Kralupský

MĚSÍC

ROK

9 2021

www.mestokralupy.cz

ZPRAVODAJ
Logo - barevné s přechody, základní verze

www.kralupskyzpravodaj.cz

str. 5


Rozhovor s kralupským starostou Markem
Czechmannem o možném rozšíření nákupních
zón ve městě.

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

str. 18–19


Během letních prázdnin bylo dokončeno několik
investičních akcí, některé další byly započaty.
Více uvidíte v našem obrazovém průvodci.
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Cena 15 Kč

Po bezmála dvaceti letech došlo k obnovení
minické zvoničky nedaleko sloupu se sousoším
Panny Marie Bolestné.

Začala výstavba
autobusového terminálu

■ Naproti nádražní budově, v místě dřívějšího parkoviště, začala v polovině srpna výstavba
autobusového terminálu. Kromě přehledných zastávek, jež budou účelně situovány do prostoru,
je rovněž počítáno s elektronickou tabulí příjezdů a odjezdů, chybět by neměly ani veřejné toalety.
erminál bude mít dále okružní charakter se středovým prostorem určeným k pohybu chodců. Zároveň dojde k odBarevnost:
stranění
autobusových stanovišť z ulice
Nádražní,
Šedá jež se tímto stane mnohem přehlednější.
budou propoR- 129„Součástí
G - 129stavby
B - 129
jující
komunikace
mezi
ulicemi
C - 0 M - 0 Y - 0 K - 65Nádražní,
Havlíčkova a Libušina. Logickou návaz#7B7B7B
nost poté zajistí chodník, jímž bude terModrá
minál
propojen s parkovacím domem,“ říR- 21 G -místostarosta
99 B - 168 Libor Lesák,
ká kralupský
jenžCdále
- 88poukazuje
M - 60 Yna- 1neutěšený
K - 0 stav
nejen
v Nádražní ulici, ale také na nedáv#1563A8
no zrušeném parkovišti. „Situace je v celé
Blacknepřehledná, nemlutétoČerná
lokalitě =
značně
vě o dopravním komfortu. Je potěšitelné,
že se částečná rekonstrukce dotkne i Nádražní ulice.“ V rámci projektu, který výraznou měrou zkultivuje nádražní oblast,
se cestující dočkají celé řady praktických
i estetických prvků.
Pokračování na str. 3.
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Milí čtenáři,
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Periodicita:
měsíční (vyjma měsíce srpna)

po letních prázdninách si vám
znovu dovolujeme nabídnout
shrnutí toho nejdůležitějšího,
co se v rámci města událo za
předchozí dva měsíce. A nebylo toho zrovna málo. Jelikož
v průběhu července a srpna
probíhala řada investičních
akcí a oprav, rozhodli jsme
se pro jejich důkladné zmapování (viz obrazová dvoustrana). V duchu plánů a záměrů se také nesou i obsáhlé
rozhovory, kterým jsme tentokrát věnovali více prostoru. Věříme, že otázky, jež
byly představitelům města položeny, hovoří tak trochu i za vás. V neposlední řadě jsme se ještě vrátili k tématu územního plánování a možné nové
výstavby ve městě.
Druhý tematický blok tohoto čísla tvoří prezentace místních zájmových útvarů, vzdělávacích

subjektů a sportovních oddílů. Jejich velký zájem spojený s prezentací v Kralupském Zpravodaji nás opravdu
velmi mile překvapil, neboť
se nám zdá být ještě mnohem intenzivnější ve srovnání
s předchozími roky.
V neposlední řadě jsme velice rádi, že vás můžeme po
covidové pauze pozvat na
celou řadu kulturních akcí,
s nimiž se doslova roztrhl pytel. Zvláště bychom chtěli
upozornit na „finále“ Kralupského kulturního léta,
jež se odehraje v samotném centru města, na Palackého náměstí, ve dnech 3.–4. září 2021.
Přejeme vám příjemný zbytek léta a věříme, že
nám zachováte přízeň i v čase příštím.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Logo - barevné s přechody, základní verze
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veřejné jednání
 zastupitelstva města
PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou

 uzávěrky vydání

ZÁŘÍ

příjem inzerce do 16. 9. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 19. 9. 2021 do 12:00.

 střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou
u Rada města schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, a to
se spol. ČEZ Distribuce a. s., Děčín. Tato smlouva
souvisí s akcemi „Autobusový terminál Kralupy nad
Vltavou“ a „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“,
přičemž hodnota celkového odhadu nákladů je ve
výši 708 000 Kč bez DPH.
u Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka betonových odpadkových košů“, a to s dodavatelem
MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem. Celková cena
činí 1 709 100 Kč bez DPH, resp. 2 068 011 Kč s DPH.
u Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu realizace stavby „Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ
Kralupy nad Vltavou“. Zároveň také schválila uzavření smluvního dodatku na tuto akci. Předmětem
dodatku jsou změny položek s nulovým navýšením
konečné ceny díla.
u Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu
pozemků parc. č. 152/1 a 152/2 v k. ú. Kralupy nad
Vltavou (u tělocvičny V Zátiší), v rozsahu 3 m2, na
dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Účelem je umístění jednoho kusu Alzaboxu za nájemné
1 000 Kč/měsíc, se společností Alza.cz a.s., Praha 7.
u Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit
poskytnutí finančního daru pro římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou ve výši 90 000 Kč na další
etapu opravy vnějšího soklu kralupského kostela
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.
u Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
na akci „Výsadba stromů – Čechova ulice 1. etapa“.

u Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad
Vltavou – II. etapa“.
u Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jež byla uzavřena dne 8. 2. 2021 Městem
Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s. Předmětem jsou vícepráce a méněpráce spočívající v demontáži, likvidaci a zasypání podzemních objektů,
doplnění vodorovného číselného značení parkovacích míst, změnu rolovací mříže ve vjezdu objektu,
doplnění vybavení sociálního zázemí pro imobilní,
a to v celkové hodnotě víceprací 1 912 678,00 Kč
bez DPH, resp. 2 314 340,38 Kč vč. DPH.
u Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu
o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 1. 1. – 30. 6. 2021, vypracovanou
organizací SEMIRAMIS, z. ú.
u Rada města vzala na vědomí informaci o druhé
celoměstské hře „II. Detektivní pátrání Tondy Kralupy“, která proběhne v katastru města Kralupy nad
Vltavou ve dnech 3.–30. 9. 2021.
u Rada města vzala na vědomí výběr dodavatele
zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci
„Dodávka uličního zametacího vozidla“ s dodavatelem PEKASS a.s., Praha 10, s nabídkovou cenou
2 824 800,00 Kč bez DPH, 3 418 008,00 Kč s DPH.
u Rada města schválila uvolnění finanční částky ve výši 92 000 Kč z rezervy města pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, na
opravu zahradních prvků školních zahrad pracovišť
Dr. E. Beneše, J. Holuba a U Jeslí.

PIETNÍ ZASTAVENÍ
14. 9. 1937

ÚMRTÍ T. G. MASARYKA
Pieta se uskuteční v úterý 14. 9. 2021 od 10:00 na Masarykově mostě.
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Začala výstavba
autobusového terminálu

Dokončení ze str. 1.
Velkým plusem budou dále protihlukové
stěny, veřejné osvětlení, přístřešky ve středovém prostoru, městský mobiliář či hojně
zastoupené výsadby zeleně.
Projekt „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ je spolufinancován
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), přičemž dotační částka činí 45 791 785 Kč. Výstavbu uskuteční
olomoucká stavební firma GEMO, a. s.,
a společník SWIETELSKY stavební, s. r.
o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
za 78 547 794 Kč.

Parkoviště „P+R“ před
nádražím přemístěno

Nejzásadnějším omezením v rámci stavby
je bezesporu zrušení parkoviště pro osobní
automobily. Právě tento prostor byl v hojné
míře využíván přespolními občany, kteří
jsou dlouhodobě zvyklí dále cestovat do zaměstnání vlakem. „Chtěl bych tímto místní i přespolní občany požádat o trpělivost.
Parkovací dům i autobusový terminál jsou
stavby, které nám v budoucnu nepochybně pomohou a zároveň nabídnou cestujícím patřičný komfort. Věřím, že následující půlrok nějakým způsobem společně
zvládneme,“ říká kralupský starosta Marek Czechmann s vědomím všech komplikací, jež na všechny zúčastněné čekají. Nicméně i přes takřka bezvýchodnou situaci
se městu nakonec přece jen podařilo najít
kapacitně obdobné prostranství. „Náhradou za uzavřené nádražní parkoviště bude
areál bývalého Aera (Pozn. aut.: Jedná se
o prostor vzdálený cca 50 m od probíhající
výstavby parkovacího domu.), jehož povrch
pomohou upravit technické služby města.
Příjezd bude zajištěn tak, aby nemohlo dojít
ke kolizím s vozidly stavby.“
Prozatímní parkovací prostor se nachází
v ulici Trojanova a řidiči motorových vozidel se na toto místo dostanou přes ulici
Havlíčkova (a částečně ulici Libušina). „Trasa na parkoviště bude řádně označena, takže
řidiči toto nové místo bez problémů najdou.
Další možnost parkování se nabízí v ulici
Dobrovského,“ uzavřel kralupský starosta.

Změna dopravního
režimu pro linky PID

Od 16. 8. 2021 také došlo k úpravám dopravního režimu v okolí železniční stani-

ce Kralupy nad Vltavou. Veškeré změny se
ovšem týkají pouze výstupních a nástupních
stanovišť v uzlu „Kralupy n. Vlt., žel. st.“.
Toto nezbytné opatření bude platit až do
15. 10. 2021, tj. do konce 1. etapy výstavby.
Od 16. 10. 2021 do 31. 12. 2021 bude stavba
pokračovat druhou etapou, k níž bude pro

cestující vytvořena nová vývěska. O dalším
průběhu stavby autobusového terminálu
a dalších opatřeních, která se dotknou nejbližších ulic, budeme dále informovat v následujících číslech Kralupského Zpravodaje.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Liborem Lesákem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou

Kralupy moderní parkovací
prostory u nádraží potřebují
■ Mezi nejzásadnější investiční akce letošního roku patří výstavba parkovacího domu, na kterou před několika
týdny úzce navázala dlouhodobě plánovaná realizace autobusového terminálu. Destinace u nádraží se tedy za
několik málo měsíců změní zcela k nepoznání, přičemž zásadními přerody projdou i režimy spojené s dopravou
a parkováním. Kultivací přednádražního prostoru se posléze městu otevřou další zajímavé možnosti, o nichž se
dozvíte v rozhovoru s místostarostou Liborem Lesákem.
Jak tyto dvě stavby ovlivní dopravu, potažmo
parkování v blízkosti vlakového nádraží?
Bude se s určitostí jednat o prvek, který
danou lokalitu výrazně ovlivní. Díky parkovacímu domu by se mělo parkování zlepšit
nejen v této lokalitě, ale také v centru města a jeho blízkém okolí. Na druhou stranu
bude trochu negativní to, že i auta, která
parkovala třeba na Hůrce, budou s největší
pravděpodobností směřovat právě do parkovacího domu. A jelikož tam prozatím
povede pouze jediná komunikace, je možné, že se toto území zahustí. V souvislosti
s novým autobusovým terminálem by se
ale měla zlepšit doprava u nádraží, nyní by
tam nemělo proudit tolik vozidel. Jak vidno, na všem lze najít plusy i mínusy. Celkově jsem však přesvědčen o tom, že Kralupy
nutně potřebují moderní parkovací prostory u nádraží, bez toho se v současné době
neobejdeme. Do města zajíždí čím dál víc
lidí z okolních vesnic, kteří zde zaparkují
vozidlo a dále pokračují do zaměstnání vlakem. Se stále zahušťující se dopravou směrem ku Praze, bude právě toto ta nejschůdnější alternativa pro ještě větší počet lidí.
Jakým způsobem budou propojeny nové
stavby s nádražní budovou?
Příjezd do parkovacího domu bude situován z ulice Libušina, tudy povede ta hlavní
část dopravy. Odtud se lze poté pohodlně
dostat až do místa autobusového terminálu, neboť obě stavby budou provázány. Totéž se dá říci o propojení nádražní budovy
a parkovacího domu, přičemž docházková
vzdálenost činí přibližně 200 metrů. Dále
jednáme s Českými drahami o možnosti
vybudování podchodu pod silnicí, jímž by
došlo k efektivnějšímu propojení autobusového terminálu a nádražní budovy, kterou
by měla v následujících letech čekat výrazná rekonstrukce a přestavba.
Projekt výstavby autobusového terminálu
počítá i s částečnou revitalizací Nádražní
ulice. V jakém rozsahu budou tyto úpravy
uskutečněny?

Vámi zmíněná lokalita je dlouhodobě velmi zanedbaná. Je
tedy dobře, že projekt výstavby
terminálu zahrnuje i revitalizaci příjezdové křižovatky od
Žižkovy ulice až po konec nádražní budovy. Další část Nádražní ulice bychom rádi taktéž zrenovovali, ovšem dotčené
pozemky nepatří nám, ale společnosti Citronelle, a. s. Ta si zde přeje ve
spolupráci s firmou Finep CZ, a. s., provést
novou bytovou výstavbu, přičemž stanovený záměr v současnosti stále budí velké
diskuse. Zastupitelstvo prozatím smlouvu o spolupráci a s tím spojenou smlouvu
o směně pozemků neschválilo. Jenže bez
tohoto se prostorově dál nehneme. Ještě letos však plánujeme zbourat starou nádražní budovu, čímž v této destinaci získáme
další potřebný prostor. V prvé fázi by měl
sloužit jako odstavné místo pro autobusy.
Realizací těchto dvou projektů dojde k výrazné kultivaci přednádražního prostoru.
Mnoho občanů tyto změny určitě přivítá,
neboť ono prostranství nikterak reprezentativní není. Jak byste ovšem naložil Vy osobně
s plochami, jež aktuálně nepodléhají investičním pracím a prozatím zůstanou volné?
Přiznávám se k tomu pravidelně a totéž
mohu učinit i nyní. Osobně jsem neměl
problém s možnou výstavbou Kauflandu,
kterou však zastupitelstvo neschválilo. Doprava by se v daném místě určitě navýšila,
ovšem obdobné nákupní centrum v Kralupech nyní zoufale chybí. Nicméně rozhodnutí zastupitelů je třeba respektovat. Nyní máme na stole projekt výstavby bytové,
která mi po architektonické stránce smysl
dává. Celé území by bylo nové a zmodernizované, byly by zde průchody pro lidi,
spousta zeleně atd. Tuto výstavbu bych tedy
podpořil. Na pozemcích města by pak mohly vzniknout další stavby, jež by byly v souladu s nově vznikajícím bydlením. Reálně
by tu mohla vzniknout nová mateřská škola
či dům orientovaný na péči o seniory. Tře-

ba právě tyto kapacity nám
v Kralupech chybí už nyní.
Jakou máte představu
o ideálním provozu
parkovacího domu? Bude
odbavování vozidel natolik
rychlé, aby se před vjezdem
netvořily kolony?
Zaznamenal jsem ohlasy lidí,
kteří právě na toto upozorňovali. Mají obavy, aby náš parkovací dům nebyl v principu
stejný, jako je tomu ve Slaném. Toto ale nehrozí. Náš parkovací dům bude spíše evokovat ten způsob parkování, na který jsou lidé
zvyklí z pražských obchodních domů, kde
jsou parkoviště opravdu přeplněná, ovšem
kolony se zde netvoří. Obdobné parkovací
domy už stojí např. v Benešově či Poděbradech a vše funguje bez větších problémů.
Jak nejlépe motivovat řidiče k tomu, aby
parkovací dům začali preferovat? Místní
občané, kteří sice v parkovacím domě
parkovat pravděpodobně nikdy nebudou,
si od výstavby slibují uvolnění parkovacích
prostor před jejich domy (viz např. situace
v Havlíčkově ulici).
V tomto ohledu nás na prvním místě čeká
stanovení nového režimu parkování v ulicích, kde je stání zpoplatněno. Aby se totiž
mohli lidé v klidu dostat tam, kam chtějí,
bude nezbytné zvednout cenu za dlouhodobé
stání, avšak to krátkodobé by naopak bylo
možné nechat zcela zdarma. To by měl být
dostatečný motiv pro řidiče, aby si danou
věc vyřídili, ale delší dobu na tom konkrétním místě nestáli. Některým rezidentům
pak budeme muset bezpochyby parkovací
místa vytvořit a tím tak „vytlačit“ dopravu
do parkovacího domu. Motivem by měla být
nízká cena za parkování v domě (cca 20 Kč za
den), přičemž hovořit můžeme i o patřičném
komfortu. Řidiči budou mít auto pod kamerovým dohledem a vždy budou nastupovat
„do suchého“, bez ohledu na počasí či teplotu.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

www.mestokralupy.cz 
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Markem Czechmannem, starostou města Kralupy nad Vltavou

Bez nových nákupních zón
se město neobejde
■ Se starostou Markem Czechmannem jsem se už před nějakou dobou domluvil na obsáhlejším rozhovoru, jehož
cílem bylo zaměřit se na nejpalčivější témata, která v posledních letech občany nejvíce zajímají. Protože se však
naše povídání v průběhu času mnohonásobně rozvětvilo, rozhodl jsem se nyní publikovat pouze první část. Ta se
týká eventuálního vzniku nových nákupních zón. Vězte, že toto téma nebylo vybráno náhodně, naopak je reakcí na
množství dotazů, kterých k nám za poslední dobu dorazilo nespočet.

