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Krásné Vánoce
foto: redakce

vánoční ROZHOVOR s...
farářem Církve československé husitské,
Romanem Rokou, který působí v kralupské
farnosti Církve husitské od prosince 2006

Jak křesťané církve husitské slaví Vánoce?
Církev československá husitská slaví vánoční
svátky stejně tak jako každá jiná křesťanská
církev v České republice. Lišíme se v nepatrných rozdílech, základ však zůstává u všech
stejný - každoroční připomenutí si Spasitelova příchodu mezi lidi, narození Krista Ježíše.
Kristovým příchodem se člověku dostává nevídaných možností, předně tedy přiblížení se
Božího království, možnosti žít na věčnosti,
odpuštění provinění, duchovní útěchy toliko
potřebné pro klidný, pokojný, radostný život,
tak jak po tom touží snad každá lidská duše
na zemi. 
(Pokračování na str. 9)

KALENDÁŘ AKCÍ

foto: archiv

✔ 3.12. Mikulášská diskotéka.................. str. 20
✔ 4.12. Vánočně čertovská show............. str. 12
✔ 5.12. Bluegrass Advent.......................... str. 13
✔ 10.12. Autogramiáda Ing. Stupky.......... str. 16
✔ 10.12. Literární pořad v galerii VK37.... str. 13
✔ 12.12. Městské oslavy adventu............... str. 8
✔ 12.12. Vánoční pohádkový les............... str. 10
✔ 12.12. Ochutnávka vín s cimbálovkou... str. 12
✔ 17.12. Vánoční koncert žáků................. str. 21
✔ 17.12. AVATAR 3D – kino Vltava str....... str. 14
✔ 19.12. Vánoční ples KD Vltava............... str. 12

Ocenění občané str. 6-7

Adventní akce str. 8

Kino Vltava ve 3D str. 14

V malém sále KD Vltava se konalo za
účasti příbuzných a přátel slavnostní
předávání cen starosty města osmi
váženým občanům Kralup.

Město Kralupy nad Vltavou
pro Vás připravilo zajímavý a bohatý
program ku příležitosti oslav
nadcházejícího adventu.

Do místního kina míří projekce
ve filmové 2D a 3D kvalitě! Za
nepřekonatelnými filmovými zážitky
již nemusíte vyjíždět za hranice Kralup.

Xxxxxxx
Aktuality
Foto: zdena petrovičová

Jménem zastupitelů
města přeji všem
občanům krásné
a pohodové
prožití Vánoc.
Petr Holeček,
starosta

Dobrý den milí
spoluobčané,

Foto: zdena petrovičová

ačkoli měl listopad stejný počet dní, jako každý
rok, zdá se mi, že letošní listopad velice rychle utekl.
Nestačili jsme náležitě prožít oslavy 20. výročí tzv.
„Sametové revoluce“ a vstřebat veškeré zážitky,
které se právě 17. listopadu
týkají, a už vrcholí přípravy na
adventní měsíc prosinec.
Prosinec je měsícem nejen
starostí, ale převážně radostí!
Co Vás udělá šťastnějším,
než rozzářené dětské tváře,
spokojená rodina a neodolatelná vánoční atmosféra těch
nejkrásnějších svátků v roce?
Abychom si prosinec opravdu užili, se všemi jeho svátečními lákadly, připravují
pro nás téměř všechny organizace, které v Kralupech
jakýmkoli způsobem fungují, plno předvánočních,
vánočních i novoročních akcí. Není nic jednoduššího, než opustit své dokonale známé příbytky a začít
si užívat.
Každá správná hospodyňka jistě podotkne, kdo
za mě umyje okna, vygruntuje byt, napeče vánoční
cukroví? Proč se opět stresovat tím, že nestíháme?
V dnešní době existuje plno firem i soukromých
osob, které Vám se vším rádi pomohou. Nechme
úklid, pečení cukroví či balení dárků na profesionálech. Ušetříte nejen spoustu času, ale i Vaše nervy,
které s koncem roku dostávají stále více zabrat.
Věnujte se například návštěvě divadla, adventního koncertu či vánočních trhů. Svátky utečou opět
jako mávnutím proutku a nejdůležitější je v pohodě,
klidu a ve zdraví je prožít. I jeden, s láskou a originálně zabalený vánoční dárek, udělá na Štědrý den větší radost, než unavená maminka, nervózní tatínek
a uplakané děti. Už odedávna platí, že Vánoce by
měly být více o lásce než o hromadě dárků.
Přeji Vám všem krásný, třeba i zasněžený prosinec,
dětem přeji, ať je 5.12. navštíví jen hodný Mikuláš
s Andělem, v pohodě oslavte vánoční svátky a do
nového roku vykročte se splnitelným předsevzetím.
Radka Saláková, šéfredaktorka

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Veřejné zasedání zastupitelstva města se
bude konat 16.12.2009
od 17:00 h. ve velké zasedací místnosti MěÚ.
◆ Stánkové trhy v Lobečku: 9.12.2009.
◆ Rada města schválila nové soutěžní podmínky
dle § 105 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k soutěži „Adaptace obchodního domu Máj na
Městský úřad Kralupy nad Vltavou“. Dále pak vybrala soutěžní
porotu, která je ve složení: Ing.
Jarský, Petr Holeček, Tomáš
Šemberger, Dana Zrůstová,
Ing. Lipovský, Mgr. Volková,
Ing. arch. Skalička, Ing. Czechmann, p. Mužík. Termín pro
podávání nabídek byl stanoven
na 5. ledna 2010 do 11:00 h.
◆ ZŠ Praktická obdržela dar od firmy Montako,
s.r.o., a to ruční elektrické nářadí k vybavení dílny.
◆ ZŠ Komenského obdržela od firmy Rádio
Free Europe a Rádio Li-

berty věcné dary v podobě 10 kusů PC bez monitoru a 1 kusu tiskárny.
◆ Rada města rozhodla
o novém názvu organizační
složky Zimní stadion a to: Kralupská sportovní, s.r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou.
◆ Rada města schválila
jako zhotovitele akce „Rekonstrukce městského koupaliště
v Kralupech nad Vltavou“ společnost Syner, a.s., se sídlem
Dr. Milady Horákové 580/7,
Liberec 4. Technické řešení
stavby (konečný výběr varianty provedení bazénových
van) bude s dodavatelem dořešeno před podpisem SoD.
◆ Zastupitelé zrušili „místní koeficient“, ve smyslu ust.
12 § zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, ve výši „2“ a vzali na
vědomí zvýšení sazeb daně
z nemovitostí podle zákona č. 362/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 338/1992
Sb. Dále pak schválili zruše-

ní Obecně závazné vyhlášky
města č. 4/2009 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
◆ Město Kralupy nad Vltavou vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č.
5/2009 o místním poplatku
z ubytovací kapacity. Ve které je stanoven pro ubytovací zařízení poplatek, kde
z každého využitého lůžka
zaplatí 6,- Kč nebo paušálně 600,- Kč za každé lůžko.
◆ Nově vzniklé ulice v Minicích ponesou názvy „Josefa Spitze“ a „Pod Svahem“.
◆ Zastupitelé na svém listopadovém jednání schválili
sloučení příspěvkových organizací MŠ ul. Dr. E. Beneše a MŠ ul. U Jeslí 520,
s účinností k 1. 1. 2010
(z důvodu opakovaného neúspěšného konkurzního řízení
na funkci ředitele PO - nevybrání žádného uchazeče,
ve spojení se snahou docílit snížení finančních nákladů v předmětné oblasti).

Výzva všem přátelům města Kralupy nad Vltavou
Již několik let dochází k archivaci všech starých kreseb, pohlednic a fotografií o našem městě a jeho životě.
Archivace se provádí formou digitalizace (skenování) a ukládání na CD nosiče. Cílem je zmapování obrazové historie
Kralup nad Vltavou a zachování „starých časů“ do příštích století pro budoucí generace.
Touto cestou prosíme všechny přátele města o krátkodobé - 1 denní zapůjčení (lze i na počkání) výše zmíněných
podkladů pro naskenování a zároveň o případné poskytnutí kontaktů
na lidi, kteří by také mohli být ochotni k zapůjčení materiálů. Jde
zhruba o období od nejstarší známé kralupské fotografie z r. 1871
do nedávné minulosti konce 20. století. Jedná se i o zachycení fáze
bourání a výstavby různých budov a staveb.
Jedním z výsledků „Projektu digitalizace historie města“ bylo
např. vydání úspěšné knihy „Zmizelé tváře Kralup“.
Kontaktní osoba: Kamil Hainc, MěÚ - budova U Cukrovaru 1087, I.
patro, dveře č. 332, tel: 315 739 838, e-mail: hainc@mestokralupy.cz

foto: archiv
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PETICE – STOP LETIŠTI VODOCHODY
Občané, kterým není lhostejná budoucnost Kralup a okolních obcí, mohou dát najevo svůj nesouhlas s výstavbou letiště Vodochody svým podpisem PETICE, která je k dispozici na infocentru MěÚ,
na infocentru ČD, v kanceláři KD Vltava. Petici lze podepsat také elektronicky na www.stopletistivodochody.cz a dále na všech veřejných akcích, které jsou pořádány Městským úřadem Kralupy.

Po dvou a půl letech dochází k mírnému zvýšení jízdného v autobusech Městské hromadné dopravy.
Ceník nabývá platnosti dne 1. 1. 2010. Jedná se o tyto druhy jízdenek:
Jednotlivé plné jízdné v autobusech MHD . .................................................................................... 9,- Kč
Jednotlivé plné jízdné z předprodeje . .......................................................................................... * 7,- Kč
Časová jízdenka měsíční plná.....................................................................................................220,- Kč
Časová jízdenka měsíční zlevněná.............................................................................................. 110,- Kč
*Máte-li zásobu jízdenek zakoupených v předprodeji, můžete je s doplatkem vyměnit během
1. poloviny ledna 2010 v Informační kanceláři ČSAD, Přemyslova ul. 20.

foto: redakce

foto: Ing. Vladimír Hanzl

MHD Kralupy
Tradiční novoroční
ohňostroj
se koná

dne 1. 1. 2010 v 0:30 hod.
na lávce přes Vltavu.
Z tohoto důvodu bude lávka od 22:00 h.
(31.12.09) do 2:00 h. (1.1.2010) uzavřena.
Produkci provede firma
CZ Team s.r.o. Kralupy nad Vltavou.

Schůdnost komunikací v zimním období

K

omunikace, na nichž se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje schůdnost
a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
jsou:

Motoristické komunikace:
u ul. Příčná – Minice, Jeronýmovo
náměstí, Na Baště, V Hliništi, V Rokli, Pod Skalkou, Na Husarce, V Uličce,
Horní ul., odbočka z ulice U Křížku,
odbočky z ulice Hybešova, nezpevněné
uličky přiléhající k Purkyňovu nám.,
V. Jirsíka, A. Slavíčka. V Zeměchách:
ul. Josefa Janury, Školská, U Studánky,
Pod Lipami – koncový úsek

Nemotoristické komunikace:
u schody a chodník Na Baště, schody
na Hostibejk včetně pěších cest, chod-

níky v parku na Dvořákově nám., chodníky
v parku v ul. K. Čapka, chodníky v parku
v Šafaříkově ul., chodníky v parku v ulici U Parku, Dvořákova stezka, Svojsíkova
stezka.
u Sídliště Cukrovar: všechny chodníky
v parku mezi domy čp. 1074 až 1084 a břehem Vltavy, parkové cesty na sídl. Cukrovar mezi čp. 1066 a Sportbarem, chodníky
navazující na veřejné hřiště proti domům
čp. 1067-1070
u Přemyslova ul. - chodník před firmou
Al-Namura a bývalým Keramem

u ul. 28. října - chodník po pravé straně
směrem z města v celé délce (nástupiště
zastávky MHD se udržuje)
u mlatový chodník podél části ul. Gen. Klapálka (směrem k potoku)
u Máchova ul. - všechny chodníky v parčíku proti ZŠ Třebízského
u Třebízského ul. - chodník podél areálu
TJ Čechie
u nábř. J. Rysa - spojovací chodník s ul.
U Stadionu
u Štefánikova ul. - chodník podél zahrady
domu čp. 679
u spojovací chodník v Lobečku od
domu čp. 436 na komunikaci u garáží SBD
u víceúčelová stezka Kralupy - Chvatěruby (část ležící v územním obvodu
Kralup n. Vlt.)
u cesta z ul. Horní ke hřbitovu v Minicích
u chodník od hotelu Sport k bazénu
u všechny bezejmenné komunikace,
chodníky a přístupové cesty na území města mimo výslovně uvedených
jako udržované
foto: redakce

Rada města Kralupy nad Vltavou
schválila v souladu se zákonem
o obcích nařízení o sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací
v zimním období, tj. od 1. listopadu
2009 do 31. března 2010.
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Dny zdraví v Kralupech nad Vltavou
V
předsálí KD Vltava uspořádal dne 20.
října Odbor sociálních věcí, školství
a kultury MěÚ Kralupy „Den pro zdraví“.
Zúčastnilo se ho celkem 106 občanů z Kralup a okolí. Jednalo se především o seniory. Bylo to dáno tím, že se akce konala
v dopoledních hodinách. Největší zájem

byl projeven o zjištění glykemie a cholesterolu v krvi.
V příštím roce je v plánu uspořádat „Den pro
zdraví“ celodenně, aby měli možnost i ekonomicky aktivní obyvatelé tuto zajímavou akci
navštívit a zdarma a na jednom místě zjistit
vše důležité o svém zdravotním stavu.

