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Aréna netradičních
sportů. Ano nebo ne?

Poslední měsíc žije kralupský
sport velkými diskusemi na téma
využití malé hokejové haly na
zimním stadionu v našem městě.

P

o odhalení několika zásadních poruch na technologickém kanále malé haly, které byly zjištěny posudkem
odborné firmy, vyvstala řada otázek.
Asi tou nejvíce zásadní v celé kauze
je, zda je město schopné pokrýt finanční náročnost 9 – 14 milionu této opravy, když na posledním zastupitelstvu
odsouhlasilo generální opravu venkovního koupaliště. Ať vášně nebo emoce zúčastněných nebo nezúčastněných
sportovních oddílů v celé této kauze
jsou jakékoliv, jsou nesporné skutečnosti, které se musí brát v potaz.

Obecně uznávaná životnost ledových
ploch je zhruba 15 – 20 let, hala v Kralupech stojí již 25 let. Z toho 8 let fungovala jako nezastřešená, a tak byla vystavena přírodním podmínkám, které jí
na životnosti právě nepřidaly.
Každoroční finanční dotace města
na udržení a renovaci malé haly jsou
již sami o sobě dost velké na to, aby
se oprava provedla po mnoha letech
celkově a pořádně.
O tom, jaký je celkový stav veškerého
technického a technologického zázemí
se může rozhodnout až po rozmrazení
plochy, což bude v druhé půlce dubna.
Do této doby, jsou spekulace pouhými
spekulacemi a plán oprav nemůže být
navržen.
(Pokračování na str. 27)

12,- Kč

REKONSTRUKCE
městského koupaliště

N

epřízeň letošního zimního počasí odstartovala krok k jedné z největších
oprav na městském majetku za poslední
roky. Zastupitelstvo města na svém posledním veřejném zasedání rozhodlo o celkové
rekonstrukci městského koupaliště, která se
uskuteční ještě tento rok.
Městské koupaliště v Kralupech nad Vltavou bylo otevřeno pro zkušební provoz
v roce 1963 a od roku 1964 slouží občanům
Kralup nad Vltavou a okolí každoročně.
V současné době odpovídá stav koupaliště
45tiletému provozu bez provedení modernizačních oprav. Jediná rekonstrukce (oprava
vany bazénu a zdroje vody) za dobu provozu koupaliště byla provedena v roce 1998
a to pouze u dětského brouzdaliště.
(Pokračování na str. 5)
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Máte zajímavý nápad využití volného
času kralupských občanů? Grantové
schéma na podporu zájmových aktivit
na rok 2009.

Jaké postavení má tajemník MěÚ?
Jaké jsou jeho povinnosti a komu
zodpovídá? Rozhovor s novým
tajemníkem Ing. Jaroslavem Zdichem.

Nechte se nalákat na některou ze
zajímavých volnočasových akcí
a poznejte zajímavé lidi. Udělejte něco
pro sebe a své blízké.

KZ
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Dobrý den,
vážení spoluobčané!

FOTO: ZDEŇKA PETROVIČOVÁ

Tak dnes vás – konečně - chci seznámit s něčím
příjemným a milým. Žádné stížnosti a nářky, žádná vážná témata. Dnes nějaké duchovno!
Občas se mi podaří zalézt do prodejny knih
a pokusit se prolistovat alespoň pár z toho kvanta výtisků,
co leží na pultech. A zjistil
jsem, že si v knihkupectvích
můžete koupit úplně novou
knihu. To není nic převratného, ale knihu, kterou mám na
mysli, napsal člověk, který má
úzký vztah nejen k našemu
městu, ale i k poezii a hlavně
k přírodě.
Lásku k řemeslné práci
spojil s uměleckým citem
a mimořádně chápavým vztahem k materiálu
divuplnému a přece obyčejnému – ke dřevu. Mnozí
z vás teď již určitě znáte jméno tohoto umělce – je
jím Martin Patřičný.
Autor několika knih, tvůrce mnoha samostatných výstav v Čechách i v cizině, ale i příležitostný
recitátor, který se stal známým i díky oblíbenému
televiznímu seriálu Kus dřeva ze stromu.
Martin Patřičný tedy vydal novou knihu – Monografii. Určitě se tímto dílem – a v to doufám
– neloučí s literární a uměleckou tvorbou, ale
spíše shrnuje a prezentuje svou dosavadní práci
zachycenou na mnoha kvalitních fotografiích.
Pokud jste neviděli umělcovy originály, máte
možnost i zde žasnout nad bohatým spektrem
jeho činnosti a neskutečným citem pro barvy
a tvary jednotlivých druhů dřev, jejich doplňování
a roztodivné kombinace a variace. Fotografie
jsou doplněny krátkým textem, který čtenářům
trošku odhalí autorovy myšlenky a evokace na
různá témata.
Přeji panu Patřičnému, aby se Monografie čtenářům líbila tak, jako se líbí i jeho „kusy dřeva“.
Petr Holeček

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Město Kralupy nad
Vltavou vyhlásilo soutěž s názvem Nové logo
města. Bližší informace na
www.mestokralupy.cz.
◆ Odbor dopravy MěÚ
dostal za úkol vypracovat
písemnou žádost na odbor
DOP KÚ Stř. Čechy ohledně
omezení nákladní dopravy nad 12,5 t v ul. Hybešova z důvodu veřejného
zájmu, na základě opakovaných stížností a petic dotčených obyvatel

◆ Rada města odsouhlasila zveřejňování
usnesení RM na webových stránkách města.
◆ Ing. Nedvěd se vzdal
funkce ředitele Městského
bytového podniku Kralupy
nad Vltavou. Do doby nástupu a jmenování nového ředitele byla pověřena
vedením Jana Klierová.
◆ Rada města schválila zhotovitele na akci:
„ Přestavba malého nákladního výtahu v objektu

MŠ Dr. Edvarda Beneše,
v Kralupech nad Vltavou.
Přestavbu zajistí firma Petr Mařík, LIFT servis za cenu 319.515,- Kč vč. DPH.
◆ Zastupitelstvo města odsouhlasilo částku 5,000.000 Kč na realizaci chodníku z ulice
Bořivojova ke hřbitovu.
◆ Na webových stránkách
města www.mestokralupy.cz
je již druhým měsícem možné
zhlédnout reportáže z KTZ (Kralupské televizní zpravodajství)

ROZPIS STANOVIŠŤ na rok 2009

odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem
Pondělí: .............Stanoviště 1 Lobeček - tenisové kurty............................................................14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 2 Lobeček - Nábř. J. Holuba......................................................... 15.00-15.50 hod.
Úterý: ..................Stanoviště 3 Lobeček - před ZŠ Třebízského............................................. 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 4 Poděbradova................................................................................... 15.00-15.50 hod.
		
Stanoviště 5 Cukrovar (hala) pouze 20. 1., 21 .4., 14. 7., 20. 10............ 16.00-16.50 hod.
		
Stanoviště 6 Hostibejk kromě 20. 1. ,21. 4., 14. 7., 20. 10. . .................... 16.00-16.30 hod.
		
Stanoviště 7 Lobeč,Purkyňovo nám. kromě 20.1.,21.4.,14.7.,20.10.... 16.35-16.50 hod.
Středa:.................Stanoviště 8 u gymnázia....................................................................................... 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 9 Mánesova ul..................................................................................... 15.00-15.50 hod.
Čtvrtek:...............Stanoviště 10 Lidové nám....................................................................................... 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 11 Mlýnská ul......................................................................................... 15.00-15.50 hod.
Pátek:...................Stanoviště 12 Minice-požární zbroj................................................................... 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 13 Zeměchy............................................................................................ 15.00-15.50 hod.
BŘEZEN: ............2. týden – 02.03.- 06.03..............................................................................................................bioodpad
4 . týden – 16.03.- 20.03................................................................rozměrný odpad z domácností
DUBEN: ..............1 . týden 30.03.- 03.04.................................................................................................................bioodpad
4 . týden 20.04.- 24.04...................................................................rozměrný odpad z domácností
rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

Termíny stánkových trhů v Lobečku jsou 4.3., 18.3., 1.4.
Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041
24. 3. od 12.30 – 13.30 hodin

Veřejné zasedání zastupitelstva
města se koná 25. března 2009 od 17 hodin ve velké zasedačce MěÚ.
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Informace z radnice
PLATBY
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

S

azba místního poplatku za komunální odpad na
rok 2009, 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 vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území města Kralupy
nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč.

POZOR: v případě, že poplatek bude za celou
rodinu odváděn jednou částkou, je nutné uvést ve
zprávě pro příjemce jmenovitý seznam, za koho je
poplatek hrazen (v případě stejného příjmení stačí
uvést pouze jména) – bez této specifikace platby
jmény, nelze platbu správně přiřadit
c) složenkou, kterou si občané mohou vyzvednout
na finančním odboru Městského úřadu v Kralupech
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, v infocentru nebo
v kanceláři č. dveří 306, 1.patro.
Další informace na telefonu:
315 739 863, 315 739 885

Poplatek je splatný jednorázově:
do 31.5. 2009
Způsob úhrady místního poplatku:
a) v hotovosti – v infocentru v přízemí budovy
MěÚ, U Cukrovaru 1087
b) převodem na účet Městského úřadu č. 516476500227/0100, variabilní symbol – číslo domu,
specifický symbol – datum narození

Finanční podpora kralupských velikánů
Město Kralupy nad Vltavou děkuje
společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s.
a společnosti Česká rafinérská, a.s. za
finanční dary.

S

polečnost SYNTHOS Kralupy, a.s. darovala městu 2,390.000,- Kč a společnost
Česká rafinérská, a.s. darovala finanční dar
ve výši 1,350.000,- Kč

Rozdělení finančního daru
od společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s.:
1. Podpora činnosti mládežnických družstev Basketbalový klub Junior – dívky

150.000,- Kč
2. Podpora činnosti mládežnických družstev BK Kaučuk Kralupy – chlapci

150.000,- Kč
3. Tenisový klub Kaučuk Kralupy 100.000,- Kč
4. Zimní stadion
1,800.000,- Kč
5. Seifertovy Kralupy
30.000,- Kč
6. Ostatní
160.000,- Kč

Rozdělení finančního daru
od společnosti Česká rafinérská, a.s.
1. Městský úřad Kralupy nad Vltavou

100.000,- Kč
Na podporu akcí v průběhu Dnů Kralup 2009
2. Kulturní a společenské středisko Vltava

40.000,- Kč

Na podporu pořádání kulturních akcí pro obyvatele regionu
3. Městskému muzeu
40.000,- Kč
Na pořádání krátkodobých výstav
a na doplňování sbírkového fondu
4. Dům dětí a mládeže
40.000,- Kč
Na podporu akcí pro účelné využití volného času dětí a mládeže
5. Kralupský informační poradce

20.000,- Kč
Podpora vydávání informačního materiálu pro obyvatel
6. Městský úřad Kralupy
60.000,- Kč
Protidrogové aktivity
a prevence kriminality
7. Městská policie
100.000,- Kč
Prevence kriminality, na zkvalitnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Kralupech nad Vltavou
8. Středisko sociálních služeb ADCH

200.000,- Kč
Zajištění provozu „Domu na půl cesty“
a „Azylového domu pro matky s dětmi“
9. Konkrétním subjektům  750.000,- Kč
Zdravotnictví a sociální péče, kulturní
život ve městě, školské organizace a sportovní organizace a aktivity ve městě
Finanční prostředky takto účelově rozdělené
nejsou pouhým výsledkem jednání rady města
nebo zastupitelstva, ale vyjadřují i přání dárců.

Omluva
V minulém čísle Zpravodaje jsme u článku
„Změny v radě města“ na str. 5 nesprávně
uvedli u radního Ing. Ladislava Berita název
sdružení. Správné jméno je Sdružení „Pro
Kralupy“. Omlouváme se.

Ing. Ladislav
Berit
57 let, člen kandidátky
Pro Kralupy, živnostník

KZ

Městský úřad
Kralupy nad Vltavou vyhlašuje
výbĚrové řízení na funkce:
Referent odboru životního prostředí na dobu
určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou) – agenda státní správy v ochraně přírody a krajiny, lesní hospodářství
Místo výkonu práce: MěÚ Kralupy nad Vltavou,
Palackého nám. 6
Nástup: od 1. 6. 2009
Platové zařazení: 9. platová třída:
Lhůta pro podání přihlášek: do 16. 3. 2009
Referent odboru sociálních věcí, školství
a kultury MěÚ – kurátor pro mládež (na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) - PRODLOUŽENO
Místo výkonu práce: MěÚ Kralupy nad Vltavou,
Palackého nám. 6
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: 9. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: do 16. 3. 2009
Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:
Strážník – čekatel Městské policie Kralupy nad
Vltavou
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou
jednoho roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991
Požadavky:
- fyzická osoba starší 21 let
- státní občan České republiky
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
Požadavky vyhlašovatele:
- vzdělání: ukončené SŠ s maturitou
- dobrá psychická i fyzická kondice (budou provedeny fyzické testy a psychotesty)
- spolehlivost
- aktivní a samostatný přístup k práci
- dobré komunikační schopnosti
- odolnost vůči stresu, schopnost jednat ve stresových situacích
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny „B“
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: 6. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 3. 2009
Více informací o výběrových řízeních na webových stránkách města
www.mestokralupy.cz

Uzávěrka INZERCE i ČLÁNKŮ
je ve čtvrtek 20. 3. v 18 hodin.
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Soutěž
Není vám lhostejné prostředí a okolí, kde žijete?
Chcete zkrášlit město a obdržet hodnotné ceny?
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu ve městě.
Do soutěže je možné zaslat přihlášku do 30. června tohoto roku a pak
již čekat, zda porota Váš dům, okno, balkón či předzahrádku vybere
za nejhezčí. Přihlášky naleznete na www.mestokralupy.cz, v informačním centru MěÚ a v Kulturním a společenském středisku. Porota
bude v průběhu července procházet přihlášené domy a hodnotit ty
nejlepší ze všech. Výsledky budou vyhlášeny v září 2009 v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Výherci obdrží hodnotné ceny.

Přihláška

Jméno: ...........................................................................................
Adresa: ...........................................................................................
tel./ e-mail (pro rychlejší komunikaci): ....................................
Kategorie:
✔ rodinný dům (hodnotí se pouze pohled z ulice od hlavního
vchodu)
✔ panelový dům (hodnotí se celý vchod dohromady)
✔ činžovní dům (hodnotí se celý vchod dohromady)
Přihlášky můžete podávat v informačním centru městského úřadu, v Kulturním a společenském středisku a nebo elektronicky na
e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz do 30. 6. 2009.

Otvírání
cyklostezek
Zveme Vás na symbolické otvírání
kralupských cyklostezek, které se uskuteční

v neděli 22. března 2009.
Pomyslné otvírání bude jízdou na kole
v čele se starostou Petrem Holečkem.
Start je v 9 hodin od základny Klubu
českých turistů v ulici Ke Koupališti.
Trasa povede ulicí Vltavská, nábř. J. Holuba,
přes lávku, podél potoka Masnerovou
stezkou k Dětskému domovu Kralupy na
malé občerstvení. U Dětského domova
se dozvíte informace o nově
připravované cyklostezce vedoucí
do Zeměch, kterou si zároveň
i projedete. Konec trasy je v restauraci
Pod Lipami v Zeměchách. Zde si kromě
oběda můžete poslechnout
pár rad Městské policie
a neformálně
si pohovořit se
starostou města.
Těšíme se na všechny
příznivce kol
všech věkových
kategorií.

Obálku nadepište
heslem „výzdoba“

V případě
nepřízně počasí
(déšť, sníh) se
akce nekoná.

Územní plán města Kralup
O

tom, co je vlastně územní plán, jak
a kdo ho pro město Kralupy zpracovává, kdo přijímá žádosti o změny, kdo tyto
žádosti posuzuje, kolik změn již bylo schváleno a které změny jsou tzv. na stole, jsem
psal již v zářijovém čísle Zpravodaje.
Od té doby došlo k dalšímu významnému
posunu a to, že zastupitelstvo definitivně
schválilo na svém prosincovém zasedání
změnu č.2 územního plánu. Již od počátku roku 2008 Zastupitelstvo města jednalo o dalších žádostech občanů na změny
územního plánu. Celkem bylo občany podáno okolo 50ti žádostí. Všechny žádosti byly posouzeny odborem životního prostředí
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MÚ a postupně předkládány k rozhodnutí
zastupitelstvu.
Žádosti jsou posuzovány z různých hledisek - zda nejsou v rozporu s požadavky
ochrany přírody, zda by nedošlo k záboru
vysoce kvalitní orné půdy, zda se nejedná
o pozemky, které nenavazují na současné
hranice zastavěného území města apod.
Z předložených žádostí zastupitelstvo doporučilo k zapracování do změny č.3 územního plánu okolo 15ti žádostí. Poslední
projednání žádostí byly zastupitelstvem
projednány na únorovém zasedání. Nyní
budou zastupitelstvem doporučené žádosti
o změny územního plánu předány zpraco-

vateli územního plánu města, tj. ateliéru
ÚP – 24, který změny do ÚP zapracuje
a předloží k projednání s dotčenými orgány státní správy.
Po těchto zákonem předepsaných procedurách se návrh změny č.3 ocitne opět na
stole zastupitelů města, kteří musí změnu
č.3 definitivně odsouhlasit. Předpoklad definitivního schválení změny č.3 ÚP je únor
2010. Další změny územního plánu budou
pravděpodobně projednávány až s „úpravou stávajícího územního plánu“, kterou
na základě nového stavebního zákona je
Město nuceno provést nejpozději do konce
roku 2012.
Marek Czechmann, radní města

Informace z radnice

REKONSTRUKCE
městského koupaliště
(dokončení ze str. 1)
Pro splnění hygienických podmínek stanovených OHS a dodržení bezpečnosti, bez
kterých nelze provoz zahájit, je každoročně
nutno do areálu vkládat finanční prostředky ve výši 600 – 800 tisíc Kč. Zejména na
opravu prasklin dna, opravy dilatačních
spár, odlupy stěn, ošetření a nátěry ocelových konstrukcí kolem bazénů, nátěry
bazénových van atd. Dalším problémem je
dodávka vody do bazénů. Dodavatel vody
společnost Synthos a.s., v rámci vlastní investiční modernizace zrušila blokové zařízení, které sloužilo jako stupeň jemné filtrace
a dezinfekce vody pro koupaliště.
Letošní mrazivá zima narušila stav betonů bazénových van a ochozů bazénů v podstatně ve větší míře než v letech předchozích. Stejně tak jsou v kritickém stavu
dlážděné chodníky okolo bazénů.
Pokud by částečná oprava koupaliště proběhla tak jako v minulých letech, rekonstrukce by byla značně finančně náročnější
a nebyla by záruka, že se v dalších letech
neprojeví další a větší poškození bazénů,
které by mohlo vést k dlouholetému uzavření tohoto odpočinkového areálu.

Dotace až 92%
O nutnosti provedení rekonstrukce se jedná
již od roku 2005. Překážkou byl vždy nedostatek financí. Cenový odhad rekonstrukce
je podle zpracované projektové dokumentace
cca 40 mil. Kč. Důvodem proč provést rekonstrukci v roce 2009, je možnost získání dota-

ce až do výše 92% nákladů z regionálního
operačního programu Středočeského kraje,
který je určen pro podporu volnočasových
aktivit. Dalším důvodem je, že v roce 2008
město uspořilo na provozu městského úřadu
a příspěvkových organizací částku cca 20
mil. Kč. Zastupitelstvo města schválilo použít
potřebnou část těchto financí jako spolufinancování k případně získaným dotacím.
V případě nezískání dotací, bude potřeba
řešit dofinancování akce z vlastních zdrojů
nebo půjčkou od finančních ústavů.
Rekonstrukce bude zahrnovat zejména
výstavbu nových bazénů, výstavbu nového
chemického vodního hospodářství, výstavbu nových vodních atrakcí (tobogán, skluzavky, vodní hřib), rekonstrukce provozní
budovy a všech provozních sítí v areálu.
Provedení rekonstrukce zaručí úsporu každoročně vynakládaných finančních prostředků na opravy, sníží náklady na spotřebu vody a významně zvýší atraktivitu
koupaliště pro návštěvníky.
Věřím, že se rekonstrukce letos uskuteční, a že na začátku sezony 2010 bude pro
občany Kralup nad Vltavou připraven nový
moderní odpočinkový areál, který každý
z nás bude rád navštěvovat.
Z důvodu havarijního stavu a generální
opravy městského koupaliště, bude v roce
2009 koupaliště uzavřeno.
Pro potřeby občanů bude jako náhrada
za koupaliště otevřen městský bazén na
Cukrovaru i v letních měsících.
Libor Lesák, místostarosta města
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Fond rozvoje
bydlení
M
ěsto Kralupy v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo v roce 1995 peněžní
fond – „Fond rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“, který
slouží k poskytování půjček na
opravu a modernizaci bytového
fondu vlastníků bytových domů
(tj. i družstevních panelových bytových domů), rodinných domů
a bytů na území města.
Podle stanovených pravidel
a podmínek lze fyzickým i právnickým osobám poskytovat z tohoto fondu půjčky k úhradě nákladů na opravy a modernizaci
bytového fondu. Jedná se např.
o půjčky na obnovu střešní krytiny, dodatečné izolace proti spodní vodě, obnovu fasády, zateplení
obvodového pláště, výměnu oken,
vestavbu bytu do půdních prostor,
zřízení ekologicky vhodného topení a podobně.
Půjčky se poskytují na dobu
4 let a jsou úročeny 3%. Každý rok
vypisuje Město několikrát výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček. Přesto je zájem o půjčky malý. V roce 2008 využilo možnosti
půjček jen 6 občanů a to v celkové
výši okolo 500tis. Kč.
K počátku roku 2009 je na účtu
fondu cca 6 mil. Kč. Pro větší
možnosti využití tohoto fondu dochází v současné době k přehodnocení horní hranice půjček. Pro
představu to znamená např. u výměny oken u bytů částku 50 tis.
Kč, u zateplení fasády bytových
domů částku 100 tis. na 100 m2
zateplované plochy, u zřízení ekologicky vhodného topení částku
100 tis. Kč. Další výběrové řízení
na půjčky z tohoto fondu bude
vyhlášeno koncem dubna 2009.
Formulář na žádost je k dispozici
jednak na městském infocentru,
dále pak na internetové adrese
www.mestokralupy.cz v oddíle
dokumenty ke stažení.
Marek Czechmann,
radní města
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Napsali jste nám

Velké změny na radnici aneb
My hoši, co spolu mluvíme...
Asi nějak takhle by to napsal autor knihy Bylo nás pět, pan Karel Poláček.
Tím se nechci srovnávat s autorem, jehož knihu jsem četl nesčíslněkrát
a čtenáři ji určitě také znají.