Chybí podle Vaše názoru Kralupům
širší nákupní zóna? Nebo si už místní
obyvatelé zvykli na blízkost Prahy a budou
ji s největší pravděpodobností vždy
preferovat?
Kralupy by nějaký obchodní dům bezpochyby potřebovaly. Praha je sice velmi
blízko, ovšem většina tahů je přeplněna
vozidly. Čas dojezdu se tedy čím dál víc
prodlužuje a osobně se domnívám, že právě tato situace bude v dalších letech spíše
horší. Za mě tedy obchodní zóna ano, je
ovšem otázkou, kam ji umístit. Myslím si,
že přesně toto bude jeden z bodů, kterým
se s velkou pravděpodobností bude muset
popasovat nové zastupitelstvo.
Dovolil byste si nastínit, jaká je v tomto
ohledu situace u stávající reprezentace
města? U obyvatel je to, odhaduji, půl

na půl… Kopíruje tento stav
i poměr v zastupitelstvu?
Domnívám se, že nikoli. V zastupitelstvu je přece jen převaha mužů, čímž je řečeno
mnohé. Pak jsou zde ale samozřejmě tací, kteří takovýto rozvoj města nepodporují,
není jim sympatický ani v nejmenším. Podle mého soudu je
však třeba občanům naslouchat. Dovolím si
tvrdit, že většina obyvatel je rozhodně pro
rozšíření nákupních možností.
Jaká destinace se v tomto ohledu jeví jako
nejschůdnější?
Možností, s nimiž investoři přišli, je několik. Všechny destinace se však týkají
okraje města. Centrum v tomto případě
nepřichází v úvahu. Jistou alternativu,
v menším provedení, by mohl nabídnout prostor v blízkosti nádraží, ale ne
v nejbližších letech.
Před nedávnem se hovořilo o možnosti
vzniku supermarketu přímo v nádražní
budově. Je tato alternativa stále reálná?
Správa železnic (SDŽC) se připravuje na
kompletní rekonstrukci této budovy, přičemž už nyní je zřejmé, že zde není počítáno s nádražní hospodou. Obchodní prostory by tu ale za určitých okolností vzniknout
mohly. Je ovšem otázkou, co všechno by
byla schopna tato budova „unést“. Až budeme moci nahlédnout do kompletního plánu
přestavby, určitě dáme veřejnosti zprávu.

Velikostně by se mohlo jednat
o obchod typu Penny.
V letošním roce je počítáno
s odstraněním staré nádražní
budovy, čímž vznikne další
zajímavý prostor. Mohla by
i tohle být jedna z variant?
Ano, je tomu tak. Jednou z vizí
je právě výstavba domu, kde
by byly nejen obchodní prostory, ale také
parkoviště. Je ale třeba zdůraznit, že obdobná výstavba je velmi nákladná, těžko
říci, jestli v nejbližších letech vůbec proveditelná. Osobně si ale myslím, že v této části města by rozhodně nějaký větší
obchod vzniknout měl.
Vnímáte nedostatek nákupních center
jako problém, který je v posledních
několika letech čím dál palčivější?
Je pravda, že s obdobnými názory se střetávám čím dál častěji. Především kralupská část tímto poměrně hodně trpí, neboť
místním je k dispozici pouze jedna větší
prodejna. Značná část obyvatel je tedy nucena se dopravovat přes město až úplně
na druhou stranu, což pochopitelně není
ideální, nemluvě o tom, že někteří senioři
vlastní vozidlo nemají. Téma spojené s nákupními možnostmi tedy v žádném případě
nepodceňuji a řadím ho v současnosti dosti
vysoko. Byl bych velice rád, kdybychom se
i v tomto bodě o něco posunuli a nabídli
občanům i v této sféře patřičný komfort.
ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Letecký pohled na lokalitu Minice

FOTO: JAN DOLEŽÁLEK

Pane starosto, na podzim vstoupíte do
posledního roku tohoto funkčního období.
Jaké úkoly před Vámi ještě stojí?
Přeji si, aby do konce tohoto období byla kompletně dokončena přestavba centra města, tedy čtvrtá etapa, ulice Husova
a Jungmannova. To je určitě jeden z důležitých cílů, které před námi nyní stojí. Když
se podívám do minulosti, tak jedním z motivů, proč jsem přibližně před patnácti lety
poprvé kandidoval do zastupitelstva, byla
právě možnost podílet se na těchto změnách. Nicméně s centrem města taktéž souvisí plánovaná přestavba budovy pivovaru
na kulturní centrum. Zde je naším úkolem
dokončit projektovou přípravu na rekonstrukci budovy, v lepším případě zahájit
výběrové řízení na dodavatele. Byl bych
také rád, kdyby ještě ve stávajícím období
začal soukromý investor výstavbu bloku
v centru, kde by pak v přízemí budov měly vzniknout obchodní prostory, jež v této
lokalitě chybí. Nebude se sice jednat o nikterak velké supermarkety, spíše menší obchody, ovšem i to by mělo lidem určitým
způsobem pomoci. Uvidíme, jak se podaří
tato komerční místa naplnit.
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Jiřím Polákem, vedoucím odboru výstavby a územního plánování MěÚ

Město Kralupy je v současnosti
velmi žádanou lokalitou
■ V Kralupech nad Vltavou máme nyní tři rozvojové lokality (území Lobeč – ÚS 02, Minice – ÚS 12, 13 a prostor
„za nádražím“), o jejichž budoucnosti se nyní vedou poměrně velké diskuse. Kralupský Zpravodaj se tomuto
tématu v posledních číslech rovněž důkladně věnoval a k okomentování situace dal prostor mnoha stranám.
Aby byl ovšem tento cyklus úplný, bylo třeba položit několik otázek také osobě nejpovolanější. Tou je v rámci
působnosti vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ, pan Jiří Polák.
Váš odbor je v poslední době nucen
reagovat na celou řadu otázek, které se
týkají třech rozvojových území, v Minicích
dokonce vznikla výzva proti eventuální
výstavbě. Jsou námitky tamních obyvatel
podle Vašeho soudu opodstatněné?
Vím, že se v tento moment jedná o silně debatované téma. Nicméně poptávka po bydlení je velká a nějaká další zástavba v Kralupech určitě v budoucnu vznikne. Město
chce růst, což zastupitelstvo deklarovalo
schválením několika rozvojových území,
a to prostřednictvím územního plánu. Některé části jsou jeho součástí již od roku
2002, další změny (resp. plochy) byly zakotveny v letech 2008 a 2012. Vždy se počítalo s těmito územními jednotkami jako
s rozvojovými a zastavitelnými, k dané věci
se vyjádřila řada dotčených orgánů a institucí (ať už z hlediska životního prostředí,
zemědělství, vod, odpadů, zásahu do krajiny atd.). Obava obyvatel tedy vychází z neúplných a zavádějících informací. Vznikla
uměle vytvořená panika, lidé si sami odpovídají na odborné otázky na sociálních
sítích a vytvářejí další nejistoty a nepravdy.
Jak moc je téma výstavby v jednotlivých
částech města „horké“? Předpokládám,
že vznik výše uvedených destinací není
otázkou několika málo měsíců. Jsou tedy
obavy o raketovém nárůstu obyvatel na
místě?
Aktuální situace je taková, že v daných lokalitách se řeší schvalování územních studií. Tyto studie zpracovává odborně způsobilá osoba. Musí projít posouzením komisí
města (dopravní a stavební komise pozn.
aut.), dotčených orgánů, architektů města a stavebního úřadu. Pokud vše proběhne dle zákona, následuje schválení studie.
V tu chvíli může developer připravovat projekčně záměr pro další navazující správní
řízení – povolení. Zde už se posuzují konkrétní detaily, vyjadřují se dotčené orgány
a správci inženýrských sítí, řeší se smlouva
o spolupráci mezi městem a developerem.
Tento průběh je na několik měsíců.

Pokud se budeme bavit
konkrétně o realizaci výstavby a obav z raketového nárůstu obyvatel v místě, tak vše je
vždy řešeno v rámci jednotlivých etapizací. Určitě lusknutím prstu nevznikne najednou 100 rodinných domů. Ve
větších lokalitách se bavíme,
v rámci etapizace, o realizaci
v horizontu 4–8 let, někde i déle.
V Kralupech je dlouhodobým problémem
doprava. Lze ji ovšem nutně spojovat
s novou výstavbou? Jsou toto dvě spojené
nádoby?
Tohoto problému si je stavební úřad vědom,
město rovněž. Z dopravních studií vyplývá,
že oproti té transitní je problémem především doprava vnitřní (přejezdy z místa na
místo v rámci Kralup). Zakázat výstavbu ve
městě jen z důvodu zhoršení dopravy, to mi
přijde nesmyslné a značně problematické.
Všude v okolí se města a obce rozvíjí, lidé
sem jezdí za prací či směřují na vlak a pokračují dále. Je pak nelogické, aby se v okolí
stavělo a v Kralupech ne.
V rámci územního plánování se zabýváme tím, aby dané lokality byly dopravně
obslužitelné, komunikace měly dostatečné
parametry, vznikalo větší množství parkovacích stání.
Rovněž si bereme ponaučení z dřívějších
záměrů. Některá kralupská sídliště např.
nikdy nepočítala s tím, že v budoucnu bude
mít každá rodina minimálně dvě auta. Snažíme se dimenzovat nad normové hodnoty
počet parkovacích stání, i když na to nemáme oporu v zákoně. Také jsme si nechali zpracovat dopravní studie a posouzení,
zejména pro zjištění, zda vystačí kapacita
průjezdnosti křižovatek po realizaci daných záměrů a zda tzv. „obrátkovost“ vozidel nepřitíží nad přípustnou míru dopravě
v území atd.
Je vůbec reálné, aby se město bylo
schopno v mnoha směrech „předpřipravit“

na budoucí nárůst
obyvatelstva a jeho potřeby?
Mám teď na mysli především
vznik např. lékařských
zařízení, živnostenských
provozoven, služeb atd.
Toto je hrozně zavádějící.
Předpřipravit se např. ve smyslu vzniku lékařského zařízení
a předpokládat, že obyvatelé
začnou hned po nastěhování toto zařízení
využívat, je problematické. Spíše si myslím,
že konkrétní provozovny si najdou v daném
území místo především díky zvýšené poptávce. Není totiž možné dostat do Kralup
lékaře a říci mu: „Čekej, do pěti let budeš
mít klientelu.“
Co se týče živnostenských provozoven
a služeb, tak zájem se neustále zvyšuje. Vznikají nové drobné služby – kadeřnictví, masáže, opravny, občerstvení atd. Zde mohu
prozradit, že stavební úřad jedná o vstupu
dvou obchodních řetězců, jejichž zájem je
opravdu velký. Bude se jednat nejen o potravinové zboží, ale též o doprovodné retailové obchody, které by měly nabídnout obuv,
oblečení (např. PEPCO), drogerii, elektro
atd. Zde jsem požádal manažery obchodního řetězce o tyto služby z důvodu ohlasu
obyvatel na sociálních sítích, přičemž samotní manažeři tyto služby okamžitě vzali
na vědomí jako prioritní. Finální rozhodnutí
bude ovšem na zastupitelstvu.
Jak jsme na tom nyní s kapacitami školek
a škol? Navýšení počtu obyvatel s sebou
přináší i tuto otázku.
Stávající kapacita je na devadesáti procentech. Co se týče nových lokalit, byl požadavek města i stavebního úřadu o zajištění
možnosti výstavby mateřských škol ve dvou
lokalitách. V každé z nich asi 3 třídy, tj. 60
dětí. Vedení města se dále zabývá myšlenkou spojenou s výstavbou základní devítileté školy. Variantou je i zrušení spádovosti pro některé okolní obce, jež mají za
cíl postavit si školu na svém území. I toto
by Kralupům výrazně pomohlo.
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Byl by vznik nových destinací pro Kralupy
přínosný? Co by městu přinesl pozitivního?
Zde musím říci, že se nejedná o nahodilá
rozhodnutí. Pracujeme s limity a regulativy pro daná území, jež jsou pro rozvoj
připravovány několik let, buď ale nebyl zájem ze strany vlastníků a developerů, nebo
finanční síla záměry uskutečnit. To, že se
v daný moment budou realizovat záměry
na několika místech, ovlivňují ekonomika
a trh. Město Kralupy se rozvíjí, je žádanou
lokalitou a novým obyvatelům nabízí to, co
hledají. Nyní hovořím z vlastní zkušenosti,

neboť vnímám situaci, resp. poptávku po
bydlení, jež se v poslední době neskutečně
zvýšila. Totéž se však týká realizace jiných
stavebních záměrů. Je třeba si uvědomit,
že se město v posledních deseti až patnácti letech nikterak nerozvíjelo a určitá
část obyvatelstva si na tento stav zvykla.
Nevole lidí tedy pramení především z těchto možných změn, které se jinde dějí úplně
běžně. Hledejme v novém rozvoji města tedy spíše pozitiva, jež mají co do činění s širší nabídkou služeb a celkovým vzhledem
města.

Můžeme Kralupy nad Vltavou srovnat
s některými dalšími městy, která řeší
obdobné otázky, ovšem ve výstavbě
nových lokalit jsou o nějaký ten krok dál?
Hrozně nerad porovnávám. V každém
městě či širším okolí je situace jiná. Středočeský kraj má nejhustší zástavbu. Je to
logické, vše se rozvíjí kolem Prahy. Jde o to,
jak na tento rozvoj reagovat. Zda se postupně rozvíjet, nebo raději rozvoj přibrzdit. To
je otázka pro zastupitele města – najít nějakou rozumnou a přiměřenou cestu.
ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ZPRÁVY Z KRAJE

Obchvat Kralup nad Vltavou

(II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7–D8)
I. ETAPA
D7 mimoúrovňová křižovatka Středokluky –
Obchvat Kralup nad Vltavou
 Investorská příprava a realizace je financována ze
SFDI – účelové dotace.
 V červenci 2021 byla finančně přičleněna stavba
Velké Přílepy, obchvat. Tento postup byl odsouhlasen
Centrální komisí ministerstva dopravy.
 Současně byl též předložen k projednání materiál do
rady kraje informující o aktuálním stavu investorské
přípravy akce.
 Byly zahájeny projekční práce ve stupni
dokumentace k územnímu rozhodnutí.
 Chybí zásady územního rozvoje, III. aktualizace
bude nejdříve v roce 2022, což zdržuje celou
stavbu.
 Projekční práce v rámci dokumentace k územnímu
rozhodnutí budou realizovány cca do prosince 2021.
 Projednání stavby je nutné koordinovat s účinností

III. aktualizace zásad územního rozvoje, tedy po
projednání v zastupitelstvu kraje.
 Geologický průzkum a zaměření bylo dokončeno
a předáno zhotoviteli projektové dokumentace.
Koordinační jednání probíhají průběžně a jsou
k dispozici záznamy z jednání.

