zde bude 
organizovat Kroužek zábavných pokusů.

Kromě učeben zahrnovala investiční ak-
ce také výstavbu dvou výtahů a rampy, jež 
zajišťují bezbariérovost celé školy. Podle 
slov pana starosty Marka Czechmanna se 
podařilo tuto významnou investici prosa-
dit i díky částečnému financování EU pro-
střednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu, která na výstavbu 
poskytla částku 33 mil. Kč. Město doplá-
celo cca 30 mil. Kč. 

Přidruženou akcí se stala rekonstrukce jí-
delny a kuchyně, která byla  financována čis-
tě z městského rozpočtu za cenu 39 mil. Kč.
� VERONIKA�ELZNICOVÁ,�REDAKTORKA KZ

S lovo vandalismus, jak se píše v článku, 
na který reagujeme, je dost přehnané.  

S ničím takovým jsme se na skateparku 
doposud nesetkali. Ale ať je to skate, bmx,  
in-line brusle, koloběžka, k těmto sportům 
patří i určitý styl života. Občas to vypadá, ja-
ko že si lidé dělají, co chtějí, ale to k tomuto 
životnímu stylu patří. Samozřejmě v mezích.

Asi nikdo nepředpokládal takový zájem 
o využití skateparku, hlavně ze strany dětí, 
kteří po sobě bohužel neumí házet odpad-
ky tam, kam patří. Přímo u skateparku se 
nachází jeden malý košík, který je navíc 
umístěn mimo sedací zónu. Málokdo si od-
nese svůj bordel domů. Nyní se ale situace 
zlepšila i tím, že u areálu stojí kontejner, 
který je pravidelně vyvážen.

Před tím, než vyrazíme jezdit, obhlídne-
me okolí, zdali je čisté, a podle toho posléze 
jednáme. Je-li to nutné, posbíráme odpad-
ky, vyměníme pytle apod. Občas donutíme 
i mládež okolí parku uklidit.

Porušování provozního řádu je celkem 
nepraktické téma. Dříve žádný řád neexis-

toval, takže si na něj nyní lidé těžko zvy-
kají. Například se to týká provozní doby. 
Léto trvá přibližně tři měsíce. Je dlouho 
vidět a provozní řád nám ukládá končit ve 
20:00 hod. Přitom noční klid začíná od 
22:00 hod.

Ze zkušenosti víme, že o kousek dál, blíž 
k obytné zóně, je další sportovní hřiště, kde 
se lidé pravidelně pohybují i po této hodině.

Jedná se ale o vyhlášku města, kterou se 

snažíme respektovat. Co je však důležité ří-
ci, je to, že není naše věc, co chodí lidé na 
skatepark dělat po 22:00 hod. Neradi by-
chom, aby si nás kdokoliv spojoval s těmi, 
co vyhlášku města porušují.

Rádi bychom z naší strany poukázali na 
jeden velký problém. Lidé z okolí si stěžu-
jí na hluk, přitom se to ze zkušeností nedá 
srovnávat s tím, co tu stálo a co se tu dělo 
ještě minulý rok. V provozním řádu se píše, 
že na hřiště smí děti do 15 let jen v dopro-
vodu rodičů. Ano, ale ne každý rodič má 
čas jít se svým dítětem na hřiště. Místo 
toho bychom raději zdůraznili důležitost 
ochrany hlavy. Kupte, prosím, svým dě-
tem alespoň helmu! Od tohoto dubna, co je 
rekonstruovaný skatepark otevřený, jsme 
byli svědky takových úrazů, které jsme za 
ta léta neviděli. A ano, nikdo neměl helmu. 
Museli jsme několikrát volat rodičům, do-
konce i záchrannou službu. Kontrolovat by 
se tedy měl tento v podstatě základní poža-
davek na ochranu bezpečí při jízdě v parku.

SKUPINA�MÍSTNÍCH�SKATEBOARDISTŮ

REAKCE NA ČLÁNEK

Neničte skatepark, nerušte obyvatele

Žáci z Komendy se učí v nových prostorách
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Starosta Marek Czechmann a ředitelka ZŠ Komenského 
Jiřina Hereinová otevírají nové učebny slavnostním  
aktem přestřižením pásky. Celková částka přístavby 
nad jídelnou činila 63 mil. Kč.

Parta z Kladna, jež pravidelně navštěvuje 
kralupský skatepark. Ochranné helmy 
jsou u nich samozřejmostí.

KZ10_2020.indd   12 28.09.20   23:02



13www.mestokralupy.cz  VLIV PANDEMIE NA ŠKOLSTVÍ  ŘÍJEN 2020   KZ

Ž e to přijde, jsme věděli všichni. Že tak 
brzy asi málokdo.

První třída, první paní učitelka v karan-
téně. Je čtvrtek 11:00 hod. a zvoní telefon. 
„Tady hygienická stanice, objevila se ve va-
ší škole nákaza covid-19. Je třeba zajistit 
seznam žáků, jejich zákonných zástupců, 
bydliště, telefonní kontakt. Dále je nutné 
rozdat dětem informační dopis od KHS. 
Ten vám zašleme. Třída musí obědvat izo-
lovaně. Do karantény nastupuje ještě jed-
na paní učitelka,“ zní z telefonu. „Proč?,“ 
ptám se. „Setkala se s nakaženou osobou,“ 
je odpověď. „A do karantény musíte i Vy, 
paní ředitelko.“ „Proč já?“ „Setkala jste 
se s ní také.“

Po dvaceti minutách hovor skončil. Obě 
zástupkyně učí. Nasazuji roušku a vyrážím 
informovat suplující paní učitelku dotčené 
třídy. Údiv. Úlek. Ale i pochopení. Není čas 
na dlouhé vysvětlování. Do zvonění musím 
stihnout ještě další paní učitelku. Vstupuji 
do hodiny, beru si ji stranou. „Proč já? Kvůli 
těm pár minutám? Já měla jet na svatbu…“ 
Opět není čas. Ještě se stihneme domluvit 
na společné návštěvě odběrového místa.

Pomáhá i paní hospodářka, organizuje 
chod v jídelně.

Paní zástupkyně se vrátily z hodin a gene-
rují kontakty. Je 12:15 hod., dopis od KHS 
pro rodiče nepřišel. Děti už půjdou domů. 
Dopis musím přeposlat později elektronicky.

Děti karanténní třídy nemohou jít do 
družiny, musí se vrátit do třídy. Paní vy-
chovatelky obvolávají rodiče, aby si pro ně 
co nejdříve přišli.

Nesmím se ve škole zdržovat. Rychle 
balím, co mě napadne, nabírám kolegy-
ni a opouštíme školu. Vyrážíme do Prahy. 
Úspěšné jsme až na třetím místě. Za námi 
zavírají vrata. První šťastný okamžik to-
hoto dne. Ve frontě na odběry vyřizuji te-
lefonáty rodičů, otázky typu: Týká se nás 
to? Kam na odběry? Já se bojím. Stává se 
ze mě rázem psycholožka.

Je 19:15 a já usedám do svého křesla. Hla-
va mně třeští. Jestli tohle nebude covid-19... 
Naštěstí nebyl. MICHAELA GLEICHOVÁ

První den ředitelky v karanténě

Chaos si nemůžeme dovolit

Školy bojují proti koronaviru
■ Nový školní rok byl zahájen. Vládní opatření se mění dle vážnosti situace s šířením 
covid-19, proto jsou učitelé připraveni v případě nutnosti opět zahájit distanční výuku. 
Prostřednictvím vyjádření ředitelů přibližujeme současné fungování kralupských škol. 

MARTIN LUKSÍK, 
ředitel ZŠ Václava Havla

„Všichni se snažíme, aby omezení a nařízení pociťovali 
zvláště ti nejmenší co možná nejméně. Proto jezdíme 
plavat, na školu v přírodě, plánujeme LVK, chystáme se 
do knihovny i muzea. Omezili jsme jen hromadné akce 
ve vnitřních prostorách, kde by se míchalo mnoho žáků 
napříč ročníky. Rodiče mají o účast svých dětí na těchto 
akcích zájem.

Pro všechny zaměstnance školy, a musím znovu zdů-
raznit – opravdu pro všechny, je to samozřejmě nároč-
nější, ale situaci chápou a vykonávají svou práci zod-
povědně a podle nově nastavených pravidel. Jen malý 
střípek z mozaiky těchto opatření: nezvoní. Pedagogové 
a žáci ke své práci zvonění nemají a nechybí nám. Je to 
o osobní zodpovědnosti, je to příjemnější a funguje to. 
Chaos si nemůžeme dovolit.“
}  Jak jste připraveni na riziko, že by se někdo z per-
sonálu nebo žáků nakazil nemocí covid-19? 
V případě výskytu covid-19 budeme postupovat podle 
nařízení KHS a MŠMT, a bude-li to situace vyžadovat, 
přejdeme na distanční výuku v těch třídách a skupi-
nách, kterých by se to týkalo. Jsme na to již připraveni. 
Pro potřeby pedagogů jsme pořídili nové notebooky. 
Pracují na nich i děti a slouží nám jako taková mobilní 
počítačová učebna. Pro žáky jsme zároveň zakoupili 
tablety, které opět používáme ve výuce a zároveň je 
budeme v případě potřeby zapůjčovat žákům k dis-
tanční výuce. Zjistili jsme si, jaká je potřeba mezi žáky, 
kolik z nich nemá přístup k internetu a nemá žádné 
koncové zařízení. Celý pedagogický sbor je proškolen 
a sjednocen k používání jedné platformy komunikace 
s žáky. Žáci mají vytvořené jednotné školní e-mailové 
adresy.
} Ministerstvo školství přispěje školám na distanční 
výuku. Máte nyní představu, co vše budete za příspě-

vek pořizovat a jak budete pořízené technologie/ 
pomůcky využívat?
Výši příspěvku použijeme na další vylepšení podmínek 
ke vzdělávání žáků a pracovních podmínek pedagogů.

„Děkuji všem zaměstnancům školy za vstřícný a aktiv-
ní přístup k práci a povinnostem, které nám tato doba 
přinesla.“

IVANA ŠULOVÁ,
ředitelka ZŠ Mikovická

„Školní rok jsme zahájili dne 1. 9. 2020 ve všech tří-
dách v 8:00 hod.

Vstup do školy pro zákonné zástupce je ale od tohoto 
data po dohodě se zřizovatelem umožněn jen s ochra-
nou dýchacích cest. Rodiče a osoby doprovázející prv-
ňáčky absolvovali uvítání tedy v rouškách.

Od 10. 9. ve společných prostorách budovy školy pla-
tí povinnost nosit roušky pro všechny.

Reagujeme na to, jak se mění situace. Stále jsou 
zpřísněny hygienické podmínky, je nutná pravidelná 
dezinfekce rukou, povrchů podlah, stolů, lavic atd.

Do školní jídelny chodí každá třída samostatně a po 
odchodu jsou místa u stolů dezinfikována před přícho-

dem další třídy. Je to poněkud náročnější na rozpis dohle-
dů, ale jelikož máme jen 6 tříd, není to těžké zvládnout.

