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Mohl byste se, prosím, ve zkratce občanům 
představit? Jakou za sebou máte sportovní 
minulost a jaké máte zkušenosti a praxi 
v manažerské činnosti? 
Většinu svého dosavadního života jsem za-
světil hokeji, do roku 1988 jsem byl ak-
tivním hráčem HC Sparta a následně HC 
Slavia Praha. Poté jsem měl to štěstí a hrál 
ve francouzském HC Villar de Lans. V za-
hraničí jsem působil do roku 2000, nejen 
jako hráč, ale i trenér, sportovní manažer 
a technický poradce.

V poslední době jsem pracoval 5 let na 
pozici provozního ředitele 1. soukromého 
hokejového areálu v ČR v Letňanech.  Oslo-
vili mě tehdy někdejší spoluhráči a přátelé, 
bratři Kučerové. 

(Pokračování na str. 3)

Největší pracovní nasazení museli vy-
vinout zaměstnanci Technických slu-

žeb našeho města, kteří s veškerým úsilím 
a možnou dostupnou technikou likvidovali 
bílé hromady sněhu. Našli se chápající, ale 
i občané nespokojení s postupem čištění 
chodníků a silnic. Požádala jsem tedy o vy-
jádření zástupce TSM.

Jak jste zvládli odstraňovat přívaly sněhu?
Lednové počasí udělalo určitě radost dětem, 
ale nám přidělalo více starostí s úklidem sně-
hové nadílky. Zaměstnanci byli v pohotovos-
ti jak v pracovní době, tak i v noci. Jakmile 
napadla souvislá vrstva sněhu, vyjížděli ihned 
traktory s pluhy a začaly odhrnovat. Souběžně 
vyjížděla i malá mechanizace na chodníky. 
Nejkritičtější byly dny, kdy sníh padal nepřetr-
žitě. Tomu se přizpůsobily i výjezdy techniky. 
Jedna směna byla nasazena přes den, druhá 
v noci. (Pokračování na str. 4)

SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY DO KD VLTAVA NA PŘEDSTAVENÍ Divadla Ypsilon – Prodaná nevěsta, 9. 3. v 19:30 hod. – viz. str. 26

ROZHOVOR  s...

VladimíRem 
lánským, 
manažerem 
kralupské 
sportovní spol. 
s r.o. (dříve Zimní 
stadion)

Čeho je moc, toho je příliš 

Nevyměníte – Zaplatíte!

!! Výměna ŘP je osvobozena 
od správního poplatku !!

Co k výměně potřebujete? 
_ platný doklad totožnosti (OP, pas)
_ jednu průkazovou fotografii o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm 
_ řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Výměna se provádí na příslušném odboru do-
pravy (v Kralupech sídlí v Přemyslově ulici nad 
čerpací stanicí).

Nový ŘP Vám bude vystaven nejpozději do 20 
dnů ode dne podání žádosti, popř. do 5 pracov-
ních dnů po úhradě správního poplatků 500,- Kč 
(za rychlejší vyřízení žádosti).

Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (dále jen ŘP) vydané: 
u od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jste povinni je vyměnit do konce roku 2010 
u od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, jste povinni je vyměnit do konce roku 2013

Více informací naleznete v zákoně 
č. 361/2000 Sb. a na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Mnohé z nás mile, ale i nepříjemně 
překvapila nečekaně štědrá sněhová 
nadílka v minulém měsíci.
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Zprávy z radnice

I v našem městě převzala paní zima vládu plně do 
svých rukou a žezlo třímá únor, měsíc masopustních 
zvyklostí s maskami, průvodem a tanečními reji. 

Ale nejen zábavou živ je člo-
věk! Vždyť co bychom byli bez 
vzdělání? A tak nejkratší měsíc 
v roce je také dobou zápisů do 
prvních tříd základních škol. 

Malé předškoláky čeká jejich 
velký den. Poprvé vstoupí do 
neznámé budovy, které se říká 
škola. Někteří nedočkavostí 
nemohou dospat, některé trápí 
červík pochybností, zda udělají 

vše správně, jiní by si raději ještě hráli ve školce. 
Nejvíc pochybností a otázek ale obvykle mívají 

rodiče.  Je ta naše Anička opravdu připravená na 
školu? Bude u zápisu všechno umět?  Paní Fámová 
povídala, že se děti u zápisu musí umět podepsat 
a něco přečíst! 

Nevěřte paní Fámové ani pánům Radilům. Pokud 
vaše dítě patří do věkové kategorie žáků k zápisu, 
nemá závažné zdravotní problémy, pozná barvy a ge-
ometrické tvary, umí správně držet tužku a nakreslit 
mamku nebo taťku, dokáže se soustředit na práci 
a udržet svou pozornost a má základní návyky dětí 
předškolního věku, pak se svým potomkem bez obav 
vykročte vstříc dobrodružství zvanému vzdělávání. 

Všem holčičkám a klukům přeji, aby měli tu nejú-
žasnější a nejhodnější paní učitelku na světě a všem 
maminkám a taťkům, aby vykročili s potomkem 
k zápisu bez obav. 

Mgr. Jiřina Hereinová, 
člen redakční rady KZ

Dobrý den milí 
spoluobčané, čtenáři!
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◆ Veřejné zasedání zastu-
pitelstva města se bude konat  
10. 2. 2010 od 17h. ve velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu.
◆ Na akci „zřízení vnitřního 
propojení jednotlivých podla-
ží pavilonu A v MŠ Gen. Kla-
pálka“ je zpracována projekto-
vá dokumentace, podaná žádost 
o stavební povolení a v brzké 
době dojdou cenové nabídky od 
stavebních firem. Předpokládaná 
realizace díla nastane v období 
letních prázdnin. 
◆ Byla schválena výzva na 
realizaci akce „rekonstrukce ko-
munikace v ulici Ježkova v Kra-
lupech nad Vltavou“ a na zho-
tovitele akce „oprava fasády ZŠ 
Komenského nám. 198 v Kralu-

pech n.Vlt.“. U obou těchto rekon-
strukcí byla domluvena smluvní 
pokuta za každý den z prodlení 
stavby min. 5.000,- Kč. 
◆ Od ledna 2010 byly sjed-
noceny platby za služby po-
skytované MŠ Dr. E. Bene-
še a odloučeného pracoviště 
U Jeslí 520 na jednotnou částku 
ve výši 320,- Kč/měsíc/dítě.
◆ V oddělení jeslí v ulici 
U Jeslí 520 budou rodiče za své 
děti platit poplatek 2.500,- Kč/
měsíc/dítě, u sourozenců ve vý-
ši 1.500,- Kč/měsíc/dítě. 
◆ Rada města na svém 
jednání 12.1.2010 schvá-
lila podání žádostí o dotaci 
na zateplení veřejných budov 
v majetku města – ZŠ Třebíz-
ského, MŠ Dr. E. Beneše, MŠ 

U Jeslí, MŠ Mikovická, MŠ Ge-
nerála Klapálka a plaveckého 
bazénu z Operačního progra-
mu životního prostředí. Zpra-
covatelem žádosti u ZŠ Třebíz-
ského a MŠ Dr. E. Beneše byl 
schválen Ing. Vlastimil Smolka 
za cenu 200.000,- bez DPH, 
dále u MŠ U Jeslí, MŠ Miko-
vická a MŠ Gen. Klapálka Ing. 
Petr Hoskus za celkovou cenu 
200.000,- bez DPH a žádost 
na plavecký bazén zpracuje 
Jan Pokorný za celkovou cenu 
200.000,- Kč bez DPH. 
◆ Dále Rada města schváli-
la návrh výzvy na zajištění akce 
„znalecké posudky na bytové 
domy v majetku Města Kralu-
py nad Vltavou – 16 bytových 
domů“.

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města

Sdružení zdravotně 
poStižených, hůrka 1041 

– 23.2. od 12:30 do 13:30 hod.

Vpátek 15. ledna se konala 25. schůze Podvýboru 
pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hos-

podářského výboru PSPČR v areálu letiště  Aero Vo-
dochody. 

Skandální bylo, že se zasedání Podvýboru konalo 
pod patronací letiště Vodochody a na jejím území. K údi-
vu zástupců starostů sdružených v aktivitě Stop letišti 
Vodochody pozvánka na jednání přišla od Ing. Kačura, 
ředitele letiště Vodochody, jehož majitelem je Penta 
Investments.

Pozváni na jednání byli pouze dva  zástupci obcí: 
starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček a starosta 
Panenských Břežan Libor Holík. Za Občanská sdružení 
se zúčastnil Ing. Utěkal z O. S. Klidná Bášť. 

Ing. Kačur již po několikáté v poslední době představil 
formou vizualizace projekt rozšíření letiště. Vzhledem k to-
mu, že Penta jako vlastník nemá jediné povolení, rozhod-
nutí státních orgánů, nevypracovanou druhou studii vlivů 
na životní prostředí (EIA), můžeme říci, že mylně informuje 
veřejnost o zahájení provozu letiště v roce 2013.

Tím, že zveřejňuje datum provozu, šíří poplašnou 
zprávu mezi občany. Podotýkáme, že jediné, co v sou-
časné době má, je zamítnutá 1. EIA a silný odpor 14 

obcí, 9 občanských sdružení a min. 30 tisíc obyvatel.  
Na závěr zasedání kontaktoval nás, delegované staros-
ty, exministr dopravy poslanec Schling. Navrhl, že místo 
boje proti letišti bychom měli okamžitě začít vyjednávat 
o kompenzacích a prohlásil, že za svoje nemovitosti 
můžeme od Penty Investments požadovat až 10ti ná-
sobek současné hodnoty nemovitosti. Z toho vyplývá, 
že za tyto peníze si můžeme postavit domy v jiné loka-
litě a ještě nám zůstane. Prohlásil, mimo jiné, že je již 
dávno rozhodnuto, že letiště bude.

Při závěrečné řeči předseda Podvýboru Ing. Hojda 
doslova prohlásil: “Bylo by škoda, když Penta Inve-
sments již investovala nemalé prostředky do projektu 
a svých plánů, aby letiště nebylo“. Dle jeho slov je zřej-
mé, že Podvýbor podporuje rozvoj letiště.

Ptáme se! Z jakých důvodů jsou si politici jistí, že 
o záměru rozšíření letiště je již dávno rozhodnuto?

Která skupina politiků jedná za našimi zády o bu-
doucnosti soukromého letiště? Požádáme Poslaneckou 
sněmovnu o vytvoření vyšetřovací komise, aby vyšetřila 
a zveřejnila zdroje těchto podezřelých informací.

Obce postupují dle platných zákonů a nedovolíme 
zákonodárcům, aby je sami porušovali.

Svoz rozMěrnÉho odpadu 
z doMÁcnoStí 

BUDE PROVEDEN VE DNECH:
1.2. - 5.2. a 15.2. - 19.2.

STOP LETIŠTI VODOCHODY ❑ STOP LETIŠTI VODOCHODY

Tisková zpráva Iniciativy obcí pod názvem 
„STOP leTIŠTI VODOChODy“ a Občanských sdružení regionu
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(Dokončení ze str. 1)
zimní stadion volá již několik let  
po stavebních opravách a úpravách, ať už 
se to týká kompletní rekonstrukce hotelu, 
restaurace, zakrytí hokejové haly, atd. 
S ohledem na nedostatek financí je to však 
velký problém. vše bude vedení kralupské 
sportovní spol. s r. o. řešit postupně.  
na co se mohou návštěvníci stadionu těšit 
v nejbližší době?
Od 1. února bude v provozu bar s proskle-
ným výhledem na ledovou plochu, takže 
sledování zápasů a tréninků se stane pro 
fanoušky ledních sportů rozhodně lepším 
zážitkem. Restaurace a její zázemí však po-
třebuje nákladnější opravy, provoz restau-
race nebude zatím nastartován.

V salónu nad ledovou plochou také zahájí 
svou činnost biliardový klub BC Kobra, kte-

rý zde bude nejen trénovat, ale hrací stoly 
budou přístupné i veřejnosti.

Do března tohoto roku by měla být do-
končena rekonstrukce hotelu, na kterou 
Město Kralupy n. Vlt. vyčlenilo částku  
2 mil. Kč.

co dalšího pro širokou sportovní veřejnost 
chystáte?
Chtěli bychom zkvalitnit veřejné bruslení, 
a to zejména tím, že zřídíme za symbo-
lický poplatek půjčovnu bruslí a helmiček 
pro děti a v rámci školní výuky plánujeme 
najmout sportovního instruktora, který dě-
ti naučí tomuto sportu stejně, jako se děti 
učí např. plavat.

Jaké sportovní vyžití bude nyní stadion 
nabízet? 

V provozu zůstává jedna ledová plocha 
a jedna krytá hala pro ostatní sporty. V po-
sledních dnech probíhá intenzivně pozitivní 
jednání s místním klubem hokejbalu, dále 
máme v plánu provozovat ve víceúčelové 
hale badminton, halovou kopanou, aerobik, 
či horolezeckou stěnu. Vše však vyžaduje 
vysoké vstupní investice, které stadion pro-
zatím nemá, neboť hospodařil několik let  
se záporným hospodářským výsledkem.

Dovolujeme si touto cestou všem zájem-
cům nabídnout volné prostory k pronájmu, 
které mohou sloužit stejně tak jako lékařská 
ordinace nebo účetní kancelář. Bližší infor-
mace získáte na e-mailu:
zskralupy@mestokralupy.cz 
nebo na tel: 315 741 689.

děkuJi Za ROZHOVOR, R. salákOVá

hOKej I BADMINTON 
pod jednou střechou
Na posledním zasedání Zastupitelstva města roku 
2009 byla organizační složka „Zimní stadion“ zru-
šena a byla ustanovena Kralupská sportovní spol.  
s r. o. Pro nás, pro občany, by tato změna měla být 
zásadní v tom, že bychom na stadionu mohli navští-
vit více sportů na jednom místě a to hlavní, s kva-
litním servisem a zázemím. Na mé základní otázky 
o současném fungování Kralupské sportovní spol.  
s r. o. odpověděl místostarosta pan Libor Lesák. 

jak se změnil statut stadionu při přechodu  
na Kralupská sportovní spol. s r. o.? 
Přechod na s.r.o. bude uskutečněn od 1. 2. 2010. 
100% vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou. 
Základní kapitál s.r.o. činí 200.000,- Kč. Městská 
rada vykonává funkci zřizovatele a má veškeré 
rozhodující pravomoci. Jednatelem s.r.o. bude 
současný vedoucí zimního stadionu pan Vladi-
mír Lánský.

Odkud plynou finance na provoz stadionu?
Do 31. 1. 2010 jsou všechny výdaje spojené s pro-
vozem stadionu placeny z rozpočtu města. Všech-
ny příjmy do 31. 1. 2010 jdou do rozpočtu města 
a budou použity na úhradu nákladů. Zastupitelstvo 
města na veřejném zasedání dne 16. 12. 2009 uvol-
nilo z rezervy města 600.000,- Kč na pokrytí ná-
kladů spojených s provozem stadionu v lednu 2010. 
Dále uvolnilo 200.000,- Kč  na splacení základního 
kapitálu s.r.o., které lze použít na provoz stadionu  
od 1. 2. 2010 a uvolnilo 1.200.000,- Kč  jako pří-
spěvek na úhradu nákladů spojených s provozem 
stadionu v měsících únoru a březnu 2010. Příjmy 
od 1. 2. 2010 již půjdou na účet s.r.o. Překlenovací 
období únor, březen je nastaveno z důvodu vytvo-
ření časového prostoru (splatnost faktur, vytvoření 
nových smluv, apod.) na získání dostatečného pro-
vozního kapitálu stadionu.

děkuJi Za ROZHOVOR, R. salákOVá

ROZHOVOR  s... VladimíRem lánským, manažerem kralupské sportovní spol. s r. o. (dříve Zimní stadion)
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Dokončení ze str. 1
kolik zaměstnanců a s jakou 
technikou máte k dispozici?
V kalamitních dnech pracovalo 
na úklidu sněhu až 18 lidí. Na 
chodníky jsou využívány multi-
káry, ČICHO /čistič chodníků/ 
a nový stroj HOLDER. Všechny 
tyto stroje jsou vybaveny pro 
zimní údržbu s možností zame-
tání, odhrnování sněhu a posy-
pu. Posyp komunikací zajišťu-
je nákladní automobil LIAZ.

existuje scénář, v jakém pořadí 
jsou uklízeny komunikace? 
(s ohledem na odstraňování 
sněhu a náledí?)
Naše technika vyjíždí dle plá-
novaných tras. V první řadě 
je zajišťován úklid komunika-
ce pro výjezd záchranné služ-
by a trasy pro autobusy. I přes 
velkou kalamitu, která postihla 
celou republiku, se nám poda-
řilo zajistit průjezdnost Kralup 
nad Vltavou.