II. ETAPA
Obchvat Kralup nad Vltavou
 Investorská příprava a realizace je financována ze
SFDI – účelové dotace.
 Probíhá archeologický průzkum.
 Dokončuje se projektová dokumentace pro
provedení stavby pro I. etapu, tj. přeložky sítí, stavební
objekt drah a vymístění místních silnic. Po dokončení
lze zahájit zadávací řízení na zhotovitele.
 V rámci výkupů pozemků je nutné dořešit vyvlastnění
(řeší mandatář) a pozemky Správy železnic, kdy již
devátým měsícem probíhá odsouhlasení smlouvy.

 Drážní povolení je pravomocné.
 Probíhá vodoprávní a hlavní stavební řízení.
 Z důvodu systémové podjatosti je předáno na
stavební úřad do Ústeckého kraje.

III. ETAPA

Obchvat Kralup nad Vltavou –
D8 mimoúrovňová křižovatka Úžice
 Investorská příprava a realizace je financována ze
SFDI – účelové dotace.
 Byla dokončena dokumentace k územnímu rozhodnutí.
 Probíhá územní řízení.
 Očekávají se námitky, následně bude řešeno
dovolání.
 Projektant na dokumentaci pro stavební povolení,
projektovou dokumentaci na provedení stavby
a inženýrské činnosti je zajištěn.
 Je nutné ho vyzvat po dokončení geotechnického
průzkumu.
PETRA KUČEROVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ KSÚS

Termín zprovoznění stavby je zcela závislý na vydání 3. aktualizace zásad územního rozvoje, zajištění trvalých záborů stavby
a vydání příslušných územních, resp. stavebních povolení.
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Vojtěchem Pohlem, místostarostou města Kralupy nad Vltavou

Lobeček si zaslouží moderní centrum
■ V průběhu necelého roku prošla obnovou výrazná část zeleně v městské části Lobeček. Uschlé křoviny byly
v hojné míře nahrazeny moderními druhy stromů, jež mnohem lépe zapadají do městského prostředí. A protože
výsledky spojené s tímto projektem jsou již zcela viditelné, vybral jsem toto téma jako ústřední bod rozhovoru
s místostarostou Vojtěchem Pohlem. V neposlední řadě jsme se také zastavili u restartu kulturního a sportovního
života, který byl na dlouhé měsíce ochromen coronavirovou pandemií.

V blízkosti parkovacího domu vznikne
taktéž nová odpočinková zóna. Bude i zde
výrazné zastoupení zeleně?
Vznikne zde poměrně významný zelený
pruh, který ale bude protnut novou spojovací silnicí k autobusovému terminálu.
V této lokalitě se nedá hovořit o parku, protože prostor před nádražím bude mít spíše propojovací funkci. Ale i přesto mám
v tomto projektu dobrý pocit z celkem významného zastoupení zeleně, kde mimo jiné vzniknou také nové vsakovací objekty na
zadržování dešťové vody v krajině, přičemž

parkovací dům bude zakrývat
zelená střecha. Tyto moderní,
přírodní prvky mne v této lokalitě těší nejvíce. Kromě nich
přibude i množství nově vysazených stromů a nový mobiliář
k možnému odpočinku v relativně centrální části města.

tou Pešičkovou. Tato studie
zachovává Seifertovo náměstí ve všech významných ohledech a zároveň tento prostor
modernizuje a vytváří důstojné místo pro setkávání lidí
i odpočinek. Studie byla odevzdána nedávno, ale výhledově bych byl rád, aby se s ní seznámilo zastupitelstvo a poté
i široká veřejnost. Další kroky v rámci budoucnosti Seifertova náměstí budou v rukách zastupitelů. Osobně jsem přesvědčen,
že si Lobeček také zaslouží své moderní
centrum.

Jaké záměry mají
představitelé města se Seifertovým
parkem v Lobečku? Nefunkční kašnu
nahradil záhon, ovšem ani ten zatím
nevypadá příliš reprezentativně. Jaké by
měly být v této věci další kroky?
Upřímně jsem nebyl velkým zastáncem
demolice kašny. Byť se jednalo o neobnovitelný a nefunkční prvek, tak jsem spíše
zastáncem komplexních a koncepčních řešení, mezi které demolice kašny rozhodně
nepatřila. Seifertovo náměstí pomalu dožívá jako celek, a proto si myslím, že by mělo
být jako celek zrekonstruováno. Letničkový
záhon, který byl na místě kašny vysazen,
je vždy jednoletým řešením. Původní myšlenka byla vytvořit méně nákladný záhon
přírodního charakteru, který nebude náročný na údržbu. S výsledkem však nejsem
rozhodně ztotožněn a pro příští rok již hledáme jiné řešení daného záhonu.
V tomto roce jsme nechali zpracovat novou architektonickou studii ve spolupráci
s paní krajinářskou architektkou Marké-

Přejdeme nyní ke kultuře. Městu se ve
spolupráci s Kulturním a společenským
střediskem Kralupy nad Vltavou podařilo
zajistit program pro tzv. Kralupské kulturní
léto. Jak jste spokojen s tematickým zacílením akce? Bylo náročné dát toto všechno
dohromady? Covidová situace byla v prvopočátcích příprav stále dosti nepřehledná.
Kralupské kulturní léto by mělo v tomto
roce nahradit tradiční Dny Kralup, které
byly kvůli covidu několikrát odloženy. Program byl záměrně vytvořen na letní měsíce, kdy jsme předpokládali, s ohledem na
platná opatření, že bude možné kulturní
akce uspořádat. V posledním roce bylo skutečně obtížné naplánovat jakýkoli kulturní
počin, a dokonce ani při prvním oznámení
Kralupského kulturního léta jsme nedokázali odhadovat, jaké budou aktuální podmínky na sklonku prázdnin. Věřím, že program je pestrý a že si v něm každý najde své
kulturní vyžití.

FOTO: ALEŠ LEVÝ

Pane místostarosto, v Lobečku byla před
několika měsíci dokončena obnova místní
zeleně. Jak jste s touto akcí spokojen?
Bude na ni v blízké budoucnosti navazovat
nějaký další projekt obdobného zaměření?
Ve vnitroblocích v Lobečku díky této revitalizaci přibylo mnoho stromů a keřů, proto
jsem rád, že se tuto dlouhodobě plánovanou akci podařilo uskutečnit. Tímto však
ani tato realizace nekončí a po dobu dalších let bude probíhat potřebná péče o nově
vzniklou zeleň. Na stejném břehu řeky se
nyní připravuje obnova stromořadí v Mostní ulici, kde se ve vyvýšených pruzích novým stromům příliš nedaří. Na opačném
břehu Vltavy je naprojektována revitalizace
sídelní zeleně a kompletního mobiliáře na
sídlišti Hůrka, která by měla navázat na
dřívější rekonstrukci sídliště V Zátiší.

V místním kulturním domě probíhá
dlouhodobě plánovaná rekonstrukce. Jak
dlouho potrvá? Existuje nějaké náhradní
řešení, jak kralupskou kulturu udržet
v chodu i v průběhu této pauzy?
Úvodem bych rád zmínil, že rekonstrukce
elektroinstalace ve velkém sálu byla nevyhnutelná. Původní elektrorozvody byly na
pokraji životnosti a bez jejich rekonstrukce
by velký sál kulturního střediska nemohl
v budoucnu fungovat. Samotná realizace
by měla proběhnout zhruba do konce roku
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Z důvodu lockdownů byly v předchozím
roce ukončeny všechny sportovní soutěže,
přičemž činnost jednotlivých oddílů byla
víceméně pozastavena. Máte představu,
v jaké „kondici“ vstupují kralupské oddíly
do nové sezóny? Měly kluby např. nějaké
požadavky, kterým bylo třeba vyhovět?
Mám povědomí o tom, že se někteří kralupští sportovci po dlouhé sportovní odmlce ke
své sportovní činnosti již bohužel nevrátili.
Podobnou zkušenost mám i v našem florbalovém klubu, nicméně věřím, že se většina
kralupských oddílů vrátí v dobré kondici
a že si své členy opět najdou. Většina požadavků byla na to, aby dané oddíly mohly

FOTO ALEŠ LEVÝ

2021. Po domluvě s ředitelem KaSS, panem
Janošem, by se mohly menší koncerty a jiné akce v chladnějších měsících uskutečnit
také v kinosále. Tím by se kulturní vyžití
mohlo částečně zachovat. Plesy a další akce, které vyžadují velký divadelní sál, jsou
směřovány do roku 2022.

vykonávat svoji činnost i během léta, kdy
bývají některá sportoviště běžně zavřená.
Tyto požadavky vznikaly především proto,
aby kluby alespoň částečně dohnaly svoji
činnost z dob lockdownů a myslím si, že
byly zcela legitimní a také jim bylo ve valné většině vyhověno. Sám jsem byl vděčný,
že je opět možné sportovat, a budu doufat,
že tento stav vydrží i se začátkem nového
školního roku.
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V nedávné době se hodně hovořilo
o možné realizaci nové sportovní haly.
Jak jste s těmito plány daleko? Kde by
případně měl nový komplex vzniknout?
Naposledy jsme sportovní halu zmiňovali, když zastupitelstvo projevilo vůli tento
záměr v budoucnu realizovat. V současné
chvíli jsme pokročili dále a v blízké době by
měl proběhnout výběr dodavatele projektové dokumentace nové potenciální multifunkční sportovní haly. Dokumentace by
měla vznikat v následujícím roce a měla
by mimo jiné hodnotit vytipované lokality
po sportovní stránce, ale i po stránce využitelnosti (např. školami v dopoledních
hodinách). Teprve v průběhu zpracování
dokumentace se dostaneme ke konkrétnějším obrysům sportovní haly a jejího umístění. Tento záměr má od počátku moji podporu a na přípravu konkrétního projektu
se velmi těším.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA POZICE
1/ šéfredaktor/šéfredaktorka
Kralupského Zpravodaje

V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Přihláška musí obsahovat:
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) státní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu,
6) datum a podpis.

Požadavky:
 bezúhonnost,
 vzdělání minimálně VoŠ, obor žurnalistika,
 a nebo osobní zkušenost s redakční prací: základní schopnost řízení procesu vydávání
zpravodaje, zkušenost s možností optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje
a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce (nutné doložit kontaktní údaje
pro reference prokazující alespoň část z výše uvedeného).
Předpoklady:
 schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě),
 znalost místních poměrů (výhodou),
 nezávislost na politické reprezentaci,
 časová flexibilita,
 schopnost korektury vlastního i jiného písemného projevu,
 zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje,
 koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi
a promyšleně nastavovat profilová témata),
 dobrá schopnost komunikace s redakcí/redakční radou,
 dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost komunikace s veřejností,
 odpovídající znalost práce na PC – práce s textovým editorem, tabulkami, sociálními
sítěmi a weby,
 odpovídající fotografické dovednosti,
 zkušenosti s komunikací s veřejností,
 řidičské oprávnění skupiny „B“.
Nástup: dle dohody.

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

K přihlášce budou připojeny tyto písemnosti a doklady:
 motivační dopis,
 profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh
vykonávané práce),
 výpis z evidence rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 koncepce strategie fungování a rozvoje Kralupského Zpravodaje, rozsah max. 3 str.
formátu A4.
Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický
kontakt. V případě dotazů kontaktujte personalistu Bc. Terezu Pulcovou na
tel. 315 739 890, 777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.
Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 4. 10. 2021, výběrová komise posoudí, zda
uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. Následně tajemník MěÚ
rozhodne o výběru uchazeče. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku
výběrového řízení.
V Kralupech nad Vltavou 22. 6. 2021, prodlouženo dne 28. 7. 2021, prodlouženo dne
23. 8. 2021.

Platové zařazení: platová třída 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

2/ strážník Městské policie
Kralupy nad Vltavou

Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 10. 2021.
Místo a způsob podání přihlášek:
 osobně do podatelny MěÚ,
 písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.

3/ referent odboru sociálních
věcí, školství a kultury MěÚ

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc. Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte
„Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského zpravodaje – NEOTVÍRAT!“

– sociálně právní ochrana dětí na dobu určitou
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit. 

MGR. KAMIL HAINC, V. R., TAJEMNÍK MĚÚ
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Rezervační systém MěÚ inovován
R

ezervační systém kralupského MěÚ patří dlouhodobě k nejefektivnějším nástrojům k odbavování občanů, a to v rámci
několika agend (občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy atd.). Možnost
objednání na konkrétní hodinu se po několika málo letech stalo pro mnoho občanů
naprostou samozřejmostí, přičemž účelnost tohoto systému ještě více umocnila
doba covidových lockdownů. Systém v tu
dobu dokonce nabídl možnost objednat se
na čtyři měsíce dopředu, což byl v konečném důsledku další výrazný krok k pohodlnějšímu vyřízení záležitostí bez čekání.
Důležitost takto nastavených principů
fungování posléze stvrdili kralupští radní
uzavřením kupní smlouvy na technickou
a softwarovou aktualizaci celého rezervačního systému. Podle Karla Kohla, vedoucího oddělení IT, byl tento krok nevyhnutelný. „Předchozí systém byl již zastaralý.
Snažili jsme se ho po dobu osmi let všemi
možnými prostředky inovovat, ovšem vše
má svoji životnost. Nyní se můžeme opřít
nejen o mnohem flexibilnější systém, ale
také o přívětivější uživatelské prostředí.“
Přestože jsou změny v objednávacím zařízení poměrně výrazné, pro běžného občana se v této věci mnoho nezměnilo. Webové
rozhraní na stránkách města totiž zůstalo

až na malé detaily neměnné. A přesně o to
IT oddělení usilovalo. „Nechtěli jsme, aby
si lidé museli zvykat na něco zcela jiného.
Proto jsme zachovali objednávací prostředí ve stejné struktuře i designu. Plusem
směrem k veřejnosti je pak možnost navýšení počtu objednaných klientů v rámci
jednotlivých hodin.“
Upgrade rezervačního systému ovšem nesouvisí pouze se softwarovými procesy, ale
také s těmi viditelnými, hardwarovými. V této souvislosti je řeč především o výměně terminálů, jež návštěvníkům vydávají rezervač-

ní lístky. „Kiosky vypadají samozřejmě lépe
vizuálně. Myslím si, že ideálně zapadají do
interiéru radnice. V neposlední řadě obsahují několik nových nástrojů. Jedním z nich
je např. čtečka QR kódů. Pozorní občané si
také už určitě povšimli, že se na vytištěných
lístcích neobjevuje pouze pořadové číslo, ale
i vyžádaná agenda,“ uzavřel Karel Kohl.
Vstup do objednávacího systému najdou
návštěvníci webu pod zeleným bannerem,
který je umístěn v pravé horní části stránky.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Mikovická zvonička obnovena
ez mála 20 let byla mikovická zvonička nedaleko štatue němá. V době, kdy
zvony a zvonky mizely hromadně napříč
celou republikou, neunikl pozornosti pobertů ani mikovický zvonek. Kde skončil,
už lze stěží vypátrat… Bohužel s ním zmizela i část naší historie.
Zvonička pochází přibližně z 18. století a ještě do poloviny 20. století aktivně
sloužila. Pamětníci si možná vzpomenou
na drobnou postavu paní Štěpánkové, která
měla obsluhu zvoničky na starosti a zvonívala poledne, klekání nebo oznamovala úmrtí usedlíků. Po ní péči převzal syn
Václav a po něm pan Srba, jenž byl i posledním, kdo na ni zvonil. Shodou náhod
byl i prvním, kdo zvonek po dvou dekádách
odmlky znovu rozezněl. Nový zvonek byl
pořízen městem Kralupy nad Vltavou a ulit
byl ve zvonařské dílně p. Jana Šedy v Kostelci. Je o něco menší než původní a nově
nese na svém plášti kromě letopočtu 2021
také logo města.
Přestože se jedná o nevýznamný a možná
i přehlédnutelný krajinný prvek, společně
s nedalekým mariánským sloupem neodmy-

FOTO: ALEŠ LEVÝ

B

slitelně patří k naší nejstarší městské části.
Stavba je z větší části dřevěná a jedná se
o dva téměř čtyřmetrové trámy zakončené
šindelovou stříškou. Ve výšce 3,6 metru je
pak umístěn samotný zvonek, který je nově
instalován tak, aby ho nebylo možné odcizit.
V dolní části zvoničky se nachází pískovco-

vý podstavec, jenž snad nesl nějaký nápis –
letopočet, ale kvůli pokročilému zvětrání
je hladký. Jediným letopočtem, který zde
nalezneme, je rok 1820 vyražený do ocelového pásu, jenž zvoničku zpevňuje. Nejedná
se však o datum vzniku, ale o datum jedné
z oprav.
J. BARTOVANEC HAVLÍK
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Kralupy mají památník
arménské genocidy
V

Husově parku sídliště U Cukrovaru
byl tento měsíc umístěn ručně vytesaný křížový kámen dovezený z Arménie.
Pomník slouží k uctění památky obětí arménské genocidy a k odsouzení hromadných masakrů na lidských životech. Tímto
projektem se Kralupy připojili k řadě světových velkoměst, jež křížový kámen rovněž umístili na svém území a vyjádřili tak
solidaritu s arménským lidem.