Pokud nám to počasí umožní, snažíme se trávit co 
nejvíce času venku, pravidelně větráme místnosti.“
} Jak jste připraveni na riziko, že by se někdo z perso-
nálu nebo žáků nakazil nemocí covid-19? 
Všechny manuály a doporučení postupně prostudová-
váme a řídíme se pokyny, reagovat budeme na aktuální 
situaci dle doporučení KHS. Snad se vše za použití zdra-
vého rozumu zvládne.
} Ministerstvo školství přispěje školám na distanční 
výuku. Máte nyní představu, co vše budete za příspě-
vek pořizovat a jak budete pořízené technologie/ 
pomůcky v případně nutnosti využívat?
V případě přechodu na distanční výuku využijeme stávající 
licence výukových zdrojů, za přidělené peníze ze státního 
rozpočtu nakoupíme notebooky pro potřeby učitelů i žáků.

JIŘINA HEREINOVÁ, 
ZŠ Komenského

} Jak jste připraveni na riziko, že by se někdo z perso-
nálu nebo žáků nakazil nemocí covid-19? 
Pokud někdo nakažen bude a pravděpodobnost je po-
měrně velká, musíme vyčkat na rozhodnutí KHS. V kom-
petenci ředitele není dát třídu do karantény nebo za-
vádět nějaká opatření. Co se týče distanční výuky, jsou 
jasně stanovena pravidla, kdy a za jakých podmínek k ní 
škola přistoupí. 
} Ministerstvo školství přispěje školám na distanční 
výuku. Máte nyní představu, co vše budete za příspě-
vek pořizovat a jak budete pořízené technologie/ 
pomůcky v případě nutnosti využívat?
Představu, jak školu dovybavit, mám poměrně jasnou. 
Proškoleni ohledně distanční výuky budou všichni  
pedagogové, neměl by tedy být problém k distanční vý-
uce v případě potřeby přistoupit.
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J iž více než dvacet let se ve Výzkumném 
energetickém centru (VEC) věnují pro-

blematice malých spalovacích zařízení pro 
vytápění domácností.

Součástí VEC je akreditovaná zkušebna 
spalovacích zařízení, kde bylo uskutečně-
no již téměř tři tisíce spalovacích zkoušek 
s nejrůznějšími typy kotlů, kamen a paliv. 
Zkušenosti celého týmu zkušebny byly for-
mulovány do tzv. Smokemanova desatera 
správného topiče.

1. NEBUĎ LHOSTEJNÝ K SOBĚ 
ANI KE SVÉMU OKOLÍ
Pokud by kouř z komína respektoval hra-
nice mého pozemku, mohlo by být každé-
mu jedno, co, jak a v čem spaluji. Jenže 
kouř hranice neakceptuje. Několik bezo-
hledných „čmoudilů“ proto dokáže velmi 
výrazně zhoršit kvalitu vzduchu v širokém 
okolí.

2. SUŠ DŘEVO MINIMÁLNĚ 
JEDEN AŽ DVA ROKY
Čerstvé dřevo je různě mokré podle to-
ho, ve kterém ročním období byl strom 
pokácen (v zimě je sušší). Pokud se jedná 
o „živý“ strom (ne soušku), je obsah vody 
v dřevní hmotě cca 35–60 %. Při obsa-
hu 50 % to znamená, že pokud přiložíme 

do kamen jeden kilogram dřeva, dáme do 
ohniště půl kilogramu dřevní hmoty a půl 
litru vody. Protože voda nehoří, nejdříve 
se ohřeje a následně se začne vypařovat, 
dřevo se tedy v ohništi usuší, což ochladí 
ohniště, a tím se zhorší kvalita spalování. 
Pokud necháme dřevo sušit v dobře vět-
raném dřevníku nebo venku pod přístřeš-
kem, přibližně za jeden až dva roky klesne 
obsah vody pod 20 %. Dřevo s takovým 
obsahem vlhkosti již můžeme považovat 
za suché a vhodné pro spalování v kam-
nech či kotlích.

3. NESPALUJ ODPADKY
Domovní odpad v malých spalovacích zaří-
zeních sice shoří, ale jen za cenu nadměr-
né produkce emisí celé škály znečišťují-
cích látek. Naměřené koncentrace prachu 
mohou být až o 300 % vyšší než při spa-
lování suchého dřeva. Stejně tak ve spa-
linách dramaticky naroste množství poly- 
cyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU) včetně prokazatelně karcinogen-
ního B(a)P. Odpadky obsahují rozumné 
množství energie, ale kvalitně se dají spá-
lit pouze v zařízeních k tomu určených, ve 
spalovnách odpadů.

4. NASTAV REGULAČNÍ KLAPKY 
TAK, ABY K PALIVU MOHL 
VZDUCH – NEDUS OHEŇ
V palivu hoří hořlavina, která je z převážné 
části tvořena uhlíkem a vodíkem. Hoření 
je doprovázeno uvolňováním energie, tak-
že plamen a spaliny mají vysokou teplo-
tu. Pro kvalitní spálení jednoho kilogramu 
dřeva a uhlí je potřeba přivést do kamen či 
kotle přibližně 10 m3 vzduchu. Pokud se 
kyslík k hořlavině nedostane v potřebném 
množství, shoří palivo pouze částečně ne-
bo vůbec. Tím se snižuje míra využití jeho 
energie a zvyšuje se produkce znečišťují-
cích látek.

5. PŘIKLÁDEJ RADĚJI ČASTĚJI 
MENŠÍ DÁVKU PALIVA NEŽ 
JEDNU VELKOU DÁVKU ZA 
DLOUHÝ ČAS (neplatí pro 
automaty a zplyňovací kotle)
Jeden ze základních rozdílů mezi moderní-
mi automatickými kotli a starými prohoří-
vacími kotli je v řádově rozdílném množství 
paliva, které právě hoří ve spalovací komo-
ře. U prohořívacího kotle je celá dávka pa-
liva pro jednu spalovací periodu (několik 
hodin) přiložena najednou (desítky kilogra-
mů paliva). U automatického kotle je palivo 
dodáváno postupně (perioda jeho dopravy 
je v desítkách sekund) a množství paliva 

■ V následujících čtyřech číslech Kralupského Zpravodaje nás hlavní 
hrdina komiksového seriálu „Smokeman zasahuje“ seznámí se zásadami 
správného topení v domácích topeništích, s tím, jak se o něj starat, 
jaké dřevo vybrat a používat. Tuto postavu vytvořil tým Výzkumného 
energetického centra v Ostravě (VEC) pod vedením Ing. Jiřího Horáka, 
PH.D. na základě mnohaletých zkušeností pro veřejnost, aby si uvědomila, 
že každý z nás může ovlivnit to, co vychází z našich komínů, že může 
napomoci lepší čistotě ovzduší a navíc i ušetřit vlastní peněžence.

POZVÁNKA
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ve spalovací komoře je o dva řády menší 
než u prohořívacího kotle. Palivo dopra-
vené do ohniště prochází fázemi ohřevu, 
usušení (odpaří se voda), uvolnění prchavé 
hořlaviny (plamen) a hoření odplyněného 
zbytku (uhlík – koks, dřevěné uhlí). Tyto 
fáze se různě překrývají, ale se zvětšují-
cí se dávkou paliva dochází k zvýraznění 
přechodu jednotlivých fází, takže kvalita 
spalování je u prohořívacích kotlů výraz-
ně nižší než u kotlů automatických. Pokud 
budeme palivo do prohořívacího kotle při-
kládat častěji po menších dávkách a k hoř-
lavině se dostane dostatek vzduchu, bude 
kvalita spalování vyšší.

6. PRAVIDELNĚ ČISTI 
KOTEL A KOMÍN
Nezbytná je údržba kotle a spalinové cesty. 
Saze a popílek (včetně zkondenzovaných 
dehtů) usazené na výměníku se chovají 
jako izolace a brání předávání tepla spalin 
topné vodě. Teplota spalin vycházejících 
z kotle je vyšší, takže míra využití tepla 
z paliva se zmenšuje a roste komínová 
ztráta. Stejně tak se mohou tvořit náno-
sy v komíně. Ten je nutné čistit zejména 
kvůli bezpečnosti, protože u znečištěné-
ho komína může dojít k zahoření sazí. Po-
kud je spalovací proces velmi nekvalitní, 
hrozí postupné zanášení spalinových cest, 
což způsobuje provozní (komín netáhne) 
a bezpečnostní problémy (spaliny se čás-
tečně uvolňují do místnosti, kde se provo-
zuje spalovací zařízení).

7. POUŽÍVEJ MODERNÍ 
KOTEL ČI KAMNA
Kvalitu spalovacího procesu zásadním způ-
sobem ovlivňuje typ spalovacího zařízení. 
Obecně patří mezi kvalitní technologie auto- 
matické a zplyňovací kotle, ale i u nich se 
setkáme s lepší a horší kvalitou. Cena není 
vždy zárukou vyšší kvality, je však mož-
no říci, že se jedná o rozumně použitelné 
kritérium. Obměna spalovacích zařízení 
je finančně nákladný proces a ne všichni 
si ho mohou dovolit. Existují různé dotač-
ní programy, které podporují modernizaci 
kotlů (např. kotlíkové dotace či Nová zelená 
úsporám). Před plánovanou výměnou spa-
lovacího zařízení se poraďte s odborníky, 
nejen s prodejci a výrobci.

8. UDRŽUJ TEPLOTU SPALIN 
ZA KOTLEM A KAMNY 
MEZI 150 A 250 °C
Pokud je při správném přebytku spalovací-
ho vzduchu teplota spalin vyšší než 250 °C, 
je komínová ztráta zbytečně veliká (vypou-
štíte teplo komínem). Se snižující se teplo-
tou spalin se zmenšuje komínová ztráta, 
a roste tedy míra využití energie z paliva. 

Pokud by ovšem teplota spalin byla moc 
nízká (dle typu zařízení menší než cca 
100–150 °C), hrozí kondenzace vodní pá-
ry a dehtů, což snižuje životnost komínu 
a spalovacího zařízení. Jde tedy o kompro-
mis mezi životností a účinností.

9. NEVYHAZUJ TEPLO OKNEM, 
NEPŘETÁPĚJ A TOP JEN 
TAM, KDE POTŘEBUJEŠ
Spotřebu tepla ovlivňují parametry stav-
by, způsob jejího využívání a také požado-
vaná teplota v jednotlivých místnostech 
a chodbách obytných domů. Zvažte, kde 

potřebujete jak topit, a optimalizujte spo-
třebu tepla (termostatické hlavice, řízená 
regulace, intenzita větrání). Snížení teploty  
v místnostech o 1 °C ušetří přibližně 6 % 
ročních nákladů na vytápění.

10. TOP TAK, JAK CHCEŠ, 
ABY TOPIL TVŮJ SOUSED
Nejedná se o vyčerpávající pravidla, ale 
pokud se jimi budeme řídit, mohlo by se 
celkové množství znečišťujících látek vy-
puštěných z „malých“ komínů zmenšit, což 
částečně napomůže vyšší kvalitě vzduchu, 
který dýcháme.

KZ10_2020.indd   15 28.09.20   21:48



16 KZ   ŘÍJEN 2020  INFORMACE/ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ www.kralupskyzpravodaj.cz

Nominace se mohou účastnit občané i firmy. No-
minační hlas můžete doručit několika způsoby:
} osobně v infocentru MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou, kanceláři KaSS Kralupy, městské knihov-
ně a v domě s pečovatelskou službou se sídlem 
U Cukrovaru,
} poštou na adresu Město Kralupy nad 
Vltavou, Městský úřad, Palackého nám. 1, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, nebo e-mailem 
na dobrovolnik@mestokralupy.cz, 
} přes messenger Město Kralupy nad Vltavou.