Je v kralupech možnost svážet 
odhrnutý sníh někam  
na hromadu, např. na fotbalové 
hřiště, k vltavě, atd?
Postupně jsme zahájili odvoz 
sněhu směrem od centra k okra-
jovým částem města. Byla vykli-
zena i některá parkoviště, aby-
chom alespoň částečně pomohli 
s parkováním osobních automo-
bilů. Sníh byl průběžně odhrno-
ván z komunikací na travnaté 
plochy, kde nebylo místo, byl od-

Na veřejném zasedání zastupitelstva 
města dne 16.12.2009 byl schválen 
rozpočet Města Kralupy nad Vltavou 
a zároveň investiční akce na letošní rok. 

Nejdražší investicí je, jak už každý jistě 
ví, rekonstrukce městského koupaliště 

v Lobečku. Jedná se o dofinancování zhru-
ba 25 milionů korun. Zbylá částka bude 
převedena z rozpočtu roku 2009 a z rezer-
vy města. Na koupališti již začaly stavební 
práce a všichni se můžeme těšit na letošní 
letní sezónu.  

Dvě další finančně náročné akce jsou: 
rekonstrukce střechy plaveckého bazénu 
a oprava fasády ZŠ Komenského nám. Kaž-
dá zmíněná úprava si nárokuje cca 10 mi-
lionů korun. 

Kdo se projde či projede kolem ZŠ Ko-
menského, si jistě povšimne hrozivě vyhlí-
žejícího stavu fasády budovy. Po povodních 
v roce 2002 škola velice utrpěla a následu-
jící roky stav ještě zhoršily přírodní vlivy. 
V letošním roce je již velice nutné tuto 
opravu uskutečnit, především kvůli bezpečí 
žáků, učitelů a kolemjdoucích.  

Areál krytého plaveckého bazénu již delší 
dobu volá po obnově. Rekonstrukce střechy 
nad velkým plaveckým bazénem je potře-
ba taktéž z důvodu jejího havarijního stavu. 

Práce na obou zmiňovaných objektech začne 
v období letních prázdnin. V případě získání 
státní dotace bude provedena kompletní první 
etapa rekonstrukce areálu plaveckého bazénu 
– tj. zateplení obvodového pláště, rekonstruk-
ce všech střech, výměna prosklených částí 
stavby atd. – plánovaná rekonstrukce se ne-
vztahuje na přilehlou sportovní halu.

Obyvatelé Ježkovy ulice se mohou těšit 
na nový povrch celé komunikace, vč. no-
vých chodníků a veřejného osvětlení. Tato 
investice si nárokuje zhruba 3.500.000,- Kč. 
Jedná se o kompletní opravu, kterou jistě 
všichni uvítají. 

Dalšími investicemi bude vnitřní pro-
pojení tříd v pavilonu „A“ Mateřské školy 

Gen. Klapálka, rekonstrukce rozvodů vody 
a kanalizace v Mateřské škole E. Beneše 
a na Základní škole Revoluční – pavilon 
U8 (prostřední). 

Poslední nemalou částkou v městském 
rozpočtu je finanční spoluúčast na nátěru 
střechy kralupského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a Sv. Václava. 

lenka mORaVcOVá, měÚ kRalupy n. Vlt.

Čeho je moc, toho je příliš 

plánované investice pro rok 2010

vážen nákladními auty do lokali-
ty ulice V Luhu a do Mikovic.

 
Jaké další komplikace vám sníh 
způsobil?
Vzhledem k této situaci byl ztí-
žen i svoz komunálního odpadu. 
Mnohdy ve vývozu brání i za-
parkovaná osobní auta. Někdy 
je opravdu umění řidiče se ke 
kontejnerům dostat. Je spousta 
dalších prací, které nyní musí-
me zvládnout, jako je úklid vá-
noční výzdoby, věnovat větší 
pozornost úklidu stanovišť pro 
komunální odpad, úklid vánoč-
ních stromků. Musíme se vypo-
řádat i s úklidem stanovišť se-
parovaných odpadů, kde vývoz 
zajišťuje firma Regios. 

děkuJi Za ROZHOVOR! R. salákOVá

 
Chtěl bych tímto poděko-

vat  všem občanům, kteří v této 
kalamitní situaci pomohli s úkli-
dem sněhu ve městě.

ing. petR ŠáRa, ředitel tsm2X
 F
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Každá obec a město si výši poplatku  
za psa stanoví vlastní vyhláškou.  
Při pořízení psa je povinností občana 
ohlásit tuto skutečnost na místně 
příslušném úřadě a přihlásit se tak 
k placení poplatku.

poplatek ze psů platí držitel psa, který 
má trvalý pobyt (fyzická osoba) nebo 

sídlo (právnická osoba) v Kralupech nad 
Vltavou.

Poplatek se platí ze psů starších 3 mě-
síců.

 
Sazby místního poplatku:
a) bytovky – celé město
 1 pes: 1.000,- Kč
 2 a více psů:  1.500,- Kč
b) RD – KPY, Lobeček, Mikovice
 1 pes: 200,- Kč
 2 a více psů: 700,- Kč
c) RD – Minice, Zeměchy (max. 2 byty) 
 1 pes:  100,- Kč
 2 a více psů: 700,- Kč
d) důchodci (invalidní, starobní, vdovský,
 sirotčí) 1 pes: 200,- Kč
   2 a více psů: 300,- Kč
   důchodci z Minic, Zeměch  
  1 pes: 100,- Kč
   2 a více psů: 300,- Kč
e) osvobození – ZTP/P, výcvik psů, útulek
f) zvláštní právní předpis 
 – myslivci

Poplatek je splatný bez vyzvání správce 
poplatku, nečiní-li více než 500,- Kč za rok, 
nejpozději do 31. 3. 2010 a činí-li více než 
500,- Kč za rok, ve dvou stejných splátkách 
nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku.

způsob úhrady místního poplatku:
a) v hotovosti na pokladně v Infocentru 

MěÚ, U Cukrovaru 1087, Kralupy n. Vlt. ne-
bo na pokladně zřízené na Odboru dopravy 
v Přemyslově ulici 381, Kralupy n. Vlt.

b) převodem na účet Městského úřadu 
č. 19-0000624171/0100, variabilní symbol: 
1341, specifický symbol: rodné číslo po-
platníka

c) složenkou - která je k dispozici na po-
kladně v Infocentru MěÚ.

Bližší informace vám budou poskytnuty 
na MěÚ Kralupy n. Vlt., U Cukrovaru 1087, 
v I. patře ekonomického odboru č. dveří 306 
nebo na tel. č. 315 739 885, 315 739 863 nebo 
e-mail: irena.polackova@mestokralupy.cz, 
humlova@mestokralupy.cz

poplatek z ubytovací kapacity upravu-
je obecně závazná vyhláška č. 5/2009 

s účinností od 1.1.2010. Při výkonu sprá-
vy tohoto místního poplatku se postupuje 
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

poplatek z ubytovací kapacity platí: 
] ubytovatel – fyzická nebo právnická oso-
ba, která přechodně a za úplatu ubytování 
poskytla.

předmětem poplatku: 
] jsou využitá lůžka v zařízeních určených 
k přechodnému ubytování za úplatu.

Sazba poplatku:
] sazba poplatku činí 6,- Kč za každé vy-
užité lůžko a den.

Splatnost poplatku: 
] poplatek je splatný po uplynutí čtvrtletí 
do 15. dne následujícího měsíce kalendář-
ního roku.

poplatku nepodléhají:
] zařízení sloužící pro přechodné ubyto-
vání žáků a studentů
] zařízení sloužící sociálním, zdravotním 
a charitativním účelům
] zařízení sloužící pro ubytování pracov-
níků fyzických a právnických osob, které 
toto zařízení vlastní nebo k němu mají prá-
vo hospodaření

co je nezbytné udělat, pokud se na vás 
poplatek vztahuje? 
Ubytovatel (poplatník) je povinen správci 
poplatku ohlásit písemně zahájení činnos-
ti spočívající v poskytování přechodného 
ubytování ve lhůtě do 15-ti dnů od za-
hájení činnosti. Poplatník vyplní formulář 
s názvem „Registrace k místnímu poplatku 
z ubytovací kapacity“, který je k dispozici 
u správce poplatku na ekonomickém odbo-
ru MěÚ Kralupy n. Vlt. a na portálu www.
mestokralupy.cz, který předá nebo odešle 
správci poplatku. 

Po uplynutí kalendářního čtvrtletí podá 
poplatník správci poplatku „Přiznání k míst-
nímu poplatku z ubytovací kapacity“.  Formu-
lář je taktéž k dispozici u správce poplatku 
a na portálu www.mestokralupy.cz.

Pro evidenci kontroly placení poplatku 
je poplatník povinen vést řádně evidenční 
knihu ubytovaných osob.

Veškeré dotazy týkající se poplatku 
z ubytovací kapacity zodpoví ekonomic-
ký odbor MěÚ v Kralupech nad Vltavou:

eva LekSovÁ, správce poplatku 
a vymáhání pohledávek, e-mail: 
Eva.Leksova@mestokralupy.cz, 

tel.: 315739807, 

ing. Marie JakoubkovÁ, vedoucí 
ekonomického odboru, e-mail: 

Marie.Jakoubkova@mestokralupy.cz, 
tel.: 315739842.

Všichni zcela přirozeně produkujeme odpad, takže 
stejně přirozeně musíme platit za jeho likvidaci.
Poplatek za komunální odpad na rok 2010 činí 
ročně pro:
a) poplatníka – fyzickou osobu, která má ve městě 
Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt 500,- Kč
b) poplatníka – fyzickou osobu, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, nacházející se na území města Kralupy 
nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba 500,- Kč
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 5. 2010.

Vzhledem ke změnám v evidenci místních poplat-
ků vás upozorňujeme na nutnost uvádět při platbě 
správný variabilní symbol, který je uveden na slo-
žence, kterou občané obdrželi poštou.
Způsob úhrady místního poplatku:
a) složenkou, kde je uveden nový variabilní symbol
b) v hotovosti na pokladně v Infocentru MěÚ, U Cuk-
rovaru 1087, Kralupy nad Vltavou nebo na pokladně 
zřízené na Odboru dopravy v Přemyslově ulici 381, 
Kralupy nad Vltavou
c) převodem na účet Městského úřadu č. 51-
6476500227/0100, variabilní symbol (ze složenky)

pronajmete-li svou postel – zaplatíte!

Poplatky za ODPADI pes je předmětem poplatku
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Aktualiy

V  lednu uplynuly 2 roky od zahájení 
provozu informačního centra MěÚ 
Kralupy nad Vltavou. V současné době 
naše infocentrum poskytuje tyto služby 
pro občany:

c vydávání ověřených výpisů z Czechpo-
intu (trestní rejstřík, obchodní a živnos-
tenský rejstřík, katastr nemovitostí, výpisy  
z bodového systému řidičů)
c založení datové schránky pro fyzické 
osoby, zneplatnění hesel a zažádání nových 
k datovým schránkám
c autorizovanou konverzi dokumentů 
c ověřování listin a podpisů
c informace o působnosti a činnosti samo-
správy a úřadu 
c podání základních informací o agen-
dách úřadu
c vybírání místních poplatků za odpad 
a psa
c vybírání některých správních poplatků
c přijímá podání od občanů pro MěÚ 
a Město Kralupy n. Vlt.
c prodej Kralupského Zpravodaje
c prodej pohlednic, turistických známek 
a magnetů s motivy města a cykloprůvodce

c půjčování DVD s Kralupským televiz-
ním vysíláním

Od zahájení provozu jsme vydali  
na 7.000 výpisů z Czechpointu a ověřili 
12.175 podpisů a 7.392 listin.

Informační centrum je součástí Samostat-
ného oddělení informačních služeb veřej-
nosti, které obhospodařuje také podatelnu 
a spisovnu.

Též jsme mysleli i na návštěvníky města, 
pro které máme kromě výše uvedených upo-
mínkových předmětů i plán města a propa-
gační materiály.

Na rozdíl od ostatních pracovišť úřadu 
máme pro občany otevřeno každý pracov-
ní den: 

Po – Čt 8:00 -18:00, Pá 8:00 – 14:00
Činnost informačního centra zajišťují tři 

zaměstnanci na plný úvazek a dva na část 
své pracovní kapacity. Při tomto počtu za-
městnanců je někdy těžké zajistit provoz 
oddělení např. v době dovolených, přesto 
se snažíme provoz udržet v plném rozsahu 
a neomezovat. 

Věříme, že jste a do budoucna i budete 
s našimi službami spokojeni. 

eVa BaRtOŠOVá, inFORmační centRum měÚ

Soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích: 14 až 
18 let (dovršených do 30.6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé 
básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných 
veršů na stroji nebo počítači, a to ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. 

Soutěž je anonymní, práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílejte poštou. Zásilka musí 
obsahovat: 3 neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se 
jménem, příjmením, datumem narození, bydlištěm a adresou školy nebo zaměstnavatele autora.  

Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 14. 5. 2010.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu  
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

adresa pro doručení: Městský úřad Kralupy n.Vlt.,  
„Seifertovy Kralupy“, Lenka Moravcová, U Cukrovaru 1087, 
278 01 Kralupy n.Vlt.. Další informace: tel: 315 739 888,  
e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz

§
Z lINKy 156:
☛ dne 2.1.2010 v 7:40 hod. oznámil na tísňo-
vou linku 156 p. J.Z. (72 let), že po cestě z ko-
loniálu Anna na křižovatce ulic 28. Října – Pře-
myslova ho kontaktovali dva muži, kteří po něm 
chtěli cigaretu, a když jim jí odmítl dát, tak ho 
srazili k zemi. Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka MP, která se následně spojila s poškozeným, 
který upřesnil informaci a uvedl, že na můstku 
přes Zákolanský potok k němu přistoupili dva 
muži, kteří po něm chtěli cigaretu. Pan Z. od-
pověděl, že je nekuřák a cigaretu nemá. Muži 
mu začali vulgárně nadávat a pan Z. postupoval 
dále v cestě. Po chvilce ho muži doběhli a je-
den z nich ho úderem dlaní do zad srazil k ze-
mi. Muži po tomto utekli neznámo kam. Pan Z. 
byl převezen služebním vozidlem na pohotovost 
v ul. Mostní a po vyšetření byl sanitním vozem 
převezen na chirurgii Mělník. Z lékařského ná-
lezu vyplývá, že u p. Z došlo k zlomenině horní-
ho konce kosti pažní s předpokládanou dobou 
léčení 3-5 týdnů. O celé události byl sepsán 
úřední záznam, který byl dne 03.01.2010 jako 
součást spisového materiálu postoupen na OO 
PČR Kralupy nad Vltavou k dalšímu opatření;

☛ dne 18.1.2010 v 19:35 hod. požádala 
v rámci spolupráce OO PČR Kralupy nad Vlta-
vou o výjezd hlídky MP na most T.G.M., kde se 
má nacházet žena, která chce skočit z mostu. 
Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že 
žena (K.R.32 let) stojí za zábradlím a náhodný 
chodec p. P.O. (23 let) jí drží, aby nemohla sko-
čit. Hlídkou MP byla následně žena posazena 
do služebního vozidla a na místo byla přivolána 
RZS, která uvedenou žena převezla do nemoc-
nice. Poděkování tímto zejména náleží uvedené-
mu muži P.O., který přispěl k záchraně života;

☛ dne 20.1.2010 v 21:30 hod. oznámila na 
linku 156 p. A.H. (43 let), že nějaký mladík 
skočil z mostu do Vltavy. Na místo se ihned 
dostavila hlídka MP, která zjistila, že mladík 
M.P. (20 let) skočil z mostu T.G.M. údajně 
kvůli nešťastné lásce. Na místě se již nachá-
zela RZS a občané, kteří uvedeného mladíka 
zachránili a vytáhli ven z řeky na břeh. Podě-
kování patří občanům J.M. (65 let), M.J. (23 
let) a I.D. (20 let), kteří uvedenému mladíkovi 
zachránili život. Celou věc si na místě násled-
ně převzala OO PČR Kralupy nad Vltavou.

Co vyřídíte a zařídíte 
v informačním centru MěÚ?

