
V červnu bude zahájena akce úprava křižovatky 
Generála Klapálka x sídliště Hůrka, jež potrvá 
2 měsíce. Tato křižovatka je nepřehledná a rizi-
ková pro motoristy i chodce. Více o investičních 
akcích v přehledu investičního okénka.

V červnu čekají kralupskou turistiku tyto sportov-
ní akce. 2. června Hostibejcké schody, 20. června 
orientační závod dvojic na horských kolech – MT-
BO a 27. června běžecký závod Hostibejcký kros. 
Více o KČT v rozhovoru se Zdeňkem Vejrostou.

Revitalizace parku na nám. J. Seiferta je opět  
v procesu. Krajinářská architektka Markéta  
Pešičková se zaměřila na tuto lobečskou lokalitu  
a její význam, v rozhovoru vám představíme,  
jakých zásadních změn se park dočká. 
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Farmářské trhy budou  
v Kralupech každý měsíc

V letošním roce se v Kra-
lupech konečně dočkají 

všichni ti, kteří rádi o sobotách 
berou proutěné košíky a míří za 
netradičními a kvalitními pro-
dukty na různá okolní tržiště. 
Nyní budou mít konečně tuto 
možnost i v našem městě, a to 
přímo v jeho centru na náměs-
tí! V sobotu 12. června se zde 
od ranních hodin bude pořádat 
akce, kterou můžete na Face-
booku sledovat pod názvem 
První Farmářský Trh. 
Trhy nabídnou sortiment 
vhodný k malému nákupu 
(pečivo, zelenina, ovoce – i to 
exotické, ryby atd.), nebudou 

chybět produkty méně tradič-
ní (mošty, pralinky, koření) 
a na své si přijdou i milovní-
ci čerstvé ranní kávy, čepova-
ného ležáku či svrchně kva-
šených piv. Vyrazte s rodinou 
na malou snídani nebo ná-
kup čerstvých surovin k obě-
du, potkejte se a popovídejte 
se svými sousedy a známými 
a užijte si hluboký nádech pří-
jemné přátelské atmosféry do-
kreslené podmanivou hudbou! 
Trhy se budou konat na 
stejném místě jednou mě-
síčně, vždy v sobotu od 
7:30 do 12:00, a to až do 
října včetně. Na viděnou!
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ČERVEN

u Rada města schválila Kulturnímu a společen-
skému středisku Kralupy nad Vltavou podání žá-
dosti o dotaci na projekt „Festival poezie a před-
nesu Seifertovy Kralupy 2021“ z Programu 2021 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje z Fondu kultury a obnovy památek a závazek 
spolufinancování projektu.
u Rada města schválila výsledky výběrového ří-
zení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkova-
cí stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o, 
Mělník, za celkovou cenu 976 999,11 Kč bez DPH,  
resp. 1 182 168,92 Kč s DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava křižovatky 
Generála Klapálka x sídliště Hůrka, Kralupy nad Vl-
tavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, 
s.r.o., za celkovou cenu 692 999,70 Kč bez DPH, 
resp. 838 529,64 Kč s DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy 
soc. zařízení ve sportovní hale, Kralupy nad Vlta-
vou“, s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlonči-
ce 161, za celkovou cenu 639 298,89 Kč bez DPH,  
resp. 773 551,66 Kč s DPH.
u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na 
nákup elektrického uličního vysavače od společnos-
ti Unikont group s.r.o., za cenu 515 793 Kč bez DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení 

a uzavření smlouvy o dílo na akci „Dopravní hřiště v ZŠ 
Třebízského“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., 
Zlončice, a to za celkovou cenu 4 143 400,54 Kč 
bez DPH, resp. 5 013 514,65 Kč s DPH.
u Rada města schválila výběr dodavatele za-
dávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na ak-
ci „Demolice provizorní výpravní budovy a nová 
opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem MORKUS Morava s.r.o., Veselíčko, 
a to za celkovou cenu 2 354 673,64 Kč bez DPH,  
resp. 2 849 155,11 Kč s DPH.
u Rada města schválila uzavření výpůjčky části 
pozemku parc. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
v rozsahu cca 1 300 m2, za účelem konání divadel-
ního festivalu „Za Vodou“, pořádaného DS Scéna 
Kralupy, ve dnech 11. 6. 2021 – 13. 6. 2021 za 
předpokladu dodržení všech hygienických podmínek 
v rámci aktuálně nařízených pravidel vlády a s ohle-
dem na současnou epidemiologickou situaci.
u Rada města vzala na vědomí pořádání 9. roč-
níku vinobraní Charitou Kralupy nad Vltavou dne 
18. 9. 2021, v ulicích Sokolská a Kaplířova, v čase 
od 14:00 hod. do 21:00 hod.
u Rada města vzala na vědomí žádost Kralupské 
sportovní s.r.o. (resp. Rugby Club Kralupy, z.s.) o zří-
zení vodovodní a kanalizační přípojky do sportovního 
areálu. Zároveň uložila odboru RIaSM prověřit mož-
nosti vybudování předmětných přípojek, vč. zjištění 
příslušné výše finančních nákladů.

příjem inzerce do 17. 6. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek

do 17. 6. 2021 do 12:00.
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veřejné jednání
zastupitelstva města

Milí čtenáři a čtenářky,
hned zkraje se vám musím omluvit za to, že červ-
nový úvodník bude trochu více zamyšlením než brá-
nou k tématům, o kterých se v tomto čísle dočtete. 
Vlastně by mohlo být příhodnější moji omluvu nahra-
dit trochu kladnějším postojem… chci vás nalákat na  
následující .
Čím dál častěji se utvrzuji v tom, jak ne-
smírně důležitá je mezilidská komuni-
kace, a to jak v partnerských či rodin-
ných vtazích, mezi přáteli, na pracovišti i 
v širší společnosti. Nemáte občas pocit, 
že se vytrácí? Že jsme ji okleštili pouze na 
podobu, se kterou si (rádoby) vystačíme? 
Že nám stačí dostat stručnou odpověď 
na naši otázku prostřednictvím SMS, Messengeru, 
WhatsAppu a dalších aplikací, a to mnohdy ještě 
ve zkratkách, v cizojazyčných zkratkách – ok, omg, 
asap apod., ke čtení mezi řádky nám také dobře 
slouží emotikony, kterých je hromada, stále se zvět-
šující hromada, takže se slova vytrácejí čím dál více. 
Ano, je přeci rychlejší odpovědět jedním obrázkem 
místo celé věty, ale naplňuje vás takováto komuni-
kace, obohacuje vás? A to navíc mluvím stále na 
úrovni písemné, nikoli ústní.
Čím to je, že jsme líní mluvit. Zrychlujícím se tem-
pem, tlakem, jenž je na nás vyvíjen, nedostatkem 
času? Vše se zrychluje, musíme stíhat mnohem 
více věcí v krátkém čase, proto je naše komunikace 
takto omezená. Nemluvě o dopadu covidu, který nás  
zamkl v našich malých světech a zpřetrhal naše při-
rozené mezilidské vztahy.

Ovšem toto jsou skutečnosti, jež asi nedokážeme nato-
lik ovlivnit, abychom se od nich oprostili. V našich silách 
je alespoň projevit snahu o obnovu a vylepšení komu-
nikace a neomezovat se pouze na heslovité odpovědi. 
Uvědomuji si však další průšvih týkající se především 

verbální komunikace, a to ten, že lidé mají 
opět strach mluvit na veřejnosti. A proč? 
Obávají se snad nepochopení či ponížení? 
Proč bychom se ale měli bát vyslovit svůj 
názor, když je ta svoboda slova. A co může 
být ještě horší než toto? Třeba umlčení  
respondenta a znemožnění ho nechat vy-
slechnout a na jeho promluvu reagovat…
Žijeme v době, kdy se na nás valí nesčetné 

množství informací ze všech stran, přirozeně na ně 
chceme znát odpovědi, očekáváme tedy, že s námi 
budou ti druzí dané informace probírat, o to více oče-
káváme, že s námi, obyčejnými lidmi, budou komuni-
kovat ti vlivní, ti, kteří rozhodují o tom, v jakých pod-
mínkách budeme žít.
Jestli si tedy mohu ze své pozice dovolit apelovat na 
širokou veřejnost, nebojte se mluvit, ptejte se, vytvá-
řejte diskuze, chtějte po druhých reakce, smějte se, 
hádejte se, KOMUNIKUJTE. Nedovolte zničit to nej-
cennější, co utváří naši společnost. (Zároveň ale 
nepranýřujte ty, kteří mají pořád co říci, však právě 
s těmi bývá ta největší legrace, že? ;-))
Tímto poselstvím jsem se vlastně snažila vystihnout 
to, o co nám v našem zpravodaji jde. 
Doufám, že to takto cítíte i vy, naši čtenáři .

Krásný a probrebentěný červen přeje KARMELA

slovo úvodem�
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Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.

Od 10. 5 je opět volný vstup pro veřejnost přes hlavní vchod MěÚ, otevřeny pro 
veřejnost jsou rovněž garáže.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa čtvrtek

Městský úřad
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

12:00 – 15:00

Infocentrum, podatelna 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00

Občanské průkazy, pasy
08:00 – 12:00 
12:45 – 18:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Odbor dopravy
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Pokladna
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 –15:00

Centrální spisovna (archiv)
08:00 – 12:00   
13:00 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Garáže 07:45 – 17:30 07:45 – 17:30

MIMO ÚŘEDNÍ DNY úterý pátek
Infocentrum, podatelna 08:00 – 18:00 08:00 – 14:00

Pokladna 08:00 – 11:15   12:00 – 15:00 08:00 – 12:00

Centrální spisovna (archiv) 08:00 – 11:00   12:00 – 15:00

Garáže 07:45 – 17:30 07:45 – 13:30

rozpis svozu 
mobilního odpadu

� 

Po: Lobeček – tenisové kurty .........14:00 – 14:50 
 Lobeček – nábř. J. Holuba ........15:00 – 15:50 

Út: Lobeček – ulice Máchova .........14:00 – 14:50
  Poděbradova ul. ......................15:00 – 15:50
  Sídl. U Cukrovaru (hala) ...........15:20 – 16:00
  Hostibejk .................................15:20 – 16:00
  Lobeč – Purkyňovo nám. ..........16:05 – 16:40

St: U Gymnázia .............................14:00 – 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 – 15:50

Čt: Lidové nám.  ............................14:00 – 14:50 
 Mlýnská ul. ..............................15:00 – 15:50

Pá: Minice – požární zbrojnice ........14:00 – 14:50
 Zeměchy ..................................15:00 – 15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
 7. 6. – 11. 6.  bioodpad 
 
 21. 6. – 25. 6.
  rozměrný odpad z domácností
 – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje
 – železo + ostatní kovy

ODPAD SE SVÁŽÍ DLE 
ROZPISU 2x V MĚSÍCI 
MOBILNÍM SVOZEM 

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a ví-
kendů) od 9:00 do 17:00 (10:30 – 11:00 polední pauza).
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.
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V jakém stavu je nyní park na nám.  
J. Seiferta?
Park, respektive parkové náměstí, jak by 
bylo vhodnější tento prostor nazývat, lze 
hodnotit z různých úhlů pohledu. Lze jej 
hodnotit po stránce kompozičně-provozní, 
kdy bych jej hodnotila převážně pozitivně. 
Kompoziční a provozní řešení tohoto úze-
mí je velice dobře navržené, stále funkční 
a nosné. Základem kompozice a provozu 
je cestní síť, která je nejen neobvyklá a vy-
soce funkční, přináší navíc danému území 
vysokou estetickou hodnotu.

Dalším prvkem kompozice jsou pak vege-
tační prvky v území, laicky řečeno stávající 
stromy a keře, které se v řešeném území na-
cházejí. I ty bych hodnotila převážně jako 
hodnotné a kvalitní – jedná se o vzrostlou 
vegetaci, často impozantního růstu, často 
ve tvaru vícekmenů, což je můj oblíbený 
prvek. V každém případě většina stromů 
je naprosto vyhovujících, vytvářejí kvalit-
ní kostru kompozice a není potřeba do ní 
zásadně vstupovat.

Naopak uživatelské hledisko už tak pozi-
tivně nevnímám. Domnívám se, že prostor 
parkového náměstí z hlediska uživatelské-
ho komfortu postupně dožívá a je nezbyt-
né do něj včas vstoupit a tento výjimečný 

prostor rehabilitovat a vybavit novým pro-
gramem a mobiliářem ve vazbě na soudobé 
požadavky a životní standard.

Vrátíme-li se do historie, kdy byl park 
vybudován a pro jaké účely?
Parkové náměstí bylo projektováno hned 
dvakrát po sobě. První projekt vznikl kolem 
roku 1968 a měl charakter tehdy běžných 
veřejných prostranství – velký podíl zpev-
něných ploch, nic výjimečného. Z nějaké-
ho důvodu, který zatím osobně neznám,  
došlo k vytvoření nového projektu v letech 
1972–74 od Ing. arch. Jirkala. Tento projekt 
považuji za nadčasový a velice hodnotný. 
Navazuje na světové trendy v krajinářské 
architektuře, konkrétně na dílo brazilského 
zahradního architekta Roberto Burle Mar-
xe, který se proslavil ve světovém měřítku 
svými krajinářskými počiny pracujícími 
s dynamickou organickou křivkou a bujnou 
vegetací, často komponovanou pro pohled 
shora (v té době vznikaly první výškové 
budovy, mrakodrapy), například plážová  
promenáda Copacabana. 

Jistou paralelou je i parkové náměstí – 
Seifertovo náměstí, jež je tvořeno elegantní 
dynamickou organickou křivkou, vytvářejí-
cí zajímavé obrazce nejen z lidské perspek-

tivy ve vlastním parteru parku/ náměstí, 
ale též z nadhledu – pohledu z výškových 
budov. V této souvislosti je vhodné zmí-
nit, že objednatelem tohoto projektu byl 
Kaučuk Kralupy, který byl vlastníkem tří 
výškových budov (věžáků), bezprostředně 
sousedících s prostorem parkového náměs-
tí, pohled shora byl tedy pravděpodobně 
žádanou kvalitou investora. Jsem toho ná-
zoru, že tato organická křivka byla nejen 
navržena, ale též realizována v dokonalé 
formě, jedná se de facto o velkoplošné umě-
lecké dílo, plastiku, umístěnou na terén. 
Odmyslíte-li si zub času, praskliny, lze vní-
mat ladnost a eleganci jednotlivých oblou-
ků a křivek, kontrast lemů a výplně cest, je 
to opravdu koncert. Troufám si říci, že toto 
dílo nemá v Čechách obdoby a představu-
je významné dílo krajinářské architektury  
2. poloviny dvacátého století nejen  
v českém, ale i evropském kontextu.

V jakém stylu byl park původně vybudován 
a proč již svojí podobou nezapadá do 
současnosti?
Toto dílo je stylově těžce zařaditelné. Druhá 
polovina dvacátého století byla v architektu-
ře velice překotná, v krajinářské architektuře 
o to více. Troufám si jej zařadit pouze rám-

Krásné místo pro život, odpočinek i zábavu
■ Revitalizace parku na nám. J. Seiferta je ústředním tématem na vylepšení městské 
zeleně již dlouhou řadu let. Prvním krokem k jeho vylepšení byla již na začátku roku 
likvidace nefunkční kašny, na jejímž místě byla vyseta jednoletá květinová směs.  
Na razantnější proměnu park stále ještě čeká. „Rádi bychom do území opět vrátili vodní 
prvek, jelikož voda posouvá každý prostor o úroveň výše a voda dynamická pomáhá tříštit 
hluk, což je v sousedství Mostní ulice určitě žádoucí. Také bychom rádi do území vrátili 
herní prostor pro děti, který odsud během času zmizel,“ představuje část plánů architektka 
Pešičková, jež s kolegou Radkem Csánem připravuje mnohem podrobnější studii na 
revitalizaci parku, který je dle jejích slov významným dílem krajinářské architektury  
2. poloviny dvacátého století nejen v českém, ale i evropském kontextu.

ROZHOVOR s… Markétou Pešičkovou, autorizovanou krajinářskou architektkou ČKA

Pohled z výškových budov
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cově – do modernistického stylu, toto dílo je 
však opravdu neobvyklé na to, aby mělo při-
léhavou „škatulku“. To však neznamená, že 
nezapadá do současnosti. Naopak se domní-
vám, že jeho podstata je nosná stejně jako na 
jeho počátku. Je neobvyklé, což bylo i v oka-
mžiku zrodu, a přesto stále funkční, tuto ne-
otřelost si drží dodnes. Cestní síť je velice 
hustá, takže až na drobné výjimky vzniklé 
novými provozními vazbami, je stále plně 
funkční – umožní hladký průchod územím 
ve všech možných a potřebných směrech. Zá-
roveň však zachovává velké množství ploch 
pro vlastní vegetaci, a dokonce i trávník, což 
je v prostorech náměstí obvykle spíše kon-
traproduktivní z hlediska bariér a pohybu, 
zde to však výborně funguje! To, co dnes již 
„nezapadá“, je dožilý mobiliář, dosloužené či 
chybějící prvky (fontána, herní plochy) vyža-
dující změnu či spíše citlivý face lift tak, aby 
bylo území uživatelsky komfortní a zároveň 
si uchovalo svou jedinečnost, výjimečnost 
i historickou hodnotu.