Nominace musí obsahovat:
} jméno a kontakt nominujícího, jméno nominované osoby a popis její dobrovolnické činnosti.
} Laureáty ankety z došlých návrhů vybere rada města a příslušné komise rady města.
} Slavnostní vyhlášení se bude konat dle možností a vývoje situace. O všem vás budeme 
informovat.

VÁCLAV GABRIEL

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ
 – sociálně právní ochrana dětí 

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 

2 pracovní místa

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ
 – sociálně právní ochrana dětí na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 

ENERGETICKÝ MANAŽER MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU 
Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). 

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MěÚ KRALUPY N. VLT.
– agenda památkové péče na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“. Lhůta pro podání přihlášek je do 2. 11. 2020.

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci 
mobilním svozem 

PONDĚLÍ
Stanoviště 1 – Lobeček – tenisové kurty 
14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 2 – Lobeček – Nábř. J. Holuba 
15:00 – 15:50 hod. 
ÚTERÝ
Stanoviště 3 – Lobeček – ulice Máchova 
14:00 – 14:50 hod.
Stanoviště 4 – Poděbradova 15:00 – 15:15 hod. 
Stanoviště 5 – U Cukrovaru (hala) pouze 
21. 4., 28. 7., 20. 10., 15:20 – 16:00 hod. 
Stanoviště 6 – Hostibejk, 
kromě 21. 4., 28. 7., 20. 10., 15:20 – 16:00 hod. 
Stanoviště 7 – Lobeč, Purkyňovo nám. 
16:05 – 16:40 hod.
STŘEDA
Stanoviště 8 – U Gymnázia 14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 9 – Mánesova ul. 15:00 – 15:50 hod. 
ČTVRTEK
Stanoviště 10 – Lidové nám. 14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 11 – Mlýnská ul. 15:00 – 15:50 hod.
PÁTEK
Stanoviště 12 – Minice – požární zbroj 
14:00 – 14:50 hod. 
Stanoviště 13 – Zeměchy 15:00 – 15:50 hod.

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
5. 10. – 9. 10. ....... bioodpad 
19. 10. – 23. 10. ... rozměrný odpad z domácností

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a ví-
kendů) od 9:00 do 17:00 (10:30 – 11:00 polední pauza).

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍK 2020
Slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolník 2020 se z důvodu zrušení akce Dny Kralup alias Vinohraní  
neuskuteční. Zároveň se prodlužuje termín ankety do 31. 12. 2020. Dobrovolníky tedy můžete i nadále  
nominovat do jedné z následujících kategorií.

Dobrovolník 2020 koronavirus

Dobrovolník 2020 v oblasti sportu

Dobrovolník 2020 v oblasti péče o životní prostředí

Dobrovolník 2020 v oblasti kultury

Dobrovolník 2020 v sociální a zdravotní oblasti

Dobrovolník 2020 v oblasti školství a výchovy
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střípky z linky 156 � 
u 22. 8. v 15:15 bylo na l. 156 přijato oznáme-
ní, že v ul. U Dýhárny leží nějaký muž, zřejmě pod 
vlivem drog. Hlídka na místě zjistila muže, jenž 
uvedl, že je diabetik a prodělal hypoglykemický 
záchvat. Na místo byla přivolána RZS, jež si muže 
převzala do péče.

u 1. 9. v 10:22 bylo na MKDS zaznamenáno vozi-
dlo, které se pokoušelo vjet do pěší zóny, přičemž 
se pod ním zvedl vysouvací sloupek. Na místo 
byla vyslána hlídka, jež na místě zjistila, že slou-
pek vozidlu poškodil chladič. Samotný sloupek 
zůstal bez poškození. Sám řidič vozidla nahlásil 
událost na dopravní policii PČR, která si věc pře-
vzala k dořešení.

u 5. 9. ve 20:00 na l. 156 oznámil muž, že zazna-
menal skupinu osob, která skáče po vozidle, jež 
je zaparkované v ul. Dobrovského. Hlídka na mís-
tě zjistila skupinu čtyř osob, kdy jedna z osob se 
doznala k tomu, že po vozidle skákala. Následně 
však dodala, že je majitelem vozidla, což prokáza-
la předložením potřebných dokladů. DS byla pro-
vedena lustrace na PČR s totožným výsledkem. Na 
místě nedošlo k žádnému protiprávnímu jedná- 
ní, jelikož si muž poškozoval vlastní majetek.

u 16. 9. ve 20:10 se na služebnu MP dostavil 
muž, který oznámil, že cca v čase 14:30 – 15:30 
bylo jeho synovi odcizeno jízdní kolo, a to ze stra-
ny budovy MěÚ u výjezdu z garáží. Dále uvedl 
popis jízdního kola, jež mělo hodnotu 10 000 
Kč. Na MKDS byl zaznamenán chlapec, který ko-
lem uvedeného kola prošel, posléze se ke kolu 
vrátil a prohlížel si jej. Následně byl MKDS tento 
chlapec jedoucí na uvedeném kole zaznamenán 
v ul. Žižkova. Následujícího dne v ranních hodi-
nách zaznamenal strážník provádějící dohled u 
přechodu před ZŠ, jak kolem něj tento chlapec 
na kole projíždí. Po skončení dohledu se ihned 
hlídka vydala do ZŠ, kde se nacházel jak chlapec, 
tak kolo. Jízdní kolo bylo následně hlídkou MP 
převezeno na PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření. O situaci byl rovněž vyrozu-
měn OSPOD MěÚ.

u 20. 9. v 19:51 byl hlídkou MP při pěší ob-
chůzce na sídl. Hůrka zaznamenán pes na vol-
no, který zrovna kálel v těsné blízkosti neoplo-
ceného dětského hřiště. Ve vzdálenosti zhruba 
padesáti metrů od tohoto místa hlídka oslovila 
muže, který se doznal k tomu, že pes patří jemu. 

Muž byl hlídkou MP poučen o tom, že psa by měl 
mít dle OZV na vodítku, že pes se vykálel vedle 
dětského hřiště, a následně byl muž vyzván, 
aby po svém psu tyto exkrementy uklidil. Dá-
le hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti. 
Muž se k hlídce choval arogantně, přestupky 
s nimi odmítl řešit, exkrementy po psovi odmítl 
uklidit a hlídce odmítl prokázat svou totožnost. 
Z toho důvodu byl muž předveden na služebnu 
PČR, kde byl ztotožněn jako pan R. Jelikož pan 
R. odmítl vyřešit přestupky s hlídkou na místě, 
byly postoupeny na MěÚ správnímu orgánu. 
Hlídka městské policie se následně postarala 
o odklizení znečištění. 

LADISLAV VOVES, ŘEDITEL MP KRALUPY

RZS – Rychlá záchranná služba
MP – Městská policie
DS – Dozorčí služba
PČR – Policie ČR
MěÚ – Městský úřad
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OZV – Obecně závažná vyhláška
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí

D va nové kamerové body byly umístěny 
na panelové domy č. p. 1073 a 1074 na 

sídl. U Cukrovaru, aby umožnily monito-
rování obou břehů řeky Vltavy, okolí domu 
s pečovatelskou službou a přilehlá dětská 
hřiště, sportoviště a parkoviště. Další dva 
byly umístěny na sloup osvětlující kostel, 
a to z důvodu lepší kontroly centra měs-
ta, kde dochází k častému pořádání veřej-
ných akcí. Pátý kamerový bod vznikl na 
panelovém domě č. p. 1008 na sídl. V Zá-
tiší, aby pokryl okolí dvou dětských hřišť, 

dvou sportovních hřišť, venkovního grilu, 
prostor mezi garážemi a okolí fotbalového 
hřiště V Olších. Šestý byl poté umístěn do 
ulice Jana Palacha, aby zde umožnil moni-
torování parku vedle ulice Šafaříkova, bas-
ketbalového hřiště a přilehlých ulic.

Základní charakteristikou provozová-
ní a využívání MKDS je jeho preventivní 
funkce, tj. vytváření bezpečných zón v ex-
ponovaných lokalitách města. Sledováním 
vybraných částí města přispívá MKDS k 
zajištění bezpečných zón pro pohyb obča-

nů, místních záležitostí veřejného pořádku 
a ke sledování dalších sociálně patologic-
kých jevů narušujících občanské soužití. 
Díky bezprostřednímu získání informací 
o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sle-
dovaných oblastech je tak možné efektivní 
nasazení složek integrovaného záchranné-
ho systému. 

Původní zařízení MKDS bylo v Kralu-
pech nad Vltavou instalováno již v roce 
1997 a od té doby pomohlo odhalit bezpo-
čet pachatelů přestupků a trestných činů. 
V současnosti je na území města v rámci 
MKDS rozmístěno již 26 kamerových bo-
dů, přičemž se počítá s jeho postupným 
rozšiřováním i v příštích letech. Systém je 
pod nepřetržitým dohledem městské poli-
cie a Policie ČR. Je vybaven záznamovým 
zařízením, které pořizuje nepřetržitý 24 
hodinový záznam z provozu všech kamer. 
Záznam je poté archivován jako důkaz-
ní prostředek k prokazování přestupků a 
trestných činů. Jen za první pololetí roku 
2020 bylo strážníky sloužícími na dozor-
čím stanovišti městské policie na MKDS 
zaznamenáno 172 případů protiprávního 
jednání, ke kterým byla následně vyslá-
na hlídka. V dalších desítkách případů 
byl kamerový záznam využit Policií ČR 
jako důkazní prostředek při prokazování  
trestné činnosti.

LADISLAV VOVES, 

ŘEDITEL MP KRALUPY

Rozšiřujeme kamerový systém
■ Z důvodu potřeby zvýšení bezpečnosti a ochrany osob i majetku 
byla v měsíci září 2020 realizována další etapa na rozšíření stávajícího 
městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) 
v Kralupech nad Vltavou. Projekt rozšíření o šest nových kamerových bodů 
byl realizován díky poskytnuté dotaci od Ministerstva vnitra ČR. Při určování 
monitorovaných lokalit vycházela městská policie z analýzy bezpečnostní 
situace ve městě a spolupracovala přitom také s Policií ČR. 
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U rčitě jste si již všimli, že na 
nábřeží vznikla nová ka-

várna Rígrovka. Kavárna není 
obyčejná, je tréninková.

Proč právě tréninková?
Naše kavárna se snaží nabíd-

nout víc, než jen dobrou kávu 
a zákusky. V ohnisku zájmu má-
me především člověka samot-
ného. Proto dáváme pracovní 
šanci těm, kteří by se v ryze 
komerční sféře neuplatnili. 
Umožňujeme pracovat lidem 
s tělesným, duševním či jiným 
handicapem. Zaměstnanci ka-
várny vás možná obslouží s ma-
lou chybkou, nedokonale nebo 
pomaleji, ale můžete si být jisti, 
že je to pro ně jedna z mála šan-
cí, kdy se něco dalšího naučí. Ač 
je to pro nás náročnější a vedení 
těchto lidí vyžaduje plné nasa-
zení, jsme přesvědčeni o tom, 

že to má smysl a věříme, že se 
mezi vámi najde dostatek těch, 
kteří tuto myšlenku s námi sdílí 
a podpoří nás svou návštěvou 
kavárny. Díky dobré lokalitě, 
velkému hracímu koutku pro 
děti a diskrétní zóně pro zá-
kazníky, kteří si chtějí v klidu 
popovídat, je možné si zde pro-
najmout salónek na pořádání 
dětských oslav či jiných akcí.