SOUTěŽ – LITerárNÍ SOUTěŽ - SOUTěŽ
Město Kralupy nad Vltavou 

vyhLašUje 
na památku básníka Jaroslava Seiferta

aUTOrSkOU LITerárNÍ SOUTěŽ v rámcI
15. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy
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Informace

Krédo optimisty
Už měsíc máme nový rok, starý je nená-

vratně pryč. Jaro se svými životadárnými 
paprsky je ještě v nedohlednu, a tak se jen 
můžeme těšit na to krásné období, kdy se 
jakoby rodí nový život, který přináší radost 
ze života. I do lidí se na jaře vlévá nová ener-
gie a sluníčko nám dává sílu a pozitivnější 
přístup k životu. Často jsme zahlceni nega-
tivními zprávami z médií a tak zapomínáme, 
že štěstí nezávisí tolik na okolním světě, ale 
začíná uvnitř člověka.

Krédo optimisty 
od Christiana  
D. larsona z roku 1912 
platí určitě i dnes.

Slibte si, že budete:
✓ tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši

✓ všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu

✓ všechny přátele přesvědčovat, že v nich 
něco je

✓ na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat 
svůj optimismus

✓ myslet jenom na to nejlepší, pracovat je-
nom pro to nejlepší a očekávat jenom to nej-
lepší

✓ stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako 
jste nadšeni z úspěchu vlastního

✓ zapomenete na chyby z minulosti a budete 
se snažit o větší úspěchy v budoucnosti

✓ pořád veselí a na každého živého tvora, 
kterého potkáte, se usmějete

✓ věnovat zdokonalování své osoby tolik ča-
su, že vám nezůstane čas kritizovat jiné

✓ natolik velkorysí, abyste se netrápili, nato-
lik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní, 
abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si 
nepřipouštěli problémy

✓ na sebe myslet jen v dobrém a tuto sku-
tečnost budete hlásat celému světu – nikoli 
hlasitými slovy, ale velkými činy

✓ žít ve víře, že celý svět máte na své stra-
ně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve 
vás je

Třeba nám ta finanční krize pomůže méně 
se zabývat věcmi materiálními a více se zabý-
vat tím, co se za peníze koupit nedá.

V Kralupech už nežiji, ale prožila jsem u vás 
osm šťastných let v krásném městě, u nád-
herné řeky, s milými dětmi a lidmi, na které 
nikdy nezapomenu.

Mgr. lenka Foučková

OddLUŽeNÍ
víte, jak postupovat v nepříjemné osobní 
finanční krizi?

Insolvence: zákon č. 182/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Oddlužení dlužníka – týká se fyzických osob

v první řadě je nutné podat insolvenční 
návrh: ve dvou vyhotoveních u krajského 
soudu v Praze 
➛ podpis žadatele musí být ověřen (pokud není, 
tak soud návrh odmítne),
➛ pokud je návrh zaslán prostřednictvím da-
tových schránek, musí být naskenován včetně 
ověřeného podpisu 
➛ soud musí do 2 hodin od doručení vyvěsit 
návrh na www.justice.cz a od této doby se může 
podávat přihlášení k pohledávkám (formulář + 
pokyny jsou uvedeny na www.justice.cz).

Pro podání návrhu není určen poplatek dle 
Zákona o soudních poplatcích. Záleží na roz-
hodnutí soudu, jakou stanoví tzv. zálohu na ná-
klady insolvenčního řízení. Záloha může být 
ve výši do Kč 50.000,-. Pokud není tato záloha 
zaplacena, soud řízení zastaví a insolvence se 
neprovede. Není zde možnost požádat o pro-
minutí zálohy (lze požádat soud o shovívavost. 
Jak ukazuje praxe, záloha se pohybuje v rozmezí 
Kč 30.000,- až Kč 50.000,-.

Následně dlužník podá návrh na oddlužení:
➛ podává se ve dvou vyhotoveních současně 
s insolvenčním návrhem,
➛ jedná se o oddlužení nezajištěných věřitelů, 
kdy se po dobu 5 let musí uhradit 30% dluhu,

➛ s návrhem na oddlužení musí souhlasit vě-
řitelé,
➛ ten, kdo požádal o oddlužení, se musí po do-
bu 5 let chovat řádně, splácet dluhy a nenabírat 
další dluhy. Pokud se chová řádně, může po 5 
letech požádat o osvobození od zbývajících dlu-
hů (70%),
➛ po uplynutí této 5leté doby je tu ještě další 
lhůta a to 3 let, kdy se sleduje, že se dotyčný 
chová řádně

Insolvenční řízení
➛ zahajuje se dnem, kdy je insolvenční návrh 
doručen věcně příslušnému soudu,
➛ účastníky jsou dlužník a věřitelé, kteří uplat-
ňují své právo vůči dlužníku.

Insolvenční správce
➛ ustanovuje insolvenční soud pro insolvenč-
ní řízení,
➛ ustanovuje se ze seznamu insolvenčních 
správců, které vede Ministerstvo spravedlnosti,
➛ má nárok na odměnu a náhradu hotových 
výdajů.

doručení
➛ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumě-
ní nebo jiná písemnost insolvenčního soudu 
nebo účastníků, se v insolvenčním řízení do-
ručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední 
desce insolvenčního soudu a jejím současným 
zveřejněním v insolvenčním rejstříku (www.
justice.cz)

připRaVil OdBOR sOciálnícH Věcí, ŠkOlstVí 

a kultuRy měÚ kRalupy nad VltaVOu

Užitečné informace pro vás

DĚKUjEmE České rafinérské, a.s. za dárkové balíčky pro klienty Domu na půl cesty   
a Azylového domu pro matky s dětmi. Také děkujeme MěÚ Kralupy n. Vlt. za vánoční dárečky  
pro děti klientek Azylového domu pro matky s dětmi.

  klienti a zaměstnanci Střediska sociálních služeb Kralupy n. Vlt.
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Možná i Vy budete potřebovat pomoc 
v sociální oblasti, kterou v našem měs-

tě poskytují Sociální služby města Kralupy 
nad Vltavou. Pracovnice, které tuto pomoc 
poskytují, sídlí v Domě s pečovatelskou služ-
bou (žlutá střecha) na Cukrovaru. Sociální 
služby poskytují jednak seniorům, kteří žijí 
v Domech s pečovatelskou službou na Cuk-
rovaru nebo potřebným občanům v jejich 
domácnostech.  Dále mají v Lobečku k dis-
pozici Středisko osobní hygieny. 

Sociální služby jsou všechny služby, krát-
kodobé i dlouhodobé, poskytované opráv-
něným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení 
kvality života. V našem městě jsou seniorům 
a zdravotně postiženým občanům poskyto-
vány dva druhy sociálních služeb a to:
a) pečovatelská služba
b) odlehčovací služba

pečovatelská služba
u zabezpečuje se s ní potřebná péče o oso-
bu, její výživu a domácnost,

u je poskytována osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení,
u poskytuje základní hygienickou péči 
(lze poskytnout i v našem zařízení, kdy 
potřebného občana přivezeme i odvezme 
zpět domů), 

u pomoc při zajištění, přípravě a podávání 
stravy (rozvoz obědů),
u pomoc při údržbě domácnosti,
u pomoc při zajištění nákupu,
u lze ji poskytovat v domácnostech osob 
nebo v zařízeních,
u je poskytována na základě sepsané 
smlouvy.

odlehčovací služba
u nazývá se také úlevovou péčí nebo re-
spitní péčí /respire care/,
u je to péče poskytovaná lidem, kteří dlou-
hodobě pečují o postižené,
u tato péče může být ve formě umístění 
do stacionáře nebo do pobytového zařízení, 
v Kralupech nad Vltavou se jedná o prak-
tickou pomoc přímo v domácnosti.

KOntaKt: 
Beritová Miroslava, tel.: 315 704 264, 
e-mail: miroslava.beritova@mestokralupy.cz

Farní charita Kralupy nad Vltavou děkuje všem občanům za finanční dary poskytnuté 
při Tříkrálové sbírce 2010. Je velice od vás všech milé, že i v době finanční krize vám 
nezůstala Tříkrálová sbírka lhostejná a přispěli jste do našich kasiček. Moc děkujeme! 

Rovněž děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci sbírky,  
ať už to byli koledníci, jejich rodiče nebo vedoucí skupinek. V roce 2010 se  

v Kralupech celkem vybralo 50.988,- Kč.
Jmenovitě moc děkujeme za štědrý příspěvek paní Klovrzové z Kralup.

eVa kučeROVá, FaRní cHaRita kRalupy nad VltaVOu

Co jsou „Sociální služby města Kralup“?

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
získaly k dispozici nový automobil. Nákup byl 
financován z prostředků MěÚ Kralupy nad 
Vltavou a Humanitárního fondu Krajského úřadu 
Středočeského kraje v Praze.

Také Vás potěšily skupinky 
zpívajících tří králů? pořádá

VALEnTÝnSKÝ AEroBIK
Kdy: sobota 13. 2. 2010 od 9.00 hod.

Kde: Sokolovna kralupy nad Vltavou

Soutěž jednotlivců je určena všem 
začátečníkům a hlavně dětem, které 
se věnují rekreačnímu aerobiku, spor-
tují pro radost a chtějí si zasoutěžit. 
(vedle ZŠ komenského, 5 min. od vla-
kového nádraží)

SouTěžní KATEgorIE:
0. ........................................................ 5 - 6 let
1. ........................................................ 7 - 8 let
2. ......................................................9 - 10 let
3. .................................................... 11 - 12 let
4. ....................................................13 - 14 let
5. ...................................................15 – 17 let

PřIhLášKy, Info:
Blanka Bělíková 777 954 224
e-mailem: fitforyou@centrum.cz

uzáVěrKA PřIhLášEK: 9. 2. 2010 
(počet míst v kategorii je omezen ka-
pacitou tělocvičny)

STArToVné VE VšEch KATEgorIích:
.................................................................50 kč
Diváci: ...................................................20 kč
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Vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
a výbojky nepatří do popelnice na 
směsný  odpad, protože z nich mohou 
při rozbití unikat nebezpečné látky. 

každý z nás se v této situaci ocitl. Pře-
stane nám po letech svítit zářivka a tak 

přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak 
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již 
zaslechli, že vyslou-
žilé zářivky nepatří  
do komunálního od-
padu. Nepatří ale ani 
do tříděného skla, 
i když jsou ze skla vy-
robené. Ale proč vlast-
ně? Zářivky (trubicové 
i kompaktní úsporné) 
totiž obsahují malé 
množství jedovaté rtuti, 
která by při špatném za-
cházení a vyšších kon-
centracích mohla ohrozit 
lidské zdraví a životní 
prostředí. Nejjednodušší je 
vzít starou zářivku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové.

Další možností je její odevzdání ve sběr-
ném dvoře TSM, Libušina ul. 123. Obslu-
ha sběrného dvora ji od Vás zdarma pře-
vezme a uloží do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila.  Novinkou v tomto ro-

ce jsou malé nádoby na sběr úsporných 
kompaktních zářivek a výbojek, které jsou 
umístěny v budovách MěÚ na Cukrovaru, 
na Palackého nám. a na ZŠ Komenského. 
Zde můžete odevzdávat kompaktní úspor-
né zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zá-
řivky do 40 cm (delší patří do sběrového 
dvora), světelné zdroje s LED diodami. Do 
těchto nádob v žádném případě nepatří kla-

sické žárovky, reflektorové 
žárovky, halogeno-
vé žárovky, lineární 
(trubicové) zářivky 
nad 40 cm. Zpětný od-
běr zářivek pro město 
Kralupy nad Vltavou 
zajišťuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který 
nejen přispívá na ná-
klady provozu sběrné-
ho místa, ale plně hra-
dí veškeré náklady na 

přepravu a recyklaci. Tím 
našemu městskému rozpočtu 

ušetří část prostředků určených 
pro nakládání s komunálním odpa-

dem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně 
životního prostředí v našem městě a na 
nás všech je, abychom se k němu alespoň 
malým dílem připojili.

měÚ kRalupy nad VltaVOu, OdBOR 

žiVOtníHO pROstředí a ekOlamp, s. R. O.

znáte někdo nějaký celosvětový svátek, 
který se slaví v únoru? 

Zhruba čtyřicet tisíc obyvatel České re-
publiky a asi tak stovka Kralupáků 

však slaví spolu s dalšími 38 miliony lidí  
na celém světě Den sesterství, nebo také 
Den přemýšlení (anglicky Thinking day).

Je to svátek skautů a skautek, byl ustano-
ven na 22.2., což je výročí narození Rober-
ta Baden-Powella, zakladatele skautského 
hnutí, i jeho ženy Olave Baden-Powellové, 
která se stala první (a zároveň i poslední) 
náčelní skautek na celém světě.

V Kralupech už několikátým rokem pro-
bíhá oslava tohoto svátku jako setkání skau-
tek a skautů se sebou navzájem, se svými 
rodiči a přáteli. 

Na letošek plánujeme divadelní předsta-
vení, které bude zároveň i zábavným pou-
čením, výběr z dalších táborových dobrot 
a také překvapení, které si ovšem do 22.2. 
necháme pro sebe.

A protože skauti jsou přáteli všech lidí 
dobré vůle, přejeme všem takovým, aby 
nejen tento den prožili v pohodě a s tím, 
na kom jim záleží.

maRkéta sOcHOROVá

kam s nefunkční zářivkou?

Den přemýšlení
Restaurátor 

pan BOhuMIl ZeMáNeK 
se dožívá 80 let

Od roku 1953 žije 
a pracuje v obci Vel-
trusy. Svou precizní 
a vysoce odbornou 
prací získal Bohumil 
Zemánek v oblas-
ti restaurování vě-
hlas a je považován 
za kapacitu v tom-
to oboru. A protože  
27. února 2010 osla-
ví významné životní 
jubileum, chceme tě-
mito řádky připome-
nout člověka, které-
ho právem lze přiřadit 
k významným osob-
nostem našeho regionu, a při této příležitosti 
mu popřát hodně zdraví do dalších let.

 Mgr. jan Novotný, Veltrusy

M. J. Jelínek:  
Sv. Beatrice, chrám 

Nanebevzetí P. Marie, 
Chýně, restaurováno 

1978, foto B. Zemánek

ZO – ČSCh Kralupy nad Vltavou 
vás zve

NA TRADIČNí ZIMNí VýSTAVu  
DROBNéhO ZVíŘeCTVA,

která se koná ve dnech
13. – 14. února 2010

v areálu „Dřevák“ v lobečku  
v ulici Ke Koupališti.

Pro návštěvníky je otevřeno:
v sobotu – 13.2. od 8 do 17 h.
v neděli – 14.2. od 8 do 13 h.
Vystaveno bude na 800 živých exponátů
(králíci, holubi, morčata, perličky, papoušci, 
atd.)
V provozu bude dětmi velmi oblíbený selský 
dvorek s pávíky, králíky a drůbeží.

Vstupné: 
30,- Kč, 

děti do 15 let
zdarma
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povinnost platit mýtné na dálnicích, 
rychlostních silnicích a vybraných ko-

munikacích 1. třídy se od 1. ledna 2010 roz-
šiřuje na všechna vozidla, jejichž povolená 
hmotnost přesahuje 3,5 tuny.

Podrobné informace, užitečné rady, tarif-
ní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení 
jsou připraveny na portálu www.mytocz.cz, 
k dispozici je také 24hodinová bezplatná in-
folinka 800 698 629.

V Česku jezdí již 120 žlutých 
vlaků Českých drah typu 

Regionova. 
V letošním roce vzroste počet 

o dalších 40 kusů.  
I vy se můžete ve „Žluťásku“ 

(jak pojmenovaly vlak děti) svézt, 
konkrétně na trati 
Kralupy – Kladno. 

Elegantní žlutý vlak vzniká 
přestavbou starších motoráků. 
Modernizované soupravy jasně 
ukazují velkou změnu v úrovni 
cestování vlaky Českých drah. 

Nové zdravotní středisko 
pro děti

v Libčicích nad Vltavou

MuDr. Miroslava Kuglerová
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

K Sídlišti 744
252 66  Libčice nad Vltavou

Tel: 233 313 044, GSM: 775 728 800
www.terapiedeti.cz

05.02. .....MUDr. Málková .......... Prokopova ul.

 315 725 210

12.02. ......MUDr. Mikušová ........ Kaučuk

 315 718 016

19.02. ......MUDr. Nová ............... Nerudova 686

 315 725 606

26.02. .....MUDr. Štefka ............. Lobeček

 315 726 654 

Dosažitelnost praktických lékařů 
pro dospělé v pátek odpoledne

Nehoda není náhoda
Ve spolupráci s Preventivně informační sku-

pinou Policie ČR Mělník vám touto formou při-
nášíme základní rady a informace pro případ, 
stanete-li se účastníkem dopravní nehody. 