Dosažitelnost praktických lékařů
pro dospělé v pátek odpoledne
04.12........MUDr. Votavová.......... Nerudova 686


315 724 720

11.12........MUDr. Málková . ........ Prokopova ul.
315 725 210



18.12........MUDr. Hájková........... Veltrusy


315 781 156

08.01........MUDr. Herber............. Nerudova 686
315 721 771

17. listopad 20 let poté
Celá naše republika si v listopadu
připomínala 20. výročí pádu
komunismu a nástupu demokracie.
Při této příležitosti se 28.11.09 sešel
starosta Kralup pan Petr Holeček
s tehdejšími zakladateli kralupského
Občanského fóra, které bylo v té době
iniciátorem základních změn.

M

yslíme, že kralupská veřejnost by měla
znát členy výboru OF a aktivisty, kteří
na sebe nezištně vzali riziko, odpovědnost
a práci spojenou se změnami politického
dění v našem městě.

Křikavová Alice – zajišťování financí pro činnost
koordinačního centra

Vánoční trhy
se budou konat
od 11. 12. 2009
do 20. 12. 2009

Varhaník Ivan – evidence a zpracování tiskových
materiálů o činnosti OF

na Palackého náměstí a v Husově ulici.

Borek Egon – kontrola sociální politiky ve vztahu
k sociálně slabým skupinám, kontrola využití stávajícího bytového fondu

Šimůnková Jaroslava – evidence o práci jednotlivých OF v Kralupech, provádění zápisů a kontrola
plnění úkolů

Kaňka Jaroslav – spolupráce s ekologickými skupinami v Kralupech

Koblenc Pavel – navázání spolupráce s mládežníky, pomoc jim v jejich činnosti

Kapic Leo – evidence vycházejících materiálů týkajících se voleb, vytypování kandidátů do voleb

Tesařík Vladimír – zmapovaní situace na vesnicích
kolem Kralup s ohledem na činnost OF

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍHO CENTRA
OF MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU:
Horák Václav – mluvčí koordinačního
centra OF

Dvořák Emil – zajišťování mítinků, podávání informací o činnosti OF tisku
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foto: archiv

Komárek Antonín – styk s MěNV
(ONV), účast na zasedáních rady MěNV,
vyhodnocování práce a kontrola

Aktivními spolupracovníky OF
v Kralupech byli:
Šimůnek Vratislav, Holeček Petr, Votava Antonín, Rynt Pavel, Procházka
Vladimír, Hrdina Ladislav, Listík Evžen,
Vácha Pavel, bratři Janíkovi, Kassekert
Rudolf, Rychlý Rudolf, Souček Viktor,
Čížek Vladimír, Hradilík Alois, Franěk
Jan, Plíhal Václav, Žamburek Martin,
Emil Dvořák

foto: archiv

2x foto: Lenka Moravcová
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Bezpečnost dětí u Mikovické školy
Tento článek jsme se rozhodli uveřejnit jako zástupci rodičů ve Školské radě při 5. ZŠ ul. 28. října, protože na dopis, který
jsme odeslali již 26.1.2009 dopravní komisi Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, nám doposud nikdo neodpověděl.
V tomto dopise Školská rada spolu s ředitelem školy žádala o řešení závažné dopravní situace před školou.
blízkosti naší školy je vyznačen přechod pro chodce, umístěna informační tabule Škola, ale přesto mají rodiče
oprávněné obavy o zdraví a život svých dětí, které jsou nuceni tuto komunikaci přecházet.
Velký počet řidičů nejen nedodržuje předepsanou rychlost
50 km/ h, ale ani nerespektuje
chodce, kteří se snaží na přechodu přejít a převážně děti
jsou nuceny dlouhou dobu čekat, než nějaký ohleduplný řidič zastaví a umožní jim přejít. A pokud v jednom směru
řidič zastaví, velmi často řidič
ze směru opačného ne.
Na jednání o této situaci padl
návrh, zda by nebylo vhodné
upravit tento přechod na přechod řízený světelnými signály.

Na podobné komunikaci v blízké obci Tursko se takto řízený
přechod také nachází.
Situaci neřeší ani Městská policie, která zde hlídkuje každoročně pouze první školní den.
Přechod pro chodce přitom není využíván jen dětmi
jdoucími do nebo ze školy, ale
i na dětské hřiště „za kopcem“
a ostatními lidmi na zastávky
MHD.
Zatímco u jiných škol v Kralupech n/V. je dopravní situace
v rámci možností zabezpečena,
na řešení problému u naší školy
se tak nějak „pozapomnělo“.
Tímto se snažíme na tento
problém upozornit, neboť se jedná o zdraví a bezpečnost obyvatel, především však dětí.

foto: archiv

V

Markéta Pětková, Simona Zlochová

REAKCE na článek

P

ředem bych chtěl předestřít skutečnost,
že žádná škola v katastru města Kralupy
nad Vltavou nemá nijakým způsobem zabezpečený přechod pro chodce, přes který
přecházejí děti do dané školy. Delegováním,
na který přechod bude vyslána zpravidla
pouze jen dvoučlenná hlídka, jsou pověřeni
příslušní velitelé směn, kteří rozhodnou dle

vlastních, a řekl bych nemalých, zkušeností.
Zpravidla se jedná o přechody v blízkosti
škol s největším počtem docházejících dětí
a zároveň s nejhustším provozem automobilové dopravy. Především se jedná o přechod u ZŠ Komenského, který je umístěn
přímo za zatáčkou, a dále pak nejfrekventovanější křižovatka na Františku. Druhým

Sbor dobrovolných
hasičů v Minicích
tímto děkuje Městskému úřadu
v Kralupech nad Vltavou za celoroční podporu oddílu Mladých
hasičů, zvláště pak za nové vybavení klubovny mládeže.
Děkujeme
Za oddíl mládeže vedoucí Jan Oudran
Za SDH Minice starosta Bohumil Tylš

v pořadí je přechod pro chodce před ZŠ
Gen. Klapálka.
Závěrem bych chtěl přislíbit, že se pokusíme s ohledem na počet strážníků, zvýšit
dohled i před školou v ul. 28 října, ale vše
je v přímé úměře požadavků kladených na
strážníky a samozřejmě i početního stavu
na daný den.
  Michal Císler, ZŘ MP

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané a přátelé, s blížícím
se koncem roku 2009 Vám chceme moc
poděkovat za vaši přízeň a podporu naší
práce.
Děkujeme též všem našim partnerům
a poskytovatelům dotací za spolupráci
v tomto roce a věříme, že naše spolupráce
bude i nadále dobrá. Veselé Vánoce, šťastný nový rok a v celém příštím roce pak
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti vám
přeje Farní charita Kralupy nad Vltavou.

Ve dnech 7. a 8.12.09 bude z provozních důvodů

uzavřen sběrový dvůr TSM
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Cena starosty

Ocenění občané

Dne 19.11.2009 proběhlo již potřetí v novodobé historii Kralup nad Vltavou slavnostní
ocenění občanů, jako vyjádření díků za zásluhy vykonané pro město. Symbolem této akce
je povýšení městysu Kralupy na město Kralupy nad Vltavou (22.11.1902). Cenu od starosty
města pana Petra Holečka převzalo těchto 8 mužů:

Foto: Jiří Herain

Muži roku 2009 (na snímku zprava): Pupík, Krátký,
Krátký Zb., Froněk, Slapnička, Vachalec (sedící),
Střeska, Mgr. Rynt, starosta Holeček.

Jaroslav FRONĚK

Karel SLAPNIČKA

trenér vodáckého oddílu

sportovec - judo, aikido

‹ narozen roku 1941
v Kralupech n. Vlt.
u aktivně se věnoval
kanoistice, je držitelem
první výkonnostní třídy.
Vychoval několik generací kanoistů a dodnes
se věnuje mládeži a vede kanoistický oddíl TJ Kaučuk Kralupy nad
Vltavou. Začínal v loděnici na levém břehu
Vltavy, v místech, kde dnes stojí sídliště
Cukrovar. Podílel se na výstavbě loděnice
na pravém břehu Vltavy, kde měli kanoisté
základnu pro trénink slalomu i sjezdu. Jelikož v Kralupech byla jen rovná a klidná voda, členové oddílu začali po dohodě s Povodím Vltavy a elektrárnou v Miřejovicích
trénovat ve vorové propusti ve Veltrusech.
I zde se pan Froněk podílel na výstavbě
nové loděnice a slalomové trati, která dnes
odpovídá světovým parametrům. Celoročně
se stará o celý tento areál, který využívají
nejen členové místního oddílu, reprezentace
ČR, ale i závodníci z celé Evropy. Každoročně organizuje několik významných závodů: například Veltruské slalomy, Memoriál
Jaroslava Froňka st., významné nominační
závody, národní kvalifikační závody, závody
Českého poháru, ale dokonce i Evropský
pohár juniorů.

‹ narozen roku 1953
v Ústí nad Labem
u v Kralupech nad Vltavou žije od roku 1968
u začínal jako judista
(2.Dan), ale jeho životní
láskou se stalo Aikido.
u Je nositelem 4. mistrovského stupně (4. DAN ČAA). Byl jedním
z prvních, kteří se v Čechách začali o aikido
zajímat, a stal se zakladatelem České asociace aikido, kde působil také jako její prezident.
Vychoval celou řadu nových aikidistů, některé
dovedl až do mistrovského stupně. V Kralupech nad Vltavou začínal pod patronací oddílu Judo, od roku 2000 spolupracuje s Domem
dětí a mládeže. Je vedoucím klubu AC Kralupy nad Vltavou, založeným v roce 1988. Zde
trénuje jak děti, tak dospělé.
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Pavel KRÁTKÝ

lyžař a trenér

‹ narozen roku 1953
v Praze
u od 8 let provozoval
závodně sjezdové lyžování s nemalými úspěchy
u v roce 1975 se přestěhoval do Kralup a na-

stoupil do zaměstnání v podniku Kaučuk. Zde
se seznámil s Ing. Gaberlem a Ing. Skrbkem
(tehdejšími trenéry lyžařského oddílu) a stal
se členem lyžařského oddílu TJ Kaučuk.
Nejprve vedl lyžařskou přípravku pro 15 dětí.
Postupně trénoval mladší a starší žáky, juniory a dospělé. Se skupinou juniorů a dospělých pracuje dodnes. Úspěchy se dostavují
ze závodů FIS-CIT po celé střední Evropě.
Ve spolupráci s trenéry Ing. Martinem Štěpánem, Ing. Martinem Jirkou a ostatními, se pan
Krátký snaží mezi lyžařskou drobotinou najít
talenty a rozvíjet jejich lyžařské dovednosti
k závodní činnosti.
V oddíle také vyrůstala jako předžákyně mistryně světa Šárka Záhrobská, která pak pod
vedením svého otce nastoupila samostatnou
dráhu.

Mgr. Pavel Rynt

učitel, hudebník a politik

‹ narozen roku 1943
v Kralupech n. Vlt.
u jako učitel pracoval
dlouhá léta v základní
škole Třebízského v Lobečku, kde vyučoval
matematiku a hudební
výchovu. Jeho svěřenci
na něj vzpomínají s láskou – byl spravedlivý
a tolerantní. I v dobách hluboké totality prosazoval ve škole myšlenku svobody projevu
a tolerance, užíval pokrokové metody výuky.

Cena starosty

Zbyněk KRÁTKÝ

kameraman, režisér,
střihač

‹ narozen roku 1966
v Praze
u potkáváme ho v našem městě s kamerou
na rameni na akcích ze
všech oblastí společenského života. Již čtrnáctým rokem se věnuje výrobě Kralupského televizního zpravodajství. V audiovizuální dílně
Krátkých vzniklo za tuto dobu na 4 000 reportáží mapujících život ve městě nad Vltavou.
„Všechno jsem mohl uskutečnit jen za velké
podpory svojí ženy Jany a zpravodajského
týmu, ve kterém se již vystřídala celá řada
spolupracovníků“, říká Zbyněk.
Bohatý archiv, který Video-studio Krátký doposud vytvořilo, je jedinečným svědectvím
historie Kralup nad Vltavou – pamětí města slavných rodáků. Z původních materiálů
vytvořil zpravodajský tým Jany a Zbyňka
Krátkých několik dokumentů, které jsou
dnes nedílnou součástí veřejných i mnoha
soukromých archivů. Zmiňme alespoň ty nejúspěšnější filmy: Historie Kralup nad Vltavou,
Povodně 2002 nebo dokument o I. mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2000. Čerstvou
novinkou je film „Kralupy a okolí“, který vzešel ze spolupráce s historikem Ing. Josefem
Stupkou.

obránce v extraligové Habešovně Gladiátors,
nezapomínal na nejvyšší kralupskou soutěž
I.AHL, kde již od jejího začátku hraje v dresu nejúspěšnějšího klubu její historie CSKA
Lobeček: „Úplně upřímně a jednoduše, tak
bez místního hokejbalu bych do té Plzně nikdy neodcestoval“, vzdává hold kralupským
hokejbalovým soutěžím úřadující mistr světa.
Ještě než letos v červnu dobyl na šampionátu v Plzni svůj největší životní sportovní
úspěch, trefil ve finále domácího Petroniova
poháru vítězným gólem série zlato pro kamarády lobečské sborné.