Další rozměr vidíme v ekolo-
gii. Veškeré odnosné obaly, ke-
límky a příbory použité v ka-
várně Rígrovka jsou vyrobeny 
z přírodních materiálů, jsou 
rozložitelné, takže se nemusíte 
bát náš kelímek hodit např. na 
kompost. 

Vše na FB Rígrovka nebo 
www.rigrovka.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.
TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU

Tréninková 
kavárna Rígrovka

Konání akcí podléhá vládním opatřením. 
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Karel
Česko, 2020, dokument, 127 min.

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga 
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho 
roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až 
intimní pohled na život slavného zpěváka. Zároveň v něm nechybí 
Gottův nadhled a humor.

Smrt na Nilu
USA, 2020, drama, titulky, 12+

Dovolená belgického detektiva Hercula Poirota na palubě 
okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na 
vraha ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne 
tragédie. 

Chlast
Dánsko, 2020, titulky, 12+, 117 min.

Martin (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátelé, unavení středoškolští 
učitelé, se pustí do experimentu, při kterém si po celý den udržují 
hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou 
světovou válku s notnou dávkou alkoholu, kdo ví, co způsobí pár 
kapek jim a jejich studentům? Když však výzkum přeženou, někteří 
musí skončit. Je stále jasnější, že i když alkohol mohl dopomoci 
ke skvělým úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své 
následky.

Tichý společník
Česko, 2020, komedie/ drama

Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. 
Život i čas tady plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje 
oddychnout a dobít baterky. Ve vesnici ale momentálně probíhá spor 
o pohřbívání lidí, protože na místním hřbitově došlo místo. Dohady 
místních nakonec vedou ke kolotoči událostí, který naruší Lenky 
hledaný klid.

Nightlife: Na tahu
Německo, 2020, komedie, dabing, 15+, 111 min. 

Život barmana Mila (Elyas M'Barek) je jeden nekonečný mejdan. 
Momentálně prochází obdobím, kdy se zamýšlí, jestli není čas 
zpomalit. A pak to přijde. Zamiluje se do Sunny. První rande se vyvíjí 
dobře, jenže Milo má bezstarostného kamaráda Renzu, který se na 
rande nečekaně objeví a večer nabere úplně jiný směr, plný ostrých 
zatáček!

Rodina na baterky
USA, 2020, animovaný, dabing 

Nesmírně talentovaná, leč trochu samotářská, Katie Mitchellová je 
přijata na vysokou školu svých snů. Plány na odlet jí však překazí 
její táta Rick, který rozhodne, že spolu se zbytkem rodiny Katie na 
vysokou školu odvezou, aby se ještě vzájemně naposledy užili.

Jak bůh hledal Karla
Česko, 2020, dokumentární, 90 min. 

Nový snímek ostříleného dua Víta Klusáka a Filipa Remunda. Co se 
stane, když je představitel nejateističtějšího národa v Evropě Čech 
Pepík vyslán do nejpobožnější země EU, do Polska? Performativní 
dokument ve stylu Borata o dvou sousedních státech s velmi 
odlišným pohledem na náboženství.

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

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

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

1. čt 19:00 Mulan 2D/ D 130 Kč

2. pá

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 
SOUČASNĚ S VOLBAMI DO SENÁTU PČR

20:00 Bábovky 130 Kč

3. so
VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 
SOUČASNĚ S VOLBAMI DO SENÁTU PČR

4. ne
14:30 Princezna zakletá v čase 130 Kč

17:00 Bábovky 130 Kč 

8. čt
15:00 KINO SENIOR – Šarlatán senioři 60 Kč/ 130 Kč 

19:00 Smečka 130 Kč

9. pá
17:00 Mulan 2D/ D 130 Kč 

20:00 Chlast 130 Kč

10. so

14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 After: Přiznání 130 Kč 

20:00 Bábovky 130 Kč

11. ne
14:30 Pinocchio 2D/ D děti 110 Kč/ 130 Kč 

17:00 Smečka 130 Kč

15. čt 19:00 Karel 130 Kč

16. pá
17:00 Bábovky 130 Kč

20:00 Smrt na Nilu 130 Kč

17. so

14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Smrt na Nilu 130 Kč

20:00 Karel 130 Kč

18. ne
14:30 Princezna zakletá v čase děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Karel 130 Kč

22. čt
15:00 KINO SENIOR – Bábovky senioři 60 Kč/ 130 Kč

19:00 Smrt na Nilu 130 Kč

23. pá
17:00 Smrt na Nilu 130 Kč

20:00 Nightlife: Na Tahu 130 Kč 

24.  so 

14:30 Rodina na baterky děti 110 Kč/ 130 Kč 

17:00 Krajina ve stínu 130 Kč

20:00 Karel 130 Kč 

25. ne
14:30 Rodina na baterky děti 110 Kč/ 130 Kč 

17:00 Nightlife: Na tahu 130 Kč

29. čt 19:00 Chlast 130 Kč 

30. pá
17:00 Karel 130 Kč 

20:00 Jak bůh hledal Karla 130 Kč 

31. so

14:30 100% Vlk děti 110 Kč/ 130 Kč 

17:00 Nightlife: Na tahu 130 Kč

20:00 Smrt na Nilu 130Kč 

1. ne
14:30 Rodina na baterky děti 110 Kč/ 130 Kč

17:00 Karel 130 Kč
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

ŘÍJEN 2020

Pátek 2. října 19:21

TOMÁŠ KLUS 
PAMĚŤ PÍSNÍ TOUR
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní 
v akustické podobě.
Řada č. 2, 4, levý balkon = 590,-
Řada č. 6, 8, 10 = 520,-
Ostatní řady jsou v prodeji na www.tomasklus.cz.

Sobota 3. a neděle 4. října

VINOHRANÍ 
tisková zpráva Města Kralupy

Neděle 4. října 

1. PRODLOUŽENÁ 
základních tanečních kurzů pro mládež 
16:15 – 19:00 odpolední kurz, 19:30 – 22:15 večerní 
kurz Vstupné: 100,-

Pondělí 5. října 19:00 

Divadlo Palace, Sean O´Casey, Jiří Krejčík

PENZION PRO 
SVOBODNÉ PÁNY
Režie: Jaromír Dulava • Hrají: Patrik Děrgel, Lukáš 
Příkazký, Marie Doležalová/ Anička Fialová/ Lenka 
Zahradnická/ Dominika Býmová, Kateřina Pindejová,  
Václav Liška/ Zdeněk Velen, Petr Miklovič, Ilona Hoferová/ 
Lucie Jiříková/ Lucie Urbanová/ Gabriela Rohlederová.
Divadelní aktovka Seana Ó Caseyho „Bedtime Story“ 
ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Pension 
pro svobodné pány, která byla dlouhá léta úspěš-
ně uváděna v pražském Činoherním klubu. Komedie 
odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy 
domovního řádu.
V našem pojetí se bude jednat o poctu klasické ko-
medii, přioděnou do elegantního, bezstarostného 
a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 20. století 
s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé 
situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Délka představení: 100 minut bez přestávky

Abonentní vstupné: 390,-
Vstupné: 420,- senior, 390,- student 

Úterý 6. října  19:00

Halina Pawlowská:

MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Od 7. 10. 2020 do 30. 11. 2020

VÝSTAVA KRESEB 
PAVLA KANTORKA
Pražský spolek InGarden připravil za finanční podpory 
města Kralupy nad Vltavou výstavu kreseb humoristy 
Pavla Kantorka.
Výstava nabízí celkem 40 velkoformátových vtipů, 
informační panel o životě autora a také životopisný 
panel určený speciálně dětským návštěvníkům. Tema-
ticky se výstava bude věnovat mezilidským vztahům.
Pavel Kantorek žil od roku 1968 v Kanadě, kde se vě-
noval především svému hlavnímu oboru – teoretické 
fyzice, ale i zde kreslil, například pro kanadský deník 
Globe and Mail. O své kreslířské tvorbě říkal: „Vtipy 
mě napadají v době, kdy řeším nejsložitější problé-
my časoprostoru, zabývám se složitými rovnicemi. 
Zahlédnu směšnou situaci v době, kdy je mozek una-
ven, jakoby hledal způsob, jak si odpočinout. Náhle 
se objeví zkratka, kdy jsou k sobě přiřazené zdánlivě 
nesouvisející situace a najednou to v mozku klikne, 
zrodí se vtip a hlava dostane nový přísun energie.“
Spolek autora zastupuje již od roku 2010 a propaguje 
jeho tvorbu zejména pomocí výstav a dále prodejem 
tisků či originálních kreseb a dalších předmětů spo-
jených s autorovou tvorbou. 
Více informací naleznete na www.ingarden.cz.

PŘESUNUTO NA 27. 1. 2021

Divadlo Za2

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉHO BROUKA
Pondělí 12. října  16:30

ČAJ A PÁTÉ 
Podzimní setkání s Kozelkovou trojkou. Všechny vstu-
penky jsou slosovatelné. Vstupné: 60,-

Čtvrtek 15. října  19:30

TANČÍRNA
Taneční večer s tanečním mistrem Janem Kvasničkou.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ V ŘÍJNU: 11. 10., 18. 10.

ODPOLEDNÍ TANEČNÍ KURZY ZAČÍNAJÍ V 18:00, VEČERNÍ VE 20:15.
Úterý 20. října  19:00

Roman Patočka a Adam Skoumal

HOUSLOVÝ RECITÁL 
S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM
Houslista Roman Patočka patří mezi výjimečné osob- 
nosti současné generace sólistů. Je vítězem a laureátem 
na soutěži Pražského jara, Leopolda Mozarta v Augsbur-
ku, Pabla de Sarasate v Pamploně, Václava Humla v Zá-
hřebu, Flame v Paříži, Maxe Rostala v Berlíně a dalších.
Vyhrál konkurz na pozici koncertního mistra Symfonic-
kého orchestru hl. m. Prahy FOK. K orchestru nastoupí 
na začátku příští sezóny v září 2021 společně s novým 
šéfdirigentem Tomášem Braunerem.
Vystupuje jako sólista s renomovanými orchestry v České 
republice i v zahraničí (Symfonický orchestr Bavorského 
rozhlasu, Hamburští symfonikové, Nagojská Filharmonie, 
Symfonický orchestr Navarra, Záhřebská Filharmonie, 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, PKF – Prague 
Philharmonia). Spolupracoval s Jiřím Bělohlávkem, Vla-
dimírem Válkem, Jakubem Hrůšou, Douglasem Bosto- 
ckem, Heiko Mathiasem Försterem, Georgem Fritz-
schem, Vojtěchem Spurným, Janem Talichem či Stani-
slavem Vavřínkem. Roman Patočka je členem klavírního 
Eben tria a smyčcového Talichova kvarteta.
V programu koncertu zazní skladby G. Tartiniho, J. S. 
Bacha, A. Skoumala, A. Dvořáka a J. Brahmse.
Na klavír Romana Patočku doprovodí Adam Skoumal.
Adama Skoumala zná publikum v Evropě, v USA a v Ja-
ponsku jako předního českého klavíristu a skladate-
le. Sólově vystupoval s většinou českých orchestrů.
Jako skladatel na sebe Adam Skoumal poprvé upozor-
nil na soutěži Pražského jara 1998, kde získal se svou 
kompozicí cenu za nejlepší provedení české soudobé 
skladby. Vstupné: 160,-, 130,- senior, student

Středa 21. října  19:00

TANČÍME
Taneční podvečer s živou hudbou.