Zejména v zasněžených lednových dnech le-
tošního roku byly dopravní kolize nasnadě.

Co tedy dělat, když...?

1) Zachovejte klid a zjistěte, zda někdo neutrpěl 
zranění. Pokud ano, poskytněte první pomoc 
a přivolejte na místo Záchrannou službu, Policii 
ČR a případně Hasiče. 

2) Označte místo dopravní nehody výstražným 
trojúhelníkem a dbejte zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k další kolizi.

Dnešní legislativa rozlišuje dva druhy doprav-
ních nehod z hlediska ohlašovací povinnosti.

Povinně musíte přivolat Policii ČR v případě 
dopravních nehod:
a) u kterých dojde ke zranění, v horším případě 
k usmrcení osoby 

b) je-li poškozen majetek třetí osoby, např. do-
pravní značení, oplocení pozemku, zdivo, zapar-
kované vozidlo, atd. Za majetek třetí osoby se 
nepovažuje vozidlo, jehož řidič má na dopravní 
nehodě účast 

c) kdy zjevně dojde ke hmotné škodě na někte-
rém z vozidel či přepravovaných věcech převy-
šující částku 100.000,- Kč

d) kdy nemohou účastníci nehody vlastními sila-
mi zajistit obnovení silničního provozu. 

V ostatních případech jsou účastníci havárky 
povinni sepsat záznam o dopravní nehodě s jas-
ným označením viníka a následně vše nahlásit 
pojišťovně, u které je pojištěn viník nehody.

Policisté by dále touto cestou chtěli dopo-
ručit řidičům, aby ve svých vozidlech měli pro 
podobné případy mimo jiné reflexní vestu, psa-
cí potřeby a formulář o dopravní nehodě, který 
je dnes již standardní součástí pojišťovacích 
smluv. V případě, že na místě bouračku řešíte 
bez účasti Policie ČR, je vhodné si vzniklé škody 
na vozidle zadokumentovat, například za použití 
fotoaparátu v mobilním telefonu. 

...může se to stát i Vám!!!

řidiči dodávek, od ledna pozor!

Žluté vlaky na kolejích

Ilustrační foto
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Ilustrační foto

Zdroj: tiskové oddělení ČD, a.s.
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Pozvánky

Milí čtenáři Zpravodaje,
několik doplňujících slov k chystaným Šibřinkám.

tÉMa: horečka SokoLSkÉ noci 
 – jasná inspirace ve filmovém fenoménu Horečka sobotní noci a v Pomádě           

doba: 70. a 80. let 20. století s Disco příběhem a písněmi nejen Michala Davida
Novinka: Celý večer až do půlnoci bude hrát hudební skupina PEPETO z Roudnice nad 
Labem žhavé písně zmíněné doby, ale hlavně melodie ke společenskému tanci. 
Po půlnoci vystřídá kapelu klasická DISKOTÉKA  se živým diskžokejem Ondrou Hu-
dečkem a tanečními hity právě 70. a 80. let.

překvapení: Na Šibřinkách Vás čeká několik tanečních lahůdek, samozřejmě že 
neprozradíme, oč se bude jednat. 

toMboLa: A co vás čeká při výhrách? Ano, tombola bude dle našich plakátů „ne-
všední“. Zavzpomínejte si, co bylo v době 70. a 80. let typické pro nakupování luxusního 
zboží? Ano, přihořívá, vrací se nám Tuzex a jeho poukázky…..

vStupenky: Pokud se chcete alespoň na jeden večer přenést do této éry, neváhej-
te, a včas si zakupte lístky u firmy J+V Tylšarovi na tradiční Sokolské Šibřinky, které se 
uskuteční 27. 2. 2010 od 20. hodin v KaSSu Vltava. 

iveta bendíková, vzdělavatel tJ Sokol kralupy

v úterý 16. 2. 2010 v 19.00 hod
na LiterÁrní pořad

 přÁteLStví bÁSníka a MaLířky
z koreSpondence zdenky 

braunerovÉ a JuLia zeyera 
  

účinkuJí:
PAVLA BOLOŇSKÁ, JIŘÍ HRAŠE, 

VÁCLAV PAVLÍK

hudební doprovod:
JOSEF KOLÁŘ 

řežie: JIŘÍ HRAŠE

 vStupnÉ dobrovoLnÉ
   

gaLerie otevřena út-pÁ od 15:00 
do 18:00

teL.: 315 721 877 nebo 724 250 190
kLara.kLouckova@SeznaM.cz

DĚKUJEME MĚSTU KralUpy,
 žE finančnĚ poDpořilo provoz 

galEriE v rocE 2009

LiterÁrní pořad přÁteLStví 
bÁSníka a MaLířky

je výběrem ze vzájemné korespondence 
dvou význačných umělců konce 19. sto-
letí -  malířky a grafičky Zdenky Braune-
rové /1858-1934/ a básníka a spisovatele 
Julia Zeyera /1841-1901/. Když se v roce 
1883 Braunerová se Zeyerem seznámila, 
netušila, jak velký vliv a význam bude 
mít tento básník pro její celý život. Její 
výbušná temperamentní povaha byla lid-
sky i umělecky obrácena k plnosti života. 
Zeyer byl v té době s životem již vyrov-
nán. Umělecká práce mu byla jediným 
vyznáním a smyslem. 

Vzájemné setkání obou umělců vykrys-
talizovalo v hluboký vztah, jehož síla 
pomohla překonat Braunerové i mnohé 
životní překážky a úskalí. Jejich pevné 
přátelství trvalo až do Zeyerovy smrti 
a nesmazatelně poznamenalo vnitřní ži-
vot Braunerové. V listech obou umělců 
se objevuje i společenské klima přelomu 
19. a 20. století se všemi prvky vlastenec-
kého cítění té doby a s obavami o další 
osud českého národa. 
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��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2010
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na výstavu

Příběh Planety Země v národním mUZeU
Kdy? V sobotu 20. února 2010

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají
v únoru 2010

 významných životních jubileí.

�1 let  Alberovská Marie
  Jarská Jiřina
  pígl Josef

�� let  Ekert Jaroslav
  kejmar Josef
  kinterová Františka
  Dittrichová Marie
  Jandová Jarmila

�0 let  Šloser Ladislav
  Vlach Antonín
  Bartoušková Josefa
  Hiermanová Marie
  kozel Jaroslav
  král jiří

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Milí přátelé, i když je již únor, musíme 
se krátce vrátit k naší lednové činnos-

ti. Nejen že jsme měli velice krásný začá-
tek roku s hudbou a tancem, kdy nás přišli 
potěšit pánové Mgr. Rynt a Lipš, ale přišli 
nám popřát hodně zdraví a štěstí i Tři krá-
lové, kterým jsme do pokladniček přispěli 
každý jak mohl.

Na další schůzce nás navštívil pan Jelí-
nek s kytarou a celé odpoledne nám hrál 
písničky na přání. Na naše pozvání za 

námi přijel člen SOS, který nás v rámci 
přednášky seznámil, jak si počínat při růz-
ných nákupech, jak reklamovat zboží apod. 
Ochotně odpovídal na všechny naše vše-
tečné dotazy.

A co plánujeme na únor? Celý měsíc bu-
deme připravovat naše oblíbené zájezdy, 
ruční práce na výstavu do Lysé nad Labem 
a budeme se těšit na návštěvy našich ma-
lých kamarádů z mateřských škol.

členOVé mkd

Městský klub důchodců

Děkuji Zastupitelstvu města, MěÚ Kralupy a kolegyním z MKD č.2 za blaho-
přání k 80. narozeninám a předání dárků. Děkuji za hezké odpolední pose-
zení. Současně děkuji paní Beritové za neobvyklou pomoc. 

dík za všechno, vlasta Loskotová

poděkovÁní

Výstava dává odpověď na otázky: Jak 
vznikla naše planeta? Jak se vyvíjela 
v průběhu miliónů let. Představuje 
unikátní předměty z mineralogických, 
petrologických a paleontologických 
sbírek. Můžete si prohlédnout model 
sopky, model dinosaura v životní 
velikosti a další zajímavosti.

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 h. 
na Masarykovo nádraží. Dále metrem 
C ze stanice Hlavní nádraží. Ostatní se 
mohou připojit v 10:00 h. před budovou 
Národního muzea.

Tato vycházka se uskuteční s přispěním 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: Ing. Věra Závodská

POČíTAČOVý KuRZ 
pro seniory

Od února 2010 můžete navštívit nový kurz  
„Počítače pro seniory“ - začátečníci. Místo koná-
ní: počítačová učebna, Dům s pečovatelskou služ-
bou, V Luhu (za sídlištěm Cukrovar). Pravděpo-
dobný den a hodina konání: pondělí 15 h. Zájemci 
volejte, prosím, paní Hynková, tel: 724 112 560.

děkuJeMe všeM,
kteří si zakoupili výrobky seniorů z kra-
lupských domů s pečovatelskou služ-
bou. Výtěžek ve výši Kč 800,- byl použit  
na nákup nového materiálu pro tvořivou 
činnost seniorů.

Víte, kdy můžete navštívit 
Městskou knihovnu?

Oddělení pro děti a mládež
Po ................12:30  –  17:00
St ...................8:00  –  11:30 ......... 12:30 – 17:00
Čt .................12:30  –  17:00
Pá ................12:30  –  17:00

Oddělení pro dospělé
Po ..................8:00  –  11:30 ......... 12:30 – 18:00
St ...................8:00  –  11:30 ......... 12:30 – 18:00
Čt .................12:30  –  18:00
Pá ..................8:00  –  11:30 ......... 12:30 – 17:00
So ..................8:00  –  11:00

Studovna - čítárna
Po ..................8:00  –  11:00 ......... 12:30 – 18:00
St ...................8:00  –  11:00 ......... 12:30 – 18:00
Čt ...................8:00  –  11:00 ......... 12:30 – 18:00
Pá ..................8:00  –  11:00 ......... 12:30 – 15:00

Pobočka lobeček
St ................. 11:30 –  16:00 

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.knihovnakralupy.cz
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Nezapomeňte, prosím, že 17. února se 
v 16 hod. koná v Muzeu výroční člen-

ská schůze „Sdružení rodáků a příznivců 
města Kralupy nad Vltavou“, kde se bude 
bilancovat činnost Sdružení a zároveň pro-
běhnou volby do výboru. Protože bychom 
nutně potřebovali přibrat členy do výboru, 
uvažujte, prosím, zda by to nemohl být ně-
kdo z vás, někdo ze členů, které bychom 
uvítali, když námi oslovené dámy odmítly. 
Vyžadují se dobré nápady činnosti a vůle 
nápad provést až do finále. Výlohy spojené 

s prací jsou hrazeny, práce se nefinancuje, 
ale je radostná, záslužná, většinou kolek-
tivní. Ne každý projekt se povede, většina 
jich ale vychází, pocit spokojenosti, že se to 
líbilo, je fajn. Nápady, kde a jak město zvi-
ditelnit, dokonce celý region, nám poskyt-
ne promítání DVD, které uvidíte na konci 
schůze. A když nic jiného nás nenapadne, 
tak alespoň můžeme obdivovat náš region, 
ve kterém jsme doma.

Přijďte, těšíme se na vás! Zachovejte nám 
přízeň!  Za VýBOR BedřiŠka FaBiánOVá

Sdružení rodáků a příznivců města...
Vzpomínáme 30. vý- 
ročí úmrtí našich ro-
dičů – Jaroslava 
HáJka, který tra-
gicky zahynul při 

cestě do Minic dne 24. 2. 1980 a naší maminky 
Jarmily HáJkové, která podlehla nemoci dne 
20. 3. 1980. Stále vzpomínají dcera Eva s rodinou 
a syn Míla s rodinou.

Dne 28. 2. 2010 to bude rok, co nás 
navždy opustil manžel a tatínek, pan 
Zdeněk měkota, zaměstnanec 
Dvořákova Gymnázia Kralupy a dlou-
holetý hasič Aera Vodochody. S lás-

kou v srdci vzpomíná manželka Romana a synové To-
máš a Marek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

26. 2. 2010 si připomeneme 10. vý-
ročí úmrtí milovaného manžela, otce 
a dědečka pana ivo němce. Stále na 
něho vzpomíná jeho žena Hana, sy-
nové Ivo a Petr s rodinami. Všichni, 

kteří ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 24. 1. 2010 tomu bylo již 10 
let, co nás navždy opustil pan vÍtek 
HUmPl. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou a boles-
tí v srdci stále vzpomínají manželka 

Helena, synové Vítek a Slávek s rodinami.

Dne 4. 2. 2010 by se dožil 100 let náš 
tatínek, pan JoseF roZUm, dlouho-
letý občan Kralup n. Vlt. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte si s námi. Vzpomína-
jí dcery Eva a Hana, syn Jiří s rodinami

VZPOMÍNKY

21.12.200� .......Miloslav BROŽ, 88 let
22.12.200� ......Jiří VACHALEC, 67 let
2�.12.200� ......Emil GABČO, 74 let
2�.12.200� ......Antonín kOtAS, 77 let
�.1.2010 .............Irena LEHkÁ, 76 let
�.1.2010 .............květuše MIHULOVÁ, 79 let
�.1.2010 .............Ing. Jiří BUMBA, 60 let
1�.1.2010 ..........Marie kROCOVÁ, 73 let
1�.1.2010 ..........Ing. karel ZÁZVORkA, 79 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Pravidelně na stránkách Zpravodaje 
otiskujeme pozvánky Kruhu přátel 
Prahy na různé výlety a akce spojené 
s matičkou českých měst. Jak a proč 
v Kralupech funguje právě toto 
sdružení, jsem se zeptala paní Mileny 
Vovsové:

Občanské sdružení „Kruh přátel Prahy“ 
(dále jen KPP) organizuje vycházky, 

exkurze, návštěvy výstav, kulturních pamá-
tek, přírodních parků a dalších zajímavých 
míst hlavního města Prahy a jejího nejbliž-
šího okolí. Snažíme se ukázat Prahu jako 
kolébku české historie, kultury, vzdělanosti 
a architektury. Chceme našim členům zpro-
středkovat zajímavé zážitky a smysluplně 
vyplnit jejich volný čas. Organizujeme jed-
nu vycházku měsíčně, většinou v sobotu. 
Některé akce připravujeme ve spolupráci 
s profesionálními průvodci Pražské infor-
mační služby. Většinu akcí však připravují 
členky organizačního výboru, kterým bych 
ráda touto cestou poděkovala.

od kdy funguje vaše sdružení? 
KPP založila v roce 1976 skupina nadše-
ných obdivovatelů krás Prahy v čele s pa-
nem Richardem Grussem. Ten byl také jeho 
prvním předsedou a v této funkci působil 
až do roku 1991. Potom předsedala KPP 
do roku 2002 paní Libuše Vacková a po 
ní se ujala vedení spolku Ing. Věra Závod-
ská, která se podílela v roce 2008 na zalo-
žení stejnojmenného občanského sdružení 
„Kruh přátel Prahy“. 

Jakou máte nyní základnu členů? kdo a jak 
se může stát členem klubu a co členství 
obnáší?
Na začátku své činnosti měl KPP 40 čle-
nů. V roce 2010 jsme evidovali již 106 čle-
nů. Registraci do občanského sdružení KPP  

je možno provést kdykoliv v průběhu roku 
na některé z nabízených vycházek vyplně-
ním registrační karty a zaplacením členské-
ho příspěvku 100,- Kč. O termínech vychá-
zek informujeme členy na našich webových 
stránkách http://kruhpratelprahy.euweb.cz,  
e-mailem a v měsíčníku Kralupský Zpra-
vodaj. Členům jsou hrazeny průvodcovské 
služby v památkových objektech, poskyto-
vány hromadné slevy na vstupy. Za finanč-
ní podporu Kruhu přátel Prahy děkujeme 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, který nám pro 
naši činnost v loňském roce poskytl částku 
10.000,- Kč. děkuJi Za ROZHOVOR, R. salákOVá

kruh přátel Prahy

jaké „výlety“ jste 
připravili pro letošní rok?
BŘeZeN .... Keplerovo muzeum

DuBeN ...... Kostel sv. Jakuba na Starém
 Městě

 Divadelní představení 
 „Polská krev“,  
 Hudební divadlo Karlín

KVĚTeN .... Národní památník na Vítkově 

ČeRVeN .... Vycházka údolím Botiče 
 ze Záběhlic do Hostivaře 

ZáŘí .......... Královské Vinohrady
 s Muzeem drahých kamenů
 Geosvět 

ŘíjeN ........ Letohrádek Hvězda 
 a přilehlá obora

lISTOPAD . Nová budova Národního 
.................. muzea – komentovaná
.................. prohlídka

PROSINeC . Vycházka Královskou cestou
 do Muzea pověstí a strašidel 
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Výročí elektrif ikace Kralup nad Vltavou
Právě před 90 lety dne 1. ledna 1920 se v Kralupech poprvé rozsvítily elektrické žárovky firmy Osram. 

