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Na programu celoměstských oslav se pilně pracuje a postupně vás budeme seznamovat s jednot-
livými akcemi. Již nyní můžeme prozradit, že v rámci sobotního hudebního festivalu vystoupí sku-
pina ŽALMAN A SPOL. a o závěrečnou show hudebního festiválku se postará PAULIE GARAND.

V neděli 17. února v podvečer hořelo na cvičiš-
ti na Strachově, v městské části Lobeček. Pří-
čina požáru se momentálně vyšetřuje.

FO
TO

: M
A

R
TI

N
 T

LU
S

TÝ

J iž nyní ale probíhají přípravné práce nad 
nedořešenou koncepcí finální podoby 

Jungmannovy ulice, potažmo ulice Huso-
vy. Jak by tedy měla tato část centra města 
v budoucnu vypadat? Ve hře je hned něko-
lik variant, přičemž nejvíce propíraným 

tématem je zejména finální vizualizace 
drážního tělesa v Jungmannově ulici, což 
připouští i Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru investic a správy majetku: 

„Původní záměr našeho odboru byl ta-
kový, že bychom na železniční stěnu ne-

chali vytvořit malby původních starých 
domů, jako jsme to viděli i v jiných měs-
tech. Společně jsme se domnívali, že by 
to nemuselo vypadat špatně. Druhou va-
riantou je pak výstavba menších budov, 
prodejních prostor, čímž by došlo i k čás-
tečnému odhlučnění stěny. Zároveň by se 
do tohoto místa vrátil život, neboť kolem 
obchodů by se nepochybně pohybovala řa-
da lidí.“ 

Nicméně i tato lákavá varianta má svá 
úskalí, neboť železniční zeď neumožňuje 
přímé propojení s jakoukoli novou stav-
bou: „Je možné, že v Jungmannově uli-
ci nakonec půjdeme cestou jakýchsi bu-
něk, v nichž budou umístěny například 
obchody, případně nějaké další provo-
zovny služeb. Pochopitelně by se nejed-
nalo o obyčejné stavební buňky, ale byly 
by v takovém provedení, aby zapadaly do 
konceptu celé ulice. Podmínkou ovšem je, 
aby tyto stavby byly od železniční stěny 
odsazeny alespoň jeden metr. 

Pokračování na str. 6

Jaká bude finální podoba 
Husovy a Jungmannovy ulice?
■  Na jaře letošního roku začne třetí etapa rekonstrukce Palackého 
náměstí. Ta zahrnuje výstavbu nových ploch v prostoru Palackého ulice 
(vedle kostela) a Palackého náměstí, ostatně jak už jsme několikráte  
ve Zpravodaji informovali.

Jedna z variant budoucí podoby 
Jungmannovy ulice

DNY KRALUP 5. 6. - 9. 6. 2019
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duben 2019

u Radní města vzali na vědomí cenovou na-
bídku vypracovanou TSM Kralup nad Vltavou 
na rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici  
J. Wolkera. Zároveň schválili výši finanční spolu-
účasti na tuto rekonstrukci ve výši 800 000 Kč 
vč. DPH od společnosti Rezidence Kralupy s.r.o.
u Byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na 
služby zadávané ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení s názvem „Strategické a analytické 
dokumenty – 1. etapa k projektu Optimalizace 
procesů ve veřejné správě a profesionalizace 
veřejné správy - Kralupy nad Vltavou“.
u Radní schválili uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou SEMPRA PRAHA a.s., Praha 7, na dodávku 
a předpěstování letniček, které budou na jaře 
osázeny do záhonů a závěsných mís ve městě, 
a to za cenu 120 272,01 Kč s DPH.
u Okresní tělovýchovné sdružení Mělník získá 
individuální dotaci ve výši 5 000 Kč na vyhlá-
šení ankety „Sportovec Mělnicka za rok 2018“.
u Mezi Městem Kralupy nad Vltavou a práv-
nickou osobou CENDIS, s. p. bude uzavřena 
„Smlouva o poskytnutí Technického zařízení 
a instalace Systému určeného pro zpracování 
digitalizovaných fotografií a podpisů“.
u Zaměstnanci odboru RIaSM zajistí zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby 
včetně kontrolního rozpočtu na akci „Revitaliza-

ce veřejných ploch na sídlišti Hůrka – I. etapa“.
u Dle výsledků výběrového řízení dojde k uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Lávka přes Zákolan-
ský potok v ul. Budečská stezka“ s dodavatelem 
Jirop trade s.r.o., Kladno, IČ: 02158035, za cel-
kovou cenu 2 006 308,38 Kč s DPH.
u Bude vypracována projektová dokumentace 
ke sloučenému řízení a provedení stavby na akci 
„Parkovací stání a chodník v ulici nábř. J. Holuba, 
Kralupy nad Vltavou“ firmou NOZA, s.r.o., Klad-
no, za cenu 140 360 Kč vč. DPH.
u Byla schválena kompletní zadávací dokumen-
tace a vyhlášena veřejná zakázka na dodávky 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
s názvem „Modernizace protipovodňového va-
rovného a monitorovacího systému města a ORP 
Kralupy nad Vltavou“.
u Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce s názvem „Par-
koviště v ulici Třebízského v Kralupech n. Vlt.“.
u Na novém parkovišti v Dobrovského ulici bude 
zpoplatněno pět parkovacích míst.
u Do komise výstavby a rozvoje města s účin-
ností od 1. 3. 2019 byli jmenováni: Ing. arch. 
Vlasta Poláčková, Ing. arch. Hana Blahušková, 
Ing. arch. Michal Vondra, Ing. Petr Marek, Ing. 
Luboš Truhlář, Ing. Ivan Ottis, Ing. arch. Pavel 
Skalička, Ing. Martin Czechman.

příjem inzerce do 18. 3. 2019,  
do 12:00; zasílání článků a pozvánek  

do 20. 3. 2019, do 12:00
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PONDĚLÍ 25. BŘEZNA - 17:00
na MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Zastupitelé by měli více 
komunikovat s občany
V polovině února se poprvé sešla nově jmeno-

vaná Redakční rada Kralupského Zpravodaje, 
jejímž hlavním úkolem je dohlížet nad mediálním 
pokrytím aktuálních městských témat či událostí 
a vyvážeností obsahu jednotlivých čísel. Kralupy 
udělaly další významný krok na cestě k transpa-
rentnosti a férovosti demokratické soutěže – do 
redakční rady byli jmenováni zástupci všech stran 
a hnutí, kteří tvoří aktuálně zastupitelstvo města. 
Po jednom členovi mají STAN, ODS, Nová VLna, 
ANO i KSČM. Představení celé redakční rady se 
budeme věnovat v dubnovém vydání. 

Zpravodaj se v roce 2017 stal radničním perio-
dikem roku České republiky v konkurenci tří sto-
vek městských a obecních titulů. To je vynikající 
vysvědčení práce šéfredaktorky Radky Holeštové, 
grafika Jana Doležálka, členů redakční rady v ob-
dobí 2014-2018 a všech dalších, kteří se na ob-
sahu jednotlivých vydání oblíbeného periodika 
podíleli. Úspěch však nesmí být předzvěstí stag-
nace, spánku na vavřínech či přílišného sebeuspo-
kojení. Je co vylepšovat a pevně věřím, že nové ná-
pady související s mediální prezentací města se 
postupně stanou naší společnou radostí.

Naší snahou bude, aby zastupitelé ve větší míře 
prezentovali své názory prostřednictvím měst-
ských mediálních platforem. Pro Zpravodaj chys-
táme nové pravidelné rubriky, pokusíme se o vy-

budování sítě kvalitních a honorovaných dopiso-
vatelů, věnovat se budeme i funkčnímu propojení 
komunikovaných obsahů s dalšími, zejména elek-
tronickými médii. 

S činností redakční rady i redakce Zpravodaje 
bude úzce souviset i příprava mediální reformy, 
kterou připravuje „mediální komise“ jmenovaná 
radou města 7. 1. 2019. Z pozice předsedy re-
dakční rady a člena této komise se pokusím de-
finovat náš záměr: připravit návrh koncepčního 
řešení fungování městských mediálních platfo-
rem (Kralupský televizní zpravodaj; Zpravodaj; 
web města a sociální sítě) včetně personální, eko-
nomické i obsahové analýzy současného stavu. 
Klademe si za cíl přinést podněty a silné argu-
menty, které by měly vést ke změně současné 
rutiny v těchto oblastech. Naší ambicí je nastar-
tování efektivnějšího způsobu fungování a vět-
šího využití potenciálu v řízení i výkonu v oblasti 
široce pojatého mediálního prostředí financova-
ného Městem Kralupy nad Vltavou. Zabývat se 
budeme například i zajímavým podnětem, aby 
veřejná zasedání zastupitelstva byla přenášena 
živě streamovým přenosem. Více o členech, zá-
měrech i činnosti „mediální komise“ se dočtete 
v některém z dalších vydání Zpravodaje. 

JINDŘICH KOHM, 

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY KZ

slovo úvodem� 
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ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup nad Vltavou

Vybudování cyklostezky  
do Zákolan se stává realitou
Budou se moci cyklisté těšit na novou 

trasu, která povede z Kralup přes Otvo-
vice až do Zákolan? Dlouho plánovaný pro-
jekt už několik let narážel na nepřeberné 
množství komplikací, ovšem podle slov 
místostarosty Libora Lesáka došlo v této 
věci k výraznému progresu: „Byli bychom 
rádi, kdyby byla výstavba dokončena nej-
později do podzimu roku 2020. Letos by-
chom chtěli vysoutěžit dodavatele akce 
a hned poté jsou v plánu přípravné práce.“

Jsou tedy na tuto stavbu již uvolněny 
finance?
V současné chvíli máme na akci přiznané 
finanční prostředky z Integrovaného re-
gionálního operačního programu. Věc je 
nyní ve stadiu prováděcí projektové doku-
mentace, v druhé půlce letošního roku by 
pak mělo proběhnout výběrové řízení na 
dodavatele. Projekt je spojen se třemi ob-
cemi dohromady (Kralupy, Otvovice, Zá-
kolany), přičemž každá z obcí se k projektu 
zavázala finanční spoluúčastí. V dohledné 
době se se zástupci okolních obcí ještě se-
jdeme na společném jednání a budeme se 
snažit vyřešit některé zbývající problémy, 
které jsou spíše technického rázu. Napří-
klad se jedná o statické posouzení mostků 
přes potok a podjezdy pod tratí. 

V čem v minulých letech spočívala 
největší úskalí spojená s vybudováním 
právě této cyklostezky?

Největší problémy byly spojeny s nevyře-
šenými pozemkovými vztahy. Za těchto 
podmínek jsme neměli šanci dosáhnout na 
jakoukoliv dotaci. Vzhledem k tomu, že vět-
šina pozemků patřila soukromým vlastní-
kům, trvalo opravdu hodně dlouhou dobu, 
než jsme získali veškeré souhlasy spojené 
se stavbou, případně s možností pozemky 
odkoupit. Další problém spočíval v tom, že 
dotační tituly obsahovaly řadu podmínek, 
kterým jsme nebyli schopni dostát. Napří-
klad Státní fond dopravní infrastruktury 
má cyklostezky postavené na principu zlep-
šení bezpečnosti dopravy, přičemž právě 
na tomto kritériu jsme často ztráceli tolik 
potřebné body. Nakonec ale muselo stejně 
dojít k další úpravě trasy, neboť jeden ze 
soukromých vlastníků nám sdělil, že svou 
nemovitost nikdy neprodá. Čili projekt se 
musel několikrát předělávat, aby dostateč-
ně vyhovoval kritériím příslušného dotač-
ního programu. Patří sem například pod-
pora cestovního ruchu, podpora cesty do 
zaměstnání s cílem ulevit silniční dopravě 
a tak dále. A protože se cyklostezka vine po-
dél potoka a železniční trati, bylo nezbytné 
získat celou řadu povolení (od SDŽC, ČD, 
Povodí Vltavy), což byl v některých přípa-
dech proces takřka na jeden rok. 

Měly sousední obce totožnou představu 
o tom, kudy by měla cyklostezka vést? 
V tomto ohledu nebylo moc na výběr. 
Nicméně obce se domnívaly, že by část 

cyklostezky mohla vést po místních ko-
munikacích, které by mohly být zároveň 
zrekonstruovány, a to včetně veřejného 
osvětlení. Jenže toto žádný z dotačních pro-
gramů nedovoloval. Výjimkou maximálně 
bylo vytvoření veškerého značení či nepa-
trné úpravy stávajících vozovek. Svým způ-
sobem se ale této snaze nedivím. Pro město 
Kralupy není problém z rozpočtu uvolnit 
potřebnou sumu, neboť nás až tolik neza-
tíží. Pro malé obce je ale každá milionová 
položka zásadní. 

Jakým způsobem je tedy financování 
cyklostezky rozděleno?
Celková cena cyklostezky činí 39 milionů 
korun, přičemž 27 milionů pokryje dotace. 
Naše spoluúčast činí přibližně jeden mi- 
lion korun. 

Je už nyní znám termín zahájení výstavby 
cyklostezky a předpokládaná doba 
dokončení? 
Dotace musí být vyčerpána do roku 2020, 
takže bychom byli rádi, kdyby byla výstav-
ba dokončena nejpozději do podzimu roku 
2020. Letos bychom ještě chtěli vybrat do-
davatele, hned poté by mohly následovat 
přípravné práce, přičemž ty hlavní povr-
chy by se začaly pokládat na jaře příštího 
roku.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

M ěsto Kralupy nad Vltavou v červnu 
loňského roku podalo žádost o dotaci 

na projekt s názvem Optimalizace procesů 
ve veřejné správě a profesionalizace veřejné 
správy - Kralupy nad Vltavou. 

Cílem projektu je optimalizace procesů 
a postupů ve veřejné správě prostřednic-
tvím tvorby nových strategických a pro-
váděcích dokumentů, zlepšování komuni-
kace veřejné správy směrem k občanům 
pořízením nových elektronických úřed-
ních desek na území správního obvodu ob-
ce s rozšířenou působností a vytvořením 
nových webových stránek města Kralupy 
nad Vltavou, profesionalizace veřejné sprá-
vy prostřednictvím zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců pomocí školících programů 

v oblastech souvisejících s oborem jejich 
působnosti.

Dotace je rozdělena na tři části: 
1. část - Tvorba strategických dokumentů 
- o této části jsme psali v únorovém Zpra-
vodaji. 
2. část - Nástroje komunikace s veřejnos-
tí - v této oblasti bude projekt řešit neefek-
tivní postupy veřejné správy v předávání 
informací, které podléhají zveřejnění na 
úředních deskách v rámci územního správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Pořízením nových elektronických úředních 
desek dojde k zefektivnění této komunikace 
a zejména také ke snížení administrativní 
zátěže veřejné správy (zcela odpadne vyvě-
šování listinných dokumentů). 

3. část - Vzdělávací aktivity - v této ob-
lasti bude projekt řešit problém s kvalifi-
kací některých zaměstnanců v oblastech 
souvisejících s oborem jejich působnosti. 
Všichni zaměstnanci projdou průběžným 
školením, které zajistí vlastní zaměstnanci 
úřadu (tím dojde k ušetření finančních pro-
středků) a dále se zúčastní specifických ško-
lení, jako je například problematika zákona 
o přestupcích či o registru smluv a tak dále.