ZDROJ: GOOGLE

Co je to arménská genocida?
Arménská genocida patří k jedné z největších tragédií moderní historie.

Turecko, bojující v první světové válce po
boku Německa a Rakousko-Uherska, vyvraždilo v letech 1915–1918 přibližně 1,5 miliónu Arménů. Statisíce z nich byli deportováni do koncentračního tábora v Aleppu.
Většina zemřela během transportu, při
němž panovaly drastické podmínky (nemoci, hlad, žízeň). Lidé, kteří přežili transport do Aleppa, byli následně popraveni či
vyhnáni do pouště. Papež František označil
událost za první genocidu 20. století. Český
parlament oficiálně uznal arménskou genocidu v roce 2017. Celosvětově se tato tragická událost připomíná každý rok 24. dubna.

ÚŘEDNÍ DNY
Městský úřad
Infocentrum, podatelna
Občanské průkazy, pasy
Odbor dopravy
Pokladna
Centrální spisovna (archiv)

FOTO: ALEŠ LEVÝ
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TELMAN NERSISJAN

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí a středa
úterý

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU

Garáže

Podobný monument se nachází také
v Praze v Jindřišské ulici a ve světových
metropolích jako například Montreal, Marseilles, Washington, Buenos Aires apod.
Deska s křížem se stane součástí kralupské kultury, společně s památníkem mistra
Jana Husa, sochou Švejka, katolickým
kostelem a pomníků obětem války.
Slavnostní odhalení pomníku se uskuteční dne 15. 9. 2021 v 15:00 za účasti
velv yslance Arménie a arcibiskupa
arménské apoštolské církve.

08:00 – 12:00
12:45 – 17:00
08:00 – 12:00
12:45 – 18:00
08:00 – 12:00
12:45 – 18:00
08:00 – 12:00
12:45 – 17:00
08:00 – 12:00
12:45 – 17:00
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

čtvrtek

pátek

12:00 – 15:00
8:00 – 11:15
12:00 – 15:00

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

pondělí–pátek vjezd do garáže od 7:45 hod.

PROVOZ PARKOVIŠTĚ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
pondělí, středa

vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

úterý, čtvrtek

vjezd do 14:30, výjezd do 15:00

pátek

vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

8:00 – 14:00
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Za skleněnými zdmi Technoparku
■ Moderní prosklená budova vyrostla v centru města před šesti lety. Z bývalého parního mlýna se stal Technopark,
jedno z výzkumných pracovišť Vysoké školy chemicko-technologické.

Z

a jeho zdmi probíhá v současné době
několik zcela odlišných projektů a pracují zde desítky vědců z různých oborů.

Využití nanorobotů

2X FOTO: ALEŠ LEVÝ

Nanorobot je trpasličí robot velikosti bakterie či viru. Ve velkém počtu je možné nanoroboty využít k čištění životního prostředí nebo k extrahování např. lithia či
uranu. Aktuální je i jejich uplatnění v medicíně, např. ve stomatologii nebo k diagnóze
a léčbě nádorů.
Typů nanorobotů je mnoho a záleží na
tom, jak jsou naprogramovány, chemicky
zakódovány. Projekty prof. Martina Pumery probíhají v Technoparku s mezinárodním týmem třinácti vědců.
„Je velmi zajímavé, jak někdo dokáže přimět neživou hmotu, aby dokázala
spolupracovat a transportovat dané látky na přesné místo určení,“ popsal jednu
z funkcí nanorobotů ředitel Technoparku
Ing. Milan Petrák.
Podrobnější informace přinesla reportáž
TV Kralupy v měsíci květnu.

Bezpečnější horolezecké
skoby a nýty

Technopark Kralupy je také první akreditovanou laboratoří Mezinárodní horolezecké federace (UIAA) pro testování nového
Standardu 123. Ten se vztahuje k permanentním jistícím prvkům využívaných horolezci. Nový standard vznikl na základě
osmileté spolupráce mezi UIAA, Institut de
la Corrosion v Brestu a doktorem Tomášem
Proškem z VŠCHT Praha.
Smrtelné nehody nejsou ve sportu jako je
horolezectví ojedinělé. Ve většině případů
jde o pochybení lidského faktoru, vzácné
ale nejsou ani nehody způsobené selháním
jistících prvků. A právě na tento bod zacílil
výzkum výše zmíněných organizací.
„Ukázalo se, že právě tento vzácný a málo
popsaný mechanismus korozního napadení
stál za selháním řady permanentních jistících prvků v různých částech světa,“ říká
doktor Prošek.
Korozivzdorná ocel podléhá za specifických atmosférických podmínek koroznímu praskání pod napětím, přičemž nutnou
podmínkou je vytvoření vrstvy depozitů
s vysokým obsahem chloridu hořečnatého
nebo vápenatého.
„V tenkých povrchových elektrolytech
pod takovými úsadami může být při relativní vlhkosti 30–40 % rozpuštěno až

10 mol/l chloridů, téměř 2x víc než v koncentrovaném chloridu sodném. V takovém
prostředí korozivzdorná ocel podléhá bodové korozi a následně koroznímu praskání, kdy dojde ke vzniku křehkého lomu při
malém zatížení,“ vysvětluje doktor Prošek.
Tvorba takových depozitů a selhání korozivzdorných dílů byla v minulosti popsána
v halách krytých bazénů. V roce 1984 došlo
dokonce z tohoto důvodu ke zřícení stropu
bazénu ve švýcarském Usteru.
„Aby se selhání neopakovala, navrhli
jsme ve spolupráci s UIAA standard pro
zkoušení permanentních jistících prvků,
který zaručí použití výrobků z pohledu tendence ke koroznímu praskání bezpečných,“
uvádí doktor Prošek.
Doktor Tomáš Prošek vede v Technoparku vlastní výzkumnou skupinu deseti
vědců.

„Namontujeme jistící prvky do žulového bloku, abychom simulovali reálné podmínky, a exponujeme je ve vroucím chloridu hořečnatém. Další doplňující zkoušky
ověřují obecnou korozní odolnost s cílem
garantovat bezpečné použití skob po dobu alespoň 50 let. Dle oblasti použití jsou
výrobky zařazené do jedné ze tří tříd korozní odolnosti,“ říká doktor Prošek, jehož
zákazníky jsou převážně výrobci jistících
prostředků.
Kromě toho se jeho tým věnuje výzkumu
vodíkového zkřehnutí vysokopevnostních
ocelí, vývoji nátěrových hmot plněných recyklovaným zinkem nebo klasifikaci korozivity pro olověné historické předměty.
Skupina také zkoumá dlouhodobou odolnost předlakovaných plechů pro střešní
krytiny a řeší desítky drobnějších expertíz pro průmyslové partnery.

Nové výzkumné centrum CirkTech

Součástí Technoparku Kralupy je zcela nově otevřené centrum CirkTech v cementárně Čížkovice na Lovosicku, kde se vědci
budou zabývat pokročilými mechanickými a chemickými procesy pro cirkulární
ekonomiku, která produkuje minimum odpadů a udržuje zdroje co nejdéle v oběhu.
Klíčovým zařízením je experimentální rotační pec, v níž je možné dosáhnout teploty
1 600 stupňů Celsia.
Prvním úkolem centra bude ověření
vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového kovu lithia.
Více v příštím vydání Kralupského
Zpravodaje.
HANA BOZDĚCHOVÁ

www.mestokralupy.cz 
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V září nás čeká několik preventivních akcí

V

sobotu 4. 9. 2021 od 10 hodin se
uskuteční na kralupském sokoláku
a v okolí ZŠ Komenského již šestý ročník
akce komise školské a prevence kriminality pro děti s rodiči se zaměřením na
správné využití volného času dětí pod
názvem Loučení s prázdninami (plakát na
str. 15). Čekají vás ukázky většiny kralupských sportovních klubů, při kterých si můžete jednotlivé sporty sami vyzkoušet. Na
této akci odstartujeme také II. Detektivní
pátrání Tondy Kralupy, což je další pokračování městské hry pro všechny šikovné
a zvídavé školáky a předškoláky, při které
děti pomáhají malému detektivu Tondovi
vypátrat pachatele trestného činu.

 střípky z linky 156
u 30. 5. ve 2:20 bylo na l. 156 přijato oznámení, že
se v Lobečku u ČS nachází mladý muž, jenž se dusí.
Dozorčí službou bylo oznamovateli sděleno, aby
z místa neprodleně kontaktoval l. 155. Hlídka po
příjezdu na místo zjistila, že se jedná o mladistvého,
jenž nebyl schopen komunikace, viditelné známky
zranění neměl, byl však zřejmě silně intoxikován
alkoholem. Informace byla DS předána RZS, která
již mířila na místo. Na místo byla přivolána hlídka
PČR z důvodu zjištění zákonného zástupce, jenž byl
následně informován. Mladistvý byl odvezen do
nemocnice. DS MP byla kontaktována pracovnice
OSPOD MěÚ, která si následně celou věc převzala
k dalšímu šetření.
u 4. 6. v 15:45 přijala DS oznámení, že v ul.
Vodárenská bylo okolo 14. hod. odcizeno jízdní
kolo. Majitel hlídce předal popis kola a uvedl, že
je staré asi 50 let. Vzhledem k citové vazbě by
jej rád získal zpět. Kolo se podařilo ještě téhož
dne ve večerních hodinách hlídce MP vypátrat
v ul. Nádražní u budovy ČD. Majitel se na místo
dostavil a kolo si převzal. Kdo kolo odcizil a v místě
odložil, se bohužel nepodařilo zjistit.
u 11. 6. v 10:25 zaznamenala hlídka provádějící
měření rychlosti radarem v ul. Gen. Klapálka
vozidlo, které bylo v přední části znatelně
poškozené. Řidička se snažila při spatření hlídky
sklonit svou hlavu za volant. Z místní znalosti

Ve středu 15. 9. 2021 přijede na kralupské nádraží Protidrogový vlak. Tentokrát tu bude přistaven jeden den. Dopolední exkurze jsou určeny pro školy,
odpolední pro veřejnost. Přistavení vlaku a celodenní program v něm je hrazen
z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou,
vstup je tedy pro všechny příchozí zdarma.
Na úterý 21. 9. 2021 je především pro
rodiče školáků připravena přednáška
odborníka na kyberšikanu Jana Traxlera. Pojďte si popovídat o tom, co se děje
v kyberprostoru, kde se vaše děti pohybují, jaké nástrahy na ně čekají. Přednáška
se koná v DDM od 17 hodin a vstupné je
STANISLAVA VALTEROVÁ
zdarma.

INFORMACE O MP A JEJÍ VEŠKERÉ AKTIVITY NALEZNETE NA WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ.

strážníků byla v řidičce rozpoznána žena, jež má
platný zákaz řízení. Hlídka se neprodleně vydala
za vozidlem, které následně zastavila za použití
VRZ na Palackého nám. z důvodu podezření, že se
jedná o TČ maření výkonu úředního rozhodnutí.
Přes DS MP bylo kontaktováno OO PČR s žádostí
o vyslání hlídky PČR, jež následně výše uvedené
na místě potvrdila. Ve vozidle byl hlídkou PČR
nalezen balíček s neznámým obsahem. Z důvodu
podezření, že by se mohlo jednat o omamnou či
psychotropní látku, byl balíček zabaven.
u 24. 7. v 15:00 oznámila pracovnice provozovny
sídlící na Palackého nám. na sl. telefon, že mají
problém s opilým rusky hovořícím mužem, který
se zde chová nevhodně. Následně sdělila, že muž
provozovnu již opouští. Hlídka se v místě spojila
s oznamovatelkou, jež uvedla, že do provozovny
přišel muž, který byl již na první pohled značně opilý.
Tento muž poté po celé podlaze provozovny rozlil
pivo a směrem k obsluze říkal velmi urážlivé výrazy,
následně odešel. Hlídka posléze v ul. Kaplířova
zaznamenala muže odpovídajícího popisu. Muž byl
ve zjevně podnapilém stavu a vzhledem k jazykové
bariéře mu téměř nebylo rozumět. Z místní znalosti
strážníků byl však muž rozpoznán. Lustrací na OO
PČR bylo zjištěno, že dotyčný muž je zájmovou
osobou PČR. Hlídka OO PČR se proto dostavila na
místo a muže si převzala k dalšímu šetření.

u 29. 7. ve 2:25 zaznamenala hlídka při kontrolní
činnosti v ul. J. Holuba otevřenou vstupní branku
u domu, který se na první pohled jeví jako
neobydlený, a proto provedla kontrolu okolí domu.
Hlídka si povšimla osoby ležící na schodech před
otevřenými vstupními dveřmi do domu. Muž měl
pod sebou červenou tekutinu připomínající krev.
Od této červené tekutiny měl i celá ústa, proto
bylo patrné, že tekutinu vyzvracel. Muž dýchal,
ale nepodařilo se jej nijak probudit, žádné jiné
viditelné známky zranění neměl. Na místo byla
ihned přivolána RZS a PČR. Z důvodu podezření
na krvácení do žaludku rozhodl lékař o okamžitém
převozu do nemocnice. Na žádost hlídky OO
PČR poskytla hlídka MP nezbytnou součinnost
při prohlídce domu, aby zjistily, zda se v domě
nenachází další osoby, s výsledkem negativním.
Hlídka OO PČR následně provedla uzavření
vchodových dveří a venkovní branky.
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
DS MP – Dozorčí služba městské policie
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad
ČD – České dráhy
TČ – Trestný čin
NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY
MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU
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Na houby, i když nerostou 
Návštěva města Soběslav