Mimochodem slavná firma vyráběla žárovky od roku 1906 a její název je odvozen od dvou kovů, ze kterých se 
vyrábí vlákno žárovky: OSmium a wolfRAM. Dva roky po konci první světové války se rozsvítily žárovky pouličního 

osvětlení i žárovky v domech soukromých majitelů, kteří se na elektrovodnou síť připojili. Byla to velká sláva 
a konec kralupských lampářů, knotů a petroleje.

Obecní lampáři se střídali až do roku 
1920. O místo lampáře býval velký 

zájem, a tak obecní úřad na jejich místo 
vyhlašoval „ofertu“,  jak se tehdy říka-
lo výběrovému řízení. V zápisech měst-
ské rady se často psalo o lampáři Matěji 
Švejdovi, který dostával pokuty za zhas-
lé petrolejové lampy a na přímluvu sta-
rosty Prokopa Jindřicha Masnera mu by-
la vždy část pokuty prominuta. Oba leží  
na kralupském hřbitově blízko sebe a snad 
si o tom vyprávějí.

Po první světové válce stanul v čele 
obecního úřadu starosta Josef Vaníček. 
Mezi jeho první činy patřila snaha, aby 
Kralupy byly elektrifikovány. Šlo mu hlav-
ně o osvětlení kralupských ulic, ale také 
o připojení jednotlivých domů na elektric-
kou síť. Je neuvěřitelné, že v Kralupech, 
které měly od roku 1902 statut města, 
se ještě v roce 1919 svítilo petrolejem, 
a to nejenom v domácnostech, ale i na 
ulicích.

A tak 9. října 1919 vypsal obecní úřad 
konkurs na stavbu elektrické sítě veřej-
ného osvětlení. Výsledkem konkursu by-
lo zadání stavby sítě veřejného osvětle-
ní kralupské firmě Rudolfa Trikala. Jeho 
provozovna stála v Libušině ulici č.p.171. 
Budova zde stojí dodnes. Trikal sestavil 
10. listopadu 1919 plán elektrifikace Kra-
lup a vypracoval rozpočet pro 32 osvět-
lených míst se žárovkami na konzolách 
nebo zavěšených na lanech uprostřed 
ulice. Firma se zavázala provést veškeré 
práce za 46.000,- Kčs. To ale nebylo do-
drženo a výsledné náklady dosáhly část-
ky 63.368,- Kčs. Protože se ale přihlásilo 
osmdesát čtyři majitelů domů, kteří zapla-
tili po 800,- Kčs za připojení své budovy  

na elektrickou síť, skončily náklady pře-
bytkem 3.831,- Kčs.

Celá elektrická síť byla připojena na 
rozvodnou desku umístěnou na obecním 
úřadě. Zde byly i vypínače veřejného 
osvětlení. Je zajímavé, že zapínání a vy-
pínání světel veřejného osvětlení měli na 
starosti městští strážníci. Aby se ušetřilo, 
museli každý den ve 22:00 hodin (v neděli 
ve 23:00 hodin) světla vypínat. A pokud 
v noci svítil měsíc, nezapínalo se osvětle-
ní večer vůbec.

Městská síť byla připojena na podni-
kovou elektrárnu lučební továrny, která 
stála naproti nádraží. Dynamo poháněné 
parním strojem dodávalo stejnosměrný 
proud o napětí 220 Voltů.  Protože stej-
nosměrné elektroměry byly drahé, nespo-
lehlivé a musely se často vyměňovat, by-
ly pro soukromé odběratele elektrického 
proudu, kteří měli jenom žárovky, určeny 
paušální poplatky podle příkonu žárovek. 
Jen odběratelé, kteří si pořídili vařič nebo 
žehličku, si museli opatřit elektroměr. Zá-
jem o elektrický proud byl tak velký, že síť 
byla brzy přetížená, a tak již za rok nebyl 
dalším žadatelům proud povolen.

Teprve v roce 1923 bylo možné přejít na 
střídavý proud dodávaný Elektrárenským 
svazem středočeských okresů. Nevyhovu-
jící elektrické vedení bylo sneseno a byla 
vybudována nová rozvodná síť. Stejno-
směrné elektroměry byly nabídnuty k od-
prodeji v pražské Národní politice. Elek-
trický rozvod dostal na starost „Městský 
elektrický podnik“. V roce 1926 se rozrostl 
na 13 zaměstnanců. Lobeček se dočkal za-
vedení elektrického proudu až v roce 1924 
po položení kabelu na dno Vltavy.

ing. JOseF stupka

městské muzeum  
– program na ÚnOR 2010

Kralupy nad Vltavou,  
Vrchlického 590, 
tel., fax: 315 723 035

16.2. (úterý) 17:00

vernisáž 2 výstav: „BOJOVALI ZA SVOU VLAST“ a „22.3. 1945“ – podrobnější info 
na str. 15. Výstavy trvají do 28. března 2010.

17.2. (středa) 16:00

schůze Sdružení rodáků a přátel města

2.3. (úterý) 17:00

koncert žáků ZUŠ
- v návštěvních hodinách je zájemcům přístupna obnovená stálá expozice „Historie“

Osvětlení petrolejovou lampou na rohu 
Palackého náměstí

Až do roku 1919 se v Kralupech svítilo 
petrolejem. Na obrázku rozsvěcuje 
petrolejovou lampu lampář v Havlíčkově ulici.
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Zajímavosti

Obec má 2 místní části: 
Zlončice a Dolánky

Počet obyvatel: 359
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: 
cca 6 km
Dostupnost: Do obce nás dovede silnice 

směřující z Chvatěrub na Máslovice. V obci 
staví pravidelně autobusové linky: Praha- 
Kobylisy – Kralupy nad Vltavou, Kralupy  
n. Vlt. – Odolena Voda – Újezdec. Nejbližší 
železniční zastávka jsou Chvatěruby. 

Zajímavosti obce (příroda, historie): Obec 
leží na náhorní plošině nad vltavským údo-
lím, na pravém břehu řeky. Jedná se o nej-
větší katastr okresu Mělník s nejvyšším 
podílem lesů a chráněných ploch. Do obce 
se můžeme dostat snadno po stezce, která 
je vybudována podél řeky. Významnou lo-
kalitou v katastru obce je přírodní bioko-
ridor a chráněná krajinná zóna Zlončická 
rokle, která je součástí Přírodního parku 
Dolního Povltaví. Nad místní částí Dolán-
ky můžeme nalézt s příchodem jara žlu-
tě kvetoucí hlaváček jarní, který patří me-
zi ohrožené druhy rostlin ČR. Místo jeho 
výskytu se příznačně jmenuje Hlaváčková 
stráň. Chráněné území tvoří exponovaná 
stráň vltavského údolí se skalními výchozy 
a společenstvy teplomilných křovin. Jádro 
území však představuje travnatá stráň táh-
noucí se v délce asi 250 m a šířce 9 – 25 m.  
Ze zajímavých druhů zde roste také konik-
lec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. 
Bohemica), kostřava walliská (Festuca va-
lesiaca), kavyl Ivanův (Stipa pennata)), hla-
váč bíložlutý (Scabiosa ochroleuca) a další.  
První písemná zmínka o obci je z r. 1052. 
V blízkosti obce však archeologický výzkum 

zjistil nálezy z neolitu až starší doby bron-
zové, a také raně středověké pohřebiště  
(10. – 11. stol.). 

Občanská vybavenost, IS, podnikání:  
Najdeme zde úřadovnu OÚ, knihovnu, 
hostinec, dětské hřiště (víceúčelové hřiště, 
kuželky, stolní tenis). IS: elektrika, vodo-
vod, kanalizace. Firmy v obci jsou zamě-
řené např. na stavebnictví a reality, oprava 
a údržba automobilů, personalistika a osob-
ní poradenství, atd.

Společenský život a aktivity občanů:  
Obec pořádá různé slavnosti, taneční zá-
bavy, Den dětí, turnaje v nohejbale, závody 
v běhu Zlončickou roklí, zábavy a soutěže 
pro děti. Obec se připojila k svazku obcí, 
které bojují proti rozšíření letiště Aero Vo-
dochody, petice Stop letišti  Vodochody.

lenka paVlíčkOVá

Obce spadající pod působnost města 
Kralup nad Vltavou zLonČIcE

dvě výStavy
v Muzeu

dne 16. února v 17 h. budou mít 
v Městském muzeu společnou ver-
nisáž hned dvě výstavy. 

Ta první, obsáhlejší, s názvem „BOJO-
VALI  ZA SVOU VLAST“ (Čs. váleční letci 
1914 -1918, 1939 – 1945) připomíná hr-
dinství československých pilotů v obou 
světových válkách. Přičemž pokaždé je-
jich boj byl bojem za svobodu českého 
a slovenského národa. Budou představe-
ny jednotlivé význačné osobnosti, jejich 
osobní doklady a předměty, jakož i typ 
stroje na kterém létali. Výstava je uspořá-
dána ze sbírek místního pilota a leteckého 
historika pana Antonína Strejčka. 

Druhá z výstav se stručným názvem 
„22.3. 1945“ je věnována skutečnosti, 
že letos uplyne již 65 let od nejtragič-
tější události v dějinách města, nále-
tu z konce druhé světové války. Tato 
událost bude připomenuta fotografie-
mi a dobovými předměty. 

Obě výstavy jsou zároveň uspořá-
dány u příležitosti 65. výročí ukončení 
druhé světové války.

Zájemci o tato témata jsou srdečně 
zváni.  Jan racekHlaváčková stráň u Zlončic – 

přírodní památka

Hlaváček jarní
(Adonis vernalis)

Zlončické veselí 
2008

Hostinec s venkovním 
posezením
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Masopust 2010

Kralupáci, děti i dospělí, kralupské spolky a organizace, připojte se  
a pojďte s námi oslavit Masopust! 

Letos již počtvrté prožijeme odpoledne plné veselí, nejrůznějších  
vystoupení a hudby. 

Pobaví nás rej masek a v neposlední řadě ochutnáte sladké dobroty,  
ale samozřejmě i zabíjačku. 

Tentokrát jsme zvolili neděli odpoledne, aby se mohli zúčastnit i ti, 
kteří ve všední den nemají čas. Určitě se pobavíte, ať už přijdete v mas-
kách nebo bez nich. Ale vzhledem k tomu, že Masopust je hlavně rej 
masek, jsou účastníci průvodu v maskách vítáni! 

Chcete vědět, co vás čeká a nemine?

PřečTěTe SI NáSLedUjÍcÍ PrOgram: 
(Pozn. časy jsou orientační, mohou se posouvat dle aktuální situace!)

14:00 – 15:00
sraz účastníků na Sokolišti (hřiště mezi ZŠ praktická a ZŠ Komenského) – zde 
vás čekají soutěže pro děti, různá vystoupení, líčení masek dle přání, zabíjač-
kový guláš pana Kohouta, svařák, čaj, atd. Následovat bude oficiální povolení 
masopustního průvodu, které vyřkne starosta pan Petr Holeček; seřazení 
masek a hudby - vše za dohledu principála Petra Oklešťka (DS Scéna)

15:00 – 17:00
průvod masek městem za doprovodu dechovky na Cukrovar k Domu s pe-
čovatelskou službou – pozdravení jeho obyvatel, rozmanitá vystoupení, 
pohoštění účastníků průvodu.
Průvod bude dále pokračovat přes lávku ke Kulturnímu domu Vltava, kde se 
opět uskuteční pestrá vystoupení – hudba, tanec, scénky, soutěž o tlačenku, 
maxijitrnice a jelítka pro tři nejkrásnější a nejvtipnější masky.

Před KD Vltava budete mít možnost již od cca 11 hod. zakoupit čerstvé la-
hůdky ze zabíjačky uzenáře pana Šťastného.

17:00 – 19:00    
maškarní karneval na sále KD Vltava (vstupné: masky zdarma, ostatní 50,- 
Kč) ☞ tanec ☞ soutěže o ceny ☞ další vystoupení na zpestření karnevalu. 

cO NejvÍce maSek vÍTáNO!  

Přijďte všichni, mladí i starší, ženy i muži, strávíte příjemné a pestré nedělní 
odpoledne, pobavíte se a ještě si pochutnáte na skvělé zabíjačce! A protože 
k zabíjačce patří i sladkosti, během průvodu budou rozdávány koblihy a před 
KD Vltava si budete moci koupit i další staročeské dobroty. 

Informace připravila: Blanka Pokorná, KD Vltava

POJĎTE S NÁMI SLAVIT maSOPUST!
NeděLe- 14. ÚNOra 2010 – 14:00 – 19:00 hOd.

Masopust držíme, 
nic se nevadíme

pospolu. 
Proč bychom se hádali, 

když jsme se tak shledali
poznovu!

V dobrém jsme se sešli, 
rádi jsme se našli 

pospolu. 
Dříve než se rozejdeme, 

ještě sobě připijeme 
poznovu!
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TRADIČNí MASOPuSTNí ReCePT:
BOží MIlOSTI: 300 g hladné mouky,  
1/4 litru šlehačky, 250 g ztuženého pokr-
mového tuku, cukr na obalování. Ztužený 
tuk nastrouháme, přidáme ostatní přísady 
a zpracujeme těsto. Pokud se lepí, je mož-
no přidat trochu mouky. Necháme odležet 
a pak na pomoučeném válu vyválíme plac-
ky asi 4 mm silné a vykrajujeme různé tva-
ry, které pečeme ve středně teplé troubě. 
Pozor, pečivo je hotové, když je zespodu 
růžové, nahoře zůstane bílé. Horké obalu-
jeme v cukru.  Dobrou chuť!
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Kulturní program KD Vltava

kd VltaVa kralupy – program na ÚnOR 2010
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101

neděle 7., 21. a 28. v 18:00

Pokračovací taneční kurzy a kurzy tance pro do-
spělé. Řídí taneční mistr Tomáš Mikulský

pondělí 8. od 7:00 do 17:00 

ZáPIS DO TANeČNíCh KuRZŮ
– PODZIM 2010 

Taneční mistr Tomáš Mikulský. 
Kurzovné 1.900,- Kč/osoba (10 lekcí, 2x pro-

dloužená, 1x věneček), gardenka pro doprovod 
350,- Kč (je přenosná a platí na všechny  
akce  tanečních kurzů kromě věnečku).  

Přednostně přijímáme páry.

neděle 14. od 14:00 do 19:00 

SlAVíMe MASOPuST !

14:00 – 15:00 shromáždění maškarního průvodu 
na Sokolišti: soutěže, vystoupení, zabíjačkový gu-
láš a další občerstvení, oficiální povolení průvodu 
starostou a jeho obdarování

15:00 -17:00 maškarní průvod městem za dopro-
vodu dechovky se zastavením na Cukrovaru před 
Domem s pečovatelskou službou - různá vystou-
pení, občerstvení účastníků průvodu, zastavení 
před KD Vltava – vystoupení, soutěž o nejlepší 
masku, zabíjačka a staročeské sladkosti 

17:00 – 19:00 maškarní masopustní karneval 
pro rodiče a děti, tanec, soutěže o ceny, roz-
manitá vystoupení. Uvádí divadlo Koráb Brno.
 Vstupné na karneval: 
 masky zdarma, ostatní 50,- Kč

(více na plakátech a na str. 16) 

středa 17. v 18:30 (velký sál)

RADeK jAROŠ 
...profesionální horolezec, vystoupil na 9 osmitisí-
cových vrcholů, ČHS a OEAV byl několikrát oceněn 
za výstup roku, získal cenu Fair Play od ČOV za 
záchranu tří lidských životů... 
HORY SHORA – expedice 2009 – Fitz Roy, Ma-
naslu – beseda s promítáním 

vstupné: 70,- Kč, děti zdarma 

čtvrtek 18. v 19:30 

hAlINA PAWlOWSKá v pořadu BANáNOVá 
VelRyBA
Nová show Haliny Pawlowské o dokonalé ženě, 
dokonalém muži a dokonalé lásce v podání napro-
sto nedokonalé manželky, milenky i matky Haliny 
Pawlowské. Halina radí, informuje, čte, recituje, 
reaguje na vaše otázky i názory, zpívá, stydí se, 
vzpomíná, plánuje, kritizuje, vysvětluje, směje se 
všem i sama sobě... 
vstupné: 280,- / důchodci a studenti 190,- Kč

středa 24. v 19:30 

TANČíRNA 
Oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem 
provází taneční mistr Tomáš Mikulský.