JIŘÍ VACHALEC

rybář

‹ narozen roku 1942
v Kralupech n. Vlt.
u od svých 8 let plaval za pražskou Slavii
a Dům Mládeže Praha.
u od roku 1965 trénoval
pro TJ Kaučuk
u roku 1968 získal
v Kralupech nad Vltavou ocenění roku. V 1.
lize, kterou plaval s mládeží, obsadil 1. a 2.
místo v ČR
u od roku 1950 se ve svém volném čase věnuje rybářství a v roce 1985 se stal předsedou Rybářského spolku.

JAROSLAV PUPÍK

hasič

‹ narozen roku 1941
v Minicích
u dlouhá léta pracoval
jako svářeč v nedalekém Aeru Vodochody.
u od roku 1963 je aktivním členem Sboru
dobrovolných hasičů
Minice. Ještě téhož roku byl zařazen do výjezdového družstva, ve kterém působil 34
let. Za tuto dobu se zúčastnil likvidace několika desítek požárů a technických zásahů, při
kterých pomáhal zachraňovat životy a majetek občanů Kralupska. Vedle samotných
zásahů věnoval mnoho času i úsilí údržbě
a opravám požární techniky, kde mnohokrát
uplatnil své řemeslné dovednosti. Dále se
podílel na výstavbě Hasičské zbrojnice v Minicích.
u od roku 1964 do roku 2007 byl členem
výkonného výboru SDH Minice, kde převážně působil na úseku Prevence. Jako
vyškolený preventista organizoval a spolu
s ostatními členy sboru prováděl preventivní prohlídky v městských částech Mikovice
a Minice, s cílem zabránit vzniku požáru
v rodinných domech a drobných provozovnách.

8x foto: redakce

Po sametové revoluci v roce 1989 se stal
prvním porevolučním starostou v Kralupech.
V této funkci pracoval do roku 2006. Pod jeho vedením se uskutečnilo ve městě mnoho
změn k lepšímu. Město se modernizovalo,
vylepšovalo. Ani během svého dlouhého
funkčního období však nezanedbával hudbu.
Rozdával a rozdává radost u klavíru v domě
seniorů, vede dětský i seniorský pěvecký
sbor. Propaguje myšlenku propojení práce
dětí a seniorů a pořádá společná vystoupení
obou sborů.
V současné době se vrátil zpět ke svému původnímu povolání a vyučuje hudební výchovu
v ZŠ Komenského.

KZ

Jan STŘESKA

‹ narozen roku 1980
v Kralupech n. Vlt.
u výčet úspěchů republikově slavného hokejbalisty je sáhodlouhý,
takže zmiňme jen první
místa a mistrovské tituly: mistr světa z Plzně
(2009); vítěz poháru mistrů evropských zemí
v Martinu (2007); mistr české republiky (2005,
2007 a 2008) a osminásobný vítěz Petroniova
poháru. Jan Střeska se rovněž pyšní titulem
sportovce Kralup nad Vltavou v kategorii
jednotlivec 15 - 50let (2008). Honza je patriot, který ani ve svém nabitém programu,
kdy pendloval mezi reprezentačními kempy
a na plný úvazek plnil roli kapitána a elitního

Foto: Jiří Herain

hokejbalista

V závěru programu byl v premiéře promítán nový film jednoho z oceněných, pana Zbyňka Krátkého, film „Kralupy a okolí“. Nechyběl ani
tradiční křest DVD s touto novinkou. DVD „Kralupy a okolí“ si můžete
zakoupit v Knihkupectví u Vlachů (Jungmannova ul.) nebo ve Foto-Petrovičová (Žižkova ul).
Děkuji všem za spolupráci, zejména těm, kteří se podíleli na přípravě medailonků
(charakteristik) oceněných.
Radka Saláková
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Rozhovor
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vánoční ROZHOVOR s...

(Dokončení ze str. 1)
Jaké vánoční a novoroční zvyky jsou spjaty
s církví husitskou?
Samozřejmostí je vánoční stromek, dárky,
štědrovečerní večeře a vše tak, jak je všeobecně známé. V naší občanské společnosti
výraznějších rozdílů není, v církvi taktéž.
V rodinách, kde jsou děti, je to o krájení
jablka, svíčkách v ořechových skořápkách,
někde i vracení kaprů do jejich rybničních
domovin. Vše se mnohdy odehrává v širších
rodinných setkáních. O silvestrovské noci se
se srdečnou veselostí očekává půlnoc s přípitkem, blahopřáním a sledování úchvatného
představení novoročních ohňostrojů.
Jaké jídlo dominuje Štědrému večeru?
Kojenci jsou na mateřském mléce, batolata
na kašičkách všemožného druhu, dorost by
se snad i u štědrovečerního stolu s oblibou
zakousl do hamburgerů, hranolek a podobného druhu pochutin, s radostí však je nutno říci, že klasika převládá. Kapr smažený,
či na másle, někde i pstruh, smažený řízek,
vinná klobása, rybí polévka, bramborový
salát, také vánoční cukroví. S jiným krajem
jiného mravu se říká a to platí i o jídle.

kořenech. Vzpomeňme na Cyrila a Metoděje,
vzpomeňme na svatého Václava, vzpomeňme na Mistra Jana Husa, reformační dobu,
Jana Ámose Komenského, první i druhou
světovou válku, kdy pod prapory s křesťanskými symboly umírali vojáci v boji za svobodu vlasti. Zapomínáme. A to je smutné.
A lavice v kostelech zejí prázdnotou.
Co byste popřál vaší církvi a co občanům Kralup do roku 2010?
Církvi československé husitské, mému duchovnímu pozemskému domovu, přeji všetrvající probuzení, aby vždy dokázala pohotově zareagovat na změny ve společnosti,
byla prospěšná, pohotová v konání tak, jak
jí to ukládá Bůh, Stvořitel všehomíra.
Určitě se mnozí z nás těší na silvestrovský ohňostroj. Každé zářivé světlo, které se
dostane na noční oblohu a dokáže potěšit
malé i velké, má svého strůjce. Lidská bytost
vše řídí tak, aby podívaná byla skutečně podívanou. Podíváme-li se ještě o kousek výše,
vězte prosím, že vesmírný „ohňostroj“ měsíce, planet a hvězd má také svého Stvořitele.
Přeji nám, Kralupákům, abychom s tímto
vědomím vstoupili do nového roku.

Jaké konkrétní akce (modlitby) se konají v čase vánočním v Kralupech?
Každá farnost má své specifikum a práce v ní je určována především farářovým
směřováním. Práce v kralupské farnosti je
převážně terénního charakteru, což platí
i o vánočních svátcích. Není velkou zvláštností, že i přes svátky pohody a klidu, jak se
těmto svátkům říká, přibývá těch, co příliš
klidu a pohody neprožívají. Jedním z úkolů
věřících je i pomoci útěchou. Takže jsou to
návštěvy, rozhovory, duchovní útěcha, normální lidské potěšení. Zdánlivé maličkosti.
Dokáží však mnoho bolů v srdci utěšiti. Nerozdělujeme práci na období, je jedno zdali jsou svátky vánoční či velikonoční, významné církevní dny nebo jen dny všední.
Konáme, co je třeba, tak jak nám káže naše
poslání, a navíc to děláme s radostí.
Kolik čítá kralupská církev husitská věřících,
jaká je účast na bohoslužbách?
Existuje mapa světa, na které bíle vyznačená místa jsou místa, kam je potřeba vyslat
misionářů, aby tam hlásali evangelium, křesťanskou zvěst o Ježíši Kristu, Bohu, spasení. Česká republika je též vyznačena bíle.
Smutné to konstatování, při známém faktu,
že naše kultura vyrostla na křesťanských

foto: redakce

farářem Církve československé husitské, Romanem Rokou, který působí
v kralupské farnosti Církve husitské od prosince 2006

A nejen do nového roku, ale i do celého
života přeji dětem krásných dětských časů,
nepospíchajíc stát se dospělými, protože
v dospělosti budou zase toužit stát se dětmi. Rodičům přeji trpělivost, sílu k tomu,
ať nedělají svým dětem to, co oni neměli
rádi, když byli dětmi, naopak dali dětem
to, co sami neměli, po čem toužili nebo
o co byli ochuzeni. Předně tedy lásku, cit,
porozumění, respektování, uznání, pohlazení, úsměv. Přejme si důležitého životního
poznání, že nejcennější není to, co v životě
máme, ale koho máme.
Každému přeji pevného zdraví, neboť
platí pořekadlo - můžeš mít na světě úplně
všechno, ztratíš zdraví, nemáš nic. Život je
krásný, a protože je také krátký, je dobré
ho smysluplně prožít, nikoli proživořit. Nestrachujme se o budoucnost, protože pak
zapomínáme žít v přítomnosti, vše se rychle
stává minulostí a vrátit zpět už to nejde. Citát z Písma svatého - Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a Já vám dám odpočinout.
Božího požehnání přeji do každé kralupské rodiny a každému jednotlivě poznání
Stvořitelovi přítomnosti. Stačí se tomu jen
otevřít a naslouchat.
Mohl byste, prosím, uvést vánoční modlitbu?
Ano mohu. A rád. Krásnou, jednoduchou,
účinnou. Dokonce k užití v době nejen vánoční, možno i v době radosti, jako výraz
vděku či strasti, jako volání po pomoci, veselí
i smutku, kdekoli, kdykoli v našem životě.

Pod Stvořitelovou ochranou vám všem
přeji báječné dny. V úctě Roman Roka, farář CČSH
Děkuji za rozhovor! R.Saláková



OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI V NEBESÍCH,
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ, PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ!
BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI!
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES A ODPUSŤ NÁM
NAŠE VINY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM.
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO.
NEBOŤ TVÉ JEST KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA NA VĚKY.
AMEN.
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Vánoce

Ježíšek očima dětí
Vánoce jsou především o dětských přáních,
o zářících jiskřičkách v dětských očích.
Zeptala jsem se dětí z MŠ Šípková Růženka (nábř. J. Holuba)
1. Jak si představují Ježíška?
2. Co si letos přejí najít pod vánočním stromečkem?
foto: redakce

Přejeme všem dětem, ať jsou pro ně Vánoce stále
nezapomenutelným zážitkem, plné radosti, her a pohádek,
a ať pod stromečkem najdou svá přání ...

Nikolka, 4 roky

Adélka, 4 roky

1. Ježíšek má křídla
2. Kouzelnou hůlku
a Barbie s pejskama

1. Ježíšek je bílý, má vousy
a dárky nosí ve velkým balíčku
2. Houpacího koníka

Štěpánek, 5 let

Madlenka, 3 roky

1. Ježíšek nejde vidět
a není bílej, vypadá
jako dítě a dárky nosí
v balíčkách
2. Globus

1. Ježíšek vypadá jako princ
na koníčku
2. Kočárek pro dvě panenky

Kubíček, 4 roky
1. Ježíšek je zelený, velký
a dárky nosí v pytlíčku
2. Autobus a rybu kosatku
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Pepíček, 3 roky

Karolínka, 4 roky

1. Ježíšek je bílý, má fousy a na
dárky má hodně velký pytel
2. Velký traktor s radlicí a vozíkem

1. Já jsem ho ještě neviděla
2. Kuchyňku, skateboard
a brusle

www.mestok ralupy.cz

Zajímavosti
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Oprava vzácného sousoší
Již od září probíhá oprava známého sousoší „Čtvero ročních období“, umístěného na Dvořákově náměstí blízko
kralupského gymnázia. Starší občané pamatují, že sousoší bývalo původně umístěno na vrcholu tzv. meteorologického
kiosku při chodníku naproti gymnáziu. V kiosku byly základní meteorologické přístroje pro záznam teploty, tlaku, vlhkosti,
a to jak přímo ukazující, tak registrační. Obsluhu měl na starosti školník gymnázia. Nad kioskem stálo sousoší na
vlastním kamenném podstavci, ve kterém byly zabudovány velké čtverhranné hodiny, které ukazovaly čas do čtyř stran.
mene dost nenaznačoval, jak vlastně ruka
vypadala. Restaurátor bohužel pro svou
práci nedostal žádnou dokumentaci, která by mu v práci pomohla. Naštěstí jsem
měl řadu fotografií z předválečné doby,
na kterých je patrné, že ruka byla ohnuta
v pravém úhlu nad hlavu a opřena o čelo
ženy tak, aby stínila oči před žhavým letním sluncem. Restaurátor podle obrázku
chybějící ruku vymodeloval a připevnil
k pahýlu. Památka, která přežila nálet na
Kralupy, byla podruhé zachráněna.
Ing. Josef Stupka

foto: archiv j. stupky

sousoší umístit na zatravněnou plochu
parku. Aby výhledově vyniklo, bylo umístěno na 150 cm vysoký podstavec z umělého kamene. Čtyři roční období jsou na
sousoší symbolizována čtyřmi ženami
jako jaro, léto, podzim, zima. Jaro jako
začátek života, představuje žena s věncem na hlavě, která se dívá na východ,
odkud přichází slunce. Léto je žena se
snopem klasů a košem ovoce, podzim
představuje žena napínající kuši, s malým kolouchem u nohou a konečně zima,
to je stará žena opřená o kříž, zahleděná
na sever. Nad jejich hlavy umístil autor
symbol světa, zeměkouli.
Prof. Straka vytesal sousoší z bílého travertinu. Je to hornina odpovídající vápenci
a na rozdíl od něj je pórovitý. To je také
příčinou, že v jeho dutinách se usazuje
prach z ovzduší a původně světlý kámen
rychle černá. Po více než půl století bylo proto nutné celé sousoší restaurovat.
Oprava byla svěřena mladému restaurátoru BcA. Jiřímu Kudrnovi. Ten zatmelil
všechny trhliny, opravil poškozené obličejové fragmenty, odstranil z povrchu
sousoší všechny nečistoty, a tak vzácná
památka zase zazářila v původní bělosti.
Navíc byla provedena celková impregnace
sousoší a opraveny a doplněny chybějící
části podstavce.
Problém nastal s chybějící levou rukou
ženy symbolizující léto. Pahýl těsně u ra-