Soběslav

SOBĚSLAV
Historické město Soběslav leží na soutoku Lužnice a Černovického potoka,
v blatské krajině jižně od Tábora. Již
v roce 1293 zde stála osada, která byla
jmenována roku 1390 městem. Tehdy
už město patřilo Rožmberkům, kteří zde
nechali vystavět hradní palác. K návštěvě láká gotický hrad, muzeum i kostel
sv. Petra a Pavla, z jehož věže je krásný výhled do krajiny tak lákavé pro cyklisty, houbaře, milovníky vodních sportů
a historie. V Soběslavi v současné době žije necelých 7 300 obyvatel. Město
dýchá bohatým kulturním a sportovním
životem. Rozvinutá je zde spolková činnost, kdy některé spolky působící v Soběslavi mají více jak stoletou historii.
o jehož funkčnosti netřeba pochybovat.
Rok 1933 dále prozrazuje datum vyhotovení, avšak bez udání jakýchkoli dalších
informací. Ostatně toto mají všechny tři
houbičky společné. „Domníval jsem se, že
zdejší muchomůrka je jediná svého druhu. Vůbec by mě nenapadlo, že se nějaká
další nachází i jinde,“ prozradil nám jeden
z místních patriotů, kterého kralupský zájem o soběslavskou raritu evidentně potěšil: „Je to moc hezké místo. Především
turisté ho považují za velmi příjemnou zastávku k odpočinku. Myslím si, že i prostranství kolem se povedlo.“ A pokud je
řeč právě o celkovém pojetí prostranství,
tak v této souvislosti nelze nezmínit sadu
velkých kamenů, jež pomáhají dotvářet už
tolik příjemnou atmosféru tohoto místa.
Pokud se tedy v nejbližší době chystáte na

Kralupy
nad Vltavou

FOTO: 2 X ALEŠ LEVÝ

Co spojuje Kralupy nad Vltavou a jihočeské
město Soběslav? Další nalezená muchomůrka! Přesně před rokem jsme prostřednictvím
Kralupského Zpravodaje přinesli zprávu
o obdobné vyhlídce v nedaleké obci Mšeno
a řádně ji porovnali s tou naší. V záloze jsme
ale už tehdy měli přírůstek soběslavský, námi nedávno navštívený. Pojďme si tedy nyní
„našeho příbuzného“ trochu představit.
Místní muchomůrka, stejně jako ta kralupská, se pochopitelně nenachází poblíž
centra města. Turisté ji najdou přibližně
500 metrů severně od středu, v blízkosti Nového rybníka, který je zároveň chráněnou přírodní památkou. A právě odtud
vede uzounká stezka až k samotné vyhlídce, přičemž červený klobouček je dobře viditelný už z dálky. „Muchomůrka byla několikrát rekonstruována. V současné době
se o ni starají především obyvatelé žijící
v nedaleké vilové čtvrti. Tato komunita tu
zároveň pořádá zajímavé kulturní akce,“
prozradila nám jedna ze sympatických
pracovnic městského infocentra. Mimochodem, právě tímto důležitým stanovištěm, nacházejícím se na nám. Republiky, by
návštěva Soběslavi měla pro většinu turistů
začít. Ve městě i jeho okolí se totiž nachází celá řada dalších pozoruhodných míst,
která by návštěvník bez potřebného
nasměrování jistojistě přehlédl.
Nyní ovšem zpět ke krásně vypadající
muchomůrce, jež se od té kralupské přece
jen liší. Jak už samotná fotografie prozrazuje, největší rozdíl je třeba hledat v kloboučku. Soběslavský není až tak silný,
avšak po stránce obvodu se zdá být přece jen větší. Stojnou část poté obklopují
ze všech stran lavičky s malým stolkem,

2. díl

jih Čech, zkuste zvolit jako jednu ze zastávek právě Soběslav.
ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

NOVÝ RYBNÍK
Je domovem mnoha vzácných druhů
fauny i flóry. Zajímavostí jsou plovoucí
ostrůvky, kde hnízdí vzácné ptactvo.
Procházkou po hrázi Nového rybníka je
pak možné se dostat až k meandrům
Černovického potoka.

PARK ZADRAŽILKA
A LETNÍ PAVILÓN
Zásluhou Okrašlovacího spolku v Soběslavi spolu s děkanem Janem Zadražilem byl založen park u Nového rybníka.
V roce 1927 byl v parku postaven zahradní pavilon, který je dodnes vyhledáván jako oblíbené vycházkové místo.

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ

ROZHLEDNA

Kaple se nachází na vrchu Svákov, poblíž studánky, která má údajně léčivé
účinky.

Rozhledna Svákov se nachází v lesním
komplexu Svákov na okraji Svákovského
hradiště. Konstrukce rozhledny je celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Rozhledna je přístupná celoročně a zdarma.

FOTO: 4 X ALEŠ LEVÝ

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
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Zapomenutá drážní vodárna
e tomu už spoustu let, co není v provozu
dnes už poněkud zapomenutá nádražní
vodárna, nacházející se v lesíku nad železniční dráhou. Na toto zapomenuté místo se
lze dostat nejlépe z Bořivojovy ulice, jejíž
konec se mění v úzkou stezku, nenápadně
se stáčející do krásně zelených hvozdů. Pro
mnohé místní občany může být toto místo
příjemným překvapením a zároveň zjištěním, že i Kralupy mají svůj kousek lesa.
Ještě o něco větším „úlovkem“ však může
působit již vzpomínaný objekt zapomenuté
vodárny, jejíž stávající podobenství vzbuzuje v mnoha ohledech spoustu otázek. Ono
místo je totiž řádně skryté pod košatými
porosty a je docela snadné ho při procházce
přehlédnout, případně na něj vůbec nenarazit. I navzdory tomu, že je samotná stavba poměrně masivní. „Jedná se o vodárnu,
která byla postavena za účelem zásobování
parních lokomotiv vodou. Z toho vyplývá,
že jde o stavbu opravdu hodně starou,
s určitostí spadající ještě do dob Rakouska-Uherska. Můj odhad je tak rok 1910,“ prozrazuje bývalý přednosta ČD Kralupy nad
Vltavou, pan Zdeněk Nezdařil, jenž toho
v souvislosti s kralupským nádražím mno-

FOTO: ALEŠ LEVÝ

J

hé pamatuje. Z dnešního pohledu by však
jen málokoho napadlo, že právě tento „betonový hrad“ má nějakou souvislost s železnicí. Už jen z důvodu odsazení nejbližšího
kolejiště a současného splynutí s lesíkem.
„Je třeba si uvědomit, že koleje v dřívější
době vedly jinými směry. Tato vodárna je

dnes už asi opravdu zapomenutá, nicméně
v dřívějších dobách měla svou velkou váhu. Přístup k ní musel být co nejlepší. Pracovníci depa měli za úkol se o prostranství
co nejlépe starat a udržovat patřičnou dostupnost k objektu,“ pokračuje ve svém
vyprávění pan Nezdařil, jehož další vzpomínky směřují ke zrušení dnes už poněkud bizarního komplexu. Kupodivu však
nejsou až tolik zaprášené pavučinami,
přestože parní lokomotivy už desítky let
našimi luhy a háji běžně nejezdí. „Vodárna
se přestala zcela používat v letech 2000–
2004, předtím ale stále ještě fungovala.
Sice už nezajišťovala chod vodních jeřábů,
které byly dávno zrušeny, ovšem zásobovala alespoň lokomotivy při historických
jízdách. Po čase se ale přestala používat
úplně.“ Příběh o tajuplném objevu tedy
končí nakonec bez dramatického vyústění. Pořekadlo „sejde z očí, sejde z mysli“ je
v případě této zašlé stavby zcela výstižné.
Ovšem, kdo ví? Třeba se v budoucnu najde
iniciativa, jež opráší čest a slávu historicky
užitečných objektů.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Vítáme vás v novém školním roce
L

etošní prázdniny utekly jako voda a děti
se vrací z dovolených a táborů. Pevně
věříme, že se brzy společně s dětmi podělíme o zážitky z letošního léta. Pro školní
rok 2021/2022 jsme pro vás a vaše děti připravili několik nových zájmových útvarů,

které tak rozšíří naši pestrou nabídku pro
děti různých věkových kategorií. Jedná se
o kroužky Tvořivá dílna – šikovné ruce,
Tenisová přípravka, Malý policista, Technika kolem nás a Robotika a umělá inteligence. Kompletní nabídku zájmových útva-

rů zveřejníme během září 2021 na našich
webových stránkách a Facebooku. Těšíme
se na vás.

Seifertovy Kralupy. V prostorách Kulturního
a společenského střediska Vltava přednesou básně Jaroslava Seiferta mladí recitá-

toři a recitátorky, kteří se umístili v rámci
červnového zápolení v DDM Kralupy nad
Vltavou.

MGR. KATEŘINA VIKTOROVÁ,
ŘEDITELKA DDM KRALUPY NAD VLTAVOU

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
A KEMPY
V polovině července jsme uspořádali dvojici příměstských táborů (Cesta do kralupské
minulosti a Olympijské hry) a současně proběhla čtveřice kempů (výtvarně-keramický,
volejbalový, taneční, anglický jazyk a jóga)
z mimořádné dotace MŠMT. Spousta zábavy, vědomostních her, dobrodružných výprav
a pohybových aktivit si užila více než stovka
tábornic a táborníků.

LETNÍ TÁBORY

SEIFERTOVY KRALUPY
V pátek 17. září 2021 proběhne jubilejní
26. ročník festivalu poezie a přednesu

FOTO: ARCHIV DDM KRALUPY

V červenci a srpnu 2021 jsme uspořádali pětici pobytových táborů (Hry bez hranic, S Večerníčkem do pohádky, Kód růže, Mokropoly
a Retro – Děti květin). Do kouzelného prostředí naší ŠVP v šumavských Mokrosukách
jsme vyvezli přes 200 dětí.

www.mestokralupy.cz 
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Dopravní hřiště v areálu ZŠ Třebízského
je těšně před dokončením
včetně určené otevírací doby.
Město Kralupy nad Vltavou
děkuje všem subjektům, jež se
na výstavbě hřiště podílely finančními částkami.
ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

...a další
společnosti.
areálu ZŠ Třebízského
byla v průběhu letních
prázdnin realizována výstavba nového dopravního hřiště,
která je součástí I. etapy projektu s názvem „Modernizace
sportovních ploch v ZŠ Třebízského“. Projekt zahrnuje vybudování křižovatky s řadicími pruhy, stykové křižovatky,
výjezdy na místo ležící mimo
silnici, okružní křižovatku,
jednosměrnou komunikaci,
železniční přejezd, parkoviště,

přechod pro pěší s ostrůvkem,
úseky se zákazem předjíždění
a další podpůrné výukové prvky. Na dopravním hřišti naleznete cca 210 m komunikací, cca
200 m chodníků a tribunu pro
diváky. Podle místostarosty Libora Lesáka bude možné, aby
v případě zájmu sloužilo dopravní hřiště také pro ostatní
spádové školy, školky i širokou
veřejnost. Návštěvníci se s největší pravděpodobností budou
muset řídit provozním řádem,

4X FOTO: ALEŠ LEVÝ
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Investiční akce letošního léta
V průběhu letních prázdnin probíhala napříč městem spousta investičních akcí. Některé
byly v tomto čase uskutečněny, jiné jsou ve stádiu dokončovacích prací. Na této dvojstraně
přinášíme jejich kompletní výčet, a to včetně dlouhodobějších projektů, mezi něž patří
výstavby parkovacího domu a autobusového terminálu.
Výstavba parkovacího
domu je jednou
z největších investičních
akcí letošního roku.

Základní umělecká škola Kralupy se dočkala přístavby multifunkční
třídy. Stavba je těsně před jejím dokončením, žáci si tyto nové prostory
budou moci vyzkoušet už v letošním školním roce.

V areálu ZŠ Třebízského vzniklo přes prázdniny nové dopravní hřiště.
Jeho slavnostní otevření se uskuteční dne 22. září 2021.

www.mestokralupy.cz 
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Další dokončenou investiční akcí je nově vystavěný úsek u křižovatky
ulic Generála Klapálka a sídliště Hůrka. V rámci této stavby došlo
k prodloužení a rozšíření stávajícího chodníku na spojnici obou
parkovacích ploch, čímž se daný úsek podařilo zpřehlednit.

Na tomto místě vznikne nový autobusový terminál, jeho výstavba byla
zahájena v polovině srpna.

Velká část Nádražní ulice bude rekonstruována v souvislosti s výstavbou
autobusového terminálu.

V ulici Na Hrádku vzniklo během dvou měsíců dvanáct nových
parkovacích míst. Díky tomuto parkovišti se dopravní situace v mnohém
zpřehlednila. Nové parkoviště už nějaký ten týden slouží svému účelu.

V druhé fázi realizace se nyní nachází výstavba výtahu v ZŠ Jodlova.
Součástí akce je rovněž nové sociální zařízení, které podtrhuje koncept
bezbariérovosti.

9X FOTO: ALEŠ LEVÝ

Během letních prázdnin proběhla ve sportovní hale na sídlišti
U Cukrovaru (ulice V Luhu) kompletní rekonstrukce sociálních zařízení
pro veřejnost. Projekt byl úspěšně dokončen bez větších potíží za velmi
krátkou dobu. Věříme, že přispěje k většímu komfortu návštěvníků haly.
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Vášeň k meteorologii
jsem zdědil po tatínkovi
■ Tabule na plotě domu na konci Lutovítovy ulice v Kralupech nad Vltavou upoutá oči nejednoho kolemjdoucího.
Dlouhá léta ukazuje teplotní rekordy pro každý den. „Rekordy zůstávají bez aktualizace jen tehdy, když nám
opravdu nepřeje počasí. V dešti křída moc nevydrží,“ říká amatérský meteorolog a smluvní pozorovatel Českého
meteorologického ústavu Petr Trejbal, koníček ho provází již padesát let.
a černou popsanou deskou se ukrývá
každodenní úsilí zájmového meteorologa. Ke sledování počasí přivedly Trejbala
již v dětství zápisky jeho otce. „Našel jsem
záznamy tatínka. Zaujalo mě to, byť teda
nutno říct, že to tak dlouho jako já nevydržel. Byly to dva sešity, jeden takový malý
bloček, kde zapisoval teploty čísly, a potom
měl větší sešítek, kde měl údaje o oblačnosti a druhu či množství srážek. Zmapoval roky 1944 až 1948,“ popisuje Trejbal
a vysvětluje, že jeho pozornost upoutaly
i poznámky mapující dění mimo počasí.
Jedna vznikla i v den náletu, tehdy zápis
o teplotách chyběl, neboť se rodina musela před náletem schovat. Svou pozorovací
řadu otevřel na začátku sedmdesátých let.
Kompletní pozorovací řadu ruší dvě díry.
„První z nich byla základní vojenská služba
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let. No a ta druhá, to byla těžká puberta pár
let před tím, to šlo počasí stranou,“ vysvětluje s úsměvem Trejbal. Od roku 1981 je
pak pozorovací řada bez zásadních výpadků, což je dle samotného Trejbala u amatérských meteorologů poměrně raritní. „Až
do roku 1983 se jednalo vyloženě o amatérské záznamy jevů s velmi omezeným
měřícím zařízením. V této době se jednalo o druh a množství srážek, minimální
a maximální teploty, množství oblačnosti a výšky sněhové pokrývky,“ vysvětluje
pro zájemce Trejbal. Výstupy z jeho měření
nekončí jen na tabuli. „Do šuplíku svá data neukládám, od roku 1983 spolupracuji
s Českým hydrometeorologickým ústavem.
Nabídl jsem se sám. Nejprve mi napsali, že
už v Kralupech srážkoměrnou stanici mají, a o další spolupráci proto zájem nema-

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

FOTO: MARTINA IVANOVÁ

Z

jí. Má dosavadní data je ale zajímala, byť
bezplatně,“ popisuje začátek spolupráce
Trejbal. Své výstupy ČHMÚ poskytl. Jejich zpracování ústav ocenil a rozhodl se
srážkoměrnou stanici svěřit pod jeho dohled. Srážkoměrná stanice tehdy stála na
pozemku jedné lobečské školy. Tam ale
spolupráce nezůstala.
Později se přestěhoval do Lutovítovy ulice, právě tam, kde nyní mohou Kralupáci
potkávat tabuli s rekordy. Srážkoměrnou
stanici v roce 1997 vystřídal srážkoměrný
www.chmi.cz

Data z klimatologické stanice jsou v současné době k dispozici na internetu, kde je zaměstnanci ČHMÚ zpřístupňují široké veřejnosti. Vybrané údaje, jako například historická data, jsou zájemcům poskytovány za úhradu. Stanice je prostřednictvím ČHMÚ pravidelně servisována a modernizována dokonalejší měřící technikou. Naměřená data pak
slouží k podrobnému statistickému zpracování, z něhož je patrný trend vývoje klimatu
v naší lokalitě a potažmo celé ČR. Na závěr snad jen uvedu fakt, že pozorovateli náleží
jistá finanční provize, ale v každém případě je to práce jen pro opravdového nadšence
pro meteorologii.
PETR TREJBAL

automat a s ním přibyla klimatologická stanice. I ta už prošla automatizací. „Zapálení pro věc je jedna věc. V neposlední řadě
je potřeba mít také vhodný pozemek a být
ochotný část z něj propůjčit pro vybavení
ČHMÚ,“ vysvětluje Trejbal.
Lidé se často spíše zajímají o to, jak bude, nikoli jak bylo. Trejbal ale upozorňuje,
že přesné jsou jen statistiky, a to ještě za
předpokladu, že data jsou správně naměřena a uložena. „Předpověď, zejména za
určitých povětrnostních situací, je a vždy
bude velmi problematická,“ říká Trejbal.
Trejbal by si přál mít nástupce, kterého
by mohl zaučit a své know how mu předat. V ideálním případě by měl být ochotný
pracovat ve stejné čtvrti, neboť měření má
svá specifika a pro následování stejné pozorovací řady je nezbytné tyto podmínky
zachovat. „Myslím, že je to krásný koníček,
lidem se povídání o něm dobře poslouchá,
jednu nevýhodu to ale má, moji ženu už to
poslouchat nebaví,“ směje se Trejbal.
MARTINA IVANOVÁ
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REKORDY A DALŠÍ
ZAJÍMAVOSTI
5 NEJVYŠŠÍCH LETNÍCH
NAMĚŘENÝCH HODNOT
38,7 °C

13. 8.