Vstupné: 60,- Kč / 100,- pár 

čtvrtek 25. v 16:30 (malý sál) 

DOMeK PlNý POháDeK 
Pohádka k ročním obdobím jaro, léto, podzim a zi-
ma. Střídání roku je ukázáno na příbězích kuřát-
ka, žab na rybníku, mlsné kozy, barevného draka, 
medvěda a sněhuláka.
Hrají herci v kombinaci s loutkami. Pro naše 
nejmenší diváky uvádí Divadlo Hračka Praha.

Vstupné: 40,- Kč 

6. .............Koncert Doga a Nobody Knows ................................................... ve 20:00
9. .............Studio Ypsilon – Prodaná nevěsta ................................................. v 19:30
17. ............Míša Kulička ................................................................................ v 16:30 - malý sál 
17. ............Tančírna....................................................................................... v 19:30
18. ...........Čtyři dohody – Jaroslav Dušek...................................................... v 19:30
25. ...........Koncert Karla Plíhala .................................................................... v 19:30
27. ...........Sněhová královna ......................................................................... v 15:00

PřiPraVujeme na březen 2010:

PRACOVNÍ DOBA
v kanceláři KaSS Vltava

Po – Čt: 7:00 – 15:30
Pá:  7:00 – 14:00

Mimo pracovní dobu je Vám  
k dispozici předprodejní pokladna.

Rádi vám zajistíme vstupenky  
na fakturu po předložení objednávky.

PleSOVá SeZóNA – úNOR 2010:
pátek  5.2.  Ples MERO, a.s.
sobota  6.2.  Ples hasičů 
pátek  12.2.  Maturitní ples SOŠ a SOU Odolena Voda
sobota  13.2.  Maturitní ples SOŠ ekonomická Kralupy n.Vlt. 
pátek  19.2.  Ples rybářů 
sobota  20.2.  Maturitní ples SPSŠ Mělník 
sobota  27.2.  Sokolské šibřinky 
pátek 12.3. Ples kralupských kantorů
sobota 13.3. Ples divadelního souboru Scéna 
sobota 20.3. Šibřinky ASPV

OMluVA
Omlouváme se všem, kteří při-
šli v sobotu 9. 1. na pohádku  
Sněhová královna.
Bohužel kvůli sněhové kalami-
tě se divadelní soubor nedostal 
z Poděbrad.
Náhradní představení je naplá-
nováno na 27.3.2010.

lOuTKOVý SOuBOR 
ROlNIČKA
uvede dne 17.02.2010 od 16:30 a 17:30 h. 

pohádku 
„O ZAKleTé PRINCeZNĚ„

Režie: Z.Hrazděrová. 

Část vstupenek  
v předprodeji KaSS Vltava.
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Digitální kino Vltava – program

Digitální kino VltaVa Kralupy – únor 2010
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2,  
tel.: 315 726 101,  
pokladna otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení

1. 2. PONDĚLÍ

20:00 h.
Vyfič!
uSa, 111 min.,ŠÚ, T, 80,-Kč

Od soutěží krásy k nekompromisním závodům na 
kolečkových bruslích. Velmi povedená teenage ko-
medie.

2. 2. úTERý

20:00 h.
Prorok (FK Vltava)
Francie, 154 min., ŠÚ, T, 80/60,-Kč pro členy FK Vltava

Myslím, že pokud někdo hledal pokračovatele Kmotra, 
pak už nemusí – téměř po 40 letech se to podařilo 
Jacquesu Audiardovi. Je to velký FILM a velký PŘÍ-
BĚH, moderní a tradiční zároveň (Radim Habartík, 
Aerofilms).

3. 2. STŘEDA

KiNo NEHrAJE

4. - 5. 2. čTVRTEK, PáTEK

20:00 h.
Pouta – 2D
Čr, 147 min.,12, 80,-Kč

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení 
a útěku. Celorepubliková premiéra!

6. 2. SOBOTA

16:00 a 20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

7. 2. NEDĚLE 

15:00 h.
Krtek a Orel Kinečko pro nejmenší
ČSSr, 67 min., 25,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:00 h.
G-Force 
uSa, 89 min., ŠÚ, D, 130,-Kč

Agenti – morčata ve 3D.

20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

8. 2. PONDĚLÍ

16:30 a 20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

9. 2. úTERý 

18:00 h.
Divoké safari 
belgie, 45 min., D, 80,-Kč

První filmový dokument z Jižní Afriky, který byl nato-
čen digitálně ve 3D

20:00 h.
Krvavý Valentýn 
uSa, 101 min., 18!, T, 110,-Kč

Jízda do pekla právě začíná. První horor v digitální 
kvalitě. Ve 3D hrůzostrašný zážitek.

10. 2. STŘEDA

17:30 a 20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

11. 2. čTVRTEK 

17:30 h.
Dešťová víla – 2D
Čr, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč

Nová česká romantická pohádka v celorepublikové 
premiéře!! Více na www.destovavila.cz

20:00 h.
Antikrist (FK Vltava)
Dán., něm., Pol., 104 min., 15, T, 80/65,-Kč pro členy FK 
Vltava

Podívej se ďáblovi do tváře očima dánského režisér-
ského provokatéra Larse von Triera.

12. 2. PáTEK

17:30 h.
Dešťová víla – 2D
Čr, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč

20:00 h.
Sherlock Holmes
uSa, 127 min., 12, T, 90,-Kč

Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira 
Arthura Conana Doyla „Sherlock Holmes“ režisérem 
Guyem Ritchiem(Podfuck).

22:00 h.
Noc oživlých mrtvol 
uSa, 80 min., 12, T, 110,-Kč

Remake populární hororové klasiky z roku 1968 
ve 3D.

13. 2. SOBOTA

15:00 + 17:30 h.
Dešťová víla – 2D
Čr, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč

20:00 h.
Sherlock Holmes
uSa, 127 min., 12, T, 90,-Kč

22:00 h.
Noc oživlých mrtvol 
uSa, 80 min., 12, T, 110,-Kč

14. 2. NEDĚLE

15:00 + 17:30 h.
Dešťová víla – 2D
Čr, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč

20:00 h.
Sherlock Holmes
uSa, 127 min., 12, T, 90,-Kč

15. - 17. 2. PONDĚLÍ AŽ STŘEDA

17:30 h.
Alvin a Chipmunkové 2 
uSa, 88 min., D, 80,-Kč

Jsou zpět a nejsou sami. Zpívající veveřáci versus 
veveřice.

15. 2. PONDĚLÍ

20:00 h.
Sherlock Holmes
uSa, 127 min., 12, T, 90,-Kč

16. 2. úTERý

20:00 h.
Na velikosti záleží (FK Vltava)
iz., něm., Fr., 90 min.,T, 80/65,-Kč pro členy FK Vltava

Komedie, která na letošním karlovarském festiva-
lu získala cenu diváků, je určena všem, kteří bo-
jují s nadváhou, nesnáší diety a mají velkou chuť 
to změnit.

17. 2. STŘEDA 

20:00 h.
Imaginarium Dr. Parnasse
Fr., Kan., Vb, 122 min., 12, T, 80,-Kč

Dobrodružný/Fantasy/Mystery. Lze ošálit ďábla, který 
se rád sází a vyhrává? Poslední role nešťastně zesnu-
lého Heatha Ledgera (Oscar za postavu Jokera ve 
fantasticky natočeném komiksu).

18. 2. čTVRTEK 

15:00 h.
Africké safari (Kino senior) 
belgie, 45 min., D, 60,-Kč

17:30 h.
Velké podmořské dobrodružství
anglie, 81 min., D, 100,-Kč

20:00 h.
Imaginarium Dr. Parnasse
Fr., Kan., Vb, 122 min., 12, T, 80,-Kč

19. 2. PáTEK 

17:30 h.
Planeta 51
Špa.,Vb, 91 min., ŠÚ,  D, 80,-Kč

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Digitální kino Vltava – program

Rodinný animovaný film o roztomilých mimozemšťa-
nech na Planetě 51 od tvůrců Shreka 1 a 2.

20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20. 2. SOBOTA

15:00 h.
Planeta 51
Špa.,Vb, 91 min., ŠÚ,  D, 80,-Kč

19:00 h.
CARmEN - mETROPOLITNÍ OPERA - 2D

Francouzsky s českými titulky 

Vstupné: 300,-Kč 

Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů operní literatury 
- Carmen Georgese Bizeta - je slovy režiséra této 

nově nastudované inscenace Richarda Eyrea „o sexu, 
násilí, rasismu a jejich protipólu – svobodě. Je to 

jedno z největších uměleckých děl vůbec. Je smyslné 
a přitažlivé. A myslím, že by mělo být i šokující.“ 

záznam operního představení  
z metropolitní opery v n.Y. ze dne 16. 1. 2010.

21. 2. NEDĚLE

15:00 h.
Sobecký obr  Kinečko pro nejmenší
ČSSr, 60 min., 25,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky

17:30 h.
Planeta 51
Špa.,Vb, 91 min., ŠÚ,  D, 80,-Kč

20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

22. 2. PONDĚLÍ

16:30 a 20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

23. 2. úTERý

18:00 h.
Africké safari 
belgie, 45 min., D, 80,-Kč

20:00 h.
Nezvratný osud 4 
uSa, 82 min., T, 18!, 130,-Kč

Fenomén vyvražďovacího hororu bez vraždícího ma-
niaka ve 3D.

24. 2. STŘEDA 

18:00 h.
Africké safari 
belgie, 45 min., D, 80,-Kč

20:00 h.
AVATAR 
uSa, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

25. 2. – 28. 2. čTVRTEK AŽ NEDĚLE

17:30 h.
Princezna a žabák
uSa, 91 min., D, 80,-Kč

Pohádka Studia Walta Disneyho je návratem ke kla-
sické, ručně kreslené animaci a k příběhu plného le-
grace a písniček.

25. 2. čTVRTEK

20:00 h.
černej dynamit (FK Vltava)
uSa, 90 min., ŠÚ, 15, T, 80/60,-Kč pro členy FK Vltava

„Hej, vy všichni rozjetý šméčkaři, hustý roštěnky a drsný 
sekáčové! Teď bacha! Na filmový plátno se chystá vtrh-
nout ten nejvymazlenější a nejkrutější černej bratr.“

26. 2. – PáTEK

20:00 h.
Fame – cesta za slávou
uSa, 107 min., ŠÚ, T, 80,-Kč 

Inspirováno filmovým hitem z roku 1980. Fame ex-
ploduje hudbou, tancem a ukázkami těch nejlepších 
výkonů herců-umělců skutečného života.

27. 2. SOBOTA

15:00 h.
Bolt – pes pro každý případ 
uSa, 103 min., D, 130,-Kč 

Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí 
a nástrah a to vše ve 3D.

17:30 h.
Princezna a žabák
uSa, 91 min., D, 80,-Kč

20:00 h.
Fame – cesta za slávou
uSa, 107 min., ŠÚ, T, 80,-Kč 

28. 2. NEDĚLE 

15:00 h.
Velké podmořské dobrodružství 
anglie, 81 min., D, 100,-Kč

17:30 h.
Princezna a žabák
uSa, 91 min., D, 80,-Kč

20:00 h.
Kawasakiho růže
Čr, 99 min., ŠÚ, 90,-Kč

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě 
hlubší. Jeden z nejlepších českých filmů konce loň-
ského roku od režiséra Jana Hřebejka a scénáristy 
Petra Jarchovského.

1. – 3. 3. PONDĚLÍ AŽ STŘEDA

20:00 h.
Kawasakiho růže
Čr, 99min., ŠÚ, 90,-Kč

Změna programu vyhrazena.

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

Vsobotu 20. ledna od 19:00 hodin čeká operní fanoušky v digitál-
ním kině Vltava mimořádný zážitek v podobě záznamu přenosu 

z Metropolitní opery v New Yorku.  
Snad nejznámější a nejhranější operu ve světě, příběh tragické 

lásky Dona José k cikánce Carmen, režíruje Angličan Richard Eyre, 
známý činoherní a televizní režisér, bývalý umělecký šéf Royal National 
Theatre v Londýně. V titulní roli svůdné cikánky zazáří lotyšská mez-
zosopranistka Elina Garanča, dobře známá českému publiku z jejího 
nedávného pražského recitálu i z loňského kinopřenosu Rossiniho 
Popelky. Vavříny ověnčený tenorista Roberto Alagna vystoupí v roli 
touhou po Carmen posedlého Dona Josého. V dalších hlavních rolích se 
objeví Barbara Frittoli jako Micaëla a zaskakující Novozélanďan Teddy 
T. Rhodes jako toreador Escamillo. Představení bude dirigovat mladý 
(*1975) kanadský maestro Yannick Nézet-Séguin, jehož hvězda stoupá 
v posledních letech strmě vzhůru závratnou rychlostí. Například v loň-
ské sezóně převzal po Valerii Gergievovi post šéfa a hudebního ředitele 
slavné Rotterdamské filharmonie. Průvodkyní přenosu bude v Česku 
mimořádně oblíbená americká sopranistka Renée Fleming. 

Carmen z Metropolitní opery v N.y.
poprvé v Kralupech nad Vltavou

Nejočekávanější 
přenos sezóny

3D

3D

3D

3D
3D 3D

3D
3D
3D
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Dění v KD Vltava

únor 2010

aktuální pravidelný program:
Pozor!!  Abychom dopřáli dětem i maminkám po ránu chvilku spánku navíc, posunují se 
začátky pravidelných dopoledních cvičení na 9.00 a 10.30 hod.

PONDĚlí: 8.45 – 11.00  .....Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
 16.00 ..................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“ s Míšou P. a Hankou K.
 19.00 ..................Cvičení pro těhotné... maličko jinak ;-) s Martinou N.

úTeRý: 9.00 ....................Kutálení bez výtvarky pro „chodící batoláky“ s Martinou N.
 10.30 ..................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“ s Míšou P. a Hankou K.
 20.00 .................Babinec (program určený pouze pro ženy, 
  ...........................muži a děti mají vstup zakázán!!)

STŘeDA: 9.00 ....................Kutáleníčko pro batolátka  
  ...........................(hry pro děti, které již živě lezou a potřebují prostor)
 10.30 ..................Kutáleníčko pro batolátka  
 15.00 ..................Volná herna s Evou Štropovou  

ČTVRTeK: 9.00 ....................Dopoledne pro maminky s miminky
 10.30   ................Dopoledne pro maminky s miminky
 15.45 – 18.00  ...Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)

PáTeK:  ...........................Vyhrazeno pro  jednorázové akce

MiMořÁdnÉ prograMy:

5. února (pátek) od 9.00 Zásady první pomoci u dětí s p. Markem Hylebrantem  
z Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje

9. února (úterý) od 20.00 hod. Magicko – astrologický babinec s Evou Slámovou

16. února (úterý) od 14.00 hod. První lekce kurzu znakování BABY SIGNS a Ma-
jdou Šatavovou

16. února (úterý) od 20.00 hod. Tvořivý babinec se Sylvou Šporkovou, tentokrát 
budeme plést z pedigu (http://atelierbara.webgarden.cz), 

23. února (úterý) od 20.00 hod. Jsme to, co jíme? Babinec s M. Kostečkovou. 
Úvod do výživy II. 

8. března (pondělí) od 20.00 hod. Následné setkání absolventů kurzu Respek-
tovat a být respektován

Na mimořádné programy je vždy nutno se předem hlásit. Kapacita centra je omezená.  
Díky za spolupráci a pochopení. 