Sousoší čtvero
ročních období
Restaurátor při opravě

Sousoší stálo na
meteorologickém
kiosku

foto: j. stupka

ralupské gymnázium bylo slavnostně
otevřeno v roce 1930. Po jeho otevření
byl v třicátých letech vkusně upraven velký prostor před gymnáziem, tehdy zvaný
Jiráskovo náměstí, který dostal parkovou
úpravu. Nezapomnělo se ani na umění.
Profesoru kralupského gymnázia Janu
Strakovi byla svěřena umělecká výzdoba. Tou bylo právě uvedené sousoší.
Profesor Jan Straka (1887) byl akademický sochař a na gymnáziu v Praze a v Kralupech učil kreslení. Bydlel v Praze – Tróji.
Byl žákem Josefa Václava Myslbeka a spolupracovníkem Stanislava Suchardy. Vytvořil celou řadu soch, např. sochu Chelčického, Komenského, Husa a jako příslušník
církve českobratrské i kamenný znak této
církve. Pro kralupské občany je Jan Straka
známější jako autor krásné sochy „Raněného“, umístěné na počest padlým z první
světové války za kralupským kostelem.
Ke konci druhé světové války, 22. března 1945, padaly na Kralupy americké
bomby. Největší koncentrace bomb byla
právě v ulici, kde stojí gymnázium. Zde,
v ulici Jana Palacha, přišlo o život mnoho
nevinných lidí. Jedna z pětisetliberních
bomb dopadla přímo vedle kiosku, který
se do ohromného kráteru zřítil. Jeho vrchol, tedy sousoší, však dopadl do hlíny
a byl zachráněn.
Po válce bylo rozhodnuto meteorologický kiosek již neobnovovat a samotné

foto: archiv j. stupky
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Kulturní program KD Vltava

KD Vltava Kralupy – program na PROSINEC 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101

Neděle 13.12.
a neděle 20.12. 18:30 – 23:00h.
VĚNEČKY KURZŮ TANCE
Hraje taneční orchestr RELAX Litoměřice. Slovem provází taneční mistr Tomáš Mikulský.
Vstupné: 120,- Kč
Vstupenky v předprodeji v kanceláři KaSS od
1. 12. 2009

úterý 1.12. v 18:00 h.

pátek 11.12. v 19:30 h.

Středa 16.12. v 19:30 h.

vernisáž výstavy
S NITÍ ČTYŘIKRÁT JINAK
Romana Kdýrová – paličkovaná krajka – obrazy, Vladislava Žižkovská – paličkovaná krajka
– obrazy, Gabriela Junášková – paličkovaná
krajka – obrazy a šperky, Marta Kouřilová
– vytkávané obrazy. V kulturním programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Kralupy nad Vltavou.
V sobotu 5. a 12. 12. ukázky paličkování
a prodej výrobků. Výstava je otevřena v pracovní době KaSS pondělí – pátek na požádání,
v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin. Výstava
je prodejní. Končí ve čtvrtek 17. prosince.

RADŮZA

Cyklus koncertů „Musica viva“
VÁNOČNÍ KONCERT
KOMORNÍHO ORCHESTRU DVOŘÁKOVA KRAJE
Dirigent: Václav MAZÁČEK
Na programu:
A. Vivaldi: Koncerto pro housle „Zima“
A. Corelli: Concerto Grosso „Vánoční“
F.X. Brixi: Vánoční mše
Vstupné: 150,- Kč
Sobota 19.12. od 20:00 do 02:00 h.
VÁNOČNÍ PLES KaSS Kralupy nad Vltavou
a TK Rytmus Roudnice nad Labem
* k tanci i poslechu hraje Josef Hlavsa orchestra
Prague* předtančení a další vystoupení
Přijďte se pobavit se svými přáteli a nasát váVstupné: 150,- Kč
noční atmosféru. 

středa 2. 12. v 19:30 h.
VÁNOČNÍ KONCERT JANKA LEDECKÉHO
S ROCKOVÝM ZÁKLADEM A NOSTITZ QUARTET
Jméno Janka Ledeckého je již několik let spjato
s českými Vánocemi. Přijďte zažít tu vzácnou
atmosféru, provoněnou jehličím, purpurou a pohodou. 
Vstupné: 340,- Kč
čtvrtek 3.12. v 19:30 h.
RANGERS BAND S JAROSLAVEM SAMSONEM
LENKEM
Vstupné: 180,- Kč
Stolová úprava. 
pátek 4.12. v 16:30 h.
VÁNOČNĚ ČERTOVSKÁ SHOW
Jako host vystoupí se svým programem Michal
NESVADBA.
Předvánoční podvečer pro děti i rodiče s bohatým programem:
Poznáte, co dělají malí čertíkové, když jsou sami
doma, ochutnáte výborný sváteční štrůdl, uvidíte zaručeně pravé Ježíškovy jesličky, vánoční
pošťák dá dětem razítko na dopis pro Ježíška,
budou i výtvarné dílničky a čertovské soutěžení
a ďábelské tancování.
Rádi uvítáme děti v maskách čertíků a andělíčků – obdrží malý dárek. Rodiče, nezapomeňte
fotoaparáty na pořízení netradiční vánoční pohlednice! Moderuje J. Lukavský – rádio RELAX.

Vstupné: 120,- Kč
sobota 5. 12. od 15:00 do 22:00 h.
BLUEGRASS ADVENT – 12. ROČNÍK
Vystupující skupiny: Petr Kůs a Fámy, Poutníci,
Nová Sekce, Petr Brandejs Band, Peter O. Ruby with all Bells&Whistles, Svaťa Kotas Band,
Flashback, Womacklee, Wyrton.
Pořádají: Kralupské hudební sdružení a KaSS
Kralupy n.Vlt. Akci podpořily: Město Kralupy nad
Vltavou a Fond kultury Středočeského kraje

Vstupné: 150,- Kč
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Po více než roce a půl, po mateřské dovolené,
se vrací na naše pódium a my budeme mít opět
možnost zažít večer skvělých písní, nabitý energií a nadšením. Nenechte si ujít!
Vstupné: 290,- Kč

Děkujeme všem našim
návštěvníkům za přízeň v tomto
roce a přejeme hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v rove 2010.
sobota 12.12. v 10:00 h.!
Cyklus „Z pohádky do pohádky“ – závěrečné
představení
POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE
Děj pohádky nás zavede do podhorské chaloupky, ve které žije dobrosrdečná čepičářka, které
ďábel přičaruje bohatství a to ji promění ve zlou
a chamtivou. Další děj nás s ní zavede do Betléma, kde se právě narodí Ježíšek ...čepičářka
si uvědomí, jak je ošklivé být zlá...
Na závěr představení se ozdobí stromeček,
všichni si zazpívají koledy a připomenou vánoční zvyky a obyčeje. Účinkuje Divadélko Mrak
Havlíčkův Brod. Děti, nezapomeňte, čeká vás
slosování skládaček o ceny! Vstupné: 50,- Kč
sobota 12.12. v 16:00 h.
OCHUTNÁVKA VÍN S CIMBÁLOVKOU
Zveme Vás na již tradiční předvánoční ochutnávku jakostních vín, kterou pro Vás přichystal Vinný
sklep Na Františku. Ochutnáte nejen výborná vína
,ale i další „mňamky“. Na všechny se těší také
cimbálová kapela Žandár.
Vstupné: 60,- Kč

Pondělí 21.12. v 19:30 h.
ČESKÉ NEBE
uvádí Divadlo Járy Cimrmana
Představení je VYPRODÁNO. Děkujeme.

Připravujeme na leden 2010:
9. v 15:00 hod.: Sněhová královna – pohádka pro děti
i rodiče
15., 16. zadáno pro Lednový Underground
20. v 16:30 hod.:Kašpárkovy pohádky – malý
sál – pohádka pro nejmenší
21. Tělo – Divadlo Dáši Bláhové – předprodej od 4.1.
26. v 18:00 hod.:Madeira – přednáška
27. v 16:30 hod.:Dětský maškarní karneval
se Zdeňkem Vranovským
Plesy v lednu 2010:
pátek 8. Ples SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
pátek 22. Maturitní ples Dvořákova gymnázia – 4.A
sobota 23. Maturitní ples gymnázia Mělník
pátek 29. Ples myslivců

Loutkový soubor
Rolnička
uvede dne 09. 12. 2009
od 16.30 a od 17.30 hod.
pohádku:
„Okurková pohádka“;
režie: I. Slabá

Hudba v KD V ltava

BLUEGRASS ADVENT 2009
Už po 12 ročníků patří první prosincová
sobota v KD Vltava hudbě, která
se zrodila mezi světovými válkami
v Apalačských horách na východě USA
a v polovině minulého století se vydala
na cestu, aby postupně zdomácněla
prakticky po celém světě.

F

estival již tradičně přivádí do kralupského kulturního domu výběr z toho nejlepšího, co bylo možno na našich pódiích
v končícím roce slyšet. Asi těžko bychom
hledali významnější domácí skupinu, která
by v Kralupech během uplynulých jedenácti
let nevystoupila.
V letošním roce to bude mimo jiné kapela
Petr Brandejs Band, jejíž členové posbírali
v posledním ročníku ankety Bluegrassové
asociace ČR vítězství v kategoriích banjo,
kytara a zpěvačka.
Brněnští Poutníci se v 80. letech stali
v sestavě s Robertem Křesťanem legendou.
V současnosti působí v obměněné sestavě
a opět patří mezi tuzemskou špičku.
Ten nejtradičnější bluegrass předvedou Petr
O´ Ruby with all Bells & Whistles. Jejich projev je originální hlavně díky zpěvu – v jejich

podání je možné slyšet tradiční „high lonesome sound“, vysoko položený lead vokál, typický pro soubory z „pravěku bluegrassu“.
Jednou ze skupin, která v posledních letech prošla výrazným vzestupem, je Wyrton
z Ronova nad Doubravou. Posluchače potěší
především výborným čtyřhlasým vokálem.
Nová Sekce má na kontě více než dvacet
let zkušeností, několik zahraničních turné
a prezentuje se dynamickým moderním bluegrassem s českými texty Tomáše Tichého.
A na závěr zmiňme dvě výrazné osobnosti, které na letošním ročníku potkáme. První z nich je Svaťa Kotas. Virtuózní banjista
a originální skladatel prošel v minulosti řadou kapel (Poutníci, Fragment) a v poslední
době postavil progresivní kapelu složenou
z mladých muzikantů.
Dále je to Petru Kůs, o kterém se říká, že je
otcem české mandolíny, a že naučil bluegrass
zpívat česky. Na obou tvrzeních něco je. Petrovou školou prošla řada špičkových hráčů
na mandolínu a jeho texty tvoří s hudbou
ojediněle jednotný harmonický celek.
Potěšující je, že akce má dlouhodobě dobrou lokální podporu díky Fondu kultury
Středočeského kraje a grantovému progra-

KZ

Ondra Kozák
(Petr Brandejs
Band), vítěz
ankety
Bluegrassové
asociace v
kategorii kytara

mu města Kralupy. Pořadatelem je Kralupské hudební sdružení ve spolupráci s KaSS
Kralupy. Pokud tedy chcete strávit příjemné odpoledne a večer ve společnosti téhle
muziky, zavítejte v sobotu 5. prosince 2009
v 15 h. do KD Vltava. Více informací naleznete na www.bgadvent.wz.cz.
Vít Jeřábek

8. LEDNOVÝ UNDERGROUND
15. -16. ledna 2010
Hudební večer Tleskač a Timudej (6.11.09 v KD Vltava) probíhal
ve spolupráci s kralupským festivalem LEDNOVÝ UNDERGROUND
– hudba napříč žánry, jehož 8. ročník je připravován na 15. a 16.
ledna 2010. Páteční „předkrmový“ večer (15.1.) se odehraje v komornějším prostředí divadelní klubovny DS Scéna (účast přislíbil
např. Vladimír Václavek).
Hlavní festivalový
den proběhne v sobotu
16. ledna v KD Vltava a těšit se můžeme
např. na FAST FOOD
ORCHESTR, JANA BUDAŘE A ELIŠČIN BAND,
KLEC a řadu dalších
skvělých muzikantů.
Hlavní pořadatel festivalu, Společnost pro
rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., touto cestou děkuje za podporu
všem stávajícím i potencionálním partnerům
a příznivcům této ojedinělé kulturní akce.
Festivalové stránky
LU viz:
www.kralupy.cz/lu
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Program kina Vltava

Kino Vltava Kralupy – prosinec 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2,
tel.: 315 726 101,
pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení
www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
2012
1. – 3.12. út - čt 
USA/Kan., 125 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

20:00

Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře
a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa - přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek...
Největší akční trikový film (kromě filmu Avatar 3D)
této zimy!!!!!!
Hlad – Filmový klub Vltava
4.12. pá 
Hunger, VB/Ir., 95 min. ŠÚ, 15, T,
80/65,-Kč pro členy FK Vltava

20:00

Vězeňské drama podle skutečné události.
Hlad byl v uplynulém roce dvaačtyřicetkrát nominován a získal dvacet osm cen, z nichž mezi nejprestižnější patří ocenění z Cannes (Zlatá kamera 2008)
a BAFTA 2009.
Zoufalci
5. – 7.12. so – po
ČR, 110 min., ŠÚ, 80,- Kč
7.12. po: 60,-Kč pro členy FK Vltava

20:00

Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Komedie o šestici bilancujích třicátníků. Jsou dlouholetí přátelé a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy.
Vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli
na to, co by chtěli.