2003

38,1 °C

20. 8.

2012

38,0 °C

30. 6.

2019

37,5 °C

16. 7.

2007

37,3 °C

8. 8.

2015

NEJČASNĚJŠÍ TROPICKÝ DEN
(Den s teplotou +30 °C a více) byl
zaznamenán již 29. 4. 2012 (+30,8 °C),
nejpozdější pak 21. 9. 2003 (+31,4 °C).

NEJČASNĚJŠÍ TZV. LETNÍ DEN
(Den s teplotou +25 °C a více) byl
5. 4. 2016 (+25,7 °C), nejpozdější
potom 7. 10. 2009 (+26,0 °C).

3 NEJNIŽŠÍ NAMĚŘENÉ TEPLOTY
V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
+3,5 °C

24. 8.

1999

+3,8 °C

23. 8.

1999

+3,9 °C

14. 8.

1999

3 NEJNIŽŠÍ NAMĚŘENÉ
TEPLOTY V PRŮBĚHU ČERVNA
+1,0 °C

1. 6.

1997

+1,2 °C

6. 6.

2012

+1,6 °C

2. 6.

2006

ZAJÍMAVOSTI
EXTRÉMNÍHO POČASÍ
12. 5. 1978 Nejpozdější sněžení s 1 cm
sněhu.
17. 7. 1994 Blesk zapálil zásobník
s ropou na kralupské rafinerii.
31 . 12. 1978 Bezprecedentní
silvestrovské ochlazení. okolo 16 hod.
bylo +12 °C, v 18 hod. již -5 °C,
o půlnoci -13 °C a na Nový rok ráno
okolo -20 °C a 10 cm sněhu.
Veškerá data pocházejí ze záznamů
měření Petra Trejbala.
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bčané našeho města si v posledních letech navykli odkládat u popelnicových
stání odpad, který patří do sběrného dvora
Technických služeb města Kralupy nad Vltavou. Jedná se především o starý nábytek,
vybouraná bytová jádra, elektrické spotřebiče (pračky, lednice, myčky atd.), ale třeba i stavební suť. Přičemž veškerý odpad
vyjma stavební suti a stavebního materiálu
lze zdarma odložit ve sběrném dvoře našeho města sedm dní v týdnu včetně svátků
v čase 9:00–17:00 (o polední pauze na oběd
našich zaměstnanců mezi 10:30–11:00 je
zavřeno). Takovou provozní dobu v okolních
obcích obdobné velikosti jen těžko naleznete. Přesto množství odpadu u popelnicových
stání neustále narůstá. Za poslední rok činí měsíční průměr takto svezeného odpadu
10 t měsíčně, tj. přibližně 60 m3. Odvézt takové množství odpadu je jak finančně, tak
i personálně a časově náročné. Lidé, kteří tuto práci provádí, se pak nemohou plně
věnovat své hlavní pracovní náplni, kterou
je údržba části městské zeleně, sběr odhozených odpadků, vyvážení venkovních košů apod. V posledních letech činily náklady
na likvidaci tohoto druhu odpadu bezmála

3X FOTO: ARCHIV TSM

Objemný a jiný odložený odpad mimo
kontejnery k popelnicovým stáním nepatří
O

1 mil. korun ročně. Tyto finance by tak mohly být daleko lépe využity pro zlepšení našeho městského prostředí, v němž všichni
žijeme. Pokaždé nemáme k dispozici potřebné kapacity k odvozu tohoto druhu odpadu,
pak se stává, že zde leží odpad i několik dní,
než se k likvidaci dostaneme. Ostatní slušní
občané si pak stěžují na neodvezený nepořádek. Během svozu kontejnerů však tento
druh odpadu není možné odvézt, protože by
mohl svozové vozidlo poškodit, nebo tam
prostě nepatří. Nutno podotknout, že takto
odložený odpad se stává černou skládkou,

za kterou je možné udělit ve správním řízení
pokutu až do výše 50 000 Kč.
Žádáme proto naše občany, aby využívali
služeb našeho sběrového dvora a neodkládali žádný odpad mimo sběrové nádoby. Dojezdová vzdálenost do sběrného dvora v našem městě je do 4 km, to je cca 10 minut
jízdy autem. Kdo nemá auto, má možnost si
u nás objednat odvoz objemného odpadu. Dle
množství jsme schopni po předchozí domluvě odvézt váš odpad od domu již od 150 Kč.
Přispějete tak k lepšímu prostředí v našem
městě.
DĚKUJE TÝM TSM KRALUPY NAD VLTAVOU

I kontejnery mohou být „atraktivní“
J

ako je tomu se vším, i zde to začalo myšlenkou. Tato myšlenka měla počátek na
procházce v okolí místa, kterému se říká „Na paloučku“. Je to jedno z krásných
míst našeho města, spousta Kralupáků zde
absolvuje své pravidelné procházky. Nehezkým měřítkem dnešní doby je jakási úměra mezi množstvím lidí, rozvojem
společnosti a množstvím vyprodukovaného odpadu. Dříve vystačil v této lokalitě koš na odpadky, ten pak přestal svým
objemem vyhovovat, tak ho nahradil vět-

ší pytel na odpadky, ten začal být časem
svou kapacitou a odolností proti vandalům také nedostatečný. Na místo byl pak
dodán 1 100l kontejner. Ten však do místa
s charakterem parku svou originální šedivou barvou příliš nezapadl. Tak se začalo přemýšlet, co jiného by mohlo lépe
zapadnout do parku než maskáčová barva. Nelze opomenout, že strůjcem myšlenky byl kralupský patriot, pan Hainc. Poté už
stačila pouze špetka šikovnosti našich pracovníků, pár zbytků od barvy a vznikl první

prototyp. Jelikož se líbil hned od začátku,
vznikly další kusy, které jsou rozmístěny
pod lávkou na straně městské části Lobeček, u grilů a naproti zámku Nelahozeves,
dále pak u hokejbalového a skateboardového hřiště u sídliště Cukrovar. Poslední dva
zmíněné byly umístěny záměrně na místa, kde se pohybují mladiství s cílem, že
je „moderní barva“ bude lákat k odložení
odpadků více než prostředí, v němž si hrají.
Zatím se zdá, že to funguje. Snad to takto
vydrží i do budoucna.
LUBOŠ NĚMEC,
ŘEDITEL TSM

POZVÁNKY ZÁŘÍ 2021
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Pozvánka na tradiční
Kralupské Vinobraní
■ Uplynulé období plné různých zákazů, omezení
a karantén bylo pro nás všechny jistě náročné
a zatěžující. O to více se teď můžeme těšit na nejrůznější
aktivity, kulturně-společenské akce a možnosti setkání,
tak jak je známe a zažívali jsme dříve.

J

ednou z takových milých
akcí, kterou snad už budeme moci uskutečnit, je tradiční Kralupské Vinobraní.
Srdečně vás zveme na
9. ročník, který se bude konat
18. 9. 2021 od 13:00 hod. v ulicích Kaplířova a Sokolská.
Těšit se můžete na kvalitní česká vína, dobrý burčák
a bohaté občerstvení.
Jako vždy, i letos bude připraven bohatý program také pro
dětské návštěvníky. Chybět nebudou dílničky, skákací hrad
a doprovodný program.

Večerem nás provede a akci zakončí tentokrát kapela
Rangers Band.
Program je připravený. Doufáme v pěkné počasí a těšíme se
na vás všechny. Nejen pravidelné návštěvníky, kteří nám zůstáváte věrni a akci navštěvujete opakovaně, ale i ty z vás, kteří
k nám na Vinobraní zabloudíte
náhodou. Nudit se určitě nebudete .
S přáním příjemného konce
léta
TÝM CHARITY KRALUPY NAD VLTAVOU
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Dovolte nám pozvat vás na zářijové
kulturní akce připravované KaSS Vltava
S

eriál venkovních podniků
jste mohli v našem městě
zaznamenat již koncem prázdnin v rámci Westernového městečka na paloučku nebo seniorské party v DPS. Nyní bude naše
snažení vrcholit hned první zářijový víkend v podobě letního
kina v pátek 3. 9. od 20:00 mezi
kostelem a Městským úřadem
a následným sobotním hudebním festivalem od 14:00 taktéž
na Palackého náměstí.
Bohatý kulturní program, čítající hvězdy jazzu jako je Petr
Kroutil s orchestrem, rock-popové Botox nebo Lety mimo,
doplní florbalový turnaj Kralupy Wolves zasazený netradičně
na plochu přímo před kostelem.
Monstrózní hasičský zásahový
vůz generálního partnera společnosti Synthos uzavře náměstí ze strany od Sokoliště. V pravidelných vstupech vás bude
k úsměvu vybízet Nový cirkus

Chůdadlo a celý večer uzavře
jeho ohňová show.

Z vnitřních akcí nám dovolte kromě pravidelného programu kina vyzdvihnout netradiční
přednášku o Černobylu v podání Tomáše Kubeše (13. 9.), naopak již tradiční festival poezie
a přednesu Seifertovy Kralupy
(17. a 18. 9.) a v neposlední řadě již dlouho očekávaný koncert inspirativní Lenky Dusilové
(23. 9.).
Buďte na všechna představení srdečně zváni. Přejeme
příjemnou zábavu!
Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům
a partnerům, kteří každý
svým dílem a finanční podporou přispěli k širší pestrosti slavností Kralupské
kulturní léto 2021.
ZA TÝM KASS ROBIN JANOŠ

I přestože zůstanou dveře velkého sálu do konce roku
uzavřené (probíhá rekonstrukce elektoinstalace),
kultura ve Vltavě zcela neusne. Většinu pořadů (vyjma
divadel, u kterých hledáme náhradní termíny) jsme
přesunuli do prostor kina.

PODZIMNÍ HUDEBNÍ SKLIZEŇ
17. 9. ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO������������������������������������������������������������� 19:00
Koncert jednoho z našich nejvýznamnějších jazzmanů.
18. 9. PRAGUE RHYTHM KINGS������������������������������������������������������������ 19:00
Noblesa a elegance 20. a 30. let, swing, swing, swing.
23. 9. LENKA DUSILOVÁ SÓLO�������������������������������������������������������������� 19:30
Koncert šestinásobné vítězky ceny Anděl.
19. 10. JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ����������������������������������������������� 19:00
Koncert plný lásky, radosti, beznaděje… zralosti skladatelské, lidské. Pořad uvádíme ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka.
24. 10. KRALUPSKÝ TALENT����������������������������������������������������������������� 14:00
Tradiční pěvecká přehlídka mladých talentů.
26. 10. VĚRA MARTINOVÁ��������������������������������������������������������������������� 19:00
Dlouho očekávaný koncert naší první dámy country music.
3. 11. BAROQUE TOP SUMMITS������������������������������������������������������������ 19:00
Projekt předního českého hobojisty VILÉMA VEVERKY se zřejmě nejnadanějším
mladým cembalistou dneška FILIPEM HRUBÝM.
9. 12. VÁNOČNÍ KONCERT MARKÉTY WAGNEROVÉ��������������������������� 19:00
Vánoční setkání plné krásných melodií a skvělých hostů.
Potvrzené náhradní termíny divadelních představení:
Cyrano 16. 2. 2022; Můžem i s mužem 5. 10. 2022.

www.mestokralupy.cz 
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45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021

 jubilanti

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

PŘEJEME našim spoluobčanům,
kteří oslaví V ZÁŘÍ
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Pozvánka na procházku
naučnou stezkou Butovické hradiště

Věra Řeháková
Venuše Nováková

80 let

Marta Hančová

85 let
90 let
92 let

Jiří Horlivý
Anna Krobová
Miroslav Firýt
Josef Křikava
Vladimír Mikeš
Marie Modrá
Jiří Petržilka

93 let

Kdy? V sobotu 4. září 2021

Blažena Firýtová
Růžena Nováková

Růžena Spěváčková

Po vynucené covidové pauze se vydáme na procházku pražskou přírodou
po trase naučné stezky Butovické hradiště. Vydáme se k ní od stanice metra
v Jinonicích, seznámí nás s jedinečnou
geologickou lokalitou na jihozápadním
okraji Prahy s krásnými vyhlídkami
a s vybranou flórou a faunou chráněné
oblasti.
Odjezd z kralupského nádraží bude
již tradičně v 8:42 hod. na Masarykovo
nádraží v Praze. Dále budeme pokračovat metrem do stanice Jinonická,
kde se v 10 hodin sejdeme s mimo kralupskými členy. Doporučuji si vzít s sebou pití a respirátor, který bude nutný
do vlaku a do metra.
Tato vycházka je realizována s finanční podporou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

Ludmila Kdérová

94 let
95 let

www.kralupskyzpravodaj.cz

Eliška Krejčová
Josef Fišar

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, z. s.
49. ročník Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na zářijové koncerty

Miroslava Faměrová

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

 blahopřání
Za Kralupský zpravodaj přejeme panu
JIŘÍMU PETRŽILKOVI k jeho krásným
93. narozeninám spoustu životního elánu,
zdraví a neustálou chuť na jeho oblíbený
čepovaný plzeňský mok.

 rodáci
Rodáci upozorňují na změnu data konaného
zájezdu do Jindřichova Hradce. Z technických
důvodů je zájezd přesunut z 21. září na 14. října.
Přihlášení na zájezd a další zájemci jsou vítáni.
Placení zájezdu se bude konat v Penzionu v úterý
5. října ve 13:00 hod. s rouškami.
Omlouváme se a těšíme se na zájemce na náš
první zájezd v tomto roce.
Informace jsou možné na čísle 728 939 510.
Vaše členky výboru

 vzpomínky
Dne 23. 8. 2021 uplynul rok, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
maminka paní MARIE BAUEROVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.
S láskou vzpomíná dcera Kateřina
a synové Tomáš a Štěpán s rodinami.