Vstupné: 70,-, 120,- pár

Neděle 25. října   14:00 

KRALUPSKÝ TALENT 2020
Tradiční pěvecká přehlídka mladých zpěvaček a zpě-
váků. V programu se představí dua a tria, vystoupení 
budou plná tanečních choreografií. V porotě přislíbili 
účast Michal Malátný, David Gránský a Petr Kolář.

Vstupné: 100,-
Dobrovolnou částkou můžete podpořit školní hudební 
skupinu RARAŠI, ve které vystupují děti se zdravotní-
mi postiženími.
Přijďte podpořit mladé nadějné zpěváčky a udělat 
dobrý skutek.

Divadelní abonentky a abonentky krásné hudby budou v prodeji od 6. 11. do 22. 11. 2020.  
Volný prodej na jednotlivá představení od 23. 11. 2020.

PŘESUNUTO NA 25. 3. 2021
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9. 11. Luboš Pospíšil a 5P

10. 11. Čaj o páté

11. 11. Lyra Da Camera – Tóny sladké Francie

12. 11. Spolek Kašpar – Cyrano

13. 11. California Dreams – strip show

14. 11. Ples TSK MLS

15. 11. 2. prodloužená kurzů tance

16. 11. Ladislav Špaček – Etiketa není věda

18. 11. Věra Martinová – Jubileum tour

21. 11. Ochutnávka vín s cimbálovkou

24. 11. 4TET

25. 11. Tančíme

26. 11. Noc venku

28. 11. 1. adventní setkání

28. 11. Městský ples

5. 11. Tančírna

7. 11. Čechomor Kooperativa tour

PŘIPRAVUJEME 
NA LISTOPAD:

Kralupskému „Klubu příznivcům a přátelům historických vozidel“ se v této nelehké době v našem městě,  
za přispění Města Kralupy nad Vltavou, podařilo zorganizovat 

PRVNÍ SETKÁNÍ A VÝSTAVU HISTORICKÝCH 
AUTOMOBILŮ DO ROKU VÝROBY 1985
Pro zájemce je možné se přihlásit k účasti na www.veteranikralupy.cz.
Účastníci po předvedení svých vozidel a jejich hodnocení v anketě návštěvníků o tři nejhezčí vyjedou na spanilou 
jízdu.
Startovat se bude v intervalu 30 vteřin z ulice Palackého. Vše budou řídit pořadatelé v označených vestách.
Trasa, která vede ve velké míře po Kralupech n/Vlt., aby bylo umožněno divákům prohlédnout si automobily také 
při jízdě, je zároveň sestavena tak, aby se účastníci jízdy na trati navzájem potkávali a křížili.
Časově jízda vychází tak, že když bude startovat poslední vozidlo, první startující se budou již vracet zpět na 
náměstí, takže se bude po celý čas stále na co dívat.
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté stánkové občerstvení.
Ve swingovém rytmu zahraje hudba ZUŠ Kralupy n/Vlt.

Přejímka a registrace vozidel 8:30 hod.

Zahájení a přivítání účastníků 10:00 hod.

Start spanilé jízdy 12:00 hod.

Dojezd posledního vozidla cca ve 14:00 hod.

Vyhlášení výsledků divácké ankety a ukončení akce 15:00 hod.

Šťastnou cestu vystavujícím a příjemné zážitky všem přejí organizátoři.

1. cena David Jagrik

2. cena Hanina Bouzková

3. cena Klára Soukupová

Cena za sonet neudělena

Cena města Kralupy neudělena

Čestné uznání neuděleno

1. cena Dominik Bárt

2. cena Jiří Vídeňský

3. cena Tomáš Abraham

Cena za sonet Renata Štěpařová

Cena města Kralupy Josefa Růžičková

Čestné uznání Renata Štěpařová

Kategorie 14–18 let:

Kategorie nad 18 let:

T řetí zářijový víkend je pravidelně vě-
nován festivalu poezie a přednesu Sei-

fertovy Kralupy. Letošní ročník, oslavující 
velkého českého básníka a člověka Jaro-
slava Seiferta, byl jubilejní, „25.“. Vítězové 
autorské literární soutěže ve svých básních 

ukázali v plné šíři krásu českého jazyka, 
jeho malebnost a bohatost. Vždyť jak sám 
Jaroslav Seifert napsal:,,Hudba a poezie 
jsou na světě to nejkrásnější, co nám život 
může dát. Kromě lásky ovšem.“

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, PRODUKČNÍ KD VLTAVA

Seifertovy Kralupy 2020

Děkujeme všem, kteří se festivalu zúčastnili.
Děkujeme Středočeskému kraji a Městu Kralupy 
nad Vltavou za podporu. Dále děkujeme našim 
sponzorům – IBG Česko s.r.o., SOFTLINK s.r.o., 
VARIANT, ŠKODA AUTO a.s.

Jan Přeučil – 
Bláznovy zápisky

Vítězové autorské literární soutěže

Pietní setkání u hrobu 
J. Seiferta

„Doprovodných programů pro školy v Městském muzeu (ještě před zahájením festivalu) „Seifertova 
poezie hrou“ využily dvě třídy ZŠ. Žáci  překvapili znalostmi o básníkovi a jeho životě a pomocí her vy-
tvářeli krásné i nevšední básnické asociace.“  IVETA BENDÍKOVÁ

S kupina Čechomor v roce 2018 oslavila třicet let 
od svého vzniku. Své příznivce i respekt kritiků 

si skupina získala především nápaditým aranžmá 
a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly 
a jsou lidové písničky. Od přelomového roku 2001, 
kdy Čechomor získal tři ceny Anděl ( jako skupina ro-
ku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu), 
uběhlo 19 let. Skupina za tu dobu koncertovala nejen 
doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procesto-
vala Severní Ameriku, Austrálii i Asii. Spolupracovala 
s několika výraznými hudebními producenty (např. 
Ben Mendelson, Gerry Leonard), vystupovala spo-
lečně s několika symfonickými tělesy, japonským 
hudebníkem Joji Hirotou, s americkou písničkářkou 
Suzanne Vega a spoustou dalších. Hudebníci sesku-
pení kolem lídrů skupiny Františka Černého a Karla 
Holase s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou 
v posledních letech výrazně pracovali na novém mo-
dernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také na no-
vém repertoáru. Je toho důkazem i poslední řadové 
album Nadechnutí (2018).

Vánoce již v listopadu – 
koncert kapely Čechomor!

KZ10_2020.indd   21 28.09.20   21:49



22 KZ   ŘÍJEN 2020  POZVÁNKY www.kralupskyzpravodaj.cz

Pokud budeme nuceni koncerty zrušit, informace naleznete 
na www.hudbastavichramy.cz.
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Městské MUZEUM ŘÍJEN 2020
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00, Čt do 19:00, So 13:00 – 17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

Úterý 13. 10., 17:30 
– I.  absolventský koncert ZUŠ
Úterý 20. 10., 17:30 
– II. absolventský koncert ZUŠ
Od čtvrtka 10. září do soboty 31. října 2020 
je otevřená výstava JOSEF HOLUB – OBRAZY
Sobota 17. 10., 17:00 – 22:00 – připravuje se 
13. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM:
Program:
} nevšední prohlídky jednotlivých expozic 
a výstav s průvodcem, 
} komentovaná prohlídka výstavy obrazů 
Josefa Holuba,
} vystoupení pěveckého souboru TUTI CANTATE,

Vážení čtenáři Zpravodaje, od 1. 9. 2020 je muzeum v Kralupech nad Vltavou OTEVŘENO opět s určitými 
hygienickými pravidly, tj. povinné nošení roušek ve vnitřním prostoru (vše se dozvíte u vchodu do muzea).

Zveme Vás na náš web i Facebook, kde pro vás stále připravujeme mnohé zajímavosti, videa atd.

} svátek Archeologie – pravěká dílna pro 
všechny generace,
} veselé kvízy pro malé i velké s odměnou,
} překvapení…
Tentokrát bez občerstvení a s rouškou.
Sobota 31. 10., 15:00 – je připravena další 
komentovaná prohlídka výstavy Josefa Holuba 
s ředitelem muzea Janem Rackem. Životopis  
J. Holuba se dočtete na str. 25.
Případné změny programu budou oznámeny.

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
Výstava: JOSEF HOLUB OBRAZY A KRESBY  
(1870–1957), 10. 9. – 31. 10. 2020.

Postřehy z vernisáže 10. 9. 2020

Velice hodnotím uspořádání výstavy a citlivé osvětlení,
vynikávání zádumčivosti, přírodní scenérie a dokona-
lou kompozici. Jiří Černý Velvary

Hezká památka na výročí narození mistra Holuba.
Marek Czechmann

Děkujeme za krásný zážitek z výstavy Holubových ob-
razů, které jsou nám tak blízké. Ocenily jsme i úvodní 
slovo PaedDr. Jana Racka a klavírní vystoupení slečny 
Kateřiny Živné. 

S. N., (podpis nečitelný), M. K.

Městská KNIHOVNA ŘÍJEN 2020
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

TÝDEN KNIHOVEN 
5. ŘÍJNA – 10. ŘÍJNA 2020
Registrace zdarma v oddělení pro dospělé čtenáře
Nabídka vyřazených knih ve studovně knihovny

MALÝ KNIHOVNÍK
Od 1. října se děti mohou zapojit do soutěže o ceny Malý knihovník.
Na čtenáře čeká kvíz týkající se dětského oddělení knihovny, při kterém se pobaví 
a poučí.Soutěž bude ukončena 2. listopadu 2020.

KOUZELNÝ SVĚT KNIH ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA S ONDŘEJEM SLANINOU
Autor bude vyprávět zajímavé příběhy od Theodora Pištěka, Věry Chytilové, Ivana 
Trojana, Ivana Vyskočila, Jiřího Menzela, Juraje Herze, Oty Hofmana, ale i od řady 
méně známých profesionálů ze světa za kamerou. Pozvánka viz str. 22.