Před šesti lety byl již vypracován projekt 
na určitou revitalizaci parku, ale doposud 
neprošel dotačním schvalováním, proto 
byla akce odložena. Současné vedení měs-
ta ale nyní oslovilo nového zpracovatele 
studie na revitalizaci, tedy Vás. Co bylo na 
tom původním projektu špatně, zeptám-
-li se méně kriticky, jaké měl nedostatky 
a na co jeho autoři nemysleli?
Na předchozím projektu revitalizace par-
ku vnímám negativně neopodstatněnou 
invazi do celého organismu parkového ná-
městí. Byla navržena likvidace cestní sítě, 
jejíž hodnotu jsem popsala již v předcho-
zích odpovědích. Tím by celé území při-
šlo o esprit – v architektuře se tomu říká  
„genius loci“, duch místa, prostě náboj.

Dalším negativem pak bylo masivní  
kácení stávající vegetace, za mě neopod-
statněné.

Nově navržené řešení dle mého názoru 
redukovalo cestní síť na nefunkční koncept, 
území by tím výrazně utrpělo (následovaly 
by průšlapy v území, omezení jeho poho-
dového využívání apod.). 

Také navržený sortiment dřevin se mi 
jevil jako nepříliš vhodný, bylo navrženo 
mnoho barevných a nedomácích kultiva-
rů, těžce odolávajících klimatické změně, 
nevytvářejících dostatek stínu, nepřinášejí-
cích potřebné benefity pro ptactvo či hmyz.

Realizací tohoto projektu by se parkové 
náměstí svým charakterem posunulo spíše 
do kategorie sídlištní zeleně, což vzhledem 
k významu plochy v rámci městského orga- 
nismu také nevnímám jako přínosnou změ-
nu, veřejné prostranství je zde víc než žá-
doucí a na této straně řeky žádné takové 
v Kralupech není.

Jaké jsou tedy Vaše představy, plány, jak 
by měl park na nám. J. Seiferta vypadat?
Na studii pracuji s kolegou Radkem Csá-
nem. Naše představa je pravděpodobně 
„čitelná“ již z předchozích odpovědí. Chtě-
li bychom v plném rozsahu zachovat 
původní cestní síť (kterou doplňujeme 
v místech průšlapů či v navazujících par-
tiích veřejného prostoru), včetně zastře-
šujících konstrukcí „kolonád“ mezi 
objekty vymezujícími vlastní parkové ná-
městí. Dále bychom chtěli zachovat ma-
ximální množství vzrostlé stromové 
vegetace a novou doplnit, kam jen nás 
inženýrské sítě, velký limit v území, pustí. 
Rádi bychom do území opět vrátili v ně-
jaké formě vodní prvek, spíše dynamic-
ký než statický (tj. spíše ve formě střiku než 
plochy), jelikož voda posouvá každý prostor 
o úroveň výše a voda dynamická pomáhá 
tříštit hluk, což je v sousedství Mostní ulice 
určitě žádoucí. Také bychom rádi do území 
vrátili herní prostor pro děti, který odsud 
během času vymizel. V rámci hry s organic-
kou křivkou si „pohráváme“ s kvetoucí 
„šálou“, křivkou kvetoucí vegetace pro-
bíhající celým prostorem či „bublinami“,  
a altánem dotvářejícím veřejné prostranství 
při Mostní ulici.

Z území bychom rádi odstranili některé 
drobné nevhodné jehličnaté keře a doži-
lý mobiliář, který bychom rádi nahradili  
elegantnějším.

Také bychom rádi kultivovali prostor 
u zastávky, nástupní místo do centrální-
ho prostoru parkového náměstí, zklidnění 
této části parkoviště, vytvoření bezpeč-
ného a kultivovaného místa pro spo-
lečenské akce nebo třeba i trh. Předpo-
kládáme, že záměr bude veřejnosti v blízké 
době představen a bude vedena konstruk-
tivní diskuse nad výslednou podobou.

Komu by měl park sloužit? Předpokládám, 
že by neměl být pouze „okrasou“ této 
lokality.
Parkové náměstí by mělo být místem setká- 
vání, místem, kde se člověk rád projde, po-
kochá, posadí, setká s někým blízkým, pře-
čte pár stránek z knihy, časopisu či elektro- 
niky, sní svačinu, dá si kávu, zmrzlinu, 
zkrátka místo, kde bude každému dobře 
a nebude odtamtud pospíchat, ať už to bu-
de návštěvník z Lobečku či odjinud, přísluš-
ník jakékoli věkové kategorie. Tedy cílem by 
měl být prostor funkční, žitelný a využívaný, 
ale také krásný a udržitelný (udržovatelný).

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Změnu podoby parku vyžaduje např. dožilý 
mobiliář i dosloužené či chybějící prvky 

(fontána, herní plochy).
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Na jakých místech došlo v poslední době k 
rozsáhlejšímu kácení z iniciativy města?
K plánovanému plošnému kácení došlo v 
poslední době ve dvou lokalitách. První z 
nich jsou sídlištní bloky v Lobečku, kde v 
současné době probíhá obnova zeleně na 
základě dendrologického posudku a návr-
hu nových výsadeb dle projektu, který je 
v souladu s územní studií sídelní zeleně. 
Další lokalitou je rugbyové hřiště v Mi-
kovicích, kde došlo k redukci topolů, jež 
svým stářím a stavem již ohrožovaly bez-
pečnost tohoto sportoviště a zázemí (žádost 
vzešla od samotného rugbyového klubu). 
Před určitou dobou byly z iniciativy OŽP 
pokáceny sakury v ulici U Cukrovaru, kde 
byla bohužel většina stromů ve špatném  
zdravotním stavu.

Jaká další kácení by měla v nejbližší době 
proběhnout?
Od 31. 3. končí období vegetačního klidu, 
tedy v bližší době by další kácení mohla 
proběhnout jen ve výjimečných případech, 
např. z havarijních důvodů.

Víte o dalších rozsáhlejších akcích  
v Kralupech, které ale město neiniciovalo?
Obecně na územích podél toků, silnic, že-
leznic, vedení sítí platí, že dřeviny přilehlé 
může upravit a redukovat správce příslušné 
organizace, přestože se dřevina může na-
cházet na městském pozemku. Nemusíme 
se ani dozvědět o všech. Dále Hostibejk, 
Na Hrádku – tam se jedná o soukromé po-
zemky. Kácení na Hostibejku bylo zrealizo-
váno na dvou soukromých pozemcích, při-
čemž na jednom se jednalo o podměrečné 
a uschlé stromy, kde nebylo potřeba povo-
lení. Na druhém z pozemků bylo povolová-
no kácení zhruba devíti borovic, které byly 

pokáceny z důvodu špatného zdravotního 
stavu těchto stromů, zbytek podměrečné. 
(Pozn. red. podměrečné = obvod kmene 
nižší než 80 cm ve výšce 130 cm.)

Kácelo se také kolem Budečské stezky. 
Z jakého důvodu?
Kolem zákolanského potoka kácelo Povodí 
Vltavy na základě jím zpracovaného den-
drologického posudku. Železniční násep 
vykácela Správa železnic za účelem zajiš-
tění bezpečnosti a plynulosti trati. V rám-
ci zelené plochy mezi tratí a potokem byly 
městem pokáceny hrušně, které byly bo-
hužel uschlé. Náhradní výsadba bude pro-
bíhat ve stejném místě a budou zde opět 
obnoveny ovocné stromy.

Kde se v poslední době sázelo nebo by se 
mělo v blízké budoucnosti sázet?

Rozsáhlá výsadba probíhá v Lobečku v rám-
ci revitalizace, jsou obnovovány dva sady 
– jeden u hřbitova, jeden v Lobečku. Dále 
jsou sázeny nové stromy v rámci stanove-
né náhradní výsadby, kterou určuje orgán 
státní správy na odboru životního prostředí.

Mezi občany zazněla žádost o výsadbu u 
psího útulku. Uvažujete o realizaci tohoto 
nápadu?
V současné chvíli řešíme podloží a vhodný 
výběr sortimentu, protože se v dané loka-
litě žádná nová výsadba neujala. Chceme 
k útulku směřovat část náhradní výsadby 
tak, aby byla pokryta návětrná strana, ale 
výsadbu řešíme s odborníky, aby se jednalo 
o trvalé řešení, jež nebude v odlehlé lokalitě 
náročné na údržbu stromů.

VERONIKA ELZNICOVÁ,

 REDAKTORKA KZ

Městské zeleně v Kralupech přibývá
■ Budečská stezka, Hostibejk nebo Lobeček. Kde všude se kácí a z jakého důvodu? A kde naopak zeleň přibývá? 
Přinášíme slibovaný rozhovor o stavu zeleně v Kralupech.

ROZHOVOR s… Vojtěchem Pohlem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou

V místě u Hotelu Sport se po oteplení bude reali-
zovat výsadba dle projektu zahradní architektky 
Ing. Suchoňové. Původně jsme si představovali 
výsadbu vzrostlejších stromů s podsadbou soliter-
ních keřů a trvalek, to ale nedovolují inženýrské sí-
tě. Jejich přeložka do chodníku byla vyčíslena jejich 
správci téměř na 2 mil. Kč. I přesto bude výsadba 
velmi vkusná. Horší bude odstraňování pařezů a ko-
řenového systému bývalých sakur do sítí vrostlého. 
Sakury byly velkým výsadbovým trendem devadesá-
tých let. Na jaře velmi krásně kvetou, byť jen po do-

bu 14 dnů, a jako listnaté stromy vytvářejí příjemný 
stín. Jsou to ale stromy, které rozhodně nepatří nad 
chodníky a podél komunikací. Nesnášejí totiž zása-
hy do koruny a měly by být ponechány přirozenému 
růstu. To nad chodníkem ale samozřejmě nelze, 
protože chodník by měl být průchozí a komunikace 
průjezdná. Proto před lety muselo dojít k vyvětve-
ní těchto stromů, což přispělo k jejich rychlejšímu 
zániku. V předmětné lokalitě jich byla už polovina 
suchá nebo silně proschlá. Navíc se jednalo o rou-
bované stromy, čemuž odpovídalo i nasazení korun.  

Nevhodnost výsadby těchto stromů dokumentu-
je i to, jak mohutné stromy byly sázeny do úzkého 
pásu. Sázet stromy na inženýrské sítě a do jejich 
ochranných pásem je ze zákona zakázáno. Projekt 
nového ozelenění si můžete prohlédnout na odboru 
životního prostředí u kolegyně Lucie Novotné. Sou-
časně došlo k dohodě s TSM, že při odstraňování 
pařezů zde vybudují nový chodník, abychom postu-
povali souběžně. Pevně věřím, že ulice U Cukrova-
ru bude příjemnou a důstojnou lokalitou s kulturní  
výsadbou městské zeleně. JAN KOBERA

VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍHO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
KE KÁCENÍ SAKUR V ULICI U CUKROVARU
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Revitalizace zeleně v Lobečku
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REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ
sociálně právní ochrana dětí na dobu neurčitou

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

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

Lhůta pro podání přihlášek: do 7. 6. 2021.

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 zaměstnavatel 
obsadit toto pracovní místo uchazečem, který bude pro uvedenou pracovní pozici splňovat o stupeň nižší vzdělání, tzn. vyšší odborné vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášek: do 7. 6. 2021.

REFERENT ODBORU KANCELÁŘE TAJEMNÍKA MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
(agenda řešení přestupků na dobu určitou po dobu MD a RD)

Nástup: od 1. 4. 2021, popř. dle dohody.

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník 
práce) – možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 6. 2021.

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 či na e-mailu ladislav.voves@mestokralupy.cz.

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Lhůta pro podání přihlášek: do 26. 7. 2021 do 12:00 hod.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

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

M ěsto Kralupy nad Vltavou 
připravuje otevřené setká-

ní s veřejností. Tématem bude se-
známení občanů s územním plá-
nem a rozvojovými lokalitami 
(Minice, Lobeč, lokalita U Nádra-
ží) za přítomnosti zástupců měs-
ta, odboru územního plánování i 
soukromých investorů.

Otevřená diskuze s občany
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Ilustrační foto
Řešení provizorního přechodu v Minicích 

perem kralupského kreslíře. 

Termín a místo konání akce bude 
upřesněno na webových strán-
kách www.mestokralupy.cz  
a www.kralupskyzpravodaj.cz, 
také na FB města Kralupy nad Vl-
tavou  a Kralupského Zpravodaje. 
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C esty, neboli pozemní komunikace, se 
mohou dělit nejen podle dopravního 

významu, ale také podle vlastnictví na ko-
munikace soukromé a veřejné. Všechny ale 
mají jedno společné – v terénu musí být 
stálé a patrné. 

Povinnost obcí vést seznam cest
V devadesátých letech minulého století 
naši zákonodárci zakomponovali do záko-
na o ochraně přírody a krajiny povinnost 
obcím vést přehled o veřejně přístupných 
účelových komunikacích, stezkách a pěši-
nách v obvodu své působnosti. Snaha pro-
sadit tento bod do zákona vznikla z obavy 
zhoršení prostupnosti z měst do krajiny při 
změně využití území a na druhou stranu 
také z obavy o „obnovu“ některých dnes 
již zarostlých úvozových cest, které v pří-
rodě poskytují útočiště řadě živočichů, je-
jichž existence je úzce spjata se zeměděl-
skou krajinou. 

Seznam cest by měl být primárně určen 
občanům, aby případné změny cestní sítě 
mohli nahlásit na příslušný orgán ochra-
ny přírody, který dle zmiňovaného zákona 
povoluje zřizování a rušení cest do krajiny. 
Bohužel do dnešního dne není vypraco-
vaný metodický pokyn pro obce o podobě 
seznamu, navíc v zákoně nejsou uvedeny 
sankce za jeho nedodržování. V praxi se 
tak často stává, že obce seznam nevedou, 

nebo evidují pouze veřejně přístupné účelo-
vé komunikace, jež jsou zapsány v katastru 
nemovitostí. Tím obce splní svou zákonnou 
povinnost, i když je seznam neúplný. 

Inspirace městem Přerov
Některé obce však mají seznam cest do kra-
jiny zpracovaný velmi podrobně. Jednou 
z nich je např. město Přerov. Přes absen-

ci jasného metodického pokynu město vy-
pracovalo detailní mapu všech účelových 
komunikací, stezek a pěšin. Definici úče-
lových komunikací, stezek a pěšin si lze 
dohledat v normě ČSN 73 6100-1, kde se 
uvádí: „Účelová komunikace je taková ko-
munikace či pozemek, který slouží ke spo-
jení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spoje-

V Kralupech v nedávné době zanikla jedna stará stezka, kterou využívali naši předci k obhospodařování pole. Stezka je vyznačena na starých  
mapách III. vojenského mapování, a i na leteckém snímku z 30. let minulého století. Stezka byla do nedávné doby hojně využívána milovníky přírody, 

jako spojnice centra města s lesem Lutovník.

Stezka končí u plotu nového vlastníka 
pozemku. Z pole vznikla soukromá zahrada 
a při změně využití území se na zachování staré 
stezky zapomnělo.

Na fotce je patrný patník, jenž jasně dokazuje 
existenci staré stezky.

Chraňme staré stezky
■ Cesty vedou českou krajinou od nepaměti. Geolog Václav Cílek, v pořadu pro Českou televizi nazvaném Jak 
vznikaly cesty, uvádí, že ty nejstarší mohou existovat i 25 tis. let. Nejčastěji vedly skrz prostupné lesy, které pravěcí 
lidé využívali k sledování zvěře. Cesty vznikaly také kvůli získání nerostných surovin nebo obchodu. Vznik cest 
souvisel s potřebou dojít k danému cíli. A to platí i v dnešní době. Z potřeb lidí postupně vznikaly a vznikají o něco 
sofistikovanější cesty, většinou s upraveným povrchem. Z dnešního pohledu se jedná o přístupové nebo příjezdové 
komunikace. V místech, kde lidé přestávají chodit (či jezdit), cesta postupně přirozeně zaniká. Ovšem v praxi není 
neobvyklé, že cesta zanikne uměle.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 W

W
W

.A
G

S.
C

U
ZK

.C
Z.

2
X 

FO
TO

: A
D

ÉL
A 

H
U

M
LO

VÁ



9www.mestokralupy.cz  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČERVEN 2021    KZ

Dalším příkladem je zaniklá historická stezka vedoucí z Hrombaby do Dolan. Na připomínku jejího bezohledného zničení rozoráním byla instalována 
pamětní deska, která její existenci připomíná. Pamětní deska vznikla za podpory města Kralup nad Vltavou dnes již zaniklým subjektem Staré 
stezky evropské, o.p.s. Současně se vznikem pamětní desky byla v místě zaniklé stezky vysazena pamětní lípa. Na desce je uvedeno: „Než to zničíš, 
pamatuj, že na prastarých stezkách žili, válčili a umírali Tvoji pradědové a prabáby, jednou se určitě zastydíš – to si piš!!!“

ní těchto nemovitostí s ostatními pozemní-
mi komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. Stezky 
jsou komunikace určené pro chodce, cyk-
listy nebo zvířata s povrchem určeným pro 
daný účel a pěšina je komunikace užívaná 
zpravidla chodci, bez jakýchkoli staveb-
ních úprav, popřípadě jen s nesouvislými 
úpravami povrchu“. Na základě podrob-
ného místního šetření a využití map a le-
teckých snímků z geoportálu (historických 
i dnešních) přerovský odbor životního pro-
středí vypracoval podrobný seznam, který 
je pro občany veřejně přístupný na webo-
vých stránkách města. 

Realizace cyklostezek  
v souladu s ochranou přírody
Řada stezek či polních cest se v dnešní době 
často rekonstruuje na cyklostezky. Cyklo-
stezky jsou stavebně upravené a doprav-
ním značením vymezené komunikace ur-
čené cyklistům, bruslařům, koloběžkářům 
apod., dle režimu i chodcům. Někdy jsou 
bohužel ve sporu se zájmy ochrany příro-
dy. Proto by rekonstrukce stezek a pěšin na 
cyklostezky měly být vždy prováděny citlivě 
a s respektem k danému území.