16. 9. 2021 Koncert v rámci festivalu Americké jaro
Tomáš Jamník (violoncello), Josef Špaček (housle)

30. 9. 2021 Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Mladá Praha
Haeree Yoo (Korea) lesní roh, Adéla Tichá (CZ) klavír
Adam Klánský (CZ) violoncello, Marie Šumníková (CZ) klavír
Změna programu vyhrazena.
Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves za dodržení všech
aktuálních epidemiologických opatření. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě, objednat je lze týden před koncertem
u tajemnice KPH paní Ing. Hronkové na tel. 725 837 912 či e-mailu hronkovai@seznam.cz.
Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní.
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky autobusu MHD U Jízku a v 19:00 ze zastávky
u Kulturního domu Vltava v Lobečku.
Těšíme se na setkání s vámi, Ing. Petra Očenášková, předsedkyně KPH.

 opustili nás
6. 6.
24. 6.
27. 6.
29. 6.
1. 7.

Ing. Bohuslav Kotraba
Milada Rosinková
Pavel Váňa
Anežka Bočková
Miroslav Pokorný

73 let
93 let
77 let
99 let
89 let

4. 7.
13. 7.
19. 7.
23. 7.
28. 7.

Ján Derco
Zdeňka Srbová
Marie Pospíšilová
Jaroslava Marešová
Karel Hejl

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka se souhlasem pozůstalých.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

82 let
85 let
95 let
83 let
79 let
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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
Vážení čtenáři,
upozorňujeme vás na znovuzavedení sobotního provozu v oddělení pro dospělé čtenáře
– od soboty 4. září.
V oddělení pro děti bude ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září mimořádně otevřeno
také v dopoledních hodinách od 8:00 do
11:30. Pro nové dětské čtenáře bude v tyto
dny roční registrace zdarma!

Národní digitální knihovna

Díla nedostupná na trhu až do 31. 12. 2023.
V červenci 2021 byla uzavřena s Národní knihovnou ČR Smlouva o podmínkách
zpřístupnění děl na trhu nedostupných. MK
může tudíž i nadále zprostředkovávat přístup ke službě Národní digitální knihovny,
která byla do konce června 2021 zájemcům
zpřístupněna v rámci NDK-Covid.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Studovna

Pondělí

8:00–11:30/12:30–18:00

12:30–17:00

8:00–11:00/12:30–18:00

Středa

8:00–11:30/12:30–18:00

8:00–11:30/12:30–17:30

8:00–11:00/12:30–18:00

Čtvrtek

8:00–11:30/12:30–18:00

12:30–17:30

8:00–11:00/12:30–18:00

Pátek

8:00–11:30/12:30–17:00

12:30–17:00

8:00–11:00/12:30–15:00

Sobota

8:00–11:00

Městské MUZEUM

K dispozici jsou:

 plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na
území České republiky do roku 2000. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2010.
 plné texty digitalizovaných dokumentů,
jež jsou z hlediska autorského práva volné
(autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako „veřejná“.
Knihovna tuto službu nabízí svým registrovaným čtenářům. Služba je poskytována
zdarma. Čtenáři mají možnost čtení plného
textu dokumentu prostřednictvím vzdáleného přístupu ze svého domácího počítače.
Více informací získáte na webu knihovny,
e-mailové adrese mvs@knihovnakralupy.
cz nebo ve studovně.

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

ZÁŘÍ 2021

Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel. 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00–12:00 a 13:00–16:00, Čt do 19:00, So 13:00–17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ

 19:30 – recitál: MIROSLAV PALEČEK
– Písně domova, Pocta Jaroslavu
Seifertovi (zhudebněné básně J. Seiferta),
vstupné dobrovolné.

 17:00 Slavnostní zahájení XXVI. ročníku
Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy (16. 9. – 18. 9. 2021).
+ Zahájení 14. Muzejní noci s překvapením…
 17:15 Vernisáž výstavy „ZA TO STÁLO
ŽÍT“… – JAROSLAV SEIFERT (ke 120. výročí narození básníka),
úvodní slovo: Jan Racek,
recitace: BARBORA MUNZAROVÁ.

Zveme vás na náš web www.muzeumkralupy.cz (především složku online) i Facebook, kde pro vás stále připravujeme mnohé
zajímavosti, videa, obrázky.
JAN RACEK

VESELÝ KROUŽEK

NEZŮSTALI JSME LHOSTEJNÍ...

po pěti letech činnosti I

J

FOTO: JAROSLAVA VESELÁ

iž je to pět let, kdy se s našimi
seniorkami z penzionu pravidelně setkáváme jednou týdně
při kávičce nebo čaji a společně si vytváříme různé dekorace,

obrázky, prostřednictvím různých metod procvičujeme motoriku a paměť. A to je ten hlavní
motor, který naše seniorky „žene
ke spokojenému stáří“.
V letošním roce nás bohužel
překvapil a pozastavil koronavirus, ale všechny naše „bábinky“ byly zodpovědné a ani jedna
neměla žádný problém. Veselý
kroužek opět dál pokračuje ve
své činnosti, máme připravených spoustu nápaditých aktivit, na něž se všechny těšíme.
MGR. JAROSLAVA VESELÁ

zaměstnanců naší školy ZŠ Gen. Klapálka se dotkl neradostný příběh obyvatel obcí postižených tornádem. Ve sbírce mezi dospělými se podařilo
nashromáždit 32 600 Kč. A abychom zůstali u oboru, poslali jsme částku na
obnovu základní školy v Hruškách.
MICHAELA GLEICHOVÁ
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ZUŠka vstupuje do dalšího školního roku
ZUŠ
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy!
V době, kdy budete číst tyto řádky, vstupuje naše ZUŠka do dalšího školního roku. Ten uplynulý byl značně turbulentní,
však všichni víte, o čem hovořím. Pevně
doufám, že se situace nebude dramaticky
měnit a budeme moci vyučovat v normálním režimu. Pokud by tomu situace bránila,
jsme připraveni okamžitě zahájit distanční
formu výuky. Troufám si trochu neskromně
tvrdit, že se jí v uplynulé době naše škola
zhostila se ctí. Raději bychom ji však již
nadále nevyužívali.

Během letních prázdnin došlo v naší škole k důležitým změnám. Podařilo se nám ve
spolupráci s naším zřizovatelem a odborem
realizace investic dotáhnout do úspěšného
konce přístavbu multifunkční učebny za budovou sídla školy (viz foto), jež bude sloužit
nejen pro výuku hudební teorie, ale i pro pořádání interních koncertů, soutěží a školení.
V odloučeném pracovišti v ZŠ a MŠ Třebízského došlo rovněž k důležité změně.
Literárnědramatický obor si vyměnil svou
původní malou učebnu s výtvarným oborem, který byl prostorově naopak zbytečně
předimenzován. Zároveň dojde ke zmenšení počtu žáků v jednotlivých skupinách,
čímž se zkvalitní výuka v hromadných oborech.
Vzhledem k tomu, že někteří z vás z důvodu nejistoty ohledně průběhu tohoto
školního roku v květnu váhali se zápisem
svých dětí k vykonání přijímacích zkoušek,
budeme nové žáky přijímat ještě v průběhu
měsíce září.
Stačí vyplnit přihlášku na adrese https://
www.zuskralupy.cz/prihlaska/.
Poté se vám ozveme ohledně domluvy
termínu a obsahu přijímacích zkoušek.

Volné kapacity máme ještě v následujících vyučovacích předmětech.

HUDEBNÍ OBOR:
 hra na zobcovou flétnu, hra na housle, hra na trubku,
hra na fagot, hra na hoboj,
 přípravná hudební výchova (pro předškoláky).

HROMADNÉ OBORY:
 přípravné studium Divadelní tvorby (pro předškoláky
nebo žáky prvních tříd),
 přípravné studium Tance v různých podobách (pro
předškoláky nebo žáky prvních tříd),
 keramika Jinak – všechny ročníky,
 výtvarná tvorba – všechny ročníky.
Závěrem uvádím tři hudební pozvánky. Tou první je
vystoupení naší dechové hudby Kralupanka na
Kralupském Vinobraní dne 18. 9. 2021 od 13:00,
v 17:30 pak vystoupí KralupSwing.
V ten samý den můžete ještě od 14:45 slyšet naše
kytarové kvarteto u hrobu Jaroslava Seiferta v rámci
Seifertových Kralup.
Příznivci Big Bandu Kralupy nás pak mohou slyšet
2. 10. 2021 od 10:00 na srazu auto veteránů před
Městským úřadem Kralupy nad Vltavou.
LUBOŠ HARAZIN,
ŘEDITEL ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

Nové logo školy

PRO ŽÁKY (NEJEN)
KRALUPSKÝCH ZŠ
SOŠ A SOU
po covidové pauze obnovuje tradici a pro žáky
ZŠ v novém školním roce nabízí:
 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ a M (mazourkova@edukra.cz),
 kroužek chemie (jandourkova@edukra.cz),
 kroužek zručnosti v zámečnické dílně (hanzl@edukra.cz),
 elektrokroužek (klima@edukra.cz),
 hodiny moderní chemie – předvedou studenti VŠCHT
Praha (jandourkova@edukra.cz),
 dny otevřených dveří (jandourkova@edukra.cz),
 soutěže v rámci oslav 60. výročí školy – sledujte na
www.edukra.cz.
Rádi vás uvítáme. Zájemci o nabízené aktivity se
mohou hlásit na uvedených e-mailových adresách.
J. MAZOURKOVÁ

Autorkou nového loga školy je vítězka žákovské soutěže E. Škrábalová.

FOTO: J. MAZOURKOVÁ

TAK ŠEL ČAS… aneb Ohlédnutí za 60 lety SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt.
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Připravili jsme novinku
Kurz Brazilského Jiu Jitsu pro začátečníky

B

cích, ať už pro kondici a pohyb, nebo
jako aktivní závodník.
Kromě výše zmíněného kurzu probíhá v Tiger - Jiu Jitsu nábor i do
dalších tréninkových skupin BJJ,
tradičního Jiu Jitsu a Goshindo. Nejmladší cvičenci již od 5 let mohou
začít v přípravce, pro starší je připraveno několik tréninkových skupin. Horní věková hranice není omezena.
Tréninky probíhají v nové tělocvičně
Tiger - Jiu Jitsu, Žižkova 141.
Další informace najdete na www.tiger-jiujitsu.cz, info@tiger-jiujitsu.cz nebo tel.
724700231.
MARTIN VOŘECHOVSKÝ
FOTO: HELENA KRÁTKÁ

ojové sporty získávají stále větší popularitu. Mnohým fanouškům už přestává stačit pouze sledovat bojovníky, chtějí si bojové sporty
vyzkoušet na vlastní kůži. Někteří
ale váhají udělat první krok a zazvonit na dveře tělocvičny. Ne každý je
připravený nastoupit do rozjetého
vlaku mezi bojovníky, kteří trénují
třeba i několik let. Pro děvčata může
být problém i těsný kontakt s tréninkovým partnerem opačného pohlaví.
Těchto překážek na cestě k bojovým
sportům jsou si v Tiger - Jiu Jitsu
dobře vědomi a proto připravili kurz
Brazilského Jiu Jitsu (dále jen BJJ)
pro začátečníky.
Kurz je určen pro úplné začátečníky od 15 let výše, pro muže i ženy. Tréninky budou ve skupině šesti
až dvanácti cvičenců, jednou týdně, vždy
ve čtvrtek od 19:30. Celková doba trvání
kurzu jsou tři měsíce. První trénink je
17. 9. 2021.
Cílem kurzu je připravit jeho účastníky
na tréninky BJJ ve všech aspektech. Bu-

Z tréninku v Tiger - Jiu Jitsu

de se probírat teorie, základní pohybové
dovednosti, úpolové principy, gymnastika, dýchání, pády, pozice, přechody mezi
pozicemi, základní techniky, obrany proti
základním technikám.
Po dokončení kurzu může účastník pokračovat ve studiu BJJ na pravidelných lek-

Vodní slalomáři opět ve Veltrusech

NÁBOR DĚTÍ DO PŘÍPRAVKY
GYMNASTICKÉHO AEROBIKU
Přijímáme děti ve věku 5–7 let

V pátek 10. září a 17. září 2021
v 16:15 – 17:15 hod.

O

víkendu 7. a 8. srpna se na slalomové
dráze ve Veltrusech konaly první závody letošního roku. Tyto závody se konají
každý rok a vždy se jich zúčastní i zahraniční závodníci. I letos v této těžké době
přijeli slalomáři z Francie, Německa, Ruska
a také i Srbska. Akce se zúčastnilo celkem
cca 270 lodí.
Nejúspěšnější z domácího oddílu Kralupy byl Jáchym Hrňák, jenž se umístil
oba dny v nejlepší desítce. V kategorii kajakářek se účastnilo také mnoho závodnic
z domácího oddílu, které zajely pěkné jízdy. Jako je celkové umístění Ivy Machutové na 12. místě v sobotu a na 16. mís-

FOTO: PAVEL PRELL

Cvičíme v tělocvičně Dvořákova gymnázia
v Kralupech (vchod zadem okolo jídelny).

tě v neděli. Iva se účastnila také závodů
singl kanoistek, kde si vedla též dobře.
Další zkušenosti a větší úspěchy získaly i
další kajakářky, jmenovitě Kačka Tkadlecová, Markéta Sakalová, Šárka Hronová.
Samozřejmě se závodů zúčastnili i trenéři
a zároveň veteráni v jednotlivých kategoriích. Mezi nejúspěšnější patří Pavel Prell
a Roman Neugebauer, kteří jsou zároveň
trenéry těch nejúspěšnějších.
Organizátoři závodu věří, že další závody budou stejně úspěšné jako byly ty letos,
možná o trochu úspěšnější. Věříme, že již
bez známek epidemiologické situace.
SIMONA PROKŠOVÁ

Náplní hodiny jsou hry, soutěže, překážkové
dráhy, základy gymnastiky, například kotoul,
nácvik stoje na rukou, hvězda, cvičení
s hudbou, rytmizace a další.
Zkušební hodina zdarma.
Trenérky: Petra Klozová, Kristýna Buksová
Studio ATAK Kralupy

studioatak.webnode.cz
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Velký úspěch kralupských žákyň
na neoficiálních Mistrovstvích republiky
N

aposledy si kralupská děvčata na chvíli
sáhla na míč v prosinci 2020. Od té doby byly hráčky zavřené doma a bylo na každé z nich, jak se dokázaly udržet v kondici.
V květnu hned, jak to bylo možné, vyrazily na
venkovní hřiště a poctivě trénovaly, ať byla
zima nebo pršelo.
Český volejbalový svaz vypsal na červen
neoficiální mistrovství republiky ve 4 kategoriích. To byla naše motivace. Pro děvčata
se jednalo o ročníky narození 2009, 2008,
2007 a 2006. Každý kraj mohl vyslat jednoho zástupce, proto se ve většině kategoriích konala kvalifikace. Kralupská děvčata
zvládla postoupit ve všech kategoriích a cíle
měla ty nejvyšší.

Závěrečný turnaj se konal 19. června v Českých Budějovicích. Hráčky ročníku 2007
v podstatě v Kralupech nemáme. Táhne
ho jen jedna výborná vysoká hráčka a pomáhá bojovné libero, které má odtrénované teprve dva volejbalové roky. Zbytek
družstva je o rok mladší. V loňském roce na
MČR 2007 uhrál tento tým úžasné 5. místo.
Tohle družstvo má před sebou skvělou
budoucnost.

Mladší žákyně, ročník narození
2008, získaly STŘÍBRO
Akce se konala na Mělníku 12. a 13. června. Kralupské hráčky byly favoritem „mistrovství“ a měly to úžasně rozjeté na zlato. Ve finále si bohužel hráčky vybraly své
slabší chvilky a bylo z toho „jen“ stříbro.
Tohle družstvo volejbal umí a já věřím, že
na svých chybách budou hráčky pracovat
a stane se z nich výborný tým.