M. nováková - koordinátorka centra, gSM: 739 083 050 
tel.: 315 727 827 kancelář kaSS rc neználek.

Adresa: KaSS Vltava, nám. J. Seiferta, Kralupy nad 
Vltavou - Lobeček, vchod je zezadu, z Hakenovy ulice,

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

Milovníci nejvyšších horských masivů světa si přijdou 
na své 17. 2. 2010. Do Kralup přijede na besedu 

profesionální horolezec RADEK JAROŠ (*1964). Jen na 
pouhý výčet jeho výstupů a expedic by nestačila ani  celá 
strana  Zpravodaje. Dovolme si tedy alespoň telegrafický 
pohled do obdivuhodné horolezecké kariéry dobrodruha 
více profesí. Radek Jaroš vystoupil zatím na devět osmi-
tisícových vrcholů. Na svém kontě má skalní i ledovcové 
vrcholy pěti kontinentů. Leze vždy v malém týmu, bez  
umělého kyslíku a bez podpory výškových nosičů. V roce 
2008, kdy v rozmezí pouhých 20 dnů zdolal jako jediný 
na světě dva osmitisícové vrcholy, získal ocenění Výstup 
roku od časopisu Lidé a hory a rakouského horolezecké-
ho svazu (OEAV). Ve stejném období byl oceněn Českým 
olympijským výborem cenou Fair Play za záchranu tří 
lidských životů. Byl  také vůdcem úspěšné expedice na 
Cho Oyu, kde společně s mistrem světa v běhu na lyžích 
Martinem Koukalem stanuli na vrcholu. Jako sportovní 
náčelník vedl vrcholové družstvo Expedice Altaj - Cimr-
man, které dosáhlo bezejmenného vrcholu a pojmenovalo 
ho po největším Čechovi, Járovi Cimrmanovi.

Postupem času začal na expedicích fotit a filmovat. 
Výsledkem jsou každoroční kalendáře z expedic, výsta-
vy fotografií, filmové dokumenty vyrobené v koprodukci 
s Českou televizí i další dokumentární filmy oceněné na 
filmových festivalech. Je autorem knih Dobývání nebe 
a Hory shora. ...atd. Vy, kdo máte rádi hory, si tuto be-
sedu určitě nenechte ujít!  17. února v 18.30 hodin KaSS 
Vltava, velký sál. Vstupné  je 70,- Kč, děti mají vstup 
zdarma.  Více na www.radekjaros.cz. jindřich Kohm

hORy ShORA 
OČIMA RADKA jAROŠe
Beseda s promítáním v KaSS VlTAVA 
se špičkovým českým horolezcem 
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DDM

anketa k 10. výročí domu dětí a mládeže kralupy nad vltavou

u věk:  ....................................................... pohlaví:  .................. Ženské: Mužské: 

v zúčastnili jste se některé z následujících činností ddM?

 Navštěvuji pravidelně zájmový útvar DDM Ano Ne Zúčastňuji se akcí DDM Ano Ne

Při odpovědi ano napište, prosím, kterých:  ..........................................................................................................................

................................................ ….............................................................................................................................................

Při odpovědi ne napište, prosím, proč:  .................................................................................................................................

............................................................. ………………………………………………………………………………………………..
 
Byl (a) jsem já nebo moje dítě na: letním  táboře Ano Ne zimním táboře  Ano Ne

w vyhovuje vám nabídka zájmových útvarů ddM, případně jaký nový zú by měl být podle vás otevřen?
     
.................................................................................................................................................................................................

x Jakou novou akci by mělo ddM pořádat?

.................................................................................................................................................................................................

y Jak a kde získáváte informace o akcích ddM a kde vám informace o akcích chybí?

.................................................................................................................................................................................................

Děkujeme za Váš čas a ochotu vyplnit tento dotazník. Dotazník, prosím, odevzdávejte v kanceláři DDM.

ddM a MaSopuSt
Masopustní veselí zahájíme před budovou DDM  
ve čtvrtek 11. února. Zaměstnanci Řeznictví „Ko-
hout a synové“ zde budou prodávat od 9 do 17 h. 
domácí zabijačkové dobroty.

Kralupský masopust v režii KD Vltava bude po-
kračovat 14. února. Během masopustního odpoled-
ne vystoupí i zájmové útvary DDM, např. Krůček, 
Klokánek, Hip-hop nebo Žongléři.

JedeMe do divadLa 
SpeJbLa a hurvínka

V sobotu 20. února jedeme na představení „Hurvín-
kova cesta do Tramtárie“ do divadla Spejbla a Hur-
vínka v Praze. Vstupenky si můžete zajistit v kancelá-
ři DDM. Cena 210,- Kč zahrnuje vstupenku a dopravu 
autobusem. Odjezd od DDM v 13:00 hod.

   
diSkotÉka 

Zveme opět děti a mládež, kteří mají rádi tanec, 
na Diskotéku, která se koná 25. února v Klubu K2  
od 16 do 18 hod. Vstupné 30,- Kč.

zÁJezd do tropickÉho rÁJe
Zřejmě největší samonosná hala na světě ukrývá 
tropický ráj, který je otevřen po celý rok. Největší 
evropský aquapark, který se nachází asi 60 km  

od Berlína, nabízí nejrůznější vodní atrakce, bílé pí-
sečné pláže, deštný prales, restaurace s exotickou 
kuchyní a mnoho jiného.

Dům dětí a mládeže pořádá 20. března zájezd 
do Tropického ráje. Cena 1.000,- Kč. Cena zahrnuje 
dopravu, nezahrnuje vstupné a cestovní pojištění. 
Základní vstupné je 25 €, děti od 4 do 14 let 19,5 €, 
děti 0-3 roky zdarma, studenti, senioři 22,5 €.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 25 při-
hlášených. Závazné přihlášky podávejte v kanceláři 
DDM  do 5. 3. 2010.

nocovka
A je to tady – opět nás čeká noční dobrodružství 
v DDM. Konat se bude od  pátku 5. 3. od 18 h.  
do soboty  6. 3., 9 h. Přihlášky si můžete vyzved-
nout v kanceláři DDM  a odevzdat do 26.2.2010.

vzpoMínka na vÁnoce
V průběhu vánoční výstavy se konala soutěž   
„O nejkrásnější betlém“. Sešla se celá řada krás-
ných výrobků, ale pět z nich bylo návštěvníky ohod-
noceno nejvíce:
1. Školní družina při ZŠ Generála Klapálka
2. Rodina Košťálova
3. ZŠ a MŠ Třebízského
4. ZŠ Praktická
5. Pavla Holoubková

  Vítězům byly předány diplomy a drobné odměny 
14. ledna v Domě dětí a mládeže.

poděkovÁní
Děkujeme paní Marii Pichové, která Domu dětí 
a mládeže věnovala velké množství kvalitního ma-
teriálu na vyrábění a tvorbu.

zíSkÁní grantu
DDM získal finanční dotaci z Fondu primární pre-
vence Středočeského kraje na rok 2009 ve výši 
62.000,- Kč na projekt: „Pobyt mládeže v Mok-
rosukách.“

Tímto děkujeme Středočeskému kraji za jeho 
poskytnutí. 

Projekt se bude realizovat v době velikonoč-
ních prázdnin. Pobytu se budou zúčastňovat děti  
ze zájmového útvaru Hip-hop, děti z DD a sociálně 
slabších rodin. 

dům dětí a mládeže
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předškoláci si prožijí  
svůj velký den

Patříte k rodičům, kteří půjdou 
za týden se svou ratolestí k zá-
pisu? Těšíte se na okamžik, 
až budete mít doma prvňáč-
ka? Pokud jste na obě otázky 
odpověděli ano, pak zbystřete. 
Tento příspěvek je určen prá-
vě Vám!

Základní škole na Komen-
ského náměstí se už několik 
let daří otevírat dvě první tří-
dy (i přes neustálé hořeková-
ní, že je nedostatek dětí). Snad 
k tomu přispívá i fakt, že si ro-
diče mohou pro svého potom-
ka vybrat školu sami. Věříme,  
že tomu tak bude i v příštím 
školním roce. Třídními učitel-
kami, které v září přivítají prv-
ňáčky, budou Mgr. Olga Faltu-
sová a v případě otevření druhé 
třídy také Mgr. Markéta Pražá-
ková. Možná oceníte, když vám 
je stručně představíme:

paní učitelko Faltusová, pokud 
byste se měla rodičům a jejich 

dětem stručně představit,  
co byste o sobě řekla?

Na této škole pracuji 27. ro-
kem a musím přiznat, i když 
to možná bude znít jako fráze, 
že práce s dětmi mě neustá-
le baví a naplňuje. Na výuku 
se snažím připravovat tak, aby 
děti co nejvíce zaujala a záro-
veň je motivovala k poznává-
ní a samostatnosti. Nebráním 
se dalším, v dnešní době mo-
derním metodám vyučování.  
Absolvovala jsem několik kurzů 
o efektivním vyučování a pou-
žívání moderní techniky ve vý-
uce, včetně interaktivní tabule. 
Školní projekty připravuji tak, 
aby si z nich děti odnesly co 
nejvíce.

co děláte ve svém volném 
čase?
Jelikož žiji v rodinném domku, 
tak mnoho času mi zabírá péče 
o něj, ale moc ráda sportuji, ces-
tuji a fotografuji. Také ráda šiju, 
peču různé dobrůtky a chodím 
s naším psem na vycházky.

a stejné otázky pro paní 
učitelku pražákovou - co byste 
rodičům o sobě řekla vy?
Přestože se pedagogické činnos-
ti věnuji již 32 let, tato práce mě 
stále těší. Klasickou výuku čas-
to zpestřuji moderními metoda-
mi. Jsem ráda, že učím na této 
škole, protože je po technické 
stránce dobře vybavena. Kro-
mě běžné výuky se zaměřuji  
na vzdělávání dětí se specifickými 
poruchami učení a chování. Ve 
škole vedu skupinu dětí v ambu-
lantním dyslektickém nácviku.

a váš volný čas?
Ve volném čase se věnuji své 
rodině, všichni rádi pobývá-
me v přírodě, chodíme na ryby 
a poznáváme krásy naší vlasti 
při cestách s karavanem.

Během obou zápisových dnů 
– 9. a 10. února – bude rodičům 
k dispozici pro případné konzul-
tace školní psycholožka a pro 
děti máme připraveno nejedno 
překvapení. lenka ŠaFRatOVá

ZŠ kOmenskéHO

V sobotu 9. 1. 2010 zamávalo 36 dětí 
svým rodičům a vyrazili jsme  
do Pasek nad Jizerou! S nadšením 
jsme krátce po příjezdu šli okouknout 
stav sjezdovek a lyžařských vleků.

Druhý den se všechny děti 
rozdělily do 3 družstev. Prv-

ní družstvo pod mým dohledem 
hned začalo sjíždět červenou trať 
a 2. družstvo pod vedením pa-
na učitele Peeva cvičnou louku. 
Třetí družstvo zatím trénovalo 
s panem učitelem Kosíkem u na-
šeho penzionu. Protože všichni 
byli moc šikovní, tak brzy 1. i 2. 
družstvo výborně sjíždělo nej-
obtížnější sjezdovku. Velký po-
krok ve sjezdovém lyžování udě-
lal každý, a tak i 3. družstvo na 
konci kurzu sjíždělo červenou.

Nejen, že děti lyžovaly s radostí, ale hlav-
ně bez jediného úrazu. Některé pády sice 
moc bolely, ale modřiny naše skvělá zdravot-
nice Eva Klepetková každý večer pilně ošet-
řovala a starala se, aby ráno všichni byli fit 
nejen po fyzické stránce, ale i té duševní.

Kromě lyžování jsme si udělali 6 km výlet 
nádhernou přírodou, navštívili místní vlas-
tivědné muzeum a trénovali na běžkách. 
Večery byly soutěživého rázu. Hráli jsme 
různé logické a společenské hry, které jsme 
zakončovali aktivně diskotékou.

Poslední den v pátek 15.1. 
si děti mohly své dovednosti 
vyzkoušet v závodech ve sla-
lomu a  běžeckých závodech. 
Večer se pak rozdávalo mnoho 
diplomů a cen za různé soutě-
že, proběhlo balení a závěrečná 
diskotéka.

V sobotu jsme po snídani 
vyrazili do Kralup a již ve 12 
hod. si své zdravé a dokonale 
vylyžované děti mohli vyzved-
nout rodiče.

mgR. simOna gRuBeROVá

ZŠ ReVOluční

Zápisy už klepou na dveře...
Proč by Vaše dítě  
mělo navštěvovat 
právě naši školu?

✓ má školní poradenské pracoviště
✓ na škole pracuje dvakrát týdně
 školní psycholožka
✓ škola se zapojuje do mnoha spor-
 tovních, výtvarných i vědomost-
 ních soutěží
✓ pedagogové se neustále vzdě-
 lávají a ve své práci využívají no-
 vé metody učení
✓ je vybavena několika interaktiv-
 ními tabulemi
✓ má informační centrum s kni-
 hovnou 
✓ škola nabízí mnoho zájmových
 kroužků
✓ v rámci prevence rizikového cho-
 vání se škola zapojuje do těchto
 programů:
- městské projekty (Negativní jevy
 očima dětí, MěÚ očima dětí...)
- spolupráce s Městskou policií
 v Kralupech (pilotní projekt)
- spolupráce s Pedagogicko-psy-
 chologickou poradnou v Mělníku
- spolupráce s Protidrogovou cent-
 rálou – projekt Malá policejní 
 akademie (jediná škola ve Stře-
 dočeském kraji)
- spolupráce s Komisí prevence 
 kriminality při MěÚ

Hurá na hory aneb lyžařský výcvikový kurz

AUTOR FOTO: EVA KlEPETKOVá
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PROGRAM „BADATel“
Židovské muzeum jsme navštívili 15.1. 
Viděli jsme tři synagogy. V jedné byly 
popsány stěny židovskými jmény li-
dí, kteří zemřeli za II. světové války. 
Našli jsme tam i jména kralupských 
obyvatel. Chlapci zde museli mít po-
krývku hlavy. Prošli jsme i Starým ži-
dovským hřbitovem a u hrobu rabína 
Löwa jsme si mohli něco přát. Snad 
se nám to splní.

Zaujalo nás, že děti v ghetu spoustu 
věcí a činností nesměly. Zajímavé jsou 
i židovské zvyky, které jsme si „v dílně“ 
vyzkoušeli a také předvedli ostatním. 
Dozvěděli jsme se, že Židé nesmí mí-
chat mléčné výrobky s masitými, jak 
slaví šabat, jak probíhá svatba, které 
události jsou v jejich životě důležité. 
Program byl poučný, ale hodně jsme se 
i pobavili. „Kdo navštíví, pozná sám.“ 

Kristýna Blažková,  
Bára junášková ze 6.A 

a linda hamplová,  
hana Písaříková ze 6.C

ŠKOlKA Ve ŠKOle
Již v únoru, kdy probíhají zápisy  
do 1. tříd, k nám přijdou budoucí prv-
ňáčci. Ještě před zápisem si prohléd-
nou školu, navštíví výuku v 1. třídách. 
Je však pro ně připraven ještě další 
zajímavý program. Od útlého věku se 

u dětí začínají formovat první postoje 
a je šance nasměrovat děti k chování, 
které neohrožuje jejich zdraví. Dozví 
se, jak je to v pohádkách a jak v živo-
tě. Zahrají si seznamovací hry, pracují 
ve skupinách, samy nacházejí správná 
řešení situací. Mluvíme o tom, co způ-
sobuje radost, smutek, o vztazích mezi 
dětmi, upozorňujeme je na nebezpečí, 
které jim hrozí od cizích lidí, i o tom co 
způsobují návykové látky. Zábavnou 
formou se děti předškolního věku se-
znamují s tím, „jak zdravě žít“. 

  Mgr. jitka hokešová,  
metodik prevence

BeSeDA O KNIZe
 Ve školní knihovně proběhla beseda 
s autorským čtením knihy Kralupská 
strašidla. Její autor Jindřich Havlík si 
pro žáky připravil zajímavý program. 
Přečetl dětem několik příběhů a sezná-
mil je dokonce s tajemstvím ilustrace 
této knížky. Samotné děti si pak podle 
ilustrátorského receptu pana Havlíka 
vyzkoušely nakreslit hlavní postavu 
knížky „vodníka Řekoslava“. Zábavné 
a zároveň poučné příběhy se dětem 
zalíbily. Některé z nich již knížku zna-
ly, protože na ně čekala pod vánočním 
stromkem. Pan Havlík je nakonec potě-
šil, napsal jim do knížky věnování. 

   Mgr. lenka Pavlíčková

EVALUACE  
na naší škole 
Vrámci projektu Stonožka – SCIO – byli 

žáci 9. tříd ZŠ Revoluční testováni z čes-
kého jazyka, matematiky a obecných studij-
ních předpokladů. V souhrnné zprávě jsme se 
dozvěděli, jaké jsou rozdíly ve výsledcích me-
zi žáky naší školy s porovnáním s výsledky 
gymnázií a ostatních základních škol v ČR.