K

dyž jsem otevřel Kralupského zpravodaje a přečetl článek Husákovy děti
končí, který byl podepsán iniciálami
J.T., nestačil jsem se divit. Tvůrce tohoto
článku, kterého ani nemohu řádně oslovit,
použil něco, co se vymyká novinářské etice
a spíše se přibližuje parlamentním výrokům
jistého poslance a hejtmana. Myslím si, že
novinářská etika byla někde v popelnici
nebo na smetišti dějin, jak říkají klasikové,
když autor hledal název pro svůj článek.
Inu, zesměšňovat se dá různými způsoby.
Ale pravda je někde úplně jinde.
Pamětníci jistě ještě vzpomenou na články proslulého pisatele Lojzy, který bouřlivě napadal bývalé…..včetně mne, ale sám
dokázal pouze přivést, ve velmi krátké době téměř na mizinu odborovou organizaci,
díky jeho velkolepé a.s. Zvon. Nedávno se
jej jeden můj známý, který byl také na Lojzově tapetě, zeptal, proč již nepíše o tom,
co se děje nyní a dočkal se velmi zajímavé
odpovědi. Už prý není o čem psát.
Jak vidno, je stále o čem psát. Dovolte
mi proto malé zamyšlení na téma uvedené
v názvu článku. Situace v Kralupech se
opět opakuje. Hoši co spolu mluví, se dohodli. Je úplně jedno, že předtím spolu mluvili jiní hoši. Zatímco v minulém volebním
období tento tah s výměnou funkcí provedl
bývalý starosta a tím odstavil současného
starostu z funkce místostarosty, tak nyní
předvedl tento veletoč současný starosta. Je

Poděkování
Ke svému životnímu jubileu jsem obdržela blahopřání
představitelů města Kralup nad Vltavou.
Byla jsem mile překvapena, potěšilo mě to a děkuji
za ně. S manželem se už 15 let, jakkoliv jsme občany
města, ve městě nezdržujeme. „V potu tváře chléb
svůj dobýváme“ prací na chalupě.
Perspektiva dožití do 100 let mě neláká. Bude-li mně chybět zdraví, dobrá nálada a optimismus - končím.
Jsem v porovnání s městem Kralupy v nevýhodě.
Město, ač stárne, se může díky prozíravým komunálním politikům měnit k lepšímu – a to Kralupům
přeji.
A při této příležitosti děkuji za gratulace všem, kteří
si na mne vzpomněli, kteří to se mnou oslavili.
Marie Kozlová, ekonomka v.v
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vidět, že si vzal dobré politické ponaučení
z let minulých.
Město, ale není politická aréna.
Vzpomněl jsem si, jak jsem v loňském
roce u státní zkoušky hovořil mimo jiné
i o politické kultuře v práci obecních zastupitelstev. Téma to bylo velmi zajímavé,
obzvlášť když ve státní zkušební komisi seděli odborníci na tuto problematiku.
V Kralupech však politická kultura některým zastupitelům zcela chybí. Na mne
jednání zastupitelstva, které je možné sledovat v přímém přenosu, dělá spíš dojem
politického kolbiště a ne konstruktivního
jednání o městských záležitostech. Nepřipravenost předsedajícího celé jednání řídit
a zjednat si pořádek, je vždy hlavním důvodem, proč při sledování tohoto napínavého
přenosu, otvírám domácí bar a dávám si
pořádného panáka.
Statistické údaje dokazují, že zatímco
v malých městech a vesnicích táhne zastupitelstvo za jeden provaz bez ohledu na to,
kdo je napravo nebo nalevo, ve větších městech včetně Kralup, se místa radních stávají
zájmem politických skupin. A tak si kladu
otázku, je to proto, že je to lukrativní post
nebo je to proto, že v tom hrají roli i stranické sekretariáty, které chtějí prezentovat
svoji politiku i na obecním kolbišti?
Pan starosta nás ve zpravodaji v jiném
článku podrobně seznámil s tím, co je náplní práce zastupitelstva a rady města. Kdybych si přečetl zákon o obcích, dozvím
se to samé. Tedy číst jej nemusím, protože jsem jej musel ve škole prostudovat
ke státní zkoušce. Spíš bych očekával, že
se dozvím, jak bude vypadat spolupráce
všech zastupitelů. Celé městské zastupitelstvo bylo zvoleno cca 40ti% občanů města.
To znamená, že 60% občanů raději nevolilo. Zajímal se někdo ze zastupitelů proč?
Nebylo to i z důvodů, že občany města nebaví poslouchat neustálé dohadování, které
tady probíhalo v minulém volebním období
a zase se opakuje?
Nebylo by lepší, kdyby zastupitelé zapomenuli na stranické příslušnosti a pracovali
společně? Porovnal jsem si volební programy všech volebních seskupení a nenašel
jsem tam podstatné rozdíly. Všechny se tý-

kají rozvoje města a všechny nabízejí spolupráci na tomto rozvoji.
A kde je ta spolupráce? Neměli by Radu
města tvořit spíš zástupci všech volebních
uskupení než zástupci jenom dvou? Nebyla
by potom mezi všemi zastupiteli jednodušší
informovanost? Zastupitel má hodně společného se slovem zastupovat. Měl by zastupovat zájmy občanů. Já jsem např. volil
konkrétní jména, ne žádné politické strany a nyní zjišťuji, že jsem udělal špatně.
Doufal jsem, že toho, koho si vyberu, bude
za mnou placené daně, které jsou příjmem
i města, pracovat na jeho rozvoji a účelně
tyto peníze využívat. Ale chybami se člověk učí. Jak říká klasik, zvolil jsem si to,
co si zasloužím. Příště už budu chytřejší,
staroušku!
Jistě už slyším hlasy, umí jenom kritizovat, ale sám nic nedělá. Dobrá práce
se přece chválí sama, na to se není potřeba předvádět v mediích. Před 12ti léty
se naší skupině podařilo zachránit téměř
prázdnou polikliniku v Nerudově ulici,
kterou chtělo bývalé zastupitelstvo zrušit
a výhodně prodat. Dnes je zde fungující
zdravotnické zařízení. A slova, která jsem
musel mnohokrát vyslechnout, že máme
opadanou fasádu a je to ostuda města, beru
s nadhledem, protože bližší je košile než
kabát. To, co funguje uvnitř, je důležitější
než nová fasáda. Marně se snažíme již několik let dostat před hlavní vchod do polikliniky zákaz parkovaní, aby zde mohla
bez problémů zaparkovat vozidla záchranné služby, ale skončí to pouze na žlutých
pruzích, které po několika týdnech zmizí.
Dopisů v této věci mám již plný pořadač,
ale vyřešení problému parkování v Nerudově ulici, je stále v nedohlednu.
Luboš Černý

Vážení zastupitelé, pokud jste dočetli
tento článek až sem, zamyslete se prosím
nad svojí prací a hlavně posláním Vaší
funkce.
Vážení spoluobčané, pokud jste Vy dočetli celý článek až sem, udělejte si prosím
vlastní obrázek o politickém dění v našem
městě.
Abych si nemusel myslet, že je to v Kralupech jako ve filmu „Mezi námi zloději“,
kde si páni Musilové o funkci předsedy zahráli kaufcvika a ten kdo prohrál, tu funkci
musel vzít.

Napsali jste nám

FOOT- FAULT kralupského radního
☛ neboli „chyba nohou“ ale též „Přešlap“,
tak lze tenisovou hantýrkou označit počínání staronového radního, kdy se za hranice
pravidel, nejen tenisových, ale především
pravidel slušnosti a politické důvěryhodnosti, dostal svým tvrzení na veřejném zasedání MZ dne 11. 2. 2009, při odůvodňování 100 tisícového příspěvku pro místní
tenisový oddíl, jehož je, jak známo, dlouholetým členem.
Není žádným tajemstvím, že společnost
Synthos v květnu loňského roku věnovala
městu Kralupy nad Vltavou finanční dar ve
výši 2,390.000,-Kč. Obdarovaný, tedy město, se zavázalo, ve smluvních podmínkách
finanční dar použít na účely školství, kultury, ekologie a tělovýchovy – tolik fakta!
Vše v obecné rovině.
Rada města však doporučila MZ ke
schválení rozdělení tohoto finančního daru následovně:
Basketbalový klub junior.................... 300 tis.
Tenisový klub Kaučuk......................... 100 tis.
Zimní stadion..........................................1,8 mil.
Seifertovy Kralupy....................................30 tis.
Ostatní......................................................... 160 tis.

Na dotaz, dle jakého klíče se peníze v dané
výši přerozdělily k uvedeným subjektům, zněla odpověď radního, že takto to bylo podmíněno ve smlouvě s dárcem. Toto jeho tvrzení
na veřejném zasedaní MZ je však v rozporu se zněním smluvních podmínek. K údivu
všech přítomných se dokonce pokusil obhajovat schválení 100 tisícového příspěvku pro
tenis argumentem, že tenisové kurty nejsou
v majetku města. Za vyslovení tohoto hloupého argumentu se zastyděli i zbytky jeho
nejvěrnějších stranických stoupenců. Situace je o to smutnější, že staronový pan radní
byl členem RM, která dala za úkol sportovní
komisi vypracovat systém přerozdělování peněz z darů a části rozpočtu města na činnost
kralupských sportovních klubů dle demokratických a spravedlivých principů.
☛ V tenise „ FOOT- FOULTEM“ ztratíte
možnost výhody prvního podání, případně
ztrátu celého míčku. Náš pan radní svým
„přešlapem“ ztratil mnohem více. V očích
kralupské veřejnosti a jeho bývalých voličů
se stal nedůvěryhodným politikem, prosazujícím osobní protekcionalizmus a elitářství.
Vilímec

Zastavení a stání
V

rozhovoru s ředitelkou MP Mgr. Evou
Kostlivou byla v poslední větě zmínka o problému parkování ve městě. V tom
má pravdu, ale jak se kontroluje? Kontrola
dodržování zákona č.361/2000Sb je jen částečná a neobjektivní.

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
§ 27
1) Řidič nesmí zastavit a stát
c) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním.

Zastavení a stání

Nejvíce kontrol parkování se provádí okolo parkovacích automatů, ale v jiných částech města jen vyjímečně. Myslím, že není
správné pokutovat řidiče za přestupky jen
někde. Buď všude, nebo nikde. Trochu to
dělá dojem, že je vědomě přehlíženo porušování zákona.
A jak je to s bezpečností
na přechodech pro chodce? Nenašel jsem ve městě (kde je větší množství
parkujících aut) přechod,
před kterým by auta stála
5 m. Všude se klade velký
důraz na bezpečnost, ale
asi jen teoreticky.
Nechci napadat práci
MP, jen chci poukázat na
to, že o řešení parkování
se jen mluví.

§ 25
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat
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Reakce na článek

„Vyloučení
nákladní dopravy
z Hybešovy ulice
8. ledna jsem zhlédla reportáž TV
Nova „Kamiony před domem.“
Nadměrný hluk, prach a otřesy
v důsledku nerovného povrchu
jsou více než nepříjemné, avšak
nejsou prý důvodem k umístění
zákazových značek. Mohl by můj
zážitek být tím oním řádným odůvodněním k umístění značek, či
napomoci k nějakému rozumnému
rozhodnutí?
Téměř každý den jsem nucena
projít s kočárkem velmi nebezpečným úsekem před hostincem Krkavec, kde je chodník na několik
desítek vteřin chůze přerušen. Můj
hrůzný zážitek se stal v jeden prosincový den, kdy mi chybělo asi 10
vteřin chůze do zatáčky směrem
na kopec, abych si mohla najet
kočárem na chodník. Ze zatáčky shora vyjel kamion, který mě
snad v poslední vteřině viděl, ale
potřeboval se vyhnout protijedoucímu náklaďáku, který po pravé
straně minul popelnice na tříděný
odpad. Chybělo pár centimetrů,
aby mě, 10ti měsíční dítě a druhé sedmileté, zabil. Dech se mi
v tu chvíli zastavil, vytřeštěnýma
očima jsem zírala na kočár a stála
jako přikovaná. Na tomto místě se
nemám kam vyhnout, je zde obrubník a šikmý sráz k málo používaným vratům, patřícím hospodě
a do zatáčky není vidět. Tento zážitek mi několik večerů skutečně
nepomohl klidně usnout. Je zřejmé, že pokaždé, když zde od té
doby procházím, mám zrychlený
tep, byť kolem nás projede pouze
osobní automobil.
Ulice ve městě by neměla sloužit jen pro automobilovou dopravu, ale také pro bezpečný pohyb
obyvatel. V současné době však
na mnoha úsecích Hybešovy ulice a navazující ulice Minické není
bezpečný pohyb lidí umožněn.
Jana Dekastellová

Jan Vidím
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PODĚKOVÁNÍ
PRO ČESKOU
RAFINÉRSKOU a.s.
Touto cestou chceme poděkovat
společnosti Česká rafinérská a.s.,
za poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,-Kč.
Tato částka bude v roce 2009 použita na částečné pokrytí provozu
/elektrika, voda, plyn, apod./ Středisko sociálních služeb v Kralupech nad
Vltavou - Minicích, které je jedním
z mnoha projektů Arcidiecézní charity
Praha. Součástí Střediska sociálních
služeb je Dům na půl cesty, kde pomáháme mladým lidem, opouštějícím
dětské domovy nebo mladým lidem
z „ulice“, dále pak Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni, kterým vlastní
rodina nechce nebo nemůže pomoci
a Poradnu pro základní sociální poradenství i pro veřejnost.
Naše poděkování patří zejména
panu Ing. Aleši Soukupovi, CSc.
– vedoucímu sekce vztahů s veřejností pro Českou rafinérskou a. s.,
za jeho velký zájem o životní osudy našich klientek a klientů, za jeho
vstřícné jednání a podporu našich
sociálních projektů.
Děkujeme!
klienti a zaměstnanci
Domu na půl cesty a Azylového domu
tel./fax: 315 721 303
www.dpckralupy.cz

Páteční žurnály
III/2009

Vlajka pro Tibet
Od 10. do 17. března 2009 opětovně zavlaje nad kralupským úřadem tibetská
vlajka. Místní samospráva se tak již poněkolikáté přidá k téměř 350 českým
radnicím, které tímto aktem vyjadřují své sympatie k Tibeťanům a jejich touze
po samostatnosti a svobodě.

T

ibeťané po padesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody
slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání,
zadržování a věznění bez udání důvodu
a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve
vězení a to včetně
nezletilých vězňů,
omezování svobody tisku, cenzuře,
uzavírání internetových blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastnické
převýchovné kampaně“ a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek
v klášterech a zákazům oslav tradičních
tibetských svátků. Velkým problémem
zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech
sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak
masivní přesun čínského obyvatelstva na
území Tibetu.

V březnu roku 2008 a v následujících měsících proběhly v Tibetu největší nepokoje
za posledních dvacet let.
Letní Olympijské hry v Pekingu v srpnu
2008 ke zlepšení lidských práv v Tibetu
rozhodně nepřispěly, naopak zvýšily
represe proti Tibeťanům a celé území
Tibetu bylo po celou dobu konání OH
pod dozorem čínské
armády. Podle nejnovějších informací
českých i zahraničních médií čínská vláda zcela absurdně navrhla, aby byl den
násilného potlačení tibetského povstání
v Tibetu vyhlášen svátečním dnem. Tento krok jasně dokládá naprostou ignoraci
respektování základních lidských hodnot,
k jakým dodržování lidských práv bezesporu patří.
Pokud by Vás tato problematika zajímala,
více informací naleznete na webových stránkách: www.tibinfo.cz nebo na www.lungta.cz

Sborník kulturních
a zájmových organizací
Kulturní komise hledá kontakt na všechny kulturní a zájmové organizace, které
by se chtěly prezentovat v připravovaném sborníku kultury a zájmových činností
v kralupském regionu.
Pokud máte zájem, prosíme o vyplnění níže uvedeného dotazníku.
Elektronicky vyplněný dotazník, který je možné stáhnout z webu města na adrese:
www.mestokralupy.cz můžete poslat na adresu Kralupského Zpravodaje
zpravodaj@mestokralupy.cz.

06.03.

dr. Votavová

Nerudova 686
315 724 720

13.03.

dr. Čvančarová

Prokopova ul.
315  725 210

Ručně vyplněný dotazník zašlete, prosím, na poštovní adresu Zpravodaj,
MěÚ Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou nebo na adresu
KaSS, Seifertovo nám. 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

20.03.

dr. Hájková

Veltrusy
315 781 156

Jméno organizace (sdružení, spolku….).....................................................................................

27.03.

dr. Herber

Nerudova 686
315 721 771    

03.04.



dr. Hettychová

Vrchlického ul.
315 726 160

www.mestok ralupy.cz

Specifikace činnosti organizace (sdružení, spolku)................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Hlavní pořádané akce:.................................................................................................................
Kontaktní osoba: . ........................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................
Web:.................................................................................................................................................

Informace z radnice

KZ

Grantové schéma na podporu
zájmových aktivit na rok 2009
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na základě usnesení Rady města
č. 09/06/10/05 ze dne 24. 2. 2009
Termín uzavření příjmu žádostí
je 27. března 2009, žádosti došlé později nebudou posuzovány.
Pro posouzení včasnosti podání
žádosti je rozhodující datum uvedené na otisku podacího razítka pošty. Vyhlášení je zveřejněno na úředních deskách Města
Kralupy nad Vltavou a na webových stránkách www.mestokralupy.cz. Všechny programy jsou
určeny pro fyzické a právnické
osoby působící v Kralupech nad
Vltavou.
I. Program
Podpora volného času
Cíl programu:
Podpořit soustavnou a dlouhodobou zájmovou činnost orientovanou na účelné využití volného
času různých věkových kategorií
a sociálních skupin obyvatelstva.
Podpořeny budou i jednotlivé akce, nabízející naplnění volného
času se zaměřením např. rukodělným, tvůrčím i jinak edukačně-populárním.
Preference:
Vytvoření nových, dosud nepodporovaných aktivit se zaměřením
na mladé občany do 30 let a rodiny s dětmi.
II. Program
Podpora sportu
a tělovýchovy
v roce 2009
Cíl programu:
Podpořit nově založenou soustavnou činnost a jednotlivé akce, které umožňují tělovýchovné,
sportovní a turistické vyžití obyvatel Kralup nad Vltavou s preferencí aktivit orientovaných na
účast všech věkových skupin
včetně rodin a handicapovaných
osob. Grantový program nepostihuje dosavadní neinvestiční
transfery (příspěvky) pro sportovní mládežnické kluby.