Pěšiny, lesní a polní stezky  
v krajině musí být zachovány 
i na soukromých pozemcích
Je potřeba zmínit majetkoprávní vzta-
hy ke všem typům komunikací. Stezky 
a pěšiny se nachází často na soukromých 
pozemcích. Každý majitel nemovitosti 

 R ozdáváme odpadky,“ vypráví Mi-
chal Novák z cukrárny Natali  

v Lobečku. Před rokem si do svých dvou 
provozoven pořídili tři elektrické kom-
postéry, které dokážou zpracovat nejen 
bioodpad, ale také gastroodpad a roz-
ložitelné jednorázové nádobí. Teď už  
v Kralupech rozdali 130 kilogramů kom-
postu mezi lidi. Dalších 20 kg dostane 
iniciativa Sdílej Kralupy a 70 kg město 
Kralupy na údržbu náměstí J. Seiferta. 
V kompostu končí asi 60 % veškerého 
odpadu cukrárny.

je povinen se o svou nemovitost starat, 
a pokud si nově vyšlapanou cestu (např. 
na stavebním pozemku navazujícím na 
krajinu) nepřeje, má právo tomu zabránit 
např. oplocením nebo informační cedulí 
o zákazu vstupu. Výjimkou jsou lesní nebo 
také polní stezky či pěšiny na soukromých 
pozemcích. Tam musí majitel volný prů-
chod přes pozemky umožnit, avšak i ta-
dy platí, že byť je volný průchod přes po-
zemky povolen, je nutné respektovat i jiné 
zájmy vlastníka pozemku, např. dočasný 
zákaz vstupu na pole z důvodu poškození 
porostu sešlapem.

Problematika volného průchodu do kra-
jiny je vzhledem k majetkoprávním vzta-
hům velmi složitá. Pro naši českou kra-
jinu je typická pestrá cestní síť. V rámci 
pozemkových úprav se cestní síť v krajině 

na řadě míst již obnovuje. Aby obce zacho-
valy také pestrou cestní síť z měst do kra-
jiny, je nutné vypracovat nejen podrobný 
seznam cest, ale také krajinný plán obce 
či podrobný územní plán. V nich by mě-
ly být zmapovány nejen staré cesty, které 
jsou stále využívány k rekreaci, ale také by 
měly plány obsahovat návrh nových pří-
rodních cest, jež zajistí volný průchod do 
krajiny při změně využití území např. při 
vzniku nových ploch bydlení či průmyslo-
vých zón na zemědělské půdě v okrajových 
lokalitách. 

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA 

ADÉLA HUMLOVÁ,

 PROJEKTANTKA ZELENĚ, 

ZA PŘISPĚNÍ  RNDR. VÁCLAVA PETŘÍČKA 
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■ Otevření Krušovické šalandy 
bylo ještě loni plánováno k závěru 
letošního roku. Bohužel zahájená 
rekonstrukce bývalé restaurace 
Vltava byla pozastavena. Důvodem 
je pandemie covid-19. 

F irma Design Chotěboř, jež má celou re-
konstrukci na starost, se aktuálně vlivem 

covidu potýká s problémem koordinace pra-
cí subdodavatelů na projektu. Dle investora 
moderní restaurace a pivnice, Karla Fučíka, 
jednatele společnosti EU POLYMER, nezbý-
vá nic jiného než počkat, až se zaměstnan-
ci dodavatelských firem opět zreorganizují. 

„Je mi velice líto, že jsme se dostali do 
této situace. Zhotovitele rekonstrukce 
však měnit nechci. Firma Design Chotěbor 
se specializuje na gastro projekty a jako 
jedna z mála dokáže provést všechny čin-
nosti od A až po Z, nehledě na skutečnost, 
že vše projektovala. Práce, do kterých je 
zahrnuta stavební část, elektromontáže, 
plyn, vytápění, voda, odpady, vzducho-
technika, zdravotní technika, gastro vy-
bavení, zdvižná zařízení, interiér, výčep-
ní zařízení, slaboproudy a technologické 
vybavení musí na sebe navazovat. Velice 
těžko najdete firmu, jež je schopná si veš-
keré činnosti sama zkoordinovat pomocí 

subdodávek a zároveň za ně zodpovídat,“ 
vysvětluje důvody vyčkání na již sjedna-
nou firmu K. Fučík.

Vzniklá situace přirozeně představuje 
mnohé komplikace. Tou zásadní je zažá-
dání na stavebním úřadě o prodloužení 
výstavby, na jehož rozhodnutí investor če-
ká (pozn. red. příspěvek zpracován 17. 5.) 
„Nechceme se dostat do časového presu, 
v dnešní době není jistota, že se stejná situa- 
ce nebude opakovat, proto jsme se rozhodli 
posunout termín rekonstrukce o dvanáct 
měsíců,“ uzavírá K. Fučík.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

■ Centrum Kralup pomalu dostává 
novou tvář. Společnost Rezidence 
Kralupy s.r.o, která v září 2020 (jako 
jediný zájemce elektronické aukce) 
za cenu 35 050 000 Kč odkoupila 
od města pozemky v centru města 
o velkosti 2 717 m2, již odhaluje 
navrženou studii k projektu bytových 
domů, pro něž byly dané pozemky 
dle schválené územní studie určeny.

J ednou ze základních smluvních podmí-
nek prodeje pozemků v centru města by-

lo dodržení závazné územní studie nazvané 
„Dostavba za Husovou ulicí z 1/ 2020“. Vý-
stavba bytových domů je tedy navržena tak, 
aby ladila s okolními stavbami a celou po-
dobou budoucího náměstí. Mezi budovou 
bývalého pivovaru a blokem domů v Huso-
vě ulici vznikne 68 nových bytových jed-
notek. Komplex bude mít charakter poly-
funkčních domů, tzn. že v přízemí vznikne 
prostor pro komerční využití, horní patra 
budou určena pro bydlení.

 „Podle schválené územní studie budou 
domy vypadat jako samostatně stojící, tedy 
dolní patro bude sloužit právě pro komerční 
účely. Domníváme se, že v centru města na-
jdou komerční prostory uplatnění a budou 
pro občany užitečné,“ říká Hristo Iorda-
nov Nikolov, jednatel společnosti Reziden-
ce Kralupy s.r.o. Místostarosta Libor Lesák 
na jeho slova navazuje: „Mohou tam vznik-
nout kanceláře, může tam být provozována 
kavárna, restaurace, kadeřnictví či cokoli 
jiného. Jde o to, aby nabízené služby pro-
budily život na náměstí a aby je využili také 

ti občané, jež budou navštěvovat městská 
zařízení budoucího multifunkčního centra 
zrekonstruovaného pivovaru. Očekáváme, 
že pohyb v centru bude větší, proto chceme 
občanům nabídnout služby nové.“

Vedení města předpokládá, že by rekon-
strukce pivovaru a stavba bytových domů 
mohly být prováděny současně. Kralupské 
centrum a náměstí by tímto krokem mohlo 
být zkompletováno a být občanům k dispo-
zici zároveň.

„Co se týče přestavby pivovaru, tak v sou-
časné době máme připravenou projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení, doře-
šujeme jenom dílčí problémy týkající se pří-
vodu horkovodů ze Synthosu a.s. Do konce 

letošního roku bychom chtěli vysoutěžit 
dodavatele stavby. Pokud se nám to podaří, 
tak by stavba podle optimistických předpo-
kladů mohla trvat tři roky. Když si investor 
dostavby bytového komplexu trošku pospí-
ší, tak by obě akce mohly být dokončené 
zhruba do půl roku od sebe,“ popisuje plá-
ny L. Lesák. Podle předpokladů investora, 
jednatele společnosti Rezidence Kralupy 
s.r.o. Hrista Iordanova Nikolova, by stavba 
nových bytových domů mohla být zahájena 
za rok až rok a půl. Samotná výstavba by 
měla trvat zrovna tak dlouhou dobu. Do 
roku 2025 by se tak Kralupy mohly dočkat 
celkové proměny náměstí.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Výstavba Krušovické šalandy je pozastavena

Moderní avšak urbanisticky 
laděné domy v centru města

Parkování pro rezidenty bude zajištěno v místě bydliště. 
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■ Detektivní pátrání nebo 
interaktivní výstava, to vše nás čeká 
v programu prevence kriminality 
v roce 2021.

P revence kriminality města Kralupy nad 
Vltavou spouští letošní projekt Společ-

ně proti kriminalitě 2021. První akcí ur-
čenou dětem je městská hra „Detektivní 
pátrání Tondy Kralupy“. Hru připra-
vil tým, který pracuje na www.bezpec-
nekralupy.cz ve spolupráci s Městskou 
policií Kralupy nad Vltavou, Kulturním 
a společenským střediskem Vltava a Do-
mem dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. 
Velký kus práce na přípravě hry odvedl ta-
ké kolega z IT oddělení městského úřadu 
David Kořínek. Postavičku Tondy nakreslil 
kralupský kreslíř Pavel Rychtařík. Jeho byl 
i nápad, že by hlavním hrdinou, detektivem 
Tondou Kralupou, mohl být malý kluk.

„Vymysleli jsme příběh malého Tondy, 
detektivní zápletku, natočili video, při-
pravili pracovní listy a v pondělí 17. květ-
na jsme hru odstartovali. Doufáme, že se 
hra bude dětem líbit a pustí se s námi do 
pátrání po pachateli, který z trezoru odcizil 
vzácný diamantový náhrdelník. První de-
tektivní příběh necháme podle zájmu běžet 
do konce června. Děti podle výpovědi svěd-
ků a zadaných úkolů hledají v okolí pěší láv-
ky a obou nábřeží stopy, které náš pachatel 
při svém útěku z místa činu zanechal. Podle 
těchto stop pak v herní „kartotéce pachate-
lů“ vyberou správného pachatele a výsledek 
svého pátrání zašlou na e-mailovou ad-

resu detektivka@mestokralupy.cz. 
Ten, kdo určí správného pachatele, získá 
bronzový odznak mladého detektiva. Od-
znaky a průkazy se vyrábí přímo na jméno 
detektiva, takže po odhalení pachatele je 
potřeba si zhruba týden na odměnu počkat.

Pro letošní rok máme v plánu připravit 
pro děti celkem 3 detektivní pátrání. 
Druhé plánujeme na září a třetí před Váno-
ci. Děti, které získají bronzový odznak za 
vyřešení jednoho případu a vyřeší i druhý 
případ, dostanou stříbrný odznak a pokud 
se jim podaří vyřešit i třetí případ, získají 
zlatý odznak mladého detektiva.

Na léto plánujeme náhradu za akci Bez-
pečný den, který se konal vždy v rámci Dnů 
Kralup a školákům a široké veřejnosti při-
bližoval práci jednotlivých složek integro-
vaného záchranného systému. Zvolili jsme 
pro letošní rok tzv. pandemickou alternati-
vu akce, kterou je interaktivní výstava. 
Ta by měla být instalována na Palackého 
náměstí a měla by blíže představit práci na-
ší kralupské městské policie, dobrovolných 
hasičů, záchranné služby a dalších složek 
IZS působících v Kralupech nad Vltavou.“

STANISLAVA VALTEROVÁ

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY

■ Naše město se do hledáčku 
kamer v posledních letech 
několikrát dostalo ve chvíli, kdy se 
stala nějaká nehoda či neštěstí. 
Asi nikdo z místních si nepřeje, aby 
právě na tyto události (ne)Kralupáci 
vzpomínali. Obrázek na Kralupy 
v tom přátelštějším slova smyslu 
však utvářejí nejrůznější filmové 
snímky. Na webových stránkách 
města je připraven atraktivní 
přehled všech filmů či seriálů, 
v nichž se objevily nejrůznější 
kralupské lokality a zákoutí, včetně 
anotací i trailerů.

V ěděli jste tedy, že se Kralupy sta-
ly vhodným místem pro natáčení  

těchto filmů?

Společně proti kriminalitě 2021

Kralupy nad Vltavou ve filmu

Více na www.mestokralupy.cz/mesto/o-meste/zajimavosti/kralupy-ve-filmu/.

Arabela
1981 – epizoda  
„Příliš mnoho generálů“

Okres na severu 1981

Setkání v Praze 2006

Pouta 2010

Kobry a užovky 2015

Na krátko 2018

Vlak smrti 2018

Bez vědomí 2019

Einstein 2020

Poslušně hlásím

V Kralupech se film 
sice nenatáčel, ovšem 
město proslavila 
postava drogisty Vaňka 
z Kralup, kterého 
ztvárnil Josef Hlinomaz.

Film Einstein
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Stavební úpravy sociálního zařízení 
ve sportovní hale, Kralupy n. Vltavou
Realizační cena činí 773 551,66 Kč s DPH.
Zhotovitelem akce je DAVÍDEK – DKE s.r.o.
Realizace stavby proběhne v termínu 
od 15. 6. do 18. 7. 2021. 

Parkovací stání v ulici Na Hrádku, 
Kralupy nad Vltavou

V současné době je vypracovaná projektová 
dokumentace pro provedení stavby včetně 
rozpočtu a výkazu výměr na akci „Parkovací 
stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“, 
na pozemcích parc. č. 566/10 a 785 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, projektantem Vladimí-
rem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 184 
00 Praha 8 – Dolní Chabry. „V této lokalitě je 
velký tlak na parkování. V místě se nacházejí 
dva bytové domy a v blízkosti této lokality byly 
vystavěny další bytové domy. Je tedy nutné 
parkovací stání rozšířit,“ uvádí potřebu dal-

ších parkovacích míst místostarosta Libor 
Lesák. Dle projektové dokumentace bude 
vybudováno 11 kolmých a 2 šikmá parko-
vací stání pro osobní vozidla. Celé parkovi-
ště bude osvětleno třemi stožáry veřejného 
osvětlení. 
 „Parkovací místa v ulici Na Hrádku umožní 
místním obyvatelům komfortnější parkování. 
Jedná se sice o několik míst, ovšem právě ta 
dopomohou ke značnému zpřehlednění da-
ného prostoru. Lidé zde zejména v odpoled-
ních hodinách nemají kde zaparkovat, často-
krát jsou nuceni nechat své vozidlo v místě, 
které naopak brání v pohodlném příjezdu 
a odjezdu ostatním,“ prezentuje dílčí důvody 
vybudování nových parkovacích míst Aleš Le-
vý, tiskový mluvčí MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Realizační cena činí  1 182 168, 92 Kč  
vč. DPH.
Zhotovitelem akce je STAVEBNÍ FIRMA  
NEUMANN, s.r.o.
Realizace akce bude zahájena v polovině 
června 2021 a potrvá 2 měsíce.

Úprava křižovatky Generála 
Klapálka x sídliště Hůrka  
(u BD čp. 1059), Kralupy nad Vltavou
O úpravě parkování v křižovatce parkoviště 
a ulice Generála Klapálka začalo vedení měs-
ta jednat již v roce 2017. O tři roky později 
schválila rada města vypracování projekto-
vé dokumentace ke sloučenému územnímu 
a stavebnímu řízení a provedení stavby na 
akci „Úprava vjezdu na parkoviště – sídliště 
Hůrka (u BD čp. 1059), Kralupy nad Vltavou“ 
projektantem Vladimírem Musilem, U Větro-
lamu 987/14a, 184 00 Praha 8 – Dolní Cha-
bry ve výši 47 190 Kč vč. DPH. 

„Situace v tomto místě je velmi nepřehledná, 
můžeme říci, že i značně riziková. Nejen pro 
řidiče motorových vozidel, ale i pro chodce. 
Velké starosti nám také dělají zde zaparkova-
ná vozidla, která často zasahují do křižovat-
ky. Věříme, že právě prostřednictvím tohoto 
projektu se nám podaří tento problém vyře-
šit a celý prostor výrazně zpřehlednit,“ uvádí 
důvody úpravy křižovatky tiskový mluvčí MěÚ 
Kralupy nad Vltavou Aleš Levý.

V současné době je vypracovaná projektová 
dokumentace pro provedení stavby včet-
ně rozpočtu a výkazu výměr. Předmětem 
projektové dokumentace je úprava pojíž-
děné plochy pro parkování a plochy pro pě-
ší v prostoru napojení dvou parkovišť před 
bytovými domy sídliště Hůrka na vozovku 
ulice Generála Klapálka (silnice č. II/101). 
V rámci stavby bude prodloužen a rozšířen 
stávající chodník na spojnici obou parko-
vacích ploch, jehož délka bude činit 9,5 m. 
Rozšíření chodníku na východní straně vjez-
du na parkovací plochu v místě přechodu 
pro chodce – úprava délky cca 6 m. Těmito 
úpravami dojde k zúžení stávající vozovky 

Stavební opravy – středisko Střelka, 
ulice Šafaříkova čp. 358, Kralupy 
nad Vltavou
Realizace akce proběhla v termínu od 
6. 4. 2010 – 12. 5. 2021.
Celková cena za provedené dílo: 97 883,90 Kč 
vč. DPH.
Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, 
Kralupy nad Vltavou“
Předmětem akce jsou úpravy vnitřních a vněj-
ších prostor objektu, které spočívají v přístav-
bě výtahu ke dvorní fasádě a zřízení bezbarié- 
rového sociálního zařízení ve 2. NP budovy. 
Realizační cena činí 4 139 276 000 Kč vč. DPH 
a je částečně hrazena z městského rozpočtu, 
částečně z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Výše dotace činí 3 725 348,4 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: 
25. 10. 2021.