STŘEDNÍ ASIE S TOMÁŠEM KUBEŠEM
Divoká step i hory, kočovníci, jurty. Uzbekistán na Hedvábné stezce, lodní hřbitov 
na Aralském jezeře, Buchara, Kazašská futuristická metropole Astana, kočovníci, 
divoké hory i doly Kyrgyzstánu, jurty, souboje na koních, setkání s kulturou poměrně 
neznámé střední Asie a Tádžického Pamíru.
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rodáci

blahopřání 

� 

� 

Rodáci zvou ve čtvrtek 15. října členy a příz-
nivce na ZÁMEK V ROZTOKÁCH na prohlídku 
zámeckého okruhu a výstavu obrazů „Veduty 
hradů a zámků“. 
Odjezd vlaku je v 9:42 z Kralup nad Vltavou.
Sejdeme se na nádraží a těšíme se na hojnou 
účast.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ŘÍJNU 2020
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

Postihla nás další vlna epidemie, která 
si vynutila ochranná opatření a různá 

omezení. Mnoho věcí už máme „natréno-
vaných“, jiné se musíme učit. Důležité je 
nepodléhat strachu, ale přitom neriskovat 
nerozumně a zároveň vyjít vstříc těm, kte-
ré stávající situace může ohrozit, nebo je 
pro ně příliš těžká. Společnost Dementia se 
snaží udržet v běhu všechny podpůrné akti-
vity určené všem, kdo v domácích podmín-
kách pečují o blízkého člověka s demencí. 
Při setkáních dodržujeme veškerá bezpeč-
nostní pravidla. 

Všechny zájemce srdečně zveme na setká- 
ní pečujících, kteří se v domácích podmín-
kách starají o svého blízkého s demencí či 
Alzheimerovou nemocí. V Kralupech je 
pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú. 
Scházíme se každý čtvrtý čtvrtek v 
měsíci, nyní tedy 24. října od 17:00 
hod. v salonku hotelu Sport, U cuk-
rovaru 1086, Kralupy nad Vltavou.

Zároveň oznamujeme, že pořádáme před-
nášku s diskusí určenou nejen pro pečující, 
ale pro kohokoli, kdo by si rád rozšířil obzo-

ry. Říjnové téma nese název Sociální 
služby ve vašem okolí a na jakou po-
moc máte nárok, lektoruje Věra Ouřed-
níková, vedoucí oddělení příspěvku na péči. 
Přednáška je ve čtvrtek, 15. října a 
začíná v 17:00 hod. Účast je zdarma.

Pokud vás trápí otázky, s nimiž si nevíte 
rady, můžete se třeba hned obrátit na naše 
odborníky pomocí chatu. Naleznete jej na 
adrese https://dementia.cz/chat/. Díky této 
aplikaci se můžete přímo z domova poradit 
se sociálními pracovníky, s psychologem, 
neurologem, rodinným pečujícím, s práv-
níkem, duchovním i s dalšími odborníky. 
Naši poradci jsou tu pro každého, kdo se 
zajímá o problematiku demence a domácí 
péče. Nabízíme vám i možnost přečíst si na 
našich stránkách blog, v němž paní Marké-
ta popisuje své vlastní zkušenosti. Nalezne-
te jej na adrese http://dementia.cz/blog/.

 Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Gabriela Ponert,  

koordinátorka neformální péče,
telefon: 602 461 297,

e-mail: kralupy@dementia.cz.

Setkání pečujících 
a přednáška

44. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2020

Pozvánka na prohlídku Invalidovny
Kdy? V sobotu 10. října 2020

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Invalidovna v Praze byla projektována podle 
vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731–
1737 pro ubytování válečných invalidů. Rea-
lizována však byla pouhá devítina původního 
návrhu. Základní koncept Invalidovny byl vy-

tvořen a schválen u císařského dvora ve Vídni. 
Invalidovna patří mezi nejvýznamnější stav-
by předního českého barokního architekta  
Kiliána Ignáce Dientzenhofera postavené 
v jeho vrcholném tvůrčím období.
Tato vycházka je přeložena z dubna tohoto 
roku. Prosím již přihlášené členy na duben, 
aby potvrdili účast v novém termínu. Ostatní 
zájemci volejte na tel. 604 608 615.

Odjezd z kralupského nádraží bude jako  
obvykle v 8:42 hod. Z Masarykova nádraží bude-
me pokračovat tramvají číslo 3, případně 8, nebo 
metrem B do stanice Invalidovna. S mimo kralup-
skými se setkáme krátce před 10. hodinou před 
objektem. Nezapomeňte roušku s sebou.

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

Tato vycházka je realizována s finanční podporou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku pro vás připravila Ilona Očenášková.

80 let

Věra Pánková

Eva Stehlíková

Zdeňka Vlasáková

Jana Hrušková

Jiřina Černovská

85 let 

Ladislav Synáček

Miloslava Hýblová

Anna Bozděchová

90 let Jaroslav Novák

91 let Miloslava Ledvinová

92 let
Jiří Petržilka
(dodatečné přání)

93 let Božena Melicharová

94 let  Anna Hrdličková

Za KZ přejeme panu JIŘÍMU PETRŽILKOVI  
k jeho krásným 92. narozeninám spoustu  
životního elánu, zdraví a neustálou chuť na je-
ho oblíbený čepovaný plzeňský mok.
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 
7. 8. Jana Hebrová 43 let

25. 8. Jaroslava Slabá 74 let

26. 8. Božena Marková 78 let

30. 8. Anna Novotná 88 let

1. 9. Václav Fürst  70 let

4. 9. Růžena Svobodová 93 let

6. 9. Jindřiška Prokopcová 84 let

8. 9. Běla Malá 77 let

9. 9. František Chytil 86 let

10. 9. Rudolf Wágner 69 let

17. 9. Věra Roškotová 72 let

vzpomínky� 

inzerce� 

Dne 21. 10. je první výročí, kdy 
nás navždy opustila milovaná 
Šárka MARKOVÁ BARDOŇOVÁ. 
Stále vzpomínají rodiče, sestra 
Štěpánka s rodinou a syn Lukáš.

Dne 24. října uplyne 6 let od 
doby, kdy nás náhle opustil pan 
MIROSLAV BOHÁČEK. S láskou 
vzpomínají manželka Iva a syn 
Miroslav s rodinou, švagrová Jana 
s rodinou.

Město Veltrusy vyhlašuje konkursní řízení na 
pozici ředitel(ka) MŠ, nástup ideálně od  
1. 11. 2020, více informací na www.veltrusy.
cz a na tel. 315 781 187.

Koupím byt v Kralupech nebo Veltrusech 
přímo od majitele, DV nebo OV, 1+1 až 2+1. 
Jsem přímý zájemce, platím hotově. 
Tel.: 776 154 590.

Josef Holub se narodil 15. listopadu 1870 
ve Slaném. Nadaný mladík v letech 1881–

1885 studoval na slánském gymnáziu. Už 
tehdy slušně hrál na housle a dobře kreslil. 
Pro otcovy finanční těžkosti byl Josef nu-
cen po polovině studií gymnázium opustit 
a začít se připravovat na praktický život. 
Volba padla, snad v souvislosti s Josefovou 
zálibou v kreslení, na profesi malíře pokojů. 
Po vyučení Holub nastoupil roku 1887 jako 
malíř pokojů k pražské firmě Duchoslav.

Vtom však do života mladého umělce 
vstoupila náhoda, slavný Jindřich Mošna 
neváhal po zhlédnutí prací mladého uměl-
ce napsat doporučující list Juliu Mařáko-
vi, profesoru krajinářské školy na pražské 
výtvarné akademii. Na podzim roku 1889 
posoudil Mařák Holubovy práce a rovnou 
malíře zařadil do již probíhajícího prvního 
ročníku po bok např. Bohuslava Dvořáka 
nebo Františka Kavána.

Josef Holub dosáhl v době studií velkých 
úspěchů – několik stipendijních ocenění. 
V r. 1896 se Holubovi ještě podařilo zís-
kat Hlávkovo stipendium 500 zlatých za 
umělecký projev (obraz „Na hrázi“), určené 
k zahraniční cestě. Jako mnoho mladých 
malířů té doby odjíždí Josef Holub do Čer-
né Hory. Po návratu se mu však nepodařilo 
navázat na předchozí domácí úspěchy.

Po sňatku s Boženou Jirasovou z Libčic 
v roce1899 natrvalo opouští Prahu. Mladí 
manželé se usadili v Kralupech n. Vlt., kde 
Holub musel pro obživu své početné rodiny 
(4 dcery) provozovat fotografickou živnost, 
vyučovat hře na housle, působit jako písař 
u soudu a na berním úřadě, ba dokonce vá-
žit na cukrovarské váze.

Soustavněji začíná tvořit až po r. 1920, 
kdy ministerstvo školství koupilo kolek-
ci jeho obrazů, čímž byl vytvořen hmotný 
základ pro jeho další práci. Většina obrazů 
v soukromých a veřejných sbírkách pochá-
zí právě z 20. a 30. let, případně z období 
mladšího. Tematicky se zaměřoval na kra-
jinu v Kralupech a v jejich nejbližším okolí. 
Josef Holub nebyl jen vnímavým výtvar-
ným umělcem, účastnil se rovněž místního 
bohatého kulturního života.

Sklonek života prožil malíř u dcery Evy 
v Kvasinách, kam se přestěhoval v roce 
1952 po smrti své manželky. Josef Holub 
zemřel 22. srpna 1957, je pochován na kra-
lupském hřbitově.

Josef Holub byl bytostným krajinářem. Vel-
ký vliv na jeho umělecký vývoj měla léta pro-
žitá na akademii, v Mařákově ateliéru. Zůstal 
tak pro své současníky i pro nás kultivovaným 
a srozumitelným tvůrcem, který ve svých dí-
lech navždy uchoval zmizelou poetiku krajiny 
malého venkovského města v prvních deseti-
letích dnes již minulého století. JAN RACEK,

ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA

Josef Holub 150 let
■ V kralupském městském muzeu probíhá výstava s názvem Josef Holub 
- obrazy. Otevřená bude až do 31. října 2020. Letos si připomínáme 150. 
výročí narození tohoto místního umělce.

KZ 
uvíZl na síti

Inzerci objednávejte  
na e-mailu

inzerce@mestokralupy.cz.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ŘÍJEN 2020

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz ■ tel.: 315 722 430

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

■ V sobotu 12. září 2020 
se na Palackého náměstí 
v Kralupech uskutečnila 
oslava 20 let našeho 
Domu dětí a mládeže.

P očasí nám více než přálo 
a tak mohli děti i dospě-

lí shlédnout bohatý program, 
v němž nechyběly ukázky na-
šich zájmových útvarů (Street 
dance, Moderní tanec, Krok za 
krokem). V programu vystoupi-
la též taneční skupina Naděje, 
která s naším DDM úzce spolu-
pracuje. Děti zabavila Princez-
na Áňa, Klaun Pupa, pohádko-
vé písničky v podání Markéty 
Wagnerové a žáků ZUŠ Kralupy 
či žonglér Michal Topinka. 

Velký aplaus pak sklidila dět-
ská skupina Čiperkové. Program 
vyvrcholil koncertem písničká-

ře Michala Horáka. V průběhu 
dopoledne proběhlo vyhláše-
ní vítězů naší soutěže O nej-
krásnější a nejoriginálnější 
lapač snů za účasti místosta-
rosty pana Ing. Vojtěcha Pohla. 
Všechny lapače si můžete do 
poloviny října 2020 prohléd-
nout v prostorách Městského 
úřadu. Pro malé i velké návštěv-
níky našeho Velkého dne pak 
bylo připraveno občerstvení, 
stánky drobných řemeslníků, 
skákací hrad a kuličky, střelba 
z praku, stánek Městské poli-
cie či fotokoutek. Celým progra-
mem nás vtipně provázel Aleš 
Švarc z Rádia Relax a reportáž 
pro pořad Zprávičky zde natoči-
la Česká televize Déčko. Pevně 
věříme, že se při podobné osla-
vě ve zdraví znovu setkáme za 
10 let.