Závěry šetření: 
Český jazyk – svými výsledky v českém 

jazyce se naše škola řadí mezi lepší prů-
měrné školy, máme lepší výsledky než 60% 
zúčastněných škol. 

Matematika – výsledky naší školy v mate-
matice jsou špičkové. Naše škola patří mezi 
10% nejúspěšnějších škol v testování. 

Děkuji za dosažené výsledky vyučujícím 
i žákům naší školy.

ing. BednářOVá, ředitelka ŠkOly 

ZŠ gen. klapálka

po vánočních svátcích a vánočních 
prázdninách jsme se opět sešli v naší 

škole. Děti si mezi sebou vzrušeně vyměňo-
valy zážitky a chlubi-
ly se dárky, které na-
šly pod stromečkem. 
Vzhledem k tomu, že 
se blížil svátek Tří 
králů, některé děti se 
podílely ve spoluprá-
ci s Farní Charitou 
na Tříkrálové sbírce 
v našem městě. Žáci 
z naší školy vyšli do 
ulic jako koledníci se 
zapečetěnými poklad-
ničkami. Dobročinná 
akce Tříkrálová sbír-

ka se v celostátním měřítku uskutečnila již 
podesáté. Děkujeme všem, kteří do kasiček 
přispěli! mgR. Běla laueRmannOVá

ZŠ pRaktická

Leden na ZŠ praktické 
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Školy

www.mestokralupy.cz

sOŠ a sOu

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště v Kralupech n.Vlt.
opět získala spoluúčast jako 
partnerská a vysílající organi-
zace na projektu Mobilita pro 
techniku a obchod z Programu 
celoživotního učení Leonardo 
da Vinci, zpracovaného firmou 
InBIT ČR, s.r.o. a schváleného 
Národní agenturou pro evrop-
ské vzdělávací programy ve spo-
lupráci se vzdělávací společností 
InBIT gGmbH Sachsen. V břez-
nu 2010 odjede skupina učitelů 
odborných předmětů elektro-
technických a elektronických 
na odbornou stáž do moderního 

školicího střediska v německém 
městě Hartha.

Cílem projektu je zprostřed-
kování praxe a zásady progra-
mování. Programování se uči-
telé budou věnovat v unikátně 
vybavených prostorách ve stře-
disku InBIT Hartha na systému 
LOGO+, zvýší své znalosti v ob-
lasti digitální techniky a progra-
mů. Získané teoretické informace 
o tvorbě programů a jejich analý-
ze pak následně aplikují v prak-
tické výuce. mgR. J. maZOuRkOVá, 

 sOŠ a sOu kRalupy n.Vlt.

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na zkvalitnění vý-
uky v SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. pro-
střednictvím většího využívání infor-
mačních a komunikačních technologií 
ve výuce. V rámci projektu pedago-
gové školy navrhnou a renomované 
firmy vzešlé z výběrového řízení vy-
tvoří multimediální výukové progra-
my pro obory fyzika, chemie, elektro 
a strojírenství. Programy budou přes-
ně odpovídat potřebám školy a žáků 
a umožní provázanější sepětí teorie 
a praxe. Vznikne školní komunikační 
systém, přes který budou moci mezi 
sebou komunikovat učitelé navzájem 
a učitelé a žáci. Projekt zvýší počíta-
čovou gramotnost obou cílových sku-

pin, kterými jsou žáci a pedagogové 
školy. Cílem je celkovou výuku zinter-
aktivnit. Využívání PC aplikací a ani-
mací zásadně ulehčí žákům výukový 
proces. To povede k modernizaci školy 
a k zlepšení image technických oborů. 
Nezanedbatelným přínosem pro školu 
bude i materiální zkvalitnění výuky ná-
kupem nových PC sestav, notebooků 
a softwarových multilicencí. Projekt 
nezapomíná ani na vzdělávání peda-
gogů formou školení, stáží a kurzů.

cíle projektu:
u  navrhnout výukové programy 
pro technické obory chemie, elektro 
a strojírenství s využitím interaktivní 
tabule a e-learningu a mezipředměto-

vě je propojit na odborný výcvik a vše-
obecně vzdělávací předměty
u vybudovat školní informační sys-
tém a propojit ho s moderními peda-
gogickými metodami využívající IKT
u proškolit pedagogy v práci s inter-
aktivní tabulí a metodou e-learningu
u zkvalitnit výuku větším zapojením 
informačních technologií a Internetu 
do výuky a udělat ji zábavnější, posílit 
vybavení školy moderním HW i SW
u usnadnit komunikaci elektronickou 
formou s klienty školy, kterými jsou 
učitelé a žáci

u vytvořit podmínky pro implemen-
taci školních vzdělávacích programů
u zviditelnit školu, zpopularizovat vy-
učované obory
u zvýšit informační gramotnost pe-
dagogických pracovníků a studentů
u umožnit žákům používat více po-
čítače během vyučování
u usnadnit stav, kdy se počítač stane 
běžnou každodenní součástí života 
studenta.

Mgr. j. Mazourková,  
SOŠ a SOu Kralupy n.Vlt.

It škola Kralupy
12. října 2009 Rada Středočeského kraje schválila k realizaci 
od 1. 2. 2010 projekt Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště v Kralupech n. Vlt. financovaný z Evropských 
sociálních fondů – operačního programu Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost s rozpočtem 3 404 595,- Kč.

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště 

v Kralupech n. Vlt., které by-
ly vybrány svým zřizovatelem 
Středočeským krajem mezi 33 
středních škol, v nichž se rea-
lizuje projekt UNIV 2 KRAJE 
spolufinancovaný Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Cílem projektu 
je proměna naší školy v cent-
rum celoživotního učení, tzn. 
otevřené instituce, která vedle 
počátečního vzdělávání stře-
doškoláků nabídne a realizu-

je nejrůznější formy dalšího 
vzdělávání pro široké spekt-
rum zájemců. Vzdělávací pro-
gramy budou reagovat na aktu-
ální potřeby regionálního trhu 
práce a vzdělávací potřeby jed-
notlivců či různých cílových 
skupin. V naší škole vznikne 
informační centrum kariérové-
ho poradenství pro dospělé.

V centrum celoživotního učení 
se změní v regionu Mělník

Více informací zjistíte  
na ředitelství SOŠ a SOU 

nebo na www.nuov.cz
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Sport

Vsobotu 6. března 2010 se se-
jdou hráči, členové a příz-

nivci AHL, aby během již čtr-
náctého, pravidelného, reflektory 
prozářeného večera, oslavili před-
cházející ročník (2008-2009) a od-
měnili jeho aktéry, tedy týmy 
a jednotlivce. Všichni přítomní 
se opět mohou těšit na tradiční 
průběh, který okoření tradiční 

jevištní prostředí s moderátory, 
barevným osvětlením, hudbou 
a projekcí. Těšit se mohou opět  
i na překvapení, takže za organi-
zátory mohu říci, že o zábavu bu-
de znovu postaráno. Nominace na 
poháry a zprávy z příprav na:
www.kralupy.cz/hokejbal

maRtin BaRátH

Děvčata kralupského basketbalového od-
dílu dohrávají základní část žákovské 

ligy. V soutěži startují jako jediné družstvo 
Středočeského kraje v silné celorepubliko-
vé konkurenci. Naše družstvo je bohužel 
negativně ovlivněno nemocí  rozehrávačky 
Adély Hurtíkové, která v této základní části 
ještě nenastoupila. Přejeme jí brzké uzdrave-
ní a ať si s námi brzy zahraje, velmi chybí 
její bojovnost. 

O víkendu 9. a 10. 1. hrála děvčata proti 
družstvu USK Praha a BK Strakonice, bo-
hužel oba zápasy bez vítězství.

Ve dnech 16. a 17. 1. děvčata předehrávala 
zápasy z jarních prázdnin v Hradci Králové 
a Trutnově. Bohužel si na čtvrtečním trénin-

ku kapitánka Magda Šlehoferová zvrtla kot-
ník a lékař nařídil zákaz pohybu. Tím pádem 
bylo družstvo citelně oslabeno, i když proti 
Trutnovu stačilo k výhře málo. Vůdčí i stře-
leckou úlohu převzala výborně opět Andrea 
Procházková (proti Trutnovu dala 26 bodů), 
ale opět jsme vítězství nepřivezli.

Musíme si hlavně přát, aby se děvčata 
brzy uzdravila z nemocí a úrazů, protože 
v plné sestavě jsou schopny porazit většinu 
soupeřů. Informace o jednotlivých druž-
stvech, rozpisy zápasů a fotogalerii nalezne-
te na internetových stránkách klubu www.
bkkralupyjunior.estranky.cz.

 Radana HniličkOVá,

pReZidentka kluBu

VeŘejNé BRuSleNí – ROZVRh hODIN úNOR 2010
6.2. sobota .......14:30 – 16:30  7.2. neděle .......13:00 – 15:00  13.2. sobota .......14:30 – 16:30  
14.2. neděle .....13:00 – 15:00  20.2. sobota .....14:30 – 16:30  21.2. neděle .......13:00 – 15:00  
27.2. sobota .....14:30 – 16:30  28.2. neděle .....13:00 – 15:00

Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč Informace: tel:  315 741 689

lyžařský úspěch 

Kralupští lyžaři úspěšně vstoupili  
do nové závodní sezóny hned na prv-
ních lednových závodech.

Oprvním lednovém víkendu na závodech ve 
Vysokém nad jizerou získal v nejmladší 

kategorii Šimon Šindelář (✱2003) 3. místo. 
Další víkend se konaly závody téže kategorie 
na ještědu. zde obsadil Šimon Šindelář krás-
né druhé místo. na třetích místech skončili ve 
svých kategoriích Diana Šindelářová (mladší 
žákyně), julie Šindelářová (přípravka dívky) 
a Karel richter (přípravka kluci), všichni čle-
nové SKi klubu Kralupy.

 V žákovské kategorii potvrdil na republi-
kových závodech svou výbornou žebříčkovou 
pozici martin Štěpán, když za účasti komplet-
ní české žákovské špičky zvítězil na republi-
kových závodech v obřím slalomu v Peci pod 
Sněžkou. V dalších republikových závodech 
obsadil dvě druhá místa (Pec a říčky) a jed-
no místo čtvrté (Špindlerův mlýn – Stoh). Tyto 
vynikající výsledky mu zajistily nominaci do 
českého reprezentačního žákovského druž-
stva na tradiční mezinárodní závody Skiinter-
kritérium, které se konaly po uzávěrce tohoto 
vydání zpravodaje v říčkách v Orlických ho-
rách.

 junioři a dospělí se zúčastnili meziná-
rodních FiS závodů v albrechticích v jizer-
ských horách, kde si své žebříčkové posta-
vení zlepšili v obřím slalomu jak michaela 
Franková mezi juniorkami, tak michal To-
pinka mezi muži.

Martin Štěpán
Ski klub Kralupy

14. Hokejbalová galavečerní show
SOBOTA 6. března 2010 ☞ Vinárna hotelu SPORT

Basketbalistky bojují v žákovské lize

Ležící zleva: Eliška Tintěrová a Michaela Langová

Stojící z leva: Magda 
Šlehoferová, Andrea 
Procházková, 
Michaela Pokorná, 
Anna Fuková, Jana 
Kovaříková a Alena 
Trojanová (hostující 
z Kladna).

Klečící zleva: Anna 
Plicková, Denisa 
Halátková, Kristýna 
Kejmarová, Kateřina 
Staňková, Nikola 
Korychová (hostující 
z Kladna). 

Jan Langthaler

Martin Štěpán (uprostřed) 
– vítěz republikových závodů
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Inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský Zpravodaj

VyPlNĚNý KuPON DORuČTe NejPOZDĚjI 
DO 28. 2. 2010

do kanceláře KaSS Vltava v pracovní dny od 8 do 14 hod.
Slosování proběhne v úterý 2. 3. 2010.

Znění tajenky:
...........................................................................................

Jméno a příjmení: ...............................................................

Bydliště ..............................................................................

Kontaktní e-mail: ................................................................

Telefonní spojení: ................................................................

Dokončete citát slavného anglického spisovatele  
Williama Shakespeara: 

hluBOKý PáD PŘIVODí ČASTO...

oSMiSMěrKA

ALEŠ, APOLENA, BOHDANA, CECÍLIE, CYRIL, 
DARA, DOROTA, DUŠAN, EDA, EDUARD, 
EMILIE, ERIKA, ESTER, EVA, FILIP, FRANTIŠKA, 
GITA, GUSTAV, HERMÍNA, IGNÁC, IGOR, 
IRMA, KÁŤA, LADISLAV, LEOPOLD, LILIANA, 
MAHULENA, MARIANA, MEDARD, MIKULÁŠ, 
NELA, NORBERT, OLDŘIŠKA, OLIVER, PATRICIE, 
PETR, PROKOP, RICHARD, ROMAN, TAMARA, 
VALERIE, VĚNCESLAV, ZIKMUND

✂✂

SLEVY 20 -70 % ◆ SLEVY 20 -70 %

NADmĚRNá OBUV KLADNO
ČSA 3219

výprodej skladových zásob

SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY DO KD VLTAVA NA PŘEDSTAVENÍ 
Divadla Ypsilon – Prodaná nevěsta, 9. 3. v 19:30 hod.

NOVý FIlM NA DVD

k dostání na těchto místech:

knikupectví U Vlachů
Fotoatelier v Žižkově ul.
Videostudio Krátký, nám. Mládežníků 676
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Soukromá směnárna v Kralupech nad Vltavou
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

bez popLatku
Kontakt: BARSINI s.r.o., Žižkova 141, Kralupy n. Vltavou

Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
smenarna@barsini.cz, GSM: +420 725 111 722

Směnárna

Jméno a příjmení: ..........................................................................................  Telefon: ....................................................

Adresa: ............................................................................................................  Podpis: .....................................................

TEXT ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

TELEFON NEBO ADRESA: ....................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny.  
Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)

KuPÓn Pro SouKroMou nEKoMErČní InzErcI

Datum:.....................................................

podmínky soukromé inzerce
s účinností od 1.ledna 2010 platí nová pravidla pro uveřejňování 

soukromých inzerátů v Kralupském Zpravodaji.

ZDARMA budou otištěny pouze inzeráty, ze kterých neplyne 
žádný finanční zisk, tj. inzeráty typu: KOUPÍM, DARUJI, 

SEZNáMÍM SE, apod. 
Na zveřejnění inzerátu není žádný právní nárok.

užíVEJTE VoLnÝ ČAS
a starosti s daněmi a účetnictvím přenechte nám!

přijďte do naší kanceláře každý všední den  
mezi 7-15 hodinou. Vyplatí se Vám to...

 tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

hLedÁM prÁci na pozici fakturantka, administrativní pracovnice. 
tel.: 608 583 144



K Z Inzerce

Kvalita x cena ve správném poměru, doprava „gratis“                                      

garážová a průmyslová VRATA, BRáNY, POHONY 
předokenní ROLETY, vjezdové ZáVORY dodává

Firma - R. Filipi, Česká Lípa, www.avras.cz
Volejte: 603 232 108

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, 
krizovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdra-
votního pojištění) i dopravně psychologické vyšetření 

řidičů
objednávky na telefonech:

773 533 777, 603 538 419

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
U lékárny 316, Odolena Voda, 250 70, 1.patro

Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

Drobné zemní práce pro stavby – minibagr, mininakladač
Odvoz odpadu, suti a písku
Likvidace kovového odpadu

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

Najdete nás: 1.patro samoobsluhy na Hůrce 1037 
(vpravo), Kralupy n/Vlt., přístup i pro kočárky

Při zakoupení balíčků služeb  10% sleva
Otevřeno denně od 08:00 do 18:00, 

so-ne pouze dle objednávek

hLedám 
masérku a kadeřnici-práce na ŽL

kontakt:
Sabrina 777 297 197, sabrinchen@seznam.cz

Ivana 736 400 747, kratochvilova.iv@seznam.cz

Studio Sabrina

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

SoLáriA

NEHtoVá ModELáž

iNfrA SAuNA

dětSKý KoutEK

Studio orifLAME

➘

Mgr. Olga Holcová

SOUDNÍ ZNALEC 
– OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

J.Wolkera čp. 177 
Kralupy nad Vltavou, Lobeček

tel. 602 464 901, 
email: olgaholcova@seznam.cz

Znalecké posudky pro účely prodeje, dědictví, 
majetkové vypořádání, tržní posudky.

Sekáč
SLUNÍČKO
nově otevřený second hand v Přemyslově ulici 

(budova úřadu práce,1.patro)
 Po-Pá 9-11 12-17 ............................................. So 9-12

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský Zpravodaj2�


