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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
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Cena 15 Kč

Jakub Běžel pomohl Kristýně Dykové přeplavat
kanál La Manche.

Kralupští zastupitelé schválili
rozpočet na rok 2022
■ Zastupitelé města Kralupy nad Vltavou na veřejném zasedání v pondělí 20. prosince 2021
schválili rozpočet na rok 2022.
ěsto Kralupy nad Vltavou v návrhu
rozpočtu na rok 2022 naplánovalo
rozpočet schodkový, jenž bude následně
vyrovnán úvěrem na investice (121 milionů
Kč). Dalším krokem je zapojení finančních
prostředků z minulých let, které jsou určeny na přestavbu pivovaru (50 milionů Kč)
a daru na nákup cisterny (500 tisíc Kč).
Příjmy a výdaje jsou pak stanoveny shodně
ve výši 617 567 490 Kč. „Rozpočet na rok
2022 je historicky nejvyšší, jaký jsme kdy
měli. Je to ale hodně ovlivněno složkami,
které nejsou běžné a v příštích rozpočtech
nebudou. Také jsme do rozpočtu poprvé
zapojili vratku z dotací v návaznosti na
parkovací dům a autobusový terminál,“
říká kralupský místostarosta Libor Lesák,
jenž tímto počítá s návratností zhruba
40 milionů Kč na konci prvního kvartálu
roku 2022.
Schválený rozpočet dosti výrazně ovlivnily zvyšující se ceny energií, a to především
ve vztahu k příspěvkovým organizacím. Aby
veškeré potřeby městských subjektů byly

Čechovu ulici čeká II. etapa rekonstrukce

řádně zajištěny, bylo třeba tuto položku navýšit bezmála o 16 milionů korun. Tento
mínusový vývoj byl do jisté míry pokryt
prostřednictvím daní. „Mohli jsme navýšit
plánované příjmy z výběru daní, čímž jsme
se dostali k tomu, že nyní máme v rozpoč-

tu zhruba 100 milionů z běžných peněz na
investice,“ vysvětluje kralupský místostarosta s tím, že neměnné zůstávají peníze
na kulturní granty a pro sportovní oddíly.
Pokračování na str. 3
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veřejné jednání
 zastupitelstva města
PONDĚLÍ 14. ÚNORA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou.

 uzávěrky vydání

ÚNOR

Příjem inzerce do 14. 1. 2022
do 12:00; zasílání článků a pozvánek
do 19. 1. 2022 do 12:00.

po krátkém vánočním odpočinku
stojíme na prahu nového roku,
roku s číslovkou 2022. Je až neuvěřitelné, jak rychle čas běží.
Pamatuji si, kterak jsme s velkým nadšením vítali začátek
nového milénia a v duchu přemítali nad tím, jak bude vypadat
svět za dalších dvacet, třicet let.
Při těchto vzpomínkách si však
vybavuji i několik zajímavých diskuzí o tom, jak by v budoucnu
mohlo vypadat naše město.
Přiznám se, kdyby mi někdo před jednadvaceti lety
dal křišťálovou kouli, pravděpodobně bych byl spokojen s tím, kam se nám podařilo Kralupy posunout.
Tím slovem „nám“ ovšem zdaleka nemyslím jen
současné vedení města, ale předně dlouhou plejádu
zastupitelů, jež se nebáli realizovat své vize a cíle.
I díky nim máme nyní příležitost postupně navazovat na spoustu vlastních nápadů, přičemž i rok 2022
nabídne několik zásadních investičních projektů.
Seznámit se s nimi můžete i prostřednictvím tohoto
čísla Kralupského Zpravodaje, kde vám kromě jiného
nabízíme i strukturu schváleného rozpočtu.
Při jeho sestavování jsme se snažili dostát poža-

davkům všech příspěvkových
organizací a zároveň i pokrýt
akce, jež v široké shodě pokládáme za důležité. Samozřejmě
vnímám i to, že se na některé
vaše náměty ani letos nedostalo. Vždy se ale musí hospodařit s tím, na co jsou peníze. Zároveň nelze upozadit akce spojené např. s nutnými údržbami
školních budov či sportovišť.
Tyto investice sice nejsou až tolik na očích, ale ani v nejmenším
na ně nesmíme zapomínat. Věřím, že všechny tyto
kroky najdou u většiny obyvatel podporu a pochopení.
Rok 2022 bude však významný i tím, že si v jeho
průběhu budeme připomínat výročí 120 let od povýšení Kralup nad Vltavou na město. Již nyní organizátoři pracují na zajímavém kulturním programu,
o jehož struktuře vás budeme v Kralupském Zpravodaji
průběžně informovat.
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte, abych
vám popřál do nastávajících měsíců nového roku klid,
spokojenost, optimismus a především pevné zdraví.
MAREK CZECHMANN,
STAROSTA MĚSTA

 střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou
u Rada města schválila vybourání příčky mezi učebnami v objektu AZ centrum, Třebízského
čp. 524, Kralupy nad Vltavou, které bude hrazeno
z finančních prostředků AZ centra. Všechny stavební
úpravy budou provedeny odbornou firmou.
u Rada města schválila vytipování lokalit, ve kterých
je obnova veřejného osvětlení prioritní. Jsou to následující lokality: ulice Gen. Klapálka, ulice Třebízkého,
ulice Pražská, ulice Žižkova, ulice Dobrovského, ulice Hálkova, sídliště U Cukrovaru + přilehlé parky,
rozdělení rozvaděče v ulici Ladova.
u Rada města schválila uzavření smlouvy s Agenturou regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o., za
cenu 248 700 Kč bez DPH, a to na zpracování žádosti
o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z Národního plánu obnovy, včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrového řízení a zajištění
realizačního managementu projektu. Součástí je
i vypracování projektové dokumentace, jejíž finální
podoba bude radě města předložena ke schválení.
u Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka – III.
a IV. etapa“ s dodavatelem ELTODO, a.s., Praha 4,
a to za celkovou cenu 17 174 384,84 Kč bez DPH,
resp. 20 781 005,66 Kč s DPH.
u Rada města schválila výzvu k podání nabídek
a smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsa-

hu na stavební práce s názvem „Chodník v lokalitě
Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“, a to s upraveným
termínem plnění od 1. 8. 2022 do 30. 11. 2022.
u Rada města doporučila tajemníkovi MěÚ uzavřít
pracovní poměr na pozici šéfredaktor Kralupského Zpravodaje s paní Andreou Jůnovou, s účinností
od 1. 1. 2022.
u Rada města stanovila počet zaměstnanců města
zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2022,
na počet 132 zaměstnanců (121 pracovních tabulkových míst, 11 zaměstnanci na MD a RD).
u Rada města schválila uzavření příkazní smlouvy
se společností RUNICORN consulting s.r.o., Hostivař,
a to na administraci zadávacího řízení „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou
– III. etapa“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce za cenu 55 000 Kč s DPH,
a to vše pouze za předpokladu, že dojde ke schválení
této akce zastupitelstvem města pro rok 2022.
u Rada města schválila podání žádosti o dotaci na
„Pořízení nové CAS“ z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
spolufinancování projektu.
u Rada města schválila společenskému středisku Kralupy n. Vlt. podání žádosti o dotaci na projekt „Festival
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2022“ z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Stř. kraje.

VÝROČÍ: 10. ledna 1986 úmrtí Jaroslava Seiferta
PIETA: 10. ledna ve 13:00 hodin na kralupském hřbitově

AKTUALITY LEDEN 2022

Zastupitelé schválili
rozpočet na rok 2022

Návrh 2022 
Odbor ekonomický (č. 1)
Odbor sociálních věcí, školství
a kultury (č. 2)
Odbor správní (č. 4)

Investiční záměr v r. 2022 — rekonstrukce
plaveckého bazénu III. etapa

Oddělení správy majetku (č. 7)
Odbor infocentrum (č. 8)

FOTO: ALEŠ LEVÝ

ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

1 590,45
800,00
15 548,37
503,00
2 400,00
718,00
205,00

Odbor dopravy (č. 13)

8 791,00

Odbor výstavby a územního
plánování (č. 14)

1 250,00

CELKEM

Jednou z nejvýraznějších akcí nového roku
bude třetí etapa rekonstrukce plaveckého
bazénu, která byla vyčíslena na 40 milionů korun. Město bude zároveň pokračovat
v údržbách školních budov, z nichž je třeba
na prvním místě zmínit dlouhodobě plánovanou rekonstrukci ZŠ Třebízského, a to
včetně nové kuchyně a elektrických rozvodů.
Do investic byl rovněž zařazen mimořádný nákup dvou hasičských vozů pro oba
místní sbory dobrovolných hasičů. „16 milionů není úplně malá částka, ovšem nedalo se nic jiného dělat. Stávající automobily
jsou dnes už v takřka nepojízdném stavu,
obnova byla v tomto případě nezbytná,“
vysvětluje Libor Lesák tento důležitý krok
směrem k obnově vozového parku u obou
hasičských jednotek.
V rámci postupného obnovování jednotlivých částí města dojde v roce 2022
k celkové revitalizaci Wolkerovy ulice.
Naproti tomu ulice Čechova se dočká druhé etapy rekonstrukčních prací, které tak
popostoupí směrem k Dvořákovu náměstí. Naopak původně plánované dokončení
centra města v podobě poslední čtvrté etapy (ulice Jungmannova a Husova) se s největší pravděpodobností uskuteční až v roce
2023. „Protože je možnost získat na tuto
akci dotaci, rozhodli jsme se ještě posečkat
a pro rok 2022 upřednostnit projekty, které
nesnesou odkladu,“ vysvětluje Libor Lesák
postup, jenž může být pro leckterého občana dílčím zklamáním. „Toto naprosto chápu, z dlouhodobého pohledu se nám však
vyplatí počkat. Do hry nám brzy vstoupí

243,00

Odbor kancelář starosty (č. 10)

Odbor obecní živnost. úřad (č. 15)

Nejdůležitější investice
pro rok 2022

v tis. Kč
413 555,67

Odbor životního prostředí (č. 9)
Odbor kancelář tajemníka (č. 11)

další velké projekty, na jejichž realizaci se
musíme připravit jak z projekčního, tak
finančního hlediska,“ podotýká Libor
Lesák s dovětkem o schváleném záměru
výstavby nové sportovní haly, jemuž dali zastupitelé zelenou už v průběhu minulého roku. Letos už by mělo vše směřovat
k finalizaci projektové dokumentace, která
bude určující s ohledem na možné získání dotace od Národní sportovní agentury.
Odhadované náklady na výstavbu se pohybují v rozmezí 120–140 milionů korun.
Další razantní výzvu představuje také
příprava dokumentace na rekonstrukci
pavilonu a přístavby spojovacího krčku
v ZŠ Václava Havla, s jejíž předběžnou podobou seznámíme čtenáře Kralupského
Zpravodaje v některém z dalších čísel.
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PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Městská policie (č. 6)

Dokončení ze str. 1

KZ

463,00
446 067,49

Financování

171 500,00

CELKEM PŘÍJMY

617 567,49

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Odbor ekonomický (č. 1)
Odbor sociálních věcí, školství
a kultury (č. 2)
Odbor správní (č. 4)
Odbor realizace investic (č. 5)

224 873,30
68 821,27
263,00
200 137,00

Městská policie (č. 6)

17 769,68

Oddělení správy majetku (č. 7)

18 518,09

Odbor infocentrum (č. 8)

1 835,50

Odbor životního prostředí (č. 9)

34 766,00

Odbor kancelář starosty (č. 10)

25 176,00

Odbor kancelář tajemníka (č. 11)

7 266,65

Odbor dopravy (č. 13)

8 040,00

Odbor výstavby a územního
plánování (č. 14)

1 101,00

CELKEM
Financování – splátka úvěru
CELKEM VÝDAJE

608 567,49
9 000,00
617 567,49

Investiční záměr v r. 2022 – rekonstrukce kuchyně
a elektrických rozvodů ZŠ Třebízského

FOTO: LENKA CÍSLEROVÁ
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Miroslavem Raifem, vedoucím ekonomického odboru MěÚ

Přebytek hospodaření je
ve výši desítek milionů korun
■ Začátek nového roku se zpravidla nese ve znamení výzev a plánů. V následujícím rozhovoru se však zaměříme
spíše na hodnocení nejdůležitějších finančních operací, jež byly uskutečněny v předchozích letech. „Město je
stále ve velmi dobré finanční kondici, což je asi ta nejpozitivnější zpráva směrem k občanům,“ říká Miroslav Raif,
vedoucí ekonomického odboru MěÚ, kterého jsem poprosil o pragmatické zhodnocení stávajícího stavu.
Jak si podle Vašeho názoru stojí Kralupy
z hlediska hospodaření? Lze alespoň ve
zkratce čtenářům popsat, jak na tom
v současné době jsme?
Na pozici vedoucího ekonomického odboru
působím pět let, ovšem ještě jsem se zde
nesetkal s tím, že by město bylo ve špatné finanční kondici. Přebytek hospodaření
je ve výši desítek milionů korun, přičemž
i jednotlivé rozpočty se vyvíjejí kladně. Daňové příjmy se nám daří plnit vždy lépe, než
je původně plánováno. Další dominantou
jsou bezesporu dotace, které se Městu daří získávat. Pro místní rozpočet je to velké
plus z hlediska úspor, neboť většina projektů se týká např. staveb, jež bychom museli
v dohledné době stejně uskutečnit, avšak za
použití výhradně vlastních zdrojů. Co se týče provozních výdajů, tak si dovolím tvrdit,
že zbytečně neutrácíme. Naopak investiční
výdaje rok od roku rostou, ovšem je to dáno
především tím, že se ve městě hodně staví.
Zastupitelstvo v nedávné době schválilo
přijetí dvou úvěrů. Jeden se týká přestavby
budovy pivovaru na kulturní centrum,
druhý má návaznost na další investiční
akce (200 mil. korun). Předpokládám,
že toto hodnotíte jako krok správným
směrem.
Ano, přesně tak. Půjčovali jsme si v dobrých dobách, kdy byly úrokové sazby nízké v porovnání s inflací, která jde nahoru. Některým zastupitelům se to ale tehdy
nelíbilo. Nedokázali pochopit, proč si město s vlastními zdroji „musí“ na něco půjčovat. Jenže kolikrát cizí zdroje jsou levnější
než ty vlastní. A právě díky této tezi jsme

mohli učinit několik transakcí, díky nimž
došlo ke zhodnocení peněz určených na
přestavbu pivovaru. Jednoznačně správné
rozhodnutí.
Už jste zmínil, že rozpočet města ve
velké míře ovlivňují evropské dotace
z jednotlivých operačních programů. Tyto
tituly ovšem zdaleka nepokryjí konkrétní
projekt ze sta procent, čili i zde je třeba
počítat s nutnými výdaji. Nicméně dotace
zcela jistě ovlivňují chod obcí a měst.
Je tomu tak?
Souhlasím. Zároveň je třeba zmínit, že
možnost spojená se získáním dotace ovlivňuje i rozhodování zastupitelů ve věci
realizace některých staveb, jež původně
nebyly prioritou. A protože i podíl financí z místních rozpočtů je pro realizaci nezbytný, může tak dojít k nabourání celkové
koncepce. V Kralupech se toto ale naštěstí
neděje. Všechny dotační stavby mají své
opodstatnění. Osobně však příznivcem tohoto systému nejsem. Mnohem lepší by bylo dát městům více peněz napřímo. Když
se jedná o dotacích, v mnoha případech se
začnou vymýšlet důvody spojené s možným využitím, přičemž v některých městech zrovna toto nedopadlo úplně dobře.
Poslední dva roky jsou bohužel ve
znamení boje s covidem. Jaká opatření
muselo Město učinit v souvislosti
s přerozdělováním finančních prostředků?
Nástup covidové krize znamenal úpravu některých položek v rozpočtech městských organizací a odborů MěÚ. Zároveň
došlo v podstatě k pozastavení výběru daní,

protože kompenzační bonusy, prostřednictvím kterých se stát zaměřil především na
podnikatelské subjekty, byly vratkami státního inkasa daní z příjmů. Naštěstí díky
některým zákonodárcům, kterým nebyla
tato situace města a obcí lhostejná, došlo
ke kompenzaci výpadku daňových příjmů
a Město obdrželo kompenzaci ve výši téměř dvaatřiceti milionů korun. A protože
i městské organizace nemohly z důvodu covidu realizovat většinu akcí, byla nakonec
finanční bilance obdobná jako v minulých
letech. Koncem roku 2020 pak přišla „rána“ spojená se zrušením superhrubé mzdy.
Tato skutečnost měla velmi zásadní vliv na
rozpočet pro rok 2021, ovšem i s tím jsme si
nakonec úspěšně poradili. Zároveň následovala změna zákona o rozpočtovém určení
daní, jež byla uskutečněna v náš prospěch.
Parodoxně jsme tedy měli daňové příjmy
lepší než kdy jindy.
V minulém čísle Kralupského Zpravodaje
jsme veřejnost informovali o možném
zbavení dluhů, které mají někteří jedinci
vůči veřejnoprávní instituci, a to v rámci
tzv. milostivého léta. Jak hodnotíte tento
předpis, jenž v polovině minulého roku
schválila Poslanecká sněmovna?
Milostivé léto představuje ideální možnost,
jak se mohou dlužníci poměrně snadno
zbavit svých dluhů. Nápad tedy hodnotím
kladně, přestože nemám zprávy o tom,
že by tady u nás někdo této možnosti využil.
Uvidíme, jak na tom budeme na konci ledna, kdy tato akce končí.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

TISKOVÁ ZPRÁVA
CENA VODY PRO ROK 2022

Cena vodného a stočného v regionu působnosti
Vodáren Kladno – Mělník, a.s., se v roce 2022
změní o 6,9 %. Konkrétně se jedná o navýšení
o 4,32 Kč za dávku kubíku pitné vody a o 3,18 Kč
za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní.
Hlavním důvodem změny je především nárůst cen
vstupů nutných pro výrobu pitné vody, čištění

odpadních vod a provozování vodárenské
infrastruktury.
Zejména ceny používaných materiálů a ceny
energií vykazují meziroční navýšení výrazně více
než o 20 %. Taktéž reálné ceny stavebních prací
vstupujících do nutné obnovy celé vodohospodářské infrastruktury vysoce překračují oficiální údaje o inflaci, musely být promítnuty do ceny vody.

Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022
je tedy 115,39 Kč vč. DPH za 1 m3 (1 000 litrů)
dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod
odpadních.
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Blíží se otevření parkovacího domu

3 X FOTO: ALEŠ LEVÝ

Parkovací dům

N

a sklonku loňského roku vyvrcholily
závěrečné práce spojené s výstavbou
parkovacího domu. Pouze zahájení provozu
bylo z administrativně-procesních důvodů
posunuto až na přelom ledna a února 2022.
O přesnějším termínu otevření budeme
následně informovat na všech městských
webech, tištěný Kralupský Zpravodaj
nevyjímaje.

mu parkovnému připočtena částka ve výši
200 Kč;
 platební automaty umožňují hotovostní
i bezhotovostní úhradu parkovného;
 parkovací dům bude otevřený nepřetržitě
(k zavření dojde pouze v případě provozních úprav, a to na velmi krátkou dobu);
 přístřešek a stojany na jízdní kola
budou občanům sloužit zdarma, celý tento prostor bude zabezpečen kamerovým
systémem, sektor pro úschovu elektrokol
je součástí vnitřních prostor parkovacího domu;
 se zahájením provozu parkovacího domu
bude městskou policií přísněji kontrolováno parkování na místech, jež k tomu nejsou určeny, v průběhu letošního roku také
dojde ke změně systému parkování v centru
města a přilehlých ulicích.

Provoz parkovacího
domu v bodech:

 parkovací dům bude fungovat na principu P+R („park and ride“, česky „zaparkuj
a jeď“), čímž je tedy řečeno, že parkování
by mělo sloužit zejména osobám pokračujícím v další cestě autobusem nebo vlakem,
případně návštěvníkům centra města;
 cena za parkování bude činit 15 Kč;
 automobil by zde neměl být zaparkovaný déle než čtyřiadvacet hodin, pokud se
tak stane, majiteli vozidla bude k základní-

ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí a středa
úterý

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

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

čtvrtek

pátek

12:00 – 15:00
08:00 – 18:00

08:00 – 18:00

08:00 – 11:15
12:00 – 15:00
08:00 – 11:15
12:00 – 15:00
08:00 – 11:15
12:00 –15:00
08:00 – 11:15
12:00 – 15:00
pondělí–pátek vjezd do garáže od 7:45 hod.

PROVOZ PARKOVIŠTĚ MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
pondělí–čtvrtek

vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

pátek

vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

08:00 – 14:00
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„Program na podporu zájmových aktivit
v Kralupech nad Vltavou“ pro rok 2022
■ Program na podporu zájmových aktivit (dále jen „Program“) v Kralupech nad Vltavou
navazuje na Obecná pravidla poskytování dotací z rozpočtu města, která byla schválena
zastupitelstvem města dne 14. 12. 2016 pod číslem usnesení 16/07/6/2.
Program se vyhlašuje dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb.
ÚČELEM DOTAČNÍHO „PROGRAMU“
A DŮVODY JEHO VYHLÁŠENÍ JSOU:
I. Podpora volného času a prevence kriminality mládeže
Důvody podpory stanoveného účelu: oživení dění ve městě.
II. Činnost s mládeží v období školních prázdnin v daném roce
Důvody podpory stanoveného účelu: pomoc rodičům, kteří nemají
možnosti hlídání dětí v době školních prázdnin.
Pozn.: V tomto programu nemohou žádat sportovní oddíly na soustředění/tábory. Sportovní oddíly své žádosti na soustředění/tábory
podávají do programu „Dotační program podpory celoroční činnosti
sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou“.
III. Kulturní akce a výročí v daném roce
Důvody podpory stanoveného účelu: oživení dění ve městě.
IV. Občané třetího věku
Důvody podpory stanoveného účelu: péče a aktivity pro seniory.
V. Zdravý život občanů
Důvody podpory stanoveného účelu: šíření osvěty zdravého
životního stylu a environmentální politiky.
VI. Podpora činnosti kralupských organizací
Důvody podpory stanoveného účelu: podpora činnosti ostatních
organizací, které se nezařadí svou činností do předchozích programů.
Celkový objem finančních prostředků
1 200 000 Kč
pro rok 2022
Maximální výše dotace činí

100 000 Kč

Závazná minimální výše spoluúčasti 15 % celkových nákladů
Počet podaných žádostí

2 žádosti (jeden žadatel = max. 2 žádosti)

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické a právnické osoby s trvalým
pobytem/sídlem žadatele či působící ve městě Kralupy nad Vltavou.
Okruh nezpůsobilých žadatelů:
1) příspěvkové organizace města a Kralupská sportovní s.r.o.,
2) žádosti na soustředění/tábory podané sportovními spolky (tyto
žádosti patří do programu „Dotační program podpory celoroční
činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad
Vltavou“).
Lhůta pro podání žádosti: 24. 1. 2022 – 10. 2. 2022.
Termín finančního vypořádání: 31. 12. 2022.

Kritéria pro hodnocení projektu:
přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky,
významnost akce, míra zviditelnění města v mediích,
rozsah akce/projektu, doba trvání,
tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty,
charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti,
výše požadovaného spolufinancování ze strany města.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 5. 2022.
Administrace žádostí o dotace, smluv a publicita:
Lenka Císlerová, vedoucí Odboru kancelář starosty
tel: 315 739 851, lenka.cislerova@mestokralupy.cz.
Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/dotace/programove/
zajmove-aktivity/,
b) v informačním centru města, jež je vlevo u vstupu do budovy
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, na adrese Palackého nám. 1,
Kralupy nad Vltavou,
c) na vyžádání budou zaslány na adresu/e-mail žadatele Lenkou
Císlerovou, tel. 315 739 851, lenka.cislerova@mestokralupy.cz.

www.mestokralupy.cz 
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„Program na podporu celoroční činnosti
sportovních spolků v Kralupech“ pro rok 2022
■ „Program na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou“
(dále jen „Program“) navazuje na Obecná pravidla poskytování dotací z rozpočtu města,
která byla schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2016 pod číslem usnesení
16/07/6/2. „Program“ se vyhlašuje dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb.
Nově je rozdělen dotační program na dva:
„Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních
spolků věnujících se mládeži“
a
„Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků
věnujících se dospělým“ v Kralupech nad Vltavou.

ÚČELEM DOTAČNÍHO PROGRAMU
A DŮVODY JEHO VYHLÁŠENÍ JSOU:
DOTAČNÍ PROGRAM PODPORY PRO MLÁDEŽ:
1. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se
zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech
nad Vltavou věnujících se mládeži (dále jen „Oddíl“).
2. Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora činnosti Oddílů v Kralupech nad Vltavou věnujících se práci s dětmi
a mládeží v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpečuje
finanční podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
DOTAČNÍ PROGRAM PODPORY PRO DOSPĚLÉ:
1. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se
zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech
nad Vltavou věnujících se dospělým (dále jen „Oddíl“).
2. Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora činnosti Oddílů v Kralupech nad Vltavou věnujících se práci s dospělými
v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpečuje finanční
podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Celkový objem finančních prostředků
8 000 000 Kč
pro rok 2022
Maximální výše dotace na činnost
400 000 Kč
mládeže činí
Maximální výše dotace na činnost
není stanovena
dospělých
Okruh způsobilých žadatelů: Dotace jsou určeny pro sportovní a tělovýchovné spolky neziskového charakteru, zapsané ve spolkovém
rejstříku, věnující se práci s mládeží a nově i dospělým, se sídlem nebo působností na území města Kralupy nad Vltavou, jejichž
činnost je v rámci daného spolku účetně oddělena.
Kritéria pro hodnocení žádostí na činnost mládeže:
 členská základna,
 finanční náročnost sportovního odvětví,
 společenský přínos sportu,
 nejvyšší hraná soutěž,

 průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho mládežnického
člena (součet všech vybraných pravidelných příspěvků mládeže
za uplynulé období vydělený počtem všech aktivních mládežnických členů).
Kritéria pro hodnocení žádostí na činnost dospělých:
 členská základna sportujících dospělých členů,
 finanční náročnost sportovního odvětví,
 společenský přínos sportu,
 nejvyšší hraná soutěž,
 průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho dospělého člena (součet všech vybraných pravidelných příspěvků dospělých za
uplynulé období vydělený počtem všech aktivních dospělých členů).
Lhůta pro podání žádosti: 24. 1. 2022 – 10. 2. 2022
Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním
roce 2022.
Z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností
„Oddílu“. Dále nelze hradit investiční výdaje nebo výdaje, které lze
za investiční považovat.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 4. 2022.
Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat na
webových stránkách http://www.sportovci.mestokralupy.cz. O registraci si zažádá na odboru sociálních věcí, školství a kultury
městského úřadu v Kralupech nad Vltavou na e-mailové adrese
marta.valkova@mestokralupy.cz.
Sportovci v Kralupech nad Vltavou mají i možnost žádat o další
dotace na sport. Jedná se o individuální žádosti a postup podání
žádostí je stejný jako u programových dotací. Podávat žádosti je
možné v průběhu celého roku 2022.
Všechny dokumenty jsou k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/dotace/programove/
sport/,
b) v případě nejasností kontaktujte Martu Válkovou, tel. 315 739 802,
marta.valkova@mestokralupy.cz.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. 2022 V 19:00
Nad řekou Vltavou u mostu T. G. Masaryka.

Více info
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SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
se sloučí se školou v Neratovicích
■ SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se od nového školního roku sloučí se SOŠ a SOU Neratovice, přičemž
nástupnickou organizací bude právě neratovická škola. Po šedesáti letech tedy Kralupy nad Vltavou přicházejí
o subjekt, jímž se v minulých dekádách město bezpochyby pyšnilo.

Z

laté časy ale bohužel vzaly za své zejména v posledních letech, kdy se škola začala potýkat s klesajícím zájmem studentů
o jednotlivé obory. V rámci objektivity jsme
se snažili dát prostor všem zainteresovaným stranám a v návaznosti na to představit primární důvody, které se nakonec
ukázaly jako rozhodující.
Proč kraj neměl zájem udržet v Kralupech
školu technického zaměření?
 Kraj školu udržoval řadu let a výsledkem je
neekonomické hospodaření se svěřeným majetkem,

ROZHOVOR s…

havarijní stav jednoho z objektů (domova mládeže
a ubytovny) a zatékání plochými střechami.
 Rozhodujícími argumenty jsou finanční prostředky,
technický stav objektů i dlouhodobá podprůměrná
naplněnost školy.
 Okres Mělník má dostatečnou rezervu reálné kapacity středních škol, u některých oborů SOŠ a SOU
Kralupy dochází k duplicitě v rámci okresu.
 Zachování některých objektů pro dokončení vzdělávání všech žáků v Kralupech by znamenalo pro kraj
vynaložení investičních prostředků řádově v milionové výši, a to minimálně do střech, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.

 Dojíždění žáků za vzděláváním na SŠ lze v současné době považovat za běžný jev, a to vzhledem
ke skutečnosti, že není možné, aby byla pro uchazeče
zajištěna nabídka všech existujících oborů vzdělání
v místě bydliště. Dle nezávislých průzkumů má na volbu SŠ nejvýznamnější vliv zájem žáků o nabízený obor
vzdělání, nikoli blízkost střední školy (tuto skutečnost
potvrzuje aktuální naplněnost všech oborů vzdělání SOŠ a SOU Kralupy, která by musela být 100%).
 Při posuzování vzdělávací nabídky středního školství je odpovídajícím územím okres, ale není ani neobvyklé, že žáci dojíždějí do vzdálenější školy a jsou
ubytováni v domově mládeže.

Milanem Váchou, radním pro oblast vzdělávání a sportu

Optimalizace sítě středních škol je nevyhnutelná
„Situace byla již neudržitelná. V rámci
optimalizace sítě středních škol jsme se
rozhodli pro tento nepopulární krok, který krajští zastupitelé po debatě podpořili,“
říká Milan Vácha (STAN), radní pro oblast vzdělávání a sportu, jenž Kralupskému
Zpravodaji poskytl následující rozhovor.
Kdy podle Vašeho názoru nastal ten
rozhodující moment, jenž následně vedl
k rozhodnutí sloučit kralupskou školu
s neratovickou?
Kralupská škola se objevila poprvé v návrhu optimalizace školství někdy v letech
2018–2020. Zde se poprvé hovořilo o malé
naplněnosti, ovšem krajské zastupitelstvo
vzalo tuto skutečnost pouze na vědomí.
Nicméně když jsme pak onen dokument
převzali, začali jsme se jím podrobně zabývat. Důvodem byly i dvakrát po sobě jdoucí
investice v řádu statisíců korun, které jsme
zde museli realizovat. Když jsme následně školu se školským výborem zastupitelstva navštívili a viděli skutečný stav, bylo
nám jasné, že další investice do budovy by
musela být opravdu robustní. V souvislosti s nízkou naplněností tříd by to však nedávalo smysl. Proto jsme se rozhodli tento
neutěšený stav řešit okamžitě, a to návrhem
na sloučení kralupské školy s neratovickou.
Všichni zainteresovaní vědí, že toto mělo
být vyřešeno už dávno, ovšem nikomu se
do takto nepopulárního rozhodnutí nechtělo. Kralupská škola je podle mého soudu

jasným příkladem důsledků politické zbabělosti. Nechci však, aby to vyznělo tak,
že všechno házím na předchozí vedení
kraje. Ten problém je totiž dlouhodobější.
Mnoho let tu máme školy v podstatě poloprázdné, přičemž vnitřní dluh se nám začal
postupně navyšovat nejen na budovách, ale
i na didaktické vybavenosti a personálních
kapacitách. V současnosti jsme ve stavu,
kdy máme nespočet objektů, které jsou na
tom takto špatně.
Měla kralupská škola v předstihu o tomto
záměru dostatek informací? Letos jsme
si připomněli šedesátileté výročí založení
učiliště, před několika týdny proběhly dny
otevřených dveří atd. Navenek se tedy
mohlo zdát, že žádné závažné problémy
nejsou, alespoň tedy veřejnost to s největší
pravděpodobností takto vnímala.
Paní ředitelka samozřejmě věděla, s jakými problémy se škola dlouhodobě potýká.

Když jsem školu na jaře poprvé navštívil,
mluvili jsme spolu o tom, že jisté otazníky
spojené s dalším fungováním tu nepochybně jsou. Na druhou stranu je však třeba
říci, že nikdy nelze předjímat rozhodnutí zastupitelstva, takže je logické, že škola zkrátka funguje ve standardním režimu, dokud nepadne konečné rozhodnutí.
Už v minulosti se několikrát stalo, že se
představitelé kraje nakonec odklonili od
původního záměru a ke schválení sloučení
škol nakonec nedošlo.
Už jste tak trochu naznačil, že se
předchozí vedení kraje stavělo
k investicím do školy poněkud
rezervovaně. Navzdory tomu však
obdržela dotaci na rekonstrukci učeben
a modernizaci IT vybavení ve výši takřka
třinácti milionů korun. Omlouvám se,
ale toto mi úplně smysl nedává. Jaký je
Váš postoj k tomuto nepříliš logickému
postupu?
Máte pravdu. Přiznám se, vůbec nevím,
kde vznikl nonsens, že se do objektu
domova mládeže, který je v naprosto
tristním stavu, v podstatě ještě v mnohem
horším, než je tomu u hlavní budovy, zasadí třída specializovaná na IT. Kdyby byla umístěna do hlavní budovy, ještě by to
celkem smysl dávalo, ovšem takto se s tou
investicí naložilo hloupě a nelogicky. Někdo si asi myslel, že když se vloží peníze
do této nemovitosti ve výši dvou milionů,
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tak to poslouží jako bič, aby bylo následně
dosaženo celkové rekonstrukce. Nám se ale
i tak vyplatí tento areál opustit, a to i s celkovou ztrátou zhruba tří až čtyř milionů.

Studenty školy čeká v dohledné době
spousta starostí, situace to pro ně není
vůbec jednoduchá. Chystá Středočeský
kraj nějakou formu pomoci pro všechny
zainteresované, jichž se tyto změny budou
týkat?
Již na tom pracujeme. V prvé řadě musíme zjistit, kolik pedagogů a žáků se bude
snažit přejít do neratovické školy a kdo dá
nakonec přednost Integrované střední škole technické na Mělníku. V současné době
víme, že přímo z Kralup se tato situace týká šestadvaceti žáků. Jejich konkrétní plány ale zatím neznáme. Totéž se týká i žáků
z okolních vesnic, jež do Kralup dojíždějí.
Nicméně i tak jsme zahájili přípravu možného ubytování v domově mládeže v Neratovicích. Na jaře se pak budeme snažit
vyvolat diskuzi o možném posílení dopravy, ovšem až na základě konkrétních čísel,
které nyní ještě nemáme.
Již nyní ale byla nastavena spolupráce
s mělnickou i neratovickou školou. Žákům

FOTO: ARCHIV SOŠ A SOU

Část kralupské veřejnosti viní z konce
školy nikoli kraj, ale vedení města,
případně místní zastupitele. Někteří
lidé se dokonce domnívají, že město
v tomto ohledu kraj podporovalo čistě ze
strategických důvodů. Zaznamenal jste
tyto informace, jež se šíří zejména na
sociálních sítích?
Musím zdůraznit a jednoznačně vyvrátit,
že by Město Kralupy ukončení činnosti
střední školy v Kralupech jakkoli iniciovalo nebo aktivně podporovalo. Na druhou
stranu budeme rádi, pokud areál v budoucnu najde využití pro oblast školství, stejně
jako tomu bude např. po opuštění areálu
střední školy ve Středoklukách.

bude umožněno, aby se do svého nového
působiště zajeli podívat, případně navštívili i budoucí kolektivy. Taktéž rodiče byli
vyzváni k tomu, aby kontaktovali ředitele
nástupnických škol a zahájili s nimi spolupráci. Věřím, že všem kralupským žákům
se dostane potřebné pomoci a podpory při
zvládnutí této náročné situace.

Nejraději by byli, kdyby jejich děti mohly
školu v Kralupech dochodit. Je to v podstatě logická úvaha a těm rodičům to ani
nemůžeme zazlívat. Mně osobně je také
líto, že do toho musím „říznout“ v takovéto intenzitě, ovšem jiná možnost opravdu není. Musím zde připomenout, že už
v polovině devadesátých let přestal Kaučuk Kralupy školu finančně podporovat,
což mělo posléze dopad na její fungování.
Pouze z nostalgie nemůžeme předstírat, že
zde žákům nabízíme kvalitní vzdělávání.
Bohužel, nenabízíme.

Podařilo se Vám alespoň částečně
přesvědčit rodiče o tom, že sloučení škol,
jakkoli je nepříjemné, by mělo přinést
i zkvalitnění výuky?
Spíš asi nepodařilo. Když děláte takovýto nepopulární krok, musíte počítat s tím,
že ti, kteří do té školy chodí, tak to jsou
přesně ti, co to nyní odnášejí. Myslím si,
že velká část rodičů tuto situaci snad i chápe, ale protože se jich osobně dotýká, tak
se snaží na mou osobu vytvářet co největší tlak, abych slučování alespoň oddálil.

Obor/ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

CELKEM

18-20-M/01
Informační technologie

25

7

7

0

39

28-42-L/01
Chemik operátor

0

12

5

5

22

29-42-M/01
Analýza potravin

12

2

0

0

14

23-51-H/01
Strojní mechanik

10

0

8

x

18

26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik

11

8

4

0

23

26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

5

0

7

x

12

63

29

31

5

128

CELKEM

OBORY M A L – 4LETÉ MATURITNÍ; OBORY H – 3LETÉ UČEBNÍ OBORY

ZDROJ: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Počet žáků podle oborů – školní rok 2021/2022

Kralupy projevily zájem využít tento
areál k vybudování další základní
školy. Rozhodující slovo však budou
mít nepochybně zastupitelé. Máte nyní
v záloze i nějakou další alternativu pro
případ, že by se kralupští představitelé
rozhodli jinak?
Zatím se řídíme pouze předběžným zájmem Města. Pokud by se ukázalo, že
k tomuto kroku není politická vůle, tak další variantou by mohl být pronájem, případný prodej. Městu se však budeme snažit
vyjít vstříc, jak to jen půjde. Strategicky se
nám jeví vybudování základní školy jako
dobré řešení. Zároveň bychom si v Kralupech rádi ponechali jakousi rezervu, neboť
zde za dvacet, třicet let může vzniknout širší poptávka po středoškolském vzdělávání.
Je možné, že se nám za nějaký čas v obdobně velkých městech začnou více plnit gymnázia nebo školy orientované na polytechniku maturitního typu. I na toto chceme
být připraveni.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl
o osudu SOŠ a SOU
Pane starosto, jaký je Váš pohled
na sloučení SOŠ a SOU Kralupy
s neratovickou školou?
Mrzí mě, že učiliště v Kralupech končí.
Zejména učňovské středisko mělo ve městě velkou tradici, prošla jím spousta šikovných absolventů a především mnoho
a mnoho místních občanů. To bylo ale ještě
v době, kdy škola byla vázána na Kaučuk
Kralupy. Nový vlastník závodů se o školu
prakticky vůbec nezajímal, a to se pochopitelně začalo postupně projevovat. Úroveň školy za poslední roky bohužel hodně
poklesla, svědčí o tom i malá naplněnost
jednotlivých tříd. Dalším zásadním problémem je dlouhodobě neřešený technický stav budovy, která má k ideálu opravdu
hodně daleko.

Středočeský kraj nabídl následnou správu
areálu Městu. Jsou nyní známy podmínky,
za kterých by k tomuto kroku mohlo
dojít?
Jednou z podmínek je, aby areál zůstal dál
součástí školské oblasti. Z hlediska územního plánu tomu ani nemůže být jinak. Nicméně zatím není rozhodnuto vůbec nic. My
jsme pouze odpověděli s tím, že se nám vybudování další základní školy jeví jako jedno z optimálních řešení. V Kralupech nyní
sice hodně diskutujeme o možné výstavbě
v rozvojových lokalitách, ale i kdyby zde tato území nebyla, stále musíme brát v potaz,
že v okolních obcích, kde se mimochodem
hodně staví, se dosti výrazně navyšují počty obyvatel. Další základní škola by tedy
měla své opodstatnění.

Co soudíte o nabídce oborů, jež škola
nabízela? Byl problém i v tom, že o ně není
zájem?
Neřekl bych, že o tyto obory není zájem. Na
trhu práce o ně zájem je, ale celkově není
zájem dětí o tyto obory. Počet žáků na škole
se za poslední rok sice zvedl, ale jen díky tomu, že se zde otevřel obor orientovaný spíše
na výpočetní techniku. O ostatní obory už
zájem nebyl. Rodiče nepřilákalo nic, co by
je dokázalo přesvědčit k tomu, aby přihlásili své děti právě na tuto školu.

Dokázal byste odhadnout, čím vším by si
nové vzdělávací středisko muselo projít,
aby bylo provozuschopné?
Pokud bychom areál získali, tak s rekonstrukcí je třeba počítat. Nyní je tedy otázkou, jak se k celé věci postaví zastupitelé.
Může se stát, že se jim nebude líbit ani cena, za níž nám kraj nemovitost nabídne.
V opačném případě se budeme snažit získat
dotaci na přestavbu. Jednou z dotačních
podmínek je, aby nová škola byla schopna
pojmout minimálně 540 dětí.

VYJÁDŘENÍ...

Když pomineme místní gymnázium,
tak Kralupy tímto s definitivní platností
přicházejí o poslední středoškolské
zařízení. Kde hledat hlavní příčiny?
Z mého pohledu je to dáno především preferencemi dětí a jejich rodičů, jež jsou v rámci výběru škol orientováni přednostně na
Prahu. Z obdobného důvodu v Kralupech
skončila i obchodní akademie, která fungovala při Dvořákově gymnáziu. Zde ani ekonomický obor, jenž patří mezi atraktivnější,
nedokázal zaplnit jednu třídu. Myslím si,
že kralupské učiliště se v základu potýkalo
se stejným problémem, byť těch záporných
věcí tu bylo ještě daleko víc. Nám nezbývá
nic jiného než rozhodnutí kraje respektovat, případně s volným areálem naložit co
možná nejlépe.
ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Mgr. Dagmar Binkové, ředitelky SOŠ a SOU

Konec aneb Likvidace SOŠ a SOU
v Kralupech nad Vltavou
■ 1. září 2022 zmizí z mapy města
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště. Rozhodli tak
rychle, a myslím i dost neuváženě,
krajští zastupitelé.

O

návrhu ukončení naší školy a jejím
sloučení s neratovickou SŠ jsem se
oficiálně v podstatě dozvěděla až z usnesení krajského zastupitelstva ze dne
29. 11. 2021. Na žádné jednání jsem nebyla zřizovatelem pozvána ani já, ani rodiče
našich žáků. I přesto jsme s kolegy, školskou radou, médii, žáky a rodiči i jejich
peticemi (přes 6 000 podpisů, sebraných
za čtyři dny) začali bojovat za zachování
naší školy, která jako jediná v našem kraji

vyučuje chemické obory a v okrese Mělník
obor IT a která 1. října tohoto roku oslavila
60. výročí provozu. Zřejmě bylo už dávno
rozhodnuto a mrzí nás, že bez našeho vědomí. Nenašli jsme bohužel ani podporu
u vedení Kralup. Kralupy tím ztratily prestiž, městu s výbornou dopravní dostupností a s takřka 20 000 obyvateli zbyde
pouze gymnázium.
A jaké zaznívají důvody zrušení?
Nízká naplněnost školy. Ano, skutečně za
posledních 15 let strmě klesal zájem o technické vzdělávání. Reálná naplněnost naší
školy k 30. 9. 2021 je 42 % (kapacita školy
je 315 žáků a nikoli mylně účelově krajem
uváděná kapacita 500 žáků), naplněnost
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neratovické SŠ je 44,8 %. Navíc se nám
posledním rokem povedl husarský kousek – do 1. ročníku v září nastoupilo 65 žáků, což je o 30 žáků více než minulý školní
rok! Nyní je ve škole 130 žáků v 10 třídách.
Na všeobecně vzdělávací předměty, jako
je ČJ nebo M, žáky v ročníku spojujeme
a do odborného výcviku, kde jsou z bezpečnostních důvodů povoleny pouze malé
skupinky žáků na jednoho mistra (např. pro
mechanika elektrotechnika pouze 8 žáků
na mistra), chodí po oborech samostatně.
Tzn. že z hlediska výuky je malá naplněnost
bezvýznamná a z hlediska individuálního přístupu ideální. Zejména pro dnešní
dospívající generaci, která skutečně potřebuje naši pozornost v daleko větší míře než
generace minulé a pro kterou velké kolektivy nejsou vhodné. Naši školu navštěvují
žáci z Kralup, ale především z okolních vesnic, pro které dojíždění do Neratovic nebo
Mělníka bude značně obtížné.
Bohužel naše škola dlouhodobě bojuje
s nezájmem o studium chemických oborů.
Např. už v roce 2014 škola poprvé nepřijala
žádného žáka ke studiu chemických oborů. Snažili jsme se od té doby otevřít vždy
alespoň jeden tento obor i s malým počtem
žáků, čímž jsme napomohli, že Středočeský kraj o chemické obory nepřišel. V posledním období se navíc začala zúročovat pozměněná náborová kampaň a nyní
máme vždy na jednom chemickém oboru
v 1. ročníku 12 žáků a ve 2. ročníku 14 žáků
a věříme, že tento počet by i nadále stoupal.
Dopomohla k tomu i spolupráce s Nadací
Orlen Unipetrol na financování chemického kroužku pro žáky ZŠ.

Neúspěšnost u maturitní zkoušky – toto
kritérium odmítám jako důvod ke zrušení
školy, naši maturanti skládají zkoušky s výsledky naprosto srovnatelnými se školami
stejného typu v republice, mnohdy i lepšími, statistiku můžeme doložit.
Špatný technický stav areálu. Ano, stav
šedesátiletých budov je odpovídající jejich věku. Kraj totiž nikdy do školy masivně neinvestoval a jako řádný hospodář
se o svůj majetek nestaral. Investoval do
jiných škol, tak jsem se domnívala, že je
nyní řada na nás. Několikrát jsem žádala
o financování opravy střech, ale i když mi
oprava byla slíbena, z financování sešlo.
Nyní stále slyšíme nutnost investovat desítky až stovky milionů korun, neexistuje
ale žádný konkrétní rozpočet s vyčíslenými náklady. Zchátralý je plášť budov a některé prostory bývalého internátu. Také
máme poničeno dlouhodobě nevyužívané
patro pod střechou na jedné z budov, kde
na jaře došlo k havárii střechy. Zde bývali
v minulosti ubytováni žáci. Nyní toto patro
čekalo na zrekonstruování a tento poničený prostor rozhodně nebrání výuce. Hlavní budova školy a dílen by mohla sloužit
po opravě střechy ještě další léta. Letos
jsme také dokončili modernizaci, vybavili
školu novým nábytkem, IT technikou, novými laboratořemi, přístroji atd. z dotace
projektu IROP ve výši 13 milionů korun.
Nyní je v plánu, co půjde, a je jasné, že
všechno nepůjde, přestěhovat do Neratovic. Hledali jsme i alternativní cesty, např.
koexistence naší školy se ZŠ ve společném
areálu, tím bychom mohli sdílet jídelnu,
dílny, laboratoře... Také jsme se snažili

zajistit fungování naší školy změnou zřizovatele i na kralupské radnici, ale bezvýsledně.
Vážení Kralupáci,
právě jste si přečetli mé stanovisko k naší situaci. Ve škole se cítíme demotivováni a těžko se smiřujeme s nevyhnutelným.
Na druhou stranu dostávám mnoho zpráv
se slovy podpory z nejrůznějších stran, dokonce i z Bruselu, odkud mě kontaktovala
europoslankyně p. Maxová, jež byla oslovena naším žákem a jež se na jaře chystá
naši školu navštívit.
O osudu naší školy rozhodly finance.
Ale opravdu chceme, aby se na vzdělávání
šetřilo? A skutečně se tímto ušetří? Kolik
bude stát stěhování a vybudování laboratoří v neratovické škole, jež pro naše obory
není vybavena? Mrzí nás, že toto rozhodnutí přišlo v době, kdy se škola začala po
letech propadu pomalu stavět na nohy.
Nicméně chci poděkovat všem, kteří s námi v posledních letech spolupracovali, kteří se angažovali při propagaci odborného
vzdělávání v Kralupech, kteří se zapojili
do boje za záchranu školy a kteří nám celou
dobu drželi palce. Děkuji také všem, kdo se
podepsal pod naše petice, ta síla podpory
byla velká a dojemná. Děkuji také p. senátoru P. Holečkovi, který se nás jako jediný
z kralupských zastupitelů veřejně zastal.
Stav naší školy můžete sami posoudit
při návštěvě ve Dnech otevřených dveří,
srdečně vás zveme.
Přeji vám vše dobré.
DAGMAR BINKOVÁ,
ŘEDITELKA ŠKOLY

2X FOTO: ARCHIV SOŠ A SOU
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Zhodnocení projektu Asistent
prevence kriminality
O

d 1. května 2019 se Kralupy nad Vltavou přidaly k městům, která zaměstnala
asistenty prevence kriminality, a to na dobu určitou do 31. prosince 2021. Jednalo se
o projekt financovaný z dotace MV ČR. Od samého začátku byli na této pozici zaměstnáni
dva pracovníci. Jednalo se o civilní zaměstnance zařazené k městské policii. Ve městě
se vždy pohybovali v označených uniformách
s nápisem „Asistent prevence kriminality“.
Základním úkolem asistentů je preventivní práce a především vytvoření spojnice
mezi občany města, policií a orgány státní
správy a samosprávy. Hlavním cílem projektu bylo snížit počet spáchaných trestných
činů a přestupků, snížit počet latentní protiprávní činnosti a zvýšit pocit bezpečí obyvatel a návštěvníků města. Činnost APK byla
po celou dobu metodicky zaznamenávána
do informačního systému MP, kdy od nástupu asistentů doposud (15. prosince 2021) je
v systému evidováno přes jeden tisíc úkonů.
Činnost APK v období od 1. 5. 2019 do
15. 12. 2021:
Během období fungování projektu dohlíželi na bezpečnost silničního provozu
u vybraných základních škol, nejen před
zahájením vyučování, ale i při ukončení vyučování a rozchodu žáků. V budově nádraží

 střípky z linky 156
u 4. 12. ve 20:10 DS prostřednictvím MKDS
zaznamenala čtyři muže, kteří na Palackého
nám. popíjeli alkohol. Hlídka se následně
s muži odpovídajícího popisu v místě spojila,
ti se k popíjení přiznali. OZV města zakazuje
konzumaci alkoholických nápojů na místech
určených vyhláškou (např. před školami, v parcích
a dětských hřištích nebo zastávkách MHD). Ve
výše uvedeném datu však platil nouzový stav
a zákaz konzumace alkoholu kdekoli na veřejném
prostranství. Jelikož se muži dopustili přestupku
tím, že nestrpěli omezení vyplývající z krizových
opatření stanovených v době krizového stavu
vyplývajících z usnesení vlády ČR a konzumovali
alkoholický nápoj na veřejně přístupném místě,
byla jim strážníky uložena příkazová pokuta,
kterou na místě zaplatili. Tento typ přestupku řeší
MP denně a výše příkazové pokuty může být na
místě stanovena až do výše 10 000 Kč.
u 8. 12. ve 22:20 DS na MKDS zahlédla dva muže,
kdy se jeden vymočil na pomník nesmrtelným
a vzápětí druhý z mužů do přilehlého záhonu.
Hlídka oba muže následně ztotožnila, poučila
a za přestupek znečištění veřejného prostranství
byla oběma uložena příkazová pokuta. Jelikož se

a přilehlém okolí pak prováděli kontroly
zaměřené na bezpečnost dětí, jež do škol
dojíždějí. V neposlední řadě prováděli dohled nad bezpečností dětí při začínajících
projevech šikany, rvaček, kouření dětí aj.
V rámci běžné pochůzkové činnosti pak
napomáhali při dohledu nad dodržováním
veřejného pořádku, OZV, NM a dalšími zákony. Na porušení zákona tak za výše uvedené období upozorňovali ve více jak 480
případech. V případě, že přestupci na upozornění asistentů nebrali zřetel, byla věc
předána hlídce MP k dalšímu řešení.
Od samého začátku se asistentům podařilo dostat se do povědomí občanů, kteří se
na ně stále více obraceli s žádostí o pomoc
při řešení některých situací, nebo v případě
potřeby oznámení podezření ze spáchání
přestupku, v případě nálezu injekčních stříkaček, nefunkčních parkovacích automatů
atp. Sami asistenti pak za celou dobu nalezli 108 ks injekčních stříkaček, které předali
hlídce MP k bezpečné likvidaci.
Další zjištěné poznatky jsou dále předávány prostřednictvím dozorčí služby MP
např. TSM, životnímu prostředí, povodí Vltavy aj., kterým bylo předáno 182 případů
nejen znečištění veřejného prostranství, ale
i poškození majetku.

Dále poskytují součinnost MP a Policii
ČR při hledání pohřešovaných či hledaných osob a majetku. Při získávání poznatků a informací o určitých druzích protiprávního jednání, jako např. odkládání
objemného odpadu – nejčastěji nábytku,
znečišťování veřejného prostranství či již
zmíněného poškození majetku ve správě
TSM nebo příslušného odboru MěÚ.
V souvislosti s výskytem, šířením nákazy
Sars-Cov-2 a s vydanými nařízeními vlády
ČR, zejména s omezujícími opatřeními na
ochranu před dopady nákazy, upozorňovali ve více jak 140 případech na povinnost
nošení ochranných prostředků dýchacích
cest, zákaz konzumace alkoholu, shromažďování a vycházení. V období nouzového
stavu vypomáhali při vstupu do budovy
MěÚ, kde upozorňovali občany na dodržování výše zmíněných povinností.
V neposlední řadě je důležité zmínit, že
za celou dobu fungování poskytovali také
několikrát první pomoc.
Na základě pozitivních ohlasů, dobrého
fungování a naplnění cílů projektu se město
rozhodlo reagovat na novou výzvu MV ČR
a žádat o dotační podporu na pokračování projektu Asistent prevence kriminality
i v roce 2022.

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

jedná o evidovaný přestupek, bylo také učiněno
oznámení do informačního systému evidence
přestupků (též Registr přestupků). Dále byly DS
informovány TSM, jež zajistili vyčištění.
u 11. 12. v 16:56 na MKDS zaznamenala
DS malého chlapce, který vystoupil z vozidla
zaparkovaného v ul. Šafaříkova se zapálenou
cigaretou, následně se u vozidla vymočil na silnici
a poté přešel ke vchodovým dveřím domu, které
si kopem otevřel. V průběhu si viditelně z cigarety
několikrát potáhl. Hlídka se po příjezdu na místo
spojila s chlapcem a jeho otcem. Chlapec uvedl,
že cigaretu nalezl ve vozidle jeho otce. Z důvodu,
že se jednalo o nezletilého, byl otec poučen,
že celá věc bude spolu se záznamem z MKDS
předána na OSPOD MěÚ k dalšímu šetření.
u 12. 12. ve 3:05 strážník obsluhující MKDS
zaznamenal v kluzišti instalovaném na Palackého
nám. dvě osoby, jež se v něm pohybovaly v obuvi,
kopaly si s dopravními kužely, házely s nimi do
výšky a následně jeden z kuželů vyhodily z kluziště.
V blízkosti se nacházela ještě třetí osoba, která
viditelně pořizovala záznam jednání na mobilní
telefon. Ta však po spatření hlídky z místa utekla.

Zbylí dva muži se hlídce přiznali, že kužely vzali
z parkoviště na Palackého nám. a vlivem výše
uvedeného jednání došlo k jejich poškození.
Vzhledem k špatné viditelnosti nebylo možné
v daný čas určit, zda došlo k poškození kluziště.
Následující den byli vyrozuměni provozovatel
kluziště a majitel kuželů, aby v případě vzniklé škody
provedli vyčíslení. Z důvodu podezření ze spáchání
přestupku úmyslného způsobení škody na cizím
majetku zničením nebo poškozením byla celá věc
spolu se záznamem z MKDS a fotodokumentací
postoupena na příslušný odbor MěÚ, kde mužům
hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MP – Městská policie
DS – Dozorčí služba
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OZV – Obecně závazná vyhláška
MHD – Městská hromadná doprava
TSM – Technické služby města
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad
STRANU MĚP A Z LINKY 156 PŘIPRAVILA
NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY
MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU
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Budova Městského úřadu
Kralupy nad Vltavou
byla v ulici U Cukrovaru
do r. 2013

nozí si jistě pamatují, jak pro občany
nekomfortně byl provoz agend státní
správy a samosprávy rozmístěn do tří budov na třech různých adresách, přičemž
Odbor dopravy, který dlouhodobě tvoří
nejvytíženější agendy registru řidičů a registr vozidel, sídlil mimo centrum města
v Přemyslově ulici.
Dřívější obchodní dům Máj byl postaven
v 80. letech 20. století. Z obchodních prostor v centru města se stala odstupem času
nevyužívaná budova ve špatném technickém
stavu.
Před zahájením přestavby byla využívána
jen základní uměleckou školou, která měla
ve 3. patře několik učeben. Smyslem realizované adaptace na městský úřad měl být
vznik důstojných funkčních prostor odpovídajících svým charakterem administrativním potřebám téměř 20 tisícového města.
Vznik nové budovy městského úřadu
přispěl k revitalizaci důležitého městského prostoru v blízkosti kostela a náměstí. Postupně vlivem dalších realizovaných plánů začalo vznikat příjemné a živé
centrum města.
Zahájení provozu nové budovy se uskutečnilo v lednu 2014. Od této doby už mohli
kralupští obyvatelé vyřídit všechny potřebné agendy tzv. pod jednou střechou. Moderní vzdušná budova městského úřadu,
vkusně oděna do žluto-šedého kabátu, nyní už s odstupem času tvoří zázemí nejen
pro kralupské obyvatele, ale díky postupnému rozvoji, inovacím a možnosti dosahu do vzdálených registrů, sahá až daleko
za hranice města. Za těch osm let se však
mnoho nového dále změnilo.
LENKA CÍSLEROVÁ

Budova OD Máj

SLOVO ZÁVĚREM
s Mgr. Kamilem Haincem

Pane Hainci, ve funkci tajemníka MěÚ jste od 1. ledna 2020, vedete městský úřad téměř po celé své
dosavadní funkční období „v době covidové“, jak byste popsal vývoj městského úřadu v uvedené době?
„Myslím, že jsme v návaznosti na snahu v minulých letech, aby náš městský úřad byl přátelským úřadem pro
veřejnost, „dobu covidovou“ v tomto směru využili.
Po dobu nejdelšího „uzavření“ městského úřadu, od října ’20 do května ’21, jsme pracovali v rámci úředních
hodin pro veřejnost, nikoli republikově obvyklých 2x 5 hodin v týdnu, ale při dodržení stanoveného vnitřního
bezpečnostního provozu 3 dny v týdnu.
A nelze nezmínit, že pracovníci v infocentru městského úřadu pomohli a nadále pomáhají mnoha stovkám
občanů, zejména těm nejstarším, s registrací a rezervací na cestě k očkování.
Zároveň se pracovníci městského úřadu dobrovolnicky podílejí na každodenním provozu „Kralupského očkovacího centra“, a to od března do současnosti s výhledem do dalších měsíců…
Stejně tak je povzbuzující do příštích let, že jsme se během dlouhých měsíců práce a soužití pod zátěží
nerozhádali a udrželi kolegiální vztahy.
Mezi letošní dobré zprávy patří i skutečnost, viditelná od září s dopadem na budoucí roky, že se podařilo
díky přístupu velkého množství pracovníků z mnoha odborů a řadě zrealizovaných změn
výrazně umenšit čekací fronty na městském úřadě.“

Nová budova MěÚ,
Palackého náměstí

FOTO: ALEŠ LEVÝ
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2X FOTO: ARCHIV MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Je tomu právě osm let od zahájení
provozu nové budovy Městského úřadu
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Usilujeme o modernizaci
pečovatelské služby
■ V životě člověka mohou nastat
situace, kdy běžné činnosti, které
dříve zvládal, jsou nyní těžší, než
bývaly. V tu chvíli si uvědomíme,
že potřebujeme něčí pomoc.
V takových situacích jsme tu pro vás
a nabízíme vám pomocnou ruku.

N

ěkdo si přeje zůstat co nejdéle doma.
Někdo si přeje institucionalizovanou péči (domov seniorů apod). Jsme tu
pro vás, abychom vám poskytli základní
poradenství a pomohli najít tu správnou
cestu, která bude vyhovovat právě vám.
Naše pečovatelská služba vám může pomoci u vás doma nebo tam, kde se právě nacházíte. Město Kralupy nad Vltavou
vám může nabídnout nájemní byt zvláštního určení, to znamená, že můžete nadále žít plnohodnotným samostatným životem v nájemním bytě, v němž budete mít
terénní pečovatelskou službu na dosah.
Počet těchto bytů je však omezen a toto
bydlení není vhodné pro všechny klienty,
kteří potřebují péči. Byty se přidělují dle
přesně vymezených kritérií, z nichž nejdůležitější je závislost klienta na poskytování
pečovatelské služby.
Pečovatelská služba Města Kralupy nad
Vltavou má dlouholetou tradici. Fungovala již před revolucí pod Okresním ústavem sociálních služeb Mělník. Zrušením
okresů pak přešly pečovatelské služby na
města a vznikla tak organizační složka
Města Kralupy nad Vltavou, kterou vedl
a řídil Odbor Sociálních věcí Městského
úřadu v Kralupech nad Vltavou. V roce
2015 se stala samostatnou právnickou
osobou, příspěvkovou organizací (tzn.
že ji vlastní Město Kralupy nad Vltavou).
Organizace je většinově financována Městem Kralupy nad Vltavou, je zařazená do
Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a je Středočeským krajem kontrolována a dotována.

POSLÁNÍ

Pomáhat lidem ve svých domovech, být jim
oporou a umožnit jim důstojný život v jejich domácím prostředí. Splnit lidem jejich
přání o způsobu prožití stáří. Vytvořit s rodinou a blízkými pečující náruč.

CÍL

Usilujeme o modernizaci pečovatelské služby, jejího zázemí, rozložení sil tak, aby-

chom mohli poskytovat péči 7 dní v týdnu,
12 hod. denně, od 7–19 hod.
Pracujeme na zvýšení kvality poskytovaných služeb, a to celou řadou kroků,
od vzdělávání pečovatelek a profesního rozvoje zaměstnanců po modernizaci
technologií.
Spolupracujeme s různými typy organizací, které mají odlišný typ služby a mohou naši službu doplňovat, zvýšit bezpečí atd., např. zdravotní služba, chytré
náramky aj.

PRO KOHO JE PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA URČENA

Pečovatelská služba je druhem sociální
služby a je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytnutí pečovatelské služby předchází sociální šetření, jehož obsahem je posouzení, zda se klient objektivně nachází
v sociálně nepříznivé situaci, pro kterou
je možné službu poskytnout a uzavřít
pečovatelskou smlouvu.

Pomoc nabízíme
v následujícím rozsahu:

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme na území Kralup nad Vltavou a ve spádových obcích obce s rozšířenou působností
Kralupy nad Vltavou.
Kralupy nad Vltavou jsou obcí s rozšířenou působností a ve svém správním obvodu mají 17 obcí, a to Dolany, Dřínov,
Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín,
Ledčice, Nelahozeves, Novou Ves, Olovnice,
Postřižín, Újezdec, Úžice, Veltrusy,
Vojkovice, Všestudy, Zlončice a Zlosyň.
V okolních obcích poskytujeme pečovatelskou službu v závislosti na aktuální
naplněnosti kapacity pečovatelské
služby.

DÁLE NABÍZÍME

Pronájem kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, chodítek, wc křesel, polohovacích postelí a mobilních sedátek do
koupelny). Nemusíte si tak v případě potřeby na přechodnou dobu nákladnou věc
pořizovat, toto období můžete překlenout
s našimi pomůckami.
Více informací naleznete na webových stránkách
a na níže uvedeném kontaktu.
Helena Zádová, tel: 315 704 266.

JAK MÁM ZAŽÁDAT
O PEČOVATELSKOU SLUŽBU?

Kontaktujte sociální pracovnici (asistentku
sociální pracovnice), která si s vámi sjedná schůzku ve vašem domácím prostředí.
Po představení vaší životní situace naváže sociální pracovnice představením možností pomoci a zda je v konkrétním případě možné uzavřít smlouvu o poskytnutí
pečovatelské služby.
Na schůzce vás seznámí s rozsahem úkonů naší pečovatelské služby, vyslechne vaše potřeby a požadavky a sdělí vám současnou naplněnost naší služby a aktuální
možnosti. Následně s vámi uzavře Smlouvu
o poskytnutí sociální služby.
Sociální pracovnice se zorientuje ve vašem domácím prostředí, zjistí všechny
podrobnosti pro to, aby mohla co nejjednodušeji zapojit pečovatelky a poučit je
o konkrétních podmínkách péče u vás.
PETRA URBANOVÁ, ŘEDITELKA DPS

KONTAKTY:
Sociální pracovnice
Bc. Beáta Mytníková, tel.: 724 867 368,
e-mail: beata.mytnikova@mestokralupy.cz.
Asistentka sociální pracovnice
Pavlína Svítilová
tel.: 724 867 440,
e-mail: pavlina.svitilova@mestokralupy.cz,
www.dpskralupy.cz.

www.mestokralupy.cz 
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Město Kralupy nad Vltavou slaví 120 let

Oslavy budou probíhat napříč celým městem, mnoha podobami a po celý rok

P

rvní písemná zmínka o Kralupech nad
Vltavou se váže k roku 1253. Až do poloviny 19. století se jednalo o vesnici, jejíž
rozvoj byl spojen s budováním železničního uzlu a vznikem prvních chemických,
potravinářských a strojírenských závodů. Městem se Kralupy nad Vltavou staly
od 22. 11. 1902. V letech 1913–1960 se pak
dokonce staly ústředním sídlem mělnického okresu. Další růst města byl spojen
s provozem Kaučuku. Město proslavili zejména malíř Georges Kars, básník Jaroslav Seifert a zdejší drogista Jan Vaněk byl
předobrazem k postavě z Haškova románu
Osudy dobrého vojáka Švejka.
U příležitosti oslav jsme přistoupili
k úpravě městského loga, v němž bude
zobrazeno ono významné číslo „120“.

vidět obraz budovy městského úřadu, prostor info kavárny či obrazy dravců, bude na
vybraných místech aplikovaná folie, z níž si
historii připomeneme písmem i obrazem.
Významné výročí dále připomene putovní výstava a další doplňující program.

 výstavu historie Kralupského majálesu pomocí fotografií z proběhlých Majálesů a doprovodným textem,
 připomenutí historie Domu dětí a mládeže,
 slavnost u příležitosti výročí 120 let – slavnostní program určený dětem a rodičům,
 vydána budou i trička Domu dětí a mládeže s historickým motivem.

Kulturní a společenské středisko
v Kralupech nad Vlt. připravuje:

Městské muzeum připravuje
k výstavě 120 let města:

 jazzový festiválek u řeky Vltavy,
 vyhlídkovou loď Jan Plezier, která návštěvníkům festiválku nabídne svou houpavou náruč při projížďce po
řece Vltavě,
 promenádu s dobovými kočárky na náměstí,
 průvod historických motocyklů a automobilů
v čele s třicetičlennou pochodovou hudbou,
 výuku tanců s vicemistryní světa v klasickém tanci
Nikol Mikeskovou,
 pod patronací vynikajícího hudebníka, zpěváka
a herce Petra Kroutila proběhne vystoupení několika
jazzových formací a jako třešnička na dortu koncert
světového trumpetisty Laca Décziho.

 projekci fotografií s komentářem,
 přednášku,
 výstavu dokumentů, fotografií, obrazů a dobových
předmětů,
 komentovanou prohlídku výstavy,
 program pro školní skupiny s vycházkou po městě,
 vydání publikace.

Dům dětí a mládeže připravuje:
S příchodem jara si historii dále připomeneme na mnoha autobusových zastávkách
v okolí centra i za jeho hranicemi. Tam, kde
na skleněných bočnicích zastávek lze nyní

 vydání deskové hry „Cesta do kralupské minulosti“,
 outdoorovou bezobslužnou hru „Letem kralupským
světem“, jež nabídne 7 zastavení, luštění šifer, informací o významných osobnostech a události z historie
města, práci s QR kódy, doprovodnými materiály,
online pexesem a kvízy,

Oslavy 120 let završí v listopadu 2022
tematickým Městským plesem a udělením
Ocenění starosty města.
Na programu oslav se dále pracuje. Úplný
program sledujte na www.mestokralupy.cz.

Dále si během roku 2022
připomeneme:
 20 let výročí od ničivých povodní,
 30 let městského muzea,
 140 let výročí SDH Kralupy.
LENKA CÍSLEROVÁ

nabídka práce: PEČOVATEL/KA O SENIORY
CO OBNÁŠÍ PRACOVNÍ POZICE:
 péče o klienty v domech s pečovatelskou
službou a na území Kralupy nad Vltavou
a spádových obcích,
 pomoc při osobní hygieně, běžných úkonech péče o vlastní osobu, vč. podávání
stravy, pomoc při aktivizačních činnostech,
 vedení výkazů práce.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
 zájem o práci se seniory,
 empatické jednání, pečlivost a komunikativnost,
 trestní bezúhonnost,
 schopnost týmové spolupráce,
 dobrý zdravotní stav, odolnost vůči stresu,
 minimální zkušenosti s přímou péčí
o osobu (např. v rodině),
 řidičské oprávnění skupiny B.
VÝHODOU BUDE:
 kvalifikace nebo kurz pracovníka v sociálních službách (není však podmínkou, je
možné jej absolvovat po adaptační době
v rámci programu vzdělávání).

 příjemné pracovní prostředí v domě s pečovatelskou službou, které se bude dále
modernizovat,
 naším cílem je vybudovat silný stabilní
kolektiv lidí, pro něž je práce posláním,
chceme si pomáhat, přejeme si obklopit
se zodpovědnými a charakterními lidmi,
kterých si vážíme,
 náročná období zvládáme překlenout
s humorem a vzájemnou pomocí.
BENEFITY: 5 týdnů dovolené, příspěvky
z FKSP (stravenkový paušál, zdravotní obuv
aj.), mimořádné odměny.
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
 smysluplnou a užitečnou práci v Kralupech nad Vltavou,
 platové ohodnocení dle praxe a kvalifikace,
 osobní ohodnocení po zkušební době
(výše dle pracovního výkonu),
 důkladné zaškolení mentorem a průběžnou podporu vedoucího,
 každoroční program vzdělávání a profesního rozvoje,
 stabilní zázemí příspěvkové organizace,

CHCETE SE K NÁM PŘIPOJIT?
Zašlete nám, prosím, své CV se stručným
motivačním dopisem na adresu petra.urbanova@mestokralupy.cz. Do životopisu/
CV uveďte dosažené vzdělání/kvalifikaci
a pracovní praxi + kontakt. Vaše skutečná motivace z dopisu dokáže otevřít dveře
k pohovoru rychleji než fakta.
Termín nástupu: ihned nebo po dohodě.
Info: Pavlína Svítilová, tel.: 724 867 440.
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Vánoční meteorologické okénko
aposledy si Kralupané užili Vánoce na
sněhu v roce 2010. „Nejvíce sněhu bylo
o Vánocích v roce 1981, a to od 16 do 19 centimetrů,“ připomíná amatérský meteorolog
Petr Trejbal, který se ohlédl za vánočními
teplotními rekordy minulých padesáti let.
Trejbal se nejprve zaměřil na průměrné
teploty tří svátečních dnů. Uhodnete, kolik
stupňů to pro který den činí? Pro Štědrý
den byla od roku 1970 průměrná teplota
0,7 °C, pro první svátek vánoční 0,9 °C
a pro druhý pak 1,2 °C. Ale roste teplota
pro jednotlivé roky, nebo klesá?
„Poslední dekáda je úplně jinde než
všechny předchozí. Jednak absolutně chyběla sněhová pokrývka, dále nebyl jediný
ledový den,“ popisuje Trejbal. Tzv. ledový
den znamená, že je teplota celý den pod
O °C. „Jen asi v polovině případů minimální teplota klesla pod O °C.“ dodává Trejbal
o svátečních dnech v poslední dekádě.
Situace, kdy by ledové dny trvaly po
celé Vánoce, se od roku 1970 uskutečnila jen sedmkrát. Téměř vždy se s nimi pojila i sněhová pokrývka. „Sníh během Vánoc alespoň některý den v období
od 24. do 26. prosince ležel celkem ve čtrnácti letech, od roku 1970 do roku 2020.
V deseti případech pak sníh ležel alespoň
v minimální výšce po celou vánoční dobu,“
uvádí Trejbal.
Nejvíce sněhu Kralupy pamatují z roku
1981, kdy sněhová pokrývka dosahovala až
19 centimetrů. Poslední ladovské Vánoce
se konaly v roce 2010, kdy sněhová vrstva sněhu napadala do výše 18 centimetrů.
„Rekordně mrazivé Vánoce byly ty v roce

Průměrná
denní teplota

Minimální
teplotní
průměr

Max. teplotní
průměr

Počet dnů
se sněhovou
pokrývkou

Průměrná
výška sněhové
pokrývky

1971–1980

1,3°C

-4,7°C

5,0°C

1

0,5 cm

1981–1999

0,8°C

-4,3°C

8,0°C

2

2,0 cm

1991–2000

-1,1°C

-11,7°C

7,3°C

6

1,9 cm

2001–2010

-1,3°C

-5,8°C

5,3°C

5

2,8 cm

2011–2020

4,1°C

2,6°C

6,7°C

0

0,0 cm

Rok

FOTO: ARCHIV PETRA TREJBALA

N

1996, rtuť na teploměrech ukazovala až
-19 °C. Přesto bylo o Vánocích slunečno
a díky třpytivému sněhu, který v tom roce
také nechyběl, byly svátky doslova zality
sluncem,“ vzpomíná Trejbal.

„Naopak Vánoc na blátě je pochopitelně celá řada. Vůbec nejteplejší z hlediska
průměrné denní teploty byly Vánoce v roce
1983, kdy tato činila 8 °C,“ popisuje Trejbal
a dodává, že nejvyšší naměřenou hodnotou pro vánoční svátky na jeho stanici bylo
14 °C během druhého svátku vánočního
v roce 2015.
Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší naměřenou teplotou se tak vyšplhal na 33 °C.
Minulý rok se ukázalo, že se sněhová peřina do svátečního období zatím nevrátila.
Uvidíme, co přinesou příští Vánoce.
Petra Trejbala ze stran Kralupského
Zpravodaje již znáte. Při procházkách
Lutovítovou ulicí mohou Kralupané vídávat tabuli, na níž denně aktualizuje teplotní rekordy. Amatérská meteorologie ho
provází padesát let. Současně působí jako
smluvní provozovatel Českého meteorologického ústavu.
MARTINA IVANOVÁ

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:
Na referenta odboru výstavby
a územního plánování MěÚ
Kralupy nad Vltavou

Na referenta odboru dopravy
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Nástup: dle dohody

Nástup: dle dohody

Požadavky:
 vzdělání: VOŠ, VŠ, stavební
zaměření podmínkou (popř. ÚSŠ
zakončeno maturitní zkouškou, ve spojení s min. 3
roky praxe v oboru stavebnictví),
 znalost stavebního zákona vítána,
 zkouška odborné způsobilosti vítána,
 výkon správních činností ve veřejné správě vítán,
zejména v oblasti stavebního a územního řízení,
 příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona
č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),
 aktivní a samostatný přístup k práci,
 schopnost jednání s lidmi i v konfliktních situacích,
 uživatelská znalost práce na PC,
 řidičské oprávnění skupiny „B“ vítáno.

Požadavky:
 vzdělání: ÚSŠ zakončené maturitní zkouškou (pozice je vhodná
i pro absolventy),
 příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona
č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),
 zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě výhodou,
 aktivní a samostatný přístup k práci,
 schopnost jednání s lidmi v konfliktních
situacích,
 uživatelská znalost práce na PC,
 řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou.

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

Na referenta odboru sociálních
věcí, školství a kultury MěÚ –
sociálně právní ochrana dětí na
dobu určitou (zástup
za mateřskou
a rodičovskou
dovolenou)
PRODLOUŽENO
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Na referenta odboru
sociálních věcí, školství
a kultury MěÚ –
náhradní rodinná péče
PRODLOUŽENO
Nástup: ihned, popř. dle dohody
MGR. KAMIL HAINC, V. R., TAJEMNÍK MĚÚ

KD VLTAVA/SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
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Pokladna otevřena Pá 15:30 - 20:00
So - Ne 13:30 - 20:00.
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje.
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

Zahájení základních tanečních kurzů pro mládež se uskuteční 23. 1. 2022, odpolední kurz 18:00,
večerní kurz 20:15 hodin.
V kanceláři KD Vltava máte možnost zakoupení gardenky na taneční kurzy.
Cena gardenky je 300 Kč.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
16. 2.

Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar – Cyrano

20. 2.

Kralupský masopust

24. 2.

Koncert formace 4TET

Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli od 16:45 do 17:45 v těchto termínech:
23. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 17. 4. 2022.
Cena kurzu je 3 200 Kč/pár.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – VÍCE A SUPER POKROČILÍ
Taneční lekce budou probíhat vždy v neděli od 15:00 do 16:30 v těchto termínech:
23. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 17. 4. 2022.
Cena kurzu je 3 500 Kč/pár.
Do kurzů se můžete zapsat do 17. 1. 2022.

Ohlédnutí za Splněnými přáními
M

ěsto Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s DDM Kralupy, Charitou Kralupy a KaSS Kralupy připravilo již druhým rokem společný projekt, jehož cílem
bylo zpříjemnit vánoční svátky seniorům
z LDN a Domu s pečovatelskou službou
v Kralupech nad Vltavou, a to s výrazným
přispěním veřejnosti.
Celkem se sešlo 148 vánočních balíčků, které byly seniorům předány v pátek
17. prosince a v pondělí 20. prosince.
LENKA CÍSLEROVÁ

Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se do Splněných přání zapojili a splnili tak poselství tohoto
projektu.
Věřím, že každé splněné přání,
i maličkost, udělalo velkou radost.

Shromažděné dárky pro seniory

FOTO: ALEŠ LEVÝ

FOTO: LENKA CÍSLEROVÁ

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

ČTVRTEK 20. LEDNA, 17:00
Vernisáž výstavy obrazů malířky Veroniky TUČKOVÉ: ZA OPONOU, výstava končí v sobotu
5. března.
Podle epidemiologické situace bude možná nutno vernisáž nahradit tzv. vernisážovým dnem (od 13 do 19 hod.), s přítomností
autorky, ovšem bez ceremoniálu a občerstvení.
Malířka Veronika Tučková ve své výstavě
ZA OPONOU odkrývá především svůj vztah
k životu a smrti. Těmito těžkými tématy se
prvně začala zabývat na vysoké škole. Inspirovalo ji k tomu přečtení knih amerického psychiatra, psychoterapeuta a spisovatele Irvina
Davida Yaloma. Konkrétně se jednalo o knihy Pohled do slunce a Máma a smysl života.
Další úvahy v malířce zasel film Mládí.
Nejvýraznější střetnutí s životem a smrtí bylo pro Veroniku Tučkovou narození dcery Anny
a následné onemocnění. Tyto silné okamžiky
v životě malířky velmi ovlivnily její pohledy
na malbu, ve kterých se dívá na pomíjivost
okamžiku, ale i přesahy za její vlastní život.
Podle malířky mohou být pohledy na život
a smrt různé, zejména potom v různém vě-

ku. Přesto je důležité si uvědomit pomíjivost
okamžiku, který, když se prožije, lze vyvolat
již jen ve vzpomínkách.
Veronika Tučková maluje zejména z velkého
přetlaku tvořit, který je někdy ovlivněn jak její
inspirací a vědomým zobrazením objektů, tak
i reakcí na životní situace.
Přestože se malířka věnuje zejména olejomalbě, budou na výstavě zastoupeny i malby
na papíře s kombinovanou technikou.

11.–31. ledna – projekce fotografií „Jaroslav
Seifert“ (na webu a Facebooku muzea).

ČTEME Z KNIHY NÁVŠTĚV:
„ZA TO STÁLO ŽÍT“ výstava ke 120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta
(16. 9. – 4. 12.),
„VÁNOCE NEJEN U SEIFERTŮ“ (4. 12. – 31.
12. 2021)
25. 11. Velmi milé, uklidňující.
Iveta S.
26. 11. Zajímavé a milé výstavy, děkuji.

(podpis nečitelný) Praha
11. 12. Krásné adventní odpoledne v prostorách pečlivě připravené výstavy k významnému výročí básníka, spjatého s naším městem.
Děkujeme za všechny výstavy a akce Městského muzea a přejeme všem pevné zdraví
a snad už konečně bez omezení na
příští návštěvní sezónu.
Jarských
Podívejte se na náš web www.muzeumkralupy.cz (především složku online) i Facebook,
kde pro vás stále připravujeme nové zajímavosti, videa, obrázky, verše aj.
JAN RACEK, ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA
A IVETA BENDÍKOVÁ

Městská KNIHOVNA

www.knihovnakralupy.cz
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Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

E-knihy v Městské knihovně
O

d 13. prosince 2021 ve spolupráci
s portálem www.palmknihy.cz nabízí
naše knihovna k vypůjčení registrovaným
čtenářům téměř 11 tisíc e-knih. Vypůjčit si
lze elektronické knihy ze současné produkce českých nakladatelů (beletrie, populárně
naučná literatura). V nabídce jsou i bestsellery a nejžádanější tituly.
A jak se zapojíte do výpůjček? Aplikaci eReading, která je ke stažení zdarma na Google Play pro Android (verze
4.1 a vyšší) nebo přes App store pro iOS
(verze 8,4 a vyšší), si stáhnete do čtecího zařízení (čtečka, tablet, chytrý telefon,
PC). V knihovně musíte mít platnou registraci s uvedenou e-mailovou adresou.
Shodnou adresu je nutné zadat také při
registraci na portálu www.palmknihy.cz.
Z pohodlí domova a zdarma si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes online katalog knihovny. Kniha se vám obratem
zobrazí v knihovničce aplikace eReading
s viditelně označeným termínem vráce-

ní. Výpůjční lhůta je 31 dní a lze číst až
tři tituly najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se kniha sama
z aplikace vymaže. Jestliže jste půjčený
titul nestihli přečíst, můžete uskutečnit
novou výpůjčku. Knihu není možné vrátit před vypršením této výpůjční doby.
Další informace o půjčování elektronických

knih naleznete na našich webových stránkách v záložce E-knihy.
Projekt na nákup e-knih byl financován
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
a z rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou.
ŠÁRKA PÁNKOVÁ,
VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
PODVEČER DDM KRALUPY
Ve čtvrtek 16. 12. 2021 proběhl na prostranství před budovou DDM Kralupy Vánoční podvečer. Program byl vskutku bohatý a rodiče
dětí z našich zájmových útvarů i kolemjdoucí
mohli zhlédnout vystoupení našich malých
hudebníků, kytaristů, šermířů či zpěváků ZUŠ
Kralupy pod vedením Markéty Wagnerové.
Věříme, že se program líbil a všichni přítomní
nasáli příjemnou vánoční atmosféru.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PRO NEJMENŠÍ

ničky z úst dětí. Příjemné dvě hodiny uběhly
jako voda a byl tu čas loučení ve svitu prosincového slunce. Tak zase za rok.
Z důvodu aktuálních protiepidemických nařízení jsme naši akci uskutečnili na místo hotelu Sport na čerstvém vzduchu před budovou DDM. Děti navštívil Mikuláš v doprovodu
anděla a dvou nezbedných čertů. Děti si s nimi zatančily a zazpívaly veselé čertovské a pohádkové písničky. Současně od nich dostaly
mikulášské balíčky. Došlo i na písničky a bás-

PODZIM DOHRÁL BARVAMI
V prosinci jsme vyhlásili vítěze naší již páté
fotografické soutěže. Tentokrát byl úkolem zachytit letošní podzim. Děti soutěžily ve třech kategoriích 6–10, 11–14 a 15–18 let. Všechny
fotografie, které nám dorazily, byly krásné a jedinečné. Porota měla nelehký úkol – aby vybrala tři nejzdařilejší v každé kategorii. Již v tuto

chvíli připravujeme vyhlášení zimní fotografické
soutěže. Proto sleduje náš web a Facebook.

KALENDÁŘ DDM KRALUPY
PRO ROK 2022
Náš letošní kalendář byl slavnostně pokřtěn
na Vánočním podvečeru a vy si jej můžete za 90 Kč zakoupit v kanceláři DDM nebo
v Informační centru na Městském úřadě.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
Tradiční karneválek pro nejmenší.
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Nejlepší vánoční čtení o dřevě
Knihy Martina Patřičného a „Dřevěný“ kalendář 2022
dý den jiné. V říjnu se přece pouští draci,
tenhle nejhezčí podzimní měsíc má obraz
nazvaný Nebe podzimu, Draci. Na listopad
jsem dal sochu, reliéf – Srdce stromu z třešňového dřeva. Možná jen tak, možná proto,
že stromy teď už spí. A pro prosinec, konec
roku, budete mít Starou sbírku. Někdy v tuhle chvíli, před Silvestrem, procházíme zpětně, co všechno jsme za rok posbírali, ztratili
a získali, vztahy, zážitky, emoce… ano, i věci.

MARTIN PATŘIČNÝ (1955, Praha) je výtvarník–
dřevař, autor mnoha knih a vypravěč.
Žije a pracuje blízko Kralup nad Vltavou.

V

ýtvarník Martin Patřičný dřevo miluje, píše o něm v knihách, oslavuje ho
na výstavách a vypráví o něm v televizním
pořadu Kus dřeva ze stromu.
Pod stejným názvem sestavil nástěnný kalendář pro rok 2022 – na každý měsíc v roce
připadá jeden dřevěný obraz. Namísto zvířátek, aktů, krajinek či aut každou stránku
zdobí tichá, svébytná, věčná… krása dřeva.
„Na září jsem dal Tajemství života, aby si
tam každý našel to své, které může být kaž-

Proto Stará sbírka,“ přibližuje obsah svého
„dřevěného“ kalendáře Martin Patřičný.
Více informací včetně odkazů na e-shopy
naleznete na www.patricny.com.
Má za sebou přes 120 výstav v tuzemsku i v zahraničí. Je spoluautorem
scénáře a průvodcem 26 díly velkého
TV dokumentu Kus dřeva ze stromu.
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46. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2022

 jubilanti
PŘEJEME našim spoluobčanům,
kteří oslaví V LEDNU
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
Jana Bodešínská
Eva Cimrmanová

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Z důvodu výskytu nemoci covid-19 a s tím spojenými omezeními jsme pro vás připravili vycházky pro
46. sezónu až od dubna. Snad se situace uklidní a všechny akce proběhnou bez omezení. Tradiční lednové setkání se konat nebude, příspěvky se budou hradit přímo na vycházkách. Děkujeme za pochopení. Všem čtenářům a tvůrcům Kralupského Zpravodaje přejeme pohodový rok 2022 a hodně zdraví.
VÝBOR KPP

Lidmila Hradilíková

80 let

DUBEN

Letohrádek Hvězda v Nové oboře (Ilona Očenášková)

KVĚTEN

K rozhledně Doubravka (Helena Zákoucká)

ČERVEN

Nový svět (Ilona 0čenášková s PhDr. Havlovcovou)

ZÁŘÍ

Vyšehrad, Slavín (Milena Vovsová s PhDr. Havlovcovou)

ŘÍJEN

Podzim v Divoké Šárce (Milena Vovsová)

Eva Šteklová

LISTOPAD

Aktuální výstava (Jana Spurná)

Jiří Bobek

PROSINEC

Hradčanské náměstí a paláce v jeho okolí (Milena Vovsová s PhDr. Havlovcovou)

Danuše Kolátorová
Hana Krejzová
Vladimír Malý
Vladislav Pekárek

85 let

Změna programu vyhrazena

Marie Jedličková

Za Otakarem Čemusem

Jiří Srba

91 let
104 let

Jarmila Varhaníková
Marie Kožmínová

V

Karel Laváček

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

 opustili nás
11. 11. Marie Strejčková

73

11. 11. Vlastimil Štefan

91

12. 11. Petr Voráček

68

25. 11. Jan Černý

53

29. 11. Vladimír Hlavaň

90

29. 11. Eva Svobodová

76

6. 12. Jiří Kandler

96

6. 12. Anna Hanzlíková

84

6. 12. Marie Švamberová

88

7. 12. Eva Brotánková

87

13. 12. Antonín Hlaváček

81

11. 12. Venuše Nováková

80

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

 soukromá inzerce
} NABÍZÍME odvoz starého nábytku na skládku,

vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, apod.
Naložíme, odvezeme cokoli. Rozumná cena.
Tel.: 773484056.
} KOUPÍM jakoukoli JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAV...
Děkuji za nabídku. Tel.:723971027.

předposledním adventním týdnu nás
zastihla smutná zpráva, že 11. prosince
zemřel akademický malíř Otakar Čemus.
Dožil se 93 let.
Vystudoval pražskou akademii výtvarných umění a profesně se uplatnil jako
výtvarník v časopise Květy. Zde se především uplatnil jeho kreslířský talent.
Ve své volné tvorbě se věnoval malbě.
V jeho díle dominují tři témata – krajiny,
zátiší a ženy. Cit pro drobnokresbu se uplatnil v ilustracích knih, především českých
národních pohádek, vytvořil i velké množství pohlednic s vánoční a velikonoční tematikou. Ochotně realizoval příležitostné
tisky, např. novoročenky, diplomy a různá
čestná uznání.

Vystavoval nejen ve své vlasti, ale i v zahraničí. Jeho práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých sbírkách doma i v cizině,
včetně kralupského muzea. V tomto muzeu
měl během let čtyři samostatné výstavy,
naposledy před dvěma lety.

JAN RACEK, ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA

www.mestokralupy.cz 
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 vzpomínky
Dne 1. ledna uplyne již 5 let, co nás
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička paní VLADIMÍRA
MATTESOVÁ.
Stále na Tebe vzpomínáme, moc nám
chybíš, Vlaďko.
Manžel Zděnek a dcery Kateřina a
Markéta s rodinami
Dne 3. ledna uplynou 2 roky od úmrtí
ANEŽKY ŽÍDKOVÉ. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
Dcera Vlaďka a vnuci Martin a Dušan
s rodinami
Dne 7. ledna vzpomínáme na nedožité
80. narozeniny paní DAGMAR
RATAJOVÉ z Kralup nad Vltavou –
Lobečku.
Za tichou vzpomínku děkuji.
rodina Formánkova
Čas je neúprosný.
Dne 10. ledna to bude 5 smutných let od úmrtí mého
drahého přítele pana IVY ŠLEMRA z Kralup nad Vltavou.
Stále v lásce vzpomíná a nikdy nezapomene životní
družka Jana.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. Děkuji
Dne 18. ledna uplyne 10 let od
tragické smrti mého manžela MUDr.
EGONA BORKA.
S láskou vzpomíná manželka Ivana s
rodinou.
Dne 23. ledna uplynou již 2 roky, co
nás náhle opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan
VLADIMÍR ŠIMŮNEK.
Stále v srdci vzpomínáme.
Manželka Marta, děti a vnoučata s
rodinami

Členové Komorního
orchestru Dvořákova kraje

se svým dirigentem profesorem Václavem Mazáčkem přejí všem svým přátelům a příznivcům do nového roku 2022
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Všichni věříme, že rok 2022 bude již
méně poznamenán pandemií nemoci
covid-19 a díky vysoké proočkovanosti
budeme moci opět společně muzicírovat
a rozdávat radost z hudby našim posluchačům na koncertech nejen v Kralupech nad Vltavou. Věříme, že v nadcházejícím roce odehrajeme více koncertů
než v předcházejících dvou letech.
JAN ŠARBOCH,
JEDNATEL KODK
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Hodina moderní chemie
ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

L

etošní rok se ve třídách VIII. A, VIII. B,
VIII. C, IX. A a IX. B konal scénář č. 1
s názvem „Úvod do chemie“. Součástí tohoto scénáře byla řada pokusů, která zajímavou formou ukazovala tajemství – Hodina
moderní chemie. V pondělí 6. 12. 2021 se
na ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebíz-

ského 523, konala akce s názvem „Hodina
moderní chemie“. Tato akce se zde pořádá opakovaně a vždy se značným ohlasem
u žáků chemie. Témata byla různorodá: redoxní děje, zapálení střelného prachu, využití suchého ledu, katalýza chemických reakcí, ukázka rozdílu mezi hořlavostí papíru
a nitrocelulózy a také využití kapalného
dusíku. Akce byla velice zajímavá a u žáků

měla úspěch. Velkou zásluhu na úspěchu
měli výborní lektoři z VŠCHT v Praze, kteří
zvládli akci s velkým přehledem a dokázali
žáky zaujmout. Podobné akce mohou u žáků vzbudit zájem o studium chemie, protože ukáží, že chemie je více než jen sumář
vzorců, rovnic a pouček.
VLADIMÍR SUCHÝ

2X FOTO: VLADIMÍR SUCHÝ

Z hodiny
moderní
chemie

Mezinárodní projekt PISA
P

ISA (Programme for International Student Assessment) je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD), kterého se účastní více než 85 zemí
celého světa.
Jeho hlavním záměrem je poskytnout
tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů. OECD publikuje

výsledky šetření PISA nejen v souhrnných
zprávách, ale také prostřednictvím tematicky zaměřených zpráv PISA in Focus.
Projekt PISA, který v České republice
zajišťuje Česká školní inspekce, je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků
různých zemí v oblasti čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků

v tříletých cyklech. V současném již osmém
cyklu bude hlavní pozornost věnována
matematické gramotnosti.
Naše škola byla vybrána Českou školní
inspekcí, aby se v období od 28. 3. – 6. 5.
2022 tohoto projektu účastnila. Bude se týkat všech žáků naší školy, kteří se narodili
v roce 2006.
DAGMAR KUZNÍKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

Bruslíme již od 1. třídy
ZŠ GENERÁLA KLAPÁLKA
iž od 1. třídy jezdí žáci naší školy pravidelně několikrát za rok na lekce bruslení
na kralupském zimním stadionu. Seznámí se zde s novým typem pohybu na ledové ploše, trénují koordinaci, rovnováhu
a celkovou pohyblivost těla. Vše procvičují formou her a za doprovodu hudby, která
podporuje jejich aktivitu a radost z pohybu.
Kromě běžných hodin v tělocvičně nebo
na hřišti chodíme s žáky často také na vycházky do okolí školy. Pohyb na čerstvém
vzduchu je pro děti v této době zvlášť důležitý. Prvňáčci mají vycházky obohacené o spontánní získávání vědomostí o přírodě, našem městě a bezpečném pohybu
v dopravním provozu.
Tělocvik je pro děti radost a zábava!
LENKA PAVLÍČKOVÁ

1. C na zimním stadionu

JÍST A PÍT CELÝ DEN ANEB ŠKOLA V DOBĚ COVIDOVÉ
Je pondělí a vyrážím do školy. Ráno se testují všichni žáci, kteří nejsou očkovaní. Není to nic příjemného. Celý
den se musí větrat, ale když jsou venku 3 °C, není to žádná legrace. Dodržují se rozestupy. Jakmile odejdeme
ze svého místa, musíme si nasadit roušku a dusit se v ní. Pořád si musíme desinfikovat ruce. Po dobu covidu
jsme ještě nejeli na žádnou exkurzi, všechno se ruší. A nejhorší je karanténa. Je to jako by vás někdo poslal
do vězení. Jediný čas, kdy si ve škole můžeme trochu oddychnout od roušek, je velká přestávka a svačina.
Když jíme nebo pijeme, roušku si můžeme sundat. Každý by chtěl jíst a pít celý den... SOFIE DURDOŇOVÁ, 9. A

FOTO: LENKA PAVLÍČKOVÁ
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Děti nadělují dětem
rvní prosincový týden na naší škole
probíhal trošku netradičně. Společně
jsme se zapojili do projektu Inky Rybářové
„Pomozte dětem z dětského domova aneb
ponožkování s Inkou“.
Každý, kdo chtěl, mohl přinést nějaký dárek, plyšáka či jiné hračky, školní potřeby, pastelky, knížku nebo třeba ty ponožky. Dárků se sešlo nakonec tolik, že se ani
pod náš vánoční stromek nevešly. Solidarita a chuť dětí udělat někomu jinému radost
nás velmi potěšila. Všechny dárky jsme pak
Ince předali, na Vánoce určitě rozzáří oči
dětem v několika dětských domovech.
Příchod nového roku bych rád využil také k poděkování. Máme za sebou, a to nejen ve škole, velmi netypický rok. Rok plný

problémů, starostí, nenadálých a neočekávaných rozhodnutí, rok plný nejrůznějších překážek. Ale také to byl i rok příjemných okamžiků, hezkých zpráv a událostí.
Je jen na nás, které v našich myslích převáží. U mě převažují ty kladné. Vidím své
kolegy pedagogy a samozřejmě i všechny
nepedagogické zaměstnance školy a jejich
zodpovědný přístup ke své práci a kladný přístup k očkování, naše žáky a jejich
chuť učit se a chodit do školy, rodiče žáků se svým pochopením pro všechny naše
problémy, jejich aktivní přístup k včasnému
informování školy při výskytu covidového
onemocnění u svého dítěte a respektování
někdy nepříjemných pravidel. Právě díky
nim a aktivní spoluprací s KHS Mělník, se
kterou jsme jednotlivé případy řešili pravidelně i během víkendů, se vše podařilo.

„Děti dětem“

FOTO: MARTIN LUKSÍK
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Všem velké díky a mnoho úspěchů, zdraví a pohody v osobním i pracovním životě
v roce 2022.
MARTIN LUKSÍK, ŘEDITEL ŠKOLY

Rozšířená výuka přírodovědných
předmětů na Komendě
ZŠ KOMENSKÉHO

N

a naší škole se již třetím rokem věnujeme rozšířené výuce přírodovědných
předmětů. Součástí školního vzdělávacího
programu jsou předměty jako např. environmentální výchova, fyzikální a chemická
praktika. Žáci se v těchto předmětech učí
prakticky využívat znalosti z jednotlivých
oborů. Využíváme k tomu druhým rokem
nově vybudované prostory v přístavbě školy. Donedávna jsme vyučovali tento předmět pomocí stažených materiálů z internetu, vytvářeli si své pracovní listy a vzorové
protokoly. Koronavirová krize nás přivedla nejprve na nápad vytvářet výuková videa s pokusy, a ty postupně uveřejňovat na
stránkách školy. Před návratem dětí do škol
nás napadlo pokusy a materiály dát na jed-

no místo v podobě sady učebnic pro děti.
S kolegou Tomášem Urbanem jsme tak
začali vytvářet specifickou řadu učebnic
určenou pro naši školu. Učebnice se skládá
ze tří dílů, jedna se věnuje ryze fyzikálním
pokusům, druhá chemickým a třetí, závěrečný díl, se zabývá fyzikou i chemií. Žáci
mají k dispozici jak teoretický úvod týkající
se chemických a fyzikálních výpočtů, zásad
bezpečnosti, základů správného měření,
tak zejména i velké množství návodů na
pokusy včetně vzorů neoblíbených laboratorních protokolů.
Součástí učebnic je celá řada obrázků,
aby žáci měli možnost vidět, jak daný pokus
má vypadat, a udělali si představu o tom,
jak celý proces bude probíhat.
Stáli jsme před problémem, jak celou
věc realizovat a zafinancovat. Našli jsme

Nadaci Orlen – Unipetrol, které jsme projekt představili a obdrželi dar, z něhož jsme
mohli kromě učebnic pořídit i další pomůcky (např. 3D tiskárny, chemické a fyzikální
pomůcky).
Zpětná vazba od dětí byla vynikající, cení
si toho, že mají vše během pokusů přehledně před sebou, mohou se tedy soustředit
hlavně na samotnou práci. Pro nás učitele
byla tvorba této učebnice také zajímavou
zkušeností a pozitivní vazba od dětí byla
tou nejlepší odměnou.
LUKÁŠ MORAVEC,
UČITEL ZŠ KOMENSKÉHO
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ZŠ JODLOVA

řed vánočními svátky se učitelé společně s žáky ze Základní školy Jodlova rozhodli využít jedinečné příležitosti
a v rámci hodin tělesné výchovy několikrát navštívili umělé kluziště v centru našeho města. Město Kralupy nad Vltavou
poskytlo pro toto kluziště prostor přímo na
náměstí poblíž městského úřadu, kluziště
tak bylo pouhých pár kroků od naší školy.
Dětem jsme půjčili brusle a helmy, které
jsou součástí školního majetku. Většina na-

šich žáků nikdy neměla příležitost si lední
bruslení vyzkoušet, byla to tak pro mnohé
premiéra a o to větší zážitek. Menší třídní
kolektivy, jež jsou pro naši školu typické,
nám nyní byly výhodou. Děti měly na ledu
více prostoru a učitel měl vždy na starost
jen několik žáků, což bylo vzhledem k jejich
začátečnickým schopnostem velice přínosné. Chtěli bychom proto poděkovat Městu Kralupy nad Vltavou za tuto příležitost
a zároveň novou zkušenost pro naše žáky.
HANA MAZOCHOVÁ,
ASISTENTKA PEDAGOGA

Vrchní, prchni!
DG A SOŠE

R

obo číšníka sestaveného ze soupravy
Lego Mindstorms a naprogramovaného ke splnění zadaného úkolu vyrobil tým
studentů třetího ročníku v rámci robotické soutěže ČVUT./Sami sobě: Tradiční
vánoční trhy proběhly v komorní podobě;
šperky, ozdoby a další rukodělné výrobky
studenti tentokrát prodávali pouze spolužákům a učitelům./Matematická Pythagoriáda
2021 = 31 soutěžících + 15 úloh + 60 minut./
Peníze až na prvním místě: Seminář finanční gramotnosti absolvovali studenti třetích
ročníků./Slzy dojetí, proslovy, celebrity,
skvělé outfity, takto vypadalo předávání cen
ve školní halloweenské soutěži o Nahrávku
roku – strašidelný audio příběh v angličtině
a Inspiraci roku – hororová maska./Natočili
mu EKG a co myslíte, měl ho tam? Neměl!
Kurzu první pomoci se zúčastnili studenti
sexty, učili se vázat tlakový obvaz, rozpoznat mrtvici a masírovat srdce./Jsou mezi
námi: O sociálním vyloučení na Mělnicku,
v anglickém Brightonu a Londýně vyprávěla
studentům čtvrtých ročníků pracovnice oddělení sociální práce a samosprávy./Le nouveau est arrivé! Degustací ve francouzském
cukrářství a pekařství U Gurmána završila
tercie výpravu po stopách francouzské kultury v hlavním městě./Konečné zúčtování:

Pět studentů obchodní akademie postoupilo
do krajského kola Ekonomické olympiády./
Od secese po postmodernu: S předními českými architekty a stavbami 20. století se na
výstavě Sto let české moderní architektury
seznámili studenti dějepisu a dějin umění./
Bylo to maso: Na 36 žáků nižšího gymnázia
se zúčastnilo matematické online soutěže tý-

Lední bruslení
v rámci
tělovýchovy

mů MaSo./Zpívejte, dítky koledy: Do vánočních melodií v podání studentů a pedagogů
gymnázia se můžete zaposlouchat v nahrávce vánočního koncertu na webu školy./Přihlašování spuštěno: Přihlašovací formulář
ke zkouškám nanečisto je od ledna k dispozici na stránkách gymnázia.
KLÁRA SIKOROVÁ, DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. ledna 2022 od 8:00 do 17:00 hod.
22. ledna 2022 od 8:00 do 12:00 hod.

Současně pro „deváťáky“ nabízíme „přijímačky nanečisto“:
testy z matematiky začínají ve 13:00 a z českého jazyka ve 14:30 hod.
Za každý test poplatek 50 Kč s výjimkou účastníků našich přípravných kurzů.
Přihlášky k přijímacím zkouškám nanečisto posílejte na e-mail: mazourkova@edukra.cz.

FOTO: HANA MAZOCHOVÁ

Předvánoční bruslení
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Krasobruslařky sbírají medaile

do oddílu vstoupily teprve v září a za krátkou dobu udělaly velký kus práce, který se
promítl i do tohoto úspěšného víkendového
závodu. Dívky obsadily všechny tři medailové pozice, a to dokonce ze 17 závodnic,“
komentovala úspěch závodnic trenérka
Linda Hamouzová.
V prosinci oddíl plynule navázal na ukončený nábor a od začátku prosince zahájil
další. Desítka dětí se tak znovu připravuje
pod vedením trenérky S. Majrychové a Simony Vyroubalové. „Pro velký zájem s radostí pokračujeme se školičkou bruslení,
kde společně připravujeme nové budoucí
krasobruslaře. Ti jsou pak po absolvování
kurzu a domluvě s trenéry přijati do klubu,“ vysvětlila S. Vyroubalová. „Vítáme zde
ale i děti, jejichž rodiče mají zájem jen o naučení základů bruslení,“ dodala. Nejnovější
členové oddílu i účastníci Školy bruslení se
mohli zúčastnit také tradičních oddílových
aktivit, jež se letos zatím dařilo uspořádat. Na konci října proběhl již poněkolikáté
Halloween na ledě, na Mikulášskou si pak
nové členky oddílu připravily i vystoupení. „S našimi nejmladšími členkami oddílu
jsme secvičily krátké vystoupení, které měly děti předvést při rozsvícení vánočního

stromu, jež se kvůli protiepidemickým opatřením bohužel nekonalo. Děti představení
alespoň předvedly při tradiční Mikulášské
na ledě,“ řekla o vystoupení L. Hamouzová.

Úspěšné první závody,
zleva Ella Havlínová (2. místo),
Anna Nováková (1. místo)
a Hana Čochnářová (3. místo)

FOTO: LINDA HAMOUZOVÁ

„Oddíl se po první covidové vlně nacházel v takovém stavu, že jsme měli obavu
o jeho budoucnost. Zažili jsme velký odliv
dětí,“ komentovala dopady pandemie hlavní trenérka Simona Majrychová. Z původních 30 dětí jich zbylo jen 13. Po uvolnění
podmínek začal boj o záchranu oddílu. Letní příprava, ale i veškerá snaha o udržení
tréninkové morálky během pandemie, například pomocí online tréninků, se vyplatila. „Ze závodů ve Dvoře Králové si již děvčata přivezla první medaile a následovala
Roudnice nad Labem, kde se počet medailových umístění zvýšil,“ říká Majrychová.
„Jsme rádi, že i přes skoro rok a půl pauzy
se opět vracíme po všech stránkách do tréninkového procesu a že ztráta se, když je
bojovný duch, dá dohnat,“ dodala.
Po nucené pauze se na jaře znovu rozběhla také Škola bruslení, do které děti před
uzávěrou přišly jen párkrát. Po letní přípravě se pak několik jejích účastníků plně
zapojilo do tréninkového procesu. „Vytipovali jsme deset šikovných děvčat a nabídli
rodičům, jestli by nechtěli bruslení svých
dětí posunout na vyšší level a nepřidali
se do oddílu,“ řekla S. Majrychová. Všech
deset kralupských závodnic se na začátku prosince úspěšně představilo na svých
prvních závodech na Mělníku. „Holčičky

FOTO: KATEŘINA HOROVÁ

■ Stejně jako ostatní oddíly,
i krasobruslařský klub zasáhla
pandemie a složité podmínky pro
amatérské sportovce. Trenérky se
svými svěřenkyněmi ale nezahálely,
a tak i po více než roční závodní
pauze sbírají medailová a další
pěkná umístění, a oddílové řady
se znovu rozrůstají.

Kromě tradičních aktivit ke zpestření tréninku ale čeká kralupský oddíl v únoru již
45. ročník oblíbeného závodu Kralupská klička. Pro domácí závodnice je soutěž pomyslným vrcholem sezóny, a tak se jistě bude na
co dívat. „Kralupská klička je sice až v únoru,
ale rádi bychom vás již teď pozvali na všemi oddíly velmi oblíbený závod. Věřím, že se
nejen naše závodnice představí v co nejlepší
formě a pokusí se zabojovat o nejvyšší příčky,“ říká S. Majrychová. Závod se bude konat
26. února celý den a pokud to pandemická
situace dovolí, publikum bude vítané.
„Rádi bychom také pozvali další zájemce o krasobruslení, aby se neváhali přijít
podívat na trénink a přivést svou ratolest,
nábor do Školy bruslení poběží i během ledna,“ dodala Simona Majrychová, na kterou
se v případě zájmu lze obrátit. Do Školičky
bruslení mohou rodiče hlásit děti ve věku
ideálně od čtyř, a to kluky i holky. Tréninky
probíhají každé pondělí od 17 do 18 hodin
a každý čtvrtek od 17 do 17:45 hodin.
Veškeré dění v oddíle a úspěchy krasobruslařek můžete sledovat na oddílových
sociálních sítích.
KATEŘINA HOROVÁ
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Jakubem Běželem, plaveckým trenérem

Z kralupského bazénu
na kanál La Manche
■ Ve středu 13. 10. 2021 přeplavala Kristýna Dyková kanál La Manche. Mezi Anglií a Francií uplavala vzdálenost
41 km za krásných 11 hodin a 6 minut a stala se tak třicátým Čechem, který to dokázal. Jakub Běžel z Kralup
z Plavme chytře tam byl jako trenér a člen podpůrného týmu spolu s Michalem, jenž se chystá na svou přeplavbu
v roce 2022. Jakuba můžete znát z našeho bazénu, kde učí úplné začátečníky, ale i pokročilé plavce.

Jak dlouho jste se připravovali?
Může se to zdát neuvěřitelné, ale Kristýna začala plavat v rámci zimního a dálkového plavání teprve před třemi lety. Vždy
tak nějak plavala, ale bylo to spíše takové
to občanské plavání, žádná závodní minulost. Intenzivní přípravu zahájila Kristýna
přibližně jeden a půl roku před přeplavbou.
Bylo to v zimě, v době, kdy byly bazény zavřené, takže většinu přípravy absolvovala
venku na otevřené vodě s teplotou často jen
lehce nad 5 °C. To je obdivuhodné a není to
obvyklé ani mezi plavci připravujícími se
na podobné akce.
Všechny nás hodně zajímá, jak to vypadá
na lodi?
Nepředstavujte si žádnou velkou jachtu.
Jde o poměrně malou loď o velikosti malé
dodávky, kde v kajutě je mini toaleta a prostor pro 2 piloty, rozhodčí a rychlovarnou
konvici. Pak je tam otevřená záď, kde je
doprovodná posádka plavce, veškerý proviant a také velký motor, který je zakrytý
a tvoří vlastně stůl. Málem bych zapomněl
na zábradlí, toho se pak držíte celou cestu.
Měli jsme štěstí, že nepršelo, to by snad bylo lépe ve vodě než na lodi. Takhle nás pořádně potrápily jen vlny, jež si pohrávaly
s našimi žaludky.
Co byl konkrétně Váš úkol na lodi?
Není to pouze vyjížďka na lodi, jak si to
někdo může představit, těch úkolů je tam

celá řada. Od úplně základní činnosti, jakou je krmení plavce, přes komunikaci s piloty lodě, častou komunikaci s rozhodčí,
která plavce bedlivě sleduje a zapisuje vše
od plavecké rychlosti, počtu záběrů, přes
podávanou medikaci a krmení až po vyprazdňování. Jste tam samozřejmě jako
dozor a psychická podpora plavce. Plavec
vás musí neustále vidět. Je to pro něj určitá jistota, záchytný bod. A nemyslete si,
že plavec z vody nevidí, co se na lodi děje.
Naopak, má moc dobrý přehled a jakmile se
na lodi začne cokoli dít, může rychle znervóznět. A to nesmíte dopustit. Takže i přes
to, že druhý doprovod prakticky od začátku vyplutí zvracel nebo spal, snažili jsme
se, aby Kristýna nic nepoznala... marně.
No a pak je tu samozřejmě ta část ohledně foto a video dokumentace, komunikace
s médii, fanoušky a podporovateli, kterých
měla Kristýna nejen v Česku velké množství. Povedlo se jí inspirovat k plavání i lidi,
jež to před tím pořádně nenapadlo.

minut. My jsme ze začátku občerstvovali
po hodině, pak každou půlhodinu. Jídlo se
plavci podává z lodi na dlouhé teleskopické tyči, kde jsou přivázané kelímky, nebo
sportovní lahve. Plavec se totiž nesmí lodi
vůbec dotknout, jinak by byl diskvalifikován. Zároveň loď nezastavuje, jen mírně
zpomalí, a tak i při občerstvování musí
být plavec v pohybu. Nejčastěji je na zádech, přikopává nohama a u toho se snaží polknout to, co mu posádka podá. Celé
krmení musí být opravdu rychlé, my jsme
to zvládali pod dvacet sekund. To je dobré
mít nacvičené, ale až moře a mnoho hodin
ve slané vodě vás opravdu prověří.

Jak probíhalo to „krmení“?
Ano, krmení, to je pro veřejnost často slovo, kterého se chytnou. V dálkovém plavání je to terminus technicus, který označuje občerstvování. To může probíhat různě.
Nejčastěji se krmí každých dvacet až třicet

FOTO: ARCHIV JAKUBA BEŽELA

Proč Vás Kristýna oslovila a jak jste se na
La Manche vlastně dostal?
Myslím, že to bylo jaro 2019, kdy jsme se
s Kristýnou viděli poprvé. Chtěla plavat
efektivněji, chtěla zrychlit a bavili jsme se
i o zvládnutí plavání na otevřené vodě, se
kterou se teprve seznamovala. To je velmi
časté, že se na otevřené vodě necítíme komfortně, ale dá se s tím pracovat. A o dva roky
později, v létě 2021, Kristýna projevila zájem, abych ji pomohl přímo při přeplavbě.
To nešlo odmítnout, vidět svoji studentku plavat při nejznámější akci dálkového
plavání.

Jak probíhají momenty po doplavání?
Nejdříve zastaví doprovodná loď třeba 200
metrů od pobřeží. Druhý pilot s rozhodčí
a doprovodem jedou s plavcem v malém
gumovém člunu, který zastaví třeba 50 m
od pobřeží, pokud jsou tak velké vlny, jako jsme měli my. Plavec pak pokračuje na
břeh sám, kde se musí dostat úplně z vody.
Což není jednoduché. Nejen díky vlnám, ale
i kvůli přenastavení našeho rovnovážného
centra po několika hodinách plavání. Nikdo
vám ale nesmí pomoci, to by vás také diskvalifikovali, a to po těch hodinách dřiny
nechcete. Kristýna díky tomu, jak byla připravena, jak rychle plavala a jak k ní byla
příroda ještě docela milostivá, doplavala
ve Francii k pláži s restaurací La Sirene,
kde plavce velmi dobře sledují a často jim
nabídnou sklenku šampaňského. A to se
Kristýně poštěstilo, plavba byla korunována bublinkami, které samozřejmě neměla šanci vnímat, protože ústa a jazyk měla
úplně „spálené“ od soli. Pak ještě musela
doplavat zpět k lodi.
Když se dostanete na loď, čeká doprovod většinou „hoňka“ kolem plavce, který
je často mírně dezorientovaný, promrzlý,
zesláblý, hladový, nebo někdy přijde i mořská nemoc. Nic takového se u nás ale nekonalo. Kristýna vylezla na loď v naprosto
skvělé kondici. Žádný svalový třes z únavy
nebo ze zimy, žádná nevolnost. Jen hlad.
Dali jsme Kristýně velký sendvič a byla moc
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ráda, že není sladký, protože Edgar, kterým
jsme ji co třicet minut občerstvovali, sladký je. Po třech hodinách plavby jsme byli
zpět v Anglii. Večer jsme si dali ještě pizzu
a šli brzy spát.
Po přeplavbě počítám, že Vaše trenérská
práce skončila, že?
(Smích...) To si říká hodně lidí. Vždyť ona
už se nemá co učit, když zvládla ten plavecký Everest, že jo. Ale opak je pravdou.
S Kristýnou Dykovou momentálně trénujeme techniku i dvakrát týdně, což je vlastně
ještě více než před kanálem. Po přeplavbě

spadlo z Kristýny určité břemeno zodpovědnosti a možná strachu něco na plaveckém stylu výrazně měnit. Teď máme dveře otevřené a už po prvním měsíci vidíme
velké změny jak v rychlosti, tak v účinnosti,
s jakou plave.
I při takovéto výkonnosti se můžeme
neustále zlepšovat. Zrychlovat a plavat
efektivněji s menším úsilím. Takže pokud
má někdo pocit, že uplave dva kilometry,
nebo zvládne svižně plaveckou část Ironmana (3,8 km pozn. red.) a už se nemá kam
posouvat, nemusí to být vždy pravda. Další
a další zlepšování techniky plavání nám
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otevírá možnost plavat opravdu rychle,
a přitom lehce a elegantně na pohled.
Chcete říci ještě něco čtenářům
závěrem?
Snad jen užívejte si plavání, plavte pro radost nebo klidně pro výkon. Plavte chytře
a neplavte blbě, ať se u toho neničíte. A pokud vás bude zajímat cokoli k přeplavbě,
nebo k plavání, tak si mě klidně odchytněte na bazénu v Kralupech o ranní plavání nebo o víkendu, když jsem tam s dětmi.
Poznávací znamení – mám na zádech velké
Jakub Běžel.