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA 

Získali jsme dotaci ve výši téměř deset milionů 
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Ing. MAREK CZECHMANN 
(STAN)

Pro mě byl největší problém rozhodnout se, zda neod-
souhlasit realizaci akce a tím odmítnout již přiznanou 
dotaci ve výši téměř 37 mil. Kč. Nebo souhlasit s reali-
zací akce a tím souhlasit s navýšením investičních pro-
středků, ale s tím, že získáme moderní odborné učeb-
ny pro fyziku, chemii a matematiku včetně laboratoří, 
moderního sociálního zařízení, které je mimochodem 
ve škole, která pochází cca z roku 1900, nedostatečné 
a moderní školní kuchyni, kterou bychom stejně v nej-
bližších letech museli zrekonstruovat. Tím, že v loňském 
roce 2018 daňové příjmy značně převýšily naše očeká-
vání a také tím, že končí tzv. „unijní dotace“ a dotace 
v takové výši již pravděpodobně neobdržíme, tak u mě 
zvítězil názor akci podpořit i s tím, že bude stát více pe-
něz, než se čekalo. 

PETR HOLEČEK 
(STAN)

Vysvětlit, proč je cena rekonstrukce kuchyně a přestav-
ba pavilonu nad jídelnou tak vysoká, nemohu. Nebyl 
jsem v komisi, která hodnotila a vybírala firmu. Cena, 
která byla vysoutěžená, se mi však zdá velmi vysoká 
a neadekvátní výsledku. Zároveň si i myslím, že vybírat 
zhotovitele akce jen ze dvou nabídek je vzhledem k ná-
ročnosti díla a k výši investice také trochu málo. A proto, 
ač mám školu velmi rád a chápu i možnost dotace, přes-
to jsem pro realizaci této investiční akce nehlasoval. 

MUDr. JANA HOMOLOVÁ 
(ANO)

O soutěž měly zájem bohužel jen dvě firmy. Stála jsem 
před rozhodnutím, zda zcela nevyhovující stav školy 
konzervovat na příštích několik let a nabídku vítězné 
firmy odmítnout a vrátit dotaci asi 37 milionů Evropské 
unii, nebo tuto z mého pohledu nevýhodnou zakázku 
zadat, aby se děti měly kde stravovat, aby přibyla tří-
da a laboratoře ve škole, která je kapacitně na hranici 
svých možností. Firmy samozřejmě argumentují nedo-
statkem pracovníků na trhu, kterým musí zvyšovat pla-
ty, dražšími energiemi i vstupy. Projekt jsem podpořila, 
protože v časové tísni je třeba v tomto případě zvolit 
menší zlo. Žádná lepší varianta se totiž nenabízela.

Mgr. JINDŘICH KOHM 
(STAN)

Celý investiční záměr vnímám jako skvělý počin a jsem 
si vědom, kolik se toho okolo něho již odpracovalo. 
Na zastupitelstvu v prosinci jsme po velké diskuzi od-

hlasovali jakýsi pomyslný strop této investiční akce ve 
výši cca 88 milionů. Napříč politickým spektrem jsme 
se shodli, že i tato částka je hodně nadstandardní. Od-
hlasovali jsme to s vědomím a vírou, že se akci poda-
ří vysoutěžit levněji. To se nepodařilo, naopak se akce 
prodražila o dalších cca 20 milionů, což považuji dale-
ko za hranicí rozumné investice. Považuji za chybu, že 
zastupitelé toto rozhodnutí ještě neodložili a reagovali 
emočně na otevření obálek, které se odehrálo v den ko-
nání zastupitelstva. Osobně mě vůbec nenapadlo, že by 
toto navýšení mohlo projít. 

KSČM 
(Stanislav Hejduk a Ing. Ivan Ottis)

Podle návrhu usnesení se nehlasovalo o investici za 
103 mil. Kč, ale navýšení původního rozpočtu 87,8 mil., 
již schváleném zastupitelstvem v prosinci minulého ro-
ku, o 15 mil. Kč.

Jsou-li pochyby o přiměřenosti investice, tak měly být 
vzneseny už tehdy, protože podle našeho názoru 15% 
navýšení rozpočtu případnou odpověď na tuto legitimní 
otázku v zásadě nemění.

My jsme naopak porovnávali těchto15 mil. Kč se vše-
mi riziky, která by oddálení nebo změna strategie akce 
(časové oddělení rekonstrukce jídelny a stavby techno-
logických tříd) přinesly v případě neschválení nového 
rozpočtu. 

Je jich hodně, ale ty nejdůležitější: ztráta dotace  
37 mil. Kč, vyšší náklady při oddělení akcí (rekon-
strukce bude stejně v nejbližších letech nutná), při 
trvale rostoucích cenách stavebních prací vyšší nákla-
dy při odložení kombinované i samostatných investic, 
pravděpodobně dvojnásobná nutnost externího stra-
vování náročného pro žáky i pedagogy po dobu inves-
tice/rekonstrukce, ztráta moderních tříd, reagující na 
nanejvýš potřebný trend ve vzdělání a další.

Cena 15 mil. za vyloučení těchto rizik se nám na-
opak zdála přiměřená, a proto jsme navýšení rozpočtu 
podpořili. Lidsky k tomu přispělo i vědomí, že neschva-
lujeme ani golfové hřiště, ani rekreační středisko, ale 
moderní vzdělávací a podpůrné zařízení pro kralupské 
děti, což vždy bylo naší prioritou. Jsme si samozřejmě 
vědomi, že se jedná o značnou investici. Chceme proto 
usilovat o větší kontrolu režimu pro povolování více-
prací, které často stavbu prodražují, a budeme podpo-
rovat zástupce města při hledání úspor ve spolupráci 
s dodavatelem při vlastní realizaci akce.

Mgr. MARTIN LUKSÍK 
(ANO)

Hlasováním jsem podpořil rozvoj a modernizaci ško-
ly, zlepšení pracovních podmínek a prostředí pro žáky 

a všechny zaměstnance. Cena je výsledkem výběrového 
řízení.

NOVÁ VLNA 
(Ing. Vojtěch Pohl, Luboš Šuda,  
Ing. Luboš Truhlář,  
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.)

Plánovanou realizaci na ZŠ Komenského vnímáme ja-
ko dvě investiční akce, které jsou z provozních důvodů 
spojeny v jednu společnou. Jednou částí je přístavba 
nových specializovaných učeben včetně veškerého vy-
bavení a zázemí, a druhou je rekonstrukce jídelny s ku-
chyní. Na prosincovém jednání zastupitelstva jsme ten-
to záměr podpořili v rámci schvalování rozpočtu na rok 
2019 s vidinou praktičnosti a synergie ze spojení obou 
realizací. Při schvalování předpokládané částky nece-
lých 88 mil. Kč jsme brali v potaz nejen momentálně 
vyšší ceny stavebních prací, ale také nezanedbatelnou 
dotaci na přístavbu učeben ve výši cca 37 mil. Kč. Po 
výběrovém řízení se skutečná realizační částka vyšplha-
la na 103 mil. Kč, čímž se nepříznivě změnil poměr do-
tačních a vlastních finančních prostředků. Z našeho po-
hledu je vynaložená investice neúměrně vysoká, proto 
jsme se rozhodli na posledním zasedání zastupitelstva 
tuto spojenou investiční akci nepodpořit. 

ODS 
(Mgr. Jiřina Hereinová, Libor Lesák,  
Ing. Petr Listík, Mgr. Libor Síla, Ing. Petr Závodský)

Před zdůvodněním hlasování zastupitelů ODS je nutné 
přesně říci, o jaké stavby jde:

Jedná se o dvě stavby, které technologicky navazují, 
a proto je důvod stavby spojit a realizovat dohromady.

1) Přístavba ZŠ – dojde k nové výstavbě tří odborných 
učeben – fyziky, chemie, matematiky, dvou laboratoří 
– fyziky, chemie, tří kabinetů pro vyučující, sociálního 
zařízení pro dívky a chlapce. Všechny prostory budou 
vybaveny novým moderním technickým a počítačovým 
zařízením, které je v ceně stavby.

Součástí stavby je bezbariérový přístup do celé školy, 
včetně dvou nových výtahů.

Cena této stavby je 52 194 570 Kč bez DPH, s DPH 
63 155 430 Kč.
Proč stavět: 
} investice pro lepší budoucnost a vyšší uplatnění 
a konkurenceschopnost kralupských dětí 
} získaná dotace z IROP ve výši 36 mil. Kč (peníze pro 
město zadarmo), tj. 57 % nákladů na stavbu, tím se in-
vestice města snižuje na 27 155 430 Kč. Pokud stavět 
nebudeme, dotaci musíme vrátit
} nezpochybnitelné zvýšení kvality výuky na moderních 
zařízeních, které ve městě ani v celém ORP nejsou

U  zastupitelů při hlasování a rozhodování převážil fakt, že dojde k modernizaci objektu jako celku – budou vystaveny mo-
derní učebny, zázemí, výtahy, a to včetně přístupu k bytům v podkroví, bude opravena kuchyň, jídelna a také kanalizace, 

která byla značně poškozena při několika nedávných povodních.
Komentář jednotlivých zastupitelů a stran (v abecedním pořadí) podrobněji přiblíží celou situaci:

Náklady na opravu pavilonu   ZŠ Komenského vzrostou
■  Kralupští zastupitelé schválili v pondělí 11. února 2019 těsnou většinou hlasů jednu z nejvyšších investičních 
akcí tohoto roku, tedy přístavbu odborných učeben, rekonstrukci kuchyně a jídelny, opravu rozvodů a kanalizace 
pod daným pavilonem ZŠ Komenského náměstí, a to za cenu minimálně 103 mil. korun, přestože v rozpočtu 
města byla schválena částka 87 800 000 Kč.
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} speciální výukové programy ve spolupráci se Stře-
dočeským inovačním centrem a VŠCHT Praha, firmami 
z regionu, které dětem ukážou možnosti a připraví je na 
další vzdělávání v technických oborech
} zatraktivnění školy pro žáky i rodiče
} navýšení kapacity školy
} zvýšení prestiže města 

Pokud stavět nebudeme, musíme i tak investovat do 
rekonstrukce stávajících učeben, které již nevyhovují 
současným požadavkům na vzdělávání.

2) Rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny – dojde 
k celkové rekonstrukci kuchyně včetně nového zaříze-
ní, rekonstrukce prostorů jídelny a sociálních zařízení, 
výměny elektroinstalace, svítidel, topení, rozvodů vody 
a kanalizace.
Cena stavby 31 480 420 Kč bez DPH, 
s DPH 38 091 308 Kč.
Proč stavět:
} dlouhodobý požadavek školy na rekonstrukci zasta-
ralého vybavení kuchyně, ke které by do tří let muselo 
dojít
} 2x přemístění do náhradních stravovacích prostor 
(i pro školu Jodlova) a 2x zajištění vaření obědů pro se-
niory v jiných kuchyních za vyšší náklady (při realizaci 
přístavby musí být kuchyně uzavřena) 
} rozvody a zařízení první stavby se napojují na pavilon 
jídelny a napojit je na staré rozvody nemá dlouhou bu-
doucnost
} havarijní stav kanalizace pod pavilonem (poškozeno 
již po povodních) a časté poruchy ohrožující hygienu 
školy
} investice do majetku města

 Výběrové řízení bylo otevřené a zveřejněné na profilu 
města a ve veřejném věstníku. Přihlásit se mohl kdoko-
liv. Dle podmínek MMR a IROP musí být dotace vyčerpá-
na do 9. 4. 2020. V současné době se jedná o cenu na 
trhu srovnatelnou. 

V neposlední řadě jsme to slíbili voličům ODS v našem 
volebním programu a školství, resp. vzdělávání je naší 
prioritou. 

TOMÁŠ PEKÁREK 
(ANO)

Původní částka byla jen odhadem projektanta. Výsled-
ná vysoutěžená cena je sice vyšší, než by se nám líbilo, 
ale škola rozšíření potřebuje, protože kapacitně přestává 
stačit, a navíc investice do vzdělání se nám v příštích ge-
neracích přece vrátí. Jako člověk živící se fyzikou a chemií 
také vítám, že se bude škola moci více specializovat právě 
na tyto předměty. Rozvoj těchto věd je naše budoucnost 
a kdo ví, třeba díky novým odborným učebnám a prvotříd-
nímu vybavení najde v Kralupech ve fyzice a chemii zalíbe-
ní nějaký nový Albert Einstein. Tyto peníze rozhodně nebu-
dou vyhozeny z okna, ale stanou se skutečnou investicí.

FILIP PRANTL 
(ANO)

Ač rozhodnutí nebylo jednoduché, tak investici jsem 
podpořil. Já si myslím, že si škola rekonstrukci zaslouží, 
ale hlavně ji potřebuje. Dle slov paní ředitelky je škola 
na hranici kapacity, touto přístavbou získá nové specia-
lizované učebny a prostory pro výuku žáků, to se mi zdá 
jako dostatečný důvod pro investici.

Cena je opravdu vysoká, to je pravda. Nejsem odbor-
ník na stavebnictví, ale je všeobecně známo, že v sou-
časné době jsou ceny ve stavebnictví vyšponované na 
maximum, tím lze vysvětlit takto vysokou cenu nabídky. 
Nevíme však, jak to bude v budoucnu, proto si myslím, 
že je lepší provést přístavbu (rekonstrukci) nyní, kdy je 
také možné využít i dotaci.

MAREK ŠKABRADA 
(STAN)

Já hlasoval proti. Ne proto, že bych snad nebyl pro re-
konstrukci kuchyně a rozšíření ZŠ Komenského o nové 
učebny, ale proto, že jsme již o této akci rozsáhle disku-
tovali na zastupitelstvu při schvalování rozpočtu. Tehdy 
jsme se nakonec všichni dohodli a do rozpočtu jsme tu-

to rekonstrukci schválili ve výši 87 800 000 Kč, i když 
už i tato částka se mi zdála dosti vysoká. Nyní se pře-
stavba vysoutěžila o téměř 20 mil. výše, což už je více 
jak 100 mil. Kč a to se ještě může tato částka změnit 
dle víceprací, které se při rekonstrukci dozajista objeví. 
Nadpoloviční většině zastupitelstva se toto navýšení ale 
jevilo jako akceptovatelné a tuto investici schválili. Je 
ale důležité si i uvědomit to, že město nebude investo-
vat celou částku ze svého, jelikož již získalo dotaci ve 
výši cca 37 mil. Kč. Doufejme tedy, že rekonstrukce pro-
běhne dle plánu, bez komplikací a hlavně dle představ 
vedení města a základní školy.

JAN ŠPAČEK 
(STAN)

Už při schvalování rozpočtu se mi zdála částka 
87 800 000 Kč dost vysoká. Ale pokud bychom obdrželi 
dotaci 37 000 000 Kč, tak proč ne. Je to pro naši školu, 
naše děti a naše učitele.