Kinečko pro nejmenší

Jamie Foxx (Collateral) a Gerard Butler (300) ve výborně natočeném thrilleru o muži, který se bez slitování
rozhodne pomstít tomu, kdo nechal z vězení propustit
vraha jeho rodiny. A nejen jemu, všem.

Pohádky pod sněhem
20.12. ne 
ČR, 60 min., 25,-Kč

Kino senior

Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší...

Operace Dunaj
15.12. út 
ČR, 104 min., 40,-Kč

15:00

Whisky s vodkou – Filmový klub Vltava

15:00

Karlovarské dozvuky
21.12. po 
20:00
Whisky mit vodka, Něm., 108 min., 12, T, 80,-Kč
70,-Kč pro členy FK Vltava

Komedie o zastaralém tanku „Berušce“, účastníku
srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených
vojsk, který 21. 8. 1968 neplánovaně skončí v jedné
hospůdce v československé pohraniční vesnici. Projekce nejen pro starší a pokročilé...

Melancholický snímek o stárnoucí hvězdě bilancující
svůj život, je jakýmsi filmem ve filmu, nemilosrdně zachycujícím ve filmařském prostředí, a nabitý vtipnými
dialogy a svěží jazzovou muzikou.

Na chvíli svobodní – Filmový klub Vltava
16.12. st 
20:00
Ein Augenblick Freiheit, Rak./Fra, 110 min., 12, T,
80/55,-Kč pro členy FK Vltava

Paranormal aktivity
22. – 23.12. út – st 
USA, 86 min., 15, T, 90,-Kč

Příběh tří skupin íránských uprchlíků: manželů s dítětem, dvou mladíků, kteří slíbili dopravit děti jejich rodičům do Vídně, a dvou mužů, kteří se přátelí navzdory
vzájemným rozdílům. Všem se podařilo uprchnout
z Íránu, teď se však nemůžou pohnout z pochybného hotelu v turecké Ankaře, kde den po dni marně
čekají na víza.

20:00

Horor Paranormal Activity už několik týdnů drásá nervy diváků v zahraničí. Jejich reakce po shlédnutí filmu
jsou jednoznačné: hrůzostrašný, strhující a jeden z nejděsivějších filmů všech dob. Film je natočený ruční
kamerou. Za 13 dní od uvedení, a to pouze v několika
kinech, se jeho tržby vyšplhaly přes 1 milion dolarů.

KINO NEHRAJE

AVATAR 3D – PREMIÉRA

24.12. čt

Kinečko pro nejmenší

Vánoční koleda 3D

Krakonošovy pohádky
6.12. ne 15:00
ČR, 71 min., 25,-Kč
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší...
Julie a Julia
20:00

foto: FalCon

8.12. út 
Julie and Julia, USA, 123 min., T, 80,-Kč

Foto: Bontonfilm

Kulinářská komedie s Meryl Streepovou v hlavní roli
aneb jak ukuchtit 524 receptů v jednom roce, když
nevíte, co se životem.
3 sezony v pekle
9. – 10.12. st – čt 
ČR/SR/Něm., 110 min, ŠÚ, 12, 90,-Kč

20:00

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání... Velká
milostná romance na pozadí dramatických historických proměn.
Jeden z nejlepších českých filmů tohoto roku!

KINO NEHRAJE
11. – 13.12. pá – ne
Ctihodný občan
14. – 15. 12. po – út 
20:00
Law abiding citizen, USA, 108 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
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17. – 23.12. čt – st
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

17:00

Nejočekávanější film desetiletí jednoho z největších filmových vypravěčů – Jamese Camerona (Terminátor 1,2, Vetřelci, Titanik, Pravdivé lži, Propast)!
Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru téměř 10 let! Více na
www.avatarmovie.com
Twilight sága: Nový měsíc
17. – 20.12. čt – ne 
20:00
The Twilight Saga: New Moon, USA, 130 min., ŠÚ, 12, T, 90,-Kč
Druhý díl nevídaně úspěšné fantasy ságy o upírech
a vlkodlacích.

25. – 27. 12. pá – ne 
A Christmas Carol, USA, 96 min., ŠÚ, D, 130,-Kč

15:00

Vánoční koleda je jeden z nejoblíbenějších vánočních příběhů podle povídky Charlese Dickense. V 3D
animovaném provedení nabízí nevšední vánoční zážitek.
AVATAR 3D
25.12. – 1.1.2010 pá - pá 
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

17:00

Můj život v ruinách
27.-28.12. ne - po 
20:00
V okouzlující romantické komedii najde turistická průvodkyně Georgia (Nia Vardalos - hlavní hvězda komedie Moje tlustá řecká svatba) sama sebe i opravdovou
lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká. ...aneb moje
velké řecké léto.

Muzeum, RC Neználek
Paranormal aktivity

KZ

Městské muzeum – program na PROSINEC 2009

foto: Intersonic

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

29. – 30.12. út - st 
USA, 86 min., 15, T, 90,-Kč

20:00

Aktualizovaný program kina naleznete na

www.kass.kralupy.cz

8.12. úterý 17:00 h.
Vánoční koncert žáků ZUŠ
10.12. čtvrtek 17:00 h.
vernisáž výstavy Krása a radost – obrazy Marie Zástěrové. Výstava trvá do 24.1. 2010.
29.12. úterý 17:00 h.
vernisáž obnovené stálé expozice Historie

Vysvětlivky:
15............mládeži do 15 let nepřístupno
12............mládeži do 12 let nepřístupno
T.............české titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý film

KRÁSA A RADOST, obrazy Marie Zástěrové

Změna programu vyhrazena.

o absolvování obecné a měšťanské školy
vystudovala Dvořákovo gymnázium v Kralupech n. Vlt. Maturovala roku 1951. Protože
ráda kreslila a chtěla se jako její rodiče věnovat
povolání učitelky, vybrala si studium na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, obor
dějepis – výtvarná výchova. Fakultu absolvovala v r. 1954. Místo jejího učitelského působení jí bylo dáno umístěnkou, která ji zavedla na
sever Čech, do Ústí nad Labem. Tam učila až
do odchodu do důchodu. Učila nejen děti, aby
zvládly různé techniky kreslení a malování, ale
mohla působit i na řadu nových adeptů, učitelů výtvarné výchovy, kteří sledovali při každém

PŘIPRAVUJEME NA leden 2010:
u FK Vltava – Panika v městečku, Ať vejde
ten pravý, Projekt 100
u Zemský ráj to na pohled, Astro Boy,
Zombieland, 3 sezony v pekle, Galimatyáš,
Arthur a - Maltazarova pomsta...
u Filmový doprovod hudebního festivalu
u LU 2010
u Worldfilm – 2 večery skvělých
přednášek, výstav a super dokumentů
s komentářem ve spolupráci s Piranha Film
- profesionální 3D projekce

Marie Zástěrová se narodila 6. května 1932 v Praze jako nejmladší dcera
Josefa Klementa Zástěry, profesora kralupského gymnázia.

P

jejím náslechu, jak správně s žáky pracovat, jak
jim přibližovat výtvarné umění tak, aby je v dalším životě obohacovalo. Malování bylo pro ni
nejen povoláním, ale i koníčkem a láskou. Dovedla dokonale vnímat nejen krásy přírody, ale
i architektury. Dosvědčuje to velké množství
kreseb, maleb i akvarelů, které tvořila během
volných dnů o prázdninách i na škole v přírodě,
a kterých rozdala velké množství svým přátelům
a známým. Marie Zástěrová zemřela 25. června 2004 v Kralupech nad Vltavou – tedy právě
před pěti lety.
Tato výstava je první výstavou jejích prací
v místě jejího mládí. Všichni jste srdečně zváni.

M. Nováková - koordinátorka centra, GSM: 739 083 050
tel.: 315 727 827 kancelář KaSS RC Neználek.

prosinec 2009
Aktuální pravidelný program:
Pondělí: 0 8.45 – 11.00.....Zadáno pro Yamaha Class
		
(www.hudebnikurzy.webnode.cz)
19.00...................Cvičení pro těhotné... maličko jinak
Úterý:
............................OD 15. PROSINCE CVIČÍME PRO VELKÝ ZÁJEM I V ÚTERÝ 2x
08.30...................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“ s Martinou N.
10.15...................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“
		
s Míšou P. a Hankou K.
15.00...................Kymličkovic volná herna
20.00..................Babinec (program určený pouze pro ženy,
		
muži a děti mají vstup zakázán!!)
Středa: 0 8.30...................Kutáleníčko pro batolátka
10.15...................Kutáleníčko pro batolátka
		
(hry pro děti, které již živě lezou a potřebují prostor)
15.00...................Volná herna s Evou Štropovou (přesunuta z pondělí)
Čtvrtek: 0 8.30...................Dopoledne pro maminky s miminky
10.15...................Dopoledne pro maminky s miminky
15.45 – 18.00.....Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
Pátek:
............................Vyhrazeno pro BABY SIGNS a další jednorázové akce
Většina stálých programů je již naplněna.
Hlašte se na uvedených kontaktech a sledujte naše stránky.
Budete se divit, co všechno pro Vás chystáme i na příští rok

Adresa: KaSS Vltava, nám. J. Seiferta, Kralupy nad
Vltavou - Lobeček, vchod je zezadu, z Hakenovy ulice,
www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz
Některé chystané mimořádné programy:
1. prosince od 20.00 hod. Výroba andělů z ovčího rouna s Blankou Dymáčkovou
2. prosince 9. - 12. hod. Druhé následné setkání absolventů kurzu Respektovat a být respektován
5. prosince od 10.00 hod. Mikulášská nadílka pro děti s programem Baby
signs (přihlášky na tel.č. 732 350 968, nebo magda.babysigns@centrum.cz)
5. prosince od 15.00 hod. Mikulášská nadílka pro děti od 1 do 4 let (přihlášky na 737 634 085 popř. na b.dymackova@tiscali.cz )
8. prosince od 20.00 hod. tvořivý Babinec – výroba vánočních ozdob, přání
a visaček na dárky
11. prosince od 9:30 hod. Prezentace látkových plen (www.eko-rodina.cz)
15. prosince od 20.00 hod. Předvánoční šití Waldorfských panenek s Blankou Dymáčkovou – existuje snad pro dítě krásnější dárek, než maminkou
vlastnoručně ušitá panenka?
22. prosince od 20.00 hod. Čarodějný babinec s Mirkou Kostečkovou – Jak
ulevit zádům bolavým (nejen) po vánočním úklidu
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Společnost

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se dožívají
v prosinci 2009
významných životních jubileí.
96 let		 Šudová Vlasta
		 Kochmanová Vlasta
94 let		 Jakoubková Jiřina
90 let		 Khop Ladislav
 		 Rehbergerová Marie
85 let		
		
		
		

Ťápalová Františka
Mejtská Anna
Helebrantová Miluše
Váchalová Anna

80 let		
		
		
		

Hergesell Josef
Růžička Luboš
Borde Miloslav
Koudelková Anna

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

Městský klub důchodců
V

ážení přátelé, tak nám ten rok rychle utekl. Vidíte, máme tady poslední
měsíc, ale v něm nás čeká stále hodně
radosti a pěkné pohody.
V listopadu činnost klubu zpestřila návštěva Mgr. Bendíkové a pana Málka,
kteří nás zasvětili do nového cvičení pro
seniory. Předvedli nám několik ukázek
z jógy a cviky s pružnými tyčemi, které
se nám tak zalíbily, že jsme se dohodli
na hodinu cvičení týdně. Krásně nám
to protáhne těla a můžeme se pohodlně
věnovat výuce na počítačích, kterou někteří členové navštěvují.
Na naší první prosincové schůzce přivítáme „Senior mini chór‘‘ vedený panem
Ryntem. Sbor nám zazpívá vánoční koledy a veselé písničky na přání. Na další
setkání nás přijde pobavit dramatický
kroužek žáků ZUŠ se svým vystoupením. Naší poslední schůzku v letošním
roce budeme mít tak trochu slavnostní.

Při kávě a vánočním
pečivu, které naše členky napečou, budeme
vzpomínat na
práci v celém roce, co a jak se podařilo a co se nejvíce líbilo.
Na závěr nám dovolte, abychom touto
cestou poděkovali Městskému úřadu za
podporu naší činnosti, paní Holekové za
čerstvé zprávy z dění ve městě, paní Beritové za to, že máme naše schůzky kde
pořádat. Dále všem, kteří na nás seniory
nezapomínají a obohacují naši činnost
zábavou a poučením.
Na úplný konec přejeme všem přátelům
krásné prožití vánočních svátků, dětem
bohatého Ježíška a všem ostatním pěknou pohodu, žádnou rybí kostičku v krku
a v příštím roce hodně zdraví a štěstí
členové MKD

BLAHOPŘÁNÍ

Křest a autogramiáda
nové knihy

Dne 5. listopadu 2009 oslavili
manželé Květa a Oldřich BERKOVI
60 let společného života.
Do dalších let hodně zdraví
a pohody přeje celá rodina.