Preference:
Sportovní aktivity zaměřené nejen pro děti a mládež, ale i pro
muže nad 50 let. Aktivity reprezentující město.
III. Program
„Občané třetího věku“
Cíl programu:
Podpořit nabídku vzdělávacích,
kulturních a společenských akcí a klubové činnosti pro občany
nad 50 let.
Preference:
Nová klubová činnost pro občany nad 50 let, podpora nových
spolků různého spektra zaměření s cílem podpořit nové sociální
a společenské vztahy.
IV. Program
„Živá kultura v roce 2009“
Cíl programu:
Podpořit rozvoj uměleckých aktivit, realizovaných v projektech
v oblasti divadla, hudby, výstavnictví, tance, poezie, výtvarného
umění, fotografie a filmu.
Preference:
Projekty, které využijí netradičních prostor k veřejnému představení, např. nevyužívané budovy, prostranství.
V. Program
Akce a výročí
roku 2009
Cíl programu:
Podpořit vznik nových tradic i jednorázových akcí zaměřených na podporu společenského života (např.
zábavné sportovní akce, slavnosti,
netradiční formáty včetně happeningů, netradiční oslavy státních
svátků a významných dnů apod.)
Podpořit osvětové a společenské
aktivity zaměřené na připomenutí
výročí událostí, například z let 1949
- založení mezinárodní vojenské organizace NATO a 1999 - vstup ČR
do NATO.

Podpořit dlouhodobě úspěšné
a veřejností oblíbené projekty.
Možnost přispět vlastním programem přidruženým a tematicky navazujícím na akce pořádané městem. Pro příklad: V roce
2009 bude město pořádat „Výstavu kuriozit“, žadatel by mohl například přispět výstavou
kuriózních fotek nebo výrobou
kuriózních předmětů před zraky
návštěvníků akce.
Preference:
Nové nápadité projekty, které
upoutají pozornost veřejnosti
k opomíjeným událostem, místům, osobnostem apod. Do přípravy nebo realizace projektů se mohou zapojit rodiče na
mateřské dovolené nebo senioři.

VIII. Program
„Čisté město“
Cíl programu:
Podpořit akce vedoucí ke zlepšení
životního prostředí a informovanosti občanů v oblasti ekologie.

VI. Program
Městské centrum
- průsečík
historie a budoucnosti
Cíl programu:
Představit historii městského
centra, události, zaniklé budovy i stávající objekty a seznámit
širokou veřejnost s plány revitalizace.
Preference:
Upozornit na průmyslové dědictví
spojené s areály Mlýna a Pivovaru atraktivní formou (například
uměleckou performací).

X. Program
„Odkaz Jaroslava Seiferta“
Cíl programu:
Podpořit pořádání akcí s cílem
seznámení veřejnosti s pestrostí literárních děl a vzbudit v nich
zájem o literaturu. Podpora vydání publikace (například brožura),
která by občanům přiblížila historické události nebo významné
osobnosti města.
Preference:
Rozvoj zájmu o literaturu, jako
nástroje poznání a sebevzdělávání.

VII. Program
„Zdravý život občanů“
Cíl programu:
Podpořit nové i stávající programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, zájmové
spolky a sdružení, jejichž činnost
se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a zdravotní osvětu a výchovu. Podpořit
činnosti zaměřené na zkvalitnění
života seniorů a neziskové sociální služby.

Žádost o udělení grantu musí
být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici na
městském úřadě v Informačním
centru a na webových stránkách
města Kralupy nad Vltavou www.
mestokralupy.cz. Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis
a položkový rozpočet projektu,
dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. Maximální požadovaná částka nesmí přesáhnout
100.000,- Kč.

IX. Program
Preventivní opatření pro
mládež
Cíl programu:
Pořádání akcí pro mládež se zaměřením na prevenci kriminality,
pochopení důležitosti třídění odpadů a dodržování pořádku.
Preference:
Akce na podporu začleňování
sociálně slabších nebo problémových dětí a mládeže do společnosti a snaha zabránit, aby
překročili meze zákona.
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ROZHOVOR s...

Ing. Jaroslavem Zdichem, tajemníkem MěÚ

Funkce tajemníka na radnici
1) Co je hlavní náplní práce tajemníka MěÚ?
1) Postavení a povinnosti tajemníka jsou dány ustanovením §110 zákona č.128/2000Sb.,
o obcích.
Stručně lze zmínit následující:
✗ tajemník je odpovědný za plnění úkolů
OÚ v oblasti samostatné i přenesené působnosti.
✗ plní úkoly uložené mu zastupitelstvem
obce, radou obce a starostou.
✗ plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazeným do OÚ
✗ zúčastňuje se zasedání ZM a RM s hlasem poradním
✗ za plnění úkolů je odpovědný starostovi obce
2) Kolik odborů má MěÚ a kolik
zaměstnanců vlastně řídíte?
V současné době má MěÚ deset odborů
a 117 zaměstnanců.
3) Před Vaším nástupem se po městě
skloňovalo krize úřadu, nebo rozklad.
Bylo vypsáno mnoho výběrových řízení na
jednotlivé pozice. Jak se situace vyvíjí nyní?

Už se zbývající zaměstnanci doplnili? Nebo
se může říci, že je na úřadech obecně velká
fluktuace? Případně, když ano, čím myslíte,
že je to způsobeno?
V době, kdy jsem byl pověřen vedením MěÚ
tj. od 1. 11. 2008 byla situace taková, že bylo
vypsáno 19 výběrových řízení na různá pracovní místa MěÚ. Důvod vzniku této situace
byl ten, že se během roku 2008 realizovaly
změny na MěÚ vyplývající ze závěrů personálního auditu, který proběhl na přelomu

Ing. Jaroslav Zdich
✱ 1949 v Kralupech nad
Vltavou
➤ Vyučen v oboru „Provozní chemik“ na SOU
chemickém v Kralupech
nad Vltavou
➤ 30 let zaměstnán
v podniku Kaučuk a.s.
➤ Při zaměstnání studium
na SPŠCH Praha, poté
na VŠCHT Praha obor ekonomika a řízení
chemického a potravinářského průmyslu.
➤ Na MěÚ v Kralupech n. Vlt. zaměstnán
od 1.7.2005 ve funkci interního auditora.
➤ Od 1.1.2009 jmenován do funkce tajemníka MěÚ.

Celková inventura majetku města
Je potřeba uskutečnit v co nejkratším možném termínu z důvodu větších možností směřování investic v rozpočtu 2009, 2010 a dalších. Do této kategorie patří vybrání majetku
k privatizaci, prodeji nebo pronájmu a určení
majetku, který zůstane ve vlastnictví města.
U toho je potřeba následně stanovit postup jeho rekonstrukcí a oprav (včetně p.o. + škol).

Určit jasné pořadí investic
Pořadí investic je klíčové pro nezbytné žádosti o dotace (nelze žádat o nepřipravené
a nedomluvené akce). Stanovení pořadí je
nutné pro projektovou přípravu akcí a stavebních povolení. Koalice chce najít většinový názor a podporu pro druh investic do
sportu, kultury, bydlení aj.
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4) Má tajemník úřadu nějaké vytyčené cíle,
které v rámci své pozice může uskutečnit?
Jaké máte vy?
Při nástupu do nové funkce si určitě každý
člověk vytýká určité cíle. V mém případě
jako první a prioritní cíl byl stabilizovat
situaci na MěÚ v oblasti personální. Dále
nás čeká připravit a od 1.1.2010 zavést nový
účetně-ekonomický software, což znamená
zvláště pro pracovnice ekonomického odboru mnoho práce nad rámec svých běžných
povinností během celého letošního roku.
Nejenom cíl, ale i určité osobní přání by
pro mě bylo, účastnit se v budoucnu přestěhování do nové budovy městského úřadu.
Děkuji za rozhovor, ZBr.

Priority nové rady města
V minulém čísle jsme vás seznámili
s novou radou města a s její
organizační strukturou, dnes vám
představíme hlavní priority, které si
nová koalice města vytyčila.

let 2007 a 2008. Došlo postupně ke změně
organizační struktury MěÚ a v souvislosti
s tím ke snižování počtu pracovníků úřadu.
Obdobné změny vyvolávají pochopitelně určité napětí v pracovním ovzduší a vzhledem
k tomu, že způsob prosazování těchto změn
nebyl mnohdy prováděn taktním způsobem,
došlo k tomu, že odcházeli i další pracovníci
úřadu nad rámec plánovaných změn.
V současné době je stav počtu pracovníků
MěÚ stabilizován a v budoucnu očekáváme
personální změny pouze v případech jako
je odchod na mateřskou dovolenou, odchod
do důchodu apod.

Nedílnou součástí musí být nalezení směru a optimálního pokračování rekonstrukce
centra města. Tyto kroky zjednoduší návrhy
pro další rozpočty.

Doprava města
Bez vyřešení dopravy nelze zlepšit kvalitu života občanů a čistotu města. Koalice chce zjistit
možnosti, jak zamezit průjezdu těžké dopravy
městem (silnice 2. a 3. třídy od r. 2006 může
daleko více ovlivnit dopravní úřad v pověřené
obci). Důležitou součástí řešení této situace je
obchvat města. Zde je potřeba navázat na rozhovory s krajským úřadem a stanovit termíny
přípravných i samotných prací.
Důležitou prioritou pak také zůstává nekonečný problém s parkováním.

Podpora spolků + sportu
Úzce souvisí s celkovou inventurou majetku města. (Zde jsou prioritami zimní stadion, bazén, hala a KaSS Vltava). Kromě
hmotného investičního majetku chce rada
stanovit za jakých podmínek a v jaké výši
podporovat volnočasové aktivity.

Technické služby města
Také souvisí s celkovou inventurou majetku města. Je potřeba určit směr, kterým se
město chce vydat. Jestli podnikatelsky nebo
se zaměřit na služby městu. S tím souvisí
ekonomický rozbor při sběru komunálního
odpadu. Je lepší zajišťovat přes dodavatelské firmy nebo ve vlastních možnostech?
Technické služby jsou velkým zatížením
rozpočtu. S vybavením jaké mají nelze hospodařit ve schodku.

Územní plán
Město chce vyřešit způsob provádění změn
na žádost majitelů pozemků. Současně s tím
musí určit lokality, kde nebude zájem města
změny územního plánu podporovat, zejména ze zemědělství na výstavbu. Pro investory tak bude město důvěryhodnější, pro majitele pozemků se zjednoduší rozhodování.

Ostatní
Určení jasných odpovědností členů vedení
a rady města a stanovení koncepcí hospodaření odborů.
Libor Lesák
místostarosta města

Městská policie a Policie ČR
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MĚSTSKÁ POLICIE informuje
Jak jsme již v minulých číslech psali, práce MP spočívá z velké části převážně v preventivní činnosti. Březnové vydání je zaměřeno na preventivně bezpečnostní akce, které provádí zdejší Městská policie.
1) Bezpečnostní akce „LIMO“, která je
zaměřena na nalévání alkoholických nápojů
mladistvým. Uvedená bezpečnostní akce je
prováděna za součinnosti pracovnice odboru sociálních věcí (sociálně právní ochrany,
kurátorky pro mládež) ve vybraných restauračních zařízeních, diskotékách apod.
Postup v dané věci se pak odlišuje dle
dané konkrétní situace. Celý skutek může
být kvalifikován jako:
a/ Přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – pokud se prokáže, že konkrétní osoba prodala,
podala nebo jinak umožnila požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let
nebo osobě, o níž lze mít pochybnost, zda
splňuje podmínku věku;
b/ Přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – pokud
se prokáže, že konkrétní osoba úmyslně
umožňuje požívání alkoholických nápojů
osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin
přísněji trestný;
c/ Trestný čin Podávání alkoholických
nápojů mládeži
d/ Správní delikt; o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami; kterého se dopustí provozovatel,
který je fyzickou osobou nebo provozovatel,
který je právnickou osobou.
2) Bezpečnostní akce „JOKER“, která
je zaměřena na hraní na výherních automatech. Uvedená bezpečnostní akce je

prováděna za součinnosti
pracovnice odboru sociálních věcí (sociálně právní ochrany, kurátorky pro
mládež) ve vybraných restauračních zařízeních, hernách
apod. V dané věci se potom jedná pouze o:
a/ Trestný čin, neboť provozovatel umožnil, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji,
který je vybaven technickým zařízením,
které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry;
b/ Správní delikt o loteriích a jiných podobných hrách.
V případě výše uvedeného zjištění strážník MP vždy přivolá na místo Policii ČR,
neboť není oprávněn na místě meritorně
rozhodnout a postupuje v souladu s ustanovením zákona o obecní policii s tím, že
je zde důvodné podezření, že byl spáchán
trestný čin.
3) Bezpečnostní akce „KOLO“, která je
zaměřena na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany
řidičů – cyklistů.
4) Bezpečnostní akce „PES“, která je
zaměřena na dodržování vyhlášky města
o místních poplatcích a vyhlášky města,
kterou se stanoví některá opatření místních
záležitostí veřejného pořádku a k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství.

5) Bezpečnostní akce „OSOBA“, která
je zaměřena na osoby, které odpovídají popisu osob hledaných policií nebo osob pohřešovaných.
6) Bezpečnostní akce „PŘECHOD“, která
je součástí preventivního projektu „Bezpečná cesta do školy“ a je prováděna strážníky
MP každý den od pondělí do pátku.
Všechny uvedené bezpečnostně preventivní akce jsou vždy řádně naplánované,
neboť některé vyžadují větší početní stav
strážníků a některé lze provádět i během
samotného výkonu služby. Je třeba si uvědomit, že každá z výše jmenovaných akcí,
má svůj smysl, který se následně odráží
jak v bezpečnostní tak preventivní složce činností, které vycházejí z příslušných
právních norem upravujících práci Městské
policie.
Mgr. Eva Kostlivá

Amnestie pro držitele neregistrovaných zbraní
P

rvním únorovým dnem letošního roku nabyla účinnosti novela zák. č. 119/2002 Sb.
o zbraních, která se vztahuje nejen na držitele zbrojních průkazů
a licencí, ale může se v některých
případech týkat i ostatních občanů. Jedná se zejména o ty případy,
kdy v minulosti došlo např. k nálezu starších neregistrovaných zbraní, které jsou však plně funkční
a způsobilé k jejich použití.
V praxi to tedy znamená, že
ten kdo má doma zbraň, nebo
její hlavní část, např. hlaveň,
závěr, revolverový válec a jiné,
na kterou nemá povolení, může

využít doby amnestie (od 1.2.2009 do
31.7.2009) a zajít na
kteroukoli policejní
služebnu, zde zbraň
odevzdat, přičemž
nebude trestně stíhán. Nepodaří-li
se orgánům policie
zjistit, že zbraň pochází z trestné
činnosti, nebo, že jí byl spáchán
trestný čin, a ten, kdo zbraň odevzdal o ní projeví zájem, přejde
do jeho vlastnictví.

Informace pro řidiče
Policisté z územního odboru

Mělník by chtěli
touto cestou upozornit řidiče, že
v rámci maximální informovanosti
veřejnosti o změnách ve způsobu
oznamování a šetření dopravních
nehod v rámci našeho regionu,
budou ve spolupráci s provozovateli benzinových čerpacích
stanic distribuovat informační
kartičky.
Pomocí těchto kartiček se policisté snaží řidičům vysvětlit,
v čem novela spočívá a dávají

jim touto cestou návod jak postupovat v případě, že se stanou účastníky dopravní nehody.
Dále kartička obsahuje vybraná
čísla tísňového volání. Kartičky
budou distribuovány v našem
regionu cestou čerpacích stanic,
které provozují čtyři významné
společnosti, a to Shell Czech Republic a.s., ÖMW Česká republika s.r.o., Unipetrol a.s. (stanice
Benzina), Agip Česká republika
s.r.o. (stanice Esso, Agip). Další místo, kde jsou kartičky veřejnosti dostupné, jsou obvodní
oddělení Policie ČR na našem
okrese.
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Informační centrum
– nová otevírací doba
Informační centrum MěÚ Kralupy
nad Vltavou opět obnovilo svou původní otevírací dobu a to:
Po – Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-14:00
(bez polední přestávky) v prostorách MěÚ Kralupy nad Vltavou,
U Cukrovaru 1087, v přízemí vpravo.
IC poskytuje:
● Možnost zaplacení místních
a správních poplatků (především poplatky za odpad) ● Ověřování listin
a podpisů ● Vydávání ověřených výpisů ze systému CzechPoint ● Kopírování černobílé A3, A4 ● Služby podatelny úřadu ● Obsluhuje telefonní
ústřednu ● Zpřístupňuje informace
na informačních tabulích IC ● Poskytuje tiskopisy a návody na životní situace odborů MěÚ ● Je zde umístěna
pokladnička pro veřejnou sbírku na
obnovu kapličky v Lobečku ● Zodpovídá dotazy ústní, telefonické i e-mailové ● Prodej Kralupského zpravodaje
● Půjčuje DVD s Kralupským televizním vysíláním ● Příležitostný prodej
vstupenek na kulturní akce ● Prodej turistických známek a pohlednic
města ● Prodej magnetů s motivy
města.
Nově: ● Výpis z bodového systému
řidičů
Připravujeme: ● nové turistické upomínkové předměty
Eba

Malá prezentace velkého
nápadu v České rafinérské
V

druhé polovině ledna byla ve vestibulu
před konferenční místností administrativní budovy České rafinérské v Kralupech
nad Vltavou umístěna na několika panelech
skromná výstavka prací žáků kralupských
škol Negativní jevy ve městě Kralupy nad
Vltavou očima dětí. Celá akce byla organizována Komisí prevence kriminality MěÚ
v Kralupech nad Vltavou
a podpořena finančním darem České rafinérské v roce 2008.
Proto se při vyhodnocení
soutěže sešli zástupci sponzorského výboru se zástupci města a základní školy
Komenského náměstí, která obsadila soutěž největším
počtem prací, včetně vítězného. Úvodem malé prezentace seznámila Milena Pencová, předsedkyně Komise
prevence kriminality MěÚ
přítomné se záměrem soutěže, v níž se nakonec sešlo spousta výkresů,
koláží, kompozic, článečků, výsledků anket a dokonce i hrané programy zaslaných
z jednotlivých kralupských škol. Komise vybrala ty nejzdařilejší a ty byly umístěny na
panelech. Tyto byly nejprve vystaveny v informačním středisku MěÚ a po té se přesunuly do České rafinérské, posléze budou
putovat dále po Kralupech, včetně umístění
v Kulturním domě Vltava s cílem seznámit

co nejširší veřejnost, co se dětem nelíbí a jak
vnímají postoje dospělých, řekla úvodem Milena Pencová.
Po ocenění vítězného týmu ze ZŠ Komenského, který vytvoří videopořad s anketou
mezi kralupskými občany a její vyhodnocení, kde se žáci nebáli vystoupit před kamerou, promluvil a jak ředitelka základní
Členové vítězného týmu z 9. třídy
ZŠ Komenského náměstí.

Foto : Lenka Pecová
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školy Jiřina Hereinová, tak nová ředitelka
Městské policie Kralupy nad Vltavou Eva
Kostlivá. Ocenily práci žáků i rozhodnutí
České rafinérské podpořit celý projekt, který
dává nový rozměr diskusi o komunálních
problémech ve městě a prostor mladým se
k nim nejen vyjádřit, ale i spolupracovat na
řešení.
Milena Pencová,
Aleš Soukup, vedoucí sekce vztahů
s veřejností, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ

Dotace Středočeského kraje městům a obcím
Protože se v médiích stále opakuje, že Středočeský kraj poskytuje městům a obcím málo
peněz, vydalo vedení kraje tiskovou zprávu, ve které ujasňuje rozdělování financí pro města
a obce v tomto regionu.
„Obcím půjde o půl miliardy korun více, než v předchozím roce. V rozpočtu byl pro
tyto účely vytvořen Fond rozvoje měst a obcí, který disponuje částkou 500 milionů korun. Celkem na rozvoj obcí tak
v letošním roce kraj uvolní více
než jednu miliardu korun. To
je téměř jednou tolik, než kolik
mělo vyčleněno bývalé vedení.
V loňském roce bylo poskytnuto
obcím a dobrovolným svazkům
obcí dotace ve výši 577,382.282
Kč.“ Uvedla Berill Mascheková,
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tisková mluvčí Středočeského
kraje.
Dotace obcím vyčleněné
v rozpočtu na rok 2009
(na tyto prostředky obce dosáhnou prostřednictvím grantových řízení)

❍ Fond hejtmana
8 mil.
❍ Fond mládeže a sportu

25 mil.
❍ Fond primární prevence

3 mil.
❍ Fond obnovy památek

30 mil.
❍ Fond kultury
15 mil.
❍ Fond rozvoje obcí a měst
❍ Fond obnovy památek SK

500 mil.                        
10 mil
❍ Fond obnovy venkova
❍ Humanitární fond – zdra
50 mil. votnictví
10 mil.
❍ Půjčky obcím (na podporu
❍ Humanitární fond zdravotjejich územního rozvoje)
nictví - občanská sdružení

100 mil 
9 mil.

www.mestok ralupy.cz

❍ Fond životního prostředí

121 mil.
❍ Havarijní fond pro ochranu
jakosti vod
10 mil.
(použití na havárie v obcích
– (studny apod.)
❍ Fond ŽP – podpora kraje
k projektům vodohospodářské
infrastruktury
100 mil.
❍ Územní a stavební řízení
– na standardizaci pořizování
územních plánů
1,2 mil.
❍ Humanitární fond sociálních věcí
34 mil.
Celkem 1.026,5 mil. Kč
ZBr.

Zajímavosti

Obce spadající pod působnost města

KZ

Dětské hřiště

Kralup nad Vltavou, 9. díl
O

Úprava plavební úžiny

Příjezdová cesta do Dolan

níků s červenou hvězdou. Dolanská tvrz se
poprvé připomíná v roce 1406. Okolo roku
1430 získali ves s tvrzí páni z Valdeka. Jiná část Dolan s dvorem patřila v 16. století
Štrouchům z Chlumku a pak byla připojena k Mikovicím, které drželi Boryňové
ze Lhoty. Vrchnostenskou správu ukončilo
zrušení nevolnictví v roce 1848. Na konci
19. století Dolany patřily k okresu Velvary
a k hejtmanství Slaný. V té době se staly
proslulými „dolanské švestky“ pocházející
z obce Dolany.
Občanská vybavenost, IS, podnikání: V obci najdeme MŠ, ZŠ, úřadovnu OÚ. IS: elektřina, kanalizace (částečně), vodovod. Firmy
působící v obci: Petr Holouš-Hope – autodoprava, stěhování, M. Sussmilchová – pěstování a prodej rododendronů, P. Klír – opravy karosérií. Povodí Vltavy zde provozuje
Vodní dílo Dolany. Dále zde najdeme také
Kynologickou organizaci Dolany – Vltava,
která provádí cvičení psů pod odborným
dohledem.
Společenský život a aktivity občanů: V obci
působí spolek: TJ Sokol Dolany (www.sokoldolany.cz) – poskytuje občanům možnost
Pohled z druhého břehu

DOLANY

sportování – fotbal, tenis, turistika. Obec
má přehledné internetové stránky, kde je
možné nahlédnout i do starých kronik obce,
najít si např. vlakové spojení, nebo důležité
informace pro občany. 
L.P.
Letecký pohled na obec Dolany

2X foto: jiří Kupka

bec má 2 části (Dolany, Debrno)
Počet obyvatel: 769
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca
3km
Dostupnost: Do obce se dostaneme po
s. 0082, která míří směrem na Debrno, před
kterým odbočíme doleva na s. 0080. Ta
nás dovede do Dolan. V obci je železniční
zastávka Dolany na trati Kralupy nad Vltavou – Praha.
Zajímavosti obce (příroda, historie, …):
Nadmořská výška je 192 m.n.m. Obec leží
ve vltavském údolí na levém břehu řeky.
Pěšky nebo na kole se můžeme vydat do Dolan po stezce podél řeky. Tuto cestu ovšem
doporučuji využít pouze v příhodném suchém počasí. Z Kralup se do Dolan také můžeme dostat cestou přes vrch Nehošť (268
m.n.m.). Odtud je pěkný výhled do kraje.
V údolí Turského potoka leží osada Debrno,
v jejímž zastavěném území je vyhlášena památková zóna. Většina obcí v prostoru mezi
Prahou a Mělníkem je starobylého založení
a archeologické nálezy dokládají, že Dolany
i Debrno nejsou výjimkou. Sídelní struktura
této oblasti je v zásadě stabilizována již od
doby raného středověku, to jest od 10. až
11. století. Její kořeny však sahají mnohde
ještě do starších prehistorických období.
Z prostoru obce Dolany pocházejí archeologické nálezy patřící lidu kultury knovízské
(cca 6. stol. před počátkem letopočtu), stopy
sídliště a jednotlivé slovanské hroby jsou
datovány do 10. století. Další četné archeologické nálezy pocházejí z plošin v okolí
Debrna, Turska a Holubic. Obec Dolany se
v pramenech poprvé objevuje v roce 1318
v přídomku Přibyslava z Dolan. Jeho potomci, vladykové z Dolan, se stali předky
českého panského rodu Mladotů ze Solopysk. Ješek Prosinka z Dolan prodal v roce
1337 Dolany pražskému konventu křížov-
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Městská knihovna

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou
Zábavný rok s knihovnou
8. - březnové kolo:
„JARO“
A už je tady březen, první jarní měsíc. Příliš teplo sice ještě nebývá a občas se nám
zima připomene mrazem a vánicí, ale dny
se přece jen prodlužují a sem tam nám jaro
pošle milý pozdrav – modrou oblohu, zářící sluníčko, sněženky a bledule. Čas od
času dokonce na březen připadnou Velikonoce. Zatímco ještě čekáme za kamny, můžeme si to pravé jaro pozvat domů dříve.
Zapojte svou fantazii a podělte se s námi
o to, co vám jaro a Velikonoce zpříjemňuje
(obrázky, fotografie, ruční a výtvarné práce – jarní či velikonoční dekorace, kraslice,
pomlázky, výšivky, květinové vazby, výrobky z různých materiálů – papír, textil, dřevo, těsto, sláma, další přírodní materiály...).

Kniha mého srdce
Č

eská televize připravuje ve spolupráci
s Českým rozhlasem, Svazem českých
knihkupců a nakladatelů a s knihovnami
ČR pořad „Kniha mého srdce“, jehož cílem
je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
Jedná se o formát pořadu, který uvedla
v roce 2003 britská BBC po názvem „The
Big Read“. Akce proběhne v období od po-

čátku dubna a vyvrcholí počátkem října
v Týdnu knihoven, ve kterém Česká televize nejoblíbenější knihu vyhlásí.
První koordinovanou akcí SKIP (Svaz
knihovníků a informačních pracovníků) je
Týden čtení od 9. do 15. března. V těchto
dnech můžete odevzdat nebo vyplnit v naší
knihovně anketní lístek, který nám napoví,
o jaké tituly máte zájem.

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
se připojuje

k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy společnou akcí k podpoře dětského čtenářství a k propagaci soustavné četby, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Bližší informace získáte na telefonním čísle dětského oddělení 315 727 852.
Přihlášky vydáváme registrovaným čtenářům ve věku od 6 do 12 let od 2. března.

NOC S ANDERSENEM
ve spolupráci s Městským muzeem
proběhne z 3. na 4. dubna 2009.

Uzávěrka soutěže je 6. dubna 2009.
Příspěvky označené jménem a věkem odevzdávejte v MěK. Nezapomeňte na uvedení
kontaktu (adresa, tel. číslo).
Na hrací karty vám potvrdíme účast v osmém
kole soutěže.
Noví soutěžící od nás karty dostanou a mohou
se zapojit i do zbývajících kol. Na někoho z vás
čeká odměna.
Z vašich prací připravíme v knihovně výstavku.

Vážení rodiče, milé děti,
naše knihovna se opět připojuje ke společné
sbírce na první dětský hospic v Malejovicích,
kde se léčí děti se zákeřnou chorobou.
První dětský hospic v ČR v Malejovicích buduje nadační fond Klíček. Jeho veřejná sbírka byla registrována ministerstvem vnitra
v roce 1999.
V loňském roce bylo při akci Noc s Andersenem vybráno celkem 15.933,- Kč.
Pomozte dětem, které nemohou být s námi,
a v tento večer plný her a pohádek se zapojte do krátkodobé jednodenní akce alespoň symbolickým příspěvkem, který můžete
odevzdat v MěK v pátek 3. dubna.
INZERCE

Vážené čtenářky a čtenáři,
uvítali byste rozšíření knihovního fondu naší knihovny? Pokud vám u nás některé
tituly chybí, napište nám jejich názvy a autory, a my se je pokusíme doplnit:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
4. .................................................................................................................
5. .................................................................................................................
6. .................................................................................................................
Vaše knihovna
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Zajímavosti
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Vzpomínka na kralupského olympionika
Kralupy se vždy mohly pochlubit řadou vynikajících
sportovců. V paměti ještě máme reprezentanta
Československa ve vzpírání Václava Syrového
a v současné době celou řadu úspěšných kralupských
sportovců. Připomeňme si dnes kralupského rodáka
Lubomíra Nácovského.

L

ubomír Nácovský se narodil 26. května 1935
v Kralupech nad Vltavou. Po
studiu na Střední průmyslové škole chemické v Praze
nastoupil do kralupského závodu Barvy a laky jako mistr
provozu. Věnoval se sportovní střelbě z rychlopalné pistole a brzy dosáhl úspěchu
na poli domácím i mezinárodním.
Nácovský byl několikrát mistrem republiky. Byl druhým
na mistrovství Evropy a mis-

trem světa v družstvech v roce
1969 a v roce 1970.
Životního úspěchu dosáhl Nácovský na letních olympijských
hrách v Tokiu v roce 1964. Čechoslováci si tehdy z Japonska
přivezli řadu zlatých, stříbrných
a bronzových medailí. Nejznámější je první místo gymnastky
Věry Čáslavské. Lubomír Nácovský získal za střelbu z rychlopalné pistole bronzovou medaili.
Za skvělou reprezentaci dostal
po návratu domů titul „zasloužilý mistr sportu“.

Lubomír Nácovský (vpravo) přijímá
bronzovou medaili na letních
olympijských hrách v Tokiu v roce 1964.

Za své úspěchy vděčil usilovnému tréninku. Denně zůstával
po zaměstnání v areálu závodu
Barvy a laky a cvičil se ve střel-

bě. Neznal soboty a neděle.
Smrt ho zastihla náhle ve věku nedožitých 47 let v březnu
roku 1982. Ing. Josef Stupka

Jak se probouzejí sochy z mikovické štátue
T

ěm, kteří často projíždějí křižovatkou Velvarské
ulice a ulice 28. října, jistě neunikly stavební
aktivity v blízkosti komunikace. Pár metrů od místa,
kde stával sloup Panny Marie bolestné, vyrostla podesta, která se stala příslibem návratu jedné z nejkrásnějších kralupských památek. Od roku 1980,
kdy byl sloup rozebrán, aby byl „uchráněn“ před
automobilovou dopravou, na památce důkladně
hlodal zub času. Tu na dvoře dýhárny, tu na dvoře
technických služeb. Některé její části se dokonce
ztratily a jiné byly zase v takovém stavu, že je pro
plán znovuvztyčení bylo potřeba nově vytesat.
Sochy čtyř světic, kterým na dlouhou dobu poskytl
úkryt kralupský kostel, se dnes pozvolna probouzejí
v ateliéru restaurátorů. O tom, kolik práce je ještě čeká, jsme si přišli popovídat se sochařským mistrem
a pokračovatelem rodinné tradice Jakubem Raflem,
který jim navrací nejen tvář, ale i život.
Před tím, než se mohlo začít se samotnou rekonstrukcí, bylo potřeba sochy důkladně očistit a zbavit
je starého tmelení včetně nepůvodních částí pocházejících z dřívějších oprav. Ty mnohdy neodpovídaly originální kompozici a materiál, kterým byly
k původnímu kameni připojeny, měl na tělo soch
negativní vliv. Aby kámen, narušovaný deštěm a větrem, opětovně získal svoji pevnost a soudržnost,
byl navíc napuštěn organokřemičitany, které ve
struktuře pískovce utvořily nové vazby.
Nejnáročnější část restaurování však sochy teprve čeká. „Odlíčené“ a zbavené zásahů z roku 1943
a 1960, čekají na rozhodnutí, jak se při jejich rekon-

strukci bude pokračovat. Sloup
byl opětovně prohlášen za národní
kulturní památku, a tak koncepce
oprav podléhá schválení Národním památkovým ústavem. Které
části budou domodelovány, a jaké
artefakty sochám přibudou, nyní
záleží na rozhodnutí odborníků.
Každá ze světic měla kdysi své
kovové atributy, které je identifikovaly a s jejichž ztrátou tak přišly
o část své identity. U postav Panny Marie, sv. Anny
a Terezie je zřejmé, koho sochy představují. Otazník
však zůstává u čtvrté ženy s knihou. Může představovat jak svatou Kateřinu, tak svatou Helenu.
Vzhledem k ideové koncepci díla je ale nejvíce pravděpodobné, že se jedná o Kateřinu Sienskou. Sloup
byl vztyčen po morové ráně kolem roku 1713 a Panna
Marie s mečem zabodnutým v srdci symbolizovala bolest a utrpení, které s sebou černá nemoc nesla. Její
matka - svatá Anna - na štátui vystupuje coby učitelka
víry. Za tu je považována i svatá Terezie z Ávily, a tak se
lze domnívat, že stejnou roli zde měla i třetí žena. Zdá
se být logické, že v době morových útrap byly vyzdvihovány právě ty světice, které upevňovaly víru a samy
prodělaly těžké nemoci. Terezie (zpodobňovaná s planoucím srdcem) vážně onemocněla v klášteře a Kateřina (autorka 381 náboženských spisů) prodělala
neštovice, které jí znetvořily obličej. Právě ona je často
zobrazována jako opatrovnice nakažených morem,
neboť sama unikla smrti a modlitbami zvítězila nad

Restaurátor a ak. sochař Jakub Rafl ukazuje rozsah chybějících částí,
které bude potřeba domodelovat.
Socha sv. Anny měla po předešlé rekonstrukci prázdné ruce, napřažené
směrem k divákovi. Dle stop a zářezu
na drapérii lze usuzovat, že původní originál v ruce držel knihu, která
zdůrazňovala roli „učitelky víry“. Právě kniha by tak měla být atributem,
který soše po rekonstrukci přibude.
těžkou nemocí. Takovýto výklad by odpovídal symbolice utrpení a naděje plynoucí z návratu k víře.
To vše jsou ale pouhé úvahy, a jaké atributy tato socha dostane (zda kříž, lilii nebo žezlo), bude záležet na
stanovisku historiků. Na bedrech restaurátorů je nyní
rozhodnutí, do jaké míry provést modelaci chybějících
částí. Zda sochám vrátit podobu, jakou měly v době
svého vzniku, nebo zda domodelovat jen nezbytně nutné části a uměleckému dílu ponechat stopy po jejich
stáří. Ze slov pana Rafla se však můžeme těšit na to,
že sochy budou mít opět svoji tvář, která bude podobná té, jež na kolemjdoucí hleděla před staletími.
Ostatně o tom, že ateliér rodiny Raflových dokáže probouzet kámen, svědčí i opravená socha
sv. Jana Nepomuckého před minickým kostelem.
Na to, že mikovická štátue bude znovu vztyčena
v místech, kde ji nechala postavit velkovévodkyně
Anna Marie Františka Toskánská, se můžeme těšit
již v průběhu tohoto roku.
Jindřich Havlík, zastupitel
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Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se dožívají
V březnu 2009
významných životních jubileí.
85 let Karhanová Božena
Fojtíková Milada
Andrlová Františka
80 let Doudová Marta
Červenka Ladislav
Kratinová Blažena
Nedvědová Jana
Vránek Jiří
Černá Jiřina

Sdružení rodáků a příznivců města
A

metystová čajovna bude 11. března
v 16 hodin hostit rodáky a naše příz
nivce. Předcházet bude krátké povídání
o čajích, bylinách a přírodních produktech, posléze je připravena ochutnávka.
Po ochutnávce je možné si objednat samostatně z bohaté nabídky čajovny dle
vlastního výběru.
Akci zajistila paní Holeková.

B. Fabiánová

Městský klub důchodců

Přejeme jim hodně zdraví, radosti
a spokojenosti

J

Poděkování
Srdečně děkujeme paní Holekové a paní Daňhelové
z městského úřadu v Kralupech za návštěvu, blahopřání a dárek k 90. narozeninám naší maminky
a babičky, paní Jiřiny Jarské. Tato milá pozornost
ji i nás velmi potěšila.
Rodina Jarských

e tu březen, nejkrásnější měsíc v roce.
Probouzí se příroda a lidem v žilách
proudí nejen krev, ale i k životu budící míza. Velmi dobře je to vidět u členů MKD.
Jsou čilejší a s velkou chutí se pouštějí do
akcí, které v klubu připravujeme. A jaké to
jsou? Například jsme vyměnili výstavu ručních prací v České Spořitelně ze zimní na
jarní. Také jsme vybrali pro pejsky v Městském útulku krásnou částku 1.353 Kč. Věnujeme se i oblíbeným zájezdům. Jeden z prvních, který budeme pořádat v dubnu, bude
prohlídka Lobkovic, Brandýsu nad Labem,

Dne 10. března si připomeneme 100. výročí
narození p. Josefa Dandy, řezníka, uzenáře
z Kralup nad Vltavou – Lobečku. Dne 13. dubna
uplyne 26 let od jeho úmrtí. Klademe kytici na
hrob. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále s láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou a syn Josef s rodinou.
Dne 11. 3. 2009 vzpomeneme 3. výročí úmrtí mého manžela, tatínka, tchána, dědečka, pana Václava Struneckého.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte.
Manželka Věra, syn Tomáš s rodinou

Dne 13. března 2009 s hlubokým zármutkem vzpomeneme 2. výročí neočekávaného
odchodu milované manželky, maminky,
babičky a prababičky, paní Milady Pichové.
Vzpomínají manžel Vladislav, dcera Milada a Jakub, syn
Miroslav s Veronikou, Barborou a Markétou, vnučka Kateřina s Pavlem, pravnučka Verunka. Za tichou vzpomínku pak
děkujeme všem přátelům a známým.

Dne 16. 3. 2009 uplyne 8 let od úmrtí mého
manžela Petra Štěpána, automechanika
z Kralup. Vzpomeňte s námi.
Manželka a děti.

Jsou rány, co čas nezahojí, a ztráty které
nepřebolí.
Smutným dnem pro nás zůstává 2. březen,
kdy nám před 7. roky zemřel náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Čestmír Novák
z Kralup č. 514. S láskou stále vzpomínají manželka Maruš
a dcery Marie Pichová, Hana Kábová s rodinami.

Dne 11. 3. 2009 tomu bude 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, dědeček
a pradědeček, pan František Poláček. Stále
vzpomínají manželka Marie, dcera Marie
a syn František s rodinami.

Dne 19.března 2009 uplyne smutný rok, kdy
nás navždy opustila drahá manželka, obětavá
maminka a babička paní Božena Procházková. Kdo jste ji znali, věnujte ji, prosím, tichou
vzpomínku. Stále vzpomíná manžel Jiří a syn Ivan s rodinou.

Blahopřání
Dne 6. března oslaví Petr a Renata
Christovi 40 let společného života. Do dalších společných let jim
hodně zdraví a štěstí přejí dcery
Renata a Andrea.

www.mestok ralupy.cz

Přerova nad Labem a Nymburku. Tentokrát
se budeme zajímat spíše o přírodu a krajinu. Podíváme se do muzeí, neboť je tam
vstup mírnější než do hradů či zámků.
I letos se připravujeme na výstavu ručních prací v Lysé nad Labem. Již několik
let se účastníme této soutěže a vždy jsme
se umístili na skvělých místech. Držte nám
palce, aby se nám to povedlo znovu letos
v dubnu, kdy se tato výstava pořádá.
V příštím čísle vás seznámíme s dalším
připravovaným výletem.
Členové MKD

33. sezóna Kruhu přátel
Prahy – rok 2009

VZPOMÍNKY
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Mylně se domnívá ten, který si myslí, že
na podobnou akci v místě si může dojít sám,
ale nedojde. Mnoho lidí ani nepostřehlo, že
v Kralupech vůbec nějaká čajovna je, nebo
postřehlo, ale nenavštívilo. Můžete to zkusit
s námi, budete překvapeni.
Těšíme se na vás v Ametystové čajovně
11. 3. od 16 hodin.

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy
zve své členy na prohlídku
státního zámku v Mníšku pod Brdy
Kdy? V sobotu 28. března 2009

V zámku je instalována expozice,
která je věnována stylu života
drobné šlechty v letech 1918 – 1938.
Odjezd z kralupského nádraží
v 8.44 hodin. Z Masarykova nádraží
pojedeme metrem do stanice
Smíchovské nádraží a odtud
v 10 hodin dále autobusem do
Mníšku pod Brdy. Ostatní se mohou
připojit v10. 30 hodin na náměstí
v Mníšku pod Brdy.
Akci připravila: Věra Stránská

Zajímavosti

KZ

Seifertovy Kralupy 2009 Březnové svátky a obyčeje
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka
Jaroslava Seiferta
autorskou literární soutěž v rámci
14. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy
Literární soutěž je určená 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 ve čtyřech exemplářích.
Jedna z básní musí mít formu sonetu.
Soutěž je anonymní a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.
Práce budou zasílány poštou a zásilka bude obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm a adresou školy nebo zaměstnavatelem autora.  
Zaslané práce se nevracejí.
Uzávěrka je 12.6.2009.
Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny a bude z nich vydán sborník Slavík nezpívá špatně.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy, který se bude konat ve dnech 18. - 20. září 2009.
Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy n.Vlt., „Seifertovy Kralupy“,
k rukám L. Moravcové, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy n.Vlt.,
telefon 315 739 888 – e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz

Kynologické cvičiště
Kralupy - Strachov
M

áte problémy s pejskem nebo chcete jen přijít mezi
ostatní psí nadšence? Přijďte na
naše kynologické cvičiště, které
je otevřeno každou sobotu od
9 hodin pro všechny psí rasy
i věkové kategorie.