O to vetší překvapení mne čekalo na pondělním 
ZM. Přišly dvě nabídky. Cenové nabídky byly podstat-
ně vyšší než předpokládaná částka. Po přečtení výše 
nabídky – 103 mil. Kč jsem myslel, že jde o vtip. Oka-
mžitě jsem si začal porovnávat cenu s cenami jiných 
akcí – přestavba obchodního domu na MěÚ – cca 
160 mil. Kč vč. DPH, rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen.
Klapálka – cca 16,3 mil. Kč vč. DPH, v ZŠ Nelahoze-
ves provedení přístavby a rekonstrukce pavilonu jídel-
ny s cílem vybudování tří tříd po 30 dětech, venkovní 
třídy na terase, sborovny - vše kompletně vybaveno, 
kompletní výměna zařízení kuchyně s kapacitou 250 
jídel, vybudování bezbariérového výtahu a přístupu – 
to vše za 12 mil. Kč. Napadlo mne, že bychom mohli 
zkusit vyvolat jednání a pokusit se cenu upravit, pro-
tože tato výše se mi zdá opravdu moc. Proto jsem se 
hlasování zdržel.

Nemám nic proti rozsahu prací a i já chci mít školu 
zmodernizovanou, aby byli spokojeni žáci, rodiče i uči-
telé. Ale ta cena se mi zdá opravdu velmi vysoká.

Náklady na opravu pavilonu   ZŠ Komenského vzrostou
ZŠ Komenského - pavilon s jídelnou, 
kuchyní, v suterénu družinou
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Dokončení ze str. 1
V Husově ulici se pak nabízí výsadba ze-

leně v součinnosti s možností parkování, 
samotná stěna by pak mohla být v ideál-
ním případě potažena například rostlinami 
nebo podobně jednoduše upravena. Výraz-
nou proměnou projde také podchod pod 
dráhou,“ říká Jindřich Karvánek, referent 
odboru realizace investic. „Z navržených 
studií vyberou radní města tu nejlepší va-
riantu. Ta se následně zapracuje do doku-
mentace týkající se čtvrté etapy přestavby 
centra města.“ Jak ovšem dále připouští, 
nejen samotná kultivace drážního tělesa 
bude znamenat zásadní obnovu daného 
prostranství. 
„Čtvrtá etapa se ponese v obdobném du-

chu, jako tomu bylo i u těch předchozích, to 
jest povrchy chodníků a komunikací z ka-
menné dlažby, instalovány budou nové la-
vičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení 
a parkovací automaty. Zároveň dojde na 
výsadbu nové zeleně, jež nahradí tu stá-
vající. Po konzultaci s odborem životního 
prostředí jsme došli k závěru, že většina po-
rostů je už na hranici životnosti. Styl nové 
výsadby bude řešen obdobně, jako je tomu 
v ostatních částech náměstí,“ uzavřel Jin-
dřich Karvánek.  

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Jaká bude finální podoba 
Husovy a Jungmannovy ulice?

Podchod ze Sokolské ulice ústící 
na Palackého náměstí
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rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ....................... 15:20 - 16:00
 POUZE 16. 4., 23. 7. a 22. 10.

 Hostibejk ................................. 15:20 - 16:00
 KROMĚ 16. 4., 23. 7. a 22. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:05 - 16:40

St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

Čt: Lidové nám. ............................. 14:00 - 14:50 
 Mlýnská ul. .............................. 15:00 - 15:50

Pá: Minice - požární zbrojnice ......... 14:00 - 14:50
 Zeměchy .................................. 15:00 - 15:50

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU

4. a 8. 3.; 1. a 5. 4.  - bioodpad
18. a 22. 3.; 15. a 18. 4. - rozměrný odpad z domácností

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00  
(10:30-11:00 polední pauza).

Jeden z návrhů budoucí 
podoby podchodu
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V eškeré spekulace ohledně úvah o nefé-
rovém vedení předvolební kampa-

ně kralupské kandidátky STAN rázně od-
mítl její lídr a nynější starosta Ing. Marek 
Czechmann: „Vedli jsme slušnou a věcnou 
kampaň. Spekulace či úvahy podobného typu 
považuji za nesmyslné.“ Mgr. Jindřich Kohm 
žádal o zveřejnění omluvy a vysvětlení si-
tuace v kralupských médiích a na veřejném 

zastupitelstvu, neboť většina zastupitelů byla 
svědkem vzájemné konfrontace na toto téma 
a vyřčení předmětné spekulace. „Součástí 
trestního oznámení byl i výčet svědectví, kde 
výše popsaná úvaha, připisující mi autorství 
anonymu, zazněla, o klasifikaci míry šíření 
lze jen spekulovat. Osobně jsem neviděl ji-
né východisko, než se bránit právní cestou, 
neboť toto obvinění vnímám jako velmi zá-

važné,“ uvedl Kohm.  Po setkání obou zastu-
pitelů došlo ke zveřejnění omluvy a vysvět-
lení situace ze strany Mgr. Martina Luksíka. 
„Tímto považuji celou záležitost za uzavře-
nou, vysvětlení situace i veřejnou omluvu od 
Mgr. Luksíka přijímám a na tomto základě 
zastavuji trestní řízení a věřím ve vzájemnou  
konstruktivní spolupráci při výkonu našich 
mandátů,“ dodává Kohm. 

Spor zastupitelů ukončen omluvou
■  Na veřejném jednání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, které se konalo 17. 12. 2018, oznámil 
zastupitel Mgr. Jindřich Kohm (STAN), že podal na Okresní státní zastupitelství v Mělníku podnět k prošetření 
podezření ze spáchání trestného činu na Mgr. Martina Luksíka (ANO 2011). 

„Mgr. Luksík mě veřejně označuje za autora 
hanobícího anonymu jeho osoby, který se 
objevil při letošní předvolební komunál-
ní kampani. Používání podobně podlých 
praktik je pro mě lidsky nepřijatelné, ne-
slučuje se s mým naturelem a dotýká se mé 

důstojnosti a cti.  Jako velmi aktivní člověk 
ve veřejném životě města jsem se nikdy ne-
styděl ani nebál vyjádřit veřejně své názory. 
Nerozumím důvodu obvinění, ani osobní 
konfrontace k ničemu nevedla, nezbývá mi 
tedy nic jiného, než se proti tomuto osočení 

bránit právní cestou a žádat vysvětlení a ve-
řejnou omluvu,“ vysvětlil své důvody k po-
dání podnětu Kohm. V průběhu vyšetřování 
Policií ČR došlo k setkání obou dotčených 
zastupitelů, jehož výstupem je níže uvedená 
omluva Mgr. Martina Luksíka.

OMLUVA ZASTUPITELE MGR. MARTINA LUKSÍKA

Vměsíci září, v době vrcholící komunální volební 
kampaně, byly občanům po městě, zejména v lo-

kalitě sídliště Cukrovar a Lobeček, vhazovány do poš-
tovních schránek dva letáky, které popisovaly údajné 
negativní vnitřní praktiky v kralupském uskupení ANO 
a mé aktivity z pozice veřejného činitele. Oba letáky 
byly podepsány fiktivní osobou.

Osobně takovéto způsoby vedení volebních kam-
paní odmítám a nikdy jsem se jich jako organizátor 
nebo návodce nezúčastnil. Jejich existenci beru bo-
hužel jako reálnou skutečnost, kterou nezměním, 
a která ve volbách poškodila kralupské uskupení ANO 
a i mou osobu.

V úzkém okruhu osob, které se 
zúčastnily voleb jako kandidáti na 
různých volebních kandidátkách, 
jsem na dotazy, o kom si myslím, že 
je skutečným autorem uvedených le-
táků, řekl, že si je potřeba odpovědět 
i na dotaz, komu letáky mají pomo-
ci..., a že vzhledem ke skutečnosti, že  
p. Kohm je několikaměsíčním šéfem kampaně STAN, 
tak se dá předpokládat, že i on by mohl být autorem, 
že na to má dostatek mediálních znalostí a zkušenos-
ti, jak to takto čtivě sepsat. Zdůrazňuji, že jsem tuto 
úvahu nikdy nevyslovil veřejně a ani ji nešířil prostřed-

nictvím sociálních sítí nebo přes ji-
né osoby.

V návaznosti na uvedené souvis-
losti se tímto Mgr. Jindřichu Koh-
movi omlouvám za mou výše uvede-
nou vyslovenou úvahu a jsem rád, 
že jsme si byli schopni o této nepří-
jemné situaci společně popovídat 

a věřím, že jsme vše publikací této omluvy definitivně 
překonali a nic nám nebude v budoucnu bránit spo-
lečně spolupracovat v zastupitelstvu města.

MARTIN LUKSÍK,
V KRALUPECH NAD VLTAVOU 10. 1.  2019

Přijetí omluvy s vysvětlujícím dodatkem

Ustavující zasedání 
zastupitelů se uskutečnilo  

31. října 2018.
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Všichni respondenti dostali stejné otázky: 

IVANA PACHOLÍKOVÁ 
(STAN)

1. Kde v současné době pra-
cujete?
Studovala jsem na Dvořáko-
vě gymnáziu a poté na VŠCHT 
Praha obor Měřící a automati-
zační technika. Při studiu jsem ješ-
tě absolvovala postgraduál na Pedagogické fakultě UK 
obor učitelství odborných předmětů. Když jsem dokon-
čila vysokou školu, nastoupila jsem na chemickou prů-
myslovku u nás v Kralupech na rok jako učitelka che-
mie. Po mateřské dovolené, kdy se mi po těsně sobě 
narodily dvě dcery, jsem dostala nabídku učit matema-
tiku a informatiku na základní škole J. A. Komenského. 
Jako zástupkyně ředitelky jsem zde již více než 20 let.

2. Jak byste definovala svůj vztah ke Kralupům?
Od narození žiju v Kralupech. Prožila jsem tady dět-
ství, svoje první lásky, našla si tady partnera, bydlení 

a vychovala dvě dcery. Celý život i v Kralupech pracu-
ji a také jsem za Kralupy hrála basketbal. Mám tady 
také maminku, která je mojí celoživotní oporou. Už 
více než 20 let bydlím s manželem v domku u kralup-
ského koupaliště. Hned za domem máme pole, přes 
které se dostanu do nově vybudovaného parku a krás-
nou procházkou po pobřeží Vltavy až do Veltrus a dá-
le. Přírodu v okolí mého bydliště si užívám každý den 
při procházkách s naším pejskem. Město Kralupy mi 
přijde jako ideální místo na bydlení. Díky tomu, že je 
situované jen kousek od Prahy, mohu si užívat vše, co 
hlavní město nabízí kdykoliv se mi zachce, ale záro-
veň se vždycky moc ráda na konci dne vrátím zpátky 
do mého klidu. Stejně tak po každé krásné dovolené. 
Určitě bych neměnila.

3. Jaké máte cíle v komunální politice? 
Do komunální politiky jsem se poprvé dostala již v ro-
ce 2014 jako zastupitelka a členka finančního výboru. 
Ve výboru jsem se snažila zjednat nápravu v těch vě-
cech, které mne často nejen jako zástupkyni ředitel-

ky školy vadily. V loňských komunálních volbách, kdy 
jsem opět kandidovala za Hnutí starostů a nezávislých 
a které jsme zase vyhráli, jsem dostala důvěru a stala 
se radní v kralupském zastupitelstvu. Práce pro měs-
to má pro mě smysl, baví mne a vždy mě potěší, když 
se podaří prosadit něco, co vyvolá u občanů kladnou 
reakci – přeměna centra, rekonstrukce komunikací, 
péče o zeleň a parky, budování dětských hřišť, rekon-
strukce škol a školek. K těm posledním aktivitám mám 
jako učitelka obzvlášť blízko. Podařilo se toho hodně, 
ale stále jsou oblasti, které nás, Kralupany, trápí – ob-
chvat města, který se řeší už léta, dokončení náměstí 
s přestavbou pivovaru pro zázemí ZUŠ, DDM, knihovny 
a městského muzea, zvětšování parkovacích míst na 
sídlištích a také v blízkosti nádraží. Máme v Kralupech 
skvěle zajištěnou péči o soběstačné seniory v Domě 
s pečovatelskou službou, chybí tu ale dům se stálou 
zdravotní péčí a denním stacionářem, který by pomohl 
seniorům i jejich rodinám. Na prosazování této inicia- 
tivy i všech ostatních bych se chtěla dále jako radní 
podílet.

MAREK ŠKABRADA 
(STAN)

1. Kde v současné době pra-
cujete?  
Již 11 let pracuji jako ob-
chodník-technik ve finské 
firmě Metso Czech Republic, 
s.r.o., která sídlí v Kralupech.

1. Jak byste definoval svůj vztah ke Kralupům?
Od narození žiji v Kralupech nad Vltavou - Minicích. 

Mnozí mě znají především jako starostu Sboru dob-
rovolných hasičů v Minicích. Mezi mé koníčky patří 
kromě hasičiny také sport, cestování, nebo třeba mo-
derování různých kulturních akcí. Dále jsem členem 
prezidia Svazu hudebníků ČR a prezidentem Sekce 
mažoretek tohoto svazu. Kromě mých koníčků je tedy 
mým zájmem i kultura. 
Na Kralupech mi velice záleží. A to byl i jeden z důvo-
dů, proč jsem do komunální politiky šel. Osud našeho 
města mi totiž není lhostejný. 

3. Jaké máte cíle v komunální politice? 

Tak především to, abychom plnili a prosazovali náš 
volební program. Abychom o vážných tématech nejen 
diskutovali, ale dokázali společně v koalici i rozhod-
nout. V politice jsem se angažoval již v minulém vo-
lebním období, ale do zastupitelstva jsem se bohužel 
nedostal. Pracoval jsem tak alespoň jako člen kulturní 
komise. Nyní jsem nejen v zastupitelstvu, ale i v radě 
města. Doufám, že ty, kteří mne volili, nezklamu. Před 
námi je spousta práce a je potřeba, abychom nepole-
vili. Za poslední roky se Kralupy pomalu, ale jistě mění 
k lepšímu a já věřím, že se nám podaří v tomto trendu 
minimálně pokračovat. 

PETR LISTÍK 
(ODS)

1. Kde v současné době pra-
cujete? 
Jsem již delší dobu živnost-
ník, tedy OSVČ, jak zní ofi-
ciální zkratka. Fakticky se má 

pracovní činnost odehrává v Kralupech nad Vltavou 
a okolí. 
 
2. Jak byste definoval svůj vztah ke Kralupům?
Svůj vztah ke Kralupům bych popsal jako vztah člově-
ka ke své rodné obci, ve které chodil do školy, ve které 
celý život pracoval a ve které také žije s celou svou ro-
dinou a hodlá zde žít i ve zbytku svého života.

3. Jaké máte cíle v komunální politice? 
Jako cíl svého působení v komunální politice vidím 
rozumnou správu veřejných věcí, znamenající takový 
rozvoj našeho města, aby se nám tady co nejlépe žilo. 
Pokud to bude možné, tak přispět k tomu, aby správa 
veřejných věcí byla ku prospěchu našich občanů a ne-
komplikovala jim život víc, než je nutné. 

VLADIMÍR VYMĚTALÍK 
(Nová VLna)

1. Kde v současné době pra-
cujete?
Jsem jednatelem společ-
nosti sídlící v Kralupech 
nad Vltavou, která se zabývá 
projektovou činností ve výstav-
bě se specializací na zateplování budov. Dalšími 
činnostmi, které profesně vykonávám, je například 
provádění stavebního dozoru a diagnostiky staveb. 

V rámci technického poradenství se mimo jiné podí-
lím na vývoji stavebních výrobků a následně zajišťuji 
potřebné zkoušky a dokumenty pro jejich uvedení na 
trh. V současné době působím také na pozici mís-
topředsedy představenstva Cechu pro zateplování 
budov ČR, z.s.
 
2. Jak byste definoval svůj vztah ke Kralupům?
V Kralupech nad Vltavou nebo nejbližším okolí žiji celý 
život. Mám zde rodinu, přátele, sportuji za místní oddíl 
a pracuji zde. Považuji se za Kralupáka, který má pře-
hled o dění ve městě a má rád místní prostředí. Kralu-

py nad Vltavou považuji za místo, kde se člověk může 
realizovat ve svých sportovních, kulturních, společen-
ských a pracovních činnostech.   
 
3. Jaké máte cíle v komunální politice? 
Vždy mě zajímalo dění ve městě. Jak z pohledu spor-
tovních a kulturních akcí, tak z pohledu rozvoje města, 
a to především ve stavební a dopravní oblasti. To byl 
hlavní důvod, proč jsem se rozhodl podílet na součas-
né i budoucí podobě města a jeho okolí. Za důležitou 
považuji vzájemnou komunikaci, která povede k vytvo-
ření funkčního a příjemného prostředí kolem nás.

V radě města je jediná žena
■  Po komunálních volbách v minulém roce byla na říjnovém ustavujícím zasedání zastupitelstva jmenována 
nová sedmičlenná rada města. Patří do ní starosta a místostarostové, přičemž rozhovory s nimi přinesla 
předešlá vydání Zpravodaje. Dnes představíme další čtyři radní.
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K e konci veřejného jednání kra-
lupského zastupitelstva v pondělí  

11. února 2019 neuvolněný zastupitel 
Tomáš Pekárek osobně zveřejnil svo-
ji rezignaci z čela kralupského hnu-
tí ANO, jakož i rovněž z čela hnutí ob-
lastního. Novou hlavou kralupského 
hnutí ANO je bez velkého překvapení 
další neuvolněný kralupský zastupi-
tel Martin Luksík, ředitel místní ZŠ. 
Jako zásadní důvod své rezignace Peká-

rek označil především svůj volební ne-
úspěch v posledních obecních volbách. 
Kralupský zastupitel Pekárek je velmi 
oblíbeným diskutérem na místních FB 
sítích, kde na občanské podněty vždy 
reaguje téměř okamžitě. Od konce října 
2018 je Tomáš Pekárek svými kolegy za-
stupiteli rovněž ustanoven do prestižní 
funkce předsedy kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Kralupy n. Vlt.

MARTIN TLUSTÝ

V letošním roce čeká Středo-
český kraj příprava nového 

Střednědobého plánu rozvo-
je sociálních služeb na období 
2020-2022. Do tvorby plánu 
bychom rádi zapojili také oso-
by z řad veřejnosti  a subjek-
ty, které mohou prostřednic-
tvím svých odborníků přinést 
poznatky z praxe a návrhy na 
změny problematických oblastí. 

Pokud máte zájem zapojit se 
do procesu tvorby nového plánu, 
který by měl zlepšit dostupnost 
sociálních služeb, můžete nás 

kontaktovat prostřednictvím 
formuláře na tomto odkaze htt-
ps://goo.gl/forms/sd2OpEE-
e2qdli9Zi2. Na základě vašich 
návrhů některé z vás případně 
oslovíme s žádostí o zapojení se 
do pracovní skupiny. 

Účast ve skupině není honoro-
vána, předpokládáme, že dle te-
matického zaměření se skupina 
sejde v tomto roce 1-3x v Praze.  

JAKUB ŠLAJS,

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONCEPCE 

A METODIKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrová řízení:
 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ A SPECIÁLNÍ 

STAVEBNÍ ÚŘAD, V RÁMCI ODBORU 
DOPRAVY MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

REFERENT ODBORU DOPRAVY MěÚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU – AGENDA 

SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Požadavky: 
› vzdělání: VoŠ nebo VŠ minimálně v bakalářském studijním 
programu,
› praxe a výkon správních činností ve veřejné správě vítány,

Pracovní náplň:
› výkon činností státní správy v přenesené působnosti ve věcech 
silnic II. a III. tříd na území správního obvodu MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu,

› výkon činností silničního správního úřadu ve věcech silnic  
II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací,

› výkon činností speciálního silničního stavebního úřadu  
ve věcech silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných 
účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství,

› souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti 
provozu na pozemních komunikacích.

› řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.

Místo a způsob podání přihlášek:
› osobně do podatelny MěÚ,
› písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Bc. Tereza 
Pulcová, Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 

Přihlášky NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 
Kompletní znění obou výběrových řízení včetně jejich odlišnosti 
v pracovní náplni je uveřejněno na úřední desce MěÚ.

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Šéf kralupského hnutí ANO rezignoval

Vlevo Mgr. Martin Luksík, 
ředitel ZŠ V. Havla, 

vpravo Tomáš Pekárek 
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- pro školní rok 2019/2020 - se uskuteční

v úterý 2. 4. 2019 a ve středu 3. 4. 2019 
od 14:00 do 17:00 ve všech kralupských základních školách

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.
K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce  
a rodný list dítěte.

!!! V současné době je připravována úprava spádových obvodů 
pro kralupské ZŠ, která bude zveřejněna v druhé polovině mě-
síce března 2019. Prosím, sledujte stránky mestokralupy.cz.

Zápis do 1. třídy

Zapojte se do přípravy 
plánu sociálních služeb
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M ěsto Kralupy nad Vltavou nabí-
zí i v letošním roce možnost sbě-

ru bioodpadů do speciálních bionádob. 
V současné době této služby využívá téměř  
730 domácností, které své vytříděné bio-
odpady ukládají do biopopelnice, kte-
rou mají odkoupenu nebo v pronájmu od 
svozové společnosti. Každoročně se tím-
to způsobem vytřídí zhruba 300 tun bio-
logicky rozložitelného odpadu, který je 
následně uložen na kompostárnu. 
Svoz bude probíhat vždy 
ve středu 1x za 14 dnů 
v období od dubna do 
listopadu. Datum prv-
ního svozu připadá v  tom-
to roce na středu 3. dubna 
2019 a poslední svoz pro-
běhne ve středu 27. listopa-
du 2019.

Občanům, kteří se do 
sběru bioodpadu zapojili 
již v předchozích 
letech, budou sběrné 
nádoby vyváženy 
automaticky. 
Není nutno se 

do systému svozu bioodpadu 
každoročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, odboru životního 
prostředí, kde dostanou veškeré informa-
ce o této službě. Kontaktní osobou je pa-
ní Helena Traxlová (tel.: 315 739 944,  
2. patro – číslo dveří 216). 

Cena za roční pronájem biopopelnice 
o objemu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 140 

litrové nádoby je cena stanovena na 
184 Kč za rok včetně DPH. 

Zájemci si také mohou spe-
ciální bionádobu odkoupit do 
svého vlastnictví od dodava-

tele služby, kterým je společ-
nost FCC Regios, a.s.

Cena biopopelnice:
140 litrů -  1 127 Kč včetně DPH 
240 litrů -  1 403 Kč včetně 

DPH
Náklady na svoz a uložení bio-

odpadu na kompostárnu bude 
stejně jako v předcházejících le-
tech hradit za své občany Město 
Kralupy nad Vltavou.

A jaké biologicky rozloži-

telné odpady rostlinného původu je 
možno do bionádob ukládat?
} listí, tráva, plevel, seno
} zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, 
květiny, stará zemina z květináčů apod.
} kousky větví keřů a stromů (posekané, 
nastříhané, pořezané nebo zpracované 
štěpkovačem), piliny, hobliny, kůra
} spadlé ovoce
} zbytky zeleniny a ovoce (včetně citruso-
vých plodů)
} čaj, káva
} skořápky ořechů 
} exkrementy drobných domácích zvířat
} neznečištěný kuchyňský odpad rostlin-
ného původu  

Co v žádném případě do bionádo-
by nepatří?
} maso, kosti
} oleje a tuky
} tekuté a mastné potraviny
} obaly od potravin
} uhynulá zvířata
} anorganický kočkolit

HELENA TRAXLOVÁ,

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ 

V současné době je podle Plánu odpado-
vého hospodářství ukončeno zakládání 

nových skládek, mohou být pouze stávající 
rozšiřovány. Blíží se také konečný zákaz 
skládkování, nejpozději kolem roku 2030. 
To zvyšuje nároky na třídění všech využi-
telných složek odpadu, včetně dosud nepo-
vinného biologicky rozložitelného (kom-
postovatelného) odpadu. 

Kralupský odbor životního prostředí po-
skytuje zdarma všem zájemcům z řad ma-
jitelů domků pravidelný svoz bioodpadu. 
Probíhá jednou za 14 dnů od dubna do lis-
topadu. Zájemci se mohou hlásit na odbo-
ru životního prostředí. Občané v sídlištní 
zástavbě mají také možnost zapojit se do 
třídění bioodpadu. Stačí, když se domlu-
ví několik sousedů ze vchodu na pořízení 
nádoby. 

Kovy lze také vytřídit a odnést do sběr-
ného dvora technických služeb (dále jen 
TS), do Kovošrotu Kralupy nebo Českých 
sběrných surovin. Do sběrného dvora TS 
také patří nebezpečné odpady, např. zbyt-
ky barev, ředidel, hnojiv a postřiků. Ne-
spotřebované léky a přípravky vracíme do 

kterékoli lékárny. Při mytí, praní a úklidu 
je dobré používat jen nezbytně nutné mi-
nimum čisticích prostředků, pokud možno 
ekologicky šetrných. 

Menší elektrospotřebiče odkládáme do 
červených nádob. Baterie, žárovky a zářiv-
ky, kromě obyčejných (dnes označovaných 
jako topná tělesa) lze vhodit do k tomu ur-
čených nádob rozmístěných ve městě.

Třídění veškerých plastů do žlutých kon-
tejnerů je dnes již ve většině domácností 
běžné. Proč vhazovat do těchto nádob vše-
chen plast? Část takto získaného materiá-
lu, kterou nemůže zpracovatel recyklovat, 
se namísto skládkování spálí při vysokých 
teplotách, což je šetrnější k životnímu pro-
středí. Nejlepší je ovšem stejně omezit po-
užívání plastů na minimum. 

Obaly tetrapack vhazujeme zmáčknuté 
a zašroubované (kvůli zápachu je to takto 
vhodnější) do k tomu určených označených 
nádob, u nás oranžových. 

Sklenice ani nemusíme vymývat, jest-
liže je uzavřené vhodíme do příslušného 
kontejneru, protože zpracovatelé jsou vy-
baveni automatickým separátorem víček 

a zbylé potraviny uvnitř se během tavení 
v rozžhavené sklovině spálí.

Pokud jde o papírový odpad, také tady 
platí, že všechen patří do modrých kontej-
nerů, s výjimkou mastných nebo jinak zne-
čištěných obalů. Účtenky na termopapíru 
(tedy běžné EET), vlakové jízdenky apod. se 
do tříděného papíru rovněž nemají vhazo-
vat, protože čerň na nich použitá způsobuje 
problémy při zpracování (znesnadňuje pro-
ces rozvláknění) a personál u třídicí linky 
je jen těžko může odstraňovat. Ty tedy patří 
do zbytkového směsného odpadu v černých 
nádobách. 

A když to takto jednoduše všechno vy-
třídíme, směsného odpadu nám zbude jen 
trošku na dně popelnice a ještě se s dob-
rým pocitem, že jsme něco udělali pro pří-
rodu, projdeme k nejbližším recyklačním 
nádobám. 

Další podrobnosti o třídění jsou uvede-
ny např. na webových stránkách www.jak-
tridit.cz.

LENKA STROUHALOVÁ,

JAN TUROŇ, 

OBČANÉ KRALUP

Sběr bioodpadů probíhá přímo z domácností 

Kam s bioodpadem nebo kovy?
■  S naším relativním luxusem v porovnání s časy Jana Nerudy máme mnohem více věcí na vyhození než jeden 
zpropadený slamník, což je pochopitelně nutné řešit, a to co nejšetrněji k životnímu prostředí a s ohledem na 
život dalších generací. Naštěstí máme více možností než svého času chudák Jan Neruda. 
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střípky z linky 156 � 
u 21. 1. v 17:27 na l. 156 oznámila paní L., že na nám. 
J. Seiferta u č. p. 745 leží muž. Hlídka MP na místě 
zjistila muže ve zjevně podnapilém stavu, který byl při 
vědomí a bez viditelných známek zranění. Jelikož bylo 
u muže podezření na intoxikaci alkoholem, byla DS MP 
na místo přivolána RZS. V muži byl ztotožněn pan V., 
který byl následně RZS odvezen do nemocnice Slaný. 

u 24. 1. v 10:54 na l. 156 oznámila paní T., že 
pod schody MěÚ Kralupy leží muž, který je zřejmě 
pod vlivem alkoholu. Muž měl dle svědků spadnout 
ze schodů, bez cizího zavinění. RZS byla na místo 
přivolána kolemjdoucími občany. Hlídka MP po 
příjezdu na místo zjistila, že se jedná o pana V., 
který byl dne 21. ledna odvezen RZS do nemocnice 
z důvodu podezření na otravu alkoholem. Pan V. byl při 
vědomí, zjevně pod vlivem alkoholu a neměl viditelné 
známky zranění. RZS po příjezdu pana V. převzala do 
péče a převezla jej do nemocnice. 

u 26. 1. v 10:21 na l. 156 oznámil zaměstnanec 
ostrahy OD Tesco záchyt zloděje. Po příjezdu hlídky MP 
na místo oznamovatel pan K. hlídku informoval, že muž 
podezřelý z krádeže již prodejnu opustil. Dále uvedl, že 
viděl na KDS OD muže, který se pohyboval po prodejně 
u regálu s čokoládami. Po nějaké chvíli neznámý muž 
vytáhl ze své bundy tašku a začal do ní vkládat několik 
kusů čokolád. Posléze prošel pokladní zónou, kde 
jej pan K. zastavil a požádal muže, zda je ochoten 
předložit k nahlédnutí účtenku o zaplaceném zboží 
a obsah nákupní tašky. To muž odmítl učinit a tak jej 
pan K. požádal o setrvání na místě do příjezdu hlídky 
MP. V tu chvíli muž tašku položil na zem a prodejnu 
opustil. Následně bylo zjištěno, že v tašce bylo  
58 ks značkových čokolád v celkové hodnotě  
4 344, 20 Kč, tyto byly v nepoškozeném stavu vráceny 
zpět do prodeje. Pan K. uvedl, že přestupek a podezřelý 
muž jsou zaznamenány na KDS. Z důvodu podezření 
přestupku proti majetku byla věc postoupena na MěÚ 
Kralupy k dalšímu opatření.

u  31. 1. v 16:30 při kontrolní činnosti lokality 
Hostibejk oslovil hlídku MP pan K., který hlídce sdělil, 
že mu byl ze soukromého neoploceného pozemku 
v ulici Nad Lobčí odcizen kovový odpad. Tento odpad 
pocházel z rekonstrukce jeho domu. Dále oznamovatel 
pan K. hlídce uvedl, že k tomuto odcizení mělo dojít již 
dne 29. ledna v dopoledních hodinách. Svědkem celé 

události je dle oznamovatele soused z vedlejšího domu. 
Ten údajně viděl na určené místo přijet bílou dodávku 
s korbou. Z uvedené dodávky měli vystoupit dva muži 
a na korbu vozidla poté naložit z pozemku pana K. 
kovový odpad. Vozidlo stačil soused pana K. vyfotit, 
ovšem bez viditelné RZ. Hlídkou MP byla pořízena 
fotodokumentace místa, kde se měl odpad nacházet. 
Na základě zjištěných informací byly následně DS MP 
prohlédnuty záznamy KDS ze dne 29. ledna, na nichž 
byla v dopoledních hodinách dodávka odpovídající 
popisu zaznamenána, s viditelnou RZ. Celá věc byla 
předána na MěÚ Kralupy k dalšímu šetření.

u 1. 2. v 01:27 na l. 156 oznámila paní V., že na sídl. 
V Zátiší byla její kamarádka fyzicky napadena. Hlídka 
se dostavila na místo za použití VRZ, kde se spojila 
s oznamovatelkou a napadenou ženou. Poškozená 
uvedla, že byla fyzicky napadena svým přítelem, který 
před příjezdem hlídky MP z místa odešel. Žena měla 
na obličeji krvavé zranění a zjevné pohmožděniny. Na 
místo byla přivolána PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření. Prostřednictvím DS MP byla na 
místo přivolána RZS, která následně ženu převezla 
do nemocnice Slaný.

u 1. 2. v 08:11 byla DS MP Kralupy přijata žádost OO 
PČR o poskytnutí součinnosti hlídce PČR s odchytem 
psa. Ten měl dle přijatého oznámení napadnout ženu 
v ulici Dr. E. Beneše poblíž č. p. 607. Dále byla na 
místo vyslána RZS. Hlídka MP a PČR na místě zjistila, 
že k napadení psem nedošlo. Žena, která se v místě 
nacházela, uvedla, že se procházela se psem své 
známé. Šlo o psa rasy bígl, který při rozběhnutí 
škubnul vodítkem tak, že žena upadla a zranila se 
v oblasti hlavy, poté pes utekl. Zraněná žena sdělila 
nacionále majitelky psa a byla následně odvezena 
RZS na chirurgii. Pes byl hlídkou MP Kralupy odchycen 
a předán majitelce, která byla již o vzniklé situaci 
informována.

u 2. 2. v 18:12 hlídka MP byla vyslána do ulice 
Šafaříkova č. p. 919, kde se mělo z bytu v prvním 
patře ozývat volání o pomoc. Hlídka se za použití VRZ 
dostavila na místo, kde byl již přítomný HZS. Hasiči 
otevřeli oznamovatelkou označený byt, ve kterém se 
nacházel starší muž volající o pomoc. Hlídka v muži 
ztotožnila pana L., jenž uvedl, že upadl a nemohl se 
zvednout. Pan L. nejevil žádné viditelné známky zranění. 

Dále byla na místo přivolána RZS, která si jej převzala 
do péče. Hlídka za přítomnosti hasičů a PČR byt řádně 
uzamkla a klíče předala panu L., který byl následně RZS 
převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.

u 8. 2. v 17:22 bylo na l. 156 přijato oznámení od 
pana B., že na Palackého nám. před vchodem do 
kostela sedí na lavičce muž, který je promočený 
a vypadá zmateně. Hlídka MP v místě zjistila, že se 
jedná o pana S., který je již nějakou dobu osobou 
bez přístřeší. Pan S. měl viditelná zranění v oblasti 
hlavy a podlitinu na obličeji, byl při vědomí a s hlídkou 
komunikoval. Prostřednictvím DS MP byla na místo 
přivolána RZS. Pan S. uvedl, že ke zranění nejspíš 
přišel v průběhu epileptického záchvatu, který 
prodělal v dopoledních hodinách téhož dne. Lékař RZS 
po příjezdu na místo rozhodl o převozu do nemocnice 
k ošetření, to však pan S. odmítnul. Lékař pana S. 
ošetřil na místě a ten poté místo opustil. 

u 16. 2. v 19:24 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od pana M., že na sídl. V Zátiší se na dětském hřišti 
pohybuje skupina dětí, které jsou zřejmě pod vlivem 
alkoholu, chovají se nevhodně a vulgárně obtěžují 
kolemjdoucí občany. Hlídka MP na místě zjistila pět 
mladistvých osob, které u sebe měly otevřenou láhev 
rumu a otevřenou krabici červeného vína. Mladiství 
přiznali, že alkohol požili. Na místo byla přivolána 
pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy a hlídka OO PČR. 
U přítomných mladistvých byla provedena orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, 
s výsledkem pozitivním do jednoho promile alkoholu. 
Alkohol těmto nezletilým měla poskytnout osoba, 
jejíž totožnost neznají. Mladiství byli za přítomnosti 
pracovnice OSPOD převezeni hlídkou PČR na služebnu 
OO PČR, kde byli následně všichni nezletilí předáni 
svým zákonným zástupcům. Celá věc byla postoupena 
na MěÚ Kralupy k dalšímu šetření. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY 

DS MP – dozorčí služba městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
KDS – kamerový dohlížecí systém
VRZ – zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení

na dobu určitou (3 roky)
Požadavky: 
} minimálně ukončené základní vzdělání, 
vyšší vzdělání výhodou, 
} státní občanství ČR, plnoletost, 
} způsobilost k právním úkonům, bezúhon-
nost, 
} znalost města Kralupy nad Vltavou, 
} fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost.
Nástup od 1. 5. 2019. 
Místo a způsob podání přihlášek: 

} osobně na Městskou policii Kralupy nad 
Vltavou,
} písemně na adresu: Městská policie Kra-
lupy n. Vlt., k rukám ředitele, Hálkova 991, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. V případě do-
tazů kontaktujte manažera prevence krimi-
nality Mgr. Nikolu Horákovou na tel. č. 777 
798 401 nebo e-mailu: nikola.horakova@
mestokralupy.cz. 

Celé znění výběrového řízení je uveřej-
něno na úřední desce MěÚ Kralupy n. Vlt.

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlásil 
výběrové řízení na dvě pracovní místa: 

TRAGÉDIE ROK POTÉ
Ve čtvrtek 22. 3. 2018 došlo na silničním distribuč-
ním terminálu před areálem rafinérie v Kralupech 
k explozi bez následného požáru na jedné z prázdných 
skladovacích nádrží, která nebyla v provozu. O život 
zde přišlo šest osob, další dva muži byli zraněni. 

Vyšetřování loňské tragédie stále probíhá v několi-
ka úrovních. K datu uzávěrky nebylo ještě dokončeno.

„Okamžitě po události jsme dodavatelské firmy 
vyzvali k opakovanému proškolení svých pracovní-
ků a my sami jsme zintenzivnili průběžné kontroly 
dodržování přísných bezpečnostních a pracovních 
předpisů. Závěry našeho interního šetření jsme 
v nedávné době poskytli Policii České republiky, 
a vzhledem k tomu, že vyšetřování stále probíhá, 
nebudeme v tuto chvíli sdělovat bližší podrobnos-
ti,“ vyjádřil se k celé situaci vedoucí odboru externí 
komunikace společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Mgr. Pavel Kaidl.

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE 
KRALUPY NAD VLTAVOU
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Ekologické centrum Kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.) Návštěvní doba: Po-Pá 8:00-18:00 hod. 

}  analyzuje informace o stavu životního prostředí ve Středočeském kraji
}  poskytuje veřejnosti aktuální informace o životním prostředí
}  informuje obyvatele o stavu životního prostředí
}  propaguje ekologická témata mezi veřejností, 
 zejména dětmi a mládeží

}  pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
}  poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí 
 a plnění legislativních povinností
}  zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, 
 veřejnou správou a veřejností

Děsivým faktem je, že jeden litr oleje 
může kontaminovat až 250 tisíc litrů 

vody. Kromě toho dochází k únikům také 
jiných chemikálií, odpadních vod, odpadů 
z živočišné výroby, kalů apod. Ve většině 
případů může za vznik havárií nepozornost 
či nedbalost člověka, u pětiny případů se 
jedná o technickou závadu. 

Odstraňování následků havárií spoje-
ných s únikem znečišťujících látek je slo-
žitý, technicky, časově a finančně náročný 
proces. Nicméně dopady na životní pro-
středí lze omezit rychlým a odborným zá-
sahem, pokud jsou realizovaná opatření 
správná. 

V případě zásahu na povrchovém toku 
se postup volí především s ohledem na 
charakter znečišťující látky. Přítomnost 
ropných uhlovodíků ve vodách je často 
patrná podle skvrn nebo olejového filmu 
na hladině. Zhruba 50 l oleje stačí po-
krýt 1 km2 vodní plochy souvislou vrst-
vou. Další významnou negativní vlast-
ností ropy a ropných látek je jejich velmi 

malá biodegradovatelnost. To znamená, 
že přirozený samočisticí proces probíhá 
velmi pomalu.

Látky plovoucí na hladině vody je nutné 
co nejrychleji plošně ohraničit, omezit a ná-
sledně odstranit. K ohraničení a omezení 
znečištění se používají různé typy překážek 
na principu norných stěn. Takzvané sor-
benty nasají škodliviny a z vodní hladiny 
se následně odstraňují shrabováním. 

Se zajímavým a celosvětově úspěšným 
řešením přišel chemický koncern Unipe-
trol, když ze sazí, do té doby vedlejšího 
produktu, začal vyrábět přípravek vhodný 
k ekologickému řešení ekologických ha-
várií a čištění spalin v teplárnách a spa-
lovnách. Chezacarb je produktem zplyňo-
vacího procesu těžkých ropných zbytků. 
Výrobna Chezacarbu v Litvínově je jedinou 
technologickou jednotkou svého druhu na 
světě, kde se od osmdesátých let 20. sto-
letí využívá sazová voda (vedlejší produkt 
z výrobny zplyňování mazutu) pro výrobu 
ekologicky prospěšného produktu – sazo-

vých peletek. Tyto jsou ideální pro použití 
na silnicích při odstraňování následků do-
pravních nehod, ale své uplatnění najdou 
také ve výrobních halách, provozech, na 
stavbách, v zemědělství a v lesním hos-
podářství. Vysoce vodivé saze Chezacarb 
na sebe dokážou úspěšně vázat škodlivé 
i nebezpečné látky z plynů, par i kapalin. 
Lze je tedy použít do různých filtrů při čiš-
tění spalin v teplárnách i spalovnách, ale 
také při likvidaci ekologických havárií na 
řekách, kde na sebe velmi účinným způ-
sobem váží ropné látky. Kilogram Cheza-
carbu je schopen, podobně jako vysušená 
mořská houba, do sebe vstřebat i více než 
osm litrů uhlovodíků. 

Saze se vstřebanými nečistotami jsou po-
té ekologicky spáleny, případně uloženy na 
adekvátně zabezpečených skládkách. Mož-
ností je rovněž jejich regenerace. Ve všech 
uvedených případech musí být zvolený po-
stup v souladu se zákonem o odpadech.

JANA KRÁTKÁ,

EKOCENTRUM KRALUPY

Vneděli 17. února 2019 kolem půl 
sedmé večer byl operátorům HZS 

ČR nahlášen rozsáhlý požár dřevěné-
ho objektu na kralupském psím cvičišti. 
Do boje s ohnivým kohoutem vyrazili kra-
lupští hasiči státní i drážní, jakož i dobro-
volní hasiči z Kralup a Minic. Ke zdolání 
běsnícího ohnivého živlu, jehož několika-
metrové šlehající plameny si doslova s gus-
tem pochutnávaly na místní dřevěné klu-
bovně psího výcvikového spolku, byly 
nasazeny hned dva C proudy najednou. 
Velmi důrazná aplikace klasického požár-
ního útoku za použití standardních hadic 
s proudnicemi v rukou hasičů slavila brzy 
svůj úspěch!

Následně pak hasiči přistoupili k dohašo-
vání a hledání případných skrytých ohni-
sek, přičemž tito velmi obezřetně za pomoci 
ručních žebříků vylezli na místy propad-
lou střechu k její velmi důkladné inspekci 
za pomoci jak nových silných svítilen, tak 
i laserových teploměrů.

Velkým pomocníkem na místě se ukázaly 
také nové noční reflektory osazené LED žá-
rovkami. Za jejich velmi jasného svitu bylo 
poté přikročeno k rozebrání převážné části 
prohořelé střechy, jakož i opláštění budovy. 
Na místo během dohašování rovněž dorazil 
zkušený vyšetřovatel požárů z Kladna, kte-
rý se na základě na místě získaných poznat-
ků pokusí určit primární příčinu požáru.

Na své psí cvičiště dorazily rovněž člen-
ky ZKO č. 735 (Základní kynologické orga-
nizace Strachov), která se celoročně zabý-
vá jak sportovním výcvikem psů, tak jejich 
patřičnou výchovou a socializací. Podle 
přítomných členek prošla dřevěná budova 
klubovny zásadní rekonstrukcí před tře-
mi lety a během psích výcviků byla vždy 
velmi hojně využívána. Během večerní-
ho požáru se ve výcvikovém areálu žád-
ný pes nevyskytoval, nejde o psí útulek! 
Cvičiště ZKO 735 se nachází v Kralupech – 
Lobečku v areálu někdejšího hospodářského 
dvora Strachov, který najdete za kralupským 
letním koupalištěm a před městskou čistír-
nou odpadních vod. MARTIN TLUSTÝ

Jak se řeší úniky nebezpečných látek

Klubovnu na psím cvičišti zachvátil požár

■  Podle statistik hasičů dojde každým rokem k několika tisícům úniků nebezpečných látek do okolí. Více než 
polovina havárií bývá spojena s únikem ropných látek. Kromě samotné ropy se jedná také o benzin, petrolej, 
motorovou naftu a minerální oleje.
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V muzeu je možné v řádných otvíracích 
dnech a hodinách zakoupit knihu věnovanou 
legiím s názvem PŘÍBĚH RUSKÝCH 
LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč a dotisk brožury 
ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč. 

Výstava KLUBÍČKO SE VRACÍ společně s výukovým pro-
gramem pro různé typy škol, ale i pro jednotlivce, při-
bližuje zpracování rostlinných vláken (len, bavlna aj.); 
zajímavé techniky bez tkalcovského stavu - hřebenové, 
kolíkové stávky = „hrábě“ a jiná překvapení pro malé 
i velké. Postup výroby z živočišného vlákna – z ovčí vl-
ny – je znázorněn od získávání, přes vyprání, upředení, 
soukání až po valchování a počesání. Děti si při progra-
mu připraví materiál na kramplích a bubnové česačce. 
Dále poznají, jaké to je stát se pohádkovou přadlenou 
s vřetánkem a kolovrátkem. Ovčí vlna zaujme malé i vel-

12. 3. – úterý – 17:30 

Koncert ZUŠ – MUZIKÁLOVÉ MELODIE

21. 3. – čtvrtek – 17:00

Vernisáž výstavy se školními programy 

KLUBÍČKO SE VRACÍ (předtkalcovské 

techniky); vystoupení žáků ZŠ Gen. 

Klapálka pod vedením Renaty 

Němečkové, úvodní slovo: Jan Racek

23. 3. – sobota – 16:00-21:00

EXPEDIČNÍ KAMERA – filmový festival 

outdoorových filmů, pořádá Oddíl 

orientačního běhu T.J. Sokol Kralupy – 

viz samostatná pozvánka na str. 30.

ké návštěvníky natolik, že neodolají a zhotoví si ručně 
vytvořený šperk či ozdobu. Předtkalcovské dovednosti 
návštěvníky povedou ke zhotovení šňůr, tkanic, pásků 
či malých ručně splétaných koberečků. Přijďte s va-
šimi dětmi, žáky a třeba i sami vyzkoušet si téměř za-
pomenutá řemesla našich předků. To vše na vás čeká 
v našem kralupském muzeu a už teď se těšíme na vaši 
návštěvu. 

Městské MUZEUM BŘEZEN 2019
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

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

Městská KNIHOVNA BŘEZEN 2019
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

www.knihovnakralupy.cz

Zveme vás na další cestovatelskou přednášku 
cestovatele, novináře a fotografa TOMÁŠE KUBEŠE

KONGO 
EXTRÉMNÍ EXPEDICE  
DO EXTRÉMNÍ ZEMĚ
středa 20. března od 17:30

Země, které se mnozí bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší 
v Africe. Pro mnohé je peklem, ale pro jiné rájem. Výjimeč-
ná příroda, gorily, prales Ituri, pygmejové, měsíční plav-
ba po řece Kongo, tajemní obyvatelé, návštěva školy, ale 
i míst uprostřed občanské války. Taková Afrika jinde není.
Rezervace na tel. č. 315 727 852. Provoz studovny pro 
veřejnost bude ukončen v 16:00.

Připravujeme cestovatelskou přednášku  
manželů Márových

VE STOPÁCH VIKINGŮ - 
DÁNSKO, FAERSKÉ OSTROVY, 
ISLAND A GRÓNSKO
středa 3. dubna od 17:30

V Dánském království vás překvapí druhá největší sbírka 
krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech 
nebo rytířské souboje. Následují nesčetné vodopády 
a úžasné fjordy Faerských ostrovů. Island vás svými sop-
kami, ledovci i vařícím blátem přesvědčí, že si právem za-
slouží své pojmenování Země ohně a ledu. V Grónsku vás 
díky pobytu v místních rodinách seznámíme s tradičním 
způsobem života i lovu…
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a doku-
mentárních filmů z různých koutů světa. Více informací 
naleznete na www.jirkamara.cz
Rezervace na tel. č. 315 727 852. Provoz studovny pro 
veřejnost bude ukončen v 16:00.

pátek 29. března 
od 17:00 do 21:00

ve spolupráci s městským muzeem. 
Zábavný večer pro registrované čtenáře, 
kteří navštěvují 1. - 5. ročník ZŠ. Přihlášky 
přijímáme od 1. do 22. března. Informace 
na tel. čísle 315 727 852 nebo v oddělení 
pro děti.

registrace nových 
čtenářů zdarma
úterý 5. března

Setkání se spisovatelem LUBOŠEM PAVLEM 
(vyhrazeno pro žáky ZŠ 28. října)

pondělí 11. března

POHÁDKOVÝ PODVEČER v dětském oddě-
lení - Vážení rodiče, nemáte čas číst svým 
dětem? Uděláme to za vás. Vy mezitím mů-
žete využít služeb oddělení pro dospělé 
čtenáře a studovny. Začínáme číst a poví-
dat si o knížkách v 17:00.
 
pondělí 18. března 

Slavnostní vyhlášení výsledků celoroční 
hry pro dětské čtenáře LOVCI PEREL - 
16:00 studovna knihovny
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P o prvním roce fungování spolku Hud-
ba staví chrámy můžeme s uspokoje-

ním konstatovat, že kostel se několikrát 
opravdu rozezněl a doslova ožil. A to pře-
devším díky vám, návštěvníkům, které 
neodradila zima, tma či jiné nepohod-
lí a přišli jste. Díky Městu Kralupy nad 
Vltavou, které spolek podpořilo formou 
grantu, a ochotě některých umělců hrát za 
minimální honorář, jsme mohli v uplynu-
lém roce uspořádat celkem šest krásných 
koncertů. Ve spolupráci s Farní charitou 
jsme si užili pěkné poutní odpoledne u pří-
ležitosti svátku sv. Jana Křtitele, patrona 
zeměšského kostela. Na opravu kostela se 
nám díky těmto akcím podařilo nashro-
máždit 50 292 Kč.

S novým rokem přišla i spousta nápadů 
a chuť do další práce.

Pozornému návštěvníkovi neunikne, 
že kostel doznal za minulý rok několika 
změn. Podlaha je zbavena betonového ná-
nosu, opadaná omítka je vyklizena, domi-
nantou vnitřního prostoru je od minulé-
ho léta skvostný lustr (původní). Diskuse 

probíhají i na téma zavedení elektroinsta-
lace nebo renovace přístupového schodiště 
z náměstí.

Jak už z názvu našeho spolku vyplývá, 
především hudba je to, na co se chceme 
soustředit, a proto kromě nutné opravy 
střechy je momentálně naší velkou prio-
ritou renovace zeměšských varhan. Jejich 
znovu uvedení do provozu není zas až tak 
nereálné, rozpočet je cca 300 tis. Kč. Na je-
jich obnovu byl založen transparentní sbír-

kový účet 115-7151540217 / 0100, jehož zů-
statek je v tuto chvíli 34 262 Kč.

Věříme, že se nám podaří s vaší pomocí 
potřebné finance získat a na seznam usku-
tečněných koncertů v Zeměchách přidat 
také koncert varhanní.

Do té doby nás ale čeká ještě spousta 
práce a proto jsme na sobotu 30. března 
2019 naplánovali další dobrovolnou brigá-
du. Uvítáme každého, kdo by měl chuť se 
do díla pustit s námi. 

A protože k práci patří zábava, zveme vás 
na letošní první z plánovaných koncertů, 
tentokrát do KD Vltava v pátek 15. března 
od 19:00. Výtěžek bude věnován na opravu 
zeměšských varhan a my tímto děkujeme 
Kulturnímu domu Vltava za spoluúčast na 
této akci.

O dalších akcích vás budeme včas in-
formovat, těšit se už teď můžeme na pouť  
sv. Jana Křtitele na konci června.

Více info na www.hudbastavichramy.
webnode.cz.

LENKA MÜLLEROVÁ,

SPOLEK HSCH

J ak jsme vás, milí čtenáři, in-
formovali v minulém roce, 

během celého podzimu probíha-
la rekonstrukce objektu (bývalé 
herny) v Riegrově ulici, který Far-
ní charita zakoupila pro rozšíře-
ní nabídky svých služeb. S velkou 
radostí můžeme oznámit, že práce 
jsou u konce, zbývá několik ma-
lých dodělávek a část projektů se 
stěhuje do nového. 

Z pronajatých prostor si už stihla zařídit 
a obnovit fungování naše keramická dílna. 
A z tohoto stěhování máme opravdu velkou 
radost, protože doposud sídlila a tvořila ve 
sklepních prostorách a tak přesunutí do pa-
tra s výhledem na Kralupy je krok vzhůru, 
a to doslova. 

Během jara se z pronajatých prostor pře-
sune do Riegrovy ulice také Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Služba pro práci 
s rodinami a dětmi tímto získala kance-
lářské prostory pro zázemí služby. Neza-
nedbatelným přínosem domu bude i to, že 
pro organizování větších akcí typu vánoční 
či mikulášské nadílky pro rodiče a jejich 
děti již nebude nutné pronajímat další sály. 

Pozadu nezůstává ani sociální 
podnik Farní charity. Ke stávající 
šicí dílně a dvěma Šuplíkům tedy 
v průběhu jara přibude Kavárna 
Rígrovka. A nejen to, vytváříme 
zde místo pro příjemné setkávání 
ať už maminek, dětí, studentů či 
důchodců nad šálkem dobré ká-
vy nebo sklenkou vínka. Chybět 
nebude ani nabídka zdravého ob-

čerstvení, salátů, dětský koutek, zahrádka. 
Velké možnosti také skýtá všestranný 

prosklený sál, který vznikl díky nápadi-
tému architektonickému řešení jako pří-
stavba za domem. To vše pod důsledným 
a zároveň kreativním vedením Petry Mar-
šíčkové a Moniky Dřímalové. Samozřej-
mostí je snaha o zapojení do pracovního 
procesu těch osob, z řad našich klientů, 
kteří prokážou snahu pracovat. 

Těšíme se na nové fungování Farní chari-
ty. Těšte se s námi. O slavnostním otevření 
a také vysvěcení nových prostor vás bude-
me včas informovat. Nicméně už teď vás 
můžeme pozvat na Den otevřených dveří, 
který proběhne v rámci Dnů Kralup. 

TÝM FARNÍ CHARITY KRALUPY N. VLT. 

Kostel v Zeměchách zaplní hudba i brigádníci
■  Po vydatné sněhové nadílce letošní zimy, s prvními slunečními paprsky a mírným oteplením se opět vracíme 
do kostela Narození sv. Jana Křtitele do Zeměch.

Charita má nové 
prostory v Riegrově ulici

Jazzpop 
v KD Vltava

Spoluúčinkuje 
Jarmila 

Kosinová
– zpěv, perkuse

Autorský 
písňový koncert 
varhanice, 
klavíristky 
a zpěvačky 
Daniely Valtové 
Kosinové

pátek 15. 3. 2019 od 19:00

Zazní písně z anglického alba  
“Meeting point“ a z chystaného českého 

alba “Kreslím si ticho“

Benefiční koncert se koná na podporu 
opravy varhan v kostele Narození  

sv. Jana Křtitele v Zeměchách.
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00.  
O víkendu hodinu před začátkem první projekce.  
Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

BŘEZEN 2019

7. března – čtvrtek   16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Příjemný podvečer s Kozelkovou trojkou. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

10. března – neděle   19:00

Divadlo v Rytířské, Gérald Sibleyras:

HRDINOVÉ  

Režie: Petr Slavík
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský,  
Miroslav Vladyka
Tři veteráni z první světové války spolu žijí v domově 
důchodců – pravidelně se setkávají, vzpomínají na 
svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší 
bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s vel-
kým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Dru-
hý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, 
uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší 
konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, 
který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát 
nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli 
rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“ 
a společně naplánují výpravu na kopec na obzoru, na 
jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspě-
jí naši hrdinové v tomto svém posledním životním 
dobrodružství? 

Délka představení: 120 minut vč. přestávky
Vstupné: 420 Kč / 390 Kč

14. března – čtvrtek  19:30

TANČÍRNA 
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč

15. března – pátek   19:00

HUDBA STAVÍ CHRÁMY 
Samostatná pozvánka na straně 14.

16. března – sobota   10:00

DS Scéna Kralupy 

MALÝ ČLOVĚK 
JMÉNEM 
NGALI
Člověk nepotřebuje velké 
tělo, aby dokázal, co chce. 
Na motivy knížky O. D. Wes-
ta – Africké pohádky.
Představení vzniklo z nad-
šení a na podporu projektu kralupské Farní charity 
Naše děti v Kongu.

Vstupné: 70 Kč
Pohádka je součástí razítkové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím. Hlavní cenu věnuje CA Abaca Len-
ka Malíková.

22. března – pátek   19:30

PROKOP – ANDRŠT – HRUBÝ

Vystoupení tohoto tria jsou zárukou výborné muzi-
ky a excelentních hráčských výkonů. Soubor vznikl 
spojením tří muzikantských individualit v roce 1987 
a po znovuobnovení v roce 2000 je na scéně dodnes.
Repertoár se v podstatě od počátků kapely téměř ne-
změnil a koncertní program pojmenovaný jednoduše 
Unplugged nám ho předvádí v celé šíři.

Vstupné: 250 Kč

27. března – středa   16:30

Loutkoherecká skupina Loudadlo:

VESELÁ POUŤ 
Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči 
velice rádi chodí – do světa hudby, kolotočů a říše ci-

Taneční kurzy v březnu: 3. 3., 17. 3., 24. 3.
16:00 Pokračovací taneční kurzy pro mládež

18:00 Základní taneční kurzy pro dospělé

19:10 Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí

20:20 Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí

zokrajných zvířat. Na pouti 
se s vámi setkávají také dvě 
roztomilá strašidla Kryšpín 
a Táhlo, ježibaba a nepo-
sední hadi. V představe-
ní nás navštíví Jů a Hele 
a společně se přeneseme 
do míst plných kouzel, zá-
bavy a legrace. 

Vstupné: 80 Kč
Pohádka je součástí razít-
kové soutěže Se sluníčkem za dobrodružstvím. Hlavní 
cenu věnuje CA Abaca Lenka Malíková.

28. března – čtvrtek   19:00

Václav Hudeček a Martin Hroch 

PERLY BAROKNÍ HUDBY 
Koncert světově proslulého houslisty, české hudební 
legendy Václava Hudečka a předního českého cem-
balisty Martina Hrocha.
Komorní večer věnovaný nejslavnějším barokním 
skladbám psaným pro housle a cembalo (J. S. Bach, 
G. F. Handel, G. Paisiello…).

Vstupné: 290 Kč / 260 Kč

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

KZ03_2019 kopie.indd   16 24.02.19   10:45



17www.mestokralupy.cz   PROGRAM KD VLTAVA  BŘEZEN 2019   KZ

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
2. 4. Koncert učitelů ZUŠ Kralupy

3. 4. Pantheon production 
– Perfect days

4. 4. Aneta Langerová

10. 4. Čaj o páté

14. 4. Ples kurzů tance

18. 4. Tančírna

25. 4. 28. Country salon 
s Rangers band

26. 4. Brutus

30. 4. Jarní koncert KODK

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 27. 3. 2019 od 16:30 pohádku 
„PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“, režie  
V. Řeháková. Vstupenky koupíte  
na místě před představením.

Rolnička� 

PLESY V BŘEZNU:
8. 3. Ples GJP Mělník

9. 3. Sokolské šibřinky

Brutus 
v kulturáku!

pátek 26. 4. 
open 19:30, start 20:30

vstupné: 200 Kč v předprodeji 
/ 250 Kč na místě

Předprodej vstupenek na 
www.kasskralupy.cz

L etos proběhne již 
10. - jubilejní roč-

ník Kralupského talen-
tu. Bude to přehlídka 
talentovaných zpěváků 
z Kralup a okolí. Žád-
né nové, zvláštní téma 
jsem nevyhlásila. Vloni 
měly velký úspěch dua 
a tria. Ocenili to jak 
účinkující, tak diváci, 
takže letos v tom bude-
me pokračovat. 

Pokouším se sehnat 
lidičky, kteří za těch 10 let byli v porotě, 
aby znova přijeli.

Rozhodně by nešlo tuto akci zorganizo-
vat bez finanční podpory Města a ostatních 
sponzorů, za což touto cestou velice děkuji.

Letos neproběhne 
konkurz. Prosím, kdo 
jste kdy zpíval v „talen-
tu“ a máte chuť se na 
chvíli vrátit, ozvěte se 
mi mailem (wagnero-
va.marketa@email.cz). 

Přehlídka našich zpě-
váků se uskuteční 20. 10. 
od 14:00 v KD Vltava.

Rozpis zkoušek v KD 
Vtava:

12. 10. 2019 - 9:00-
11:30, 19. 10. 2019 - 

9:00-12:00 a 20. 10. 2019 - 9:00-11:00.
Na koncert zvu všechny naše diváky - 

těšíme se!
MARKÉTA WAGNEROVÁ,

HLAVNÍ ORGANIZÁTORKA KRALUPSKÉHO TALENTU

Kralupský talent 
letos bez konkurzu
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZEN 2019Facebook  
Kino Vltava

CAPTAIN MARVEL
USA, SCI-FI, 2019, TITULKY / DABING, 12+, 128 MIN.

Snímek se odehrává v devadesátých letech dvacátého století 
a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období 
filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze 
které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když 
Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými 
rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo 
v srdci konfliktu.  

DUMBO
USA, RODINNÝ, DABING, 2019, 114 MIN.

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta 
Farriera a jeho děti, aby se starali o novorozeného slona, jehož 
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícího 
cirkusu. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus 
neuvěřitelný návrat. O zfilmování této klasické pohádky se 
postaral Tim Burton.

KOUZELNÝ PARK
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 85 MIN.

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku 
ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly 
kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální 
zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou 
osobností. Jednoho dne však June osud a šťastná náhoda 
zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, 
jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii 
a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí?

LOVENÍ
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+, 100 MIN.

Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého 
„ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má 
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je 
potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned 
založí Elišce profil na osvědčené seznamce…

 1.  PÁ 17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 130 Kč

 2.  SO 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   /D 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 3.  NE  14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

   19:00 CO JSME KOMU UDĚLALI? 130 Kč

 5.  ÚT 19:00  TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY  
    – VELKÁ CESTA DOMŮ! 190 Kč

 6. ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 7. ČT 19:00  CAPTAIN MARVEL   2D/T 130 Kč

 8.  PÁ 17:00  CAPTAIN MARVEL   /D 150 Kč 

   20:00  ZELENÁ KNIHA 130 Kč

 9.  SO 14:30  ČERVENÝ STŘEVÍČEK  
    A SEDM STATEČNÝCH děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  CAPTAIN MARVEL   2D/T 130 Kč

 10.  NE  14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  CAPTAIN MARVEL   2D/D 130 Kč 

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč 

 12.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ŽENY V BĚHU sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  ROMA 130 Kč

 13.  ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč 

 14.  ČT  19:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč 

 15.  PÁ 17:00  CAPTAIN MARVEL   /D 150 Kč 

    20:00  SKLENĚNÝ POKOJ 130 Kč 

 16.  SO  14:30  KOUZELNÝ PARK   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  CAPTAIN MARVEL   2D/D 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ POKOJ 130 Kč

 17.  NE  14:30  KOUZELNÝ PARK   2D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

    20:00  CAPTAIN MARVEL   2D/T 130 Kč 

 19.  ÚT  19:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč 

 20.  ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2019, 91 MIN.

Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim 
dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky 
i bolestivých pádů. Pomocí časosběrné metody zachycuje 
Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata 
strhujícím způsobem. Navazuje tak na dílo své matky Heleny, 
která tento populární formát proslavila.

PAŠERÁK
USA, THRILLER, 2018, TITULKY, 12+, 116 MIN.

Clint Eastwood v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých 
osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí 
majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu 
nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl 
neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu.

ROMA
MEXIKO / USA, TITULKY, 2018, 15+, 135 MIN.

Zatím nejosobnější film oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa 
Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí, Revenant) sleduje dívku Cleo, 
která pracuje v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti 
Roma v Mexico City. Jako v propracovaném psaníčku ženám, 
které ho vychovaly, vzpomíná Cuarón na vlastní dětství a vytváří 
živý a procítěný portrét domácích konfliktů a společenské 
hierarchie v politickém chaosu 70. let.

SKLENĚNÝ POKOJ
ČESKO, DRAMA, 2019, DABING, 12+, 98 MIN.

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona 
Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými 
událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického 
skvostu – brněnské vily Tugendhat. Snímek s hvězdným 
mezinárodním obsazením (Carice Van Houten, Karel Roden, 
Hanna Alstrom) v režii držitele Českého lva Julia Ševčíka.

ZELENÁ KNIHA
USA, DRAMA / KOMEDIE, 2018, TITULKY, 12+, 130 MIN.

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony (Viggo Mortensen) 
má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit 
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley 
(Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na 
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Aby společně 
překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít 
cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. 

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na webu a Facebooku kina.
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CAPTAIN MARVEL
USA, SCI-FI, 2019, TITULKY / DABING, 12+, 128 MIN.

Snímek se odehrává v devadesátých letech dvacátého století 
a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období 
filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze 
které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když 
Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými 
rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo 
v srdci konfliktu.  

DUMBO
USA, RODINNÝ, DABING, 2019, 114 MIN.

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta 
Farriera a jeho děti, aby se starali o novorozeného slona, jehož 
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícího 
cirkusu. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus 
neuvěřitelný návrat. O zfilmování této klasické pohádky se 
postaral Tim Burton.

KOUZELNÝ PARK
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 85 MIN.

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku 
ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly 
kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální 
zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou 
osobností. Jednoho dne však June osud a šťastná náhoda 
zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, 
jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii 
a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí?

LOVENÍ
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+, 100 MIN.

Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého 
„ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má 
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je 
potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned 
založí Elišce profil na osvědčené seznamce…

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2019, 91 MIN.

Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim 
dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky 
i bolestivých pádů. Pomocí časosběrné metody zachycuje 
Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata 
strhujícím způsobem. Navazuje tak na dílo své matky Heleny, 
která tento populární formát proslavila.

PAŠERÁK
USA, THRILLER, 2018, TITULKY, 12+, 116 MIN.

Clint Eastwood v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých 
osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí 
majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu 
nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl 
neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu.

ROMA
MEXIKO / USA, TITULKY, 2018, 15+, 135 MIN.

Zatím nejosobnější film oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa 
Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí, Revenant) sleduje dívku Cleo, 
která pracuje v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti 
Roma v Mexico City. Jako v propracovaném psaníčku ženám, 
které ho vychovaly, vzpomíná Cuarón na vlastní dětství a vytváří 
živý a procítěný portrét domácích konfliktů a společenské 
hierarchie v politickém chaosu 70. let.

SKLENĚNÝ POKOJ
ČESKO, DRAMA, 2019, DABING, 12+, 98 MIN.

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona 
Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými 
událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického 
skvostu – brněnské vily Tugendhat. Snímek s hvězdným 
mezinárodním obsazením (Carice Van Houten, Karel Roden, 
Hanna Alstrom) v režii držitele Českého lva Julia Ševčíka.

ZELENÁ KNIHA
USA, DRAMA / KOMEDIE, 2018, TITULKY, 12+, 130 MIN.

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony (Viggo Mortensen) 
má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit 
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley 
(Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na 
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Aby společně 
překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít 
cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. 

 21.  ČT 19:00  MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE 100 Kč

 22.  PÁ 17:00   CAPTAIN MARVEL   2D/D 130 Kč

    20:00  LOVENÍ 130 Kč

 23.  SO 14:30  KOUZELNÝ PARK   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  CAPTAIN MARVEL   /D 150 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ POKOJ 130 Kč

 24.  NE 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  LOVENÍ 130 Kč

 26.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – NA STŘEŠE sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  PAŠERÁK 130 Kč 

 27.  ST 19:00  CAPTAIN MARVEL   2D/T 130 Kč

 28.  ČT 19:00  LOVENÍ 130 Kč

 29.  PÁ 17:00  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  MY 130 Kč

 30.  SO 14:30  KOUZELNÝ PARK   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  DUMBO   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ POKOJ 130 Kč

 31.  NE 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  PAŠERÁK � 130 Kč 

předprodej: 315 726 101

Projekce podpořil 
Státní fond ČR pro 
rozvoj a podporu české 
kinematografie.

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na webu a Facebooku kina.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  V ÚTERÝ: 4., 11., 18. a 25. 3. 2019
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20 KZ   BŘEZEN 2019  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

M ožná jste to už slyšeli, a pokud 
ne, tak je ten správný čas prá-

vě teď. V Kralupech vznikl nový spolek. 
Kralupská občanská komunita, zkrát-
ka KROK, je projekt, který si dává za 
cíl propojovat místní občany a vytvá-
řet tak z Kralup lepší prostor k životu. 
Od listopadu je KROK ale i místo - sídlíme 
v budově bývalého Telecomu, Nerudova 
801, kde jsme našli krásné světlé místnosti 
a vytvořili multifunkční prostor s plným 
vybavením. Najdete nás zde vždy podle 
aktuálního programu. 

Máme za sebou úspěšné jednorázové ak-
ce. Za zmínku stojí prosincový HandMade 
Market, kde jsme dali místním šikovným 
tvůrcům možnost prezentovat se. O ad-
ventu se nám podařilo přiblížit návštěvní-
kům tradiční staročeské zvyky a přivítali 
jsme kouzelné vánoční divadlo.

V lednu jsme zas uspořádali Noc prince-
zen - splněný sen malých holčiček o strá-

vení celého dne v krásných šatech při krá-
lovských radovánkách.

Najdete u nás také celou řadu pravi-
delných programů - dopoledne běží an-
gličtina pro děti a muzicírování. Ma-
minky k nám zveme na dopolední Voraz 
- postaráme se o zábavu dětem a ma-
minkám dopřejeme chvilku klidu u kávy. 
Odpoledne a podvečer se u nás pak stří-
dá několikero cvičení a programů pro do-
spělé.

Každý měsíc chystáme nové akce. 

V březnu se může-
te těšit na výtvarné 
dílny, nový kurz ke-
ramiky, kurz mezi-
lidské komunikace, povídání o pěstování 
užitečných rostlin ve městě i o látkových 
plenkách. 

KROK je ale především komunita, je 
to prostor pro váš rozvoj, iniciativu, vol-
ný čas, setkávání se. Rádi vás přivítáme 
na našich akcích jako hosty, stejně tak 
se budeme rádi podílet na realizaci va-
šich vlastních nápadů - kurzů, předná-
šek, cvičení, akcí pro rodiny a veřejnost. 
Hledáme také dobrovolníky na pomoc 
na akcích nebo další krášlení prostor. 
Buďte s námi KROK blíž k sobě!

Více informací na krokkralupy.cz, face-
book.com/krokkralupy

KLÁRA MATASOVÁ,

KROK

D oprovodná služba pro pěstouny v Cen-
tru D8 o.p.s. připravila nabídku vzdě-

lávání pro klienty náhradní rodinné péče. 
Vzdělávací semináře jsou určeny nejen pro 
vlastní klienty, ale i klienty doprovázené 

jinými organizacemi. Témata seminářů 
vybíráme dle potřeb a přání rodin, které 
mají svěřené děti v péči. Tyto semináře jsou 
vedeny odborníky, kteří se touto problema-
tikou dlouhodobě zabývají a spolupracují 
s naší organizací. 

Vzdělávací semináře probíhají v Centru 
D8 o.p.s., na adrese: Třebízského 524, Kra-
lupy n. Vlt. od 9:00 do 15:00. Pokud s námi 
chcete navázat spolupráci, můžete se infor-
movat na stránkách Centra D8 o.p.s. www.
centrumd8.cz, na telefonním čísle vedoucí 

služby: 775 289 735 nebo prostřednictvím 
emailové adresy: pestouni@centrumd8.cz.
9. 3. - Kontakt s biologickou rodinou
6. 4. - Jak pracovat s dětským stresem
15. 6. - Nastavování hranic mezi pěstouny 
a biologickými rodiči
14. 9. - Problematické situace v rodinách a je-
jich možná řešení
12. 10. - Utváření charakteru dítěte
9. 11. - Proč a jak nastavovat dětem hranice

KRISTÝNA KLEMENTOVÁ,

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

A čkoliv se skautkami slavíme 
Den zamyšlení, skautský 

mezinárodní svátek přátelství 
a setkávání každoročně, stále je 
v tom cosi napínavého, protože 
člověk nikdy neví, jak to bude 
vlastně vypadat a jestli půjde 
všechno podle plánu a nebu-
de potřeba něco zachraňovat. 
I přesto ale převažuje radost ze 
společného setkání a toho, že 
pro ostatní něco hezkého při-
pravíme. 

A proto jsme již po sedmé se-
zvali rodiče, kralupské skauty 
a různé kamarády, aby s ná-
mi zase po roce oslavili tento 
svátek a to konkrétně v neděli  

17. února. Samotné akci před-
cházely samozřejmě i náročné 
přípravy. Skautky totiž připra-

vily divadelní představení ze 
světa kouzel, promítání videí, 
která natáčely, kavárnu, kde 

jste si mohli dát například vy-
nikající vafle se šlehačkou, muf- 
finy, nebo míša řezy, únikovou 
hru, která byla přizpůsobena 
mladším i starším a proběhla 
i beseda o organizaci a zážit-
cích z různých dobrodružných 
zahraničních expedic, třeba až 
za polární kruh. 

Výtěžek z této akce tradičně 
putuje na dobrý účel. V minu-
lých letech to byl třeba azylový 
dům či zvířecí útulek, a i letos 
jej budeme směřovat do blízké-
ho okolí.

TEREZA HARDTOVÁ

 A MARIE MĚKOTOVÁ,

5. ODDÍL SKAUTEK “KVÍTKA” 

I letos nabízíme vzdělávání pěstounů 

Den zamyšlení dělá radost nejen nám

O KROK blíž
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Momentka z divadelního 
představení
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T en letošní byl opravdu povedený díky 
obrovské účasti Kralupanů a přespol-

ních v maskách i bez. Všem velice děku-
jeme. Velký dík patří sousedům, kteří nás 
u DDM, vinotéky Na Františku, cukrárny 
Ruben a restaurace Na Františku u svých 

stavení přivítali a pohostili. Mimořádné 
poděkování patří členkám a členům T.J. 
Sokol za skvělou organizaci soutěží, za hu-
dební doprovod Kralupským žesťovým só-
listům a také městským strážníkům, kteří 
se postarali o bezpečný průchod průvodu.

Projížďky na koních a čelo průvodu  
zajistily Kateřina Jechová, Michala Veselá 
a Klára Bláhová.

Těšíme se opět za rok na krásné společné 
odpoledne.