Ing. Josefa Stupky

komerční INZERCE

„Město v slzách“
se uskuteční dne:
10. 12. 2009 od 16:00 h.
ve vinárně hotelu Sport

Městská knihovna
děkuje všem, kteří přispěli do výtvarné soutěže
„Týden knihoven“, zvláště školní družině při ZŠ
Gen. Klapálka, Šárce Míchalové a Janu a Jakubovi
Kebrlovým. Obrázky s námětem „TOP 12 - Kniha
mého srdce“ jste si mohli v  listopadu prohlédnout
v dětském oddělení kralupské knihovny.

Upozorňujeme na úpravu provozní doby
pro veřejnost:
STŘEDA 23. 12. 2009
OTEVŘENO
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Studovna
8.00 - 11.30
POBOČKA LOBEČEK
ZAVŘENO

ČTVRTEK 31. 12. 2009
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Studovna
ZAVŘENO
SOBOTA 2. 1. 2010
Oddělení pro dospělé
ZAVŘENO

Hezké Vánoce a šťastný nový rok s pěknou knihou
přeje čtenářům knihovny kolektiv pracovnic MěK
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Knihu bude možné
na místě zakoupit

Společnost
33. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na prohlídku
Ungeltu s průvodcem Pražské informační služby
Kdy? V sobotu 12. prosince 2009
Původně opevněný kupecký dvůr, ve kterém se
vybíralo clo - tzv. Ungelt, vznikl nejspíš už během
11. století. Stopy zde zanechaly všechny významné
stavební slohy. Nejvýznamnější stavbou je Granovský
palác, jeden z nejzachovalejších renesančních skvostů
v Praze. Po rozsáhlé rekonstrukci areál slouží jako
kulturní, obchodní a administrativní centrum.
Odjezd z kralupského nádraží v 8:44 h. Ostatní se
mohou připojit u vchodu do Ungeltu z ulice Malá
Štupartská (od kostela sv. Jakuba) v 10:00 h. Tato
vycházka se uskuteční s přispěním MÚ Kralupy nad
Vltavou.
Akci připravila Věra Stránská
Informace pro členy KPP:
KPP připravuje nákup vstupenek na divadelní představení “Polská krev” v Hudebním divadle Karlín
(duben 2010). Zájemci si mohou vstupenku rezervovat na vycházce nebo na tel: 315 726 218.
Cena vstupenky: 410,- Kč. registrovaní členi KPP zaplatí 350,- Kč.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2010 nejen těm, kteří tvoří Zpravodaj, ale i všem čtenářům
Kralupského Zpravodaje. Za KPP Milena Vovsová

Zveme Vás na

vánoční koncert Dvořákova komorního sboru,

KZ

VZPOMÍNKY
Dne 2. prosince tomu budou 3 roky,
co od nás navždy odešel milovaný
manžel, otec, dědeček a pradědeček pan Vladislav Nedvěd. Opustil
nás, ale jeho jasná hvězda na obloze
svítí stále. Děkuji všem, kteří si s námi vzpomenou.
Za rodinu manželka Jana
Před 30 lety 30. prosince 1979 odešel po krátké nemoci na věčnost
náš nezapomenutelný otec prof.
Myron Theofil Lubyneckyj, dlouholetý profesor latiny, němčiny,
později i ruštiny Dvořákova reálného gymnasia
v Kralupech n. Vlt. a odborný asistent filosofické
fakulty KU v Praze.
Pocházel ze staré rodiny z Východní Haliče. Studoval ve Lvově, Vídni a Praze. Za I. světové války,
která měla svým nešťastným vyzněním pro jeho
život zásadní význam, byl důstojníkem XXVII.
p.pl. Štýrský Hradec a pak v bojích po válce důstojníkem 8. brigády UHA. Dobrou manželkou se
mu stala Jiřina roz. Hrnčálová, která jej předešla
v r. 1973. Oba jsou pochováni do rodinné hrobky
v Rosicích u Chrasti.
S vděčností vzpomíná syn Myron s manželkou
Marií. Mše svatá bude sloužena v Kralupech
30.12.2009 v 17:30 h.

který se koná 20. 12. 2009 od 18.00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava
v Kralupech nad Vltavou.

02. 11. 2009....... Bubeníková Zdeňka, 79 let
07. 11. 2009....... Zelenková Libuše, 82 let
08. 11. 2009...... Kodera Jan, 80 let
Zoubková Vlasta, 85 let
10. 11. 2009....... Humlová Danuše, 72 let
13. 11. 2009....... Bláha Jiří, 72 let
Suk Antonín, 67 let
18. 11. 2009....... Hereinová Emilie, 81 let
Všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Sdružení rodáků a příznivců města
...na vědomost dává, že se doslova „přehnal“
rok 2009 se vším špatným i dobrým, že nás
několik ubylo, a že se zvýšil počet 80letých, neplatících, čestných členů Sdružení, což způsobilo, že jsme zcela odkázáni na dotaci MěÚ.
Sezónu roku 2009 končíme, ačkoli se
zdá, že jsme ji nedávno zahajovali. Kon-

číme předvánočním posezením našich členů ve vinárně hotelu Sport a to 10. 12. 09
od 16:00 h. Čeká nás pohoštění a program,
který pro nás připravila Mgr. Z.Štarková
a Mgr. P.Rynt se svým „senior-chórem“, který nás bude provázet celým večerem.
Půl hodiny před zahájením programu

můžete uhradit příspěvky na rok 2010. Součástí programu bude křest a autogramiáda
nové knihy Ing. Stupky „Město v slzách“.
Knihu lze na místě zakoupit.
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás a zachovejte nám, prosím, svoji přízeň.
Bedřiška Fabiánová
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Zajímavosti

PETROLawards 2009

Ing. Miloš
Podrazil
– Osobnost
roku

Technologická modernizace v České rafinérské získala
oborové ocenění PETROLawards 2009
la realizována za 6 měsíců, a to částečně
za plného provozu rafinérie“, řekl během
předávání ceny Josef Král, vedoucí sekce
investic České rafinérské.
Titul Osobnost roku PETROLawards zaslouženě získal Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář ČAPPO a bývalý vedoucí rafinérie Kralupy.

Foto: Zdeňka Petrovičová

etos se již potřetí konala oborová konference PETROLsummit na téma motorových paliv, jejich výroby a distribuce. Konferenci pořádala společnost PETROLmedia
a připravila velice atraktivní program pro
odborníky i zájemce o náš obor. Pozornost
byla především věnována povinnosti přimíchávat biokomponenty i celému komplexu
tzv. alternativních paliv. Souběžně probíhal
seminář zaměřený na úroveň služeb na čerpacích stanicích.
V rámci konference se uskutečnilo vyhlášení již tradiční ankety PETROLawards.
Veřejným hlasováním v konkurenci 8 nominací získal nejvíce hlasů projekt Modernizace LPG sekce v komplexu FCC v rafinérii Kralupy nad Vltavou České rafinérské,
a to pro svou vysokou technickou úroveň
i ekonomický a ekologický přínos. „Na této
investiční akci bylo pozoruhodné, že by-

Aleš Soukup
vedoucí sekce vztahů s veřejností

Foto: Zdeňka Petrovičová

L

foto: zdroj WOSM

Ocenění PETROLAwards 2009 převzal za Českou
rafinérskou Josef Král (vlevo) a za kontraktora
Jiří Tesařík, obchodní ředitel CB+I Lummus s.r.o.
Brno (uprostřed).

N

a konci října se do Kralup sjeli zástupci skautských organizací z celé Evropy na každoroční vzdělávací
akci s názvem Scout Academy. Tu pořádá Evropský region celosvětové skautské
organizace WOSM a jejím
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hlavním smyslem je vzájemná výměna zkušeností a prozkoumávání nových směrů
rozvoje skautingu.
Na programu letošní Akademie byla široká škála přednášek a workshopů rozdělených do čtyř tematických

www.mestok ralupy.cz

Kralupy
středem
skautské
Evropy

oblastí. Od přípravy programu pro mládež, přes lidské
zdroje ve skautingu, financování, až po vnější vztahy
a rozvoj organizace.
Bohatý doprovodný program pro účastníky připravovali dobrovolníci nejen

z Kralup. Zahrnoval například prohlídku historického
centra Prahy, zámku v Nelahozevsi, výlet na Říp nebo
fotbalový zápas.
Ondřej Pytela,
Skautské středisko
Střelka Kralupy

Městská policie

KZ

MĚSTSKÁ POLICIE informuje
Otázka problematiky rušení nočního klidu

O

becně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování
hlukem a vibracemi, které by
mohlo narušit veřejný pořádek
a vzbudit veřejné pohoršení, je
zahrnuto pod ust. § 47 odst. 1
písm. b) a c) zák. č. 200/1990
Sb., O přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů. Dále zákon č. 258/2000 Sb.; O ochraně zdraví, ve znění pozdějších
předpisů stanoví v § 32, že hluk
z provozoven a hluk z veřejné
produkce hudby nesmí
překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem.
U veřejné produkce je za
splnění této povinnosti
odpovědný pořadatel. Orgánem ochrany veřejného zdraví, který dohlíží na plnění povinností stanovených tímto
zákonem, je příslušná krajská
hygienická stanice. Pokud hluk
překročí stanovené limity, jedná se o přestupek (pokud je pořadatelem fyzická osoba), nebo
o jiný správní delikt (pokud je
pořadatelem právnická nebo fyzická podnikající osoba).
Samostatnou otázkou je však
porušování místních záležitostí
veřejného pořádku. Pokud jde
o rušení nočního klidu, Ústavní soud se v nálezu sp.zn. Pl
ÚS 44/06 vyjádřil, že definuje-li obec dobu nočního klidu
a stanoví po tuto dobu přiměřená omezení (zachovávat klid
a omezit hlučné projevy), je toto
třeba učinit v návaznosti na ust.
§ 10 písm. a) a písm. b) zák.č.
128/2000 Sb., O Obcích. V jiném nálezu sp.zn. Pl ÚS 35/06
pak Ústavní soud uvádí, že obec
má pravomoc, v obecně závazné
vyhlášce, vymezit odlišně dobu nočního klidu v pracovních
dnech a ve dnech pracovního
klidu, demonstrativně vyjmenovat činnosti ve vymezené době,
případně na vymezených místech na území obce. Město Kralupy nad Vltavou má platnou
OZVM č. 7/2003 k zajištění ve-

řejného pořádku při pořádání,
průběhu a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků, vč. tanečních zábav a diskoték, ze dne 18.06.2003. Zdejší
Městská policie provádí v rámci svých možností kontrolu dodržování této OZVM a v konkrétních případech již došlo
k postoupení několika oznámení o podezření, že byl spáchán
přestupek, na příslušný orgán
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

„

xativní výčet dovoleného a zakázaného jednání. Musí se
spolehnout na vlastní
posouzení dané situace
v daný moment. Jejich
role je stresující, protože si
uvědomují, že zasahují do práv
jiného člověka. Relativně jednoduché je to v případech, kdy
jednání označené jako narušení veřejného pořádku lze kvantifikovat fyzikálními veličinami. Výklad problematiky
rušení nočního klidu ve
všech jejích aspektech je
tedy problematický. Je nutné provést jeho rozlišení
mezi jednáními subsumovatelnými pod skutkové
podstaty výše popsaných
přestupků či jiného správního
deliktu.
Hlavní úlohu při předcházení a projednávání stížností
na hluk z provozoven a s tím
souvisejících následných přestupkových jednání má proto
činnost Policie ČR a Městské
policie. Naším úkolem je mimo
jiné chránit veřejný pořádek.
Zdejší útvar MP v měsíci říjnu
letošního roku řešil podezření
z rušení nočního klidu v jedné
z místních provozoven na zá-

agresivita,
neohleduplnost
a lhostejnost v naší
společnosti vzrůstá“

Pojmy rušení nočního klidu
a veřejný pořádek však nejsou
v žádném právním předpise definovány. Lze logicky odvodit ze
zák.č. 128/2000 Sb. a ze zák.č.
553/1991 Sb., že se bude jednat
o souhrn pravidel chování lidí
na veřejnosti (místech veřejnosti přístupných), obsažených ve
výše uvedených právních normách a dále o pravidla chování,
jejichž zachovávání je ve veřejném zájmu a podle obecného
názoru, přesvědčení a zvyklostí, nezbytnou podmínkou klidného spořádaného společenského soužití
na území obce v daném
čase.
Odpověď na otázku,
kde veřejný pořádek končí, tedy není a obávám se, že nikdy
nebude jednoznačná. Každého
z nás pohoršuje něco jiného. Je
to dáno kulturou společnosti
a jejími tradicemi. Je to různé
nejen v čase, ale také v místě.
V takových legislativních podmínkách je potom nutné rozhodnout, zda konkrétní jednání
porušuje veřejný pořádek, což je
nelehkým úkolem strážníků, policistů a pracovníků správních
orgánů města. Nemají možnost
se při rozhodování opřít o ta-

„

je i v rámci uvedené bezpečnostně preventivní akce vždy
přítomna pracovnice z odboru
sociálních věcí, školství a kultury (soc. právní ochrana).
Městská policie nemá v současné době v rámci personálního složení možnost navýšit
početní stav strážníků mimo
plánovaných bezpečnostně
preventivních akcí. Těchto
bezpečnostně preventivních
akcí je 7 a provádí se vždy
na základě řádného plánování
služeb, právě s přihlédnutím
na aktuální početní stav strážníků ve službě.
Co říci závěrem? Domnívám
se, že agresivita, neohleduplnost
a lhostejnost s neznalostí tolerance v naší společnosti vzrůstá. Zatímco před několika lety
se zloděj pokusil vytrhnout na
ulici babičce kabelku a utéci,
dnes na ni zaútočí kopanci a pěstmi, aby měl jistotu, že se nebude bránit.
Zapomněli jsme, že naše
svoboda končí tam, kde
začíná svoboda jiného.
V klubech ani v restauracích
nelze očekávat soustavný dohled policejních složek – „to by
byla asi divná zábava“. Nechci
se nikoho zastávat ani nikoho
omlouvat, jen jsem chtěla naznačit, že Městská policie může
konat jen a pouze v souladu se
zák. oprávněním, které má. Jako město jsme společenství lidí.
Měli bychom mít ohled jeden ke
druhému, třeba jen tím, že nebudeme na celé město „hulákat
po pár pivech“.

velmi nás však
překvapují noční
toulky mladistvých“

kladě telefonického oznámení,
či vlastní činnosti, celkem 23x.
Zároveň byla v měsíci říjnu
v daném podniku provedena
v nočních hodinách z 23.10. na
24.10.2009 preventivně bezpečnostní akce „LIMO“; „JOKER“
a „OSOBA“ (blíže vysvětleno
v březnovém čísle z letošního
Zpravodaje).
Velmi nás však překvapují noční toulky mladistvých,
k nimž mají rodiče ještě jednoznačně povinnosti plynoucí pro
ně ze zákona. Z tohoto důvodu

Mgr. Eva Kostlivá, ředitelka MP
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Dům dětí a mládeže

Nové výtvarné techniky v DDM

„Malý brouček“
na mistrovství světa

D

Naši malí tanečníci přivezli z Mistrovství
světa v Liberci krásné 7. místo. Za tímto
úspěchem stojí mnoho hodin zkoušek, nadání a trpělivost paní Veroniky Novákové a Vlasty Měchurové, obětavost rodičů
a podpora ředitelky DDM paní Marie Blažkové. Všem patří poděkování za pěknou
reprezentaci našeho města nejen v ČR, ale
nyní již i ve světě.