POKR o Zimní pohár ČR
víkendu 4. a 5. 12. 2021 se konaly vrcholné plavecké soutěže desetiletého
a jedenáctiletého žactva. V plaveckém bazénu v Praze Radlicích se konal Zimní pohár ČR desetiletého žactva 2021 pro oblast
Čechy a na Kladně se konal Zimní pohár
ČR jedenáctiletého žactva 2021 pro oblast
Čechy. Z Plaveckého oddílu Kralupy nad
Vltavou se celkem nominovalo 9 plavců.
Na Zimní pohár ČR desetiletého žactva
2021 pro oblast Čechy se přihlásilo celkem
196 závodníků do 1078 startů. Do závodu
se přihlásilo celkem 52 klubů. Do kategorie
dívek se přihlásilo 104 závodnic (500 startů), do kategorie chlapců 92 závodníků (578
startů). Přijato však mohlo být pouze v disciplínách do 100 m maximálně 36 nejrychlejších závodníků a v ostatních disciplínách
maximálně 18 nejrychlejších závodníků. Nakonec bylo přijato 172 závodníků.

Za kralupský oddíl se představili 3 plavci,
a to Petr Kolář, Ella Pustinová a Jan Šebele.
Petr Kolář každý svůj start proměnil v cenný kov. V disciplínách na 50 m volný způsob
a 100 m prsa nenalezl přemožitele a získal
tak titul do svých rukou. Stříbrnou příčku
vyplaval v disciplínách 100 m znak a 100 m
polohový závod. Bronzový stupínek pak
obsadil v disciplínách 100 m a 200 m volný způsob. Krásné páté a sedmé místo si
vybojovala Ella Pustinová na 200 m volný
způsob a 400 m volný způsob.
Na Zimní pohár ČR jedenáctiletého žactva se přihlásilo celkem 275 závodníků do
1483 startů z 58 klubů. Do kategorie dívek se přihlásilo 148 závodnic (794 startů), do kategorie chlapců 127 závodníků
(689 startů). Přijato však mohlo být pouze v disciplínách do 100 m maximálně
30 nejrychlejších závodníků, v disciplí-

FOTO: 2X ARCHIV POKR KRALUPY
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nách do 200 m 24 nejrychlejších závodníků a v ostatních disciplínách maximálně 18 nejrychlejších závodníků. Zde bylo
nakonec přijato pouze 151 závodníků. Na
Kladně pak kralupský oddíl reprezentovali
plavci Vojtěch Klimeš, Tereza Zahradníková, Linda Pokorná, Kryštof Holoubek
a Natália Potroková. Vojtěch Klimeš ve
velmi silné konkurenci dokázal pro Kralupy vyplavat dvě bronzové medaile na
50 m volný způsob a na nejdelší trati
meetingu 800 m volný způsob. Na 100 m
volný způsob obsadil nepopulární čtvrté
místo. Krásná dvě pátá místa získal na 100 m
znak a 400 m volný způsob a šesté místo
pak vybojoval v disciplíně 200 m volný
způsob. Ve skvělé TOP TEN, tedy na devátém místě se umístili Tereza Zahradníková
v disciplíně na 50 m volný způsob a Linda
Pokorná na 200 m znak.
Všem kralupským plavcům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci oddílu. Přejeme
jim mnoho osobních rekordů do další plavecké sezóny.
ODDÍL KRALUPY NAD VLTAVOU (POKR)
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Sportovní zpravodajství
(od 26. 11. do 19. 1. 2021)
LEDNÍ HOKEJ

HK Kralupy nad Vltavou –
HC Rakovník

Liga juniorů
IHC Králové Písek –
HK Kralupy nad Vltavou

6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Hrakholski (Hála), 27. Pitel (Pešek), 27. Hollar
(Kreuzman), 39. Hrakholski (Dubský, Hála), 39. Kouba (Pitel, Pešek),
42. Kouba – 1. Sulík (Typolt).
HK Kralupy nad Vltavou –
BK Havlíčkův Brod

2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 29. Hamršmíd (Sulík), 45. Šilhavý (Kočí, Cihelka) –
3. Janko (Besmák, Vaněček), 9. Hrdlička (Kutlvašr, Straka),
40. Straka, 45. Hrdlička (Vaněček, Straka), 50. Kutlvašr (Fiala,
Straka), 59. Fiala.
HK Kralupy nad Vltavou –
HC Chrudim

1:8 (2:0, 1:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 40. Šimůnek (Sulík) – 13. Macas (Pavlík), 17.
Kubíček (Jaša), 38. Votava (Hebek), 38. Pilař (Odehnal, Panchartek),
48. Jaša (Macas, Kubíček), 49. Pavlík, 49. Votava (Hykl, Felcman),
53. Macas (Felcman).
HK Kralupy nad Vltavou –
HC Kobra Praha

3:4 po samostatných
nájezdech (3:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Typolt (Sulík, Šimůnek), 9. Sulík (Stupka,
Hanousek), 11. Hamršmíd (Hrouda, Sulík) – 13. Rejna (Svach,
Svoboda), 23. Kalajev (Čermák, Štípek), 55. Cichoň (Černý), rozh.
náj. Ribarovski.
HC Slovan Ústí nad Labem –
HK Kralupy nad Vltavou

1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Macek (Beran, Klatt) – 40. Typolt (Šimůnek),
59. Stupka.
VHK ROBE Vsetín –
HK Kralupy nad Vltavou

11:1 (4:1, 1:0, 6:0)

Branky a nahrávky: 1. Dědek (Liss, Čapka), 3. Przybyla (Dědek),
6. Čechmánek (Bachánek, Horský), 20. Bednařík, 40. Horský (Čechmánek, Sviták), 42. Janíček (Horský), 47. Bachánek (Liss, Dědek),
51. Čechmánek, 56. Dědek (Bachánek), 58. Janíček (Maštalíř),
59. Broža (Horský) – 20. Typolt (Šimůnek).
HCM Warriors Brno –
HK Kralupy nad Vltavou

3:4 po samostatných
nájezdech (2:1, 1:1,
0:1-0:1)

Branky a nahrávky: 4. Kebl (Toman), 11. Heinrich (Toman), 39. Toman
– 2. Kočí (Šilhavý, Hron), 26. Hanousek, 49. Kočí, rozh. náj. Kočí.

9:2 (0:1, 4:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 22. Loskot (Šalamoun, Vlček), 23. Jobek
(Hofmeister), 28. Krudenc (Jobek), 32. Šalamoun (Vladyka),
42. Pulkrab (Šalamoun), 45. Hofmeister (Jobek), 50. Krudenc (Jobek,
Hofmeister), 56. Šalamoun (Loskot, Vlček), 60. Hofmeister –
14. Brandejský (Příhoda, Kaprál), 28. Hampl.
HK Kralupy nad Vltavou –
HC Žabonosy

Branky: 13. Husarik (Hampl, Verbík J.), 32. Řehák (Bradáček),
39. Štibran (Verbík J.), 49. Brandejský (Kaprál, Chládek), 51. Husarik
(Hampl), 55. Husarik (Hampl, Verbík J.) 59. Husarik – 4. Vyskočil,
31. Hulcr (Nekvida), 37. Let (Nekvida), 37. Kos (Macháček), 39. Kos.
SK Sršni Kutná Hora – HK Kralupy
nad Vltavou

8:2 (2:0, 5:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Chládek (Příhoda, Kaprál), 11. Kučera
(Příhoda, Kaprál), 22. Kaprál (Chládek, Brandejský), 25. Brandejský
(Kaprál, Příhoda), 26. Husarik (Binko, Kučera), 27. Soukup (Marek,
Verbík), 36. Hampl (Husarik, Chládek), 54. Kaprál (Příhoda, Brandejský) – 33. Malina (Hutla), 43. Pýcha (Malina, Paroubek).

Kralupy – Dansport Praha

3:0 (25:13, 25:11, 25:11)

Kralupy – Teplice

3:0 (25:20, 25:18, 25:17)

Kralupy – Teplice

3:0 (25:13, 25:15, 25:19)

Kralupy – Liberec

3:0 (25:10, 25:16, 25:20)

Kralupy – Liberec

3:0 (25:10, 25:4, 25:9)

1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Branky: 7. Bradáček (Řehák, Štibran), 9. Hampl (Husarik, Soukup),
15. Příhoda (Kaprál, Brandejský), 22. Řehák (Bradáček, Verbík J.),
32. Kučera (Štibran, Hájek), 55. Soukup (Hampl, Husarik) – 55.
Kadlec A.
(Před vánoční přestávkou jsou kralupští hokejisté na průběžném
2. místě skupiny ZÁPAD.)

Ženy (2. liga)
Kralupy – Bohemians 2:3

(19:25, 25:20, 17:25,
28:26, 11:15)

Kralupy – Bohemians

2:3 (25:21, 24:26,
25:21, 18:25, 11:15)

Kralupy – ČVUT Praha

1:3 (25:22, 18:25, 24:26,
20:25)

Kralupy – ČVUT Praha

0:3 (18:25, 19:25, 25:27)

FLORBAL
Muži – Divize
FD Teplice – Kralupy Wolves

3:8 (0:0, 1:4, 2:4)

Branky: 24. Ondřej Kus, 42. Richard Strejcovský, 53. Ondřej Brabec –
24. Kristián Malík, 33. Jan Suk, 34. Jiří Horský, 38. Jakub Manek,
45. Adam Kozel, 48. Adam Kozel, 49. Jakub Manek, 58. Kristián
Malík; rozhodčí: Robert Kusek – Lukáš Kešner.
Kralupy Wolves –
Panthers Praha B U23

Branky: 10. Kristián Malík, 24. Jakub Manek, 25. Milan Kocián,
25. Jakub Manek, 30. Filip Janouch, 34. Kristián Malík, 39. Kristián
Malík, 40. Tomáš Carvan, 41. Jan Řehák, 42. Jakub Manek, 47. Adam
Kozel, 47. Jan Řehák, 50. Jakub Manek – 3. David Förster, 15. Marco
Lombino, 50. David Mašát.
1.FBC DDM Děčín IV –
Kralupy Wolves

5:6p (2:3, 2:1, 1:1, 0:1)

Branky: 2. Marek Sochor, 14. Lukáš Vlček, 37. Jan Fidler, 39. Petr
Vybíral, 55. Šimon Pilek – 12. Milan Kocián, 17. Jan Řehák, 20. Adam
Kozel, 31. Adam Kozel, 54. Kristián Malík, 62. Jiří Horský;
rozhodčí: Lukáš Pekárek – David Scholz.
FBC Slavia Praha - Kralupy Wolves

BASKETBAL

13:3 (1:2, 7:0, 5:1)

5:8 (2:2, 3:4, 0:2)

Branky: 14. Martin Fojtík, 18. Filip Bílek, 25. Martin Fojtík, 27. Ondřej
Otáhal, 30. Antonín Štička - 8. Lukáš Burián, 9. Lukáš Burián,
35. Kristián Malík, 37. Jakub Manek, 38. Jan Suk, 40. Jiří Horský,
43. Jiří Horský, 44. Jan Suk.
(Kralupští florbalisté jsou na 2. místě divizní soutěže – Skupina A.)

Dívky U17
BK Kralupy Junior – Slavoj
Litoměřice

62:25

Body: Rozmajzlová Veronika – 13, Exnerova Natálie – 13, Nergerová
Lucie – 11
BK Kralupy Junior – BK Teplice

76:15

Body: Nergerová Lucie – 17, Rozmajzlová Veronika – 17, Umlaufová
Vedula – 11
TJ Sokol Kladno – BK Kralupy Junior

71:73

Body: Nergerová Lucie – 17; Exnerová Natálie – 15; Revťáková
Anička – 11
Muži (Středočeská basketbalová liga)

VOLEJBAL

Krajská liga mužů
SK Černošice – HK Kralupy

7:5 (1:1, 2:4, 4:0)

BK Beroun – BK Kralupy Junior

86:77

Kadetky (Extraliga)
Kralupy – Plzeň

3:1 (19:25, 28:26, 25:22,
25:20)

Kralupy – Olomouc

3:0 (25:15, 25:13, 25:14)

Juniorky (1. liga)
Kralupy – Jirkov

3:0 (25:7, 25:16, 25:8)

Kralupy – Jirkov

3:0 (25:12, 25:21, 25:14)

Kralupy – Dansport Praha

3:1 (25:20, 18:25, 25:12,
25:10)

Kralupské basketbalistky (U17) vedou tabulku
nadregionální ligy

INZERCE LEDEN 2022

www.mestokralupy.cz 

KZ 31

Revize, servis a instalace plynových spotřebičů. Kontrola a čištění
spalinových cest. Rekonstrukce kotelen na pelety, uhlí a dřevo.
BAXI, Immergas, Junkers, Buderus, Protherm, Dakon, Viadrus, Karma,
Mora a Protherm.
Karel Černý
servisní technik

tel.: 730 610 120
www.plynoserviskotlu.cz
e-mail: cerny@plynoserviskotlu.cz

SKUPINOVÁ CVIČENÍ s fyzioterapeutkou Mgr. Lucií Stránskou
DRUHY LEKCÍ:
CORE a funkční trénink – posilni nejen svůj střed těla
ZDRAVÁ ZÁDA – protáhni celé své tělo
 Skupinky max. 6 osob
 Neustálá korekce lektorem
Kde: budova Říp-2.patro, ul. Nerudova
Více info a rezervace:
www.fyzio-stransky.cz,
tel.: 732 814 338

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

PŘIJME

pro svou kralupskou pobočku
spolupracovníka na pozici

FINANČNÍ
A MZDOVÁ
ÚČETNÍ.

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

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

PRODEJNÍ MÍSTA KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE
V KRALUPECH NAD VLTAVOU A OKOLÍ
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KRALUPY NAD VLTAVOU

OKOLNÍ OBCE

1

NOVINOVÝ STÁNEK VEDLE NÁDRAŽÍ

UL. NÁDRAŽNÍ

VEČERKA POD ŠPIČÁKEM

POD LIPAMI 28, ZEMĚCHY

2

POTRAVINY U KLUSÁČKŮ

JUNGMANNOVA 92/4

POTRAVINY

CHVATĚRUBY 137

3

NOVINOVÝ STÁNEK

JUNGMANNOVA 89

4

OBECNÍ ÚŘAD

NELAHOZEVES

POTRAVINY ŘÍP

NERUDOVA 1094

5

CHARITA KRALUPY

SOKOLSKÁ 139

OBECNÍ ÚŘAD

OLOVNICE

6

NOVINOVÝ STÁNEK U PENNY

UL. SMETANOVA

ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK

DLOUHÁ 277, VELTRUSY

POTRAVINY, CTN MARKET

PALACKÉHO 95, VELTRUSY

NOVINOVÝ STÁNEK

NÁMĚSTÍ A. DVOŘÁKA, VELTRUSY

7

NOVINOVÝ STÁNEK

HENNIGSDORFSKÁ 1047

8

POTRAVINY U ČERVENKŮ

JANA PALACHA 650/6

9

NOVINOVÝ STÁNEK

SÍDL. V ZÁTIŠÍ 1025

10

NÁPOJE A TRAFIKA

ČECHOVA 135

11

POTRAVINY ANNA

28. ŘÍJNA 237

12

BENZINA MEDOS/INA

NA VELVARSKSKÉ SILNICI 1

13

BENZINA K-OIL

V PÍSKOVNĚ 2456

14

NOVINOVÝ STÁNEK PEAL

V TESCO KRALUPY

15

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V LUHU 1181

16

POTRAVINY, MAXI MARKET

NÁMĚSTÍ MLÁDEŽNÍKŮ 673

17

NOVINOVÝ STÁNEK

DR. E. BENEŠE 811

18

KAVÁRNA I CAFÉ

MOSTNÍ 22

19

GLOBAL KRALUPY

PALACKÉHO NÁM. 1092

20

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

JODLOVA 111

21

INFOCENTRUM

PALACKÉHO NÁM. 1

22

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

JUNGMANNOVA 89/6

23

POTRAVINY U ŠKOLY

GENERÁLA KLAPÁLKA 720/9