Připravujeme:
✘ 7. 3. 2009 - Bonitace a svod
rotvajlerů
✘ 31. 3. 2009 - Agility poprvé
v Kralupech
v úterý od 16 hodin seznamo-

vací odpoledne se psím sportem
zvaným Agility
✘ Od 7. 4. 2009 každé úterý
Agility kurz pro přihlášené zájemce - více informací na našich
internetových stránkách:
www.zkokralupy.cz
Připravujeme: Kralupský Voříšek, Kralupská Ťapka.
Kde nás najdete: v Lobečku
za městským koupalištěm, po
betonové cestě k Strachovskému statku, před ním vpravo je
závora ke cvičišti.

Sv. Řehoř (12. březen) – Pocházel z rodiny římského senátora, žil v 6. stol. Zvolil si život
duchovního a nakonec se stal
jedním z nejvýznamnějších papežů. Stal se světcem a od 13.
stol. je nazýván církevním učitelem. Celé jeho jméno zní Řehoř
I. Veliký. Den sv. Řehoře býval
slaven jako svátek žáků a školáků. Ve školách se neučilo a děti
chodily ten den koledovat v převlecích za řehořské vojáky.
Postní doba (únor – březen)
– Předvelikonoční půst je dost
dlouhý, začíná hned druhý den
po masopustu. Popeleční středa byla prvním dnem půstu, od
11. stol. dělával kněz věřícím
na čelo křížek z popela (popelec). Tento prach se získával ze
spálených posvěcených kočiček
z minulého roku.
Postní neděle:
První neděle byla Černá, ženy
nenosily pestré šátky. Někde se
jí také říká Pučálka, podle postního jídla z luštěnin.
Druhá neděle se nazývala většinou Pražná, opět podle pokrmu (pražmo – nedozrálé obilí
upražené na pánvi – velmi zdravé vegetariánské jídlo).
Třetí neděle se u nás ujala
jako Kýchavná – kýchne-li tuto
neděli člověk třikrát, bude celý
rok zdravý.

Čtvrtá neděle se stala Družbadlnicí – v tento den se totiž
uvolňovala přísná postní pravidla a lidé se opět mohli začít
bavit. Družba se ženichem chodili na seznamovací návštěvu
do domu budoucí nevěsty.
Pátá neděle – Smrtná, v kostelech se zahalovaly kříže.
Šestá neděle – Květná byla
poslední a nesla se ve znamení
Kristova příchodu do Jeruzaléma, kdy byl vítán palmovými
ratolestmi. U nás tuto funkci
převzaly větvičky jívy, které se
daly v kostele posvětit, a tím
získaly magickou moc (ochrana proti zlým silám, nemocem,
dávaly se za obrázek svatých
nebo za kříž).
Vynášení smrti a přinášení léta
– tento svátek má kořeny v pohanských obřadech, smrt představovala zimu, lidé se těšili na
léto, teplo, slunce. Ve 14. stol.
byl tento zvyk tak v nelibosti
církve, že byl dokonce zakázán.
Smrtka byla figurína Morana,
Mořena, nebo Smrtholka. Mládež vynesla smrtku společně
z vesnice a hodila ji do vody.
Dívčí záležitostí bylo přinášení
léta, kolední obchůzka vesnice
s koledami a říkadly. Léto symbolizoval ozdobený stromek nebo loutka dítěte v peřince.
L.P.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy
předního českého grafika

akademického malíře Jana Kavana
do kralupské Galerie VK37,
která se koná v pátek 6. března od 17 hodin.
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Kino Vltava Kralupy – BŘEZEN 2009
Náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2,
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,
tel. 315 726 101

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
Brad Pitt v roli muže, který se narodil na konci 1. světové
války jako osmdesátiletý stařec a na rozdíl od ostatních
lidí ho čeká mládnutí, při kterém jej časem provází éterická Cate Blanchett. 13 nominací na Oscara. Filmová
romance roku.
Vall-I

mimořádná jarně prázdninová nabídka

foto: bioscop

9. po
Wall-E, USA, 103 min., ŠÚP, D, 40,- Kč

1. 3. ne 16.30
16.15 autogramiáda
16.30 pohádku zahájí tvůrci filmu
18.15 beseda s diváky
40,-Kč pro všechny, kteří přijdou v úplných kostýmech
princů, princezen, králů, čertů a čertic
80,-Kč pro diváky bez kostýmů
Výměna
1. 3. ne
Changeling, USA, 142 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

20.00

Na motivy skutečné události z přelomu 20. a 30. let
minulého století vypráví Clint Eastwood retro příběh ženy, které se po zmizení jejího syna policie snažila vnutit
úplně cizí dítě...
Peklo s princeznou
2. – 4. po-st
ČR, 95 min., 80,-Kč

17.30

17.30

Na pusté Zemi, kde už nežijí lidé a ani nic jiného, jako
zázrakem přežil jeden uklízecí robot, plnící jednoduché
poslání: lisovat odpadky. A tu se zjeví ona, EVA - průzkumná sonda, do které se zamiluje a prožije s ní vesmírnou love story. Animovaný hit loňského léta.

17.30

Animovaná komedie o Poovi, nejlínější pandě na světě,
kterou proroctví určí za „vyvoleného“, a Po se tudíž zač
ne školit v kung-fu, aby mohl vzdorovat nepřátelům.

Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se
stanou součástí prvního přistání na Měsíc. Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro
všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný
vizuální zážitek. Více na www.cestanamesic3d.cz
Underworld: Vzpoura Lycanů

foto: falcon

12. čt, 13. pá, 14. - 18. so-st
ČR, 115 min., 90,-Kč

20.00

Hudební příběh nejslavnější cikánské primášky Cinky
Panny, která žila a tvořila na pomezí dvou světů: šlechty,
které hrála a cikánské komunity, kde žila.
Podivuhodný případ Benjamina Buttona

Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník

6. – 8. pá-so 20.00
The Curious case of Benjamin Button, USA, 166min., ŠÚ,
12, T, 80,-Kč

mimořádná jarně prázdninová nabídka
13. pá 
17.30
High musical year 3: Senior year, USA, 112 min., T, 40,-Kč

www.mestok ralupy.cz

20. pá
17.30
21.-22. so-ne
15.00, 17.30
Fly me to the Moon 3D, Bel., 85 min., D, 90,-Kč

23. – 24. po-út
20.00
Underworld: Rise of Lycans, USA, 92 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která
řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. Její život dále
oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale
zejména vztah s lékařem záchranné služby. Nová romantická komedie Marie Poledňákové s plejádou známých herců – Jiřím Bartoškou, Oldřichem Kaiserem,
Evou Holubovou, Naďou Konvalinkovou...
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Cesta na Měsíc 3D

Kung Fu Panda mimořádná jarně prázdninová nabídka
11. st
USA, 92 min., ŠÚP, D, 40,-Kč

Deník nymfomanky

20.00

Komiksově stylizovaný akční nářez a la Sin City o policistovi, který se po záhadné smrti vrací jako Spirit, aby
bojoval se zločinem v Central City. Režie Frank Miller,
autor komiksů 300 a Sin City.

Tank je pohledný mládenec, který si občas přivydělává
jednoduchou fintou. Obrací se na něj muži, se kterými
se právě rozešly jejich partnerky. Tank vždy dotyčnou
dívku sbalí a posléze se k ní začne chovat tak příšerně, že tato dáma se otřesena ještě ráda rychle vrátí ke
svému bývalému. Jenže všeho do času...

2. – 4. po-st
20.00
Diario de una ninfómana, Španělsko, 100 min., ŠÚ, 18,
T, 80,-Kč

Cinka Panna

20.00

Kamarádova holka

Nová česká pohádka o tom, co se stane, když má hodný
král starosti a tvrdohlavá princezna Aneta si nechce vzít
nešikovného prince Jeronýma. Bude válka nebo svatba? Kdepak... Z pekla peklo, v Pekle pomsta a na zemi
pěkná mela... Ale hlavně spousta legrace!

5. čt
SR, 130 min., 15, 80,-Kč

Spirit
19.-22. čt-ne
The Spirit, USA, 108 min., ŠÚ, 12 T, 80,-Kč

9. po, 10. út, 11. st
20.00
My best friend’s girl, USA, 102 min., 15, T, 80,-Kč

Líbáš jako Bůh

Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv
a kdekoliv. Její deník je svědkem všech milostných eskapád se spoustou pikantních detailů...

Po mimořádném úspěchu dvojice studentských muzikálů, natočených pro TV, se na stříbrná plátna dostává díl
třetí, věnovaný osobním vztahům a přípravě závěrečné
hudebně-taneční megashow.

foto: intersonic

Peklo s princeznou

V pořadí již třetí film o válce mezi upíry a vlkodlaky dějově nenavazuje na dva filmy předchozí, ale je jejich
prequelem tj., jak to všechno začalo.
Che Guevara Revoluce
25. – 26. st-čt
20.00
The Argentine, USA/Fr./Šp., 131 min., ŠÚ, T, 80,-Kč
26. listopadu 1956. Fidel Castro se plaví na Kubu
s osmdesáti povstalci. Jedním z nich je i Ernesto „Che“
Guevara, argentinský doktor, který sdílí s Castrem společný cíl – svrhnout diktátora Fulgencia Batistu. Tento první ze dvou filmů zachycuje vzestup Che během
kubánské revoluce, od doktora – přes velitele – k hrdinovi revoluce.   
Příběh o Zoufálkovi
27.-29. pá-ne
17.30
The Tale of Despereaux, USA, 94 min., ŠÚP, D, 80,-Kč
„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči
i pro duši.“ Hrdinou animovaného příběhu je myšák

Rozhovor
Ocas ještěrky

foto: bontonfilm

28.-30. so-po
ČR, 90 min., 80,-Kč

s velkýma ušima, který se odjakživa touží stát hrdinou.
Podaří se mu to při pokusu zachránit princeznu?
Farma zvířat - Projekt 100
27. pá
Animal farm, VB, 80 min., T, 60,-Kč

20.00

Animovaná Farma zvířat je adaptací slavné stejnojmenné bajky George Orwella o nebezpečí totalitních systémů, jenž se stal ostrou kritikou stalinského režimu..

20.00

Narození Josefa provází věštba – zemře ve věku 29
let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem,
a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným
Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň
ho však přivádí do stále větších problémů. Zdá se, že
nově poznaná láska je nalezením smyslu jeho života,
ale dramatický sled událostí vystaví Josefa zkouškám,
které mu pomohou změnit sebe i svůj osud...
Milk
31. – 1.4. út-st
USA, 128 min., 12, T, 80,-Kč

20.00

Režisér Gus Van Sant a herec Sean Penn oživili příběh člověka, který je do dnešní doby považován za
jednoho z největších mučedníků americké historie.
Za svou sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším,
co člověk má - životem. Když byl v roce 1978 na

KZ

Harveyho Milka spáchán atentát, svět ztratil jednoho
z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spravedlnosti.
8 nominací na Oscara.
Valkýra
2. – 6. čt-po
Valkyrie, USA, 121 min., 12, T, 90,-Kč

20.00

Dlouho očekávaný napínavý film VALKÝRA, vypráví
skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga
(T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace
Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci.
Vysvětlivky:
15............mládeži do 15 let nepřístupno
12............mládeži do 12 let nepřístupno
T.............české titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA duben 2009: Pohádky na dobrou noc, 7 samurajů, Růžový panter 2, Echo 8. ročníku festivalu outdoorových
a adrenalinových filmů – vítězné filmy, Strážci - Watchmen, Kurýr 3, Bolt – pes pro každý případ, Vévodkyně, Babička, Nouzový východ

ROZHOVOR s...

Martinem Odvodym, ředitelem Kulturního a Společenského Střediska Vltava

Místo ředitele je pro mě výzvou
K

ulturní a společenské středisko Kralupy bylo slavnostně otevřeno 9. května 1965. Do
té doby fungovalo v kině Elektra a ještě dříve v Kralupském
domě Osvěty. Za dobu působení KaSS se vystřídala ve funkci
ředitele střediska 4 jména. Prvním z nich byl nejdéle působící ředitel pan Jiří Vyležík, poté
člen Divadelního souboru Scéna Vladimír Procházka, Marcela
Vondrušková a Zbyněk Kysela.
Po posledně jmenovaném a radou města odvolaném řediteli,
dosedl na tento post pan Martin Odvody.
Jaké to je být ředitelem poměrně
velkého stánku kultury?
Zatím si na tuto pozici zvykám.
Je to podobné, jako vést produkční agenturu, kterou jsem
před svým nástupem vedl, pouze s tím rozdílem, že jsou zde
větší možnosti. Jak v zázemí,
v širším pracovním kolektivu,
v podpoře od zřizovatele (města), tak v šanci více spolupracovat s dalšími organizacemi
ve městě. Pro mě je tato funkce výzvou, jestli se mi podaří
zkvalitnit nabídku KaSSu, po
které hodně lidí volalo.
Jako majitel produkční agentury
jste již v minulosti s městem

spolupracoval. Na jakých to bylo
akcích?
Produkčně jsme zajišťovali
2 ročníky Slavností na řece,
včetně Vltavského ráfku a Kralupské neckiády, koncert zpěvačky Radůzy, oslavy Adventu
v roce 2007 s jediným koncertem Janka Ledeckého pod širým
nebem, a oslavy Velikonoc pod
názvem Vajíčkobraní v Kralupech a Velvarech. Veškerá organizačně pestrá práce na těchto
akcích mě hodně bavila a rád
bych tuto pestrost převedl i do
nabídky a práce KaSSu.    
Jaké máte plány? A jak chcete
konkurovat nedaleké Praze
a stále více se rozmáhající
digitalizaci televize?
Plánů je hodně, ale je pravda,
že to vše je o financích. Chtěli
bychom lidem nabídnout srovnatelné a někdy i lepší možnosti
vyžití než nabízí Praha. Za nejdůležitější považujeme nevyhnutelnou digitalizaci kina Vltava.
Pak budeme schopni promítat
premiéry filmů ve stejný den
jako multikina v Praze a nebudeme muset čekat, až nám distributor zašle kopii s měsíčním
zpožděním. Zároveň budeme
schopni nabídnout promítání
3D filmů, přímé přenosy z Me-

tropolitní opery z New Yorku,
nebo živé koncerty kapel jako je
The Cure nebo U2. Dále chceme zkvalitnit nabídku pro mladou, střední i seniorskou generaci. A to tak, aby si každý našel
v programu kina či kulturního
domu to své. Pokud se nám to
vše podaří zrealizovat, pochopí
každý návštěvník, že se nevyplácí dojíždět za kulturou do Prahy,
když ta „jeho“ kultura přijela za
ním do Kralup.
Je něco, co se Vám líbilo na
dosavadním vedení nebo
činnosti KaSS?
Líbily se mi kurzy společenského tance a Tančírna, pestrá nabídka plesů a akcí pro děti.
Co připravujete pro tento rok?
V nejbližší době plánujeme zařazení opomíjených rockových
či popových koncertů a chceme
nabídnout známé tváře v divadelních či jiných představení.
Jmenovitě se letos mohou Kralupané těšit na kapely Divokej
Bill, Horkýže Slíže, UDG, Turbo, Vypsaná Fixa, Wohnout, na
zpěvačky Katku Knechtovou,
Ewu Farnou, z folku na Kamelot, Karla Plíhala, Jiřího Schmitzera. Z divadelních představení
připravujeme talk show Evy Holubové a Bohumila Klepla, Báru

Hrzánovou ve hře „HRDÝ BUDŽES“ a další.
Chtěli bychom pořádat pravidelná odpoledne pro seniory
s dechovkou. Plánujeme pravidelné vystupování Baletu Praha (Pražského komorního baletu
Pavla Šmoka). Na příští rok připravujeme koncerty pod širým
nebem a uvažujeme o založení tradice filmového festivalu.
V budoucnu bychom chtěli vybudovat kinokavárnu s hudebním klubem. Tyto prostory by
nabízely občerstvení a posezení před nebo po filmové projekci, sledování klubových filmů,
koncerty studentských kapel, či
vystoupení umělců okrajových
žánrů apod.
Slyším, že se máme opravdu
nač těšit.
Děkuji za rozhovor, ZBr.
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Kulturní dům Vltava

KD Vltava Kralupy – program na BŘEZEN 2009
Náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30
KaSS vyhlašuje 7. ročník soutěže mladých zpěváků do 22 let

KRALUPSKÝ SLAVÍK 2009
Informace na http://slavik.webz.cz nebo v kanceláři KaSS
neděle 1. v 17.00 ve 20.00
Lekce pokračovacích kurzů tance
Lekce tanečních pro dospělé
úterý 3. v 19.30
4. COUNTRY SALON RANGERS BAND
host: PETRA ČERNOCKÁ
Stolové obsazení 180,středa 4. v 19.30
TANČÍRNA
Taneční večer pro všechny, co rádi tančí. Slovem provází Tomáš Mikulský. 60,-/pár 100,čtvrtek 5. v 16.30 - velký sál
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
aneb Putování Zápecníčka za štěstím
O z těsta upečeném chlapečkovi, co byl
opravdu velký popleta. Veselý pohádkový písničkál pro děti od 2 let. Účinkuje divadlo Kapsa Andělská Hora.
50,úterý 17. v 18.00 - malý sál
JAPONSKÉ ZAHRADY
Přednáška cestovatelky a zahradní architekt
ky Ing. Šimčíkové je doplněna promítáním fotografií.
50,středa 18. v 19.30
„KONCERT AMERICKÉ HUDBY“
KOMORNÍ ORCHESTR DVOŘÁKOVA KRAJE
dirigent: prof. Václav Mazáček
V programu zazní skladby těchto autorů:
A. Nepomuceno, A. Pizzolla, J. Williams
a L. Bernstein.
děti, studenti, důchodci 100,-/75,-.
úterý 24. v 19.30
KAMELOT TURNÉ 2009 „O 106“
Koncert skupiny spojený se křtem nového CD.
Vstupenky v předprodeji od 2.3. 200,čtvrtek 26. v 18.00 - malý sál
Setkání se senátorem Jiřím Nedomou
Program: beseda o aktuálních událostech
naší doby a o otázkách, které Vás zajímají.
Těším se na Vaši účast

Roman Horký
a KAMELOT

P

o třech letech vydává hudební skupina
Kamelot nové album s názvem „Mořská
sůl“. U této příležitosti se kapela vydává na
velké turné po celé České republice a Slovensku, které u nás ani ve světě nemá obdoby. Na turné Kamelot vyjíždí 2. 3. 2009
a vrací se 14. 6. 2009.
Během 106 dnů odehraje Kamelot minimálně 100 za sebou jdoucích koncertů,
během kterých představí a pokřtí své nové
CD, které je na pultech od 27.2.2009.
Jestliže se turné podaří uskutečnit, bude
skupina Kamelot a všichni partneři a pořadatelé zapsáni Agenturou Dobrý den z Pelhřimova do České knihy rekordů.
KD Vltava, úterý 24. března 2009,
19:30 hod, vstupné 200,-

Eva Holubová
a Bohumil Klepl

Divokej Bill
v Kralupech

V

pátek, 3. dubna večer, bude ukončen půst pro všechny rockery a milovníky tvrdší muziky. Už nebudete muset čekat na festivaly na Okoři, či dojíždět
do Prahy a dalších městeček, abyste zažili ten pocit ze živého vystoupení téhle
úvalské partičky. V rámci série rockových
koncertů, pod pracovním názvem „ROCK
NAD VLTAVOU“, pořádáme koncert kapely Divokej Bill v KD Vltava.
Divokej Bill vznikl v Úvalech u Prahy v roce 1997; nejprve o sobě dal vědět účastí
v několika soutěžích pro začínající kapely.
První album kapela vydala v roce 2000
pod názvem Propustka do pekel. Následovaly desky Svatá pravda a Mezi nima.
Dosavadní diskografii doplňuje DVD se
záznamem koncertu v pražské Lucerně
a dva roky stará nahrávka Divokej Bill, jež
dlouho bodovala na předních příčkách
domácí hitparády. Divokej Bill prodal za
dobu své existence přes 100.000 desek.
Turné k desce v roce 2006 v celé republice navštívilo přes 130.000 diváků. Kapela, která se překvapivě stala držitelem
2006 Českého slavíka, naposledy vydala
DVD se záznamem z jejich vystoupení na
Rock For People 2006.
Sledujte naše stránky www.kass.kralupy.
cz, kde se včas dozvíte o zahájení předprodeje.

N

a poslední březnový den jsme pro vás
připravili zábavný večer plný vzpomínek na natáčení divácky oblíbených českých
komedií a také vyprávění o životě s herci
Evou Holubovou a Bohumilem Kleplem.
Zábavný pořad vynikajících divadelních
herců s výrazným komediálním talentem,
kteří se sešli v Divadle Na zábradlí a dnes
patří k nejvíce obsazovaným hercům českého filmu. Bohumila Klepla můžete znát například z pořadu Hádej, kdo jsem, nebo ze
seriálů Ulice a Velmi křehké vztahy. Eva Holubová pak hrála ve filmech Pelíšky, Jak se
krotí krokodýli, Gympl a v mnoha dalších.

Plesová sezóna
v KD Vltava :
pátek 20.3. Ples Čechie
sobota 21.3. Šibřinky ASPV

úterý 31. v 19.30

Připravujeme na DUBEN:

EVA HOLUBOVÁ A BOHUMIL KLEPL v talk
show „HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE“
slovem provází Václav D. Kosík
Vstupenky v předprodeji od 2.3.

1.-10.ř. + balkon 250,11.-18.r. + boční balkon 210,Důchodci 190,-

pátek 3.
DIVOKEJ BILL
čtvrtek 16. HRDÝ BUDŽES
- v hl. roli Bára Hrzánová
sobota 18. Recitál
JAROSLAVA SVĚCENÉHO
pátek 24. HORKÝŽE SLÍŽE
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www.mestok ralupy.cz

Městské muzeum
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Městské muzeum – program na BŘEZEN 2009
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Dřevěný večer s Monografií
Martina Patřičného

P

o malíři Miroslavu Houšťovi se zhodnocení svého
dosavadního díla dočkal další
z místních výrazných výtvarníků, Martin Patřičný. Kniha nás
seznamuje s vývojem Patřičného
tvorby od užitého umění (šperky, misky) přes notové pulty
a objekty s reálnými motivy

KRALUPSKÝ SLAVÍK 2009
Kulturní a společenské středisko vyhlašuje již
7. ročník soutěže mladých zpěváků ve třech
kategoriích – do 9 let
✔ od 10 do 13 let 
✔ od 14 do 22 let  
Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i vícehlasá vokální
skupina. Zařazení do jednotlivých kategorií určuje věk
nejstaršího člena. Z technických důvodů se nedoporučuje zajišťovat hudební doprovod nástroji. Používají se
kvalitní studiové nahrávky. Pokud soutěžící nemá vlastní
hudební podklad, bude mu zdarma po domluvě připraven. Hlavní soutěži předchází několik zkoušek v KD
Vltava, na kterých si soutěžící postupně své výkony vypracují. Ve finále pak odborná porota vybere tři nejlepší
v každé kategorii, kteří obdrží pěkné ceny.
Přihlásit je možné se od 2. března v kanceláři
KaSS osobně, nebo telefonicky na čísle 315 727 827,
případně na e-mailových adresách: pokorna@kralupy.cz
a suchomel271@seznam.cz (uveďte jméno, věk, adresu, případně číslo telefonu)
   Manipulační poplatek 100,- Kč bude možné zaplatit
na 1. zkoušce. Více na http://slavik.webz.cz

(např. knihovny) až po současnou tvorbu výstižné autory publikace nazvanou „malba dřevem“. Patřičného díla
z posledních let mají skutečně blíže
k obrazům než k dřevěným objektům.
Dvacetileté tvůrčí úsilí nebylo, myslím,
marné. Kromě přehledu výtvarného
díla monografie přináší i přehled Patřičného dalších aktivit (autor několika
knih a televizního dokumentárního seriálu o stromech a jejich dřevu), úvahy
přátel inspirované jeho dílem a rozhovor
s umělcem samotným. Závěr
patří nezbytnému
přehledu ocenění
a soupisu výstav.
Publikace bude
představena na
„Dřevěném večeru“ dne 5. 3. od
18 hodin v městském muzeu.
Jan Racek

– do 11.4.
trvá výstava „Řemesla našich předků I.
Putování za klubíčkem“
21. a 22.3. od 13 do 17 hodin
dílny pro veřejnost
– 5. 3., čtvrtek, 18.00
Dřevěný večer s autogramiádou monografie Martina Patřičného, živá hudba,
hosté
– 11.3., středa, 16.00
setkání Sdružení rodáků a přátel města
– 31.3., úterý, 17.00
Učitelský a žákovský koncert ZUŠ
Starosta města si dovoluje pozvat spoluobčany na pietní setkání u památníku
obětí náletu z 22. 3. 1945, které se uskuteční v pátek 20. 3. 2009 ve 12.00 hodin
u památníku u kralupského chrámu.

Cesta na Měsíc 3D
20. 3. – 17.30
21. – 22.3. – 15.00 a 17.30
I první let na Měsíc měl své mouchy…
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý.
Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese
tři odvážné astronauty - Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich kroky budou prvními
kroky lidí po měsíčním povrchu…“ Pro Nata
a jeho kamarády je to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o obrovském dobrodružství…
3…2…1… START! Motory jsou zažehnuty
a na palubě Apolla 11, v helmách astronautů,
jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové.
Kouzelný animovaný příběh tří malých
much, které se stanou součástí prvního
přistání na Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro
všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek.
Zažijte na vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D
brýlemi v kině Vltava!
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Neználek a Skauti

Za kulturou se skauty
S

BŘEZEN V NEZNÁLKU
Pravidelné programy:
PONDĚLÍ:
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí
– od 10 hodin
ÚTERÝ:
Kutálení s výtvarkou pro děti
od 2 let – od 9.30 hodin
Těhotenské cvičení trochu jinak
– od 19 hodin
STŘEDA:
Kutáleníčko pro děti od 1 roku
– od 10 hodin
ČTVRTEK:
Vyhrazeno pro Baby signs:
19. 3. 09 Znakujeme se zpěvem
a hrou (kurz pro děti a rodiče 6 lekcí
vždy od 9.30 hodin)
30.4.09 Znakujeme se zpěvem a hrou
PÁTEK:
Dopoledne pro maminky a miminka
od 9.30 hodin
Projekt Muzicírování v Neználku je
sponzorován z programu Procter
& Gamble pro mateřská centra, který
spravuje nadace Via.
Mimořádné programy:
18.3. Kurz vázání šátků na nošení
dětí v 15.30 hodin
Minimální počet účastníků 4 dospělí.
Maximální kapacita je 10 dospělých.
Děti možno vzít s sebou. Délka kurzu
je 1,5 hodiny. Cena: 100Kč/os.
Rezervace nutná!!
28.4. Kurz šití walsdorfských panenek Mazlíci pro nejmenší
– od 9.30 hodin
Vhodné pro začátečníky. Pomůcky na šití k dispozici. Délka kurzu je
2,5 hodiny. Minimální kapacita kurzu
jsou 4 dospělí. Max. Kapacita 7 dospělých. Cena : 100Kč/os materiál
na jednu panenku v ceně. Rezervace
nutná!!!
Více informací na
www.rcneznalek.cz. Rezervace
na tel. čísle 739 083 050 nebo na
rcneznalek@rcneznalek
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kauty má podle mých zkušeností většina veřejnosti spojené s lesem a přírodou. Že tomu tak nemusí a nemá být,
jsme chtěli s našimi oddíly dokázat i několika návštěvami divadel. V nabídce
„Klubu mladého skautského diváka“ se
objevilo hned pět představení a o všechny byl zájem.
Už v listopadu jsme se vypravili do pražského ABC na komedii Cizinec, kde jsem
zabrali celou řadu a od začátku až do konce
jsme se báječně bavili a některé hlášky se
ujaly v oddílovém slovníku.
O necelý měsíc později nás přivítala druhá scéna – divadlo Rokoko, kde jsme se opět
hodně nasmáli. Na pořadu byla derniéra
kultovních Rychlých šípů a právě skutečnost, že se jednalo o poslední představení,
ještě víc divadlo ozvláštnila a dovolila hercům dělat a říkat věci, které by si běžně
dovolit asi nemohli.
Po vánoční pauze jsme se vydali do Stavovského divadla na Baletománii. Pro většinu přítomných to bylo první setkání s baletem, proto jsme vybrali představení ne
zcela baletní, je totiž doprovázeno i mluveným slovem a ukazuje jednotlivé formy
a vývoj baletu.
A protože zkusit se má všechno, hned
další návštěva směřovala do Národního divadla na Čerta a Káču od Antonína Dvořáka. Pohádkový námět opery byl jakousi
jistotou, že ději bez problémů porozumíme,
což se také potvrdilo a příště si můžeme
troufnout i na větší klasiku.

q Zima
v Lužických
horách u chaty
Dřevomorka.
Skautský potěr
dostavuje iglů.

Poslední představení bylo ve Stavovském
divadle, představení Zlatovláska.

Brděnky na Kytínské louce
První únorová sobota patřila už tradičně setkání skautů a skautek z celé Prahy a širokého okolí. Místem, kde se toto setkání konalo
letos již po čtyřicáté, byla Kytínská louka nedaleko Mníšku pod Brdy. Potkávání se ale
není jen tak, většina účastníků ho využívá
k výměnám malovaných kartiček, zvaných
Brděnky. To jsou kartičky libovolného tvaru
s textem a obrázkem, většinou nějak vtipně
řešené a slouží jako určitá forma vizitek při
setkávání při přechodu Brd. Většinou jsou
více ceněny ty ručně dělané, případně neobvyklé (výjimkou nejsou ani 3D "kartičky").

Za historií
Den 22. 2. je mezinárodním skautským
svátkem jako den společných narozenin
manželů Baden-Powellových, zakladatelů
a prvních světových skautských náčelníků.
U nás se mu říká Den Sesterství a my si
při jeho příležitosti připravili setkání pro
všechny v našem středisku a pozvali jsme
též rodiče, aby se dozvěděli něco víc o činnosti, vyslechli si některou z výběrových
přednášek na různá témata, podívali se na
vystoupení svých potomků a také ochutnali
tradiční tábornickou kuchyni.
Nezapomeňte – Netradiční ples, tedy Večer zvrhlé zábavy se letos koná 6.3. v hotelu Sport od 19:52 a máte se rozhodně
na co těšit.

Pozvánky

KZ

Další povídání
o horách v čajovně
M

Přijď na závody, přijď si vyzkoušet svojí
dovednost a rychlost.
Kralupy nad Vltavou – Ke Koupališti 182 – Turistická základna

sobota 28. března 2009
Sraz mezi 9 – 11 hodinou
běhá se od 10-ti hodin
Závodí se v kategoriích od nejmladšího žactva až po
dospělé, je vypsána i kategorie rodiče a děti.
Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou
a je zároveň Mistrovstvím Středočeského kraje.

ilovníci hor mají další možnost přijmout srdečné pozvání na přednášku
a promítání filmu MÁRY HOLEČKA z jeho loňských výprav do třech asijských velehor. Expedice nesla název DEVOLD TRIPLE NORTH WALLS. Její náplní bylo: „Tři pokusy udělat
elegantní prvovýstupy ve
třech naprosto odlišných
pohořích a to v nepálském
Himálaji, pakistánském
Karakoramu a afghánském Váchánu“, vysvětluje Mára Holeček. Večer
plný horského dobrodružství se uskuteční 17. března od 18 hodin v  kralupské Ametystové čajovně.
Zájemcům o přednášku
radíme, aby neodkládali
rezervaci míst na telefonu
608 467 897. Vyhnete se
tak případnému zklamání, že se do čajovny již nevejdete. Únorová beseda
s Josefem Nežerkou byla
obsazená po třech dnech
od jejího oznámení.
Jindra Kohm
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ZŠ komenského

Kaleidoskop zájmových útvarů na „Komendě“
V dnešní době si určitě každý z rodičů
uvědomuje, jak efektivní je vhodné
využití volného času jejich dětí.

P

roto naše škola, jako již tradičně, nabízí svým žákům možnost zapojit se
do řady aktivit pod vedením učitelů z řad
pedagogického sboru. Nabídka je opravdu
pestrá a zasahuje do všech oblastí dětských
zájmů, ať se jedná o sport, informatiku, přírodní vědy, výuku cizích jazyků či hudební nebo výtvarnou činnost. Často přitom
využíváme moderní technické pomůcky
(počítače, interaktivní tabule i další elektronické přístroje).
Již od 1. ročníku se mohli žáci v letošním roce přihlásit např. do kroužku počítačů, anglického jazyka, výtvarného a hry
na flétnu. Delší dobu úspěšně pracuje šachový kroužek. Jeho členové jsou často vítězi nejen okresních, ale i vyšších soutěží.

V prosinci mladší žáci vyhráli krajský přebor a postoupili tak do celostátního kola.
Koncem března jim budeme držet palce,
aby se umístili co nejlépe. Na naší škole
jsou též aktivní tři pěvecká tělesa, která
se účastní mnohých veřejných vystoupení
v Kralupech i v okolí.
O jejich působení jste se mohli podrobněji dočíst v prosincovém čísle Zpravodaje.
Náplní přírodovědného kroužku je kromě
jiného rozvíjení vztahu k přírodě, získávat

o ní co nejvíce informací, naučit se pracovat s mikroskopem, poznávat i porovnávat
rozličné přírodniny, pečovat o zvířátka ve
školním koutku. Sportovně se mohou chlapci a děvčata vyžít v kroužku stolního tenisu
nebo při pohybové výchově, kde si mohou
vyzkoušet klasický i moderní tanec.
Nově jsme v letošním roce otevřeli dva
útvary: dramatický a vaření. V prvním
z nich se děti seznamují se základy herectví, připravují se na literární a recitační
soutěže (např. Seifertovy Kralupy). Náplní
kroužku vaření je nejen poznání základní
techniky přípravy jídel a stolování, ale též
možnost přispět k výrobě dárků pro různé
školní akce (perníčky pro vánoční jarmark,
Velikonoce).
Do budoucna chceme žákům nabídnout
další činnosti dle jejich zájmů a přejeme
jim, aby při nich strávili pěkné chvíle.
Mgr. Olga Faltusová

ZŠ REVOLUČNÍ
Mladí vítězové z Rudolfina

Blahopřeji všem výhercům k tématu hudební soutěže „ Janáček a jeho Symfonieta“
vyhlášené Rudolfinem ve spolupráci s Českou filharmonií!! Našich patnáct šikovných
posluchačů z 6.AB vyplnilo správně a výstižně dané pracovní listy a získalo tak
hodnotná CD s klasickou hudbou.
Mgr.Blanka Šebestová

Pythagoriáda
Během února proběhlo školní kolo této matematické soutěže. Ta se konala ve dvou
kategoriích – v 6. a 7. třídách. Úkolem žáků bylo vyřešit co nejvíce logických úloh
z 15. za 60 minut. Za každou vyřešenou
úlohu žáci získali 1 bod. Úspěšným řeši-
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telem Pythagoriády se stal každý, kdo získal alespoň 9 bodů
z 15. Všichni úspěšní řešitelé budou
reprezentovat naší školu v okresním kole na Mělníku. Všem soutěžícím děkujeme za účast a všem
úspěšným řešitelům přejeme hodně
úspěchů v okresním kole.
Postupující ze 6. ročníku: Samuel Špaček s 11 body
Postupující ze 7. ročníku: Michal Gerhát se 14 body, Jan Hloušek s 12 body, Tereza Kramlová
s 10 body, Jakub Hanč s 9 body,
Tereza Vodáková s 9 body, Kateřina Dalecká s 9 body a Michaela Janulíková také s 9 body. Mgr. Simona Gruberová
Mgr. Jana Nováková

Turnaj v PIŠKVORKÁCH
Dne 28. ledna se konal na naší
škole turnaj v piškvorkách pro
žáky 2. stupně. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích. V I. kategorii
(6. a 7. ročník) a ve II. kategorii
(8. a 9. ročník). Všichni se zápalem bojovali o diplomy a ceny za 1. - 3. místo. Nakonec
se spolu utkali vítězové obou
kategorií o absolutní prvenství
v turnaji za celý 2. stupeň.

Výsledky I. kategorie (6. a 7. roč.):
Výsledky II. kategorie (8. a 9. roč.):
1. místo - Jakub Hanč 7.B
1. místo - Jan Maryško 8.A
2. místo - Kateřina Veselská 7.B
2. místo - Petr Nový 9.A
3. místo - Dominika Husáková 7.B
3. místo - Matěj Suchý 8.A
Všem hráčům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších piškvorkových turnajích. Už nyní se těšíme na další
utkání a zveme všechny žáky na Velikonoční piškvorkový turnaj.
Mgr.Olga Hanušová
Mgr.Simona Gruberová
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ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Projekt

Týden mateřského jazyka

V lednu 2009 jsme zahájili realizaci projektu
„Rozvíjíme školní vzdělávací program“. Součástí tohoto projektu je výměnný zájezd žáků
5. – 9. tříd. V květnu budeme hostit děti z polského města Gorlice. Ostatním kralupským školám nabídneme účast na kulturním programu
- 7. května vystoupí v KaSS polské děti s lidovými písněmi a tanci a naši žáci s připraveným kulturním programem. 10. – 13. června
2009 pojedou naši žáci do Polska. V programu
bude prohlídka školy, společné aktivity dětí.
Zajímavé bude poznání krásné přírody polské
části Tater. Hlavním bodem bude pak prohlídka historického města Krakova.
Na tento zájezd je možné se ještě přihlásit.

Čtvrťáci čtou prvňáčkům
V rámci „Týdne mateřského jazyka“ se domluvily paní učitelky dvou tříd (4.A a 1.C)
na netradiční formě spolupráce. Jejich žáci se setkali a v příjemné atmosféře spolu
prožili dvě vyučovací hodiny.
Děti se nejprve vzájemně představily. Potom
se rozdělily do dvojic či trojic, ve kterých byl
vždy jeden prvňáček a jeden či dva čtvrťáci.
V těchto skupinkách pak dále pracovali. Čtvrťáci přečetli prvňáčkům krátký příběh a pomocí vhodných otázek zjišťovali, jak malé děti
textu porozuměly. Další úkol byl pro prvňáčky
– do pracovního listu měli přepsat několik vyznačených slov. Třetím úkolem bylo společné
vybarvování ilustrace k danému textu. Děti
se také měly vzájemně ohodnotit – čtvrťáci
písemně a prvňáčci pomocí obrázků.
Na závěr se všichni posadili do kruhu
a kdo chtěl, podělil se s ostatními o své čerstvě nabyté dojmy. Nutno říct, že děti ani
paní učitelky nešetřily slovy chvály.
Přestože nešlo o klasické vyučování, rozhodně nelze říci, že by se
děti nic nenaučily. Kromě upevnění základních
dovedností (čtení, psaní,
vyjadřování, naslouchání) žáci získali zkušenost
se spoluprácí s mladšími,
respektive staršími dětmi a ocitli se tak aspoň
na chvíli v jiné roli, než
jakou jim umožňuje vrstevnické prostředí
v běžné třídě. A až se tyto děti příště setkají
(třeba na chodbě nebo v jídelně), již si nebudou vzájemně cizí a školní prostředí bude
pro ně zase o něco příjemnější…

Zápis do 1. tříd
Ve dnech 3. a 4. února proběhl na naší škole zápis
do prvních tříd pro školní rok 2009/10. K zápisu
se dostavilo celkem 74 předškoláků, do prvních
tříd nastoupí podle našich předpokladů 63 dětí.
A jaké to bylo letos u zápisu? Již u vstupu
do školy vítali naše budoucí
školáky žáci a žákyně z pátých tříd převlečení do kostýmů pohádkových bytostí.
Elegantně oblečená děvčata z 5.A, 5.C a 7.A pomáhala zapisujícím učitelkám
zjistit základní předpoklady dětí nutné pro přijetí do
1. třídy. Děvčata se svého
úkolu zhostila na jedničku. Moc nás potěšilo, že rodiče dětí hodnotili přítomnost dívek
a jejich vystupování velmi pozitivně, některé
děti ztratily v jejich přítomnost trému a lépe
komunikovaly.
Naše poděkování patří všem, kteří k letošnímu zápisu přispěli, zejména paním učitelkám H. Baráthové, A. Trnobranské a vychovatelkám ŠD za pečlivou přípravu.
Rodiče s dětmi zveme také na již zavedená setkání budoucích prvňáčků s p. učitelkami a spolužáky. Setkání se uskuteční
vždy ve čtvrtek od 17,00 do 18,00 hodin:
1.schůzka – 26. 3. 2009
2.schůzka – 23. 4. 2009 – setkání s Dr. Pavlou Cimlerovou
3. schůzka – 28. 5. 2009. Těšíme se.
Mgr. Jitka Hinterholzingerová

6. února proběhlo na naší škole školní
kolo v miniházené chlapců. Každá třída
2. stupně + 5.A vyslala své družstvo. Celkové výsledky:
1. místo 9. B
2. místo 7. B,
3. místo 8. A,
4. místo 9. A.
Nejlepší střelec: Patrik Šťástka 9.A, nejlepší brankář Tomáš Rút 8.A, nejlepší hráč
Tomáš Durdoň 9.B
Martin Šulc

Lyžařský výcvik na Klínovci 6., 7. a 9. ročníku.

Třebízského laťka

L

etos v zimě, tak jako každý rok, proběhlo
školní kolo ve skoku do výšky tradiční
Třebízského laťka. Celkem se zúčastnilo
21 žáků z naší školy. Správnou atmosféru
podporovalo fandící publikum. A pozor! Byl
překonán školní rekord výškou 165 cm, kterou suverénně skočil Tomáš Durdoň z 9.B
a zařadil se mezi školní rekordmany.
Mgr.Martina Kohoutová

PhDr. Renáta Němečková a Mgr. Pavla Síkelová

Proč se děti učí v 1. třídě psát?
Aby se uměly podepsat, napsat pár řádků dopisu, ……. Psaní v písance se stále
opakuje, není pro ně moc motivační. Ale
napsat dopis rodičům!! Při projektu děti
v 1.B napsaly s velkým nadšením dopis
svým rodičům! Doma je požádaly o odpověď. Tu rodiče napsali tajně. Neumíte si
představit s jakou zvědavostí a zájmem děti
dopisy od svých rodičů četly!!
Mgr.Adéla Trnobranská

Poděkování
Děkujeme firmě Synthos,
za sponzorský finanční
dar, který byl využit na
nákup učebních pomůcek
a hlavně digitálního pianina,
které udělalo velkou radost
dětem i učitelům.
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Dům dětí a mládeže
Příměstský tábor
Ve dnech 9. 3. - 13 .3. pořádá
DDM příměstský tábor. Tábor
se koná v budově DDM, denně od 8 do 16 hodin. Cena je
100,- Kč na den plus vstupné
a jízdné podle programu. Termín pro odevzdání přihlášek
byl prodloužen do 4. března.

budou moci vyrobit také zajímavé šperky. Tato technika je velice jednoduchá, ale efektní.
Kurz se z technických důvodů
překládá z původně plánovaného 4. 4. na 28. 3. Začínat budeme ve 13.00. Přihlášky a platbu
přijímáme do 20. 3. Cena kurzu
je 350,- Kč.

Namaluj si své tričko
Zveme maminky s dětmi i školáky 19. 3. do DDM na akci
„Namaluj si své tričko“. Mimo
barev a štětců budou k dispozici i razítka a šablony. Maminky a malé děti rádi přivítáme v 15 hodin, školáky od
16 hodin. Vstupné 30,- Kč.
Tričko světlé barvy s sebou.

Sobotní kurz pro
mládež a dospělé
V sobotním kurzu Filcování II.
budeme zpracovávat ovčí rouno
pomocí filcovací jehly na téma
jaro a velikonoce. Účastníci si

jen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině,
ale i dvěma medvíďatům, která
utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší
i ty nejmenší diváky.
Cena vstupenky a autobusu
je 180,- Kč a zakoupit je můžete
v kanceláři DDM. Odjezd autobusu je od DDM ve 13 hodin.

zi je 8.890,- Kč, dopravu 1.860,Kč. Děti do 4,99 věku při 2 dospělých mají ubytování a stravu
zdarma. Děti do 12 let mají také
možnost slevy. Bližší informace
získáte v kanceláři DDM. Jako
doprovod jede dětská lékařka,
proto je pobyt vhodný i pro rodiny s malými dětmi.

Diskotéka pro -náctileté

Jedeme do divadla
V sobotu 28. 3. pořádáme zájezd
pro rodiče s dětmi do Divadla
Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův popletený víkend. Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni,
ze kterého jde hlava kolem ne-

Diskotéka pro mládež od 13 do
18 let se koná 26. 3. v klubu K2.
Dobrá muzika, příjemné prostředí. Vezměte své přátele a přijďte. Začátek je v 17 hodin, končíme ve 19.30 hodin.
Vstupné 30,- Kč.

Dovolená s DDM
Nemáte ještě letní dovolenou?
Pojeďte s námi do chorvatského
Umagu. Nabízíme volná místa
v termínech od 26. 6. do 4. 4.
a od 3. 7. do 11. 7.
Cena za ubytování a polopen-

Úspěšní téměř v každé kategorii

V

kralupské sportovní hale se
konal tradiční judistický mítink Kralupy Cup 2009 určený
pro mladší věkové kategorie. Do
dolního Povltaví se sjelo 138 závodníků a závodnic z celkem
patnácti domácích a dvou německých oddílů.
Z výkonů svých svěřenců měla radost trenérka kralupské judistické „líhně“ Katarina Hronová, jedna z organizátorek tohoto
setkání mladých zápasníků. „Z
našich závodníků získali první
místa Matěj Tichý a Adam Svítek v kategorii mláďat, Vít Bednář v kategorii mladších žáků
a Marie Tkáčiková v kategorii
mladších žákyň. NezanedbatelINZERCE
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ná další vybojovaný místa v turnaji. Druhé místo získal Adam
Humhej v kategorii mláďat a třetí místa Tomáš Humhej v kategorii mláďat, Adam Kozel v kategorii mladších žáků a David Kozel
v kategorii starších žáků.“ (jah)
ADAM KOZEL VYBOJOVAL
na sobotním judistickém závodě Kralupy Cup 2009 třetí pozici v kategorii mladších žáků. Ocenění tomuto nadějnému
Kralupanu předal ředitel turnaje
a předseda judistického oddílu
TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou
J. Holeček spolu s organizátorkou
turnaje K. Hronovou. 
(jah)

Sport

Aréna netradičních sportů.
Ano nebo ne?
(dokončení ze str. 1)
Při řešení jak s malou halou
případně naložit, přišla otázka,
zda by nebylo možné zrekonstruovat halu do podoby víceúčelového sportoviště, které by
mohly využívat mladé sporty,
jako jsou hokejbal, florbal, futsal
atd. Pravdou je, že amatérská
hokejbalová liga se již několik
let snaží získat lepší zázemí pro
své tréninky a zápasy. Tato možnost by proto z jejich strany byla
velmi vítána. Nyní se florbalisté
a futsalisté střídají v zimní sezoně v basketbalové hale a v letní sezoně hrají hokejbalisté na
dnes již nevyhovujících a dosluhujících hřištích v Lobečku a na
Cukrovaru. Přemístěním těchto
nově se oblibujícím sportům do
nové haly, by se proto ulevilo
nejenom basketbalu, ale vyřešilo by to i ekonomickou stránku
údržby malé haly, protože výše
zmiňované sporty by si za své
hodiny platily.
Na druhou stranu by se musely oddíly hokeje, amatérské
hokejové ligy a krasobruslení
uskromnit pouze na ploše velké
haly, což může některým z nich
přinést nemalé problémy. Každý
z nich potřebuje pro své tréninky stovky hodin a bylo by proto organizačně náročné rozvrh
uspořádat a dohodnout.
Jaký postoj k celému problému zaujímá sportovní komise,
řekl její předseda Jan Špaček:
„Pokud rada města a zastupitelstvo města rozhodnou na základě jednání a předložených
informací o tom, že nebude
provozována malá ledová plocha na zimním stadionu, buď
z důvodů technických nebo ekonomických, navrhuje sportovní komise přeměnit tuto malou
halu na víceúčelovou sportovní
arénu a poskytnout ji hokejbalu,
florbalu, in line hokeji, futsalu
a dalším k užívání za ceny, které pokryjí režijní náklady této
haly.

Sportovní komise nikdy neupřednostňovala jeden sport oproti
druhému. Vždy naopak podporovala co nejširší základnu mládeže
ve všech odvětvích sportu jako
prostředek prevence kriminality
a volnočasového vyžití mládeže.
Pokud by vybudování této víceúčelové haly mělo být přínosem
k využití volného času dalších
dětí, můžeme být jenom rádi.“
A jak to cítí zástupci jednotlivých sportů?
Hokejový klub: „HK se přizpůsobí vzniklé situaci a budeli radou města rozhodnuto, že
v příští sezoně v tréninkové hale ledová plocha nebude, pokusí
se přijmout taková organizační
opatření ve spolupráci s vedením
zimního stadionu, aby objemy
tréninkových jednotek na ledě
pro jednotlivá družstva zůstaly
pokud možno zachovány, a aby
dostál svým závazkům k ČSLH,
k odehrání všech přihlášených
soutěží, které jsou pod patronací
ČSLH pořádány,“  Petr Drobný
Krasobruslení: „Pro nás, jako celkem malý sportovní klub,
může být rozhodnutí města zrušit halu, likvidační. Objem tréninkových hodin se přesune do
nejméně populárních časů brzy
ráno, kdy s tím mohou mít problémy rodiče dětí, jež krasobruslení navštěvují,“  Josef Majrych
AHL – Amatérská hokejová liga: „Naši ligu hrají občané
a podnikatelé města i širokého okolí. Celkem se v deseti týmech za kouskem černé gumy
honí skoro dvě stovky hráčů. Od
amatérů přes bývalé hokejisty
nebo hráče, kteří z různých důvodů nestíhají hokej na soutěžní úrovni, ale této hře propadli
a toto je jediná možnost se této
zálibě ještě pár let věnovat. Pokud se zruší malá hala, postihne
nás to, byť ekonomicky nejpřínosnější, nejvíce. Naše hodiny se
přesunou do pozdních nočních
hodin a řady hráčů se zcela jistě
ztenčí,“ 
Michal Kaprálek

FBC Kralupy – Florbal: „Jsme
poměrně mladý sport, ale velmi
rychle se rozvíjející. Během jednoho roku jsme díky velkému
zájmu vytvořili druhé mužstvo
a další se připravuje. Pokud bychom dostali prostor v nově zrekonstruované hale, zcela jistě by
nám to pomohlo navýšit počty
tréninkových hodin a tím vlastně i nepřímo pomoci již dnes
přeplněné víceúčelové hale na
Cukrovaru,“ 
Jiří Cimler
AHL – Amatérská hokejbalová liga: „Myšlenku vybudování multifunkční haly vítáme. Po
více než desetiletém usilování
bychom získali sportoviště se
sociálním zázemím, které by
umožnilo další rozvoj hokejbalu v Kralupech a zajistilo nám
možnost celoročního sportování – tj. bez tříměsíční zimní přestávky. Kromě Amatérských hokejbalových lig a tréninků pro
mládež, by se nám naskytla možnost vstoupit do sítě oficiálních
republikových soutěží řízených

Veřejné bruslení
1.3. neděle..................13:00 – 15:00
7.3. sobota................ 14:30 – 16:30
8.3. neděle................. 13:00 – 15:00
9.3. pondělí..................9:30 – 11:30
/jarní prázdniny/
10.3. úterý....................9:30 – 11:30
11.3. středa..................9:30 – 11:30
12.3. čtvrtek.................9:30 – 11:30
13.3. pátek...................9:30 – 11:30

KZ

Českomoravským svazem hokejbalu,“
Jindřich Kohm
A jaký si udělat závěr? Zkuste si zodpovědět na některé níže položené otázky a vyčkejte
rozhodnutí rady a zastupitelstva
města.
1) Není neekonomické zcela
zrušit malou halu, když se v řadě měst za velké peníze staví
nové?
2) Není velký luxus mít dvě
ledové plochy, když řadě měst
stačí jedna?
3) Potřebují hokejbalisté zastřešenou halu, když podobné
jsou v republice pouze 2?
4) Není výhodnější postavit
zcela nové hřiště v areálu ZŠ
Třebízského, tak jak se o tom
již dlouho mluví?
4) Je dobré rozdrobit peníze
do tolika sportů a nemít přitom
žádné velké výsledky v republikových nebo krajských tabulkách?
5) Není pozitivní, že v našem
městě sportuje, byť rekreačně,
téměř každé druhé dítě nebo
náctiletý?
Diskuse na toto téma také na
http://melnicky.denik.cz,
http://www.kralupy.cz/hokejbal/a
další.
ZBr.

14.3. sobota...............17:30 – 19:30
15.3. neděle................13:00 – 15:00
21.3. sobota...............14:30 – 16:30
22.3. neděle................13:00 – 15:00
28.3. sobota...............17:30 – 19:30
29.3. neděle................13:00 – 15:00
Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

Informace: 315 741 689
e-mail: zskralupy@tiscali.cz
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Kralupští plavci

Úspěchy kralupského
krasobruslení
Kralupský oddíl krasobruslení
nezahálí a po Kralupské kličce
se účastní dalších republikových závodů s výbornými výsledky.
Závody
v Mariánských Lázních:
Hana Hourová (kateg. nováčci
7 let)
3. místo z 9
Eliška Roubíčková (kateg. mladší žačky)
8. místo z 12

P

v roce 2008

lavecký oddíl v Kralupech nad Vltavou má v současné době 52 registrovaných plavců, 11 trenérů a 35 dětí
v plavecké přípravce. Počtem členů patříme
k oddílům malým, ale naši plavci se objevují stále výše ve výsledkových listinách
všech kategorií. Pravidelně se zúčastňujeme
všech krajských základních soutěží, které
jsou zároveň kvalifikací pro přebory kraje
a celorepublikové mistrovství.

Závody v Litvínově:
Kateřina Kohoutová (kategorie
nejmladší žačky 8-10let)

11. místo z 20
Tereza Knězů (kateg. přípravka
do 6 let)
5. místo z 10
Hana Hourová (kateg. nováčci
7let)
3. místo z 9
Eva Hourová (kateg. nejmladší
žačky 8-10let) 12. místo z 20
Závody v Karlových varech:
Hana Hourová  1. místo z 20
Eva Hourová
11. místo z 20
Zdena Palečková (přípravka)

4. místo z 9

Je již dobrou tradicí, že dosahujeme výborných výsledků v kategorii nejmladších
žáků. K nejlepším výsledkům v této kategorii za loňský rok patří výkony K. Berkové (1999) a K. Martínkové (2000). Tyto dvě
dívky pravidelně obsazují medailové pozice
na závodech Poháru středočeského kraje
nejmladšího žactva.
Dále bych rád zmínil výborné výkony
M. Novotné (1995) a O. Slaniny (1996) v kategorii žáků starších. Jejich osobní rekordy
na Přeboru kraje jim zajistily postup na
Mistrovství ČR staršího žactva.

Ani kategorie dorostu a dospělých nezůstala bez výborných výkonů. M. Šaroch
(1993) a L. Benešová se svými výkony kvalifikovali na Mistrovství ČR dorostu, tj. mezi
16 nejlepších plavců v dané kategorii a disciplině u nás. Lucie obsadila 12. místo na
50P a M. Šaroch postoupil po výborném
výkonu do finálové rozplavby na 50m motýlek, kde obsadil 7. místo. Jen těsně unikl
postup na MČR dorostu L. Plavcové, J. Frantovi a L. Boháčkovi. V kategorii dospělých
se J. Mihula (1979) a J. Šára (1987) kvalifikovali na Mistrovství ČR, které proběhne
po uzávěrce tohoto článku. Pokud ale hoši
obhájí pozice, do kterých se kvalifikovali
svými výkony v loňském roce, bude to náš
další úspěch.

Jsem velmi rád, že v našem oddíle zůstává stále více plavců i ve starších ročnících,
kteří jsou vzorem a měřítkem výkonnosti
pro malé a začínající závodníky. Pro spoustu mladých lidí v našem oddíle se sport
stává nedílnou součástí jejich života, jsou
ochotni na sobě pracovat a při prvním neúspěchu nesložit zbraně.
K tomu, abychom mohli dosahovat těchto
výsledků, je nezbytná práce trenérů. Především práce s těmi nejmenšími vyžaduje
někdy až nadlidskou trpělivost.

Trenéři plaveckého oddílu:
přípravka – J. Motyčková, T. Janouškovec,
Z. Adámková
III. družstvo – I .Šárová, J. Hlaváč, T. Andrle
II. družstvo – E. Rázková, K. Martínková,
J. Berková
I. družstvo – J. Šára, M. Majtenyi
Dík všem ze jejich obětavou práci.
Na závěr bych rád poděkoval vedení plaveckého bazénu (p. Novotné) a městu Kralupy nad Vltavou za jejich pochopení pro
naše tréninky.
Za Oddíl plavání Jan Šára
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Anketa „Sportovec“ Kralup nad Vltavou – rok 2008
J

ak jste byli již informováni v únorovém ZPRAVODAJI Sportovní komise při MěÚ (dále jen SK) se rozhodla
vyhlásit anketu „SPORTOVEC KRALUP
NAD VLTAVOU 2008“. Aby byla možnost
vyhodnotit všechny věkové kategorie,
jak v soutěži jednotlivců, tak i v kategorii
kolektivů, stanovila SK věkové hranice
do 15 let, nad 15 let a nad 50 let. Nejlepšího sportovce našeho města nominuje veřejnost prostřednictvím anketních
lístků. Termín hlasování byl stanoven do
20. 3. 2009. Po tomto termínu zpracuje
SK výsledky, které budou vyhlášeny při
slavnostním programu v KaSS Vltava dne
17. dubna 2009 od 19 hodin.
HLASOVÁNÍ FYZICKÉ: Vyplněné anketní lístky jsou vybírané na deseti exponovaných místech v Kralupech: zimní
stadion, krytý bazén, Informační centrum MěÚ na Cukrovaru, odbor dopravy
v Přemyslově ulici, MěÚ Palackého nám.,
lékárna v Nerudově ulici, KaSS, budova MěP a Městského bytového podni-

ku v Lobči, potraviny ANNA v Mikovicích
a potraviny Hvězdička v Minicích.
HLASOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ: Anketní lístek je možné vyhledat a vyplnit
prostřednictvím webových stránek města www.mestokralupy.cz (sekce sport
a volný čas). Možnost elektronického zaslání je na adresu lenka.prochazkova@
mestokralupy.cz
Předseda Sportovní komise při MěÚ
Jan Špaček se obrátil na všechny kralupské sportovní oddíly s touto výzvou:
„Prosím všechny oddíly o zaslání jmen
jednotlivců a kolektivů ze svých řad se
stručným výčtem dosažených úspěchů
v roce 2008. Tato jména budou zveřejněna ve Zpravodaji a poslouží tím k co
nejširší základně veřejnosti pro volbu
nejlepších. Zároveň bude toto sloužit
k prezentaci jednotlivých oddílů.“
Za SK zpracoval Jindřich Kohm
BADMINTON
kategorie kolektiv nad 15let:
JITKA KULHAVÁ + PAVEL HURTÍK +

MATOUŠ HURTÍK
kategorie jednotlivec nad 15let:
IVAN SOUČEK
kategorie jednotlivec do 15let:
ADÉLA HURTÍKOVÁ
BASKETBAL
Kategorie kolektiv do 15 let: DRUŽTVO
STARŠÍCH MINIŽÁKYŇ BK KRALUPY
JUNIOR (ročník 95 a mladší)
kategorii kolektiv do 15 let: DRUŽTVO
MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ BK KRALUPY
JUNIOR (ročník 96 a mladší)
kategorie jednotlivce do 15let:
MAGDA ŠLEHOFEROVÁ
kategorii kolektiv nad 15 let: DRUŽSTVO
ŽEN „A“
JUDO
kategorii jednotlivec do 15 ti let:
DANIEL ŠTROPA
kategorii jednotlivec nad 50 let:
Ing. STANISLAV MYŠÍK
FOTBAL
kategorii kolektiv nad 15 let: DRUŽSTVO
DOROSTU FK ČECHIE KRALUPY

O

FUTSAL
kategorii jednotlivec nad 15 let:
VLADIMÍR VYMĚTALÍK
HOKEJBAL
kategorii jednotlivec nad 15 let:
JAN STŘESKA
kategorii jednotlivec nad 15 let:
TOMÁŠ TÓTH
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kategorie jednotlivec do 15-ti let:
BLANKA ROSÁKOVÁ
kategorie kolektiv nad 15 let:
TÝM DOROSTU A DOSPĚLÝCH OUTDOOR
TÝM TURISTICKÝ ZÁVOD
Kanoistika
Do 15ti let: 1. místo Roman Matula
2. místo Koblencová Anna
3. místo Šupolik Pavel
Nad 15 let: 1. místo Prell Pavel
2. místo Voves Ladislav
3. místo Pešek Michal
Kolektiv do 15ti let:
1. místo Pešek-Šeba-Šupolik
2.místo Šeba -Šupolik

KRALUPSKÝ SPORTOVEC ROKU 2008

K
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anketní
lístek

d 21.2.2009 do 28.2.2009 se žáci
druhého stupně školy Gen. Klapálka zúčastní pobytového a výukového
zájezdu ve Velké Británii v Hastings.
Žáci budou ubytováni v hostitelských
jméno a příjmení nominovaného
sportovní oddíl
rodinách a každý den dopoledne budou
jednotlivec....
do 15. let.......
mít intenzivní
výuku anglického
jazyka 1. místo................................................................................................
pouze s anglickými lektory. Vždy po 2. místo................................................................................................
obědě a krátkém odpočinku nasednou
do autobusu a budou poznávat krásy 3. místo................................................................................................
anglického pobřeží, klid
romantiku
nada 15.
let..... 1. místo................................................................................................
anglického venkova i ruch velkoměst.
Mimo jiné děti navštíví Dover Castle, 2. místo................................................................................................
Canterbury Cathedral, pirátské měs- 3. místo................................................................................................

nad 50. let..... 1. místo................................................................................................
2. místo................................................................................................
3. místo................................................................................................

kolektiv......... do 15. let....... 1. místo................................................................................................
2. místo................................................................................................
3. místo................................................................................................
nad 15. let..... 1. místo................................................................................................
2. místo................................................................................................
3. místo................................................................................................
Proč jsem volil/volila tyto jednotlivce a kolektivy – dosažené výsledky, úspěchy, popř. výše soutěží, kterých se zúčastnili:
Anketní lístek na www.mestokralupy.cz. Možnost el. zaslání na lenka.prochazkova@mestokralupy.cz
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ROZHOVOR s...

