
Jaká je historie Pekařství u Hrdinů v 
Jungmannově ulici? Původní podnik byl založen 
téměř před 150 lety. Povídání nejen o rodinné 
historii s jedním ze spolumajitelů Petrem 
Dočkalem. 

Rozhovor s Lucií Chytrou, trenérkou juda, 
bývalou reprezentantkou a sportovní ikonou, 
jež prožila pád a následný trenérský vzestup, 
který ji naplňuje a dodává energii. 

Sociální tematika: Představení nové ředitelky 
DPS Petry Urbanové, povídání s Barborou 
Kovářovou o stigmatizování sociálního bydlení, 
prezentace pomoci lidem v nouzi ze strany 
našeho města. 
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Demolicí trafostanice pokračuje  
přestavba centra města
■ Druhý lednový týden začala ve městě dlouhodobě plánovaná demolice bývalé trafostanice, která 
se nachází na Palackého náměstí v blízkosti budovy bývalého pivovaru. 

ZPRAVODAJ
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

V rámci budování nového centra města 
se zároveň jedná o poslední stavbu, jež 

bude tímto způsobem odstraněna. „Pro-
stranství kolem budovy pivovaru má rov-
něž svoji důležitost. Demolice trafostanice 
je tedy logickou součástí komplexní obnovy 
centra města. Plánovaná byla již na konec 
minulého roku, ovšem nechtěli jsme tímto 
způsobem narušovat adventní čas,“ uvedla 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru reali-
zace investic a správy majetku MěÚ.

Trafostanice nebyla již několik let využí-
vána. V minulosti na ni bylo napojeno hned 
několik subjektů. Např. kralupské mlýny či 
částečně fungující pivovar. Když byla je-
jich činnost ukončena, trafostanice přesta-
la sloužit ke svému účelu. Funkční trafosta-
nice se nachází v ulici Žižkova.

Vedení města považuje za klíčové, aby 
proces demolice probíhal co možná „nejcitli-
vějším“ možným způsobem, a to především 
s ohledem na odstraňování sutin. „Práce na 
demolici trafostanice probíhala bez větších 

komplikací. Už teď je jisté, že celá akce bude 
uskutečněna oproti stanovenému termínu 
přece jen dříve. Stavba je kompletně pryč. 
Zbývá jen odvoz sutin a kultivace daného 
prostoru. S průběhem jsme zatím velmi spo-
kojeni. Staveniště bylo hned od samého za-

čátku řádně zabezpečeno. Kladli jsme velký 
důraz na to, aby při demolici nedocházelo 
k poškozování nové dlažby. Myslím si, že se 
toto opravdu daří plnit,“ komentuje průběh 
akce kralupský starosta Marek Czechmann 
(Pozn. red. odpověď byla poskytnuta v době 
uzávěrky KZ 02/21.).

Po demolici trafostanice vznikne prostor, 
který by měl nejprve sloužit pro potřeby 
přestavby budovy pivovaru na kulturní 
centrum. „Další plány se budou odvíjet od 
rozhodování zastupitelů. Hovoří se např. 
o zřízení dětského koutku či kavárny. Naší 
prioritou je taktéž domluva s vlastníkem 
sousedního pozemku na směně pozemků. 
Tak by mohla vzniknout další propojovací 
ulice mezi Palackého náměstím a Žižkovou 
ulicí,“ zakončuje starosta.

Částka na odstranění trafostanice činí 
1 199 787 Kč (včetně DPH). Zhotovitelem 
akce je firma František Kyllar.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.
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BŘEZEN

u Rada města schválila udělení smluvní pokuty 
podle smlouvy o dílo zhotoviteli spol. HESS – PRO-
JEKTY A REALIZACE STAVEB, s.r.o., Brno, v souvis-
losti s prováděním projektových prací na investiční 
akci „Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou,“ ve výši 
580 800 Kč a následné její vzájemné započtení vůči 
faktuře vystavené zhotovitelem za realizaci „část E“ 
předmětu smlouvy – vypracování projektové doku-
mentace pro provádění stavby.
u Rada města schvaluje ukončení smlouvy o dílo 
uzavřenou se zhotovitelem spol. SAURA, s.r.o., Br-
no, na provádění projektových prací na investiční 
akci „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ for-
mou dohody o ukončení smlouvy s tím, že součástí 
předmětné dohody bude ujednání, že město nebude 
hradit částku za „část F“ předmětu smlouvy – „vy-
pracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby“ v celkové výši 503 844 Kč.
u Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč 
Nemocnici Slaný.
u Rada města vzala na vědomí žádost společnosti 
SERENIA PROSPERITY, a. s. o pozastavení plateb 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 

a vyhlášením nouzového stavu na území České  
republiky.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadáva-
cího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parko-
vací dům Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem GEMO 
a.s., Olomouc, za celkovou cenu 84 990 111 Kč bez 
DPH, resp. 102 838 034,31 Kč s DPH.
u Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí Čes-
ké republiky a akci „Elektromobily pro MÚ Kralupy 
nad Vltavou“.
u Rada města doporučila zastupitelstvu schválit 
poskytnutí individuální dotace na energie pro Zá-
chrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy 
nad Vltavou ve výši 350 000 Kč.
u Rada města bere na vědomí nezbytnost uzavírá-
ní nových dodatků ke smlouvám o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě na provoz dopravní 
obslužnosti v průběhu roku.
u Rada města schválila navýšení měsíčních záloh 
na provoz dopravní obslužnosti autobusových linek 
PID 370, 372, 457, 458, 470, 473, 663 a 617 na ob-
dobí 1. čtvrtletí 2021 v celkové výši 37 872,20 Kč.příjem inzerce do 18. 2. 2021

do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 18. 2. 2021 do 12:00.
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PONDĚLÍ 15. BŘEZNA 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 a čtenářky,
musím se přiznat, jak nesnadno se mi tentokrát 
připravuje tento úvodník. Krize dolehla i na mne. 
Myslela jsem si, že se naší rodiny situace spo-
jená s pandemií vlastně ani tolik netýká. To jsem 
se ale mýlila. Zpětně však vidím, že 
jsem se spíše snažila žít v dojmu, že si-
tuace není tak hrozná, asi to byla ur-
čitá míra sebeobrany. A vlastně mé 
pocity nejspíše vycházely z předpo-
kladu, že jsem stále vnitřně doufala, že 
to vše, co se děje, nebude trvat TÁÁÁK 
dlouho. Máme přece kde pracovat, 
kde bydlet, syn může chodit do školky, 
školní opatření se nás zatím netýkají… 
Asi si někdo pomyslí, tak co jim může chybět?

Přece to, co všem ostatním, kontakt s blízkými 
i běžné konverzace typu: „Co dnes budete dě-
lat? Půjdete na kroužky, na večeři, do kina? Pro-
mítají prý už ten nový český film, má vysoké hod-
nocení…“ Místo toho se ptáme: „Kam jsem si dala 
tu roušku? Taky v ní nemůžeš vůbec dýchat? Která 
že opatření v tomto týdnu platí?“ Každý prožíváme 
své vlastní krize a ani jedna není menší či větší  
než ta druhá. Máme nárok na to, být vyčerpaní, 
máme nárok na to, si zanadávat, cítit se  
otráveně, nešťastně, bezmocně, stereotypně, znu-
děně… Tak co s tím? Kde a jak čerpat energii? To 
jsou otázky vhodné spíše pro nejrůznější odbor-
níky přes duše, které ovšem nemohu suplovat.

Co ale mohu, je snažit se vám alespoň trochu 
všechny zmíněné i nezmíněné pocity překonat, 
a to prostřednictvím následujících několika strá-
nek, které, jak jste si již možná v předchozích čís-
lech všimli, připravuji společně s novými externími 
redaktory, jež vnáší do obsahu další svěží vítr. Snad 

tu změnu cítíte. Víte, opravdu se snažíme, aby bylo 
v KZ co číst, a i přes to, že se současná doba tema-
ticky nevyhýbá ani nám v redakci a naše řádky při-
rozeně ovlivňuje, doufám, že se dokážete na chvilku 

při čtení odreagovat a upnout  
(vypnout) své myšlenky jiným směrem.

Únorové číslo je obzvlášť výji-
mečné. Je totiž plné rozhovorů, po-
vídání s těmi, co skutečně mají co 
říci, co konají, co jednají, co mají 
srdce. Žádná prázdná slova bez in-
formační hodnoty, žádné plýtvání ča-
sem, žádné výkřiky do tmy, nesplni-
telné sliby, mudrcování ani vychlou-

bání. Troufám si říci, že je toto vydání opět pestré. 
I přestože nám ze stránek kvůli covidové situaci 
postupně vymizely pozvánky, upoutávky, repor-
táže z akcí atp., všech dvaatřicet stran je stále pl-
ných, a to díky celému týmu lidí, kterým záleží na 
tom, aby měli Kralupáci co číst, aby se měli kde in-
formovat, vzdělávat a odreagovávat. I když se ne-
nesou všechna témata na vlně pozitivismu, do-
jem z přečtení by měl být pozitivní, ve smyslu je 
dobře, že se stále pořád něco děje covid necovid.

A vidíte, začínala jsem lehce sklesle, ale jak-
mile jsem se trochu vypsala (zkuste to také 
), cítím se lépe a opět jsem to TA já, jež věří 
v lepší zítřky. Asi jsou to právě ty překážky, 
které nás posouvají vpřed a díky kterým neu-
sínáme na vavřínech, ale žijeme. Jednu radu 
na závěr si vám přece jen dovolím dát. Ne-
chcete-li do Bohnic, chce to únik a nic víc :-D.

Krásné, spokojené, sněživé i mrazivé, blá-
tivé i deštivé, zamilované i nadějné dny přeje 

KARMELA

slovo úvodem�
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■ Město Kralupy nad Vltavou 
nabízí pomoc seniorům starším 
80 let s registrací do „Centrálního 
rezervačního systému OČKOVÁNÍ 
COVID-19“.

Vážení senioři,
pokud chcete pomoci s registrací, tak se 
v níže uvedených časech dostavte na měst-
ský úřad a v přízemí budovy navštivte pra-
coviště infocentrum, kde vám pracovnice 
městského úřadu s registrací a s násled-
ným zarezervováním očkovacího termínu 
ochotně pomohou.

K návštěvě infocentra není nutné před-
chozí objednání.

Pro registraci je potřeba s sebou vzít ob-
čanský průkaz, kartičku zdravotní pojiš-
ťovny a, pokud máte, i svůj mobilní telefon.

Očkování lze zarezervovat ve všech oč-
kovacích centrech v ČR, zejména v těchto 

nejbližších: Slaný, Mělník, Kladno, Praha – 
Nemocnice Bulovka.

Vedení města aktivně jedná o zří-
zení očkovacího centra i přímo v Kra-
lupech nad Vltavou. Pokud se podaří 
toto centrum zprovoznit, budeme vás 
o této skutečnosti informovat.

PROVOZNÍ DOBA PRACOVIŠTĚ 
INFOCENTRA MĚSTSKÉHO ÚŘADU:

PONDĚLÍ 
a STŘEDA

8:00–12:00, 13:00–17:00

ÚTERÝ 
a ČTVRTEK

8:00–11:00, 12:00–15:00

PÁTEK 8:00–13:00

Telefonní kontakt na pracoviště 
infocentra 315 739 811.

■ Díky dlouhodobé spolupráci 
s partnerem DPS Kralupy nad Vlta-
vou jsme se rozhodli pro ANTIGENNÍ 
TESTOVÁNÍ RODIN KLIENTŮ.

Využijte prosím rezervaci formou SMS 
zprávy ve tvaru jméno, příjmení, termín 
a odešlete jej na mobilní telefonní číslo 
770 665 155.

Více informací na www.rescuehelp.cz, 
www.dpskralupy.cz.

Maximální počet za den je stano-
ven na 20 osob.

ANTIGENNÍ TEST z nosohltanu (nosu) 
pro detekci antigenu viru. Výsledek je znám 
do 10–15 min. od odběru.

Testování je zcela zdarma pro všechny 
osoby, jež mají pojištění u zdravotních 
pojišťoven (111, 201, 205, 207, 209, 211, 
213).

Vlastníme smluvní vztahy se všemi zdra-
votními pojišťovnami. Pokud zdravotní po-
jištění nemáte, bude účtován poplatek ve 
výši 550 Kč.
1. 2. 2021 ....... od 8:30 do 10:30 hod.
2. 2. 2021 ....... od 8:30 do 10:30 hod.

8. 2. 2021 ...... od 8:30 do 10:30 hod.
9. 2. 2021 ....... od 8:30 do 10:30 hod.
15. 2. 2021 ..... od 8:30 do 10:30 hod.
16. 2. 2021 ..... od 8:30 do 10:30 hod.

Při zjištění pozitivního testu každého 
pacienta poučíme a edukujeme jej o dal-
ším postupu. Následně osobu zaevidujeme 
do programu Chytrá karanténa (Daktela) 
a vyrozumíme příslušné pracoviště KHS. 
Osoba pozitivní by měla dodržovat vládní 
a hygienická nařízení.
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Aktuální úřední hodiny MěÚ 
Kralupy nad Vltavou pro veřejnost 
Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.
V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR, o omezení provozu a úředních hodin pro veřejnost 
na obecních úřadech, jsou na MěÚ úřední hodiny omezeny následovně s tím, že budou 
vpuštěni do budovy a řádně vyřízeni jen občané, kteří se na daný termín a čas objed-
nali prostřednictvím internetového rezervačního systému. Toto se zejména týká občanů  
objednaných na agendy „řidičské průkazy“, „technické průkazy – převody vozidel“, „občan-
ské průkazy“ a „živnostenský registr“. Infocentrum (ověřování podpisů a listin a pořizování 
výpisů) lze navštěvovat v níže uvedených dnech bez objednání. 
Aktuální úřední hodiny MěÚ pro veřejnost:
Pondělí ............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Středa .............. 8:00 – 12:00 ........... 13:00 – 17:00
Čtvrtek .............. 8:00 – 11:00 ........... 12:00 – 15:00
Dále sdělujeme, že v zájmu bezpečného vyřízení věci je podle rozhodnutí Vlády ČR potřeba 
upřednostňovat (v rámci možností vyřešení požadované záležitosti) s MěÚ telefonickou,  
e-mailovou a datovou formu komunikace – pracovníci MěÚ budou nadále na všech  
agendách, v průběhu celého pracovního týdne, k dispozici na uvedených kontaktech na  
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty. Podzemní veřejné parkoviště MěÚ bude  
do konce nouzového stavu pro veřejnost uzavřeno.

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU

Antigenní testování rodin klientů
RESCUE HELP – ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, Z. S.

Výzva občanům města

Na Mělníku bylo otevřeno nové odběro-
vé místo na provádění výtěrů pro prů-
kaz koronaviru. Pracoviště je umístěno 
na parkovišti u Autokempu Mělník, na-
proti vchodu do letního koupaliště v ulici 
Klášterní.
Otevírací doba je každý všední den od 
8:00 do 12:00 a jsou zde prováděny jak 
výtěry na testy PCR (indikované lékařem, 
hygienou či pro samoplátce), tak také 
dobrovolné antigenní testování, které je 
hrazeno zdravotní pojišťovnou pro všech-
ny občany České republiky. Rezervace 
klientů na https://www.vidia-diagnosti-
ka.cz/odberove-misto-covid-19.
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„Teprve vše poznávám, přebírám faktický 
provoz a po čase začnu načítat ze zákonů 
a knih stav ideální. Slovo vize se mi zdá být 
příliš ambiciózní. Myslím, že nám posta-
čí návrat běžného, pestrého života plného 
aktivních možností,“ uvádí v následujícím 
rozhovoru P. Urbanová, kterou tímto vám 
čtenářům představujeme. A přestože koro-
navirová krize neumožňuje nyní realizovat 
nové nápady a podněty, s novou ředitelkou 
jsem i lehce naťukla téma, jak dále klien-
tům život v DPS zpestřit. 

V jakém rozpoložení, i s ohledem na 
covidovou situaci, jste „převzala otěže“?
Nastupovala jsem ve velkém stresu. Neo-
bávala jsem se tolik nového zaměstnání, 
nových lidí, kolektivu a kolegů. Trápilo mě 
a dosud trápí, že mám malé děti, které ne-
mohou chodit do školy a do školky. Myslím 
si, že tato komplikace trápí celou společ-
nost. Pokud nebudeme mít zajištěnou péči 
o děti, tak rodiče nemohou v klidu praco-
vat. Tato doba je neuvěřitelně těžká pro ro-
diny s dětmi. A já mám to štěstí, že máme 
s manželem skvělé rodiče, kteří jsou v kon-
dici a zvládají s lehkostí a nadhledem nejen 
pohlídat, ale i zajistit našim dětem tu nej-
lepší péči. Když se pro ně vracím, nechtějí 
domů, přijdu do domu plného smíchu, ra-
dosti, a za to jim děkuji. Bez nich bych sem 
nemohla nastoupit.

Být ředitelkou DPS je významným 
postavením, v mých očích vidím tuto 
pozici jako bezpečný přístav, který dokáže 
klienty vždy „podržet nad vodou“. Jak Vás 
senioři v DPS jako novou tvář přijali? 
Předchozí ředitelka paní Beritová mě před-
stavila téměř všem klientům. V jednom 
okamžiku se s ní dojemně loučili a záro-
veň se mi dostalo vlídného, uctivého přiví-
tání, takového opravdového. Pro každého 
z nich to byla vzácná chvilka kontaktu, kte-
rou si nechtěli nechat utéct. Tak rádi by nás 
pozvali na kávu a popovídali si. Ten život 
venku za dveřmi, ten běžný ruch světa jim 
chybí. Tak jako nám chybí jejich klid a žití 
tady a teď. Na setkání jsme měli jen jeden 
den, na předání toho bylo mnoho a jsou vě-
ci neodkladné. Chvílemi mi bylo líto, že se 
nemůžeme zdržet a věnovat jim více času. 
Ale ten den našeho potkávání byl krásný, 
dlouho na něj nezapomenu.

Do nové pozice jste jistě nastoupila 
s určitým povědomím a také očekáváním.  
Je asi ještě brzy hodnotit, zdali se Vaše 
představy, jak to v DPS skutečně funguje, 
potvrdily či naopak. Ale jaké jsou Vaše 
vize do budoucnosti?
Možná Vás překvapím, ale s velkým po-
vědomím a očekáváním jsem nenastoupi-
la. Pro mě je toto nové zaměstnání velká 
změna. Dlouho jsem jej zvažovala. Srovná-
vat své představy o fungování a očekávání 
s realitou je předčasné. Teprve vše pozná-
vám, přebírám faktický provoz a po čase 
začnu načítat ze zákonů a knih stav ideální. 
Slovo vize se mi zdá být příliš ambiciózní. 
Myslím, že nám postačí návrat běžného, 
pestrého života plného aktivních možnos-
tí. Sleduji různé zajímavé projekty, jsem 
takový typ nadšence, takže doufám, že se 
nám něco podaří. Ale nemohu nic slibovat, 
vše ukáže čas.

Co Vás tedy motivovalo nastoupit do této 
pozice?
Ve svých předchozích zaměstnáních jsem 
téměř 100 % svého času strávila u počítače. 
Šlo o práci pestrou, zajímavou a mnohdy 
odborně náročnou, ale také časově nároč-
nou, vyžadující vysoké nároky na studium 
mnoha právních předpisů (tedy pro ty, kteří 
myslí svou práci vážně a zodpovědně). Ne-
výhodou mých předchozích prací je to, že 
po nich málokdy vnímáte výsledky v reál-
ném životě. Těžko bude kolemjdoucí občan 
jásat, že zodpovědně hospodaříme, máme 
precizně sestavené dotační řízení nebo kva-
litní vzdělávání. Každá práce každého z nás 
je pro společnost důležitá a vůbec nezáleží 
na tom, jestli je nebo není vidět. Musí však 
člověka vnitřně naplňovat. Předchozí prá-

ce mě těšily, neplánovala jsem změnu a po 
celý čas rodičovské dovolené jsem netušila, 
že bych zaměstnání změnila. Zvláštní sou-
hrou náhod se propojily mé zájmy a volná 
pracovní pozice. Z malé odvážné myšlenky 
se stala seriózní dlouhá úvaha, zda opustit 
svůj obor. V této změně jsem viděla mimo 
jiné příležitost být více s lidmi, vnímat je-
jich potřeby a reagovat na ně.

Jak byste ráda své předchozí pracovní 
zkušenosti promítla do funkce ředitelky 
DPS?
Mezi lidmi je jistě povědomí o tom, co před-
stavuje ředitelská pozice, ať už v této či jiné 
organizaci. Všude je základem práce orga-
nizačního rázu. Většinu času stráví ředitel 
nad rozpočtem, hospodařením, financová-
ním, personalistikou a nad řešením různo-
rodých „problémů“. Pro řadu lidí z oboru 
jsou tyto činnosti únavné, odrazující a zdr-
žující od vlastní práce. Já jsem naopak na 
tuto práci zvyklá, nestresuje mě a mou vý-
hodou je, že mě baví učit se nové věci. No-
vinky mě zpravidla těší, ráda věci posou-
vám dopředu. Jsem spokojená, když má 
všechno svůj řád a pohybují se kolem mě li-
dé, kteří dobře znají svou práci a svědomitě 
si plní své povinnosti. Za svou silnou strán-
ku považuji schopnost rychle se zorien- 
tovat v administrativě a dotacích. To jsou 
však schopnosti, jež nemají vliv na kvalitu 
života lidí u nás. Ráda bych s klienty pra-
videlně trávila čas. Například pěstováním 
zeleniny v truhlících, společným pečením 
aj. Věřím, že se objeví spousta možností, 
jakmile se vrátíme do normálního života.

Covidová situace není nikomu z nás 
příjemná, jaká je nyní nálada mezi klienty? 
Nálada odpovídá zdlouhavé izolaci. Samo-
zřejmě všem chybí běžný společenský život. 
Prozatím jsou klienti v kontaktu s pečovatel-
kami a návštěvy k nám mohou po předlože-
ní testu. Nově se mohou návštěvy otestovat 
přímo u nás, a to pondělky a úterky dopo-
ledne, test je hrazen zdravotní pojišťovnou. 
V dobrých rodinách to funguje a svého se- 
niora navštěvují, test pro ně není překážkou. 

Využívají tedy rodiny možnosti navštívit 
své příbuzné na základně předloženého 
negativního antigenního či PCR testu? 
Některé rodiny ano, některé se přesto obáva-

ROZHOVOR s… Petrou Urbanovou, ředitelkou DPS Kralupy nad Vltavou

Ráda bych s klienty pravidelně trávila čas
■ V běžné konverzaci často slýcháváme, že nový rok je vnímán jako nový začátek. V případě současné ředitelky 
domů s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou (dále DPS) Petry Urbanové, která 4. 1. 2021 vstoupila do 
nové role a po 14 letech tak vystřídala svoji předchůdkyni, tento slovní obrat platí dvojnásob.

PETRA URBANOVÁ, 
ředitelka DPS Kralupy nad Vltavou

Studovala právnickou 
fakultu UK Praha. V letech 
2010–2014 působila jako 
starostka Nelahozevsi, 
od 2015 do 2018 byla 
tajemnicí na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.
zájmy: jóga, procházky, 
zdravé vaření a pečení, 
aktivity s dětmi
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Ch arita Kralupy nad Vltavou organi-
zuje sbírku pro rodiče v nouzi, a to 

z podstatně jednoduchého důvodu. V Česku 
žije 2 600 dětí bez domova. Další tisíce jsou 
spolu se svými rodinami odkázány na azy-
lové bydlení a pomoc charitních organizací. 
Cílem místní charity je poskytnout těmto 
rodinám takové zázemí, v němž mohou své 
děti připravit na studium i budoucí život.

Charita Kralupy nad Vltavou poskytu-
je šest sociálních služeb rodinám s dětmi, 
osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dě-
tem a mládeži ze socio-kulturně znevý-
hodněného prostředí. Je nejvýznamnějším 
poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí 
pomoc zhruba 500 klientům.

Nedostatek dostupného bydlení 
může řešit sociální bydlení
Nedaří se najít dostupné bydlení pro rodiny 
opouštějící azylové bydlení nebo pro rodi-
ny, pro které je nedostupné stále se zvyšu-
jící komerční nájemné.

Sociální bydlení znamená finančně do-
stupné bydlení. Jedná se o byty s regu-
lovaným nájemným, které je maximálně 
4 000 Kč/ měsíc. Zároveň nevyžaduje slo-
žení počáteční kauce, což bývá základním 
problémem. 

Bydlení pro samoživitele v obci Uhy
Vybrané peníze budou použity na dofinan-
cování výstavby 6 sociálních bytů o veli-
kosti 50 m2 v obci Uhy nedaleko Kralup nad 
Vltavou, které budou pro rodiče v nouzi. 
Jedná se o klidnou lokalitu, přímo u domu 
je autobusová zastávka a naproti krásná 
a opravená školka.

Projekt je zčásti zainvestovaný a stavební 
povolení je již schválené. Z celkové částky 

INFORMACE O OČKOVÁNÍ KLIENTŮ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU
Klienti našeho zařízení a služeb nebyli Vládou ČR zařazení do skupiny I. A, mezi ta zařízení, ve kterých se očkuje bez registrace a na místě. 
Klienti mající zájem o očkování se musí zaregistrovat, objednat termín na https://registrace.mzcr.cz/ a na očkování se dopravit. 
V současné době jsou nejbližšími očkovacími místy nemocnice Slaný, Mělník, Kladno a Praha – Nemocnice Bulovka. 
Prosíme rodiny a blízké osoby klientů našeho zařízení, aby pomohli svým seniorům s registrací, objednáním na očkování a dopravou. 
Klientům, kteří nemají žádnou blízkou osobu, pomůžeme s registrací a objednáním v domě s pečovatelskou službou (vchod 1181), a to po předchozí telefonické  
domluvě (315 704 264). 

jí nebo se už ve vládních opatřeních neorien- 
tují. Máme založený profil na Facebooku, 
kam umisťuji aktuální informace, a do bu-
doucna plánujeme lepší webové stránky.

Můžete Vy z Vaší pozice klientům nějak 
jejich lockdown zpříjemnit?

To je pěkná otázka. Uvažuji nad tím již ně-
jaký čas. Zvažovala jsem, že bychom sem 
pozvali nějaké dobrovolníky (studenty), 
kteří by si přišli s klienty popovídat, mož-
ná je naučit na tabletu. Máme tu malou 
knihovnu, takže kdo by chtěl, může nám 
přinést nějakou pěknou knihu. Klienti uví-

tají i křížovky a možná i sudoku. Máme ta-
dy i různé nabídky videoprojekcí, ale to je 
nákladné. Jsem tu krátce, ale věřím, že se 
zanedlouho pustíme do řady zajímavých 
aktivit.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Pomozme postavit domov pro rodiče 
bez střechy nad hlavou

18 mil. Kč se podařilo získat již 12 mil. Kč. 
Tento projekt taktéž podpořili: IROP, obec 
Uhy, obec Nelahozeves, Charita Kralupy 
nad Vltavou, Tříkrálová sbírka.

PŘÍBĚHY, JEŽ INSPIROVALY 
K ZALOŽENÍ SBÍRKY

PŘÍBĚH 1
Paní Jitka sama pečuje o dvě školou povinné děti.  
Finanční zajištění rodiny je také výhradně 
na jejích bedrech. Před lety musela kvůli 
domácímu násilí opustit s dětmi stá-
vající domov. V té době pobírala pouze 
rodičovský příspěvek a před životem na 
ulici ji tak zachránilo azylové bydlení. 
Osamostatnit a nastěhovat se do vlast-
ního pronajatého bytu mohla až díky ka-
marádce, jež jí poskytla půjčku na kauci 
a první nájem. V současnosti má práci, 
kterou může skloubit s péčí o děti a která 
ji naplňuje. Pokrýt náklady spojené s by-
dlením v nájmu a další nezbytné výdaje 
domácnosti je pro ni však stále složité.

PŘÍBĚH 2
Paní Jana opustila se svým malým synem násilnické-
ho partnera a přestěhovala se do domu svých rodičů. 
Ani zde však nenašla bezpečné a klidné zázemí pro 
výchovu dítěte. Péče o syna a jeho bezpečí pro ni bylo 
vždy prioritou. Vzhledem k povaze svého zdravotního 
stavu však potřebovala na cestě k osamostatnění 
podporu. Prvním krokem pro ni bylo azylové bydlení. 
V té době se paní Jana rovněž snažila navýšit příjem 
rodiny. S ohledem na své zdravotní znevýhodnění však 
nacházela pouze příležitostné brigády. V současnosti 

se svým synem bydlí u nového partnera. Jejím jediným 
příjmem je nadále invalidní důchod a přídavek na dítě 
ve výši 500 Kč. Stabilní příjem se jí i přes její snahu 
nedaří nalézt. V oblasti bydlení je tak plně odkázána 
na svého partnera.

PŘÍBĚH 3
Paní K. bydlela s dětmi a přítelem v pronajatém bytě. 
Nakonec maminka musela doslova ze dne na den 
a v tajnosti opustit bydlení z důvodu domácího násilí. 
Dostupné bydlení v dané lokalitě není. Maminky jediný 
příjem v té době byl rodičovský příspěvek. Řešením 

této náročné situace bylo využití azylové-
ho bydlení. V azylovém domě maminka 
aktivně sháněla bydlení pro sebe a své 
děti. Finanční bariéru vysokého nájmu 
v komerčních bytech, složení kauce dvou 
nájmů a provizi realitnímu makléři však 
nebyla schopná překonat. I přes využití 
státních dávek určených pro bydlení byl 
doplatek, který by musela platit, stále 
vysoký.
Před kolotočem střídání azylových domů 
a stresem z nejistého bydlení ji zachráni-

lo právě dostupné bydlení, které se poda-
řilo mamince sehnat. Při jejím současném příjmu, jímž 
je rodičovský příspěvek a přivýdělek úklidem, si nájem 
v tomto bytě může dovolit. Vlastní bydlení vedlo ke 
stabilizaci celé rodiny, děti nastoupily do školy a škol-
ky bez obav, že budou muset své prostředí měnit. 
Maminka si našla zaměstnání. A jak sama říká, bez 
možnosti bydlení, které není zatěžkáno vysokým  
nájmem a kaucemi, by rodina nikdy nenašla takto  
vyhovující bydlení.

Jste pro každou dobrou věc? Podpoř-
te tuto sbírku prostřednictvím 
www.donio.cz/SocialniBytyUhy.



6 KZ KZ   ÚNOR 2021 SOCIÁLNÍ TEMATIKA www.kralupskyzpravodaj.cz

J ak lze v současnosti charakterizovat 
chudobu? Například jako nedůstojné 

podmínky pro život a s tím související ztrá-
tu bydlení. „V dnešní době není až tak těžké 
ztratit střechu nad hlavou. Do nesnází pro-
to může přijít i obyčejný člověk, váš známý, 
kamarád, který se z různých důvodů dostal 
do problémů, ať už je to rozvod, ztráta za-
městnání, domácí násilí aj., uvádí ředitelka 
Charity Kralupy Barbora Kovářová, která 
v rozhovoru upozorňuje na stigmatizování 
sociálního bydlení, či lépe řečeno dostup-
ného bydlení pro lidi bez stabilního záze-
mí. Snahou Charity Kralupy nad Vltavou 
je překonat chudobu a žít plnohodnotný 
občanský život.

Jaké bydlení lidem v tísni 
zprostředkováváte?
Když k nám přijde člověk se žádostí o po-
moc s řešením bytové situace, nemáme 
moc, co mu nabídnout. Nemáme nic víc, 
než jeden byt v Sokolské ulici. Dalšími al-
ternativami je pomoc při zprostředkování 
komerčního bydlení, hledání volných kapa-
cit ubytoven a v případě, že se jedná o ro-
dinu či rodiče s dětmi (a to je dost často), 
je nejrychlejším řešením nabídka sociální 
služby, která umožňuje dočasné ubytování 
a sanaci rodiny, tzn. azylový dům.

V azylovém domě je ale časově omeze-
ná doba ubytování, a to na jeden rok. Po-
kud se rodině po této době nepodaří najít 
návazné bydlení, dostávají se do kolotoče 
střídání azylů. To vede ke ztrátě zaměst-
nání, sociálních kontaktů, děti často mě-
ní školu. I když pobyt můžeme z vážných 
důvodů prodloužit (např. ukončení školní-
ho roku), jedná se vždy pouze o nezbytně 
nutnou dobu v řádu měsíců. Při hledání 
stabilního ubytování se snažíme alespoň 
pomoci např. s odložením kauce, na kterou 
často přispívá i úřad práce, a poskytnutím 
referencí. Řešením nedostatku dostupného 
bydlení by byly právě sociální byty, které 
nejsou podmiňovány složením kauce a ná-
jemné je zde regulováno stejně jako v by-
tech obecních.

Jaká skupina lidí nejvíce vyhledává Vaši 
pomoc spojenou s bydlením?

Našimi klienty jsou převážně matky 
s dětmi, někdy i celé rodiny, zřídka kdy ot-
cové s dětmi. V dnešní době není až tak těž-
ké ztratit střechu nad hlavou. Do azylového 

domu proto může přijít i obyčejný člověk, 
váš známý, kamarád, který se z různých 
důvodů dostal do problémů, ať už je to roz-
vod, ztráta zaměstnání, domácí násilí aj. 
A my se pokusíme udělat vše pro to, aby se 
takový člověk, velice zjednodušeně, znovu 
sám postavil na nohy.

Jak takováto pomoc uvedeným klientům 
z Vaší strany vypadá?
Naším úkolem není dělat práci za klienty, ale 
snažíme se je nasměrovat, ukázat jim, jak no-
vé bydlení hledat, na co se nenachytat. Klien-
tovi zajistíme přístup na internet, pomůžeme 
mu zorientovat se v nabídkách inzerátů či 
podmínkách realitních makléřů. Můžeme 
mu pomoci s nácvikem vedení komunikace. 
V poradně je k dispozici také telefon. Samo-
zřejmě důležitou částí pomoci je posouzení 
nájemné smlouvy a jejích podmínek.

Je tedy v Kralupech nad Vltavou 
nedostatek sociálního bydlení?
Sociální bydlení v Kralupech nad Vltavou 
prakticky není, jsou zde městské byty, jež 
můžeme klasifikovat jako dostupné, tzn. 
jsou dostupné díky regulovanému nájem-
nému, jehož výše bývá nižší než u komer- 
čního nájemného. Takovéto bydlení si může 
prakticky dovolit každý občan.

Vaší několikaletou snahou je najít ideální 
lokalitu pro vybudování dostupného 
bydlení pro lidi, kteří nemají stabilní 
zázemí. Není tajemstvím, že se ale 
potýkáte s častými překážkami…
Prvně jsme chtěli stavět ve Veltrusech, 
město nám záměr odsouhlasilo, dokonce 
jsme měli již stavební povolení. Bohužel 
jsme se nedomluvili s vlastníkem přileh-
lých pozemků na podmínkách souvisejí-
cích s příjezdovou cestou, a tak jsme mu-
seli projekt zastavit. Jako další možnost 
pro výstavbu se nám naskytla v obci Ne-
lahozeves. I tam jsme měli vše legitim-

ně sjednané, ovšem záměr se nelíbil ně-
kterým občanům, kteří iniciovali petici, 
v níž byli proti výstavbě. A i přes souhlas 
představitelů obce v náš prospěch jsme se 
nakonec neodvážili v projektu pokračo-
vat, jelikož by lidé, žijící v tomto bydlení, 
byli přinejmenším terčem urážek a trou-
fám si říci i šikany. Nakonec nám by-
la nabídnuta lokalita v Kralupech v ulici  
J. Palacha, v níž by i město postavilo stej-
ný dům pro stejné účely. I v tomto případě 
však vznikla petice. A nyní, již doufejme, 
se nám podaří začít stavět v obci Uhy uby-
tování pro samoživitele i rodiny. Ještě bych 
ráda objasnila různé dezinformace, jež se 
objevují především na sociálních sítích, že 
bychom se měli jako charita tímto projek-
tem nějak obohatit. Když vezmete v potaz, 
že za pronájem jednoho bytu dostaneme  
4 tis. Kč, tak je jasné, že se nejedná o výdě-
lečnou činnost ale o službu. Pomoc je smě-
řována k lidem, kteří svůj život chtějí po-
souvat a žít plnohodnotný občanský život.

Proč se veřejnost dívá na azylové či 
„sociální“ bydlení a klienty v něm žijící 
skrz prsty?
To my vlastně nevíme. Možná to vychází 
z nedostatku informací, ze strachu z něče-
ho, co se jeví nebezpečné, podezřelé a vy-
myká se běžnému standardu. Mají obavu, 
že se jim do sousedství stěhuje horda nepři-
způsobivých lidí se sklonem ke kriminalitě. 
Samozřejmě, přestože je zde nepřetržitě 
k dispozici sociální asistent, i tak mohou 
v azylovém domě vzniknout běžné problé-
my spojené se sousedským soužitím. Ale 
ne větší či menší než v jakémkoli jiném by-
tovém či panelovém domě. V takovém pří-
padě se problémy řeší stejně jako v běžném 
nájemním vztahu. Samozřejmě, že nás mrzí 
a velmi trápí takový odpor a předsudky. 
Jeden z našich největších problémů je, že 
si lidé informace neověřují a dají pouze na 
to, co „jedna paní povídala“. Tento pohled 

ROZHOVOR s… Barborou Kovářovou, ředitelkou Charity Kralupy n. Vlt.

Chceme, aby se lidé dokázali 
opět postavit na vlastní nohy

Letní tábor 2020,  
Lhotka u Mělníka
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pak nebývá objektivní. Snažíme se tomu 
předcházet otevřeností. Každý občan, sou-
sed může k nám do azylového domu přijít 
a případné stížnosti vyřešit s odpovědným 
pracovníkem. Může nás každoročně na-
vštívit v rámci dne otevřených dveří, jenž 
se koná během Dnů Kralup. A samozřejmě 
se nebráníme ani pochvale.

Dokázala byste z Vašich dlouholetých 
zkušeností umět popsat, jak se Vaši 
klienti cítí? Jak sami sebe vnímají?
Jak se může cítit žena, na kterou se pohlí-
ží očima peticí a nenávistných komentářů 
na Facebooku! Cítí ostych, hanbu. Přestože 
svou situaci řeší a snaží se žít normální život, 
je stigmatizována. Je to frustrující a demoti-
vující. Za takovýchto okolností je pro ni těž-
ké navazovat nové kontakty, kamarádství, 

rovnat pochroumané sebevědomí vzniklou 
situací (domácí násilí, odchod partnera aj.).

Celou dobu jsme si povídaly převážně 
o dospělých klientech, ale jakým 
způsobem nabízíte pomoc i dětem?
V prvé řadě nenahrazujeme péči o děti, ale 
své klienty se snažíme naučit, jak správně 
o své potomky pečovat, učíme je osvojit si 
pravidelné návyky. V dnešní covidové situa- 
ci ale navíc vypomáháme např. s distanční 
výukou, a to přímo docházením do rodin 
nebo v nízkoprahovém zařízení. Dostá-
vám se tedy k tomu, jak pomáháme samot-
ným dětem. V tomto zařízení umožňujeme 
v omezeném počtu zprostředkovat dětem 
doučování i distanční výuku, dohlížíme na 
plnění úkolů a na rozvoj dovedností a zna-
lostí. Obecně je ale „nízkoprah“ bezpečným 

prostředím, kam mohou vstoupit pouze dě-
ti, kde mohou trávit čas v komunitě jiných 
dětí, kde mohou sportovat, hrát hry aj., což 
nyní kvůli vládním opatřením nelze.

Jak vlastně koronavirová situace ovlivňuje 
Vaše služby a samotné rodiny?
Asi tak jako všechny ostatní. Nicméně, 
v azylovém domě máme stále plno bez 
ohledu na nynější situaci. V současné době 
nemůžeme pořádat společné aktivity jako 
např. společné vaření, výlety. Práce sociál- 
ních pracovnic uvnitř domu probíhá bez 
omezení. Pozastaveny jsou aktivizační služ-
by. Vůbec nedokážu říci, jaké dopady bude 
současná krize mít. Ostatně jako vždy, se 
budeme muset aktuální situaci přizpůsobit 
a vydat ze sebe maximum.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

■ Pomoc jedincům v nouzi 
neposkytuje v Kralupech  
nad Vltavou pouze charita, ale také 
samotné Město. 

V  jeho vlastnictví je nyní 233 bytů, kte-
ré pronajímá za zvýhodněnou cenu ze 

zdravotních či sociálních důvodů. Zájem-
ce musí při podání žádosti splňovat hned 
několik podmínek – nesmí vlastnit žádnou 
nemovitost určenou k bydlení, v uplynulých 
třech letech si od Města žádný byt nepro-
najímal a musí se prokázat vypořádaný-
mi závazky vůči městu i městskému úřadu 
a nakonec nepřetržitým trvalým bydliš-
těm v Kralupech nad Vltavou po dobu po-
sledních pěti let. Nájemce schvaluje Rada 
města Kralupy nad Vltavou na základě ná-
vrhu Zdravotní, sociální a bytové komise. 
Nejčastěji bývá bydlení poskytováno sa-
moživitelům a samoživitelkám, ovdovělým 
osobám či zkrátka těm, kteří svými příjmy 
nedosáhnou na vlastní bydlení.

Je ale brzy na to docházet k jakýmkoli 
závěrům. Všechny městské byty mají totiž 
v současnosti své nájemce a na čekací listině 
pro sociální byty se nachází dalších 36 žada-
telů. Je tedy prakticky nereálné v nejbližší 
době na pronájem městského bytu dosáh-
nout. „Počet sociálních bytů za posledních 
deset let výrazně poklesl v důsledku privati-
zace bytového fondu, kdy se velký podíl by-
tů prodal stávajícím nájemcům,” vysvětluje 
Martina Kučerová z oddělení správy majet-
ku městského úřadu. Avšak místostarosta 
města Vojtěch Pohl dodává: „Zastupitelstvo 
připravilo žádost o změnu územního plánu, 
v němž navrhuje změnu na využití plochy 
pro další městské bydlení (cca 5 bytových 
jednotek), která se nachází v blízkosti tech-

nických služeb města, v prostoru mezi uli-
cemi Libušina a Trojanova. Uvažuje se ještě 
o zřízení jednoho startovacího bytu.“ Díky 
tomu by v budoucnu mohlo několik nových 
bytů nedaleko nádraží vzniknout.

Česká legislativa stanovuje další formy 
sociální pomoci, jež by měly obce s rozší-
řenou působností (mezi něž patří také Kra-
lupy nad Vltavou) poskytovat. Odbor so- 
ciálních věcí, školství a kultury Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou zajišťuje veřejné 
opatrovnictví u nesvéprávných osob, kte-
ré nikoho nemají, sociální práci s klienty 
v podobě pomoci v jednání s úřady (vyří-
zení občanského průkazu nebo dávek), po-
máhá klientům s vedením jejich domácího 
účetnictví či kontaktem s odbornými pra-
covišti, např. pedagogicko-psychologickou 
poradnou. Poskytuje také sociálně-právní 
poradenství. „Máme i svůj šatník na úřadě, 
takže můžeme našim klientům poskytnout 

boty nebo nějaké oblečení, když jim schází. 
Máme také nějaké balené trvanlivé potra-
viny pro případ, že přijdeme do rodiny, jež 
se ocitla ve svízelné finanční situaci. Klien-
ty dále přesměrujeme na charitu, která jim 
může poskytnout oblečení, potraviny a dal-
ší služby,” říká vedoucí odboru Eva Ivanová.

Na bedrech odboru sociálních věcí le-
ží dále sociálně-právní ochrana dětí. Ta 
v sobě zahrnuje preventivní a poradenskou 
činnost v rámci výchovy nezletilých osob. 
V praxi to znamená například spolupráci 
s rodinami, v nichž by mohl být vývoj dí-
těte ohrožen. Dále poskytují poradenství 
pěstounům a osvojitelům, vykonávají čin-
nost kolizního opatrovnictví, tj. zastupují 
děti v právních záležitostech u soudních 
jednání, např. u zvýšení výživného nebo 
u svěření dětí do péče rodičů po rozvodu.

VERONIKA ELZNICOVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Lidem v nouzi pomáhá také radnice
Na tomto místě (v blízkosti TSM 

Kralupy n. Vlt.) by mohly vzniknout 
nové městské byty.
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■ Od 15. ledna 2021 probíhala 
přibližně dva týdny likvidace 
dlouhodobě nefunkční kašny, jež 
se nacházela na náměstí J. Seiferta 
v Lobečku. V jarních měsících 
ji nahradí záhon, který bude 
osázen rostlinami podle návrhu 
krajinářské architektky Michaely 
Suchoňové. Z dlouhodobého 
hlediska se jedná o vůbec první krok 
v rámci modernizace příslušného 
prostranství.

C elkovou přestavbu náměstí J. Seifer-
ta (či parku) mají představitelé města 

v plánu již několik let. Náročnost spoje-
ná zejména s finančními náklady projek-
tu však realizaci doposud bránila, což po-
tvrzují slova kralupského místostarosty 
Libora Lesáka: „Studii na obnovu Seifer-
tova náměstí máme k dispozici poměrně 
dlouhou dobu. Bylo však zřejmé, že pokud 
nebudeme moci využít některého z dotač-
ních titulů, bude celková obnova více než 
složitá.“

Místo dosloužilé kašny bude tentokrát 
park zdobit záhon s květinami. „Kašna by-
la v určité době pro místní občany atrakcí. 
Postupem let však začala chátrat, přičemž 
její stav byl opravdu velmi nevzhledný. 
Hlavně z tohoto důvodu radní schválili její 
likvidaci a následné osázení okrasné zele-
ně na jejím místě,“ uvedla Marcela Hor-

čičková, vedoucí odboru investic a správy 
majetku MěÚ.

Toto řešení bude ale možná jen dočasnou 
estetickou záležitostí. Jelikož vedení města 
začalo pracovat na komplexním smyslupl-
ném vzhledu i užitečnosti městské zeleně, 
prostor po odstraněném vodním prvku by 
mohl najít ještě jiné využití. 

„V současné chvíli spolupracujeme s ar-
chitektkou Ing. Markétou Pešičkovou, která 
zpracovala městskou Územní studii sídelní 
zeleně. Výsledkem této spolupráce by měla 

být revize původní projektové dokumen-
tace na rekonstrukci Seifertova náměstí 
tak, aby byla samotná realizace uskuteč-
nitelná i v rámci využití vlastních finan- 
čních prostředků. Osobně zastávám názor, 
že Seifertovo náměstí je jednou z hlavních 
veřejných ploch v Lobečku a již několik let 
důstojnou revitalizaci zasluhuje,“ dodává 
místostarosta Vojtěch Pohl.

Cena za odstranění kašny vyjde město 
na 420 897,90 Kč (včetně DPH).

Nefunkční kašnu nahradí 
květinový záhon

Město Kralupy nad Vltavou poskytuje dotace pro-
gramové a individuální. Poskytování dotací se řídí 
Obecnými pravidly pro poskytování dotací města 
Kralupy nad Vltavou, schválenými 14. 12. 2016 
Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou.

P rogramové dotace byly již zmíněné v lednovém 
vydání Kralupského Zpravodaje a podmínky pro 

jejich získání jsou na www.mestokralupy.cz.
Individuální dotace mají na webových stránkách 

také svou sekci, kde se dočtete vše, co potřebujete.
Žádosti o poskytnutí Individuální dotace přijímá Měs-

to v průběhu roku. Žádost může podat právnická či fy-
zická osoba starší 18 let. Žadatelé podávají žádosti na 
předepsaném formuláři současně s předepsanými přílo-
hami. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Individuální dotace na podporu sportu 

Vyhodnocuje ji Sportovní komise a předkládá ji ra-
dě města, případně zastupitelstvu města, se svým  
doporučením.

Žádost se zadává pouze elektronicky (žádost „S“) 
na webu Kralupští sportovci: https://sportovci.
mestokralupy.cz. Není-li žadatel v systému za-
registrován, je potřeba nejprve na adrese marta.
valkova@mestokralupy.cz zažádat o registraci.  
K registraci do systému jsou potřeba tyto údaje:  
jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Individuální dotace na podporu  
zájmových aktivit 

Vyhodnocuje ji Kulturní komise a předkládá ji ra-
dě města, případně zastupitelstvu města, se svým  
doporučením.

O přidělení dotace v požadované výši do 50 000 Kč 
rozhoduje rada města a o přidělení požadované do-
tace nad 50 000 Kč rozhoduje zastupitelstvo města.

Vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh je 

nutné doručit na adresu: Město Kralupy nad Vltavou, 
Odbor kancelář starosty, Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. Případné dotazy prosím pište na 
kultura@mestokralupy.cz.

Individuální dotace na podporu sociálních 
služeb v Kralupech nad Vltavou

 Vyhodnocuje ji Zdravotní, sociální a bytová komise 
a předkládá ji radě města, případně zastupitelstvu 
města, se svým doporučením.

Vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh je 
nutné doručit na adresu: Město Kralupy nad Vltavou, 
Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Palackého 
nám. č. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Případné dotazy prosím zasílejte na marta.valkova 
@mestokralupy.cz nebo stanislava.valterova@mes-
tokralupy.cz.

POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ

Všechny potřebné informace a formuláře najdete na www.mestokralupy.cz/
mestsky-urad/dotace/individualni/.
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DAVÍDEK – DEK s.r.o., Zlončice
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Vážení čtenáři!
Bohužel se v této době můžeme jen velmi 
málo setkávat osobně, sdělovat si své zážitky 
a problémy, povídat si. I já velmi cítím, jak 
mi schází přímý kontakt s lidmi. Celý život 
jsem na to byl zvyklý – jako kantor, starosta 
a i dnes jako zákonodárce. V minulých le-
tech jsem navštěvoval školy i penziony pro 
seniory a prožil mnoho skvělých diskusních 
dnů i večerů. Zval jsem návštěvy do Sená-
tu na odborné konference i pracovní pora-
dy, nebo jen tak na popovídání a prohlídku 
historických prostor Valdštejnského palá-
ce. Zúčastnil jsem se komunálních zastu-
pitelstev v mnoha městech i obcích, schůzí 
různých dobrovolných spolků i klubů. Vě-
děl jsem a pátral, jaké jsou kde problémy 
společenské, politické i ekonomické v mém 
senátním okrsku. Tyto kontakty mi hrozně 
chybí. A tak se, alespoň takovouto formou, 
chci s vámi krátce podělit a trochu i popsat, 
co nyní probírá Senát, kde v současné době 
pracuji. A přiznám se, vede mě k tomu tro-
chu i snaha ukázat Parlament v jiném světle, 
než jak ho nasvítil poslední neblahý násilný 
úlet jednoho poslance ve Sněmovně.

Práce senátora se skládá zhruba ze dvou 
základních náplní. Tu první provádí ve svém 
regionu a zhruba jsem ji popsal v úvodním 
odstavci. Je to vlastně komunikace s občany 
a s orgány státní moci. Druhou hlavní čin-
ností je pak úloha senátora jako zákonodár-
ce. V této době je to činnost zásadní. V nou-
zovém stavu již skoro rok chrlí vláda jeden 
zákon za druhým, a tak jsou obě komory 
Parlamentu neustále v legislativní činnosti 
a zasedají téměř každý týden.

Možná, že se tomu teď zasmějete a řekne-
te si: „Ale já chodím do práce každý den!“ 
Jenže práce s novým nebo novelizovaným 
zákonem není jednoduchá. Tisk čítá vět-
šinou mnoho desítek stran, které se musí 
přečíst. Pak jsou k tomu poznámky senát-
ních právníků – legislativců. Zákon musí 
projít senátními výbory, kde opět zasedají 
senátoři různých politických klubů a kde 
k projednávanému tisku zákona v někte-
rých případech připojují pozměňovací ná-
vrhy. K určitým zákonům nebo návrhům 
zákona se pořádají i odborné konference, 
v Senátě se k nim uskutečňují i veřejná sly-
šení. (Dnes toto vše pouze distanční, tj. ne-
veřejnou formou.) V časech běžných má na 
tyto úkony Senát třicet dnů. V době dnešní 
někdy pouze týden.

Poté teprve dochází k finálnímu projed-
návání shromážděných materiálů na vel-
kém plenu Senátu s jedenaosmdesáti se-
nátory. A zde chci, právě v návaznosti na 
záběry ze Sněmovny, podotknout, že nad 
zákony, i v jakékoli diskusi, jednáme v na-
šem Senátu slušně, věcně a korektně. Ctí-
me názory jiných kolegyň a kolegů, i když 
se nám třeba nelíbí, nebo se zákonem jako 
takovým nesouhlasíme

Nových zákonů teď bylo a je skutečně 
mnoho. Vyžádala si je tato doba. A právě 
rychlost jejich tvorby souvisí s aktivitou 
naší horní komory. Rychlost totiž někdy 
vede i k chybám, které se v zákoně mo-
hou vyskytovat a které tam mohou za-
nést i pozměňovací návrhy poslancú ve 
Sněmovně. A Senát by je měl, jako síto, 
zachytit a buď vrátit do Sněmovny, ne-
bo sám aktivně připravit návrh k jejich 
proměně. Stejně tak sledujeme, aby nově 
tvořené zákony odpovídaly evropskému 
právu a hlavně naší Ústavě. V případě, že 
tomu tak není, nebo si myslíme, že není, 
můžeme podávat stížnosti k Ústavnímu 
soudu a požádat ho o vysvětlení. Stejně 
tak sledujeme a posuzujeme i činnost  
prezidenta republiky.

Vážení čtenáři! Velmi zhruba jsem zde 
načrtl současnou práci v Senátu. Jako 
všechno dění u nás i ve světě vybočilo ze 
zajetých kolejí a muselo se přizpůsobit mi-
mořádné situaci. Ale věřím, jsa optimista, 
že spojenými silami a rozumem nás všech 
se vše napraví. Neklesejme na mysli.

ZDRAVÍ VÁS 

I VÁM ZDRAVÍ PŘEJE

PETR HOLEČEK

SLOVO SENÁTORA
TRENÉR KUJAN

N a předsevzetí do nového roku už je asi tro-
chu pozdě, ale na druhou stranu se říká, 

že nikdy není pozdě, nebo že je lepší pozdě než 
nikdy. Loňský rok bude kvůli šíření nepřátel-
ských organismů po celém světě už asi nesma-
zatelně zapsán na černých listinách jako jeden 
z nejhorších. Ale byl opravdu nejhorší? Není to 
náhodou i tak, že nás tenhle brutální kopanec 
posunul někam, kam bychom se dobrovolně, 
při své vlastní (slabé) vůli nejspíš nikdy  
nedostali?

Začali jsme si trochu více uvědomovat, jak 
velkou hodnotou je zdraví. Věřím, že spousta 
z nás si teď trochu více váží každého dne, který 
prožije ve zdraví svém i svých blízkých. A ne-
uvěřitelná spousta lidí se začala o své zdraví 
sama více zajímat a starat. Tráví více času na 
čerstvém vzduchu… a zaregistrovali jste taky 
ten obrovský boom otužování? Český olympij-
ský výbor dokonce v médiích spustil kampaň na 
podporu otužování, zdravého pohybu, pozitiv-
ního myšlení, dostatečného odpočinku a budo-
vání a udržování dobrých mezilidských vztahů. 
Přemýšleli bychom o tomhle všem, kdyby tady 
žádného vira nebylo?!

Všechno má dvě strany. Ano, přišlo na nás 
velké špatné, ale je zase jen a jen na nás, co 
z něj uplácáme. Každé špatné nás v konečném 
důsledku může posunout dál. A víte co? Třeba 
běhat se dá pořád. A jak mi tuhle svěřil jeden 
OO (optimistický olympionik), pohyb, to je ně-
co, co nám nikdy nemůžou vzít.

Takže mám takový návrh na trochu opožděné 
předsevzetí – pojďme v tom všem hledat vždyc-
ky to lepší. A jak je teď módní říkat anglicky: 
Let’s make this year great again!

NAUČNÝ FILM „SENÁT PARLAMENTU ČR“ se zaměřuje 
na kompetence a činnost Senátu, historii a sídlo 
Senátu, senátní volby atd. https://www.senat.cz/
informace/galerie/videogalerie/film_senat_pcr.php.

Petr Holeček,
senátor
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V posledních měsících je slovo 
„nezaměstnanost“ často skloňováno 
v souvislosti s koronavirem. Kvůli 
vládním opatřením není možné 
provozovat některé služby, což vede 
ke krachu firem nebo propouštění 
zaměstnanců. Nezaměstnanost 
však není zdaleka nejvyšší, co se 
týče posledního desetiletí. 

Na grafech je možné vidět vývoj podílu 
nezaměstnaných osob (počítá se z cel-

kového počtu „práceschopných“ lidí ve vě-
ku 15–64 let) ve třech největších městech 
mělnického okresu.

Z jakých pracovních odvětví přichází na 
úřad práce nejvíce lidí?
Pokud jde o okres Mělník, jednalo se v prů-
běhu roku 2020 převážně o pracovní po-
zice ve službách, zejména v gastronomii 
a cestovním ruchu, a dále mezi nově pří-
chozími do evidence ÚP ČR byly i OSVČ, 
jež ukončily svou činnost a působily v gas-
tronomii. A stejně jako v jiných regionech 
s příchodem konce roku pak žádali o zpro-
středkování zaměstnání lidé, jimž končily 
termínované pracovní smlouvy a dohody 
k 31. 12. 2020.

Jaké jsou nejčastější příčiny 
nezaměstnanosti a jak ovlivnil trh práce 
koronavirus?
Rok 2020 znatelně ovlivnil koronavirus, 
bylo tedy nutné se tomu přizpůsobit. Ať už 
šlo o řadu přijatých bezpečnostních opatře- 
ní nebo třeba změny na pracovním trhu. 
Do doby, než covid-19 citelně zasáhl svět, 
včetně ČR, se český pracovní trh potýkal 
s obrovským nedostatkem zaměstnanců. 
Firmy se předháněly v seznamu benefitů 
a přijímaly kroky, jejichž cílem bylo udržet 
si kvalifikované zaměstnance, případně zís-
kat nové. Zároveň snižovaly své požadavky 
na potenciální zaměstnance a byly mno-
hem více ochotny si je samy zapracovat. 
S příchodem koronaviru se situace začala 
měnit. Především v oblastech, které jako 
první postihlo nařízené uzavření provozů. 
Řeč je o službách, pohostinství, lázeňství, 
prodeji, sportovních klubech, kultuře a po-
stupně třeba i o automobilovém průmyslu. 
Přesto má v mezinárodním srovnání ČR 
stále nejnižší nezaměstnanost v celé EU.

Situace na pracovním trhu odpovídala na 

konci loňského roku dlouhodobému stavu, 
ročnímu období a také každoročně opaku-
jícímu se vývoji ke konci roku, kdy neza-
městnanost pravidelně roste. A ani nárůst 
nezaměstnanosti v úvodu ledna se od před-
chozích let svou intenzitou výrazněji neliší. 
Je to především díky mimořádně vydatným 
státním intervencím do ekonomiky, zejmé-
na díky cílenému programu Antivirus.

Připravil úřad práce nějaké projekty na 
podporu zaměstnanosti?
Za všechny mohu jmenovat projekt OUT-
PLACEMENT, jehož cílem je maximální 
snaha o sladění nabídky a poptávky na tr-
hu práce. Úřad práce ČR ho realizuje od 
1. června 2020 v celé České republice. Je 

určen zaměstnancům i zaměstnavatelům. 
Vstoupit do něj mohou zaměstnanci, jimž 
hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadné-
mu propouštění, nebo kteří jsou ve výpo-
vědní době a současně se zaevidovali na ÚP 
ČR jako zájemci o zaměstnání. Stejně tak 
zaměstnanci, jimž končí pracovní poměr 
dohodou nebo na základě pracovní smlou-
vy uzavřené na dobu určitou. Účastníkům, 
kteří se zapojí do projektu nabízíme kromě 
individuální péče celou řadu aktivit, mimo 
jiné kariérové poradenství, školení v oblasti 
pracovního práva, finanční gramotnosti ne-
bo i proškolení v oblasti měkkých dovednos-
tí. V neposlední řadě mohou klienti absolvo-
vat i odborná školení a rekvalifikační kurzy, 
jejichž obsah a složení zohledňují potřeby 

ROZHOVOR s… Petrem Blechou, ředitelem odboru kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mělníku

Nárůst nezaměstnanosti na konci roku 
se od předchozích let výrazně nelišil
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a požadavky regionálních zaměstnavatelů. 
Lidé potýkající se s životní změnou z důvodu 
ztráty zaměstnání tak mohou využít projekt 
jako významnou podporu a efektivní pomoc 
ve fázi, kdy neví, kam dále směřovat, nebo 
v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit. A jak 
již bylo řečeno, projekt se zaměřuje i na za-
městnavatele. Ti, kteří přijmou propouštěné 
zaměstnance, mohou získat příspěvky na je-
jich mzdy v rámci vytvořených pracovních 
míst. V případě potřeby také mohou tyto 
nové zaměstnance vzdělávat.

Existuje nějaký důvod, proč byla v roce 
2015 nezaměstnanost na tak vysoké 
úrovni?
Hlavním důvodem tehdy byly následky 
celosvětové ekonomické a obchodní kri-
ze v roce 2010–2011, kdy došlo k úplnému 
utlumení trhu práce v celé EU a přilehlých 
státech. A tak i v roce 2015 je ještě vidět, 
jak dlouho ekonomika a trh práce stagno-
val a jak pomalu se ekonomické ukazate-
le zvyšovaly, důvodem pak byla stagnace 
dlouhodobě nezaměstnaných a jen malé 
počty volných pracovních míst.

V letech 2010–2011 došlo k celosvětové 
ekonomické krizi, která dolehla ve své plné 
síle na ČR mezi roky 2012 a 2013. Krajská po-
bočka ÚP ČR v Příbrami tehdy evidovala nej-
vyšší počty nezaměstnaných od roku 1990.

Naopak v průběhu roku 2015 v důsled-
ku avizovaného ekonomického růstu došlo 
k oživení ekonomiky a zvýšení poptávky 

v klíčových odvětvích (stavebním, těžeb-
ním a chemickém průmyslu, zemědělství, 
lesnictví, hutnictví a železářství), zlepši-
la se situace na trhu práce téměř ve všech 
okresech kraje. Poptávka po pracovní sí-
le však byla i tak neustále průměrná a v evi-
denci ÚP ČR přetrvával nedostatek volných 
pracovních míst.

Jaké jsou pracovní podmínky na 
Kralupsku? 
Situaci na pracovním trhu na Kralupsku 
dlouhodobě ovlivňuje blízkost a dobrá do-
pravní dostupnost do Prahy, významné za-
stoupení průmyslu a velké množství firem 
zaměřených na logistiku a skladování. Za-
městnavatelé nabízeli prostřednictvím ÚP 
ČR na Kralupsku nejvíce volných pracov-
ních míst pro skladníky, pomocné skladní-
ky, obsluhu strojů na balení nebo pomocné 
pracovníky v rostlinné výrobě.

Jaké je uplatnění absolventů v poměru 
k nezaměstnanosti?
Ke konci října 2020 bylo v evidenci ÚP ČR 
v okrese Mělník celkem 159 absolventů, což 
činilo 5,1 % z celkového počtu 3 090 evidova-
ných uchazečů o zaměstnání. Do 31. 12. 2020 
klesl jejich počet o 24 na 135, což činilo 4 % 
z celkového počtu 3 366 evidovaných ucha-
zečů. Klesá tedy jak jejich absolutní, tak  
i relativní podíl na nezaměstnanosti. 

V evidenci se objevují nejčastěji absolven-
ti středních škol a učilišť, především pak 

škol zaměřených na ekonomiku a admi- 
nistrativu, gastronomii (kuchař, číšník), 
osobní a provozní služby (kadeřník), ho-
telnictví a obchod. Naopak velkou šanci 
na získání práce v co nejkratší době po 
ukončení školy mají absolventi vysokých 
škol, především lékařských a technických 
fakult, studijních programů sociální pé-
če, informační a komunikační technologie  
nebo vzdělávání a výchova.

Jaké skupiny lidí bývají nejčastěji 
nezaměstnané?
K 31. 12. 2020 evidoval ÚP ČR v okrese 
Mělník celkem 3 366 uchazečů o zaměst-
nání, z toho žen bylo 1 817. Dle věku tvořili 
v evidenci největší podíl uchazeči o zaměst-
nání mezi 40–44 a 55–59 lety. Celkem 1 102 
uchazečů mělo základní vzdělání a 1 100 
pak střední odborné (vyučen). Dle délky 
evidence bylo těch, kteří jsou bez práce mé-
ně než 3 měsíce 1 063. Celkem 817 bylo těch, 
kteří byli v evidenci ÚP ČR 3–6 měsíců.

Myslíte si, že bude nezaměstnanost 
v příštích měsících stále stoupat?
To, jaký rok 2021 nakonec bude z hledis-
ka trhu práce, je v tuto chvíli velmi složi-
té predikovat. Především bude záležet na 
epidemické situaci a s ní souvisejícími bez-
pečnostními opatřeními. Úřad práce ČR 
bude i nadále plnit své prioritní poslání, 
jímž je maximální podpora zaměstnanosti.

TOMÁŠ ČAPEK, REDAKTOR KZ

■ Srdečně vás zveme k návštěvě 
Virtuálního veletrhu středních škol 
Středočeského kraje, který připravila 
Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy ve spolupráci se 
středními školami v regionu. Portál 
je k dispozici žákům ZŠ a jejich 
rodičům, ÚP v regionu a všem, koho 
zajímají středočeské školy.

W ebová stránka obsahuje přehled 
středních škol Středočeského kra-

je, které měly zájem se na veletrhu pre-
zentovat. Školy se na portále představují 
prostřednictvím videa nebo prezentace, 
k dispozici jsou také náborové materiá-
ly a termíny on-line dní otevřených škol. 
Více jak 60 středních škol Středočeského 
kraje chce touto formou oslovit žáky 8. a 9. 
ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě na 
jejich škole. Na portále lze najít také na-

bídky některých firem, jež mají studijní 
programy pro studenty SŠ. Pro letní mě-

síce jsou připravovány nabídky firem na 
brigády a praxe.

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních 
škol Středočeského kraje

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje:
http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/.

Další informace: Vladislava Šizlingová, sizlingova@komora.cz, tel. + 420 702 020 489.
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Co je územní plán a k čemu slouží?

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury.

Územní plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Územní plán se pořizuje pro celé území obce, je závazný pro rozhodování  
v území – vydávání územních rozhodnutí a územních souhlasů.

Co je územní studie a k čemu slouží?

Územní studie především prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována 
pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo pře-
stavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního 
řešení krajiny.

Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 
úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infra-

struktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňo-
vat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Územní studii lze využít například pro prověření a posouzení:
 územních podmínek ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů (rekreace nebo 
těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody apod.),
 umístění dopravních systémů nebo technické infrastruktury,
 umístění územního systému ekologické stability,
 umístění obnovitelných zdrojů energie v krajině,
 řešení vybraných problémů urbanistické koncepce (uspořádání zastavitelných 
ploch, dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti, 
zeleně aj.).

Územní studií může být také detailněji prověřeno řešení obsažené v ÚPD, např. 
může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení 
vymezené územním plánem.

Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoli změny v území bez většiny for-
málních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování územně plánovací  
dokumentace.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně  
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.

Jakou úlohu má při tvorbě a uplatňování 
územního plánu samospráva města (rada 
města a zastupitelstvo)?
Územní plán (ÚP) je nejdůležitější doku-
ment pro plánování rozvoje města. Zastu-
pitelstvo města rozhoduje o jeho pořízení, 
schvaluje zadání a pokyny pro jeho vypra-
cování, schvaluje konečné znění a vydání 
ÚP (obdobně i jakékoli změny ÚP), může 
navrhovat změny ÚP. Zastupitelstvo města 
má dále projednávat zprávu o uplatňování 
ÚP. Rada města schvaluje smlouvu se zpra-
covatelem ÚP, rozhoduje o stavební uzávěře 
a také vydává vymezení zastavěného území 
(při neexistenci platného ÚP).

Jaké je postavení samosprávy při plánování 
výstavby v jednotlivých plochách (územích)?
Největší možnost ovlivňovat výstavbu 
na území obce má samospráva (rozu-
míme zastupitelstvo města) při zadává-
ní a schvalování ÚP včetně všech jeho 
následných změn. Při tvorbě územních 
studií již nemusí být pořizovatelem sa-
mospráva, může už být jen dotčeným 
orgánem (případně konzultačním orgá-

nem), rozhodující roli poté už přejímá 
úřad územního plánování.

Kdo vše se na tvorbě územního plánu podílí?
Kromě obce, jako schvalovatele, je to po-
řizovatel (úřad územního plánování), pro-
jektant (ten kdo ÚP vypracuje), dotčené 
orgány (ochrana přírody, památkáři atd.) 
a krajský úřad.

Lze územní plán měnit, pokud ano, 
v jakých případech?
ÚP lze měnit jen na základě žádosti (návrhu na 
změnu) schválené zastupitelstvem. Navrhovat 
změnu ÚP může obec, kraj, stát či státní insti-
tuce, jakákoli soukromá nebo právnická osoba.

Mohl byste obecně říci, jaké jsou přínosy 
nových výstaveb? Ať už individuálního či 
hromadného bydlení, tak i výstaveb výroby 
a skladování?
Obecně lze jako přínos nové výstavby pova-
žovat uspokojení potřeb a požadavků oby-
vatel obce na dostatek kvalitního bydlení, 
lepší dopravní obslužnost a dostatek pra-
covních příležitostí.

Jaké okolnosti související s novými 
výstavbami je nutné obecně brát při tvorbě 
či změně územního plánu nebo tvorbě 
územní studie v potaz (nárůst obyvatel, 
dopravní řešení, nedostatek MŠ a ZŠ, 
další sociální vybavenost aj.)?
Zase lze obecně konstatovat, že to je 
zejména dopravní řešení, které je ale 
provázáno právě s potřebami nových 
obyvatel, jako je dostupnost a kapacita ob-
čanského vybavení a přístup k obchodním  
prostorům.

Na předchozí otázku tedy navazují 
nevýhody pro město a jeho obyvatele, 
které samo sebou rozvoj města spojený 
s novými výstavbami přináší…
Z předešlého vyplývá, že zásadní nevýho-
dou většinou bývá zvýšená dopravní zá-
těž a z většího množství lidí plynoucí větší 
množství negativních společenských jevů. 
Další nevýhodné aspekty (nedostatečná ka-
pacita ZŠ nebo jen větší množství lidí tam, 
kde na to starousedlíci nejsou zvyklí) ne-
musí vnímat většina obyvatel obce stejně 
negativně.

Město pro život i s narůstajícím počtem občanů?
■ Kralupy nad Vltavou se mění před očima. Modernizují se, rozrůstají se o nové lokality pro bydlení, s čímž 
se pochopitelně mění také infrastruktura města, krajinný ráz, sociální obslužnost aj. V několika následujících 
vydáních Kralupského Zpravodaje se budeme věnovat tématu rozvoje města a nové výstavby. S tímto úzce souvisí 
logický nárůst obyvatel města, který přirozeně přináší další soubor vyplývajících okolností, na nichž je nutno 
systematicky pracovat, aby se neznehodnocovala kvalita života ve městě. Jaké jsou tedy již schválené lokality pro 
další výstavbu, jaké typy domů zde vyrostou a o kterých záměrech ještě Město bude rozhodovat? O jaké lokality 
mají zájem developeři? Kolik nových obyvatel v budoucích letech přibyde? To jsou otázky, na něž budeme hledat 
odpovědi v našem novém seriálu.

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

ROZHOVOR s… Petrem Listíkem, radním a předsedou komise výstavby a rozvoje města

Stručně o územním plánu města
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Odbor sociálních věcí, školství 
a kultury Městského úřadu 
v Kralupech nad Vltavou zajišťuje 
státní správu a samosprávu v oblasti 
sociální péče, zdravotnictví, školství, 
sportu a kultury. 

V současné době hledá kolegy nebo ko-
legyně do oblasti sociální péče, a to 

do oddělení sociálně-právní ochrany dětí  
(OSPOD). S vedoucí odboru, Evou Iva-
novou, vás blíže seznámíme se základní  
náplní OSPODU.

Jak funguje sociálně-právní ochrana dětí 
v Kralupech nad Vltavou?
Je součástí Odboru sociálních věcí, školství 
a kultury Městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou. Činnost Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD) je upravena záko-
nem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Je poskytována bezplatně všem 
dětem mladším 18 let, pokud zletilosti 
nenabyly již dříve.

S kým OSPOD spolupracuje?
OSPOD spolupracuje s dítětem, jeho ro-
dinou (blízkou i vzdálenou) a dalšími 
institucemi, kterými jsou např. soud, 
okresní státní zastupitelství, Policie ČR, 

městská policie, školská a lékařská za-
řízení apod.

Kdo pracuje na OSPOD?
Terénní sociální pracovnice sociálně-práv-
ní ochrany dětí, sociální kurátoři pro děti 
a mládež, sociální pracovníci pro náhradní 
rodinnou péči.

Co terénní sociální pracovníci vykonávají?
Poskytují sociálně-právní ochranu dětem, 
kterou zákon přímo vymezuje takto:
 ochrana práv dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu,
 ochrana oprávněných zájmu dítěte, včet-
ně jeho jmění,
 působení směřující k obnovení naruše-
ných funkcí rodiny,
 zabezpečení náhradního prostředí pro 
dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 
vychováváno ve vlastní rodině (náhradním 
prostředím se rozumí hlavně rodinné pro-
středí, popř. ústavní výchova).

Terénní sociální pracovníci mají svoji 
činnost kumulovanou s kolizním opatrov-
nictvím. Kolizní opatrovník zastupuje dítě 
u soudních jednání, kdy jsou v kolizi jeho 
rodiče. Jedná se o soudní jednání ohled-
ně úpravy výchovy a výživy nezletilých 

dětí na dobu před a po rozvodu manžel-
ství rodičů, ohledně zvýšení či snížení vý-
živného nezletilého, ohledně změny péče  
rodičů apod.

Sociální kurátoři se zabývají výchovnými 
problémy nezletilých. Jedná se o poruchy 
chování, užívání alkoholových a jiných ná-
vykových látek a o trestnou činnost. Jsou 
přítomni soudním jednáním či přestupko-
vým jednáním, která se týkají nezletilých. 
Spolupracují se zařízeními pro ústavní či 
ochrannou výchovu.

Sociální pracovníci pro náhradní rodin-
nou péči se zabývají pěstounskou péčí dlou-
hodobou (rodinnou nebo cizí), pěstounskou 
péčí na přechodnou dobu (maximálně je-
den rok), osvojením a otázkami poručnic-
tví.

Všichni pracovníci OSPOD poskytují  
sociálně-právní poradenství dětem, rodi-
čům a dalším osobám.

Jaké vzdělání mají pracovníci OSPOD?
Jejich vzdělání je přímo staveno zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. Vzhledem k to-
mu, že jsou to zaměstnanci územních sa-
mosprávných celků, kteří vykonávají státní 
správu, musí složit zkoušky odborné způ-
sobilosti a dále se celoživotně vzdělávat.

ROZHOVOR s… Evou Ivanovou, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE  
Kralupy nad Vltavou
Nástup: dle dohody

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností 
prodloužení na dobu neurčitou) se zkušební dobou 3 měsíce.

Platové podmínky: do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) 
pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě. Po zařazení 
do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8. platové třídy. Bližší údaje 
o platových podmínkách budou uchazečům sděleny ředitelem Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem Vovsem na tel. 315 726 197, 
nebo na e-mailu ladislav.voves@mestokralupy.cz.

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 4. 2021 do 12:00 hod.

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ – SOCIÁLNĚ 
PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA DOBU URČITOU 
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Požadavky:

 vzdělání: VŠ v minimálně bakalářském studijním programu v oborech 
sociální práce nebo příbuzných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
ve studijním oboru Právní specializace, v oboru 
veřejná správa (v tomto oboru musí uchazeč splnit 
podmínku úspěšně složené státní závěrečné zkoušky 
z předmětu „právo“),

 znalost sociálněprávní agendy,

 příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona  
č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),

 zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě v oblasti 
sociální výhodou,

 aktivní a samostatný přístup k práci,

 schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích, 

 uživatelská znalost práce na PC,

 řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou.

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

Pokud nebude moci být pracovní pozice obsazena uchazečem splňujícím 
zákonem stanovené vzdělání pro příslušnou platovou třídu, může zaměst-
navatel obsadit toto pracovní místo uchazečem, který bude pro uvede-
nou pracovní pozici splňovat o stupeň nižší vzdělání, tzn. vyšší odborné 
vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 2. 2021

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Hledá se pracovník OSPOD

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



14 KZ KZ   ÚNOR 2021 ROZHOVOR www.kralupskyzpravodaj.cz

Kolorit Kralup nad Vltavou utvářejí 
i místní podniky. A nejsou to jen 
jejich poutače, které Kralupáci 
dennodenně míjejí. Některý výlohy 
ukrývají desítky let starou historii 
a mnoho příběhů. 

Pekařství u Hrdinů v Jungmannově uli-
ci právě takovou výlohu má. Původní 

podnik byl založen před téměř 150 lety. 
Nejen o rodinnou historii se podělil jeden 
ze současných spolumajitelů Petr Dočkal.

Jak dlouho je Vaše rodina spjata 
s Kralupami?
Naše rodina se do Kralup vrátila z Pra-
hy pár let po navrácení objektu pekárny 
a znovuobnovení pekařství u Hrdinů v ro-
ce 1991. Řemeslu se ale v Kralupech na-
ši předci věnovali již od druhé poloviny  
19. století. Dnes podnik vede Libuše Mo-
resová a já. Nikdo z rodiny již sice jméno 
Hrdina nenese, ale při pojmenování pod-
niku jsme měli jasno. Naším cílem bylo ná-
sledovat odkaz tří generací nositelů tohoto 
jména, kteří za pekařstvím stáli.

Jaká je historie pekařství? Máte 
zmapované jeho začátky?
Zakladatelem pekařství byl pekař Vojtěch 
Hrdina. Činnost zahájil 31. srpna 1869. 
Tehdy ale ještě ne v Jungmannově ulici. 
Začátek pekařství byl původně v Trojano-
vě ulici, která vedla od Vltavy a mířila k že-
lezniční trati. Až v roce 1875 se pekařství 
přestěhovalo do současných prostor. Za-
čátky ale byly krušné. Hospodyně a selky 
často pekly chleba samy. V počátcích na-
příklad Hrdina v doprovodu tří žen s nů-
šemi obcházel hospody v okolních obcích 
a nabízel jim své housky, rohlíky, žemle 

ROZHOVOR s… Petrem Dočkalem, spolumajitelem Pekařství u Hrdinů

Na řemeslo potomci nezanevřeli

Uvnitř Pekařství u Hrdinů

Libuše Moresová, dcera pekaře Jiřího Hrdiny

Historie pekařství čítá bezmála 150 let. Tradice se uchovala několik generací.

či chléb. Později pečivo rozvážel s jedním 
koněm. Nakonec se ale jeho živnost ujala. 
Pokračoval v ní jeho syn Ladislav i vnuk 
Jiří. Ten se dožil i navrácení pekárny po 
revoluci. Zemřel v roce 2000, kdy mu  
bylo 91 let.

Jaký byl život Jiřího Hrdiny? Prožil téměř 
celé 20. století.
Byl to nesmírně houževnatý člověk, sokol 
tělem i duší a celý život byl členem právě 
kralupského Sokola. Před druhou světovou 
válkou v roce 1934 podnikl velmi dobro- 
družnou výpravu na kole do království 
Jugoslávského. Přes Rakousko, Srbsko, 
Černou Horu na sokolský slet do Záhřebu. 
V průběhu druhé světové války se zapojil 
do sokolské odbojové činnosti pod vede-
ním bratra Josefa Čermáka, který bohu-
žel doplatil na odbojovou činnost a zemřel 
v koncentračním táboře. V květnu 1945 bo-
joval v pražském povstání v oblasti Buben-
če v Praze. Po válce pracoval za Lidovou 
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S nad žádnému návštěvníkovi zeměšské-
ho hřbitova neunikne pohled na starý 

chátrající kříž u jižní zdi. Je dobře viditelný 
hned od vchodu a svojí výškou pěti metrů 
je nepřehlédnutelný. Bohužel, nepřehléd-
nutelný je také jeho žalostný stav. Smutně 
vyhlížející torzo plechového Krista, který 
přišel nejen o své barvy, ale i o ruce, je ja-
kýmsi mementem naší historie. Smutná 
vzpomínka na doby, kdy jsme se o obdobné 
památky nejen nestarali, ale cíleně je z naší 
krajiny odstraňovali.

Nechybělo mnoho a i tento kříž zmizel 
v nenávratnu. Ve své podstatě jeho stav už 
ani záchranu neumožňoval, ale společným 
úsilím několika nadšenců, místní farnosti 
a městské samosprávy se povedlo to, v co 
už málokdo doufal. Kříž obnovit. Jelikož 
nic, kromě kamenného podstavce, již nešlo 
zrenovovat, bylo nutné vytvořit zcela no-
vé dílo. Zatímco výšku a šíři nové dřevěné 
části se dalo odvodit ze stávajícího torza, 
při renovaci plechové části – Krista – ne-
bylo z čeho vycházet. Dobové fotografie se 
nepodařilo dohledat, malba zcela zmizela 
a značná část figury podlehla korozi.

Nelehkého úkolu se tak ujal malíř Vik-
tor Žuk, který v Kralupech působí jako pe-
dagog sochařství a olejomalby v místním 
DDM, jež při obnově památky také spo-
lupracovalo a renovaci nabídlo v rámci  
on-line výuky svým žákům.

A jak taková rekonstrukce probíhala? Po 
sejmutí postavy Ježíše výtvarník nejdří-
ve obkreslil zbylé torzo a doplnil chybějící 
části – ruce. Následně siluetu vyřízl a pře-

dal klempíři k vystřižení nového plecho-
vého podkladu, na nějž se bude malovat. 
Samotné práci s barvami však předcházela 
ještě podrobná příprava a studium obdob-
ných křížů, které umělec použil jako vzor. 
Přičemž bylo nutné zohlednit nejen dobu 
vzniku, ale také prostředí zdejšího kraje 
a jeho specifik v oblasti sakrálních pamá-
tek. Ukázalo se však, že mnoho obdobných 
křížů se v našem okolí nedochovalo, a navíc 
ten zeměšský má svá netradiční specifika. 
Zatímco jiné krucifixy jsou v katolickém 
prostředí ztvárněny s mučedníkem přibi-
tým ke kříži třemi hřeby, místní Kristus 

má chodidla nikoli přes sebe, ale vedle se-
be a hřeby jsou tak čtyři, jak je to běžné 
v pravoslavném ztvárnění. Jiný je i úvaz be-
derní roušky. Zatímco běžně je znázorňo-
ván u boku, ten zdejší byl dle siluety někde 
uprostřed. I s tím se však p. Žuk dokázal 
vyrovnat a malba, kterou před několika dny 
dokončil, je nejen působivým dílem odráže-
jícím místní zvyklosti, ale i portrét nesoucí 
autorovu vlastní tvůrčí invenci.

O tom, jak se celé dílo podařilo obnovit 
se budete moci přesvědčit v nadcházejících 
týdnech, kdy bude nový kříž znovu vztyčen. 

 JINDŘICH HAVLÍK

stranu v Národním výboru, zejména v ob-
lasti zásobování. V roce 1948 byla pekárna 
vyvlastněna. Soudruhům se nehodila ani 
odbojová činnost. Sokolská skupina byla 
napojena na podplukovníka Mašína, který 
u komunistů nebyl v kurzu. Nic ho však ne-
zlomilo, a ještě v důchodu podnikl několik 
dálkových výprav na kola, např. do Polska, 
Maďarska a Dánska.

V roce 1991 se Jiřímu Hrdinovi pekárna 
vrátila, ale tehdy mu již bylo 82 let. Kdo 
navázal na rodinnou tradici?
Vzhledem k věku mého dědečka se jedna-
lo spíše o morální satisfakci. Pro obnovu 
značně zdevastovaného objektu pekárny 
se rozhodli zeťové jeho dvou dcer Václav 
Mores a Josef Dočkal. Pekařskou výrobu 
se jim podařilo rozjet v témže roce. Vác-
lav Mores byl manželem současné spolu-
majitelky, já jsem synem Josefa Dočkala. 
Rodinná tradice tedy zůstává. Do pekár-

ny se podařilo přijmout i velmi schopné 
pracovníky, z nichž jich zde hodně pracuje 
přes 20 let, jedna pracovnice dokonce od 
znovuzaložení pekárny v roce 1991. Za což 
bych jim chtěl poděkovat.

Jaké máte plány do budoucna?
V současnosti musíme především vydržet 
a přežít jako firma současnou těžkou dobu 

epidemie koronaviru. Věřím, že díky našim 
zákazníkům se nám to podaří. Dlouhodobě 
se snažíme pro ně péct a vyrábět čerstvé 
výrobky. Ne jak je v současnosti trendem, 
prodávat rozpečené výrobky a vydávat je 
za čerstvé pečivo.

Máte rád Kralupy?
Já v jsem v Kralupech vyrůstal do tří let 
u babičky a dědy. Před 30 lety jsem se do 
Kralup vrátil a od té doby zde žiji. Myslím, 
že v poslední době se podařilo částečně vy-
lepšit vzhled a atmosféru centra, která v 70. 
letech utrpěla značnou devastaci rozšíře-
ním kolejiště. Dřívější Jungmannova ulice 
a Palackého náměstí vypadalo jinak, a řekl 
bych, že bylo srovnatelné s centry jiných 
měst. Věřím, že do budoucna, až se poda-
ří vyřešit tranzitní dopravu v Kralupech, 
bude centrum velmi pěkné. Z postupného 
zvyknutí si jsem začal mít i naše město rád.

MARTINA IVANOVÁ, REDAKTORKA KZ

Obnova hřbitovního kříže

Zásobování pekárny moukou

Tento pohled  
na chátrající kříž  

je dnes již 
minulostí. 

Poodhalujeme 
výsledek 

renovovaného Krista, 
jenž je aktuálně 

uložený 
v zeměšském kostele 

a čeká na instalaci.
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1. Jan Stanislav Skrejšovský
(1831–1883)

Právník, redaktor, nejvlivnější český politik vedle  
Palackého a Riegra. Jmenován 10. 1. 1873.

2. Antonín Otakar Zeithammer 
(1832–1919)

Politik, pedagog, poslanec českého zemského sněmu. 
Člen výboru pro postavení Národního divadla. 
Jmenován 10. 1. 1873.

3. Dr. Josef Stanislav 
Práchenský 
(1829–1893)

Advokát a poslanec říšské rady, zastával práva a samo-
statnost koruny české. Jmenován 10. 1. 1873.

4. Prokop Jindřich Masner 
(1847–1919)

Místní podnikatel a starosta. Zasloužil se o rozvoj 
Kralup. Dvakrát jmenován starostou. Jmenován 
30. 10. 1881.

5. Dr. Jiří Strossmayer 
(1815–1905)

Katolický biskup, vůdce chorvatského emancipačního 
hnutí, stoupenec federalizace. Jmenován 9. 10. 1890 
k 75. narozeninám.

6. Monsignor Dr. Eduard Tersch 
(1823–1898)

Probošt metropolitní kapituly při chrámu sv. Víta. 
Zasloužil se o stavbu kralupského kostela. Jmenován 
19. 9. 1893.

7. Jiří Kristián Lobkovic 
(1835–1908)

Představitel české šlechty, politik, poslanec říšské ra-
dy, zemský maršálek. Jmenován 13. 5. 1905 ke svým 
70. narozeninám.

8. Svatopluk Čech 
(1846–1908)

Český básník a prozaik. Autor politické a sociální lyriky. 
Jmenován v roce 1906 k 60. narozeninám.

9. Dr. Karel Kramář 
(1860–1937)

Český politik, první předseda čs. vlády. Stál v čele pro-
tirakouského odboje. Jmenován 9. 1. 1911 ke svým 50. 
narozeninám.

10. František Kratochvíl 
(1858–1929)

Prvofarář kralupského kostela a dlouholetý děkan 
a čestný kanovník. Jmenován 25. 10. 1940 ke svým 
75. narozeninám.

17. Josef Vaníček 
(1861–1951)  

Dlouholetý kralupský starosta (1919–1939), zaklada-
tel družstevního hnutí. Jmenován 7. 11. 1946 ke svým 
85. narozeninám za zásluhy o rozvoj města.

18. gen. Sergej Jevdokimovič 
Kuzmin 
(1910–?)

Sovětský velitel. Účastník bojů v roce 1945. Jmenován 
v roce 1964 při příležitosti oslav výročí osvobození.

Jmenování čestného občanství  
za působení starosty Pavla Rynta

19. Jaroslav Seifert 
(1901–1986)

Básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu. Jmenován 
in memoriam 22. 10. 1992 za celoživotní literární  
činnost a osobní angažovanost.

20. Jiří Kars 
(1880–1945)

Akademický malíř, rodák kralupský. Jmenován in 
memoriam 22. 10. 1992 za celoživotní malířskou 
tvorbu evropského významu.

21. arm. gen. Karel Klapálek 
(1893–1984)

Velitel vojsk zahraničního odboje. Jmenován in 
memoriam 22. 10. 1992 za statečnost a hrdinství za  
2. světové války.

22. kpt. Josef Čermák 
(1895–1943)

Velitel Historické vojensko-sokolské skupiny odboje 
za 2. světové války. Umučen v koncentračním táboře. 
Jmenován In memoriam 22. 10. 1992.

23. Martin Procházka 
(* 1972)

Čestné občanství uděleno za reprezentaci naší republi-
ky a města Kralupy nad Vlt. v ledním hokeji. Jmenován 
6. 5. 1996.

24. Antonín Boruta 
(1846–1926)

Kulturní pracovník, dědeček Jaroslava Seiferta. Před-
seda Řemeslnicko-čtenářské besedy. Jmenován in me-
moriam 24. 11. 1997.

13. Dr. Edvard Beneš 
(1884–1948)

Český politik, diplomat a státník. Druhý prezident 
ČSR. Jmenován 8. 11. 1919 za zásluhy o samostatnost 
a svobodu ČSR.

14. Josef Holub 
(1870–1957)

Akademický malíř, žák prof. Julia Mařáka. Malíř Kra-
lupska a kulturní pracovník. Jmenován 10. 12. 1930 
ke svým 60. narozeninám.

15. Jan Rys 
(1869–1956)

Zasloužilý kralupský kulturní pracovník a zakladatel 
městské knihovny. Jmenován 30. 8. 1935 za 40 letou 
kulturní práci.

16. Karel Záruba 
(1865–1951)

Zemský a říšský poslanec. Člen Živnostenské a ob-
chodní komory. Jmenován v roce 1913.

11. Alois Jirásek 
(1851–1930)

Český prozaik a dramatik. Tvůrce historického reali-
stického románu. Jmenován 2. 11. 1917 ke svým 66. 
narozeninám.

12. Tomáš Garrigue Masaryk 
(1850–1937)

Zakladatel novodobého československého státu. První 
prezident ČSR. Jmenován na prvním zasedání zastupi-
telstva města po skončení války 13. 12. 1918.

Čestní občané Kralup nad Vltavou
■ Kralupy byly malou obcí a na povýšení na městys si musely ještě počkat, když městská rada a městské 
zastupitelstvo rozhodly v roce 1873, aby tři význační bojovníci za práva českého národa, tehdy spoutaného 
v těsném rakouském sevření, byly jmenováni čestnými občany Kralup. Jejich jména většině lidí dnes již nic neříkají. 
Bylo to za prvního kralupského starosty Františka Berana. Postupem času přibývala další jména zasloužilých 
osobností buď celostátního významu, nebo těch, kteří si tuto poctu zasloužili svou prací pro Kralupy.

PŘEHLED JMEN

Zákon o obcích, 1. vydání, 2019,
§ 36 [Čestné občanství obce a ceny obce]
(1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se 
významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj 
obce, čestné občanství obce. Čestný občan ob-
ce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitel-
stva obce svá stanoviska v souladu s jednacím 
řádem zastupitelstva obce.
(2) Obec může udělovat ceny obce.

Výklad zákona:
Komentované ustanovení upravuje podmínky, kdy 
a komu obce mají právo udělovat čestné občan-
ství, jakož i práva takových čestných občanů ob-
ce. Současně je obcím umožněno udělovat ceny 
obce. Vyloučena není vzájemná kumulace, tedy 
udělení ceny čestnému občanu obce. Obojí kom-
petence spadají do samostatné působnosti obce.
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25. Bedřich Hoser 
(1885–1961)

Středoškolský profesor a malíř akvarelista. 
Za celoživotní dílo jmenován in memoriam 
24. listopadu 1997.

26. Prokop Filip Masner 
(1871–1956)

Regionální badatel a zakladatel kralupského muzea. 
Jmenován za celoživotní kulturně společenskou činnost 
in memoriam 24. 11. 1997.

27. Anna Lipšová 
(1912–2009)  

Čestné občanství uděleno za celoživotní činnost v ob-
lasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýcho-
vy. Jmenována 24. 11. 1997.

28. Jindřiška Holeková 
(1935–2021)

Čestné občanství uděleno za dlouholetou činnost v ob-
lasti zdravotnictví a sociálních věcí a péči o staré obča-
ny. Jmenována 24. 11. 1997.

Zemřela 19. 1. 2021. Vzpomínce na 
Jindřišku Holekovou se budeme věnovat 
v březnovém čísle Kralupského Zpravodaje.

Jmenování čestného občanství za 
působení starosty Petra Holečka

29. Ing. Josef Stupka 
(*1927)

Jmenován čestným občanem města Kralupy nad Vlta-
vou dne 21. listopadu 2012. Josef Stupka vystudoval 

elektrotechnickou fakultu ČVUT. Působil nejprve jako 
středoškolský a poté vysokoškolský pedagog. Z dějin 
Kralup publikoval nejméně 200 kratších medailonků 
s historickou tematikou. Rovněž je autorem jedenácti 
publikací o historii města.

Po roce 1948 byla čestnými občany jmeno-
vána řada tehdejších politických představi-
telů KSČ, tato jmenování byla po roce 1992 
rozhodnutím zastupitelstva města zrušena.

Z uvedených čestných občanů je jich 9 
pohřbeno na kralupském hřbitově. Jsou 
to: Prokop Jindřich Masner, Josef Ho-
lub, Jan Rys, Josef Vaníček, Jaroslav Sei-
fert, kpt. Josef Čermák, Antonín Boruta,  
Bedřich Hoser a Prokop Filip Masner. 
Jejich jména připomíná pamětní deska 
u vchodu na hřbitov. ZDROJ: J. STUPKA

I vy můžete pomoci vyplnit mezery v his-
torii Kralup nad Vltavou. Bohužel se ne-

dochovaly žádné záznamy z výčtu lokalit, 
které naleznete níže. Hledáme dobové fo-
tografie, videa i příběhy lidí, jež by obo-
hatily archiv města a díky nimž bychom 
mohli zaplnit prázdné stránky v minulosti 
Kralup nad Vltavou.

Materiály můžete posílat na zpravodaj 
@mestokralupy.cz, případně je po-
nechte na MěÚ v kanceláři tiskového 
mluvčího.

 „život“ na náměstí
 mikovická železniční zastávka
 „původní“ zástavba lokality „Na Hrádku“ a „na 
husím plácku“
 zbořená pila p. Hrubého č. p. 578 v lokalitě „Na 
Hrádku“
 odstraněný zahradní altán v areálu Sokoliště
 staré „benzínky“ na území města
 staré pumpy na vodu u silnic

 stavba hotelu Praha na náměstí
 již neexistující kralupské hospody, restaurace a hotely
 zbouraná část Nerudovy ul. v místě dnešního sídliš-
tě Hůrka II. (podél potoka, směr gymnázium)
 „Červená hůrka“ – vyvýšenina na území dnešního 
sídliště Hůrka, před rozbořením bývala v blízkosti 
dnešní budovy „Bowling“, za dřívější Podřípskou ulicí
 odstřel továrního komína kralupského cukrovaru – 
dnes lokalita sídl. U Cukrovaru
 stavba Hotelu Sport na sídl. U Cukrovaru

 stavba KaSS
 odstraněný cihlový altánek na „dopraváku“  
v Mikovicích
 odstraněný nadchod u železničního přejezdu  
u Barev a pohledy z něho
 socha medvíděte u cesty na Lutovník (do konce  
80. let) – naproti nedávného sídla Policie ČR
 staré již zbourané železniční nádraží a jeho vnitřní 
prostory – pokladny na lístky, tamní restaurace
 tehdejší dočasná budova ČD v provozu

Komu může obec udělovat čestné 
občanství?
Obec podle současné legislativy může 
udělit čestné občanství občanu žijícímu  
i zemřelému a i osobě, která nikdy neměla 
trvalý pobyt v obci, a dokonce ani tato oso-
ba nemusí mít občanství České republiky.

Co je vlastně účelem jmenování občanů 
čestnými?
Obec tímto způsobem projevuje veřejné 
uznání a poděkování osobám, které se mi-
mořádným způsobem zasloužily o rozvoj 
obce, nebo za jejich dlouhodobou prospěš-
nou práci s významným dopadem na obec 
či nějakou oblast života obyvatel. Případ-
ně za nějaký výjimečný sportovní úspěch 

či úspěch v nějakém profesním oboru na 
republikové nebo mezinárodní úrovni, ve 
smyslu vynikající reprezentace své obce.

Jaká jsou kritéria pro udělení čestného 
občanství?
Současná legislativa kritéria nestanovu-
je. Myslím, že to je záměrný stav, který má 
obcím umožnit o těchto záležitostech roz-
hodovat plně samostatně.

Lze poděkovat zemřelým osobnostem za 
jejich zásluhy i jiným způsobem?
Ano, zákon o obcích umožňuje obcím „udělo-
vat ceny obce“. Pod tímto termínem si lze v té-
to situaci představit, že zastupitelstvo obce, 
rada obce nebo starosta obce může tyto ceny 

udělovat např. v podobě udělení „čestného 
uznání“ nebo diplomu či medaile za zásluhy, 
a tyto ceny obce veřejně předat pozůstalým.

Může obec čestné občanství i odnímat. 
Pokud ano, z jakého důvodu tak může činit?
Ano, zastupitelstvo obce může odejmout 
čestné občanství. Legislativní pravidla pro 
tuto situaci opět nejsou stanovena. V praxi 
se tak děje zejména při změně společen-
ského režimu, kdy dojde k přehodnoce-
ní názoru na působení minulých politiků 
a představitelů veřejné moci. Zároveň k to-
muto může dojít v případě, že čestný občan 
se dopustí závažného protispolečenského 
chování nebo bude odsouzen za spáchání  
úmyslného trestného činu.

ROZHOVOR s… Kamilem Haincem, tajemníkem MěÚ Kralupy nad Vltavou

Oživujeme historii města
Podílejte se na tvorbě kroniky městaPodílejte se na tvorbě kroniky města

17. září 1905 – Tábor lidu – zakázaná demonstrace za přímé  
a všeobecné volební právo (tzn. i volební právo pro ženy).



18 KZ KZ   ÚNOR 2021 TSM/ MĚSTSKÁ POLICIE www.kralupskyzpravodaj.cz

V ánoční svátky byly svým průběhem tak 
říkajíc standardní. Stejně jako v před-

chozích letech se i letos u popelnicových 
stání nashromáždilo více odpadu, než je 
obvyklé po zbytek roku, ale na to už jsme 
zvyklí. A tak jsme hned po vánočních svát-
cích provedli mimořádný svoz odpadu, kte-
rý se nahromadil u kontejnerových stání. 

Výjimečné byly oslavy Silvestra, které 
s sebou obvykle přinášejí zvýšené množ-
ství odpadu, jenž zůstává v našich ulicích, 
především po ohňostrojích. Toho vzhledem 
k vládním opatřením rapidně ubylo. Neby-
lo tedy nutné ihned v Novém roce povolá-
vat celou úklidovou jednotku, a někteří tak 
mohli o svátek zůstat doma. 

V průběhu ledna jsme prvně z celého 
města každý den sváželi desítky odlože-
ných vánočních stromků. Ty byly následně 
rozdrceny a energeticky zpracovány. Napří-
klad v prvním týdnu se na svozu stromků 
z celého města podílela tři vozidla, která 
odvezla cca 6 t stromků.

Pravidelný úklid města
Město uklízíme 5 dní v týdnu, přičemž 
na úklidu se dle dostupných kapacit podílí 
až 13 pracovníků, někdy i více. Devět pra-
covnic každý den provádí úklid po městě 
s popelnicí, lopatou a koštětem. Každé za-
městnankyni je přidělen její rajon, který 
během týdne musí uklidit. Rajony jsou roz-
děleny následovně: Lobeček SZ, Lobeček 
JV, centrum města, Hůrka/ Zátiší, Cukro-
var/ Dobrovského, Olše/ Budečská stezka, 
Mikovice, Minice, Zeměchy, Přemyslova/  
J. Palacha. V osídlenějších městských čás-
tech, jako jsou sídliště, vzniká odpadů více 
než například v zástavbách rodinných do-
mů. Je to dáno především množstvím oby-
vatel přepočtených na plochu a z toho vy-
plývající anonymitou. Např. úklid v rodinné 
zástavbě postačí jednou týdně, naproti tomu 
na florbalovém hřišti na sídlišti U Cukrova-

ru provádíme úklid třikrát týdně a nezřídka 
se stane, že druhý den po úklidu už není po-
znat, že bylo uklizeno. A to je zde umístěn 
kontejner o objemu 1 100 l a malý koš.

Jak je patrné z předchozího, každý te-
rénní pracovník obstarává během týdne 
poměrně velkou plochu. Pokud je některé 
místo uklizeno např. v pondělí ráno a ně-
kdo ho v pondělí odpoledne znečistí, může 
se v některých případech stát, že se na to 
samé místo dostaneme až za týden. Jistě by 
mohlo někoho napadnout, že jsme přestali 
uklízet. Opak je pravdou. Stále se uklízí, ale 
není možné být každý den všude. Samo-
zřejmě, pokud obdržíme nějaký podnět ke 
vzniklému nepořádku, snažíme se reago-
vat obratem, pokud je to jen trochu možné.

Dalším tématem jsou venkovní koše. 
Ve městě jich spravujeme 366. Domnívám 
se, že to je slušné množství. Například mi-
nulý rok procházely koše doslova zátěžo-
vou zkouškou. Takový nápor jsme nikdy 
nezažili. Vládní opatření kvůli nemoci co-
vid-19 uzavřela na značnou část roku re-
staurace, občerstvení a podobná zařízení. 
Lidé se více scházeli venku a také to bylo 

vidět. Bohužel spousta lidí si neláme hlavu 
se zmačkáním plastových lahví, papírových 
obalů např. od pizzy apod. A tak stačí pár 
kusů tohoto odpadu a kapacita je naplněna 
třeba i během jedné návštěvy menší party 
lidí. Bohužel spousta občanů také odhazu-
je odpadky hned vedle koše. Je to podobné 
jako s úklidem, který jsem popisoval výše. 
Na svozu košů se také podílí určitý počet 
pracovníků, kteří jsou schopni obsloužit 
určitý počet košů za týden. Přitom by sta-
čilo najít nějaký jiný koš opodál nebo něja-
ký kontejner, kde je možné odpad odložit.

Další částí úklidu ve městě jsou kontej-
nerová stání, jež se v našem městě stala 
standardním odkladištěm objemného odpa-
du, který sem ale nepatří a stává se tak čer-
nou skládkou. Na likvidaci tohoto odpadu 
se podílí cca 2 pracovníci 3–4 dny v týdnu. 
Za minulý rok jsme takto odvezli v průmě-
ru neuvěřitelných 12 t odpadu měsíčně, to je 
cca 5 velkoobjemových kontejnerů. Přitom 
lze odvézt tento odpad do sběrného dvora 
technických služeb zdarma. A opět platí výše 
uvedené, když během pondělí uklidíme a ně-
kdo odloží odpad v tentýž den, může na mís-
tě zůstat ležet třeba i dva dny (někdy i déle), 
a to v případě plnění jiných mimořádných 
úkolů ze strany vedení města.

Posledním druhem úklidu je strojové 
zametání vozovek a chodníků, jehož 
cílem je především snížení prachových čás-
tic, které pak dýcháme. Na tomto jediném 
se občané nepodílejí, ostatní je možné sluš-
ným chováním ovlivnit.

Děkujeme občanům, kteří pomá-
hají se sběrem odpadků ve městě
Velice si ceníme každé pomocné ruky, která 
není lhostejná, a doufáme, že do budoucna 
bude těchto lidí přibývat a naopak ubývat 
těch, kteří si neváží svého okolí v našem 
městě.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

u 13. 12. v 9:39 na l. 156 bylo přijato oznámení, 
že do šaten víceúčelové haly na sídl. U Cukrovaru 
vnikl neznámý muž, kterého přistihli, jak prohledává 
oblečení a batohy dětí, jež mají v hale trénink. 
Hlídkou bylo na místě zjištěno, že se jedná 
o mladistvého, který hlídce přiznal, že do šaten vnikl 
s úmyslem obstarat si nějakou finanční hotovost, 
popř. cennosti, to však nestihl. U sebe dotyčný nic 
neměl, dětem nic nechybělo. Mladistvý poskytl 
kontakt na zákonného zástupce, jenž se dostavil 
na místo, chlapce si převzal a místo opustili. Celá 
věc byla předána na OSPOD MěÚ k dalšímu šetření.

u 31. 12. v 15:41 na sl. telefon oznámila paní 
S., že jí v noci nejspíš někdo ukradl část výfuku. 
Zjistila to, když vozidlo po nastartování vydávalo 
nestandardní hluk a ona po kontrole podvozku 
odhalila, že katalyzátor byl viditelně odříznut. DS 
provedla kontrolu MKDS, na kterém bylo zachyceno 
vozidlo a dva muži, jak se pohybují v blízkosti vozidla 
oznamovatelky. Z důvodu podezření ze spáchání 
přestupku úmyslného způsobení škody na cizím 
majetku, byla celá věc spolu se záznamem z MKDS 
a pořízenou fotodokumentací postoupena na MěÚ 
a OO PČR k dalšímu šetření.

u 1. 1. v 1:05 zaznamenala hlídka při kontrolní 
činnosti v křižovatce ul. Gen. Klapálka a v Olších 
poničený okrasný keř. Bylo zřejmé, že zde došlo 
k dopravní nehodě, avšak vozidlo, které by nehodu 
způsobilo, se na místě nenacházelo. Při bližší 
kontrole místa byla nalezena RZ. Lustrací byla 
zjištěna majitelka, která byla následně hlídkou 
MP v místě bydliště kontaktována. Ta uvedla, 
že s jejím vozidlem jezdí syn, jenž s ní nebydlí. 
O celé věci byla informována PČR, která na 
místo vyslala hlídku DN. Následně při kontrolní 
činnosti v ul. Nerudova hlídku MP míjelo vozidlo 

střípky z linky 156 �

Z deníku TSM – Povánoční a silvestrovský úklid
Úklid v zimě
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s poničeným zpětným zrcátkem na straně řidiče, 
s poškozeným předním světlem a bez přední RZ. 
Na místě spolujezdce seděl muž, jenž se hlídce 
MP přiznal, že nezvládl řízení v ul. Gen. Klapálka, 
projel křovinatým porostem a následně z místa 
odjel. Hlídkou MP byla vyrozuměna PČR, která 
se dostavila na místo a celou věc si převzala 
k dalšímu šetření.

u 2. 1. ve 23:34 spatřila hlídka při kontrolní 
činnosti v ul. Grégrova krátce před půlnocí muže, 
jenž porušoval nařízení o zákazu vycházení. Ten 
uvedl, že byl navštívit svou rodinu a nyní směřuje 
domů. Muž měl v kapse pouzdro na písemnosti, 
o němž tvrdil, že jej nalezl v ul. Grégrova. V pouzdře 
se nacházelo osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla a doklad o pojištění vozidla. Hlídka provedla 

kontrolu přilehlého parkoviště, kde se nacházelo 
vozidlo, které mělo otevřené zadní dveře. Lustrací 
byl zjištěn majitel vozidla, který se dostavil na 
místo. Při prohlídce svého vozidla zjistil, že se 
mu někdo pokusil odcizit autorádio a z přihrádky 
u spolujezdce byly odcizeny doklady od vozidla. 
Majitel hlídce sdělil, že své vozidlo po zaparkování 
řádně uzamkl. Na místo byla přivolána hlídka 
OO PČR. Muž, u kterého strážníci našli doklady 
od vozidla, se následně ke spáchání TČ přiznal. 
Následnou lustrací bylo zjištěno, že muž měl již 
v minulosti problémy se zákonem. Hlídka PČR si 
celou věc převzala k dalšímu šetření. Přitěžující 

okolností pro pachatele může být i to, že čin byl 
spáchán v době nouzového stavu.
OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dětí
DS – dozorčí služba
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MěÚ – Městský úřad
MP – Městská policie 
DN – dopravní nehody
RZ – registrační značka
TČ – trestný čin

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

V únoru je to půl roku od slavnostního 
otevření turistického informačního 

centra Nelahozeves, které najdete v býva-
lé nádražní budově Nelahozeves zámek. Co 
se během té doby událo a jak fungujeme 
v době koronavirové?

Brána do centra Nelahozevsi
Kdo do Dvořákovy rodné vsi přijede vla-
kem a vystoupí na zastávce Nelahozeves 
zámek, jen těžko uvěří, že historické ná-
dražní budově před pár lety hrozila demo-
lice. Padající strop, zabedněná okna a ne-
pěkná „výzdoba“ graffiti. To už je naštěstí 
minulost!

Informační centrum spadá pod gesci ob-
ce Nelahozeves, která si budovu ve vlastnic-
tví Správy železnic dlouhodobě pronajímá. 
Účel provozování turistického infocentra 
s kavárnou je jednoznačný.

Chceme poskytnout zázemí a plnohod-
notné informace návštěvníkům a zároveň 
nabídnout kvalitní a chutné občerstvení 
z lokálních zdrojů. A především propagovat 
obec jako rodiště našeho nejslavnějšího hu-
debního skladatele. K tomuto účelu vzniká 
množství nových propagačních materiálů, 
pohlednice, odznaky atp.

Jsme „family friendly“. Ve výklenku je 
dětský koutek s hračkami a parádním vý-
hledem na kolem projíždějící vlaky.

Oživení tohoto místa bylo snem mnoha 
obyvatel Nelahozevsi. Mnozí se do přípravy 
rekonstrukce zapojili. Interiér navrhl nela-
hozeveský architekt, nábytek vyráběl místní 
truhlář, opravena byla i okolní původní pís-
kovcová zeď. Nelahozeves se dočkala repre-
zentativní vstupní brány do svého centra.

I bezprostřední okolí doznalo výrazných 
změn a práce stále nejsou u konce. Prostor 
před budovou infocentra se totiž propo-
jí s prostorem kolem gotického kostela  
sv. Ondřeje, který se také dočká opravy. 

Kostelík obec získala do svého vlastnic-
tví darem od Římskokatolické farnosti  
Kralupy nad Vltavou.

Infocentrum v době korony
Koronavirová opatření se nám nevyhnula, 
proto jsme nedlouho po otevření museli na 
necelé dva měsíce zcela zavřít. Když kon-
cem prosince došlo k dalšímu lockdownu, 
rozhodli jsme se, že vyjdeme vstříc zájmu 
místních. Proto máme každý víkend mezi 
14. a 17. hodinou otevřené okénko a budeme 
tak fungovat i nadále, dokud se situace opět 
nerozvolní. Infocentrum je jinak zavřené 
a funguje on-line.

Máte-li nějaké dotazy, můžete nám kdy-
koli napsat na e-mail infocentrum@nela-
hozeves.cz nebo zprávu přes Facebook, kde 
jsme k dohledání jako @infonelahozeves 
(Infocentrum Nelahozeves), kam dáváme 
veškeré aktuality a lokální zajímavosti. Ta-
ké nás můžete sledovat na Instagramu, kde 
nás najdete jako @visitnelahozeves.

Jakmile se pravidla uvolní, znovu  
otevřeme. Věříme, že se po zklidnění  
situace informační centrum stane i dějiš-
těm menších kulturních akcí, na nichž se 
budeme společně setkávat.

SOŇA BRUNNEROVÁ,

 ON-LINE PRACOVNICE INFOCENTRA

Nový cíl turistiky v Nelahozevsi

Informace o MP a její veškeré aktivity naleznete na www.bezpecnekralupy.cz.
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Foceno v prosinci 2020 během rozvolnění opatření
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Městské MUZEUM ÚNOR 2021
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

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

Kancelář kulturního domu Vltava je otevřena 
každý všední den od 8:00 do 12:00 hod.
Pokladna je do odvolání uzavřena.

ÚNOR 2021
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
Současná situace nám zatím nedovoluje do-
končit základní taneční kurzy pro mládež 
z roku 2020. Řešení by nastalo v podobě 
jarního rozvolnění současných opatření. 
Druhou variantou by bylo nabídnutí do-
končení kurzů v podzimních termínech. 
O konečném řešení budeme samozřejmě 
s předstihem informovat.

Zápis do základních tanečních kurzů 
a společenské výchovy pro mládež na rok 
2021 jsme nuceni z původního termínu 
10. února posunout na pozdější dobu.

Do nových kurzů se budete moci 
zapsat od čtvrtka 10. června 2021.

Informace k zakoupeným vstupenkám na 
akce, které se měly konat v roce 2021.
Vstupenky na akce, jež se neuskutečnily 
v plánovaném termínu v roce 2021 (zruše-
né či přesunuté), je možné vrátit do dvou 
měsíců následujících po daném termínu. 
Pokud by byl náhradní termín naplánován 
na dobu kratší než dva měsíce od původ-
ního, je vstupenky možné vrátit nejpozději 
čtrnáct dnů před tímto novým termínem.

Postup vracení vstupenek je stejný ja-
ko na akce z roku 2020 (případně viz  
www.kasskralupy.cz).

Pokud víte, že nás v lepších časech opět 
navštívíte, je možnost místo peněz přijmout 
poukaz v hodnotě vrácené vstupenky, který 
lze uplatnit na dalších akcích.

Po dobu nouzového stavu je poklad-
na uzavřena. Kancelář je otevřena každý  
všední den od 8:00 do 12:00.

Po ukončení nouzového stavu se vrátíme 
k běžnému provozu pokladny i kanceláře.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na vaši 
návštěvu v lepších časech.

KRALUPSKÝ MASOPUST 
– ZRUŠENO
Milí Kralupané,
aktuální epidemická situace nám očividně 
nedovoluje uspořádání kralupského maso-
pustu k datu 6. 2. 2021. S lítostí oznamuje-
me, že se letošní ročník ruší a budeme věřit 
v setkání v tom příštím.

V mezičase pro vás budeme připravovat 
méně tradiční venkovní akce, jako jsou 
oslavy Dnů matek a otců, které by se ko-
naly v dané svátky v zahradě KaSSu.

Také vás hodláme na našich faceboo-
kových stránkách zásobovat odkazy na  
kulturní pořady v podobě streamu.

L etošní rok je rokem básníka Jaroslava 
Seiferta, k němuž se vztahují hned dvě 

životní výročí. 
Muzeum se této tematice bude věnovat 

téměř celý rok.
 První akcí na Facebooku a webových 
stránkách je možnost shlédnutí souboru 
fotografií ze třech smutečních zastavení 
ze dne 21. 1. 1986, věnovaných rozloučení  
s J. Seifertem, vrcholících pohřbem na 
místním hřbitově.

 Nesnadno se mi píše, že muzeum v Kralu-
pech je od 18. 12. 2020 opětovně a stá-
le pro návštěvníky uzavřeno. Do odvo-
lání. Vůbec si netroufám odhadnout délku 
trvání tohoto opatření.

 Od 21. ledna je zpřístupněna (bez ver-
nisáže) krátkodobá výstava:

„VÝSTAVA PRO POTĚŠENÍ... aneb 
co jste ještě v muzeu neviděli“.

Výstava zde bude k dispozici po celou do-
bu měsíce února (do 27. 2.), takže se snad 
dočkáme i skutečných návštěvníků. 

Do té doby budou šoty z výstavy umís-
ťovány na našich adresách na sociálních 
sítích.

Především upozorňuji na vystavení cír-
kevního bohoslužebného roucha (ornátu) 
z poloviny 19. stol., které v minulém roce 
prošlo náročným restaurátorským zása-
hem. Předmět nám daroval zdejší děkan  
D. Řezanina.

Zatím vás zveme na náš web (především 
složka on-line) i Facebook, kde pro vás stá-
le připravujeme mnohé zajímavosti, videa, 
obrázky. Tam budou oznamovány i novin-
ky o návštěvnickém provozu. Především 
o opětovném zpřístupnění naší instituce.

 18. března, by měla proběhnout vernisáž 
výstavy obrazů „Veronika Tučková – Za 
oponou“. Ovšem, kdo ví…

JAN RACEK, ŘEDITEL

  

„Šach mat“
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Pravidla soutěže:
Soutěž je určena široké veřejnosti bez roz-
dílu věku a vzdělání. Soutěžní otázky bu-
dou zveřejňovány v 5 částech, které vždy 
najdete otištěné v Kralupském Zpravodaji 
od měsíce února až po měsíc červen. 

Poté všech 5 vyplněných částí otázek 
a úkolů zašlete najednou poštou na adre-
su: Městské muzeum v Kralupech n. Vlt., 
Vrchlického 590, 278 01 Kralupy n. Vlt., 
heslo „Soutěž JS“. Lze je zaslat i e-mailem 
na adresu kralupského muzea. Je možné je 
také vhodit do poštovní schránky u vcho-
du do muzea či osobně předat zaměstnan-
cům muzea. Záleží na vás, kterou z cest si 
vyberete.

Pravidla soutěže najdou zájemci také na 
webových stránkách muzea či Facebooku.

Vzhledem k oznámení výsledků těm nej- 
úspěšnějším, připište k odpovědím také vaše 
jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, tele-
fon a případně e-mailový kontakt. Všechny 
tyto údaje použijeme pouze pro vyhodnocení 
a oznámení výsledků soutěže a pro pozvání 
těch nejlepších na slavnostní předání cen.

Vyhlášení výsledků proběhne v rám-
ci Festivalu poezie a přednesu Seifertovy 
Kralupy v druhé polovině září r. 2021. Na 
nejlepší účastníky soutěže čekají zajímavé 
ceny. Více informací uvedeme až nastane 
ten pravý čas.

Pozor!
Prvních 7 otázek a úkolů – začínáme 
právě teď v únorovém čísle Kralupského  
Zpravodaje:

10. ledna 1986 dotlouklo básníkovo srd-
ce; 21. ledna se konaly smuteční obřady dr-
žitele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava 
Seiferta na několika místech.

1/ Jaké bylo jedno z posledních přání básníka? a/ být 
pohřben v Praze na Vyšehradě; b/ být pohřben s rodinou 
na hřbitově v Kralupech n. Vlt.; c/ neměl konkrétní přání
2/ Ve kterém roce získal Jaroslav Seifert Nobelovu  
cenu za literaturu? a/ 1981; b/ 1984; c/ 1985
3/ V naší historii máme dva držitele Nobelovy ceny, 
oba jsou Jaroslavové. Víte, kdo je ten první Jaroslav, 
který získal NC a v jakém oboru? Doplňte příjmení, 
obor oceněného a rok udělení.
4/ 21. leden roku 1986 byl dnem, kdy se uskutečnily 

smuteční obřady věnované zesnulému básníku J. Seifer-
tovi. Víte, kolik těch obřadů vlastně bylo? a/ 2; b/ 3; c/ 4
5/Jeden ze smutečních obřadů se konal také na kra-
lupském hřbitově. Který básník (přítel JS) měl u hrobu 
smuteční řeč? Poznáte jej na fotografiích podle bílého 
hyacintu a veršů v Pamětní síni v kralupském muzeu 
(pozn. Až nám bude dovoleno expozice otevřít.).
6/ Napište, komu bývalá STB nedovolila vstup na kra-
lupský hřbitov – poklonit se památce básníka a položit 
květinu 21. 1. 1986.
7/ Každoročně v září se v Kralupech koná dvoudenní 
Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. 
Napište jméno vzácné osoby, která se téměř pravidelně 
tohoto svátku poezie zúčastňuje a vstřícně spolupracu-
je s naším muzeem.

Dalších 7 úkolů očekávejte v březnovém 
čísle Zpravodaje.

(pozn. Správné odpovědi ze všech 5 čás-
tí uveřejníme ve Zpravodaji i na muzejním 
webu spolu s vyhlášením výsledků soutěže, 
tj. v září 2021.)

Milí čtenáři i obdivovatelé poezie, přejeme 
vám příjemné chvíle při luštění otázek a úko-
lů, brzy na viděnou – snad již také v muzeu.

Za kralupském muzejníky
 IVETA BENDÍKOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE MUZEA

■ Městské muzeum v Kralupech n. Vlt. vyhlašuje soutěž pro širokou veřejnost, která připomene seifertovské dvojí 
výročí v roce 2021 – 35 let od skonu básníka (10. 1. 1986) a 120 let od jeho narození (23. 9. 1901).

Vyhlášení soutěže Jaroslav Seifert

Poslední rozloučení  
s J. Seifertem  

v Břevnovském klášteře

Rozloučení s básníkem  
na kralupském hřbitově

Pohřeb J. Seiferta 
v Rudolfinu
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jubilanti�

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ÚNORU 2021
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti
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45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

 Marodíte, nestíháte? Nabízím venčení psů v Kralupech 
nad Vltavou v odpoledních hodinách, zdarma. SMS na číslo 
720 032 229.

 KOUPÍM LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší 
množství vítáno. Přijedu. Tel. 721 442 860.

soukromá inzerce�

Z důvodu výskytu nemoci covid-19 a s tím spojeným omezením jsme pro vás připravili 
vycházky pro 45. sezónu až od dubna. Snad se situace uklidní a všechny akce proběhnou 

bez omezení. Přesto jsme raději zvolili program zaměřený pouze na exteriéry. Doufáme, že 
vás to neodradí a zachováte nám přízeň.

Příspěvky se budou hradit přímo na vycházkách. 
Děkujeme za pochopení. Výbor KPP

DUBEN .........................Dendrologická zahrada Průhonice (Jana Spurná)
KVĚTEN .......................K rozhledně Doubravka (Helena Zákoucká)
ČERVEN .......................Tichým údolím z Únětic do Roztok (Milena Vovsová)
ZÁŘÍ ..............................Po naučné stezce Prokopským údolím – Butovické hradiště
 (Milena Vovsová)
ŘÍJEN ...........................Barvy podzimu v Šáreckém údolí (Milena Vovsová)
LISTOPAD...................Letohrádek Hvězda v Nové oboře (Ilona Očenášková)
PROSINEC ..................Karlův most, součást Královské cesty (Milena Vovsová)

Změna programu vyhrazena.

80 let
Božena Sobotková

Vladimír Toužimský

85 let

Jana Kozlová

Marie Tlustá

Josef Štrop

Irena Vrbová

Helena Černá  

90 let

Ingeborg Kolaříková

Miroslav Tichý

Eva Čurdová

91 let Antonín Vlach

92 let Božena Slapničková

93 let Květuše Habartová

95 let
Marie Vidímová

Věra Skrbková

96 let Helena Šprincová

Č eský svaz ochránců přírody (ČSOP) vy-
hlašuje rok 2021 Rokem vážek a nabízí 

finanční pomoc i na jejich ochranu. 
Během roku budou, dovolí-li koronavi-

rus, po celé České republice probíhat zají-
mavé aktivity, díky kterým se veřejnost do-
zví více o této pozoruhodné skupině hmyzu 
i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však 
ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na 
pomoc vážkám.

Proč zrovna Rok vážek? Kromě toho, že 
vážky jsou krásné a samy o sobě pozoru-
hodné, jsou i symbolem zachovalých vod-
ních ploch a mokřadů. Míst, kterých je 
i přes řady politických proklamací o nut-
nosti zadržování vody v krajině stále větší 
nedostatek. Nejen, že se neobnovují do-
statečně rychle, ale leckde dosud i mizí 
(jsou zaváženy apod.) či jsou nevhodným 
hospodařením (např. intenzivní chov ryb) 
degradovány. Český svaz ochránců příro-
dy by rád, aby si lidé začali mokřadů více 
vážit, napomáhali jejich obnově a bránili 
jejich zániku. Nejen jako míst, k nimž obra- 
címe své zraky coby k přirozené „klimati-
zaci“ v dobách letních veder, ale i míst pl-
ných života, plných nejrůznějších, mnohdy 
i velmi vzácných, rostlin a živočichů. Právě 
vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho 
symbolem.

Český svaz ochránců přírody pečuje o řa-
du mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje 
tato místa veřejnosti. Nabízí však také fi-
nanční pomoc dalším subjektům, které by 
se chtěly do ochrany (nejen) vážek zapo-
jit. V rámci Národního programu ČSOP 

Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat 
o finanční podporu jak na mapování vzác-
ných druhů, tak na drobnější praktická 
opatření v terénu, mimo jiné právě třeba 
na obnovu tůní, jež potřebují vážky pro 
své přežití. Ti, kteří se chtějí starat o něja-
ký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit 
do dalšího programu ČSOP – založit po-
zemkový spolek. Pozemkové spolky jsou 
organizace, chránící cenné přírodní loka-
lity a pečující o ně na základě vlastnického 
či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP 
nabízí zájemcům o založení pozemkového 
spolku pomoc nejen finanční, ale i meto-
dickou, odbornou a právní. Bližší informa-
ce o obou programech ČSOP i o aktuálně 
vyhlášených výběrových řízeních, jejichž 
uzávěrka je v polovině března, najdete na 
webových stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by ČSOP 
rád upozornil na ohrožení konkrétní sku-
piny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost 
k zapojení do její ochrany. Očekávat bě-
hem roku můžete vycházky za tajemstvím 
mokřadů, putovní výstavu o vážkách a je-
jich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká 
překvapení. Sledujte aktuality na webových 
stránkách www.csop.cz.

Generálním partnerem Národního pro-
gramu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou 
Lesy České republiky, s. p., program je dá-
le spolufinancován Ministerstvem život-
ního prostředí, Nadačním fondem Veolia  
a Nadací Ivana Dejmala.

Bližší informace: Jan Moravec, Čes-
ký svaz ochránců přírody, tel. 777 063 340.

Omlouváme se jubilantům  
za tiskovou chybu v lednovém čísle 
a chybné uvedení jejich výročí.

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslavili

v LEDNU 2021
významná životní jubilea, 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

85 let

Alžběta Bodnárová

Karel Vápeník

Marie Váňová

90 let

Marie Kožmínová

Miroslav Panocha

Václav Horký

Rok vážek a jejich ochrana
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
17. 12. Eduard Fliťar 68 let

18. 12. Irena Hlávková 93 let

20. 12. František Nový 81 let

21. 12. Erich Fischer 85 let

31. 12. Ondřej Kumhala 33 let

31. 12. Václav Unger 72 let

4. 1. Petr Tůma 49 let

5. 1. Vilém Zvonař 79 let

6. 1. František Čermák 74 let

10. 1. Štefan Kasala 59 let

13. 1. Jiří Dvořák 76 let

13. 1. Jaroslav Hofman 89 let

13. 1. Zdeněk Nygrýn 86 let

14. 1. Václav Beneš 72 let

15. 1. Danuše Štěpánová 81 let

19. 1. Jindřiška Holeková 85 let

vzpomínky�
3. 2. uplyne sedm smutných let,  
co nás opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan LADISLAV 
PROKOPEC. S láskou vzpomíná dcera 
Jana s dětmi a vnoučaty

Srdce jihne vzpomínkou
na krásné chvíle s maminkou.
3. 2. je tomu jedenáct let,
kdy přišel o ni tento svět. 
Věnujte prosím myšlenku malou
na paní VLASTU STAROU.
Děkují dcery s rodinami.

poděkování�
KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 

do každé domácnosti
Dostávejte pravidelnou dávku KZ 

také v elektronické podobě.
Platba předem na půl roku nebo 
rok dopředu. Neplatíte nic navíc.

Více informací na e-mailu 
zpravodaj@mestokralupy.cz.

Ze srdce děkuji panu MICHALU ŠLÉGROVI za 
poskytnutí první pomoci mému zesnulému mu-
ži Františku Čermákovi. Pan Šlégr se v nouzové 
situaci zachoval velmi statečně, jsem mu ne-
smírně vděčná za jeho pomoc, ochotu a laska-
vost. Pan Šlégr je důkazem toho, že se i v této 
těžké době najdou lidé se srdcem na pravém 
místě.  DĚKUJI VÁM, BARTONÍKOVÁ

Z dravíme všechny rodinné pečující i zá-
jemce o problematiku Alzheimerovy 

nemoci či různých druhů demence. Naše 
organizace Dementia stále přichází s nový-
mi způsoby, jak podpořit domácí pečující, 
kteří se starají o své blízké trpící porucha-
mi paměti.

Vzhledem k pokračující karanténě klade-
me nyní důraz na elektronické poradenství; 
zastihnete nás na telefonu 602 461 297, na 
e-mailu kralupy@dementia.cz nebo na cha-
tu https://dementia.cz/chat/. K dispozici 
jsou vám odborníci v oblasti sociální prá-
ce, práva, neurologie, psychiatrie, výživy 
i duchovní péče.

V našem městě funguje individuální po-
radenství. S pracovnicí se můžete setkat 
i osobně, jde totiž o konzultaci pouze ve dvou 
účastnících za dodržení všech ochranných 
opatření.

Děkujeme za pomoc i Kralupskému Zpra-
vodaji, který naše informace zveřejňuje. 
Díky této spolupráci si k nám našla cestu 
už celá řada zájemců, jimž naše podpora 
usnadnila život.

Pokud potřebujete pomoc, nebo vás tato 
problematika zajímá, nebojte se ozvat. Veš-
keré naše služby jsou zdarma.

Těší se na vás
GABRIELA PONERT, DEMENTIA

S politováním oznamuje-
me, že nás navždy opusti-

la a odešla do zdravotního nebe 
dne 19. 1. 2021 kralupská rodač-
ka a bývalá zdravotní sestra paní 
Jindřiška Holeková. Svůj pracov-
ní život zasvětila a zcela věnovala 
zdravotnictví. Dlouhá léta půso-
bila jako předsedkyně zdravotní 
a sociální komise. Od začátku devadesátých 
let se stala kralupskou zastupitelkou a osm 
let byla i radní. Neúnavně se věnovala do- 
brovolné práci v Českém červeném kříži, za 
což obdržela nejednu pamětní medaili. Na 
svém kontě měla stovky přednášek o první 
pomoci. Byla neúnavnou organizátorkou 
akcí zdravotnického charakteru, navště-
vovala jubilanty ve vysokém věku v jejich 
bydlištích. Za dlouholetou činnost v oblasti 

zdravotnictví a sociálních věcí, 
za aktivní přístup v péči o staré 
občany jí bylo v roce 1997 udě-
leno čestné občanství. Celý ži-
vot raději dávala, než brala, svůj 
elán, energii a úsměv dovedla 
přenést na druhé. Dovolte nám 
tedy společně si s láskou zavzpo-
mínat a na závěr použít její slova: 

„Abychom se často slyšeli, vídali, vnímali, 
milovali a byli zdraví.“

RODINA ŠTARKOVA

Oficiální veřejné rozloučení s paní 
Jindřiškou Holekovou bude začátkem 
března při ukládání urny do rodinné-
ho hrobu v Kralupech nad Vltavou. 
Přesný termín bude zveřejněn v břez-
novém Kralupském Zpravodaji.

Snažíme se usnadnit život

Život ve jménu pomoci druhým

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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

ZPRAVODAJ na webu
KralupsKý

doplněno o televizní reportáže w rozšířené verze i exklusivní příspěvky w k přečtení i příspěvky z předchozích let

NOVĚ PŘEHLEDNĚ ATRAKTIVNĚ

pohodlně z pc, 
mobilu i tabletu

Vážení Rodáci a příznivci Kralup, vzhledem 
k situaci s pandemií je nutné odložit na neur-
čito naše tradiční setkání na Výroční schůzi.

Předběžně je plánován zájezd na květen 
a červen a vycházka do Obory Hvězda.
Dle situace bude vše včas oznámeno  
v Kralupském Zpravodaji.
Na setkání se už velmi těší členky Výboru.

21. 1. nás ve svých 75 letech opustila 
paní Vlasta Brixová. Jejímu životu se 
budeme věnovat v březnovém čísle KZ. 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ÚNOR 2021

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

CESTA DO KRALUPSKÉ 
MINULOSTI I.

Po úspěšné venkovní hře Za tajemstvím kra-
lupských vodníků přichází nová hra s názvem 
Cesta do kralupské minulosti I. Vydejte se 
s námi za osobnostmi a příběhy z kralupské 
historie. Herní plán a pravidla ke stažení na 
www.ddmkralupy.cz.

CESTOVATELSKÁ 
PŘEDNÁŠKA – KOSTARIKA
Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhod-
li avizovanou cestovatelskou přednášku Anny 
Czechmanové uskutečnit alternativním způso-
bem. Od 1. února 2021 si budete moci stáh-
nout, resp. prohlédnout, elektronickou podo-
bu poutavého vyprávění z cesty po exotické 
Kostarice. Odkaz na tuto přednášku uveřejní-
me na našem webu a FB.

KERAMICKÁ HLÍNA  
V DDM KRALUPY
Přijďte si do DDM Kralupy pro keramickou hlí-
nu, vytvořte si doma svůj výrobek, přineste jej 
zpět a my vám ho vypálíme.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ZIMA 
V KRALUPECH
Jak jsme se v lednu přesvědčili, tak se zima ob-
čas zatoulá i do Kralup nad Vltavou a jejich blíz-
kého okolí. Pojďte si s námi uchovat vzpomínky 
na letošní zimu. Vyfoťte (fotoaparátem či mobi-

Témata našich letních pobytových táborů 
jsou opět lákavá. 3. – 10. 7. Hry bez hranic,  
24. – 30. 7. S Večerníčkem do pohádky,  
30. 7. – 8. 8. Kód růže, 8. – 17. 8. Mokropoly, 
17. – 24. 8. Děti květin (RETRO)

lem) letošní zimu v Kralupech a okolí. Fotografii 
(jen jednu) pak zašlete na fisar@ddmkralupy.cz. 
Soutěž trvá do 28. února 2021.

ZABIJAČKOVÉ HODY 
4. 2. 2021 budou před DDM Kralupy probíhat 
nefalšované zabijačkové hody firmy Kohout 
a synové. A co vás čeká? Klasické zabijačko-
vé dobroty (černá ovarová polévka, zabijačkový 
guláš, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka atd.). Koná-
ní akce samozřejmě závisí na aktuální situaci 
a omezeních spojených s epidemií covid-19.

ON-LINE VÝUKA V DDM 
KRALUPY
I přes uzavření DDM se snažíme dětem z našich 
kroužků poskytovat náměty, úkoly a inspiraci. 
Řadu námětů zasílají lektoři dětem prostřed-
nictvím e-mailu. U vybraných zájmových útvarů 
probíhá on-line výuka prostřednictvím PC. Děti 
tak mohou cvičit jógu, tanec nebo hru na kytaru.
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

N a naší škole působí již dlouhodobě or-
ganizace Semiramis z.ú., jež realizuje 

na 2. stupni preventivní programy, které 
začínají stmelováním kolektivu až po blo-
ky s názvem Já a ty. Tříhodinová setkání se 
konají dvakrát ročně a účastní se jich tříd-
ní učitel, posilují se tak vztahy založené na 
důvěře a pochopení. Díky realizaci těchto 
programů se nám daří včas podchytit ne-
gativní jevy v kolektivu a reagovat na ně.

Neuměli jsme si představit, že i tyto pro-
gramy mohou proběhnout on-line. A vše 
je možné! Již několik týdnů se uskutečňují 

on-line setkání s lektorkami Semiramis. 
Obsah programu byl trochu pozměněn, ale 
odezva je výborná. Jsme rádi, že se nám  
setkání v této nelehké době podařila.

Projekt byl realizován s finančním  
přispěním Středočeského kraje. Také Měs-
to Kralupy nad Vltavou poskytlo finanční 
dorovnání.

Děkujeme třídním učitelům, všem třídám 
a Semiramis z.ú.

JITKA HOKEŠOVÁ, METODIČKA PREVENCE

MICHAELA GLEICHOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

Fungování naší 
školy v této 
nelehké době

ZŠ JODLOVA

P o vánočních prázdninách, počátkem 
nového roku, zůstala většina škol na 

základě vládních opatření zavřená. Vý-
jimkou zůstaly mateřské školy, první 
a druhé ročníky škol základních a také 
školy speciální, tedy i ta naše (Základní 
škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 
příspěvková organizace). I když organi-
zace není vždy jednoduchá, aby škola spl-
ňovala všechna preventivní hygienická 
opatření, vedení školy tuto úlohu zvládá 
na jedničku. V celé budově, a to po celou 
dobu vyučování, mají všichni vyučující 
a zaměstnanci školy na ústech roušky, 
pravidelně se větrají všechny prostory 
školy a několikrát za den probíhá dezin-
fekce předmětů a samotných tříd. Také 
školní jídelna pro děti funguje v jiném 
režimu, než jak jsme byli doposud zvyklí. 
Pro naši školu je ve školní jídelně v zá-
kladní škole Komenského nám. č. 198 vy-
hrazena speciální místnost, kde se naše 
děti stravují odděleně. Obědy jim donáše-
jí přímo jejich vyučující, kteří s rouškou 
dojdou k výdejnímu okénku pro obědy 
všech dětí, aby byl zajištěn co nejmenší 
možný kontakt obou škol. 

Jediný velký rozdíl oproti současnému 
provozu škol základních je takový, že vět-
šina našich dětí, ze zdravotních, mentál-
ních a jiných důvodů, nemůže nosit roušky 
na ústech v době vyučování. I přes tento 
fakt funguje naše škola výborně s téměř 
stoprocentní účastí žáků. Neevidujeme za-
tím žádné procento nákazy u našich dětí 
a doufáme, že tomu tak bude i nadále. Přes 
všechny komplikace a různá omezení jsme 
rádi, že se naše děti mohou i nyní vzdělávat 
prezenční formou, jelikož distanční forma 
výuky je vzhledem k jejich hendikepům ve-
lice komplikovaná.

HANA MAZOCHOVÁ, 

ASISTENTKA PEDAGOGA

Preventivní programy
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C elkem přes 400 hodin týdně tráví studenti 
a pedagogové DG on-line výukou; další desítky 

hodin se na ni doma připravují a zpracovávají zada-
né úkoly./ (Co to je) Lolko: Studentský parlament 
zpestřil žákům vánoční prázdniny školním turnajem 
v týmové počítačové hře League of Legends alias 
Lolko; další připravovanou soutěží, kterou doprovodí 
slovem moderátoři a bude streamovaná on-line, je 
CS:GO./ Příjemný poslech: Reportáž studentů DG 
o osudech kralupské rodačky a šampionky ve stol-
ním tenise Elišky Krejčové odvysílal Český rozhlas 
v rámci Příběhů 20. století./ ¡No pasarán! Studenti 
španělštiny absolvovali virtuální únikovou hru zamě-
řenou na procvičování slovní zásoby a gramatických 
jevů z dílny jazykové školy DICE ve španělské Sala-
mance a společnými silami osvobodili Marii z rukou 
únosců./ Zveme vás: On-line beseda o přijímacím 
řízení na Dvořákově gymnáziu se uskuteční ve středu 
3. 2. 2021 od 17:30.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

D ěvčata a chlapci, deváťáci, nyní vypisují 
přihlášky na střední školy. Budou od 

září jezdit do jiných měst? Chtějí trávit hod-
ně vzácného času v dopravních prostřed-
cích? Chtějí své studium rodičům prodražit? 
Nebo vystudují v Kralupech? Naše město 
má 3 střední školy, tak proč by jezdili jinam, 
řekněte. Máte pravdu. Dvě z nich jsou tech-
nické a nabízejí perspektivní obory žádané 
na trhu práce i na vysokých školách.

V SOŠ – střední odborné škole lze studo-
vat moderní chemický obor analýza potravin 
a neméně atraktivní obor informační techno-
logie se zaměřením na počítačové sítě. 

V SOU – středním odborném učilišti se 
připravují pro vstup do praxe nejen řeme-
slníci s výučním listem strojní mechanik 
a elektromechanik pro zařízení a přístroje, 
ale i žáci maturitních oborů, jejichž někteří 

absolventi pokračují ve studiu na vyšších 
nebo vysokých školách, mechanik elektro- 
technik a chemik operátor se zaměřením 
na farmaceutickou výrobu.

Vše podstatné o škole, oborech a přijí-
macím řízení se dozvíte buď při osobní  
návštěvě naší školy (dle předchozí domluvy 
na adrese sekretariat@edukra.cz) nebo na 
stránkách školy www.edukra.cz. Informace 
také na tel. 315 723 415 nebo 602 220 029.

Na webu naší školy si najděte v Pře-
hledu novinek OTÁZKY A ODPOVĚDI 
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, PŘIHLÁŠKY 
KE STUDIU SŠ a v záložce Pro uchazeče 
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO  
1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021–2022.

Rádi přivítáme nejen kralupské deváťáky 
mezi techniky – středoškoláky!

J. MAZOURKOVÁ, SOŠ A SOU KRALUPY

SOŠ A SOU

Z ískání výučního listu i maturitní zkouš-
ky za 4 roky!

Kralupská SOŠ a SOU nabízí od září 2021 
žákům 9. tříd ZŠ unikátní možnost studia – 
získání výučního listu zároveň s maturitní 
zkouškou v oboru mechanik elektrotech-

nik. Na konci 3. ročníku svého studia mo-
hou studenti složit závěrečnou zkoušku, 
a získat tak výuční list v oboru elektrome-
chanik pro zařízení a přístroje. Ve svém  
4. ročníku se budou připravovat ke zkouš-
ce maturitní.

Více informací na tel. 602 220 029 nebo 
315 723 415.

D alší měsíc je za námi a pro amatérský 
sport stále není zřetelné žádné světlo 

na konci tunelu. Náš florbalový klub Kralupy 
Wolves však nebere současnou situaci jako 
katastrofu, nýbrž jako příležitost, kterak se 
posunout zase o kus dál. My funkcionáři 
neleníme a připravujeme spoustu projektů, 
které se chystáme spustit, až PEjSek trošku 
zkrotne. Ten zatím nejúspěšnější – outdoo- 
rová hra Vlčí stezka – přilákal přes 200 
účastníků, kterým za jejich účast moc dě-
kujeme a v budoucnu připravíme určitě něco 
podobného. Již teď však mohu prozradit, že 
pro ty úplně nejmenší, bude v únoru spuště-
na Lupíkova stezka, díky které budou mo-
ci zejména předškoláci prozkoumat pravý 
břeh Vltavy. Poklad v truhle a hravé úkoly 
budou samozřejmostí. Sledujte tedy náš web  
www.kralupywolves.cz nebo naše sociální sítě  
@kralupywolves, ať Vám start neunikne! 
Ani naši hráči nelení a v komplikovaných 
podmínkách se připravují formou on-line 
tréninků nebo ve dvojicích při venkovních 
trénincích. Udržet si totiž alespoň minimál-
ní tréninkovou morálku vidíme v klubu ja-

ko nezbytné minimum pro kvalitní restart 
klasického tréninkového i soutěžního pro-
cesu. Celý klub se snažíme „udržet ve stře-
hu“ pravidelnými elektronickými newslette-
ry, které informují naše členy o novinkách 
v klubu, chystaných či běžících projektech, 
doporučených individuálních trénincích či 
celoklubových výzvách, kde jednotlivé tý-
my soupeří mezi sebou v předem daných 
cvicích. Tou zatím poslední byla výzva Vlci 
v pravém úhlu, kde proti sobě soupeřily jed-
notlivé kategorie ve cviku „lyžař“.

Každý den mohl hráč splněním cviku zís-
kat bod pro svůj tým a tím ho posunout 
k vytoužené celoklubové výhře – velkému 
dortu pro svoji kategorii.

Na našem novém Youtube kanále můžete 
mimo historických reportáží najít i skvě-
lou rubriku Vlci na drátě, kde zpovídáme 
zajímavé členy klubu o jejich sportovním 
a osobním životě a snažíme se tak představit 
i zákulisí klubu. Sledujte nás na sociálních 
sítích, webu nebo v tisku a my vám ukáže-
me, že se dá fungovat také v této PSÍ době!

JIŘÍ CIMLER, MANAŽER KLUBU

Pes vlka nikdy nezastaví

Jedinečná příležitost!

Termín přihlášek  
na střední školy se blíží!
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Lucie Chytrá se věnuje judu už celé 
čtvrtstoletí. Zažila velké úspěchy, 
osudový pád i úspěšný návrat na 
milované tatami.

T rénuje nejen děti na Kladně a v Kralu-
pech nad Vltavou, ale i dospělé. Vede 

školení trenérů, kteří se ucházejí o licen-
ci na trénování juda. Dále je předsedkyní 
trenérsko-metodické komise a trenérkou 
juda ve Středočeském krajském svazu juda. 
Judistům se věnuje nejen na trénincích, 
ale i soustředěních a koučuje závodníky na 
soutěžích v Čechách i v zahraničí.

Jak jste se dostala k judu?
K judu jsem se dostala asi v 8 letech, kdy ve 
městě nebylo tolik výběru ze sportů a můj 
otec znal nějakého trenéra na judu, takže 
mě tam dal, a tak jsem tam začala chodit. 
Vzhledem k tomu, že mi sporty vždy docela 
šly, zůstala jsem u toho.

Zůstala jste u juda a stala jste se velmi 
úspěšnou.
Postupem času jsem se stala Mistryní re-
publiky, a to pak vlastně každý rok, dokonce 
někdy i ve vyšší věkové kategorii. Pokračo-
vala jsem trénovat právě na Kladně na Spor-
tovním gymnáziu a v místním klubu. Poté 
jsem přestoupila na střední školu do Prahy 
na Sportovní gymnázium také se zaměře-
ním na judo a začala jsem reprezentovat ČR 
v dorostenecké kategorii, juniorské i dospě-
lé, kde jsem se stala profesionální judistkou, 
a dále jsem reprezentovala ČR po celém světě 
během přípravy a turnajů v judu. Po střed-
ní škole jsem se věnovala naplno judu a při 
tom jsem vystudovala vysokou školu na Kar-
lově Univerzitě, která se také věnuje spor-
tu – FTVS (fakulta tělesné výchovy a spor-
tu). Během své kariéry jsem byla 2. na ME 
juniorek v Chorvatsku, 5. na MS juniorek 
v Dominikánské republice, 3. na ME do 23 
let v Turecku, 7. na ME ve Vídni a 9. na MS 
v Tokiu. Ve 24 letech jsem se vážně zranila 
a musela jsem skončit s profesionálním ju-
dem. Poté jsem se stala právě trenérkou juda 
na Sportovním gymnáziu Kladno.

Lucie, mohu se Vás zeptat, co se Vám 
přihodilo?
Utrpěla jsem mrtvici – centrální mozko-
vou příhodu, při níž mi ochrnula polovi-
na strany těla a musela jsem se učit znovu 
mluvit, běhat, psát a plno dalšího. Denně 
jsem se snažila rehabilitovat, což bylo pa-
trné několik let, ale dnes to lidé prý běž-
ně nevidí.

Pomohlo Vám se s tímto stavem vyrovnat 
lépe, protože jste sportovec?
Předpokládám, že ano. Pracovala jsem na 
sobě denně, což souvisí právě s mojí nátu-
rou, ale určitě mi velmi pomohla má rodi-
na, tehdejší přítel, kamarádi a lidé kolem 
mě, bez kterých by to určitě nešlo. Za což 
jim velmi moc děkuji.

V jaké kondici je dnes kralupský oddíl, kde 
trénujete? 
Kralupské judo má výbornou úroveň. Vždy 
se jednalo o jeden z nejlepších oddílů a v po-
sledních letech je to dokonce nejúspěšnější 
oddíl ve Středočeském kraji. Zájem o judo je 
relativně obrovský. Asi největší podíl má na 
tom Lukáš Krpálek, můj tehdejší reprezen-
tační kolega a miláček nejen všech judistů. 
Jedná se o ikonu juda, Olympijského vítěze, 
Mistra světa a Mistra Evropy v judu, kte-
rý má všechny ctnosti judisty, ke kterým je  
každý už od malička v oddílu veden. Morální 
kodex judisty klade velký důraz na zdvoři-
lost, odvahu, upřímnost, čest, skromnost, 
respekt, sebeovládání a přátelství. Judo 
v Kralupech má historii, velmi dobré zázemí 
podporované městem a až domácí atmosfé-
ru, kterou dokresluje přátelství judistů, jež 
mě po mé kariéře závodnice přivedlo zpátky 
k judu právě v Kralupech.

A jak jako trenérka zvládáte sportovní 
lockdown?
Nynější doba a s ní daná vládní opatření 
právě sportování vůbec nepřeje. Z pohle-
du trenérky to vidím velmi špatně, protože 
utužování zdraví právě sportem a vše, co 
k němu patří, je znemožněné. S tím souvisí 
i výchova v kolektivu, která teď není, obá-
vám se, že to ponese velké následky. Kaž-
dý si může sice zasportovat sám, ale ač já 
či jiní se o to snažíme, tak judo a s tím vše 

spojené je nenahraditelné. Děti i dospělí 
se na návrat velmi těší, ale obávám se, že 
je v nedohlednu v takovém stylu, na který 
jsme byli zvyklí a těšili se na něj.

Jakými nápady, invencí se s touto situací 
perete, abyste co nejvíce snížili negativní 
dopad zejména na fyzický a psychický stav 
Vašich svěřenců?
Co se týče fyzické zátěže, tak vzhledem 
k zimnímu období, které právě je, dochá-
zí pouze k pobídkám, aby přijali nějakou 
výzvu či námět na pohyb v domácím pro-
středí, různé on-line tréninky, které jsou 
na internetu k náhledu. Ohledně psychické 
zátěže pouze zvládáme různé postování za-
jímavých článků nebo jiných videí či čtiva, 
které snad slouží k propojení se a odreago-
vání svěřenců v dnešní době.

Abychom nekončili příliš depresivně. Co 
je na judu jako sportu nejkrásnější, jak 
byste nalákala děti a jejich rodiče, aby si 
ho vyzkoušeli?
Jak píše mezinárodní motto juda „Judo – 
more than sport“ neboli „Judo – více než 
sport“, tak právě to vyjadřuje podstatu 
tohoto sportu. Už od začátku výuky juda se 
dbá na výchovu dítěte a dodržování etikety 
v judu, která je vyžadována v tělocvičně, ale 
i platí v celkovém chování a jednání judisty. 
Takže se jedná o rozvoj dítěte z hlediska 
fyzického, ale zároveň i psychického. Být 
judistou je styl života. Jak říkáme, tak 
judisté jsou vlastně jedna velká rodina.

Máte nějaký osobní cíl, krédo či filosofii 
týkající se juda a Vaší role trenérky?
Když judo baví svěřence a lidi kolem mě, 
tak pak to baví, nabíjí energií a naplňuje 
i mě.

JINDŘICH KOHM, PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

ROZHOVOR s… Lucií Chytrou, trenérkou juda

Kralupské judisty trénuje bývalá reprezentantka
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Judisté kralupského 
oddílu v kategoriích 
mláďat, žactva  
a dorostu se svými 
trenérkami Lucií 
Chytrou a Katarinou 
Hronovou
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N a kralupské lyžaře, členy mládežnic-
kých družstev, padla tuto zimu deka. 

Bohužel se nejedná o sněhovou pokrývku, 
ale o smutek nad nemožností v zimních 
měsících trénovat a závodit. Sezóna lyža-
řů je krátká a nemůže se odbývat jindy než 
v zimních měsících. Vleky stojí pro všechny, 
malé závodníky nevyjímaje. Ačkoli vládní 
opatření umožňují individuální venkovní 
trénink pro všechny sportovce včetně tře-
ba běžkařů, malí sjezdaři tuto možnost ne-
mají. Některé oddíly suplují vleky sněžný-
mi skútry, jiní vozí lyžaře na horní stanice  
lanovek autem.

Je to škoda a zmar. Lyžařská výbava 
i oblečení je nakoupeno, děti z ní za rok 
až dva vyrostou. Chalupa Ski klubu Kra-
lupy v Roudnici v Krkonoších prošla re-
konstrukcí topného systému (za finanční 

pomoci sportovní komise města Kralupy) 
a čeká na svoje návštěvníky.

V zahraničí je umožněno alespoň závodit 
dospělým závodníkům. Toho bohatě vyu-
žívá i Martin Štěpán, člen Ski klubu Kralu-
py. Na přelomu prosince a ledna odjel sérii 
závodů v Itálii, Polsku, Rakousku i Chor-
vatsku. Přes ztížené tréninkové možnosti 
dosáhl nemalých úspěchů, kdy v Itálii ve 
středisku Alleghe před Vánoci postupně 
obsadil v CIT slalomech v silné konkurenci 
závodníků z 21 zemí nejprve 6. místo a po-
té 4. místo. Mezi svátky pak Martin vy-
razil do polských Tater, kde v Zakopaném 
ve FIS slalomech obsadil nejprve 2. místo, 
aby druhý den porazil všech 65 konkuren-
tů a zvítězil.

Lednová šňůra závodů pro Martina vy-
vrcholí Mezinárodním mistrovstvím ČR 

v rychlostních disciplínách konaných ve 
Špindlerově Mlýně.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.

PŘEDSEDA SKI KLUBU KRALUPY

V tomto díle představím patrně nejslav-
nější jméno, které kdy hokejovými 

Kralupy prošlo. Nebylo to už paradoxně 
v tom nejslavnějším období, orámova-
ným roky 1995–1999, nýbrž až v sezóně 
1999/2000. Po prodeji prvoligové licen-
ce na nedaleký Mělník přihlásily Kralu-
py na poslední chvíli svůj mužský A-tým 
alespoň do II. hokejové ligy. Ročník to byl 
až nečekaně úspěšný, HK Kralupy teh-
dy došly až do finále třetí nejvyšší sou-
těže a právě v té době se v jejich dresu 
mihnul talentovaný mladíček z Kladna  
TOMÁŠ PLEKANEC. „V té době se chodilo 
z juniorů na Kladně hrávat za chlapy 2. li-
ga do okolních měst. Dneska tak fungu-
jí Řisuty, pokud se nepletu. Dřív to byly 
právě Kralupy, Slaný a ještě jsem ve 2. li-
ze nastupoval také za Mladou Boleslav,“ 
připomněl pro náš web začátky své košaté 
hokejové kariéry hvězdný útočník. V Kra-
lupech odehrál během play off zmíněné 
sezóny 1999/2000 celkem 6 utkání s bi-
lancí 2 branek a 2 asistencí a určitě tohoto 
angažmá ve městě nad řekou Vltavou nikdy 

nelitoval. „Pro juniory je to ideální mezi-
skok před vstupem do extraligy. I pro mě 
osobně se jednalo o perfektní přechod mezi 
juniorskou extraligou a dospělým hokejem. 
Určitě mi to v té době moc pomohlo, proto-
že tenkrát byl mezi juniorským a dospělým 
hokejem velký rozdíl, což dnes už podle 
mě tak moc neplatí. Za mě je ale rozhodně 
i v dnešní době dobré pro hráče v junior-
ském věku hrát mezi dospělými.“ Plekanec 
byl draftován Montrealem Canadiens v ro-
ce 2001 z celkové 71. pozice. Po celou dobu 

své zámořské kariéry byl věrný Canadiens, 
pouze v sezóně 2017/2018 si odskočil na 
24 zápasů k rivalům do Toronta. Toužil po 
Stanley Cupu, ale tato mise bohužel skon-
čila již po 7 zápasech v prvním kole play 
off. Po svém návratu do Čech oblékal kla-
denský odchovanec v první lize dres svého 
mateřského klubu a současně na střídavé 
starty vypomáhal brněnské Kometě v ex-
tralize. Pod Špilberkem odehrál i komplet-
ní sezónu 2019/2020, aby se letos vrátil 
domů na Kladno. Tomáš Plekanec během 
své kariéry nastoupil také k 73 zápasům na 
mistrovství světa, k 10 utkáním na olym-
pijských hrách a k 3 duelům na Světovém 
poháru. Ano, i takoví hráči oblékali kralup-
ský dres. „Žádný konkrétní okamžik se mi 
ve spojitosti s Kralupy už bohužel nevyba-
vuje, ale pamatuji si, že jsem si tehdy moc 
užíval, že mohu hrát dospělý hokej a hlav-
ně mě moc bavilo hrát před fanoušky, což 
jsem na juniorské úrovni do té doby nikdy 
nezažil,“ zakončil svůj návrat ke kořenům 
kladenský patriot.

JINDŘICH KARVÁNEK

Každý sportovní klub má své kořeny, minulost a legendy, a na všechny tyto atributy by měl být náležitě hrdý. 
Téměř celou historii hokejového klubu z Dolního Povltaví rámuje účast v nižších soutěžích na krajské či okresní úrovni 
včetně několika sezón účinkování ve třetí nejvyšší republikové soutěži. Z tohoto stereotypu ostře vybočuje období mezi léty  
1995–1999 čítající čtyři sezóny nejblyštivější slávy kralupského hokeje. Během uvedených ročníků totiž patřil tehdejší HK 
Kaučuk Kralupy ke špičce druhé nejvyšší hokejové soutěže. Jednalo se o období paradoxně velmi krátké, ovšem nebývale 
intenzivní, a s obrovským přesahem do života celého města.
Před zahájením sezóny 1995/96 bylo vedení HK Kaučuk postaveno před nelehké rozhodnutí. Po odstoupení HC Hodonín 
z druhé nejvyšší tuzemské hokejové soutěže se pro kralupský klub naskytla jedinečná možnost nastoupit na toto uvolněné 
místo. Po důkladném zvážení výkonného výboru a tehdejšího generálního sponzora Kaučuk, a. s. bylo rozhodnuto, že klub 
této možnosti využije. Mohla začít „zlatá éra kralupského hokeje“, během níž se v modrobílém dresu objevilo několik velmi 
zajímavých jmen. Pokračujeme v prezentování dalších kralupských hokejových legend.

Legendy s „káčkem“ na prsou

3. díl

Zpráva o (ne)činnosti kralupských sjezdařů

Prohlídka slalomu
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ÚČETNICTVÍ – Daňová evidence 
Veškerá daňová přiznání
Nabízím kompletní účetní služby pro soukromé  
i firemní klienty. Zpracování daňové evidence pro 
OSVČ, účetnictví pro malé i střední firmy.

Ing. Libuše Piherová
Zlosyň 195
tel.: +420 604 945 780
www.ucetnictvi-zlosyn.cz
e-mail: libuse.piherova@post.cz

Do truhlářské dílny v Nelahozevsi 
hledám manuálně zručného kolegu

 na výpomoc při výrobě zakázkového 
nábytku a při následné montáži  
u zákazníka. Praxe v oboru není 

nutná. Možnost spolupráce OSVČ.  
Více info na tel 775 61 55 35 

nebo milan@fmtech.cz Milan Fišnar

KOKTEJL BAR
Rozvoz jídla: 

objednat můžete on-line 
přes aplikaci mpizza 

a nebo na 

tel. 704 017 933.

PODOMNÍ
OPRAVÁŘ

spraví, svaří, přivrtá
a mnohem více! Konzultace, 

návštěva zdarma.
Platíte práci, ne řeči.

Tel. 604 131 373.

inzerci 
objednávejte 

na
inzerce@mestokralupy.cz

INZERTNÍ 
ODDĚLENÍ 

Kontakt:
Eva Bittnerová

inzerce@mestokralupy.cz  
Tel. č.: 702 286 625
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