Velký den s DDM Kralupy 
– oslava 20 let

SKVĚLÝ ÚSPĚCH 
DĚTÍ ZE ZÁJMOVÉHO 
ÚTVARU FOTOGRAF – 
MALOVÁNÍ SVĚTLEM
Děti ze zájmového útvaru Fo-
tograf – Malování světlem pod 
vedením Pavla Pližingra dosáhly 
velkého úspěchu a získaly oce-
nění v 17. ročníku dětské soutě-
že Svět očima dětí, která proběh-
la pod záštitou ministra vnitra 
pana Jana Hamáčka.
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SOŠ A SOU KRALUPY
Kroužek chemie:
Škola získala grant z programu pro střední 
školy Nadace Unipetrol na realizaci krouž-
ku chemie zaměřeného na žáky 2. stupně 
ZŠ. Cílem je zpopularizování chemie a její 
přiblížení žákům ZŠ Kralup a okolí, tím 
bychom si mohli „vychovat“ potenciální 
uchazeče o studium chemie u nás. Krou-
žek budeme provozovat v nových labora-
tořích naší školy a povedou ho naši učitelé 
– inženýři chemie.

Přihlášky zasílejte na e-mail 
jandourkova@edukra.cz.

Elektrokroužek:
Firma ELMEP podpořila vznik kroužku, 
který se bude v 15 lekcích po 90 minutách 
zabývat elektrotechnikou a elektronikou, 

kdy si žáci osvojí základní pojmy, naučí se 
jednoduchá zapojení elektrických obvodů 
(zásuvky, světla, zvonky), ovládnou pájení, 
vyrobí si, osadí a oživí desky plošných spo-
jů a odnesou si domů vlastnoručně zhoto-
vená blikátka s LED diodami či pískátka. 
Kroužek povede zkušený učitel odborného 
výcviku elektrooborů.

Přihlášky zasílejte na e-mail 
klima@edukra.cz.

Kroužek dílenské zručnosti:
Pro mladší i starší žáky ZŠ nabízíme krou-
žek manuální dílenské zručnosti pod ve-
dením učitele odborného výcviku zámeč-
níků. Tatínkové a dědečkové mohou přijít 
se svými ratolestmi a podílet se na rozvoji 
jejich dovednosti.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail  
hanzl@edukra.cz.

Pro žáky 9. tříd ZŠ otvíráme placený pří-
pravný kurz k přijímacím zkouškám.

Zájemci se mohou přihlásit do poloviny 
října na e-mail mazourkova@edukra.cz.

J. MAZOURKOVÁ, 

SOŠ A SOU KRALUPY

Pro žáky ZŠ otvíráme bezplatné kroužky

DG A SOŠE
 „Když nejde Mohamed k hoře, musí jít 

hora k Mohamedovi,“ řekli jsme si poté, co 
jsme museli kvůli pandemii zrušit pozná-
vací zájezd studentů Dvořákova gymnázia 
do Skotska. A jelikož jsme nemohli do skot-
ských výšin, nechali jsme alespoň Skotsko 
přijít za námi na školní dvůr. Přijelo v čer-
vené dodávce sportovního spolku Kláda-
klan a klubu skotských tanců Caledonian 
Club. Osazenstvo dodávky během pár mi-
nut proměnilo hřiště v kolbiště skotských 
Highland Games a posléze v tančírnu.  
Navzdory genderovým stereotypům křehké 
studentky házely kládou do dálky, vidlemi 
posílaly do výšky žoky slámy, urostlí stu-
denti poponášeli kamenné kabelky a všich-

ni svorně tančili rejdovák v rytmu Flying 
Scotsman. V mezičase jsme nahlédli pod 
sklady tradičních kiltů, pochopili, proč du-
dáci častěji ladí než hrají, a zaposlouchali se 
do tónů lidové písně Loch Lomond.

 Druhý den jsme ve spolupráci s městskou 
knihovnou, muzeem, ekologickým cen- 
trem, charitou a dalšími místními insti-
tucemi uspořádali únikovou hru po Kra-
lupech inspirovanou skotskou literaturou, 
hudbou a historií. Studenti v kulisách kra-
lupských uliček a dvorků luštili rozličné 
šifry a hádanky, a to hned ve třech jazycích 
včetně skotské gaelštiny.

 A tak jestli jednou navštívíme Skotsko, 
budeme o něco zkušenější, protože kralup-
ská skotská byla důstojná přípravka.

KLÁRA SIKOROVÁ, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Jednu skotskou, prosím

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku SOŠ 
a SOU proběhl od 16. do 18. září v pře-
krásném prostředí městečka Sloup v Če-
chách přímo pod skalním hradem. Děvčata 
a chlapci prožili se svými třídními učitelkami 
a vyučujícím chemických předmětů tři dny 
při vzájemném poznávání, při sportovních 
aktivitách a zajímavých hrách s programem 
prevence sociálně patologických jevů.

J. MAZOURKOVÁ, 
SOŠ A SOU

Sledujte novinky  
na www.edukra.cz
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… kde borový zaváněl háj: Primáni a septi-
máni vyjeli společně na seznamovací kurz 
k holanským rybníkům./ Tentokrát bez sva-
činy: Piknik zahajující již tradičně školní 
rok narušila studená fronta./ S citem pro 
krásu: Historický ráz architektonicky vel-
mi ceněné školní budovy se snaží zachovat 
probíhající rekonstrukce; gymnázium již 
zdobí špaletová okna, dubové dveře a opra-
vená fasáda, energetickou náročnost sníží 
nový systém rekuperace tepla a zateplení./ 

Vodu! Vodu! V úmorných vedrech absolvo-
valy stříbrnou a bronzovou expedici účast-
nice programu Mezinárodní cena vévody z 
Edinburghu (DofE); první skupina prošla 
asi 40 kilometrovou trasu s různými handi-
capy (hluchý, slepý, němý, bezruký), druhá 
vytvořila na odlehlé louce, jako vzkaz mi-
mozemským civilizacím, logo školy obřích 
rozměrů./ My jsme tým: Studentský parla-
ment přivítal nastupující prváky a primány 
a vybavil je tištěnou příručkou prváka, cen-
nými radami a hrami stmelující kolektiv./ 
E. T. volat domů: Letošní projektová škola 
v přírodě nižšího gymnázia bude bádat na 
téma vesmír./ Méně je někdy více: Osm-
desát čtyři slov stačilo septimánce Elišce 

Synkové k sepsání mysteriózní nadčasové 
povídky, se kterou vyhrála literární soutěž v 
anglickém jazyce „Tiny Stories” pořádanou 
časopisem Bridge./ A co děti, mají si kde 
hrát? Po rekonstrukci budovy čeká gym-
názium obnova venkovního sportovního 
areálu financovaná Středočeským krajem 
a načasovaná na rok 2021./ Jak na to: For-
mativnímu hodnocení bude věnovaná tra-
diční minikonference o vzdělávání, která 
se uskuteční ve virtuální podobě ve středu 
21. 10./ Přípravné kurzy na střední školy 
pro žáky z 9. tříd budou zahájeny ve středu 
4. 11. Zápis do kurzů bude spuštěn na we-
bu gymnázia (www.dgkralupy.cz) poslední 
zářijový týden.
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ZŠ KOMENSKÉHO

V souvislosti s dostavbou nových učeben 
jsme se snažili od začátku najít způsob, 

jak co nejrychleji a nejefektivněji přestěho-
vat výuku do vybudovaných učeben. Na-
ším plánem bylo postupně vyklidit stávající 
pracovny fyziky a chemie, přestěhovat po-
můcky, které se přestěhovat dají a o kterých 
víme, že nám ještě budou k užitku. Společ-
ně s dětmi jsme se těšili, jak bude výuka 
v nových moderních pracovnách vypadat. 
Jenže člověk míní a většinou je vše jinak, 
než si člověk naplánuje. Po jarních prázd-
ninách přišla dobře známá koronavirová 
krize a my se ocitli v situaci, kdy jsme byli 
nuceni ze dne na den přejít na úplně jiný 
typ výuky. Do toho jsme se museli postarat 
i o výše zmíněné záležitosti. 

Naším prvním úkolem po zkolaudování 
učeben bylo převzetí nových pomůcek. Těch 
máme v nové přístavbě obrovské množství, 
jak pro výuku matematiky, fyziky a chemie, 
tak i pro výuku přírodopisu. Toto jsme s ko-
legy zvládli převzít za jedno odpoledne a po-
tom jsme se ponořili do tajů distanční výuky. 

Nabídka pana Macáka, který nám zapůj-
čil webovou kameru pro streamování videa 
a online výuku, se ukázala jako výborná 
věc. Spolu s některými kolegy jsme zahájili 
online vysílání hodin, které sice byly kratší 
než obvykle, ale připoutaly k obrazovkám 
děti, jež s povděkem kvitovaly, že nás vidí 
a že si mohou dodatečně pustit z archivu na 
našich stránkách hodinu, pokud něčemu 
při vypracovávání úkolů nerozumí. Byla 
to zajímavá zkušenost, tato práce nás roz-
hodně bavila, nicméně vyměnili bychom ji 
určitě za osobní přítomnost žáků ve škole. 
V těchto hodinách už mohly děti vidět in-

teriér laboratoře fyziky, kde jsme narychlo 
vytvořili naše školicí studio. V některých 
předmětech byly využívány i nové pomůc-
ky, jež čekaly, aby s nimi mohli pracovat 
žáci po svém návratu do školy.

Po uvolnění opatření jsme se mohli pus-
tit do zvelebování našich interiérů a sekto-
rování jednotlivých pomůcek do úložných 
prostorů. To se nám po několika dnech ví-
ceméně povedlo a nezbývá nic jiného než 
doufat, že soupravy, pomůcky, přístroje 
a celkové vybavení přístavby bude dobře 
sloužit jak nám učitelům, tak zejména dě-
tem při jejich dalším vzdělávání. 

Se začátkem prázdnin jsme se pustili 
s kolegou Urbanem do velkého projektu. 
V souvislosti s koronavirovou krizí a po-
měrně slušnou odezvou na online vysílání 

a výuková videa jsme se rozhodli, že někte-
ré pokusy umístíme natrvalo na web a po-
mocí QR kódů je umístíme do nově vzni- 
klé knihy k předmětům Fyzikální praktika 
a Chemická praktika, jíž vytváříme. Snaží-
me se pokusy ukazovat tak, aby si případně 
děti mohly sami v archivu najít ten, který 
potřebují k pochopení dané látky. Zároveň 
tím obohatíme knihu, jež vzniká za pod-
pory nadace Unipetrol a jejímž výsledkem 
bude nejen učebnice, ale zároveň i pořízení 
3D tiskáren, s nimiž budou pracovat uči-
telé i děti. 

Ze zářijového návratu žáků do lavic má-
me velkou radost a věříme, že budeme moci 
se žáky nové prostory a pomůcky využívat 
co nejdéle bez dalších omezení.