DM získal v letošním roce z grantů vypsaných městem Kralupy n.Vlt.
finanční prostředky na zakoupení vybavení a materiálu pro nové výtvarné
techniky.
První z nich je enkaustika. Je to výtvarně
velmi zajímavá technika, kdy se barevné
vosky roztírají na speciální žehličky a těmi
se pak „maluje“ na křídový papír. Vznikají
nádherné fantazijní obrazy.

Mikulášská diskotéka
Dne 3. prosince pořádáme v klubu K2 diskotéku pro děti a -náctileté. Tančit začínáme v 16:00 h. Můžete se těšit na návštěvu
Mikuláše a čerta. Připraveny budou i hry
a soutěže. 
Vstupné 30,- Kč.

ZŠ gen. klapálka

17. listopad na naší škole

oslavy adventu
Zveme rodiče, děti a širokou veřejnost
12. prosince na Palackého náměstí, kde
v rámci oslav adventu vystoupí malí Čertíci ze zájmového útvaru Krůček a Rytmika, úspěšní členové ZÚ Taneční průprava
a taneční skupina Naděje. Přijďte se na naše
děti podívat, jistě nebudete litovat.

Z

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Tradiční vánoční výstavu můžete navštívit
ve dnech 14. – 18.12.2009. Přivítáme Vás
v 1. patře DDM: po-čt 9:00-12:00, 14:00-17:00,
pá 9:00-12:00, 14:00-16:00.

Vstupné dobrovolné

Vánoční podvečer

foto: G. Junášková

Vánoční atmosféru „vykouzlí“ před Domem
dětí a mládeže 22. prosince od 16:00 h. koledy v podání žáků ZUŠ pod vedením pana
učitele Gomboše. Milým vystoupením Vás
potěší děti ze zájmových útvarů Krůček
a Rytmika. Krev Vám jistě rozproudí tanečníci a tanečnice Hip-hopu a zahřeje Vás
ohňové vystoupení žonglérů. Přijďte k nám
strávit hezkou předvánoční chvilku!
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Druhou je tiffany technika zpracování
skla. Barevné sklo se řeže na kousky, brousí a cínuje. Vznikat mohou krásné šperky,
vitráže nebo nádoby.
Děti od 8 let mají možnost si tyto techniky vyzkoušet ve výtvarně-řemeslném ateliéru, který probíhá každé pondělí od 16:00
h. Sobotní kurzy jsou určeny pro mládež,
dospělé a děti v doprovodu rodičů.

měny, které ve
společnosti zahájil 17. listopad
1989, probíhaly na
naší škole rychle.
Jejich garantem byl
„polistopadový“ ředitel pan Bohumil
Burian. Od začátku
jsme podporovali
výuku cizích jazyků. Ruštinu rychle nahrazovaly angličtina a němčina, ale
i netradiční francouzština a španělština.
Žáci se v devadesátých letech učili cizí jazyky s velkým zaujetím a ani nebylo třeba
je příliš motivovat. Všichni tenkrát toužili
co nejrychleji do Evropy, do světa a toužili poznat nové kraje a domluvit se tam.
Za největší vymoženost jsme považovali
kontakty se světem a cestování. Naši žáci
měli možnost výměnných pobytů ve Francii, Dánsku a často jezdili do Itálie. Snad
si někteří z bývalých žáků na ty doby, kdy
nám chyběly zkušenosti i možnosti a my
jsme je nahrazovali nadšením a zájmem,
vzpomenou.
Dnes, po 20 letech života v otevřené společnosti, s veškerými zkušenostmi a podporou různých institucí není jednoduché
získat žáky pro studium cizích jazyků.
Nadšení a zájem nestačí, cestování se stalo
běžnou záležitostí. Dnes musíme děti hodně motivovat k tomu, aby se učily cizojazyčná slovíčka a gramatiku. Nejpádnějším
argumentem pro studium cizích jazyků je
jejich praktické využití a radost z úspěšné komunikace. O tyto příležitosti se sna-

žíme v různých
projektech. Třetím
rokem je zapojena
skupina angličtinářů paní učitelky
Ing. Michaely Gleichové do programu
e- Twinning. O zajímavých aktivitách
a také úspěších
jsme již informovali. 19. listopadu
byla tato skupina dětí pozvána na akci
„Bez hranic“, kterou pořádalo MŠMT ČR
a Dům zahraničních služeb. Setkání zástupců všech stupňů škol se konalo k příležitosti 20. výročí událostí 17. listopadu
v Praze v Domě zahraničních služeb a byly zde prezentovány různé programy. My
jsme zastupovali právě e- Twinning. Celý
den strávili naši žáci se studenty SOŠ pro
ochranu životního prostředí z Litvínova.
Obě školy prezentovaly své projekty a měly
společné aktivity. Ve skupinkách sestavovaly mapku států EU, přiřazovaly pozdravy v evropských jazycích k vlajkám států,
poskládaly cizojazyčný text podle šablony.
Celý den proběhl ve velice pěkném a přátelském prostředí, kde si naši žáci mohli
prohlížet prezentace středních škol a uvědomili si, že studium cizích jazyků jim
umožní žít v prostředí bez hranic a využít
spousty možností, které se dnes nabízejí.
Pěkným zážitkem pro děti, i pro nás učitele, bylo krátké setkání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy s paní PhDr.
Miroslavou Kopicovou (viz foto).
Dagmar Knöpfelmacherová, ředitelka školy

Školy
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Vánoční program na našich školách
ZŠ Gen.Klapálka
2.12. ........................ 9:00 h. ...................................... Mikulášský aerobik - I. stupeň (tělocvična)
10.12. . ..................... 14:00 – 17:00 h........................... Vánoční trhy (vestibul školy)
11.12. ....................... 8:00 – 12:00 h........................... pokračování Vánočních trhů (vestibul školy)
22.12. ...................... 8:30 h. ...................................... Vánoční kulturní pořad „Žáci žákům“ (školní jídelna)

ZŠ Revoluční
7.12. ......................... 15:00 – 17:00 h.......................... Tělovýchovná soutěž „Skákání přes švihadlo“. Účast žáků 1. i 2. stupně + zájemci z řad veřejnosti.
16.12. . ..................... 14:00 – 17:00 h........................... Vánoční jarmark – prodej výrobků žáků + doprovodný program. Účast žáků 1. i 2. stupně.
21.12. . ..................... dopoledne................................... Návštěva LDN – nemocnice Kralupy nad Vltavou – předání vánočních dárků. Účast žáci 3.B

ZŠ Komenského
9.12. ........................ od 14:00 do 17:00 h.................... Vánoční hrátky pro žáky I. stupně – v budově školy
		
(uvítáme budoucí prvňáčky i jejich rodiče)
9. a 10. 12................ od 10:00 do 17:00 h.................... Vánoční jarmark – v budově školy
17.12. ....................... od 16.30 hodin . ......................... Vánoční koncert žáků – v malém sále KD Vltava

ZŠ a MŠ Třebízského
17.12. ....................... 17:00 h........................................ Vánoční besídka v aule školy. Ke sváteční atmosféře besídky přispěje Vánoční jarmark,
		
na němž se budou vystavovat a současně i prodávat výrobky dětí z naší školní družiny.

ZŠ Praktická
22.12. ...................... 10:00 h. ..................................... Besídka spojená s prodejní výstavou prací dětí – koná se v Tv sálku budovy ZŠ Praktické

ZUŠ
8.12. ........................ 17:00 h........................................ Vánoční koncert žáků – Městské muzeum
14.12. . ..................... 18:00 h. ..................................... Divadelní pásmo (literárně-dramatický obor) v sále ZUŠ Máj
15.12. . ..................... 17:00 h........................................ Adventní koncert ZUŠ v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou
16.12. . ..................... 17:00 h........................................ Taneční představení ZUŠ v sále ZUŠ Máj
2. 1. 2010................. 17:00h......................................... Tříkrálový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou

Dvořákovo gymnázium
2. 12......................... 17:00 - 18:30 h. ......................... Keramické sympozium pro veřejnost - přihlášky na adrese: bartakova@dg.kralupy.cz.
9. 12. ....................... 15:00 h. ..................................... vánoční trhy: prodej výrobků studentů, vánoční zpívání a také vychází CD Pěveckého sboru DG a SOŠE
		
s vlastními písněmi i vánoční koledou. Současně probíhá Den otevřených dveří
22. 12....................... 9:00 – 10:00 h............................ vánoční besídka ve škole - vystoupí pěvecký sbor, sólisté školy, hosté, žáci hudebního oboru i učitelé.

ZŠ komenského

Kdy: 17. prosince v 16:30
Kde: v Kulturním domě Vltava
Vystoupí:

Základní škola Komenského nám. 198,
Kralupy nad Vltavou

Pěvecký sbor Hvězdičky
Komenda Minichór
Flétničky pod vedením Lady Havlíčkové
Žáci se sólovou hrou na housle a klavír

kvalifikovaného učitele II. stupně

+ krásné taneční vystoupení žáků druhé třídy
+ výstava výtvarných prací pod vedením Kateřiny Mlsové

obor Pč, Tv, F, Ma
i na částečný úvazek

Moc se těšíme na Vaši návštěvu
a doufáme, že se Vám to bude líbit

přijme od 8. února 2010

Kontakt: tel. 315 726 664, e-mail: herein@centrum.cz
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ZŠ REVOLUČNÍ

SOŠ a SOu

Den otevřených dveří
S

rdečně zveme všechny rodiče
našich žáků a rodiče a žáky
z jiných škol na Den otevřených
dveří, který se bude konat dne
7. 12. 2009 od 8 do 15 hodin.
Nabízíme rodičům možnost
nahlédnout do vyučovacích hodin, seznámit se s prostředím

školy, vybaveností učeben. Také v příštím školním roce hodláme otevřít třídu s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Zveme tedy žáky budoucích 6. tříd, kteří
uvažují o této možnosti, aby se
přišli s naší školou seznámit.

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Vánoční atmosféra

Š

kola se postupně oděla do
zimních barev. Děti se velmi těší na tradiční Mikulášskou
nadílku, kterou chystají žáci
9. tříd v rámci celoročního
projektu Kamarád. 4.12. tedy
ve škole začnou cinkat zvonky a chřestit řetězy a ... možná
přijde i Mikuláš.
12.12. vystoupí žáci a žákyně
navštěvující literárně dramatický a taneční kroužek na Adventu města.
17.12. shlédnou děti z MŠ pásmo písní, básní a scének s Vánoční tématikou.
17.12. proběhne dětmi velmi očekávaná Vánoční besídka v aule školy, na kterou děti
již od listopadu pilně nacvičují program. Začátek akce je
v 17:00 h. a srdečně zveme rodiče, prarodiče a příznivce naší školy, přijďte dětem udělat
příjemné publikum. Ke sváteční atmosféře besídky přispěje
Vánoční jarmark, na němž se

budou vystavovat a současně
i prodávat výrobky dětí ze školní družiny.
18.12. se na škole konají tradiční Vánoční dílny, v nichž žáci dle svého zájmu a zaměření
budou chystat různé vánoční
radůstky a drobnůstky.
Děti naší školy nezapomněly ve vánočním období ani na
naše čtyřnohé kamarády. 21.12.
předají v kralupském útulku pro
psy vánoční dárky pejskům,
které sbíraly celé jedno školní
čtvrtletí.
V tomto dni navštíví žáci
1. stupně nemocné a služebně
starší spoluobčany v LDN kralupské nemocnice, pro něž mají
přichystán hezký a veselý vánoční program.
22.12. si děti v aule školy užijí školní Vánoční besídku, která
nese název Děti dětem.
Příjemné Vánoce a šťastný Nový rok přejí učitelé a žáci ZŠ a MŠ
Třebízského Kralupy n. Vlt.

SOŠ a SOU
pořádá
ve čtvrtek 3. prosince 2009
a
ve čtvrtek 7. ledna 2010

Dny otevřených dveří
pro žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou
školní docházku, jejich pedagogy a rodiče.
Těšíme se na Vás v době od 8:00 do 17:00 hod.
Zájemce o studium provedeme celou školou, ukážeme jim
odborné učebny, dílny a laboratoře. Seznámíme je s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy. Pro lepší informovanost vám nabízíme přehled vyučovaných oborů.

Žáky připravujeme v těchto oborech studia:
u 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik (ŠVP) – 4letý zakončený maturitní
zkouškou
u 28-44-M/01 aplikovaná chemie – výpočetní technika v chemii (ŠVP) – 4letý
zakončený maturitní zkouškou
u 18-20-M/01 informační technologie (ŠVP) – 4letý zakončený maturitní
zkouškou
u 28-42-L/012 chemik operátor – průmyslová chemie, zaměření pro farmaceutickou výrobu – 4letý zakončený maturitní zkouškou
u 23-51-H/01 strojní mechanik (ŠVP) – 3letý zakončený závěrečnou zkouškou
u 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP) – 3letý zakončený závěrečnou zkouškou
Do všech výše jmenovaných oborů přijímáme dívky i chlapce, kteří mají
úspěšně ukončenu 9. třídu základní školy.
Do oboru zámečník přijmeme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v 8. třídě.
Absolventi studijních oborů mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v nástavbovém studiu.
Poznámka: pokud nás zájemci nebudou moci navštívit ani v jednom z uvedených
termínů, mohou si dohodnout individuální návštěvu na telefonu 315 723 415,
e-mail: souch-sekretariat@quick.cz.

dvořákovo gymnázium
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ctyhodných třiapadesát sportovních sezón má za sebou
vzpěrač - veterán – kralupák pan Václav Tomšík. Když tuhle
číslovku zrcadlově otočíte, získáte aktuální počet jeho dosud
získaných mistrovských republikových titulů – tedy 35. Nashromáždil je za dobu své sportovní
kariéry v konkurenci českých
a slovenských borců. Letos se
V. Tomšík nominoval na mistrovství světa v australském Sydney.
Ve věku 73 let přivezl domů ve
své hmotnostní kategorii stříbrnou medaili. Blahopřejeme!
Jiří Herain

Krajský přebor ve futsalu
druhou sezónu v Kralupech
V

říjnu vstoupil futsalový tým
do své 6. sezóny v krajském
přeboru a do druhé s domácím
hřištěm v Kralupech. Poté, co
se nám vydařila jarní část minulého ročníku, jsme vstupovali do nového ročníku částečně
s mírným optimismem a z části s nervozitou, jak silné budou
nové celky v soutěži. Z divize
do krajského přeboru sestoupil
celkem kvalitní celek Atlantik
Rakovník. Z okresních soutěží postoupily celky Hrasl Slaný,
Benešov a druhý místní celek
Jiko Kralupy. Složení krajského
přeboru se tak z jedné třetiny

vyměnilo. Jak se ukázalo, velkou posilou pro nás byl návrat
Vladimíra Vymětalíka z dvouletého angažmá v prvoligovém
SK Kladno. Dnes můžeme říci,
že start soutěže nám vyšel. Zatím jsme na 3. místě stále bez
porážky, s tříbodovou ztrátou
na první místo.
Divácké návštěvy u nás patří k největším v této soutěži.
Chtěli bychom proto poděkovat
všem příznivcům a divákům,
kteří nás chodí (dnes už můžeme říct pravidelně) povzbudit
při domácích zápasech.
Za AFC Kralupy n.Vlt. Ing.Petr Listík

Rozpis zápasů v prosinci 2009
9. kolo
AFC Kralupy – Hrasl Slaný
6. 12. 2009.................... 18:00
Foto: Pavel Krajčík

Stříbro z mistrovství
světa v Austrálii

KZ

11. kolo
AFC Kralupy – Jiko Kralupy
20. 12. 2009.................. 18:00
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Basketbalový klub Kralupy junior Daniel Štrop

mistrem republiky

Přehled mistrovských utkání hraných v Kralupech
ve sportovní hale v prosinci 2009 a lednu 2010

V

DATUM....................... KATEGORIE............................................ SOUPEŘ
05.12.09....................... ženy A 1.liga............................................. Sparta Praha
13.12.09....................... starší žákyně žákovská liga..................... Karlovy Vary
19.12.09....................... starší minižákyně KP............................... BC Benešov
09.1.10.......................... starší minižákyně KP............................... BC Kolín
09.1.10.......................... starší žákyně žákovská liga..................... USK Praha
10.1.10.......................... starší žákyně žákovská liga..................... Strakonice
16.1.10.......................... ženy B krajský přebor.............................. BK Brandýs
16.1.10.......................... ženy A 1.liga............................................. TJ Sokol Pečky
17.1.10.......................... ženy A 1.liga............................................. BK Pardubice
23.1.10.......................... starší žákyně žákovská liga..................... USK Praha
24.1.10.......................... starší žákyně žákovská liga..................... Sparta Praha

Pronajmeme kanceláře
v objektu „BARSINI - Bowling“ o velikosti 34,8 m2,  
17,4 m2   a  12,8 m2  v centru Kralup nad Vltavou.
Internet, PCO ostraha, parkování v místě zajištěno.
Kontakt: Ing. Míchalová, telefon 602616122.

sobotu 21.11. získal kralupský judista
Daniel Štrop na mistrovství republiky
v judu titul mistra
repuliky v hmotnostní kategorii
do 46kg.
Daniel nastoupil k pěti zápasům a všechny
ukončil před časovým limitem hodem na ippon. Tento
úspěšný závodník je jedničkou v republikovém žebříčku ve své hmotnostní kategorii.
Katarina Hronová,
trenérka oddílu judo

Čeká Vás rekonstrukce koupelny, bytového
jádra nebo jakékoliv opravy v domě či bytě?
Nabízíme zednické služby v zimním období
za výrazné slevy.
Aleš Valenta, zednické práce, mobil: 775 943 388,
e-mail: valenta.ales@email.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC
a Obec Černuc

si Vás dovolují pozvat na

2. netradiční
VÁNOČNÍ
besídku,
která se uskuteční
v kostele sv. Barbory v Nabdíně
v neděli 20. 12. 2009
od 14:00 hodin.
Pro účastníky akce je zajištěna autobusová doprava
po trase Miletice, Černuc, Nabdín a zpět.
odjezd: Miletice – autobusová zastávka
Černuc – obecní úřad

- 13: 45 hodin
- 13: 50 hodin

Vezměte své blízké a přijďte
si užít předvánoční atmosféru.
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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

Směnárna
Soukromá směnárna v Kralupech nad Vltavou
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

BEZ POPLATKU
Kontakt: BARSINI s.r.o., Žižkova 141, Kralupy n. Vltavou
Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
smenarna@barsini.cz, GSM: +420 725 111 722
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Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou

pasáž u kostela, Jungmannova ul.75
pondělí –pátek 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 9.00 – 11.00

návrhy + dodávky + montáže kuchyní
na: www.nabytek-kuchyne.wgz.cz
Obývací pokoje – sedací soupravy velký výběr provedení
i čalounění.
Nábytek do celého bytu z masivního smrku, buku a dubu firmy GAZEL
Jelínek, ROALHOLZ, Domestav
MATRACE již od 1 700,- Kč, KUCHYŇ 1,95m JIŽ ZA 10 900,- vč.
DPH A DOPRAVY
ZDRAVOTNÍ matrace, vestavné skříně, proutěné zboží

Veselé a bohaté vánoce
všem našim  stávajícím i budoucím klientům  
přejí vaše účetní

Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

AUTOBAZAR U DÝHÁRNY
- KRALUPY NAD VLTAVOU
NABÍZÍ od 1.prosince:
✓ vánoční stromky - smrk pichlavý, smrk ztepilý, .
     borovice lesní a černá, jedle kavkazská
✓ vánoční stromky v květináčích
✓ adventní věnce, vánoční svícny
✓ vánoční dekorace, dárky, svíčky
✓ vánoční postavičky
✓ teplá medovina, horká čokoláda
✓ ZOO koutek se živými .
     zvířaty od 12.12.-20.12.

FRÉZOVÁNÍ KMENŮ
DO STOJÁNKŮ
OTEVŘENO:
po-pá 8.00 - 17.00
so 8.00 - 15.00
ne 9.00 - 12.00
Štědrý den 8.00 - 11.30

NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ OJETÝCH VOZIDEL V DOBRÉM STAVU OD R. V. 1995  
Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRODEJNY.
Prodáváme na vlastním pozemku od r. 2000
parkovné a základní inzerce zdarma!
PROVĚŘUJEME KAŽDÝ VŮZ!

CAR & OLDIES s.r.o

U DÝHÁRNY 1162 - FIALOVÝ SLOUP
KRALUPY NAD VLTAVOU
Tel.: 608 885 697, e-mail: autoarcha@seznam.cz
OTEVŘENO: PO-PÁ 10-18 hod., SO+NE pouze výdej rezervovaných vozů
VYKUPUJEME I ZA HOTOVÉ!
(při výkupu volejte předem, z bezpečnostních důvodů není v prodejně hotovost.)

é Aktuální nabídka na:
www.autoarcha.cz  

é Prodej vozů i na poukazy:
ZTP / ZTPP;

é Váš starý vůz 
zlikvidujeme zdarma;

www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎
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Inzerce
Zprostředkujeme, příp.
sami vykoupíme obrazy
krajiny konce 19.a zač. 20. stol., příp.
portréty, za slušné ceny, autorů:
A. Mervart, G. Macoun, J. Bárta, O. Blažíček, J.
Bašek, J. Brousil, L. Csordák, O. Hůrka, A. Hudeček, J. Heřman, J. Jambor, J. Fürst, O. Fiala,
F. Engelmüller, O. Lebeda, F. Kaván, A. Kalvoda,
K. Langer, S. Lolek, O. Lebeda, J. Holub, J. Honsa,
R. Havelka, J. Procházka, J. Minařík, J. Multrus,
L. Kuba, J. Panuška, F. Pečinka, F. Podešva, V.
Radimský, A. Satra, A. Schneiderka, K. Schadt. J.
Ullmann, V. Vosátka, A. R. Wolf, dále svatovácl.
dukáty a čsl. šavle a kordy (1. rep.).

Volejte na tel.: 775 392 379,
slušné jednání a diskrétnost.

KZ

Podmínky soukromé inzerce
S účinností od 1.ledna 2010 platí nová pravidla pro uveřejňování
soukromých inzerátů v Kralupském Zpravodaji.
ZDARMA budou otištěny pouze inzeráty, ze kterých neplyne
žádný finanční zisk, tj. inzeráty typu: KOUPÍM, DARUJI,
SEZNÁMÍM SE, apod.
Na zveřejnění inzerátu není žádný právní nárok.
Ostatní inzerci, z jejíhož obsahu zřetelně vyplývá finanční zisk,
tj. PRODÁM, PRONAJMU, NAUČÍM, apod., můžete uveřejnit na
vývěsce KD Vltava za poplatek 100,- Kč (bez DPH) / inzerát.
Kupón pro soukromou inzerci zůstává v platnosti.

Soukromá inzerce
➥ Hledám práci hospodyně do
domácnosti – vaření, praní, žehlení, úklid. Tel: 604 936 186
➥ Pronajmu byt 1+1 s balkonem
v Kralupech - Lobečku. Byt je po
rekonstrukci (koupelna s masážním a parním sprchovým boxem,
plastová okna, nová kuchyňská
linka, prostorná vestavěná skříň),
plně vybaven, volný od 1.12.09.
Nájemné 8.000,- Kč vč. poplatků.
Tel: 737 044 682
➥ Pronajmu byt 1+1, 32 m2, po
celkové rekonstrukci na sídl. Hůrka, 5.p., nájem 5.500,- + poplatky,
volný od 1.1.2010. .
Tel: 602 668 339
➥ Prodám novostavbu RD v Kralupech – Hostibejk. Kolaudace
v r. 2008. Nadstandardní řešení
dispozice 4+1+G, zahrada. Cena
6.800.000,- Kč. Tel: 774 689 243
➥ Prodám RD v Kralupech – Lobečku, 3+1+garsoniera, terasa,
sklep, garáž, zahrada. Po rekonstrukci. Tel: 603 112 025

➥ Prodám byt 2+kk v Lobečku,
balkón, komora, sklep, 2.p.ze 4,
PV, výtah. Cena: 1.350.000,- Kč.
Tel: 723 759 808
➥ Prodám zahradu v kolonii
v Zeměchách, OV, pozemek
400m2, chata 30m2, elektřina,
už.voda, samostatný vchod. Cena:
350.000,- Kč. Tel: 723 759 808
➥ Pronajmu garáž na Kochmance – dlouhodobě. Tel: 728 044 208
➥ Problémy s matematikou
pomůže vyřešit aprobovaný učitel
s dlouholetou praxí. Učivo ZŠ
a příprava na studium SŠ.  .
Tel: 723 607 667
➥ Prodám 20m3 podlahového
korku. Čtverce 20 x 20 cm. Cena
dohodou. Tel: 731 830 220
➥ Hezký dárek pod stromeček
– chodící pannu, kuchyňku,
pokojíček a zahradní nábyteček
nabízím rodičům děvčátka. Cena
dohodou. Tel: 315 726 002
➥ Prodám mladé Andulky, á 60,Kč. Tel: 739 747 832

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