Lukášem Kolcem

Stříbro v ledovém korytě
7000 diváků, velmi náročná trať, nervozita a 4 finalisté. Mezi nimi 2 Češi. Pouze několik setin vteřiny rozhodlo o tom, že se
vítězem stal finský hokejista Mikka Jouhkimainen. O druhém a třetím místě musela rozhodnout až cílová fotografie. Ta
potvrdila druhé místo pro kralupského rodáka Lukáše Kolce. Za ním pak skončil druhý český jezdec Lukáš Fiala. Čtvrtou
nešťastnou příčku obsadil Kanaďan Kevin Olson, který v průběhu jízdy upadl a ztratil tak výhodnou pozici.

O

vynikajícím umístění a náročném závodě jsme si povídali s Lukášem Kol-

cem.
Kde a kdy přišla myšlenka jezdit takto
náročný závod?
Od známého jsem se dozvěděl, že
jsou tyto závody v Praze, tak jsem to
chtěl zkusit.
Kolikátý závod Red Bull Crashed Ice
jste nyní jel?
Jel jsem již pátý závod.
Kolik podobných závodů se ročně
asi koná a kolika se průměrně
zúčastňujete vy?
Jezdí se dva až tři závody ročně.
Teď se poprvé zúčastním stejného závodu podruhé v roce.
Kde bude příští závod?
14. března ve švýcarském Lausanne a na konci roku možná v Pittsburghu
v USA, ale to ještě není jisté.
Nyní jste po dramatických momentech
a složitém zkoumání cílových fotografií
dojel druhý. Je to Váš nejlepší výsledek?

Lukáš Kolc, 21 let
Od narození žije v Kralupech nad Vltavou
Odchovanec kralupského hokeje

Je to můj nejlepší výsledek. Na kontě mám
ještě třetí a čtvrté místo.
Z kolika zúčastněných jezdců jste vlastně
vyhrál druhé místo?
Kvalifikace se zúčastnilo 140 jezdců a závodu 64. Zastoupeno bylo celkem 14 států.

Máte nějaké sponzory nebo si vše musíte
financovat sám?
Sponzory nemám. Vybavení si financujeme sami, na závody nás vysílá Red
Bull, který platí cestovné a ubytování.
Jízdou v ledovém korytě se asi
neživíte. Jaké je vaše civilní
zaměstnání?
Pracuji jako technik výroby jedné
firmy zabývající se výrobou a distribucí trakčních a staničních baterií.
Věnoval jste se nebo ještě věnujete
i jinému sportu?
Rekreačně jezdím na snowboardu
a adrenalin si přes rok doplňuji jízdou
na motorce.
Jak si udržujete fyzičku přes léto?
Můžeme Vás vidět např. na kole kolem
Kralup?
Občas si zajdu do posilovny, ale teď mi
zrovna udržuje fyzičku můj nový psí kamarád bernský salašnický pes Pongo.
Děkuji za rozhovor, ZBr.

Lednové akce mladých šachistů
Na začátek roku absolvovali naši mladí hráči 2 akce. Jednak
se zúčastnili Velké ceny Libně, tradičního pražského
turnaje. Letos poprvé tento turnaj nekolidoval se soutěžemi
ve středních Čechách a tak jsme vyrazili v početně silné
sestavě. Ze 60 účastníků bylo plných 12 z Kralup.

T

urnaj pořádá PORG Libeň,
kde je ředitelem pan Václav Klaus mladší, sám dobrý
šachista. Úroveň turnaje byla
vysoká, pro nás však bylo zklamáním, že se nehodnotili hráči podle věkových kategorií, ale
hráli všichni dohromady od
8 do 18 let. Protože většina našich hráčů patří do mladších
kategorií, byl to pro mnohé
z nich boj trpaslíka s obrem.
Podle očekávání se z našich
prosadil nejstarší Filip Dolejší,
který získal 4,5 bodů ze 7 partií.
O půl bodu méně potom Miloš
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Holáň a dva z mladších Tomáš
Gruber a Ondřej Vokoun. Polovinu 3,5 bodů potom Michal
Šebesta, Štěpánka Kaněrová, Libor Veselý a Lukáš Simon. Na
3 bodech zůstali Aleš Smolík
a Kryštof Vávra. Petr Rozum na
svém prvním turnaji 2,5 bodu
a jeden z nejmladších účastníků Martin Kraus (ročník 2000)
alespoň 2 body. Turnaj byl pro
naše hráče cennou zkušeností,
přesto ale budeme dávat přednost svým tradičním turnajům,
které mají i podle mého hodnocení přehlednější organizaci.

www.mestok ralupy.cz

Druhou akcí bylo 3. soustředění 1 ligy mladšího dorostu
v Karlových Varech. Tam naše
družstvo ve složení Telman Nersisyan, Jirka Rýdl, Ondra Vokoun,
Dominik Beneš, Libor Veselý
a Lukáš Simon podlehlo družstvu Plzně, která se po tomto kole dělí o 1. až 3. místo, ale uhrá-

lo cenný bod s Karlovými Vary.
V současné době je na 7. místě,
uprostřed tabulky, ale vzhledem
k vysoké vyrovnanosti a velkému
počtu sestupujících (3 ze 12 družstev) musí v posledním soustředění v Domažlicích alespoň jednou
vyhrát ze 3 zbývajících zápasů.
Seiner

Únor v obrazech

KZ

MASOPUST
V KRALUPECH

Foto J. Herain

MS Nábr. J. Holuba.

SKUPINA OCENĚNÝCH na víkendové výstavě
s poháry. Nejlepšími vystavovateli byli (zleva
vpředu): Jiří Šídlo, Dominik Čech, Ilona
Mohelská, Gabriela Černá a Václav Viktorín,
v druhé řadě: Zbyněk Bryslivec, Karel Čadil,
František Truska, Jan Vonášek, Michovský
Luboš, Václav Bryslivec a Radek Holeček.

Zima je v plném proudu
Lyžaři SKI klubu Kralup naplno
využívají příznivých sněhových
podmínek letošní zimy.

P

očetné družstvo předžáků (9 dětí ve
věku 6-10 let) se pod vedení Jiřího Kružíka ml. v únoru úspěšně zúčastnilo krajských přeborů, které se konaly v Rokytnici nad Jizerou. Druhá místa ve svých
kategoriích obsadili Julie Šindelářová, Karel Richter a Tomáš Dub. Na třetích místech se umístili Michaela Šindelářová a
Jaroslav Žižka. Ukazuje se, že pravidelná
a poctivá příprava malých dětí nese ovo-

ce a toto družstvo je velkým příslibem do
budoucna.
V žákovské kategorii dosáhl historických
úspěchů pro kralupské lyžování Martin Štěpán. Výbornými výsledky na republikových
závodech se vyšvihl na první místo celostátního žebříčku svého ročníku. Tím byl
nominován do reprezentačního družstva a
zúčastnil se mezinárodních závodů Skiinterkritérium v Říčkách. Zde před zraky prezidenta Václava Klause obsadil v silné mezinárodní konkurenci 50 závodníků 14. místo
ve slalomu a 16. místo v obřím slalomu.
Další mezinárodní akce, které se Martin

zúčastnil, byly koncem února (po uzávěrce
čísla) závody v chorvatském Záhřebu.
Juniorské družstvo se účastnilo závodů
jak v České republice, tak ve Francii, Rakousku, Itálii a Německu. Michaela Franková obsadila na dobře obsazených závodech
ve Villard de Lans ve slalomu 7. místo. Michal Topinka pak byl v silné konkurenci na
FIS závodech v Albrechticích ve slalomu
dvanáctý. Na krajských přeborech, které se
konaly na Horních Mísečkách, obsadil Matěj Jirka druhé místo v kategorii juniorů.
Všechny tyto výsledky dávají naději dalších úspěchů ve zbytku sezony.
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Studio Něha
V Luhu 1171, Kralupy nad Vltavou
Psychoterapie
Kraniosakrální terapie
Energetická lymfodrenáž
Kraniomasáž hlavy.
Meditace, semináře,
Energetické a léčivé obrázky
tel. 737 531 242 www.nezneleceni.cz
Po telefonické domluvě je možno i v sobotu.

Mgr. Olga Holcová

SOUDNÍ ZNALEC
– OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
J.Wolkera čp. 177
Kralupy nad Vltavou, Lobeček

Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

AVIA, LIAZ, SCANIA až 16 tun.
Telefon, fax, záznamník 315 727 053
KONTAKTUJTE NÁS

Firma Procházka
Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13m
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
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tel. 602 464 901,
email: olgaholcova@seznam.cz

DŘEVĚNÉ VÁLCOVÉ EKOBRIKETY
Cenově výhodné a ekologicky čisté palivo
o vysoké výhřevnosti.
Levné, úsporné a čisté topení, náhrada uhlí,
uhelných briket a dřeva.
Výhřevnost vysoce předčí dřevo a je srovnatelná s černým uhlím.

Cena 49 Kč/10 kg balení.
Dovoz ZDARMA + dříví na podpal ZDARMA!!
(při nákupu min. 100 balení do 30 km)
Rozvozy denně i o víkendech dle dohody.

Žádný kouř ani zápach, žádné skleníkové plyny.
Žádná síra, halogeny ani těžké kovy.
Minimální popel – výborné minerální hnojivo.
Obnovitelný zdroj energie.

AKCE zima 2008/2009:
ke každému rozvozu dárek

Vhodné do kotlů na pevná paliva, krbů
a krbových kamen.

pracovní doba Po-Pá 8-15 hod.

Připravte se na zimu a ušetřete.
Nečekejte na zdražení plynu a dalších paliv.

EKOBRIKETY Jeneč (Praha-západ),
Zahradní 105
Objednávky a informace na tel.:
737 421 051, 737 421 069, 737 421 089
ekobrikety@atlas.cz

Inzerce

NABÍZÍME K PRONÁJMU
skladové, kancelářské prostory .
a volné zpevněné plochy v areálu
společnosti BALAK,a.s. Minická 635,
278 65 Kralupy nad Vltavou.

kontaktní telefon: 777 121 737

KZ

Nabízíme na prodej
3 nové byty o výměře od
55,8 m2 do 74,7 m2 /
2 x byt 2+1 a 1x 3+1/
do osobního vlastnictví
v novostavbě domu
v Kralupech nad Vltavou.
K nastěhování květen 2009. Dispozice bytů jsou: obývací pokoj
+ kuchyňský kout, kouplena, samostatné WC, chodba, pokoj
/u bytu 3+1 2 pokoje/,úložný prostor (místnost).V ceně dokončený
byt včetně podlahových krytin, (plovoucí podlaha, dlažba, koberec),vnitřních dveří, obkladů , sanity, plynové topení (kotel).
Kontakt : 602 271 672
Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620

ZBAVTE SE STAROSTÍ!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?
ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku
na zpracování vašeho účetnictví.
Tel. 315 724 620, 608 509 601
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát.

Veterinární ordinace
Letecká 174,Libčice nad Vltavou
MVDr.Svoreňová Zdenka, MVDr.Punka Július
Nabízíme:
✱ Sono
✱ Preventivní a léčebné ošetření
✱ RTG
✱ Chirurgie měkkých tkání
✱ Zubní ultrazvuk ✱ Prodej krmiv a chovatel
( 775 042 074, 739 883 093, Po-pá: 8.30-14.00 18.00-20.00

ČEŠTINA
l výuka českého jazyka pro cizince
l příprava k přijímacím zkouškám
l doučování
l odborné konzultace, poradenství

BOHEMIKA:

Dobrovského 220 – Lobeč, Kralupy nad Vltavou 278 01
tel: 774 111 524
e-mail: bohemika.lu@seznam.cz
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Společnost Žabka, a.s.
Nejrychleji se rozrůstající maloobchodní
řetězec na českém trhu hledá:

MANAŽERA

PRODEJNY POTRAVIN

NABÍZÍME: ➤ podporu při startu prodejny a kvalitní zaškolení
➤ zařízenou a zrekonstruovanou menší maloobchodní prodejnu včetně zboží
➤ možnost realizovat své sny bez vstupního kampitálu
Manažer Žabky dokáže vést svůj tým, zná potřeby zákazníka a má obchodního ducha
V případě zájmu zašlete, prosím, Váš životopis nebo nám zavolejte.
e-mail: kariera@izabka.cz ✆ 212 231 111 www.izabka.cz

!!! ZMĚNA !!!
DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ SECONDHAND opět otevírá

od 1.3.09 svou prodejnu a to na nové adrese Hůrka 1040.
Nabízíme prodej oblečků všech světových značek a velikostí.
Nadále přijímáme zboží do komisního prodeje.
Otevírací doba: PO-PÁ 900-1200 1300-1700
M.Turečková
Hůrka 1040, Kralupy n. Vlt.

==ÚKLIDOVÝ SERVIS==
Už Vás nebaví za ostatní uklízet společné prostory ve Vašem
činžovním domě?
Přesto chcete mít čistý dům?
Kontaktujte nás a my Váš úklid vyřešíme.

JNV – Kompletní úklidový servis
Kontakt: +420 777 282 843, +420 722 571 004
e-mail: jnv-service@centrum.cz

Pro jarní sezónu nabízíme :
✓ široký sortiment ovocných stromků
✓ okrasné keře, stromy, živé ploty
✓ růže - keřové, pnoucí, polyantky  
✓ trvalky, osivo, cibuloviny - lilie, jiřiny aj.
✓ sadbu jahod
✓ hnojiva, postřiky, textílie aj.
✓ substráty, mulčovací kůru
Otevřeno :
po-pá 8.00 - 17.30
so
8.00 - 16.00
ne
9.00 - 13.00

OTEVÍRÁME
6. BŘEZNA
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www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎

Řeznictví – uzenářství
na nám. J. Seiferta,
vedle kulturního střediska Vltava,
Vám nabízí akční ceny masa a uzeniny:

✱ ✱ ✱ NOVINKY OD LEDNA 2009 ✱ ✱ ✱
Příspěvek na očkování proti hepatitidě – od 2 let – bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy – 300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty : muži 25- 45 let –poukázky do lékárny
Příspěvky na helmy, autosedačky.
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží
i nový pojištěnec.
Každý nový (samostatně příchozí) klient obdrží poukázku do lékárny v hodnotě 300 Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA

Plavecký bazén Kralupy n/Vlt středa 18:00 – 21:00 hod., pátek 17:00 – 19:00 hod., neděle
9:00 – 10:00 hod.
Kladenský AQUAPARK úterý 19:00 – 21:30 hod. + NOVĚ pátek 19:00 – 21:30 hod. (zdarma
vstup do bazénu na 1,5 hod., při doplacení 40,-Kč vstup do celého areálu.)
Plavecký bazén Slaný každé úterý 16:00 – 21:00 hod.
NABÍDKA PRO KLIENTY
➢ Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni, kryoterapii
➢ Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let – až 4.000 Kč
➢ Příspěvek pro děti na kurzy plavání
➢ Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
➢ Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitida, meningokok, chřipka, spalničky, zarděnky,
příušnice, pneumokok
➢ Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
➢ Příspěvek na očkování proti pneumokoku (Prevenar, Pneumo) až 4000,-Kč
➢ Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
➢ Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do zahraničí
➢ Slevy ve vybraných zařízeních
➢ Slevy na pojištění LVZ
➢ Speciální programy pro firmy, ZŠ, MŠ

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Kralupy nad Vltavou, Nerudova 686
Tel.: 315 729 520, www.zpma.cz, e-mail: info@zpma.cz
(Změna programu FP ZP M-A vyhrazena)
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Kuřecí křídla...................................32,90/kg
Kuřecí čtvrtky..................................39,90/kg
Kuřecí prsa s k................................89,90/kg
Krůtí palička....................................49,90/kg
Krůtí prsa......................................139,90/kg
Vepřová kýta....................................94,90/kg
Uzené kuřecí čtvrtky......................59,90/kg
Šunka standard..........................10,90/100g
Kuřecí koktejlové párky.................59,90/kg

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Nabídka platí od 1. 3. 2009 do 14. 3. 2009

PURTEX s.r.o.,
český výrobce matrací, Ústecká 103, 250 66 Zdiby u Prahy,

přijme:
✘ mechanika se znalostí šicích strojů a strojů pro výrobu matrací, nebo
jinak technicky zdatného technika na obsluhu a údržbu NC strojů. Požadavek: vyučení ve strojním oboru, příp. maturita, znalost PC, základní
znalost elektro, ŘP sk. B, Pracoviště Klecany, Parkerova 617.
Nabízíme: nástupní plat 25.000,-Kč + prémie, obědy, 25 dní dovolená, klimatizované prostředí.

Informace u p. Kořínka tel: 724 344 090, 284 021 823,
e-mail: korinek@purtex.cz

Inzerce
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Soukromá inzerce
❏ Prodám dětskou postýlku na
kolečkách vč. Matrace.
Dále prodám pletací stroj jednolůžkový. Málo používaný.
Tel: 602 949 808 od 16 do 19 hodin
❏ Prodám pěkný byt 2 + kk, po
rekonstrukci, na Cukrovaru.
Tel. 606 623 194

Firma zabývající se kovovýrobou
a stavbou lehkých letadel,

přijme:
✈ zámečníka – obsluha ohraňovacích lisů
✈ svářeče – obsluha a programování svařovacích robotů
✈ programátora CNC strojů – nutná znalost něm.jazyka
✈ zámečníka – výroba plechových dílů

Pracoviště průmyslová zóna Kozomín u Kralup nad Vltavou.
Platové podmínky dle osobního pohovoru.

EURODISPLAY s.r.o., Kozomín 502,
Ing. Kříž Vlastislav, tel: 602 681 810

AUTOŠKOLA

Ingrid Zajíčková
Výcvik na skupinu B – osobní automobil
Cena: 9.500 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po Praze, parkování, tankování.
Pro své žáky si jezdíme do širokého okolí.
Praktický výcvik je prováděn na voze Škoda Octavia II 1,6i, Škoda Superb 1,9.
Lze platit i na splátky.
V ceně není zahrnut poplatek za zkoušku (700 Kč).

❏ Prodám boty s bruslemi, bílé,
vel. 38. Za 350 Kč.
Tel: 604 370 873
❏ Prodám starožitný šicí stroj
zn. „Minerva“ a „Singer“. Plně
funkční. Cena dohodou.
Tel: 790 405 774
❏ Prodám šicí stroj Lada. (šlapací
– zachovalý stav).
Tel: 315 726 314
❏ Prodám levně posilovací přístroj KING-GYM.
Tel: 731 313 953
❏ Prodám Bioptron lampu švýcarské firmy Zepter + barvy color
+ stojan pro domácí léčbu i kosmetické účely. Vše nové, v záruce.

Původní cena 21.500, nyní 11.000
Kč. Při rychlém prodeji sleva.
Tel: 721 118 036
❏ Pronajmu od 1. 5. 2009 garáž
„Na Žebrech“.
Tel: 721 861 500
❏ Pronajmu za přijatelných podmínek družstevní byt 1 + 3 s lodžií
v Kralupech n. Vlt. Lobečku.
I možnost garáže. Podmínka:
slušní a platící.
Tel: 723 393 500
❏ Pronajmu garáž na Cukrovaru.
Tel: 606 269 702
❏ Pronajmu nový byt 2 + kk, .
46 m2 s rozměrnou koupelnou
a komorou v Kralupech n. Vlt, sídliště Kochmanka. Nájem 5.500 Kč
+ poplatky. Nejlépe dlouhodobě.
Tel: 605 917 140 po 14 hodině.
❏ Problémy s matematikou
pomůže řešit aprobovaný učitel
s dlouholetou praxí. Učivo matematiky ZŠ a příprava na přijímací
zkoušky na SŠ.
Tel: 723 607 667

KUPÓN PRO SOUKROMOU NEKOMERČNÍ INZERCI
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)
Datum:.....................................................
Jméno a příjmení:........................................................................................... Telefon:.....................................................

POZOR! Zdarma obdržíte učební materiál včetně CD s testy. K žádosti je
nutno doložit posudek o zdravotní způsobilosti.

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

TIP: Zaplaťte svým blízským kondiční jízdy jako dárek.
Obdržíte od nás certifikát s platností 4 měsíců.
REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Školení řidičů pro firemní vozidla.
(Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 262/2006Sb. - §103 odst. 2,3 §349 odst. 1)
Je povinné ze zákona. Platí jeden rok!
Nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na Vámi domluvené
místo.
Tel: 777 201 088, fax 315 742 020
Sídlo: Mostní 747 (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou
Úřední den: pondělí 17.00 - 19.00, středa 15 – 17 hodin

Více informací na www.autoskolazajickova.cz
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