LUKÁŠ MORAVEC

ZŠ PRAKTICKÁ

D ěti páté třídy se v letošním školním 
roce podílejí na projektu ČTENÍ PO-

MÁHÁ. Tento projekt spojuje radost ze 
čtení s možností pomoci druhým, kteří 
pomoc potřebují. Každý školák si v tomto 
projektu vybere knihu a po jejím přečte-
ní vyplní test skládající se z otázek o da-
né knize. Za jeho vyplnění obdrží kredit 

v hodnotě 50 korun, který následně vě-
nuje na jeden z nominovaných projektů. 
Projekt ČTENÍ POMÁHÁ rozdělí každý 
rok částku deset miliónů korun na dobro- 
činné, charitativní účely. (Více o tomto 
projektu naleznete na stránkách www.
ctenipomaha.cz.) Naše děti si pro ten-
to projekt vybraly knihu Děti z Buller-
bynu od Astrid Lindgrenové. Na hodi-
nách Českého jazyka tak s paní učitelkou 

a paní asistentkou poctivě čtou a povídají 
si o knize. Také si každý žák vede svůj 
vlastní čtenářský deník, kde zapisuje své 
postřehy a důležité informace o knize již 
v průběhu čtení. Děti tak trénují čtení 
s porozuměním, psaní, práci v kolekti-
vu, ale také velice důležitou schopnost – 
umět pomoci druhým.

HANA MAZOCHOVÁ,

 ASISTENTKA PEDAGOGA

Zapojení do projektu „Čtení pomáhá“

Proběhla akce Kulový blesk

„Ráda bych poděkovala dobrovolným hasičům Kralup n/Vlt., zejména panu Měkotovi a Holečkovi za obětavou 19 hodinovou 
práci při ozonizaci naší školy.“ Michaela Gleichová, ředitelka školy

ZŠ GEN. KLAPÁLKA
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Kralupská sportovní esa
ELIŠKA VACHALCOVÁ 
19 let, studentka Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palackého  
v Olomouci

Tanci se věnuji již 14 let. Měla jsem možnost vyzkoušet si řadu tanečních stylů, ale 
nejvíce mě oslovil street dance.

TRÉNINKY

Během školního roku trénuji 3x týdně v TS AliVE [Elájv] při DDM Kralupy nad Vltavou. 
Součástí tréninku je kondiční příprava, koordinace pohybu těla a taneční část samot-
ná. Neodmyslitelnou složkou tréninku je i pravidelný strečink celého těla.

ÚSPĚCHY

2015 Taneční studio Dancers4You Praha (street dance)
Druzí vicemistři a vicemistři Čech
Semifinalisti na MČR
2019 Taneční skupina Naděje Kralupy nad Vltavou (modern dance)
Druzí vicemistři a vicemistři na MČR
Za moje osobní a největší taneční úspěchy považuji natočení dvou tanečních video-
klipů a založení Taneční skupiny AliVE při DDM Kralupy nad Vltavou. V současné době 
máme kolem 60 dětí, které těší radost z pohybu a mají chuť se v tanci rozvíjet i nadále.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Především bych ráda vystudovala VŠ a na nějakou dobu se podívala do zahraničí. 
Lákalo by mě propojit tanec s cestováním a podívat se do karibských zemí, kde mají 
ke kořenům tance nejblíže. Jinak momentálně nabízím v DDM Kralupy nový projekt – 
Taneční workshopy. Lekce na sebe nebudou mít žádnou návaznost, stačí mít jen čas 
a chuť si přijít zatancovat.

CO MNE NA TANCI BAVÍ

Na tanci mě nejvíce baví ta energie a pocit toho, že sama sebe vnímám na 100 %. Líbí 
se mi, že nepracuji jen s tělem, ale i se svými emocemi. Můžu tancovat tvrdě, ostře, 
ale i ladně, přičemž pořád přitom vnímám dynamiku těla.

ZÁLIBY

K mým zálibám patří v první řadě cestování a sport obecně. Před rokem jsem měla 
možnost vyzkoušet si surfing, ve kterém jsem se opravdu našla. Doufám, že se mu 
v budoucnu budu moci věnovat více.

■ Dne 30. 8. 2020 se v Kralupech 
nad Vltavou uskutečnil běh Barevné 
léto pod záštitou komunity Rozběhá-
me Česko, jehož pořadatelkou byla 
ambasadorka Rozběháme Kralupy 
nad Vltavou Kateřina Havlínová.

R ozběháme Česko se v době začínajícího 
koronaviru rozhodlo vytvořit několik 

virtuálních běhů. Jedním z nich je právě 
běh nazvaný Barevné léto, který jako první 
spojil virtuální běh s během re-
álným. Akce se konala na podpo-
ru Dobrého skutku, z.s., s cílem 
vybrat 100 000 Kč pro Moniku 
Šmahajovou, která v 17 letech po 
operaci mozku ochrnula. Díky 
všem v celé ČR se podařilo Mon-
če vybrat neuvěřitelných 118 022 
Kč určených na rehabilitace.

Běžci a běžkyně si mohli 
vybrat z několika tras:

Duhový jednorožec – 3,33 km, 

Růžová ďáblice/ ďábel – 6,66 km, Rudý raj-
če – 10,10 km, Barevná dvojice nebo tým 
Špinaví čuníci – 5,55 km, Vysmátej kečup 
– 555 m, Neposedná lentilka – 1,11 km. 

Účastníci běhu se mohli také registro-
vat do nezávodní kategorie Barevný srdcař. 
V neposlední řadě byl v nabídce Canicross, 
tedy běh se psem na trasách 3,33 km, 5,55 
km a 6,66 km. Caniocross je mimo jiné 
možné si pod vedením zkušené lektorky 
vyzkoušet také v Kralupech nad Vltavou. 

Více informací nalezete na FB stránkách 
Canicross Kralupy nad Vltavou.

Kralupského běhu se účastnilo celkem 16 
běžců a běžkyň a jeden čtyřnohý přítel. Nej-
mladšímu účastníkovi byly 3 roky. Běžci se 
sešli u lávky, kde proběhlo společné přiví-
tání a následovala rozcvička. Po ní se všech 
16 běžců chopilo barevných pytlíků a spo-
lečným odpočítáváním je vyhodily nad své 
hlavy. Poté všichni společně vyběhli na své 
registrované trasy. Celá trasa vedla podél 

Vltavy. V cíli dostal každý běžec 
medaili a malé občerstvení.

Dalším společným virtuálním 
během bude běh pro Světluš-
ku, jenž se uskuteční od 17. 
9. do 20. 10. 2020. Zaregistro- 
vat se můžete na stránkách Roz-
běháme Česko. V Kralupech se 
opět poběží společně, termín 
bude upřesněn na FB stránkách 
Rozběháme Kralupy nad Vltavou.

KATEŘINA HAVLÍNOVÁ, AMBASADORKA

Vyběhli jsme za dobrým skutkem
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■ Již 30. ročník letecké navigační 
rally uspořádal 29. 8. Aeroklub 
Kralupy na letišti Sazená. 

Soutěž je určena pro dvoumístné posád-
ky (pilot/ navigátor) motorových kluzá-

ků, ultralightů a letounů. Pravidla vychází 
z propozic mezinárodní letecké organiza-
ce FAI. Záměrem akce je prohloubit letec-
ké dovednosti, navigovat a ovládat letadlo 
bez použití elektronických navigačních pro-
středků. Během letu má posádka k dispozici 
mapu (1: 200 000) se zakreslenou tratí, plán 
letu pro zvolenou rychlost a fotografie devíti 
otočných bodů. Tři z nich byly k určení ja-
ko falešné, resp. nesprávné pro zakreslený 
otočný bod. Vypočítaný čas průletu byl mě-
řen tzv. loggery na všech otočných bodech 
včetně výchozího a koncového bodu trati. 
Navíc ještě posádky obdržely sadu písmeny 
označených fotografií objektů podél trati, 
jejichž polohu bylo třeba vyznačit do mapy. 
Taktéž i polohu 1 + 1 znaků z bílých plachet.

Nejméně trestných bodů obdržela po-
sádka Dvořák O./ Dvořák O. ml. z Rané, 
stříbrní byli letci z České Lípy Giurg J./ 
Kyslík J., třetí Brůna A./ Schwartzová I. 
ze Strunkovic.

V průběhu dne byla uspořádána samo-
statná soutěž v „přistání 3x“. Zvítězil O. 
Dvořák st. z Rané.

Zcela výjimečně proběhla i „Vědomostní 
soutěž“ na motto „piloti/ navigátoři nejsou 
nevzdělanci“. Byly hodnoceny odpovědi 
z předmětů „Hudební nauka“ (o hudeb-
ních skladatelích) a „Historie CZ“. Každý 
obdržel „originální vysvědčení“. Nejhorší 
známka byla dvojka. Jednoznačně zvítězili 
borci z České Lípy.

Počasí v prostoru soutěže bylo vynikající. 
Dohlednost 50 km, oblačno, slabý západní 
vítr. Nálada účastníků i organizátorů skvělá, 
zpracování výsledků pohotové, občerstve- 
ní na úrovni.

Aeroklub Kralupy děkuje tímto za pod-
poru Městu Kralupy nad Vltavou, které si 
velice váží. JAN HANUŠ

Jubilejní AeroTour prověřila i vědomosti
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Podrobnější informace najdete 
na www.akkralupy.cz.

Popis tratě (146,9 km): výchozí bod vodojem u Ledčic, OB1 zemský milník (socha) u Liběchova,  
OB2 KAPLE sv. Magdalény u Mšena, OB3 zámek Doksy (falešný k OB8, resp. vzájemně přehozen), 
OB4 křížení potoku se silnicí u Dolanského rybníka, OB5 křižovatka v Drahobuzi, OB6 kostel  
sv. Gotharda (falešný, nastrčena fotografie kostela sv. Martina ze Mšena), OB7 kostel sv. Matouše 
v Prackovicích nad Labem, OB8 zámek Třebívlice (falešný k OB3, resp. přehozen), OB9 hrad Budyně 
nad Ohří, koncový bod křížení železnice a silnice Mnetěš. 4 úseky tratě byly s obloukem, 5 byly 
úsečky. Místo přistání z navigačního letu do vyznačeného děleného pásma (52 x 12 m) na dráze  
33 bylo pečlivě zaznamenáno.
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ŘEČOVÁ PREVENCE  
A PŘÍPRAVA DĚTÍ  
DO 1. TŘÍDY ZŠ

www.recovaprevence.cz

www.ACRE.cz
 přijme na HPP či DPP 

pracovníky zemědělského, 
stavebního či příbuzného 

vzdělání. 
Volné pozice pro práci v terénu  
i v kanceláři. Aktivní ŘP sk. B,  

sk. T a C výhodou.  
Dobrý zdravotní stav. 

Kontakt: info@acre.cz.

Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.
Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve.

Změny vyhrazeny!
Aktuální informace na www.kralupyvolejbal.cz, 

www.kralupskevolejbalistky.org/novinky.

4. 10. ženy – Krajský přebor  (Nové Strašecí) 10:00 Sokolák

24. 10. juniorky – 1. liga (Liberec) 10:00, 14:00

25. 10. 
starší žákyně – Krajský přebor
(Kralupy A, B, Kladno A, B, Roztoky, Rakovník)

10:00

Program domácích 
volejbalových zápasů – říjen 2020
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