Parkovací dům  
Kralupy nad Vltavou
Realizační cena činí 102 838 034 Kč, z toho 
dotace 91 791 000 Kč.

Předpokládaný termín dokončení: prosi-
nec 2021.

Jindřich Karvánek, referent odboru RISM 
(19. 5. 2021): „Nyní jsou dokončeny zákla-
dové piloty v plném rozsahu, v současné 
době probíhá dokončování betonáže zákla-
dové desky, betonáž sloupů v přízemí objek-
tu a částečně rovněž betonáž stropní kon-
strukce nad přízemím objektu. Dále jsou 
dokončeny přípojky vodovodu a splaškové  
kanalizace.“

Přístavba objektu  
čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou

Realizační cena činí 2 540 391,38 Kč vč. DPH. 
Zhotovitelem akce je MIRAMID s.r.o. 
Předpokládaný termín dokončení: do 
30. 6. 2021.

Autobusový terminál  
Kralupy nad Vltavou
Předpokládaná cena: 70 000 000 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: druhá po-
lovina roku 2021.

Akce financované z přebytku hospodaření 2020
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Více o investicích na www.kralupskyzpravodaj.cz/ 
rubriky/investice.

CÍL JE CESTA  
A CESTA JE CÍL

N ěkdy se stává, že se člověku do cesty postaví 
nějaký velký cíl. Třeba tak velký, že si ani sám 

neumí představit, jak nebo že ho vůbec zvládne. 
Někteří z nás si to dokonce způsobují sami a dobro- 
volně – sami si dávají velké cíle. A pak se nesta-
čí divit, případně potit, když přijde na jejich pl-
nění. Vím to moc dobře, jsem totiž jedním z těch  
„masochistů“.

A proč zrovna velké cíle? Mám takovou teorii, že 
nemá moc velký smysl dávat si cíle, o kterých pře-
dem víme, že je zvládneme. Proč bychom, u všech 
všudy, něco takového dělali?

Pamatujete si ještě tu dobu, kdy se nesměl pro-
vozovat sport mimo území obce? Tak zrovna v té mě 
posedl nápad proběhnout všemi ulicemi Kralup, co 
jich tu jenom máme. Nesmyslné vládní nařízení po 
nějaké době přestalo platit, ale můj vlak už byl roz-
jetý. A bylo to fajn, i když to už vlastně nebylo nutné. 
Při svém pobíhání jsem odhalil ulice a uličky naše-
ho města, o jejichž existenci jsem do té doby ne-
měl ani ponětí. Objevil jsem pro sebe pár pěkných 
a překvapivě krásných míst.

Jenže po prvních výbězích jsem si začínal uvě-
domovat, že proběhat celé Kralupy nebude zase až 
tak snadná záležitost. Kilometry sice narůstaly, ale 
ulice se nevybarvovaly záznamem trasy v GPS tak 
rychle, jak jsem si představoval. Někdy jsem měl 
dokonce pocit, že už to ani nemá cenu a že se na 
to možná vykašlu. Ale tuhle jsem při výběhu potkal 
známého, co na mě vytrčil obdivný palec, jindy mě 
zase živý plot, kolem něhož jsem běžel, pozdravil 
křestním jménem. (Později se ukázalo, že za ním 
stojí otec pravidelné návštěvnice kralupského tra-
dičního vánočního maratonu, kterého já sice vůbec 
neznám, ale on mě poznal hned: „Kterej jinej blá-
zen by tady teď takhle běhal?!“) A mě to hned zase 
začalo dávat smysl a bavit a vlévalo mi to novou sílu 
do tuhnoucích nohou. Vybíhal jsem, když svítilo slu-
níčko i když pršelo. A pak přišel den, a je to shodou 
okolností tentýž den, kdy píšu tenhle sloupek, kdy 
jsem zjistil, že už jsem všechny ulice proběhl.

A proč vám to tady vlastně tak zdlouhavě popi-
suju? Protože jsem přišel na jednu věc: Velké cíle 
mají velkou cenu. A přinášejí velkou radost. Ales-
poň nakonec. Dávejme si velké cíle! To abychom 
neproběhli životem jen tak bezcílně ;-).

O d dubna letošního roku dostává každý 
senátor Parlamentu ČR jednou za mě-

síc 2 500 kusů respirátorů od firmy Good 
Masks Česká republika. Jedná se o respirá-
tory, které jsou vyráběny na lince darované 
z Tchaj-wanu. 

Senátor Petr Holeček se rozhodl v květ-

nu darovat přes 1 000 respirátorů Chari-
tě Kralupy nad Vltavou. Tuto organizaci 
si vybral proto, že se dlouhodobě stará 
o lidi, kteří jsou v nouzi či v jinak nepří-
znivé situaci. Zbylou část respirátorů da-
roval Azylovému domu pro matky s dětmi 
v Mělníku a vedení obce Kly.

vjezdu v místě přechodu na 6,5 m. Navíc 
dojde k vybudování ostrova zeleně nepra-
videlného tvaru o rozměrech 6 x 4 m. Část 
ostrova zeleně s možností pojezdu je navr-
žena s vegetační dlažbou.

Realizační cena činí 838 529,64 Kč vč. DPH. 

Zhotovitelem akce je STAVEBNÍ FIRMA  
NEUMANN, s.r.o.

Realizace akce bude zahájena v polovině 
června 2021 a potrvá 2 měsíce.

Dopravní hřiště v ZŠ a MŠ 
Třebízského, Kralupy nad Vltavou
Realizační cena činí 5 013 514,65 Kč 
s DPH.

Zhotovitelem akce je DAVÍDEK – DKE s.r.o.,  
Zlončice.
Realizace akce byla zahájena 1. června 
2021.

Předpokládané dokončení akce: 31. srpen 
2021.

Demolice provizorní výpravní 
budovy a nová opěrná zeď 
Nádražní ulice, Kralupy n. Vltavou

Realizační cena činí 2 849 155,11 Kč s DPH.

Zhotovitelem akce je MORKUS Morava s.r.o. 

Libor Lesák, místostarosta: „Pokud sou-

těž dopadne tak, jak se zatím vyvíjí hodno-

cení, mohli bychom akci vysoutěžit cca za  

3 mil. Kč. Tudíž by došlo ke značné finan- 

ční úspoře.

Začátek akce je ovlivněn se souhlasem 

správce ČD, je potřeba naplánovat výluku 

první koleje na nádraží, kam přijíždějí vla-

ky z Neratovic. Toto se musí včas dopředu 

rozplánovat, protože součástí toho je i ob-

nova opěrné zdi tohoto prvního perónu.“ 

Předpokládané zahájení realizace akce: 

září 2021.

Respirátory ze Senátu 
míří do regionů
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Fotografie z předání respirátorů Charitě Kralupy, Azylovému domu pro rodiny v Mělníku a vedení 
obce Kly.
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P ro předškoláčky a jejich rodiče byly 
uzavřené školky náročnou zkouškou. 

Vzdělávali se distančně pomocí nejrůz-
nějších dětských stránek, webů, webinářů 
a pracovních listů. Školky byly s dětmi pra-
videlně v kontaktu. Jitka Jírová, ředitelka 
MŠ Generála Klapálka, poukazuje na to, že 
„distanční výuka není pro děti tohoto vě-
ku optimální. Prvořadým úkolem docház-
ky do mateřské školy je adaptace dětí me-
zi vrstevníky a vytváření sociálních vazeb  
a návyků v kolektivu.“ 

Ani v mateřinkách nedokáže  
distanční výuka nahradit prezenční
Ředitelky mateřských škol se shodují, že 
distanční výuka nedokáže plně nahradit 
prezenční vzdělávání a už vůbec ne sociál- 
ní kontakty, jež jsou pro děti tak důležité. 
Kralupské školky však dělaly, co bylo v je-
jich silách, a poskytovaly rodičům alespoň 
dostatek tipů na společné aktivity v domá-
cím prostředí ve formě didaktických her, 
pohybových aktivit, poslechu hudby apod. 
Přes všechna úskalí se mezi rodiči, děti 
a učitelkami vyvinula fungující spoluprá-
ce. Podle ředitelky MŠ Třebízského Dag-
mar Kuzníkové se „rodiče i děti vesměs 
velmi snažili, za to jim patří naše velké po-
děkování. Přestože distanční vzdělávání 
v mateřské škole jen těžko nahradí osobní 
a citlivý přístup paní učitelky k dítěti, sna-
žili jsme se děti i rodiče denně motivovat 
k vytváření podnětného prostředí.“ MŠ Dr. 
Edvarda Beneše dokonce na svých webo-
vých stránkách zřídila samostatnou rubri-
ku pro fotodokumentaci úkolů, které děti 
navštěvující tuto školku během jejího uza-
vření vypracovaly. Rodiče celou dobu spo-
lupracovali a iniciativně posílali fotografie 
výtvorů svých dětí. Podle ředitelky této 
školky však „distanční předškolní vzdělá-
vání nemůže nikdy plnohodnotně nahradit 
prezenční. Radost ze společně a smyslupl-
ně stráveného času nelze přenášet elektro-
nicky. Pospolitost chyběla nejen dětem, ale 
i paním učitelkám.“

 Usnadnit distanční vzdělávání a zpří-
jemnit čas, po který nebylo umožněno se 
osobně setkávat ve školce, se snažily svým 
dětem i soukromé školky. Centrum D8 při-
pravilo v době uzavření dvě venkovní akce, 
kde se děti mohly pobavit a něco se i naučit, 
aniž by se potkaly.

Odklady školní docházky často
bývají na žádost rodičů
Školky však vedle pandemie a opatření, kte-
rá s ní souvisí, řeší i problémy dlouhodobé-
ho charakteru. Ne vždy dokážou uspokojit 
a najít místo pro všechny zájemce o před-
školní vzdělávání. V posledních letech se 
totiž zvyšují počty žádostí rodičů o odklad 
školní docházky pro děti. Děti s odloženou 
školní docházkou pak zůstávají v mateř-
ských školách a není tak dostatek míst pro 
nově příchozí děti. Podle Pavly Kickové jsou 
však obavy rodičů, že jejich dítě bude mít 
s nástupem do školy problém, v některých 
případech zbytečné. „V době inkluzivního 
školství, kdy se má škola přizpůsobit dítěti, 
nikoli dítě škole, těmto obavám rodičů úplně 
nerozumím. Navíc z hlediska rozvoje pozná-
vacích schopností nemá školka dítěti co no-
vého nabídnout. Absolvováním roku navíc 
v MŠ dítě nezíská vyšší dovednosti jako je 
čtení, psaní, počítání, na které je v 6 letech 
prokazatelně nastaveno.“ Dagmar Kuzníko-
vá to doplňuje: „U odkladů je vždy potřeba 
rozlišovat mezi nezralostí a deficity, jež se 
rokem navíc ve školce nevyřeší a s nimiž se 
žák s podporou učitelů nebo asistenta stejně 
bude muset naučit pracovat.“

Zájem o navštěvování dětí 
v MŠ přibývá
Podle Jitky Jírové, ředitelky MŠ Generála 
Klapálka „kralupských dětí mírně přibývá. 
Důvodem je nová výstavba ve městě, ale 
i dobrá dopravní obslužnost. Mladé rodiny 
si vybírají Kralupy nad Vltavou k proná-

jmu nebo koupi bytů, které jsou levnější než 
v Praze.“ V dnešní době se navíc rodiče sna-
ží co nejrychleji vrátit na trh práce a zájem 
o školku mají často ještě dříve, než jejich 
dítě dovrší tří let. Tyto důvody v kombinaci 
s odklady pro děti školního věku způsobují, 
že mateřské školy nedokážou plně uspokojit 
poptávku všech zájemců.

 Úlevou pro státní školky v Kralupech 
jsou privátní školky a dětské skupiny. Ty 
jsou schopné a připravené přijímat i děti 
mladší tří let. I pro ně však byl poslední 
rok velmi náročný. Jejich fungování je zá-
vislé na příjmu ze školného, o které kvůli 
dvouměsíčnímu uzavření v tomto roce při-
šly. Provozní výdaje, jako pronájmy pro-
stor, služby, mzdy, však centra musela pla-
tit i v době uzavření. Markéta Labíková, 
vedoucí Dětské skupiny Klubíčko, připou-
ští, že se skupina kvůli uzavření dostala 
do svízelné finanční situace. „Jako čerst- 
vě založená dětská skupina se ještě pořád 
potýkáme s prvotními vysokými náklady 
na rekonstrukci prostor a vybavení, takže 
každé další uzavření je pro nás téměř lik-
vidační. Rodiče našich dětí nás v tom ale 
nenechali a finančně nás podpořili. Ráda 
bych jim touto cestou poděkovala, moc si 
jejich pomoci vážíme.“

 Chod mateřských škol se k radosti dětí 
i rodičů konečně vrátil k normálu. Zařízení 
opět organizují programy pro děti a snaží 
se jim vynahradit čas, který musely trávit 
bez svých kamarádů a paní učitelek.

LUCIE BAVOROVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Domácí příprava předškoláka

Narůstá trend odkladu školní docházky
■ Roušky, respirátory, testy… pro většinu lidí běžná rutina posledního roku. Tvrdá opatření se dotkla všech 
a nevyhnula se ani těm nejmenším. V březnu došlo k uzavření mateřských škol, ve kterých dětský smích utichl na 
více než měsíc. V dubnu se brány školek postupně začaly otevírat, nejprve pro předškoláky a děti rodičů pracujících 
pro IZS. Školky v této době byly nuceny své svěřence dvakrát týdně testovat, aby včas podchytily možné šíření 
onemocnění covid-19. Začátkem května se bez testů a roušek mohly do školek vrátit všechny děti bez rozdílů.
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HEJDUK STANISLAV 
(KSČM)

Došlo k tomu, že hlasování 
je spravedlivější. Bohužel se 
v minulosti stávalo, že někdo 
vyčkával, jak bude hlasování probíhat, a pak 
se přiklonil buď k většině, nebo tak, jak bylo 
potřeba.

HEREINOVÁ JIŘINA 
(ODS)

Smysl tohoto rozhodnutí moc 
nechápu. Nejsme malé dě-
ti, aby nás někdo podezíral 
z podvádění, ale respektuji to a nemám s tím 
problém.

HOMOLOVÁ JANA 
(ANO Kralupy)

Nová metoda hlasování eli-
minuje taktizování při hlaso-
vání. Přesto se domnívám, že 
zastupitelé jsou všichni ve věku, kdy vlád-
nou rozumným úsudkem, a při hlasování se 
řídí svými zkušenostmi a ne tím, jak hlaso-
val soused nebo jejich partajní leader. Sama 
nevnímám tuto změnu jako zásadní a na mé 
rozhodování nemá vliv.

KOHM JINDŘICH 
(STAN)

Návrh na změnu systému hla-
sování jsem podal proto, že 
mě stávající stav nepřišel fé-
rový. Sledovat průběžný vývoj hlasování, když 
budu diplomatický, může svádět minimálně 
ke spekulacím, že může dojít k ovlivnění hla-
sujícího nebo k případnému taktizování. Po 
několika diskusích jsem na pracovním zastu-
pitelstvu požádal kolegyně a kolegy zastu-
pitele, aby o mém návrhu hlasovali. Návrh 
jednoznačně prošel. Osobně mě spíš zará-
ží, že tuto změnu nikdo neinicioval už dříve. 
Když to shrnu, je lhostejné, kdo a jak dnes 
nové nastavení systému hodnotí, klíčové 
je to, že každý odhlasuje tak, jak je připra-
ven, rozhodnut a aspekt náhlé změny posto-
je či názoru plynoucí z průběžného vývoje  
hlasování je vyloučen.

LISTÍK PETR 
(ODS)

Opakovaně mě zaráží, ko-
lik prostoru se věnuje této 
naprosto nepodstatné vě-
ci. Možná je to způsobeno tím, kdo to navr-
hl, nevím. Nejedná se o novou metodu, jen 
o drobnou úpravu způsobu elektronického 
hlasování. Posledních třicet let se hlasovalo 
„po staru“ a nevzpomínám si na problémy.

LUKSÍK MARTIN 
(ANO Kralupy)

Vždy jsem hlasoval bez ohle-
du na průběžný stav hlasová-
ní. S novým způsobem tedy 
nemám žádný problém.

OTTIS IVAN 
(KSČM)

Já své hlasování konzultuji 
(neřídím) jen se svým kolegou 
v ZM. Takže pro mne je tato 
změna neutrální. Myslím si, že se tak chová 
většina zastupitelů. Protože ale teoreticky ta-
to taktika možná je, změnu jsem podpořil.

PEKÁREK TOMÁŠ 
(ANO Kralupy)

Změnu jsem podpořil. Úpra-
va způsobu hlasování je jed-
na z těch změn, kterou sice 
nemusíme považovat za nikterak zásadní 
a důležitou, ale na druhou stranu není žád-
ný důvod stavět se proti ní. Pravdou je, že 
nový postup hlasování zamezí rozhodování 
zastupitele na poslední chvíli podle pohle-
du na to, jak odhlasovali ostatní. Průběžné 
výsledky hlasování dosud sledovala určitě 
většina z nás. Jestli a jak často podle toho 
někdo případně upravil své rozhodnutí, to 
už je na svědomí každého jednotlivce. Po 
úpravě již alespoň podobné dilema nikomu  
z hlasujících nehrozí.

POHL VOJTĚCH 
(Nová VLna)

Nový systém hlasování po-
může větší transparentnosti 

a v samotném hlasování zastupitelstva nikdo 
nebude mít tu možnost se inspirovat hlasová-
ním kolegů, což vnímám jako největší přínos.

PRANTL FILIP 
(ANO Kralupy)

Já tedy na veřejné zastupitel-
stvo chodím s tím, že už mám 
hlasování připravené z pra-
covního zasedání, kde vše důkladně prodis-
kutujeme. A proto pro mě nová metoda ne-
znamená nějaký zásadní rozdíl, připadá mi 
ale, že se hlasování malinko zrychlilo, což je 
samozřejmě pozitivní.

ŠPAČEK JAN 
(STAN)

Jsem zastupitelem města již 
třetí období. Nejsem členem 
žádné politické strany či spo-
lečenství (uskupení). Nejsem tím vázán žád-
nými příkazy, zákazy či nařízeními od „stranic-
kých bossů či ostatních straníků“.
Zásadně odmítám prolínání politiky parla-
mentní s politikou komunální, i když k tomu, 
bohužel, velmi často v ČR dochází.
Mou zásadou vždy bylo, je a bude hlasovat 
jen a jen dle svého nejlepšího vědomí a svě-
domí tak, aby rozhodnutí RM a ZM sloužilo ku 
prospěchu města Kralup nad Vltavou a jeho 
obyvatel.
Proto mi nový způsob hlasování nevadí 
a svým způsobem ho vítám.

ŠUDA LUBOŠ 
(Nová VLna)

Pro mě se vůbec nic nemění, 
protože jsem vždy hlasoval 
podle svého svědomí.

Nový systém hlasování zastupitelů
■ Od 15. března 2021, poprvé v historii zastupitelstva, využívají zastupitelé systém anonymního hlasování. Během 
hlasování se využívá elektronického systému. Donedávna zastupitelé na obrazovce viděli, kdo a jak odhlasoval. 
Nový systém průběžný stav nezobrazuje. V praxi to znamená, že výsledky hlasování jsou odkryty až po rozhodnutí 
posledního hlasujícího zastupitele, ne dříve. Tento způsob prezentuje transparentní politiku a měl by zabránit 
spekulacím o taktizování. 

(Pozn. red. osloveno bylo všech 
21 zastupitelů.)
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Hezký den,
prostě mi to nedá a musím se ozvat, napsat, 
jak se chovají majitelé větších psů, kterým 
nevadí, že jejich mazlíček počůrá kdejaký 
strom, okrasný keř. Každý den chodím oko-
lo školy GENERÁLA KLAPÁLKA a tady 
vidím, co dokáže takový velký pes udělat 
s okrasným keřem či stromem.

Technické služby města se snaží udržovat 
čistotu a pořádek ve městě, snaží se vysa-
dit a udržovat stromy, keře, ale jsou tady 
lidé, kterým toto nedochází, berou to jako 
samozřejmost.

Dále je třeba se zabývat psími výkaly 
těchto velkých psů. Majitelé se nesnaží po 
nich uklízet, lituji pracovníky TSM, kteří 
budou brzy sekat trávu. Určitě je potřeba 
se zabývat problémem znečištěného okolí 
a odcházejících stromů a okrasných keřů. 
Další problém je ten, že většinou tito ma-
jitelé nechávají své miláčky volně pobíhat. 
Nerada bych se dočkala toho, že volně po-
bíhající pes někomu ublíží – jak neustále 
vidíme v TV! Tento názor nesdílím jenom 
já sama. Za všechny občany bych byla rá-
da, kdybyste ve ZPRAVODAJI na tento ne-
švar upozornili a také kdyby se tím zabývali  
příslušné orgány.

Za další, technické služby města se snaží 
o udržování čistoty našeho města, ale auta, 
která jsou zaparkovaná před panelovými 
domy, brání v tomto úklidu. Bydlela jsem 
v Praze, kde se prováděl také úklid sídliš-
tě s upozorněním, pokud majitel své auto 
nepřeparkuje a bude překážet při úklidu, 
bude mu auto odtahovou službou odvezeno. 
Mohu vám sdělit, že si majitelé dávali velký 
pozor na to, aby se tak nestalo.

S POZDRAVEM JAROSLAVA NOUZÁKOVÁ

Vyjádření odboru kanceláře 
tajemníka MěÚ k porušování 
obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/ 2020

Volné pobíhání psů a uklízení exkremen-
tů po svých mazlíčcích kontrolují strážníci 
městské policie. V případě, že vidí volně po-
bíhajícího psa bez vodítka na místě, kde to 
není obecně závaznou vyhláškou povoleno, 
dopouštějí se osoby venčící psa přestupku 
porušení vyhlášky dle § 27 odst. 1 písm. q) 
z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a za 
tento přestupek mohou strážníci uložit pří-
kazem na místě pokutu do výše 10 000 Kč 
a ve správním řízení lze pak uložit pokutu 
až do výše 50 000 Kč. Volné pobíhání psů 
upravuje obecně závazná vyhláška města 
č. 2/ 2020, o veřejném pořádku a zajištění 
čistoty města, jež stanoví, že volný pohyb 
psů je na veřejném prostranství města vše-

obecně zakázán. Obecně zá-
vazná vyhláška však vymezi-
la území města, kde je volné 
pobíhání psů umožněno. Ta 
jsou stanovena v příloze č. 1 
vyhlášky. Pokud pak pejskaři 
po svých mazlíčcích neukli-
dí exkrementy, dopouštějí se 
přestupku znečištění veřejného prostran-
ství podle § 5 odst. 1 písm. f) z. č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a hrozí jim pokuta ulože-
ná příkazem na místě od strážníka městské 
policie opět do výše 10 000 Kč a ve správ-
ním řízení pak do výše 20 000 Kč.

Jak již bylo dříve ve Zpravodaji publi-
kováno, tak v případech, kdy dojde k po-
kousání psem, což se může stát jak u volně 
pobíhajícího psa, tak bohužel i u psa na vo-
dítku, může se osoba venčící psa dopustit 
přestupku ublížení na zdraví podle § 7 odst. 
1 písm. b) z. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
příp. i trestného činu ublížení na zdraví dle 
§ 147 z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž kva-
lifikace skutku závisí na rozsahu zranění.

ROMANA HYKLOVÁ, 

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ

Vyjádření ředitele 
technických služeb města 
k údržbě zeleně a úklidu 
psích exkrementů

Na úvod bych si dovolil uvést několik sku-
tečností na správnou míru. Výsadbu a péči 
o veřejnou zeleň, do které spadají stromy, 
keře, ale i trávníky či květiny, ve městě za-
jišťuje odbor životního prostředí, jež sídlí 
na městském úřadě. Na zajišťování těchto 
prací si najímá externí firmy, jež pak péči za-
jišťují. Výjimku tvoří zeleň, jež je vysazová-
na například v rámci realizace nějaké větší 
investiční akce odborem realizace investic. 

Technické služby pro odbor životního 
prostředí pravidelně zajišťují sekání trav-
ního porostu, ale pouze v okrajových čás-
tech města. Ve větší míře se jedná o hůře 
dostupná místa, jako jsou škarpy, svahy 
apod. Údržba převážné většiny zeleně v in-
travilánu města je zajišťována externími 
firmami. Naproti tomu úklid veřejných 
prostranství je čistě záležitostí pracovní-
ků technických služeb. 

Nutno podotknout, že nedisciplinovaní 
spoluobčané, kteří po svých mazlíčcích ne-
uklízejí, to našim pracovníkům určitě ne-
ulehčují. Povinnost uklízet po svých maz-
líčcích vychází ze zákona, kdy neuklizením 
exkrementu po svém psovi dochází k zne-

čištění veřejného prostranství 
(viz uvedené sankce výše).

Nutno podotknout, že se ve 
městě nalézá hustá síť venkov-
ních košů, která v současné době 
čítá 366 ks. Tyto koše je možné 
pro odložení psího exkrementu 
zabaleného v sáčku využít, pří-

padně je možné využít kterýkoli kontejner 
u bytových domů, který je veřejně přístup-
ný. Na frekventovaných místech jsou insta-
lovány dávkovače s igelitovými sáčky pro 
všechny majitele řádně přihlášených psů. 

Prosíme všechny chovatele psů, aby uklí-
zeli po svých mazlíčcích, přispějí tak k vyšší 
čistotě našeho města a okolí svého bydliště.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

Vyjádření ředitele městské 
policie k blokovému čištění

V termínu od 6. 4. do 28. 5. probíhalo v Kra-
lupech nad Vltavou pravidelné blokové čiš-
tění komunikací. Čištění bylo prováděno 
dle harmonogramu, který byl zveřejněn na 
webových stránkách města, v Kralupském 
Zpravodaji a na sociálních sítích. Zatímco 
v roce 2020 provedly Technické služby měs-
ta blokové čištění z důvodu opatření souvi-
sejících s nouzovým stavem bez asistence 
městské policie, tak v roce 2021 si k této akci 
již součinnost městské policie vyžádaly. Pří-
slušná místa, na kterých bylo blokové čištění 
naplánováno, byla s dostatečným časovým 
předstihem osazena dopravním značením, 
na kterém byl rovněž uveden termín a čas 
samotných prací. Pokud provozovatelé vo-
zidel výše uvedenou dopravní značku ne-
respektovali a své vozidlo nepřeparkovali, 
byli vyzváni k podání vysvětlení na služeb-
nu městské policie, kde jim byla následně 
udělena pokuta. Pokud se provozovatel vo-
zidla po obdržení takové výzvy ve stano-
veném termínu na služebnu městské poli-
cie nedostavil, byla věc předána k dalšímu 
řízení příslušnému správnímu orgánu pro 
podezření z přestupkového jednání. Za ce-
lý cyklus blokového čištění bylo ve městě 
zjištěno více než 300 vozidel, která si jejich 
provozovatelé nepřeparkovali a znemožni-
li tak důkladnější vyčištění ulic. Jedná se 
o více než dvojnásobek oproti stavu, který 
býval obvyklý v předchozích letech. Z toho 
důvodu byla ještě v průběhu měsíce dubna 
zahájena rozšířená informační kampaň za 
využití webových stránek města, sociálních 
sítí a městského rozhlasu s cílem upozornit 
provozovatele vozidel na probíhající blokové 
čištění komunikací. Další čištění ulic pro-
běhne v Kralupech nad Vltavou na podzim 
tohoto roku. LADISLAV VOVES, 

ŘEDITEL MP KRALUPY N. VLT.

NAD DOPISY 

ČTENÁŘŮ
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u 16. 4. ve 23:12 na l. 156 oznámila ostraha 
zimního stadionu, že na ubytovně, nacházející se 
v areálu, došlo k fyzické potyčce mezi dvěma muži 
a k poškození ubytovacího zařízení. Oznamovatel 
hlídku zavedl k pokoji, v němž se nacházeli účastníci 
rvačky. Ti uvedli, že popíjeli alkohol, poté se začali 
hádat a porvali se. Muži neměli viditelné známky 
zranění a lékařské ošetření odmítli. Následně 
uvedli, že rvačky se účastnil ještě jeden muž. 
Ten měl mít zranění na hlavě a před příjezdem 
hlídky utekl do svého pokoje. Hlídka přistoupila 
k označeným dveřím a po zaklepání uvedený muž 
z pokoje vyběhl a jednoho ze strážníků fyzicky 
napadl. Hlídkou byly ihned použity donucovací 
prostředky – hmaty, chvaty a pouta. Muž se po 
celou dobu choval agresivně, hlídce strážníků 
vyhrožoval a vulgárně nadával. Ve svém jednání 
pokračoval i po příjezdu RZS, kdy při ošetřování 
kopl zdravotníka. Na místo se dostavila SKPV, která 
si celou věc převzala k dalšímu šetření. Muž byl za 
přítomnosti hlídky OO PČR převezen do nemocnice. 

u  25. 4. v 16:42 bylo na sl. telefon přijato 
oznámení, že na sídl. V Zátiší, v blízkosti grilu, se rve 
parta mladíků. DS prostřednictvím MKDS zjistila, 
že věc se zakládá na pravdě a na uvedeném místě 
se nachází větší skupinka dětí. Po příjezdu hlídky 
se v místě nacházeli dva nezletilí chlapci, kteří se 
před příjezdem hlídky měli spolu poprat. Oba měli 
v obličeji viditelné známky zranění, proto byla na 
místo přivolána RZS a zákonní zástupci. Lékař 

rozhodl o převozu obou chlapců do nemocnice. 
O události byla vyrozuměna pracovnice OSPOD 
MěÚ. Následně byla celá věc spolu se záznamem 
z MKDS postoupena k dalšímu řešení na MěÚ.

u  29. 4. v 19:00 byla přijata žádost OO 
PČR o součinnost při pátrání po osobě trpící 
Alzheimerem. Muž se měl ztratit na procházce 
v Mikovicích. Ve 21:30 hod. bylo DS přijato 
oznámení, že se v ul. Přemyslova pohybuje muž, 
který obtěžuje kolemjdoucí a nabízí peníze. Hlídkou 
bylo na místě zjištěno, že se jedná o pohřešovaného 
muže. Ten byl zmatený, ale bez viditelných známek 
zranění. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, jež 
muže převezla zpět domů. 

u 30. 4. v 00:30 hlídku při kontrolní činnosti 
na Purkyňově nám. kontaktoval muž, který 
uvedl, že jeho kamarád chce nejspíš spáchat 
sebevraždu skokem pod vlak. Poslední informací 
jeho kamaráda bylo, že jde od Purkyňova nám. ke 
kolejím směřujícím na Nelahozeves. Důvodem měl 
být rozchod s přítelkyní. DS o celé věci informovala 
hlídku OO PČR, jež se dostavila na místo. Následně 
byl muž odpovídajícího popisu nalezen v pořádku na 
Jeronýmově nám. K celé události uvedl, že se pouze 
pohádal se svou přítelkyní a informace o sebevraždě 
skokem pod vlak byla nedorozuměním. Muž odmítl 
lékařské ošetření a uvedl, že se cítí v pořádku.

u 10. 5. bylo v 16:35 na sl. telefon přijato oznámení 
zaměstnankyně České pošty, že se na pobočce 
nachází muž, který svým rozhořčeným jednáním 

rozbil skleněnou výplň dveří. Muž hlídce sdělil, že jej 
pracovnice již nechtěla vpustit, a proto vzteky kopl 
do dveří, čímž způsobil rozbití. V době příjezdu hlídky 
již střepy uklízel, pracovnici se omluvil a následně 
přislíbil sjednání nápravy tím, že dveře nechá na své 
náklady zasklít ještě téhož dne. S tím vedoucí pošty 
souhlasila. Oba byly hlídkou poučeni, jak postupovat 
v případě, že by k domluvě a nápravě nedošlo.

u 9. 5. ve 21:20 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že na sídl. U Cukrovaru sedí u stromu mladý muž, 
který něco pokřikoval a poté měl z něčeho vystřelit. 
Totožné oznámení přijalo také OO PČR, jež na místo 
vyslalo svou hlídku. Ta po příjezdu na místo muže 
odpovídajícího popisu omezila na osobní svobodě, 
a to za použití donucovacích prostředků – hmatů, 
chvatů, pout. Následně bylo zjištěno, že muž střílel 
z plynové pistole, jež byla hlídkou OO PČR na místě 
zajištěna. Poté si PČR převzala celou věc k dalšímu 
šetření.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad
HZS – Hasičský záchranný sbor
DS – Dozorčí služba
SKPV – Služby kriminální policie a vyšetřování 

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 �

Forenzní značení jízdních kol
■ Městská policie Kralupy n. Vltavou 
nabízí ve dnech 22. – 23. května  
a 19. – 20. června 2021 v garážích 
objektu Městského úřadu se sídlem 
Palackého náměstí č. 1, Kralupy 
nad Vltavou, značení jízdních kol 
„syntetickou DNA“.

S trážníci vaše jízdní kolo označí pomocí 
speciálního roztoku a varovnou nálep-

kou (Chráněno DNA – Městská policie Kra-
lupy nad Vltavou), jízdní kolo vyfotografují 
a vyplní s vámi příslušné formuláře (při-
hláška do evidence jízdních kol a souhlas 
se zpracováním osobních údajů), které jsou 
potřeba pro zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a do mezinárod-
ní databáze. V případě, že se jedná o nové 
jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat jízdní 
kolo, odradit pachatele krádeží, minimalizo-
vat podvody a urychlit vrácení jízdního kola 
majiteli. Forenzní značení je odolné a stálé 
proti běžnému mytí kola, proti běžným che-
mikáliím i proti soli. Podrobné informace 

o forenzním značení jízdních kol naleznete 
na stránkách www.forenzniznaceni.cz.

Povinností majitele jízdního kola je do-
stavit se se svým jízdním kolem, jež bude 
v dobrém technickém stavu, ČISTÉ A SU-
CHÉ, přinést hodnověrný doklad totož-
nosti a vyplnit příslušné formuláře. Zna-
čení a registrace je zdarma. Aplikace 
forenzního značení a registrace jednoho 
jízdního kola trvá přibližně 15 minut. Aby 
nedocházelo k dlouhému čekání zájemců, 
je nutné se na konkrétní termín do-
předu přihlásit. Rezervační program je 
spuštěn na internetových stránkách www.
bezpecnekralupy.cz a jeho prostřednictvím 

si můžete sami zarezervovat vhodný ter-
mín pro označení kola. K rezervaci volného 
termínu můžete také využít telefonní číslo 
777  798 208.

V souvislosti se vzniklou epidemiologic-
kou situací žádáme všechny zájemce o fo-
renzní identifikační značení, aby dodržo-
vali platná mimořádná opatření, měli na 
sobě předepsaný ochranný prostředek dý-
chacích cest, dbali pokynů strážníků a za-
chovávali dostatečně vzdálený odstup.

Výše uvedené dny nejsou poslední, kdy si 
budete moci nechat označit své kolo. Tato 
akce bude v Kralupech nad Vltavou pokra-
čovat na podzim 2021.
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INFORMACE O MP A JEJÍ VEŠKERÉ AKTIVITY NALEZNETE NA WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ.
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KORONAVIRUS
nejen v KRALUPECH

8. 4. – 17. 5. statistiky, vládní opatření, informace

■ Po nástupu pandemie covidu-19 
bylo jasné, že dokud populaci 
neproočkujeme, budeme muset 
omezovat kontakty lidí, školní 
docházku, služby, obchod i kulturní 
akce, což nikomu na náladě 
nepřidá. Proto se praktičtí lékaři 
z našeho města již na začátku roku 
rozhodli naše pacienty očkovat 
a připravili si softwarové vybavení, 
jež bylo podmínkou. 

O víkendech jsme obvolávali své pa- 
cienty, abychom zjistili, zda mají o vak-
cínu zájem, a vytvářeli seznamy zájemců  
o očkování.

Zatímco do očkovacích center dovážejí 
vakcíny bez větších problémů, naši prak-
tici obdrželi pro ordinace, ve kterých je 

zaregistrováno cca 3 500 lidí, každý 100 
dávek. Distribuce vakcín do ordinací prak-
tických lékařů je naprostým organizačním 
selháním tohoto státu. Politici se předhá-
nějí, který na očkování postaví větší boudu, 
takže vlastně uniká fakt, že bychom mě-
li populaci prakticky naočkovanou, kdyby 
byly vakcíny rovnoměrně distribuovány do 
všech zařízení, jež jsou ochotna očkovat. 

Kdyby tu nevládla organizační neschop-
nost, jistě by pro praktiky nebyl problém 
vakcinovat Pfizerem ani Modernou a ne-
museli bychom vyhlížet, zda se někdo obje-
ví s deseti ampulemi Astry. Ministři se nám 
mění jako panďuláci na orloji, tak člověk 
ani neví, kdo je za tento nefunkční systém 
zodpovědný.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat 
Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, 
který výrazně pomáhá seniorům s regist-
rací do očkovacích center a zařídil očkovací 
centrum přímo v Kralupech. Tím zachránil 
řadu seniorů před těžkým průběhem nemo-
ci. Jsem zvědavá, zda nám někdo konečně 
vakcíny doveze, nebo to skončí opět omluv-
ným dopisem hejtmanky, že má vakcíny 
pro 12 lékařů v kraji.

MUDR. JANA HOMOLOVÁ

 8. 4. 2021
Koronavirus v ORP Kralupech nad Vltavou:

Nemocní 286

Aktuálně v nemocnici s koronavirem 11

 19. 4. 2021 
Koronavirus v ORP Kralupech nad Vltavou:

Nemocní 121

Aktuálně v nemocnici s koronavirem 8

 12. 4. 2021
KONEC NOUZOVÉHO STAVU
 Končí omezení pohybu, včetně zákazu 
cestování mezi okresy. 
 Otevírají se mateřské školy, a to pouze pro 
předškoláky.
 Žáci prvního stupně základních škol se vrací 
do lavic. Výuka probíhá v týdenních turnusech.
 Rozšiřuje se seznam obchodů, které mohou 
mít otevřeno. Jedná se nově o prodejny 
dětského oblečení a obuvi, papírnictví, 

prádelny a čistírny, zámečnictví a provozovny 
s prodejem pietního zboží.

 OD 23. DUBNA 
se mohou k očkování registrovat osoby starší 
60 let.

 26. 4. 2021 
Koronavirus v ORP Kralupech nad Vltavou:

Nemocní 111

Aktuálně v nemocnici s koronavirem 4

 OD 28. DUBNA 
se mohou k očkování registrovat osoby starší 
55 let.

 30. 4. 2021 
 Ve Středočeském kraji se do škol vrací žáci 
2. stupně v rotačním principu (týden škola, 
týden distanční výuka), týká se i odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, antigenní testy 
2x týdně. Na prvním stupni od 3. 5. 2021 
antigenní testy 1x týdně.

 Ve Středočeském kraji se do mateřských škol 
mohou vracet všechny děti, a to bez roušek 
a testů.
 V celé ČR mohou otevřít holičství, kadeřnictví, 
pedikúry, manikúry, maserské, kosmetické 
nebo regenerační služby, péče o zvířata nebo 
lázeňská léčebně rehabilitační péče.
 Ve Středočeském kraji mohou otevřít muzea 
a galerie (ne skupinové prohlídky, omezená 
kapacita, nutnost dodržovat rozestupy).

 10. KVĚTNA 
 Otevírá se maloobchod v celé ČR. 
 V dalších krajích se vrací do škol žáci 
a studenti.
 Ve venkovních prostorách je možné odložit 
roušky a respirátory, pokud jsou na místě jen 
dva lidé.

 17. KVĚTNA 
Lidé mohou využívat zahrádky restaurací, musí 
být ale schopni při případné kontrole doložit, 
že splňují podmínky vyžadované mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

Očkování rizikových skupin 
v ordinacích praktických lékařů

Ilustrační foto



S polečenský život byl v centru Dolní-
ho Povltaví po Velké válce v porovnání 

s dneškem mnohem pestřejší, než se mů-
že na první pohled zdát. O dění ve měs-
tě ve volném čase pečovaly kromě velkého 
množství spolků a sdružení také nejrůzněj-
ší kulturní organizace, jako byla městská 
knihovna nebo muzeum. Ve velmi hojné 
míře se tak pořádaly nejen hudební koncer-
ty, přednášky, besedy a další naučné akce, 
ale i průvody v průběhu významných svát-
ků a výročí a nezapomínalo se samozřejmě 
ani na zábavu.

Pravidelně se v Kralupech konaly nejrůz-
nější tancovačky a v zimě rovněž plesy. Mezi 
jejich hlavní organizátory patřily zejména 
sportovní kluby, například fotbalový klub 
Čechie a S. K. Kralupy 1901, případně také 
Klub mladých. Stejně tak mezi oblíbené patři- 
ly zábavy u příležitosti nejrůznějších svátků, 
jednalo se o zábavy posvícenské, zábavy jo-
sefské nebo zábavy mikulášské, jež byly opět 
v režii kralupských spolků, organizací, nebo 
dokonce politických stran. Jednotlivé spole-
čenské akce nejčastěji probíhaly v hotelu Sla-
via, v hotelu pana Čechury nebo v pivovarské 
restauraci, případně v hostinci U Bezděků, 
U Čejků nebo U Koruny. Jen v roce 1938 se 
podle dostupných zdrojů uskutečnilo na 40 
tanečních zábav. Mezi jejich časté pořadate-
le patřil taktéž hostinský Jindřich Dlouhý. 
Za zajímavost lze uvést, že jeho zábavy byly 
zřejmě velice oblíbené a hojně navštěvované, 
stejně tak ale hlučné. Z tohoto důvodu je tedy 
musela rada města čas od času kvůli rušení 
nočního klidu zakázat.

Vedle těchto akcí se navíc každoročně 
slavily významná výročí a svátky, kterých  
se zpravidla formou průvodu účastnilo celé 
město, včetně jeho představitelů, žáků škol  
a zástupců kralupských živností, spolků 
a průmyslových odvětví. Nejvýznamněj-
ším dnem byl samozřejmě 28. říjen, výročí 
vzniku Československé republiky, o jehož 
oslavách se několikrát zmiňuje kralupská 
pamětní kniha: „Oslava dne svobody po-
řádaná všemi pokrokovými korporacemi 
se nad míru vydařila. V ten den konán ve 
městě průvod, kterého se zúčastnily školy, 
městská rada, četa legionářů, hasiči, střel-
ci, řezníci, Sokol, Dělnické tělocvičné jed-
noty, Podpůrný spolek Pokrok, Sportovní 
klub Kralupy a všechny strany v Kralupech 

(kromě KSČ, pozn.). Průvod prošel měs-
tem prapory zdobeným na náměstí, kde 
konán za předsednictví starosty města Jo-
sefa Vaníčka tábor lidu, jehož se zúčastnilo 
i úřednictvo okresní správy politické v čele 
s okresním hejtmanem p. Herreschem v če-
le. Po táboře – při dosti nevlídném počasí – 
následoval koncert na náměstí.“ Obdobně 
se slavil 28. říjen i v následujících letech.

Z dalších významných událostí je možné 
jmenovat například Husovy oslavy zakon-
čené zapálením hranice na vrcholu Hosti-
bejku, dále oslavy výročí narození Bedři-
cha Smetany, jež byly provázené koncerty 
v podání místních hudebních spolků, nebo 
tradiční slavnosti svátku práce – 1. máje. 
Určitě se nesmí zapomínat ani na spole-
čenské události doprovázející slavnostní 
odhalení sochy Raněného u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie a svatého Václava 
na památku padlých v první světové vál-
ce 9. června 1930, případně oslavy spoje-
né s otevřením nové budovy kralupského 
gymnázia na tehdejším Jiráskově náměstí 
konané v neděli 19. října 1930.

Vedle toho probíhala taktéž celá řada ex-
hibicí místních umělců, jako byl například 
Josef Holub, o kterém bude ještě zmínka, 
stejně tak pravidelně vystavoval Český svaz 
chovatelů v Kralupech nad Vltavou. Jako 
velmi významná událost se zapsala do dějin 

města Výstava Okresní jednoty živnosten-
ských společenstev snažící se upozornit na 
činnost a práci místních živnostníků, ře-
meslníků a obchodníků. Výstava se konala 
v budově chlapecké školy a taktéž v areálu 
blízkého sokoliště, kde jednotlivá odvětví 
předváděla své výrobky veřejnosti a těšila 
se obrovskému zájmu.

Kultura v meziválečných letech zažívala 
bouřlivý vzestup, jež byl však zmařen vý-
vojem po Mnichovu. V éře druhé republiky 
nejprve dochází k zúčtování s umělci tvořící-
mi v duchu humanismu, jež jsou stejně jako 
prezident Beneš označeni za viníky tragédie, 
která republiku postihla v souvislosti s udá-
lostmi v září 1938. Po okupaci českých zemí 
německými vojsky jsou společenské akce 
postupně omezovány a valná většina z nich 
je zakázána v souvislosti s vyhlášením totál-
ního válečného nasazení v protektorátu v ro-
ce 1944. Za zábavou tak mohou Kralupáci 
opět svobodně vyrazit až po osvobození.

JAN BARTOŠ

Významné společenské akce, průvody a plesy aneb 
kam za zábavou v Kralupech za první republiky?
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■ Třebaže v současné době kvůli pandemii zažívají společenské, kulturní a jiné volnočasové akce silný útlum, 
není možné, aby byly sprovozeny z města nadobro. Lidé se totiž chtějí bavit a užívat si společně volné chvíle 
odjakživa, a ani současná koronavirová krize na tom nemůže nic změnit. Ještě, než se tedy opět vydáme společně 
za kulturou, zkraťme si nyní volnou chvíli alespoň návratem do minulosti a podívejme se na to, jak se lidé za první 
republiky v Kralupech dokázali bavit a kam za kulturou nejčastěji vyráželi.

Pouť do Dolínku – 100. výročí narození 
V. Hálka – Nár. politika, 10. 4. 1935

JAN BARTOŠ
Archivář, copywriter a zakladatel Turistického 
portálu města Kralupy nad Vltavou. V rámci his-
torické vědy se zaměřuje na regionální dějiny 
Kralupska 1. pol. 20. století s cílem představit 
je čtenářům Zpravodaje ze všech možných úhlů 
pohledu s využitím nejrůznějších typů pramenů. 

Více dobových fotografií naleznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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16. 9. 

koncert Boková trio v rámci  
Festivalu Americké jaro

30. 9. 

koncert v rámci  
Mezinárodního festivalu Mladá Praha

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou zahájí letošní 
sezónu dvěma koncerty v září.

Doufáme v příznivý vývoj epidemiologické situace 
a těšíme se na naše věrné posluchače.

Hodně zdraví a veselou mysl za KPH přeje
Petra Očenášková

Příměstské tábory v ZŠ Gen. Klapálka
Podobně jako minulý rok nabízíme i letos příměstské tábory 

v prostorách naší školy.  
Tentokrát se budou konat v termínu 12. – 16. 7. 2021. 

NABÍDKA:
 Hravá škola, pro 3. – 5. ročník, vedoucí pí. uč. P. Zemenová,  
 pí. asistentka L.Strnadová, nenásilné opakování 
 hravou formou proložené venkovními aktivitami.
 Angličtina se sportem, 4. – 6. ročník, vedoucí T. Gleichová, 
 hry v angličtině, konverzace a sportování venku i uvnitř.
 Archeologie, pro 5. – 7. ročník, vedoucí S. Florianová,  
 studentka archelogie, seznámení s prací 
 archeologa, vyzkoušení si těchto činností.
 Turistika, cyklistika, pro 3. – 8. ročník, vedoucí 
 pí. uč. V. Richter, poznávání okolí Kralup.
 Všechny tábory se budou řídit platnými hygienickými předpisy.

Přihlášku si můžete stáhnout na www.zsgenklapalka.cz/skola/
dokumenty v sekci Ke stažení – Přihláška na příměstský tábor 

2021. Vyplněnou přihlášku zasílejte na  
michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz do 10. 6. 2021.

O naplněnosti jednotlivých táborů vás budeme 
informovat na našich stránkách.

Těšíme se na všechny! Michaela Gleichová
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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.

ČERVEN 2021

Městská KNIHOVNA ČERVEN 2021
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

S ohledem na vládní opatření spojená 
s pandemií covid-19 jsme byli nuceni 

omezit provoz KaSS Vltava, což se mimo 
jiné týkalo i tanečních kurzů mládeže vy-
psaných v roce 2020. Z tohoto důvodu do-
jde k vrácení poměrné části kurzovného 
včetně gardenek za lekce, které jsme nebyli 
schopni v tomto ročníku uskutečnit.

Cena kurzovného činí 2 200 Kč.  
Taneční kurzy proběhly v délce 4 lekcí 
z 10 a 1 prodloužené. Vratka kurzovného 

se týká 6 lekcí, 1 prodloužené a 1 věnečku.  
Cena gardenky je 300 Kč.

Výpočet vratky kurzovného byl sta-
noven průměrem a zaokrouhlením na 
částku 1 350 Kč.

Výpočet vratky gardenky byl obdobně 
stanoven na 180 Kč.

Kurzovné včetně gardenek bude vrá-
ceno na číslo účtu, které nám kurzisté ve 
vyplněném formuláři (ke stažení na webu 
www.kasskralupy.cz) zašlou nejpozději do 

31. 8. 2021 na e-mail jitka.kostalova@
mestokralupy.cz.

Rodiče či zákonní zástupci kurzistů 
bez přístupu k internetu či bankovního 
účtu mohou proces vrácení učinit osobně 
v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři 
KaSS. Upozorňujeme, že po uplynutí uve-
deného data 31. 8. 2021 nebude vracení 
kurzovného či gardenek výše zmiňovaný-
mi postupy možné.

ROBIN JANOŠ, ŘEDITEL KASS

Knihovna se v květnu zapojila do projektu Pohádkové cesty domů a bude pro dětské čtenáře sdílet audioknihu  
Martina a Lucie Kučerových VNUČKA ČARODĚJE MODROMÍRA. Audiokniha vznikla na základě hry Čaroděj  
Modromír, kterou jste možná viděli na ČT.

Každý pracovní den se objeví před knihovnou a za okny dětského oddělení 2 kapitoly z této knihy v podobě  
očíslovaných QR kódů. A vy můžete začít poslouchat audio pohádku na YouTube.

Audiokniha má 29 kapitol, každá kapitola kolem 5 minut.
Odkazy z QR kódů jsou platné do konce června 2021. Aplikaci na čtení QR kódů si můžete zdarma stáhnout do 

svého mobilu.
Pokud se vám audiokniha bude líbit, můžete si předobjednat knihu a podpořit tak její vydání. Vydání knihy lze 

podpořit na Hithitu.

F ond městské knihovny netvoří pouze knihy, ale také 
mapy, zvukové knihy, periodika a společenské hry. 

Čtenáře knihovny upozorňujeme na výběr z nově za-
koupených DESKOVÝCH HER. Ve studovně si můžete 
vybírat z více jak 70 titulů, jež jsou určeny pro věkovou 
kategorii od 3 do 15 let. Seznam veškerých her najdete 
v našem online katalogu.

 Obchod – Hra o nakupování: 
Unikátní dětská hra od Kvída 
naučí děti od 4 let, jak hospo-
dařit s penězi, správnému rozho-
dování, sociálním dovednostem, 
ale i například řazení potravin do 
druhů.
 Rychlá čísla: Kdo spočítá po-
četní příklady na kartě rychleji 
než soupeři? Sčítání, odčítání, 
násobení a dělení ve 4 obtížnostech pro děti již od 6 
let. S karetní hrou Rychlá čísla chobotničky Kvído si 
procvičí děti matematiku opravdu důkladně, ale hlavně 
zábavně.
 Similo – Historie: Similo je kooperativní deduktivní 
hra, ve které musíte najít jednu ze známých postav na 

základě nápověd od jiného hráče. Hra je určena pro děti 
od 7 let.
 Mozkovna – Záhadné případy: Vědomostní hra, v níž 
společně s inspektorem Čmuchalem řešíte 54 zapekli-
tých případů. Hra je pro děti od 12 let.
 Věž 3 v 1: Variabilní hra pro děti od 3 let. S barevnými 
dřevěnými kameny můžete stavět klasickou věž (zná-

mou též jako jenga), ale kameny lze pou-
žít také na domino a pexeso. Hra pomá-
há dětem rozvíjet jemnou
motoriku, soustředění     
a paměť.

Deskové hry si mo-
hou registrovaní čte-
náři zapůjčit během 
června v provozních 
hodinách studovny na 

celé prázdniny a vrátit 
je až v první polovině září.

Dále upozorňujeme na prodej vyřa-
zených knih z fondu knihovny. Ve stu-
dovně nabízíme literaturu pro děti i do-
spělé čtenáře. Knihy si můžete zakoupit 
za symbolickou cenu 5 Kč do 30. června.

Postup vracení kurzovného  
za taneční mládeže v sezóně 2020/21
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rodáci�
Vážení rodáci a příznivci Kralup, oznamujeme 
vám, že zájezdy a vycházky přesouváme na září 
a další podzimní měsíce, kdy se situace kolem 
covidu-19 uklidní a bude možné návštěvy zámků 
a výstav uskutečnit.
Informace je možné získat na tel. 728 939 561.
Přejeme všem hodně zdraví. 
Na setkání se těší členky výboru.

jubilanti�

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ČERVNU 2021
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

 HLEDÁM PRÁCI na zkrácený úvazek v Kralupech n. 
Vlt., nejlépe úklid. Tel.: 606 955 450.

soukromá inzerce�

80 let

Ing. Tomáš Bareš

Vladimír Slováček

Hana Bubeníčková

Jarmila Weitoschová

Antonín Čermák

85 let 
Zdeňka Braunová

Stanislav Strapczyk

90 let Naděje Kuntelová

92 let Jarmila Hofmanová

45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Vážení příznivci Kruhu přátel Prahy,
všechny vás moc zdravíme a přejeme všem našim členům i čtenářům Kralupského 

Zpravodaje hodně zdraví. Kvůli nejistotě s rozvolňováním protiepidemických opatření jsme 
se rozhodli obnovit činnost našeho spolku až od září. Velmi se vám omlouváme a moc si 

přejeme, abychom se s vámi v podzimních měsících bezpečně sešli  
a uskutečnili dlouho odkládaný program našeho spolku. Děkujeme vám za přízeň. Výbor KPP

S velkou radostí vám oznamujeme, že 
opět rozjíždíme naše poradenské skupi-

ny pro obyvatele Kralup nad Vltavou a blíz-
kého okolí. A máme pro vás i další novinky.

Pečujete o blízkého člověka s poruchami 
paměti? Působíme v Kralupech a nabízíme 
všestrannou odbornou pomoc všem, kteří 
v domácích podmínkách pečují o své blíz-
ké s Alzheimerovou nemocí nebo někte-
rým druhem demence. Poskytujeme so-
ciálně právní poradenství, psychosociální 
podporu i vzdělávání v oblasti každodenní 
péče a komunikace s lidmi trpícími tímto  
závažným onemocněním.

Jsme rádi, že Vám opět můžeme nabíd-
nout naše pravidelná setkávání a nově 
i workshopy, jež budou zaměřeny na téma-
ta, která řeší každý pečující. O přesných 
termínech a jednotlivých tématech se mů-
žete informovat na našem facebookovém 

profilu Pečující Kralupy a okolí nebo pří-
mo u koordinátorky na čísle 602 461 297 či  
e-mailu kralupy@dementia.cz.

VEŠKERÉ SLUŽBY 
POSKYTUJEME ZDARMA

Ani v době tvrdých covidových opatření 
jsme však nezaháleli. Každý rok organizu-
je Dementia sportovně osvětové akce s ná-
zvem Běhy proti demenci. Letos nebylo mož-
né zorganizovat běhy prezenční, ale našli 
jsme jiné řešení a zorganizovali běhy virtuál- 
ní. Ten první se uskutečnil začátkem dubna 
a vybralo se krásných 220 074 Kč. Děkuje-
me všem, kteří se připojili. Pokud vás tato 
myšlenka zaujala, napište si do diářů termín 
17.–20. června a pojďte do toho s námi! Více 
informací na www.myteporazime.cz.

GABRIELA PONERT, KOORDINÁTORKA

Jedeme dál!

poděkování�
DĚKUJI KAMARÁDŮM ze šroubárny za květinový dar 
a vzpomínku při výročí úmrtí mého manžela pana Jozefa 
Hrončeka. Výročí bylo uvedeno v dubnovém Zpravodaji.
 Eva Hrončeková

Bohemia Voice pořádá dva koncerty na oslavu letního slunovratu 
Dva prožitkové koncerty pod širým nebem s názvem

„Nessun Dorma – Nikdo nespí“ se uskuteční 
20. a 21. června 2021 od 21:00 hod.

na magickém místě 
nedostavěného chrámu 
v Panenském Týnci. 

Atmosféru koncertů 
pořádaných na oslavu 
letního slunovratu dopl-
ní skupina FireArt tan-
cem s ohněm a vizuální 
umělec VJ PleiOne, 
který každou skladbu 
doprovodí vizuální 
projekcí.

KERAMICKÝ TÁBOR  
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

Charita Kralupy 
nad Vltavou pořádá 
příměstský tábor Alenka 
v říši divů. Ve dnech  
19. – 23. července 2021 
v keramické dílně  
v Riegrově ulici 173/4  
v Kralupech nad Vltavou 
od 8:00 do 17: 00 hod.
Cena 1 750 Kč,  
další sourozenci 1 500 Kč.
Stravování zajištěno.

Info a přihlášky: sarochova@nasefarnost.cz,
tel. +420 734 760 800.
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
1. 5.  Hana Šprincová 96 let

4. 5. Milan Křížek 75 let

5. 5. Danuše Doležalová 88 let

8. 5. Marie Valentová 82 let

9. 5. Alena Svobodová 84 let

13. 5. Ing. Jiří Tureček 89 let

16. 5. Jana Zoubková 73 let

22. 5. Marcela Kotková 74 let

vzpomínky�
1. června uplynulo 10 let, co nás 
opustil můj milovaný manžel, skvělý 
táta a kamarád LUDĚK POKORNÝ. 
Stále na něj s láskou vzpomínáme. 
Manželka Blanka a děti Aleš a Silvie 
s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dne 6. 6. tomu bude 40 let od úmrtí 
manžela a tatínka VRATISLAVA OLŠI. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, 
rodina.

Dne 11. 6. to budou dva roky, kdy nás 
opustil nejmilovanější manžel, tatínek 
a dědeček pan MILAN FRELICH. 
Vzpomínají manželka Věra, syn Tomáš 
a dcera Zuzana s vnoučátky Maruškou 
a Honzíkem.

Dne 16. 6. 2021 uplynou tři roky ode 
dne, kdy nás navždy opustil milovaný 
syn, manžel, tatínek a dědeček, pan 
JOSEF KOBLITZ. S věčnou láskou 
vzpomíná rodina. 

Vzpomeňte prosím na paní IRENU 
BOČANOVOU, která by dne 19. 6. 
oslavila 90. narozeniny. Děkuje dcera

Dne 30. 6. by oslavila svátek 
naše dcera ŠÁRKA MARKOVÁ 
BARDOŇOVÁ. Už je to rok a půl co 
odešla navždy. Stále vzpomínají 
rodiče, sestra Štěpánka s rodinou 
a syn Lukáš. 

Dne 16. června uplynou dva roky od 
úmrtí pana JOSEFA LIŠKY. Vzpomínají 
starší sestry a bratr, dcery se synem 
a maminkou.

Z veme všechny aktivní i pasivní přízniv-
ce tance a pěkné hudby na letní tan-

čírny, které pořádáme s podporou města 
Kralupy. Jako v loňských letech budeme 
tančit na podestě před městským úřadem 
a občerstvovat se v Terassa Café Bistro.

Letos pokaždé s živou hudbou (dvakrát 
kapela Domino, jednou Kralupský kytarový 
kvartet), vždy od 18:00 do 22:00. Přijďte ve 
čtvrtky 15. července, 5. srpna a 26. srpna.

Tančírna se koná v případě nedeštivého 
počasí a vstupné se nevybírá. Pokud bude-
te chtít tančit, sálové taneční botky nechte 
doma a obujte se méně formálně, dlažba 
neklouže.

Naše májová veselice se nakonec v závis-
losti na uvolňování přesunula na 17. červen, 
také využijeme milého pohostinství Tera-

ssa Café Bistro. Začínáme opět v šest odpo-
ledne, tentokrát s reprodukovanou hudbou.

Zároveň máme také jednu smutnou a jed-
nu dobrou zprávu ohledně našeho plánova-
ného listopadového plesu. Po uzávěrce mi-
nulého čísla Zpravodaje jsme dostali zprávu, 
že sál ve Vltavě bude v daném termínu stá-
le v rekonstrukci. Neváhali jsme a rychle 
si zarezervovali termín v lednu, konkrétně 
15. 1. 2022. A aby ta pauza mezi plesy nebyla 
tak dlouhá, v původním termínu, 13. listo-
padu, uskutečníme malý ples v menším sále 
v sousedních Otvovicích.

Pro bližší informace sledujte naše strán-
ky facebook.com/mlstanec (jsou veřejné, 
tedy viditelné i pro ty, kdo nemají účet na 
Facebooku).

MARKÉTA PYTELOVÁ

Pozvánka na letní 
tančírny TSK MLS

OZNAMUJEME VŠEM, že dne 9. 5. 2021 nás navždy opustila paní Alena SVOBODOVÁ ve 
věku 84 let. Byla dlouholetou pracovnicí v MěDPM Kralupy nad Vltavou (dříve Dům pionýrů), 
organizovala  a starala se o děti mnoho let na letních táborech a vedla spoustu zájmových kroužků 
pro děti. S láskou v srdcích bude navždy vzpomínat rodina.

DOBRÁ ZPRÁVA:  
Kralupští sokolové 
a sokolky začínají v červnu 
cvičit venku i v tělocvičnách

Jste srdečně vítáni. 
Pro sokolíky máme připravené 2 příměstské sokolské tábory v červenci a srpnu. Máte 
se nač těšit.
Prázdninové cvičení pro zájemce se již ladí.
Vše přehledně najdete na našem webu www.sokol.kralupy.cz, na FB a nástěnkách 
u Sokoláku.

Se sokolským NAZDAR!    
cvičitelský sbor T. J. Sokol Kralupy n. Vlt.

DNE 5. 5. NÁM ULETĚLA 
OCHOČENÁ MLUVÍCÍ ANDULKA. 
Barva zeleno žlutá, oranžový kroužek na 
nožičce. Ztratila se v Kralupech – Minicích. 
Za nalezení nabízíme odměnu 1 000 Kč. 

Tel.: 739 291 044, 
e-mail: J.kantnerova@seznam.cz.

BURZA PRÁCE NA MĚLNÍKU
Krajská  hospodářská komora Střední Čechy  vás zve k návštěvě BURZY 
PRÁCE na Mělníku, která se koná ve středu dne 23. června 2021 od 10:00 
do 16:00 hod. Místo konání Masarykův kulturní dům (U Sadů 323, Mělník).
Zájemci z řad zaměstnavatelů, kteří by chtěli na akci prezentovat svou nabídku, jsou vítáni. 
Přihlášení na sizlingova@komora.cz, tel. +420 702 020 489 Vladislava Šizlingová.
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 Letošní rok je pro nás rokem básníka Jaro-
slava Seiferta. Dvě básníkova životní výročí 
bude muzeum letos připomínat.
 V té souvislosti na vás čeká posledních 
7 soutěžních otázek k osobnosti Jaroslava 
Seiferta. Přejeme vám hodně příjemných chvil 
při nalézání správných odpovědí.
 Tak jsme se dočkali, od 4. května máme 
otevřeno pro návštěvníky. Sice otevřeno, 
ovšem s určitými hygienickými opatřeními. 
Co připravujeme na tento měsíc je uvedeno 
jinde. Zde chci shrnout naše aktivity v době 
zavření.
Dvě výstavy s přestávkami spatřilo jen ně-
kolik málo návštěvníků, tak jsme se rozhodli 
naše aktivity přenést na sociální sítě (web 
a Facebook). Umisťovali jsme tam nejen re-
portáže a příspěvky o těchto výstavách, ale 
i jinou tematiku. Představovali jsme některé 

muzejní přístroje v chodu, uplatňovali jsme 
i obrázky, staré fotografie, básničky a texty 
často s tematikou vztahující se k aktuálnímu 
ročnímu období. Naučili jsme se tím spoustu 
věcí a osvojili si nové formy prezentace, ně-
které uplatníme i v „normální“ budoucnosti.
Ovšem nic nám nenahradí živý kontakt  
s návštěvníkem, který je pro nás hlavní a které-
ho jsme se konečně dočkali. Tak se přijďte, za-
tím individuálně, potěšit obrazy Jiřího Corvina.
 Čtvrtek 3. 6. – vernisáž výstavy Jiří Corvin 
(1931–2004) OBRAZY.
Kvůli stále platným hygienickým opatřením 
(roušky, rozestupy, najednou max. 15 lidí) 
nebude zahájení formou klasické vernisáže. 
Bude to tzv. vernisážový den, kdy v době od 
9:00–12:00 a 13:00–19:00 bude výstava 
přístupna prohlídkou individuálně a zdarma. 
V červenci snad bude možno uspořádat kla-

sickou komentovanou prohlídku této výstavy. 
A možná i bez brnění. Výstava bude trvat do 
14. 8. 2021.
 Čtvrtek 24. 6., 17:00 – křest básnické 
sbírky HARABURDÍ od místního autora Ta-
deáše Birona (Fran-
tišek Kouřil). Účinku-
jící: Vratislav Färber 
(literární vědec), Jiří 
Červenka (básník + 
přítel), Věra Kociá-
nová (nakladatelka). 
Hudba: tibetské mí-
sy. Knihu bude možno zakoupit.
Dodržována budou v té době platná opatření.

Přesto vás zveme na náš web (především 
složku online) www.muzeumkralupy.cz i Face-
book, kde pro vás stále připravujeme mnohé 
zajímavosti, videa, obrázky.  JAN RACEK

1/ Které květiny byste našli i dnes v bás-
níkově zahradě, U Ladronky 23, Břev-
nov – Praha 6, kde žil básník s rodinou 
od r. 1938? Ještě dnes je tam těch krás-
ných květin hodně. (Napoví vám některé 
básně JS.)
a/ Divoké kopretiny,
b/ zahradní růže,
c/ jarní pampelišky.

2/ Napište váš názor, proč manželka bás-
níka JS není pohřbena ve společném hro-
bě rodiny Seifertovy na kralupském hřbi-
tově, ale odpočívá na hřbitově v Jičíně...

3/ Dokončil budoucí básník gymnázium 
maturitou?
a/ ANO.
b/ NE.

4/ Je pravda, že Městské muzeum v Kralu-
pech n. Vlt. má jako jediné muzeum v celé 
ČR stálou pamětní síň věnovanou právě 
Jaroslavu Seifertovi?
a/ ANO.
b/ NE.

5/ Zajděte se podívat na rodinný hrob bás-
níkovy rodiny na kralupský hřbitov a na-
pište, jaká oblíbená květina JS vyráží ze 
země, přestože povrch hrobu prošel úpra-
vou; tady jsou možnosti:
a/ šípková růže,
b/ konvalinka,
c/ pomněnka.

6/ Z jaké básnické sbírky J. Seiferta je 
následující báseň Rebus?
ČTVERÁK ŠTĚSTÍ

ČTVERÁK ŠTĚSTÍ

ČTVERÁK ŠTĚSTÍ 
ČTVERÁK ŠTĚSTÍ 
ČTVERÁK ŠTĚSTÍ 
(Čím větší čtverák – tím větší štěstí)
a/ Šel malíř chudě do světa.
b/ Maminka.
c/ Na vlnách TSF.

7/Fotografie zachycuje:
a/ rodiče J. Seiferta v dětském věku,
b/ sourozence Janu a Jaroslava,  
děti básníka JS,
c/ budoucího básníka JS a jeho sestru Blaženu.

SOUTĚŽ JAROSLAV SEIFERT A JEHO VÝROČÍ – OTÁZKY NA MĚSÍC ČERVEN

A nastává druhá část – zaslání vašich odpově-
dí k této soutěži. 

Všech 5 vyplněných částí otázek a úkolů za-
šlete najednou poštou na adresu: Městské mu-
zeum v Kralupech n. Vlt, Vrchlického 590, Kralu-
py n. Vlt., 278 01; heslo: „Soutěž JS“.

Lze zaslat i e-mailovou poštou na adresu kra-
lupského muzea, vhodit do poštovní schránky 
u vchodu do muzea, či osobně předat zaměst-
nancům muzea.

Záleží na vás, kterou z cest si vyberete.

Pozor! Vaše odpovědi zašlete, odevzdejte 
nejpozději do 24. června 2021 (čtvrtek) do 
19:00 hod.

Vzhledem k oznámení výsledků těm nejú-
spěšnějším, připište k odpovědím vaše jméno 
a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon a pří-
padně i 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 rámci zahá-
jení XXVI. ročníku Festivalu poezie a předne-
su Seifertovy Kralupy ve čtvrtek 16. září 2021  
v Městském muzeu.
NA NEJLEPŠÍ SOUTĚŽÍCÍ ČEKAJÍ ZAJÍMAVÉ 
CENY.

Více informací uvedeme, až nastane ten  
pravý čas.

Klíč ke správným odpovědím vyjde v letním 
dvojčísle Kralupského Zpravodaje v měsících 
červenec–srpen 2021.

Právě jste dočetli zadání 35. soutěžní otázky (5 x 7 otázek od února do června 2021) 
k Seifertovskému dvojímu výročí v r. 2021 – 35 let od skonu básníka (10. 1. 1986)  

a 120 let od jeho narození (23. 9. 1901).

František Kouřil
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVEN 2021

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

S VEČERNÍČKEM PODÉL TŮNÍ
Pohádková cesta proběhne letos netradičně na pravém břehu řeky Vltavy. Na 
děti čeká 10 stanovišť, 10 úkolů, 10 pohádek a pěkné ceny. Start bude umís-
těn pod lávkou a na pohádkovou cestu se budete moci vydat ve čtvrtek 3. červ-
na 2021 mezi 14:00 – 17:00 hod. Vstupné: 50 Kč (děti) a 10 Kč (doprovod). 
Akce proběhne v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními.

PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou na letošní léto připravil dvojici pří-
městských táborů v našem městě a okolí (Cesta do kralupské minulosti a Olym-
pijské hry) a pětici pobytových táborů v rekreačním areálů ŠVP Mokrosuky na 
Šumavě (tábory Hry bez hranic, S Večerníčkem do pohádky, Kód Růže, Mokro- 
poly a Děti květin – RETRO). Pevně věříme, že nám aktuální situace umožní 
všechny tábory realizovat ke spokojenosti dětí i jejich rodičů.

BĚŽELI JSME PRO RÁĎU
V neděli 23. května 2021 jsme uspo-
řádali tradiční Běh pro dobrou věc, 
tentokrát Běh pro Ráďu, autistického 
chlapce z Kralup nad Vltavou. Akce 
se zúčastnilo 82 velkých a malých 
běžců. Společně jsme díky této akci  
pro Ráďu  „vyběhali“ částku 10 700 
Kč, kterou předáme jeho mamince 
spolu se symbolickým šekem.

ČARODĚJNICKÝ PARK U VLTAVY DĚTI BAVIL
V týdnu 26. dubna až 2. května 2021 
si prošla náš Čarodějnický park na le-
vém břehu Vltavy stovka dětí a jejich 
rodičů. Obdrželi jsme desítky vyluště-
ných tajenek a úspěšným luštitelům 
rozdali čarodějnické placky a diplo-
my. Dle zpětné vazby od rodičů, ať 
už přímo na místě konání, tak i pro-
střednictvím e-mailu, víme, že se náš 
park líbil. Jsme rádi, že i v této neleh-
ké době jsme mohli vykouzlit na tvářích dětí a jejich doprovodů úsměv.
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SOŠ A SOU

K ralupy jsou od 60. let minulého století 
městem, s nímž byl a je spjat přede-

vším podnik Kaučuk, dnes Synthos, poz-
ději Česká rafinérská, Mero a další, které 
potřebovaly a potřebují absolventy oborů 
elektrotechnických a elektronických.

 Poohlédněme se, jak to bylo a je s výukou 
těchto oborů v místní technické škole od 
počátku až do současnosti. Za tu dobu zís-
kalo výuční list či maturitní vysvědčení té-
měř 1 500 elektrikářů, elektromechaniků 
a elektroniků.

V říjnu 1961 nastoupilo prvních 146 učňů 
n. p. Kaučuk, z nichž 1 třída byla zaměřena 
na obor provozní elektromontér. O pár let 
později byl zaveden obor mechanik měři-
cích a regulačních přístrojů, jehož absol-
ventem se v polovině 60. let stal i budoucí 
ředitel školy Mgr. L. Černý. 

 Čas běžel a učiliště vycházelo ve skladbě 
oborů vstříc potřebám mateřského podni-
ku Kaučuk. K původnímu učňovskému obo-
ru přibyl roku 1975 maturitní obor mecha-
nik automatizační techniky, později roku 
1986 změněn na mechanika elektronika.

 Od počátku 90. let se škola stává samo-
statnou příspěvkovou organizací pod ná-
zvem Střední odborné učiliště chemické 
a pokračuje ve výuce tříletého i maturit-
ního elektrooboru.

 V roce 2006 mění škola opět název na 
Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště a od let 2009 a 2010 nabízí až do 
současnosti elektroobory středního vzdělá-
ní jednak s výučním listem (elektromecha-
nik pro zařízení a přístroje), jednak s matu-
ritní zkouškou (mechanik elektrotechnik). 
Jelikož jsou oba obory prostupné, mohou si 
držitelé výučního listu dokončit úplné střed-
ní vzdělání maturitní zkouškou. A od letoš-
ního 2. ročníku díky zařazení naší školy do 
programu MŠMT ČR mohou naši mechanici 
elektrotechnici složit ve 3. ročníku závěreč-
nou zkoušku, a získat tak výuční list v obo-
ru elektromechanik pro zařízení a přístroje 
a o rok později i maturitní vysvědčení.

 V letech 2020–21 se modernizovaly z ev-

ropského projektu i z dotace Středočeské-
ho kraje dílny elektro a digitální laboratoř 
elektrických měření s novým vybavením, 
zařízením a přístroji. Foto nabízí pohled do 
dílny a el. laboratoře dříve a nyní.

 Naši absolventi zmíněných oborů nachá-
zejí uplatnění ve firmách a podnicích jako 
elektromechanici, elektronici, revizní tech-
nici, opraváři elektrických či elektronických 
spotřebičů a techniky. Jsou připraveni pra-
covat i s výpočetní technikou a jako progra-
mátoři řídicích systémů. Po maturitě se mo-
hou hlásit ke studiu vyšší odborné a vysoké 
školy nebo odcházejí rovnou do praxe. 

J. MAZOURKOVÁ, SOŠ A SOU KRALUPY

M íle a míle: Na 240 studentů, 
učitelů a zaměstnanců školy se 

již druhý měsíc účastní outdooro-
vé soutěže DG Race, zvoucí k chů-
zi, běhu a pohybu na kole v Dolním 
Povltaví; prozatímní vítěz, sekun-
dán František Kobza, od poloviny 
dubna nachodil 131 km, naběhal 
126 km a ujel přes 870 km na ko-
le./ Účastníci přijímacího řízení na 
společenskovědní a přírodovědně-
-technický obor na čtyřleté a osmile-
té gymnázium již znají pořadí zhruba 
80 úspěšných uchazečů./ Eine kleine 
Munichmusik: Skupina Munich Su-
percrew zahrála naživo studentům 
prvního ročníku, kteří se zúčastnili 
online Dne s němčinou pořádaného Goe-
the Institutem./ Nové a tajnosnubné: Mi-
niaturní lesní biotop vytvořený v akváriu 
studentkami kvinty je posledním pří-
růstkem školního biologického koutku./ 
Když jsem já byl tenkrát kluk: Vzpomínky 

svých prarodičů porovnávali s vyprávě-
ním babiček a dědečků svých italských 
vrstevníků studenti sexty; dorozumívali 
se francouzsky v rámci mezinárodního 
eTwinningového projektu./ Čimčarára, 
samá čára: Přes dvacet studentů přihlá-

silo svoji tvorbu v oblasti digitální 
grafiky, malby a kresby do soutěžní 
přehlídky výtvarných prací Čímta-
čára./ Uspěl(a)/ neuspěl(a): Studenti 
čtvrtých ročníků usedli k didaktic-
kým testům z českého jazyka, ma-
tematiky a cizího jazyka./ Kolumbie 
není pouze zemí Narcos: O přírod-
ním bohatství a kulturním dědictví 
Kolumbie vyprávěla studentům špa-
nělštiny inženýrka Juliana Arbeláez 
Gaviria z International Institute for 
Applied Systems Analysis./ A ty jsi 
jako kdo? Na výletě na pozorovatel-
nu Radovič, na pikniku a při sběru 
pampelišek se po šestiměsíčním od-
loučení společně znovu setkali stu-

denti primy a sekundy./ Nedotknutelní: 
S obnovením prezenční výuky na DG byl 
vyhlášen i adaptační týden, který studen-
ty a učitele hájí od zkoušení a psaní testů.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

60letá tradice výuky elektrooborů v SOŠ a SOU

Mechorosty, játrovky a lišejníky v nové 
školní učební pomůcce – mecháriu.
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Jak ovlivnily a stále ovlivňují koronavirová 
opatření činnost Klubu českých turistů 
(dále KČT)?
Opatření byla pro nás velkou přítěží. Sna-
žili jsme se je samozřejmě co nejvíce dodr-
žovat. Řadu aktivit jsme prováděli online, 
ať se již jednalo o různé aktivity v domá-
cím prostředí, či venku ve městě a přírodě, 
kde naši členové plnily různé úkoly, jako 
například vyhledej a vydej se na zajíma-
vosti v katastru obce, vyfoť zvíře, vyfoť  
květinu aj.

S postupným uvolňováním se ale naše 
činnost rozbíhá, i když opatření jsou stále 
pro naše fungování limitující. Mým hlav-
ním úkolem je s ubývajícími opatřeními 
vracet naši turistickou činnost do normálu.

Bylo Vám umožněno scházet se alespoň 
ve venkovních prostorech v rámci 
nastavených opatření?
V systému setkávání dvou či rodiny jsme 
připravovali distanční aktivity a zorgani-
zovali jsme i distanční výlety. Větší akti-
vity jsme byli nuceni omezit. Největší ak-
tivitou byla tradiční akce Do Okoře bez 
oře. Letos ji zasáhl covid-19 hodně citelně, 
přesto jsme nenechali jubilejní 50. ročník 
padnout. K akci se šlo připojit individuál-
ně a k té příležitosti jsme „postavili“ Okoř 
v Kralupech pro pořízení cílové fotky. K ak-
ci se připojilo 958 lidí a všechny ohlasy na 
naši aktivitu byly pozitivní, od vyjádření 
podpory k zachování tradice akce, i přes 
díky za to, že i v covidové době někdo něco 
připravuje pro ostatní. Velice nás potěšila 
i podpora „držíme vám palce“. 

Využili jste naopak situaci k nějaké 
aktivitě, kterou byste jinak neuskutečnili?
Uskutečnili jsme aktivity s online přístu-
pem, tvoření k Velikonocům, různé foto-
soutěže, internetový turistický závod, ale 
nic z toho nemohlo nahradit osobní setká-
vání.

Bude mít covidová doba na Váš klub a jeho 
členy nějaké neblahé dopady?
To lze ještě těžko v současné době říci, ne-
ní dřívější volnost, a tak větší aktivity jsou 
stále ještě v „dáli“. Členská základna zů-

stává prozatím stejná, ale bude tomu stej-
ně jako v letech minulých, „jádro lidí“ zů-
stává a lidé okolo, zejména děti, přichází 
a odchází.

A naopak, našel byste i nějaké kladné 
dopady, které tato doba přinesla?
Kladný dopad, to je tak trochu dilema, 
mnozí chápali situaci a snažili se podpo-
rovat online akce, mnozí naopak nepraco-
vali vůbec. Přínos vidím hlavně v tom, že 
se vykrystalizovala skupina, která se snaží 
hledat řešení.

Chystáte letos ještě nějaké další akce? 
Máme za sebou již 25. ročník turistic-
kého pochodu Dvořákova Nelahozeves 
(1. 5. 2021), sice s okleštěnou formou dopro-
vodných akcí v cíli, dále probíhají sportov-
ní akce pro členy a veřejnost – Tréninková 
MTB a běžecká tour – akce, které běží vždy 
tři týdny a lze si zde poměřit svoji výkon-
nost. Pilně také trénujeme na Turistické 
závody – outdoor running.

V červnu čekají kralupskou turistiku tři 
tradiční sportovní akce – 2. června Hos-
tibejcké schody, 20. června orientační zá-
vod dvojic na horských kolech – MTBO 

a 27. června běžecký závod Hostibejcký 
kros. Věříme, že je dokážeme i přes různá 
covidová omezení zvládnout.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

Prioritou je vracet turistickou 
činnost do normálu
■ Ani silné ataky covidu-19 nedokázaly zastavit tak oblíbenou a navštěvovanou akci jako je Do Okoře bez oře. 
Událost, která letos oslavila jubilejní 50. ročník pod taktovkou kralupského Klubu českých turistů, s jejímž 
předsedou jsme si povídali o tom, jak dokáží čelit covidovým opatřením.

ROZHOVOR s… Zdeňkem Vejrostou, předsedou Klubu českých turistů Kralupy nad Vltavou

Virtuálně Do Okoře bez oře

Tvoření s kolíčky

Příprava na závody
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Ahoj Jirko, v tomto týdnu ses stal 
hejtmanem Středočeského kraje. Dokázal 
bys našim divákům krátce představit, jaká 
bude náplň Tvé nové funkce?
Na regionální VH Prahy a Středních Čech 
jsem byl zvolen do Výkonného výboru a zá-
roveň i jako hejtman za Střední Čechy. Vý-
konný výbor regionu řeší otázky, které na 
ně delegoval celostátní VV, řídí regionální 
soutěže a jejich rozvoj. Hejtmani jsou v čele 
těchto regionálních výborů a reprezentují 
svůj region. Do větších podrobností bych 
asi nezabíhal, jelikož se o informace ze svo-
jí agendy budu pravidelně dělit mimo jiné 
i prostřednictvím klubových sítí .

Jaká je role hejtmana vůči 
celorepublikovému vedení Českého 
florbalu? Budeš v bližším kontaktu 
s prezidentem Českého florbalu?
Hejtmani každého kraje se setkávají na pra-
videlných schůzkách a spolu s celostátním 
VV řeší agendu celého České florbalu. Na-
posledy se například společně řešili pod-
mínky příští florbalové sezóny. Prezident 

se jako člen celostátního VV těchto schů-
zek samozřejmě také účastní a já s ním bu-

du velice rád probírat problematiku nejen  
celostátní, ale zejména našeho regionu.

S jakou vizí naskakuješ do rozjetého 
regionálního vlaku? Čeho bys chtěl ve 
svém funkčním období dosáhnout?
Budu chtít s kolegy z VV nejenom navázat 
na jejich práci a pokračovat v nastartova-
ných rozvojových projektech, ale také se na 
celou problematiku dívat optikou středních 
a menších oddílů. Doufám, že se podaří 
Středočeský kraj posunout zase o stupínek 
výše a spolu s Prahou být stále nejsilnější 
florbalový region v ČR, jenž udává směr.

V červnu se bude konat valná hromada 
celého ČF, kde se bude volit nové vedení, 
včetně prezidenta. Byli vám v rámci 
regionálního vedení již prezentováni 
„prezidentští“ kandidáti nebo vás to 
teprve čeká?
Zatím nám byl na regionální VH představen 
pouze současný viceprezident Daniel Novák, 
který se o post prezidenta bude ucházet.

FILIP JANOUCH

Hejtman Středočeského regionu
ROZHOVOR s… Jiřím Cimlerem, hejtmanem Středočeského kraje florbalu

JSME ZPĚT! Po dlouhé pauze způsobené pandemií se Hokejový Klub Kralupy nad 
Vltavou vrací do plné sportovní přípravy, a to opravdu se vším všudy! V průběhu ce-
lého června budeme pracovat nejen na rozvoji všestrannosti v rámci letní přípravy, 
ale také budeme využívat ledovou plochu. Každá kategorie odehraje několik utká-
ní. Máme tak příležitost si alespoň částečně vynahradit pandemickou odstávku. 
Rádi bychom pozvali všechny, kteří si chtějí lední hokej vyzkoušet, na neděli 
6. 6. 2021 od 13. hod. na zimní stadion v Kralupech, kde se bude konat nábo-
rová akce. Těšíme se na nové tváře a věříme, že spousta z vás dorazí! 

Více informací na webových stránkách www.hokejkralupy.cz.
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INZERCE

FK Kralupy 1901, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na 
NÁJEMCE PRO „HOSPŮDKU V OLŠÍCH“ 
nacházející se ve sportovním areálu FK Kralupy 1901, z.s.
Hospůdka a přilehlá kuchyně prošla v letošním roce kompletní rekon-
trukcí včetně dodání nového výčepního pultu od firmy Prazdroj a.s.
Předpokládané otevření: červenec 2021.
Podmínky: platný živnostenský list, potvrzení o bezdlužnosti, výpis 
z rejtříku trestů.
Informace a podmínky výběrového řízení naleznete na stránkách 
www.fkkralupy1901.cz.
Výběrové řízení, tedy podání nabídek, 
proběhne v termínu od 1.–15. 6. 2021.
Možná prohlídka hospůdky 
a další informace po telefonické domluvě.
P. Černý Luboš, tel.: 602 443 623,
p. Míka Ladislav, tel.: 601 581 646.
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Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění 
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,  

Mora a Protherm.

tel.: 730 610 120
www.topeni-usti.cz

www.kominictvi-usti.cz
e-mail: cerny@topeni-usti.cz

Karel Černý
servisní technik

MÁM ZÁJEM A RÁD KOUPÍM PRO SEBE JAKO SBĚRATEL 
HODNOTNÉ VĚCI Z 1. REPUBLIKY ČI ZE STARŠÍ DOBY,

včetně dekorativních předmětů, militarií (uniformy, zbraně a další),  
pozůstalostí (mince, bankovky apod.), a dále obrazy (oleje i akvarely)

malíře Josefa Holuba.
Neplatíte žádné provize ani poplatky, nemusíte nikam jezdit, jsem přímý  

zájemce. Platba vždy dle naší dohody, v hotovosti a na místě při převzetí věci.

Volejte v dobrém na 602 392 379 – Jaroslav Rychtář,
nabídku můžete poslat i na e-mail: jarrych@seznam.cz.

PŘIJME PRACOVNICI NA ÚKLID KANCELÁŘÍ  
2x týdně dopoledne v Kralupech nad Vltavou – 

Lobeček – pouze na dohodu  
o provedení práce. Vhodné i pro důchodce.

Bližší informace na tel. 602 611 241.

 s.r.o Kralupy nad/Vlt.
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