Čtyři medaile ze čtyř „mistrovství“
Starší žákyně, ročník narození
2006, získaly ZLATO
Mistrovství se konalo v Táboře 26.
a 27. června. Děvčata ročníku 2006 jsou
pro mě srdeční záležitostí. Strávila jsem
s nimi nejdelší dobu ze všech družstev, jež
jsem kdy trénovala. Od náboru v květnu
2013 jsme společně urazily kus cesty. Od
malička byly tyto hráčky extrémně pracovité a bojovné. Nikdy nic nevzdávaly. Od
žlutého minivolejbalu jen stále vyhrávaly
a držely partu. Moje první velká šestková

medaile byla právě s nimi – 3. místo na
MČR mladších žákyň v roce 2019. Přeji jim
hodně štěstí v extralize kadetek.
Starší žákyně, ročník narození 2007,
získaly BRONZ

Mladší žákyně, ročník narození
2009, získaly STŘÍBRO
Finále se konalo v Táboře 26. června. Na
těchto mladých hráčkách se covidová pauza
podepsala nejvíce. Přesto děvčata dokázala za necelé dva měsíce udělat obrovský
pokrok a přivézt stříbrné medaile.
JITKA KUBIŠTOVÁ, TRENÉRKA MLÁDEŽE

Celostátní florbal v Kralupech!
P

Vlci od září v divizním revíru

řestože kralupský mužský
A-tým stihl z loňské sezóny
jen čtyři utkání, podařilo se mu postoupit
do vyšší soutěže! Systém florbalových soutěží, které je možno v případě uvolněného
místa doplnit, rozhodl, že Kralupy Wolves
vůbec poprvé okusí celostátní florbalovou
soutěž, Divizi. Všechna utkání se budou
hrát 3x 20 minut čistého času, místo turnajů, kdy muži v jednom dni odehráli dvě
utkání, budou hrát každý víkend jeden zápas systémem doma – venku. Dohromady
je tak čeká čtyřiadvacet zápasů, přičemž
soupeře mají z relativně stejné geografické
oblasti – střední Čechy, severní Čechy, Praha, jen výjimečně se naši vlci podívají na
hranici severních a západních Čech.
Celostátní revír bude pro tým pod vedením trenérů Maříka a Sopa velkou výzvou.
Pro kralupský florbal se jedná o největší
úspěch od svého založení. Po čtrnácti letech fungování se tak splnil sen, na který
předešlé generace vynikajících florbalistů nikdy nedosáhly. Tým okolo kapitána

Adama Kozla má před sebou velmi těžkou sezónu – obstát a udržet soutěž. Nadto také ukázat, že kralupští vlci se v celostátním revíru rozhodně neztratí!
„Těšíme se, že kralupští diváci, kteří jsou
nejlepší v republice, uvidí ob týden kvalitní
utkání s atraktivním soupeřem. Doufáme
v jejich velkou podporu, protože právě oni
jsou velmi často naším hnacím motorem,
pověstným šestým hráčem, jenž vytváří
naši převahu na domácí půdě,“ doplňuje
k důležitosti domácího prostředí a fanoušků jeden z hráčů A-týmu, Filip Janouch.
První ostrý zápas čeká kralupské florbalisty již 12. září, kdy před domácím hřištěm
vyzvou soupeře z Loun. „Letos budeme potřebovat každé hlasivky, které nám přijdou
fandit a tajně doufám v plný dům,“ dodává
k blížící se divizní premiéře Janouch.
Od září budou Kralupy žít celostátním
florbalem a my věříme, že to není jen sezónní výlet mezi vybranou společnost, ale začátek velmi pěkné tradice! #wolvestogether
JIŘÍ CIMLER, MANAŽER KLUBU KRALUPY WOLVES
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 soukromá inzerce
} PRONAJMU garáž v Kralupech nad Vltavou v ulici Na Žebrech.
Tel. +420 721 661 915.

} KOUPÍM jakoukoli JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Děkuji za nabídku. Tel. 723 971 027.

Město
Veltrusy

Město Veltrusy nabízí k pronájmu
nově budované prostory vhodné pro

ordinaci zubního lékaře
a dentální hygieny.
Do ordinací bude zajištěn bezbariérový přístup.
V budově bude také ordinovat praktický lékař
a lékař pro děti a dorost.
Lékařský dům je umístěn v centru města (Palackého 117).
Rozestavěné prostory nové zubní ordinace budou
k pronájmu na konci roku 2021, se zájemcem je možná
finanční spolupráce na vybavení ordinace.
Podrobnější informace získáte u starosty města:
telefon: 724 181 109, e-mail: starosta@veltrusy.cz

} KOUPÍM staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské věci.
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608 420 808.

SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt., Cesta brigádníků 693,

PŘIJME UČITELKU/UČITELE
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ –
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Požadované vzdělání: vysokoškolské studium
magisterského programu – aprobace odborné IT
předměty nebo VŠ studium inženýrského programu
s doplňkovým pedagogickým studiem.

DÁLE PŘIJME UČITELKU/UČITELE
MATEMATIKY, FYZIKY A CHEMIE
Požadované vzdělání: vysokoškolské studium
magisterského programu – aprobace matematika,
fyzika nebo vysokoškolské studium inženýrského
programu s doplňkovým pedagogickým studiem.
Kontakt:
Mgr. Binková, ředitelka školy;
e-mail: binkova@edukra.cz, tel.: 602 220 029.

www.mestokralupy.cz 
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NABÍZÍME VEDENÍ
PODVOJNÉHO
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE.

POJĎTE K NÁM
PRACOVAT
MÁME PRÁCI PRO KAŽDÉHO,
KDO CHCE PRACOVAT.
NABÍZÍME JISTOTU PRAVIDELNÉHO
VÝDĚLKU
A STABILNÍ PRÁCI BEZ SEZÓNNÍCH
VÝKYVŮ.

Zpracování daňového
přiznání FO i PO.
Zastupování na úřadech.

Kralupy n.Vlt. a blízké
okolí. Tel. +420 774 726 815.

inzerci objednávejte na:
Eva Bittnerová,
inzerce@mestokralupy.cz,
tel. 702 286 625.

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.
Karel Černý
servisní technik

tel.: 730 610 120
www.topeni-usti.cz
www.kominictvi-usti.cz
e-mail: cerny@topeni-usti.cz

A co Vás v SYNTHOS čeká?

 Práce ve výrobním provozu kaučuků
nebo polystyrenů na nepřetržitý provoz,
 dobrý finanční ohodnocení a bonusy,
 dotované závodní stravování,
 příspěvky na volnočasové aktivity
a penzijní nebo životní pojištění,
 5 týdnů dovolené.

Tel.: 315 713 080
hr.cz@synthosgroup.com
Zavedená, rozšiřující se dopravní a stavební spol. přijme na pozici:

Společnost ASPEKT HM s.r.o.,
daňová, účetní a auditorská kancelář,

PŘIJME

pro svou kralupskou pobočku
spolupracovníka na pozici

ŘIDIČE skupiny C nebo C+E
pro pravidelnou linku na sólo-vozy + plachtové přívěsy.
Požadujeme:

ASISTENTKA
JEDNATELKY/
POMOCNÁ ÚČETNÍ.

Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem na
aspekt@aspekt.hm

 ŘP sk. C nebo C+E,
 bezúhonnost, spolehlivost,
možnost zaučení a zajištění nutných dokladů.

Nabízíme:
 depo Kralupy nad Vltavou CZ 278 01,
 pravidelné krátké noční jízdy do Německa 4x až 5x týdně,
 možnost zaměstnanecké půjčky, ubytování
a dalších firemních benefitů,
 po zaučení mzda minimální 32 000–50 000 Kč,
 jistota stabilní práce a včas vyplacené mzdy v zavedené společnosti,
 kvalitní vozobý park,
 volné víkendy, služební telefon,
 možnost i brigádně několik jízd v týdnu dle dohod.

Kontakt: 739 632 990, www.polymarktrans.cz
E-mail: dispo@polymarktrans.cz

Požadujeme: vysokoškolské
vzdělání, příp. středoškolské
ekonomické nebo všeobecné
vzdělání, flexibilitu, příjemné
vystupování, zkušenosti
s účetnictvím výhodou.
Nabízíme: práci v malém
kolektivu, možnost osobního
a odborného růstu v perspektivním
oboru (s možností vykonání
kvalifikačních zkoušek),
solidní jednání i odměna.

Společnost ASPEKT HM s.r.o.,
daňová, účetní a auditorská kancelář,

PŘIJME

pro svou kralupskou pobočku
spolupracovníka na pozici

FINANČNÍ
A MZDOVÁ
ÚČETNÍ.

Požadujeme: vysokoškolské
vzdělání, příp. středoškolské
ekonomické nebo všeobecné
vzdělání s praxí s vedením
účetnictví, flexibilitu, příjemné
vystupování.
Nabízíme: práci v malém
kolektivu, možnost osobního
a odborného růstu v perspektivním
oboru (s možností vykonání
kvalifikačních zkoušek), solidní
jednání i odměna.

Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem na
aspekt@aspekt.hm
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Skladník, Úžice
My, skupina ANTALIS, patříme mezi největší světové hráče na trhu distribuce
materiálů pro podporu komunikace a obalových materiálů. Uspokojujeme
požadavky zákazníků, kterými jsou tiskárny, reklamní a komunikační agentury,
kancelářské velkoobchody, velké společnosti a státní správa.

Vaše pracovní náplň bude následující

� příjem a výdej zboží,
� nakládka zboží zákazníkům nebo na rozvozová auta,
� provádění veškerých manipulačních, kompletačních a kontrolních operací.
POŽADOVANÝ PROFIL

NABÍZÍME

� platný průkaz VZV výhodou,
� pracovní zkušenost na
pozici skladník výhodou.

� nadstandardní mzdové ohodnocení až 30 000 Kč,
� pestré zaměstnanecké výhody – týden dovolené navíc po roce,
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění a další.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte personální oddělení:
Alena Skoumalová, HR Manager,
tel.: +420 233 113 211, e-mail: alena.skoumalova@antalis.com.

St 1. 9.

Po 13. 9.

Ne 19. 9.

17:00
JEDINĚ TEREZA

17:00

19:00
TOMÁŠ KUBEŠ – ČERNOBYL

15:00
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Komedie/Romantický•
Česko•2021•vstupné 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný•USA/Kanada•2021•
dabing•vstupné 130 Kč

20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie•Česko•2021•vstupné 130 Kč

Čt 2. 9.
17:00
FREE GUY
Akční/Dobrodružný/Komedie/Sci-Fi•
USA•2021•dabing• vstupné 130 Kč

20:00
VEČÍREK
Komedie•Česko•2021•vstupné 130 Kč

St 8. 9.
17:00
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný/Komedie/Rodinný•
USA•2021•dabing•vstupné 130 Kč

20:00
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI
PRSTENECH
Akční/Dobrodružný/Fantasy•
USA•2021•dabing•vstupné 130 Kč

Čt 9. 9.
15:00 Kino Senior
ZÁTOPEK
Životopisný/Drama• Česko•
2021•vstupné 70 Kč•130 Kč

20:00
JEDINĚ TEREZA
Komedie/Romantický•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

Pá 10. 9.
17:00
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI
PRSTENECH
Akční/Dobrodružný/Fantasy•
USA•2021•dabing•vstupné 130 Kč

20:00

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu
ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky
se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc
let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po
výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně
a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak
si na sklonku života vybrali zakázanou zónu
jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy.
Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do
okolí poznat, jak vypadá místo po více jak 33
letech od havárie•Vstupné 130 Kč.

St 15. 9.
17:00
AINBO: HRDINKA PRALESA
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/Fantasy•Peru/Nizozemsko•
2020•dabing•vstupné 130 Kč

20:00
KLÍCKA
Drama•USA•2020•vstupné 130 Kč

Animovaný/Komedie/Rodinný•USA•
2021•dabing•vstupné 130 Kč

Ne 19. 9.
18:00
MARŤANSKÉ LODĚ
Romantický/Drama•
Česko/Norsko•2021•vstupné 130 Kč

So 11. 9.
14:30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný/Komedie/Rodinný•
USA•2021•dabing•vstupné 130 Kč

18:00
ZBOŽŇOVANÝ

Dokumentární•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

20:00
CRY MACHO
Drama/Thriller/Western•
USA•2021•titulky•vstupné 130 Kč

17:00
CESTA DOMŮ
Komedie/Romantický•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

ZÁTOPEK

9. a 11. září

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

20:00
ZÁTOPEK
Životopisný/Drama•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

Ne 12. 9.
15:00
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný•USA/Kanada•2021•
dabing•vstupné 130 Kč

18:00
JEDINĚ TEREZA
Komedie/Romantický•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

Čt 16. 9.

Čt 23. 9.

20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

19:30
LENKA DUSILOVÁ

Saxofonista Štěpán Markovič patří
k nejvýraznějším postavám české jazzové hudby. Doprovázel mnoho českých i zahraničních
hvězd, Raye Charlese, Lizu Minnelli či Shirley
Bassey•Vstupné 120 Kč/150 Kč.

So 18. 9.
19:00
PRAGUE RHYTHM KINGS

Pořad věnovaný památce Jaroslava Seiferta
Prague Rhythm Kings je profesionální orchestr
zabývající se originální interpretací jazzové
a populární hudby mezi léty 1923–1932.
Repertoár orchestru čerpá ze zvukových
záznamů nejpřednějších amerických, ale
i českých hudebních těles. Díky použití
historických interpretačních prvků a hudebních
nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku
jazzových orchestrů 20. let.•
Vstupné 140 Kč/170 Kč.

St 29. 9.
17:00
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný•USA/Kanada•2021•
dabing•vstupné 130 Kč

20:00
CESTA DOMŮ
Komedie/Romantický•
Česko•2021•vstupné 130 Kč

Čt 30. 9.
15:00 Kino Senior
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/Dobrodružný•Česko•
2021•vstupné 70 Kč/130 Kč

20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT

Pá 1. 10.

KaSS si vyhrazuje právo na změnu programu.

19:00
ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO

Komedie/Drama• Česko•
2021•vstupné 130 Kč

Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller•
Velká Británie/USA•2021•
titulky•vstupné 130 Kč

Pokladna otevřena vždy
hodinu před začátkem
první projekce.

Pá 17. 9.

15:00
AINBO: HRDINKA PRALESA

17:00
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK
JEDNOU JE…

ZÁŘÍ 2021

Komedie•Česko•2021•vstupné 130 Kč

Ne 26. 9.
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/Fantasy•Peru/Nizozemsko•
2020•dabing•vstupné 130 Kč

ATLAS PTÁKŮ
Drama•Česko/Slovinsko/Slovensko•
2021•vstupné 130 Kč

Drama•USA•2021•
titulky•vstupné 130 Kč

St 22. 9.

PROGRAM
KINA
VLTAVA
Vstupenky lze také
kupovat online na
kasskralupy.cz.

20:00
AFTER: TAJEMSTVÍ

Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka
výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá
stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, kdy z pozice
rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu
vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků. •
Vstupné 290 Kč/320 Kč.

Pá 24. 9.
17:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/Dobrodružný•
Česko•2021•vstupné 130 Kč

20:00
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

So 25. 9.

17:00
MINUTA VĚČNOSTI
Drama/Thriller•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

20:00
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama•Česko•
2021•vstupné 130 Kč

So 2. 10.
14:30
DRAČÍ ZEMĚ
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný•
Německo•2020•dabing•vstupné 130 Kč

17:00
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie/Drama•
Česko•2021•vstupné 130 Kč

20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller•
Velká Británie/USA•2021•
titulky•vstupné 130 Kč

Ne 3. 10.
15:00
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný/Komedie/Rodinný•
USA•2021•dabing•vstupné 130 Kč

18:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT

14:30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Akční/Dobrodružný/Krimi/Thriller•
Velká Británie/USA•2021•
titulky•vstupné 130 Kč

Animovaný/Komedie/Rodinný•
USA•2021•dabing•vstupné 130 Kč

KaSS si vyhrazuje právo na změnu programu.