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, PRODUKČNÍ KD VLTAVA

Masopust je za námi, ať žije masopust!
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43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na vycházku z Braníku do Modřan
Kdy? V sobotu 16. března 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

V ycházku začneme na krásném, avšak nepříliš 
známém vyhlídkovém místě nad řekou Vltavou, 

na které se pohodlně dopravíme MHD. Poté, co 
si užijeme skvělý výhled na Prahu, půjdeme mírně 
z kopce směrem k Vltavě a podél ní pohodlnou 
cestou až do Modřan. Trasa vycházky měří necelých 
6 km, dá se případně zkrátit, neboť v blízkosti vede 
trasa tramvaje. Její nejbližší zastávka - Pobřežní 
cesta - je již po 2 km, zastávka Nádraží Braník je  
3 km od startu a k zastávce Černý kůň jsou to 4 km.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Dále pojedeme tramvají č. 3 z Masarykova 
nádraží na zastávku Dvorce, odkud přejdeme 140 m 
na autobusovou zastávku Dvorce a autobusem  
134 dojedeme na zastávku Dobeška. Dále již půjdeme 
pěšky na Vávrovu vyhlídku v oblasti přírodní památky 
Branické skály. Ulicí Na Dobešce je to 5 minut od 
zastávky autobusu. V přilehlém parku se kolem  
10. hodiny mohou připojit ostatní. Na Dobešku 
přijedeme autobusem v 9:58 nebo v 10:13.

Tato akce je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou. Vycházku připravila Helena Zákoucká
Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970. 

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

80 let

Jaroslav Lev

Albína Čiperová

Štefan Kasala

Marie Kameničková

Eva Kolotárová

Jiří Šuda

Josef Procházka

Václav Hájek

Miroslav Jírový

85 let

Eva Pokorná

Jana Berková

Ludmila Kozlová

Hana Kačírková

90 let Blažena Kratinová

jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v březnu 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

soukromá inzerce� 

7. 3. 1850 – narození Tomáše Garrigue Masaryka
- pieta se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 od 10:00 
u pamětní desky na Masarykově mostě.

22. 3. 1945 – tragický nálet na Kralupy
- pieta proběhne v pátek 22. 3. 2019 od 10:00 před 
pamětní deskou na kostele na Palackého nám.

} Koupím byt v Kralupech, nabídněte, 
prosím. Tel. č.: 777 889 546

} Na výpomoc do koňské stáje ve Všestu-
dech hledáme pracovníka/pracovnici se 
vztahem ke zvířatům. Možné i jako student-
ská brigáda, půl úvazek apod. Požaduje-
me spolehlivost, pracovitost. Zkušenosti 
s prací u koní výhodou. Případné ubytová-
ní možné. Kontakt: sta7@seznam.cz

} Pronajmu garáž č. 122 za svobodár-
nou v Kralupech n. Vlt. – Lobeček. Ce-
na dle dohody. Tel. č.: 734 102 840

} Zahradní občerstvení Dolánky přijme bri-
gádnici na sezónu 2019. Informace na tel. č.: 
724 650 029, e-mail: kder.renata@seznam.cz

} Koupím byt 2+1 nebo 2+KK v lokali-
tě Lobeček. Prosím zaslat pouze SMS 
po 18. hodině na tel. č. 731 172 123. 
Nabídněte. Zn.: Slušné jednání

SVAZ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH V ČR
ZO Kralupy nad Vltavou Hůrka č. 1041

oznamuje úřední hodiny v roce 2019 a to: 26. 3.,  
27. 4., 28. 5., 25. 6. Vždy od 12:30 do 13:30.
Zvoňte na zvonek označený: Pavlíková

S etkáme se ve čtvrtek 21. 3. 2019 před 
17:00 ve vstupní hale městského muzea 

a zúčastníme se vernisáže Předtkalcovské 
techniky obohacené o školní program Klu-
bíčko se vrací.

Na čtvrtek 25. 4. je připraven zájezd 
do Mladé Boleslavi do výrobního závodu 
a muzea firmy Škoda a odpoledne navští-
víme zámek Stránov.

Přihlášky podávejte v úterý 2. dubna ve 
2. patře v salonku DPS (penzionu na Cuk-
rovaru), nebo na tel. č. 728 939 510.

Přivítáme rádi i nové zájemce a členy.
NA DALŠÍ SETKÁNÍ SE TĚŠÍ VÝBOR RODÁKŮ

P řednáška Ing. Jiřího Pillera – 6. břez-
na 2019 v 18:00 – v budově Památní-

ku národního útlaku a odboje – v horním 
zámku v Panenských Břežanech pood-

halí krásu pozapomenutých údolí, skal-
ních obydlí, mlýnů, roztodivných přírod-
ních i lidskou rukou upravených skalních 
útvarů.

Rodáci zvou na vernisáž 
a dubnový výlet

KOKOŘÍNSKO – jak mluví skály

PŘIPOMENEME SI

Předtkalcovské techniky si vyzkoušejte  
v kralupském muzeu
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22. 1. Eva JÍROVÁ 78 let

22. 1. Jiří VAVŘINEC 71 let

27. 1. Václav ŠPÁDA 45 let

30. 1. Zdeňka KYTKOVÁ 81 let

31. 1. Stanislava PRANTLOVÁ 80 let

31. 1. Jiří ŠÍDA 58 let

5. 2. Ing. Karel BOHÁČEK 84 let

5. 2. Josef MICHÁLEK 69 let

10. 2. Jaroslav KOUDELKA 92 let

14. 2. Jindřiška SCHNABLOVÁ 92 let

19. 2. Anna ŠEBESTOVÁ 89 let

Již 27 let (3. 3.) vzpomínáme,
na krásné chvíle s tatínkem,
historky stále v srdci máme
s panem STARÝM TONÍKEM.
Vzpomeňte, prosím, s námi, 
s vřelými díky, dcery s rodinami.

Dne 11. března 
2019 uplyne 5 let 
ode dne, kdy nás 
navždy opustil náš 
tatínek EVŽEN DON-
DA. Dne 14. ledna 

2019 uplynulo již 14 let od úmrtí naší maminky DRAHO-
MÍRY DONDOVÉ. Všichni, kdo jste je znali, vzpomeňte si 
s námi. Syn Míla, dcery Drahuš a Alča s rodinami

Dne 15. 3. 2019 
to bude 10 let, 
co nás navždy 
opustila naše 
maminka, babička 
a prababička 

paní ZDEŇKA HANŽLOVÁ a 17. 4. uplyne 10 let od 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 
JAROSLAVA HANŽLA. S láskou na oba vzpomínají 
dcera Jaroslava a syn Zdeněk s rodinami. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 18. března 
2013 zemřel 
pan FRANTIŠEK 
ŤÁPAL, dlouholetý 
zaměstnanec 
kralupské dráhy. 

Dne 9. dubna 2016 nás opustila jeho manželka, 
naše maminka, paní FRANTIŠKA ŤÁPALOVÁ. Stále 
vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Dne 7. 3. tomu jsou tři roky, co nás 
opustil milovaný tatínek, dědeček 
a druh pan VLADISLAV SRBA. 
S láskou a úctou vzpomínají děti 
a Radka s rodinou.

Dne 12. 3. 2019 uplyne pět let ode 
dne, kdy navždy odešel význačný 
občan našeho města Ing. OTAKAR 
ŠPECINGER, místní historik, spisova-
tel, skvělý vypravěč a malíř. Věnujte, 
prosím, tichou vzpomínku muži, jehož 

díla určitě máte ve své rodinné knihovně nebo se den-
ně díváte na obraz, který namaloval. Radka Holeštová

Dne 25. března to bude 26 let, co 
nás navždy opustil pan JIŘÍ ŠANDA. 
Letos v červenci by oslavil 80. naro-
zeniny. S úctou, vděčností a láskou 
vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Již tomu budou čtyři smutné roky, co 
nás 26. 3. náhle opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
JOSEF FALTUS. Stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. března 2019 by se dožil  
110 let pan JOSEF DANDA, bývalý 
řezník – uzenář z Kralup-Lobečku. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, pro-
sím, s námi. Děkují dcera Jiřina s ro-
dinou, rodiny Dandovy a Machkovy.

Tato rubrika je zpoplatněna, osobní údaje jsou 
uveřejněny se souhlasem zadavatele vzpomínky.

P řikrmování zvěře v hladových měsí-
cích je velmi důležitou částí myslivec-

ké činnosti. Probíhá prakticky již od pod-
zimu a velmi důležité je hlavně v zimních 
a jarních měsících, kdy je potravní nabíd-
ka velice omezená a zvěř spotřebovává po-
slední zásoby energie. V tuto dobu se zvěři 

předkládá zejména krmivo jadrné, které je 
bohaté na živiny, tj. oves a ječmen pro zvěř 
spárkatou a pšenice a pšeničná zadina pro 
drobnou pernatou zvěř. Dále je zvěři před-
kládáno krmivo objemné, které má živin 
podstatně méně a to seno, jetel a vojtěška, 
případně letnina (usušené maliní, kopřivy či 

Přikrmování zvěře patří i k jarním měsícům

vzpomínky� 

ovocné větve nastříhané při jarním prostři-
hávání stromků). Poslední potravní složkou 
pro zvěř je krmivo dužnaté, které je zdrojem 
vody a vitamínů. Sem patří řepa, kapusta, 
krmná mrkev, případně ovoce, velice dobře 
jsou zvěří přijímány sušené jeřabiny, bezin-
ky nebo trnky. Doplňkově se někdy používá 
i sušené pečivo, které zvěř bere ráda, ale je 
zde důležité dbát na některá pravidla. Pe-
čivo musí být zcela suché, bez náplní, zcela 
bez plísní, nehodí se sladké pečivo, koře-
něné atd. Velkou nevýhodou pečiva je jeho 
schopnost natáhnout do sebe okolní vlhkost. 
Nejlepší je ho předkládat v malém množství 
a častěji. 

Pravidlo méně, ale častěji je nejlepší zá-
rukou, že zvěři neuškodíme. Dalším důleži-
tým pravidlem je ochrana krmiva před deš-
těm a sněhem, tak aby neplesnivělo a aby 
v něm pokud možno sama zvěř příliš ne-
šlapala a nešpinila jej. Proto se umisťuje do 
krmících zařízení, jako jsou jesle a krmelce, 
pro drobnou zvěř pak zásypy. 

Pokud by se někdo rozhodl, že chce zvěři 
přilepšit a pomoci, měl by postupovat podle 
výše uvedených zásad. V zimním období se 
zvěř často okolo krmných zařízení dlouho-
době zdržuje, a proto jsou krmící zařízení 
umístěna většinou dále od běžných cest, 
aby byla zvěř v klidu a nerušena. Není příliš 
dobré lákat ji na jablka a pečivo vysypané 
na zem hned u cesty, kterou za den projde 
i několik „pejskařů“ se psy na volno. Stejně 
tak není vhodné předkládat krmení na mís-
tech, která se pro zvěř mohou stát smrtící 
pastí, například louka ohraničená novou 
zástavbou a silnicí. 

Úplně nejlepším způsobem, jak se o při-
krmování zvěře dozvědět více a případně 
se na něm i podílet, je kontaktovat členy 
mysliveckého spolku. 

ČLENOVÉ MYSLIVECKÉHO SPOLKU 

KRALUPY – NELAHOZEVES
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba Kralupana Josefa Fričla začala v létě loňského roku a jeho zážitky můžete sdílet  
s ním. Jak se stalo již zvykem, liché díly seriálu najdete v online verzi Zpravodaje. 

Když něco chcete, musíte tomu věřit

Na Cape Verde v Mindelo trávím už 
více než týden nedobrovolně v lodi. 

Počasí se konečně umoudřilo a já vyrá-
žím do města za nákupy a tak celkově 
vše okouknout. Cestou mě oslovil mladý 
francouzský pár, jestli bych je svezl na 
Martinik. Dohodli jsme se a nastěhovali 
se ke mně na loď. Neustále se dohadovali 
a posouvali den odplutí. Po třech dnech 
mi sdělili, že se mnou nepoplují. Nastala 
situace dohadů. Vrátil jsem peníze za ces-
tu a oni mi nechali jídlo, které nakoupili 
na přeplavbu. Dle mého názoru jenom 
hledali levné ubytování.

S třídenním zpožděním vyplouvám. 
Přesto si nenechávám ujít příležitost za-
stavit se na ostrově Santo Antao v zátoce 
u městečka Tarrafal. Ona je to spíš osada 
než městečko. Zakotvil jsem na hloubce 
20 m a s člunem se vydal na břeh. Nikde 
nikdo, jenom za pláží slamy. Pár příbytků 
z kamenů a kokosových listů na střeše. 

Když jsem se blížil ke břehu, najednou 
přišla velká vlna. Zvedla mě i s člunem do 
šestimetrové výšky a převrátila mě. Pod 
vodou jsem se mlel jako ve velké pračce. 
Koleny, žebry, lokty a hlavou počítal bal-
vany. Naštěstí jsem měl provaz od člunu 
přivázaný k ruce a člun mě vytáhl z vl-
ny na břeh. Skončil jsem 50 m od moře. 
Přesně jako Tom Hanks ve filmu Troseč-
ník.

Ležel jsem na pláži v černém lávovém 
písku, bez bot, ty si vzal Neptun. Po chví-
li, když jsem zjistil, že jsem celý a nic ze 
mne nechybí, vydal jsem se na prohlíd-
ku osady.

Zastavil jsem se v restauraci požádat 
o trochu vody. Hostinský se mne ptal, 
jestli jsem z té lodi, co připlula? A jest-
li je to česká vlajka? Ano, to je moje loď. 
Okamžitě běžel a postavil přede mne pi-
vo. Omlouvám se, že pivo nechci, protože 
nemám u sebe peníze.

Hostinský odvětil, že to je na účet pod-
niku. Zeptal se mě, jestli znám Frýdlant, 
a že tam koupili chalupu. Říkám, že znám 
celý tento kraj. Že odtamtud tak trochu 
pocházím. Radost hostinského nebrala 
konce. Okamžitě zavolal ženu, ta prý umí 
česky. Paní znala asi deset slov. Ihned 
mi donesli jídlo a další pití, album s fo-
tografiemi chaty. Celý večer mě hostili 
a to zdarma jenom proto, že vidí Čecha. 
Poděkoval jsem a musel slíbit, že se druhý 
den ještě zastavím.

Došel jsem na pláž a snažil se více než 
hodinu přemoci vlny a dostat se na loď, 
ale marně. Pokaždé mě vlny vyvrhly na 
břeh. Objeví se vedle mne černoch a smě-
je se. Nech toho a pojď se vyspat, povídá. 
Ptám se kam a co můj člun? Člun tady 
počká do rána. Vedl mě osadou a cestou 
se ptal na vše možné. Odemkl starou or-

dinaci. Tady máš postel, sprchu a záchod 
a ráno můžeš na loď a zmizel. V noci jsem 
toho moc nenaspal. Příboj strašlivě burá-
cel a já měl strach o loď, aby se neutrhla 
z kotvy. A taky se ozvaly všechny rány, 
které jsem utržil ve vlnách.

Ráno bylo vše na svém místě. Loď se 
pohupovala na vlnách i člun čekal na plá-
ži a já se dostal na loď. Rychle mi otrnulo 
a já zase zatoužil podívat se na břeh a do 
kopců. Místo k vylodění jsem zvolil jin-
de. Ihned přiběhli místní a vynesli člun 
i se mnou na břeh. Šel jsem do kopců, ko-
lem rostla cukrová třtina, kokosy, papáje, 
chlebovníky, banány, no nádhera a ten 
výhled - krása. 

Při zpáteční cestě jsem se ještě zastavil 
v restauraci na rozloučenou. Opět mě če-
kalo pohoštění. Mísa pražených rybiček 
a pivo. Těsně před vyplutím na mě volají 
rybáři a jako bonus mi dávají na cestu 
tři langusty. 

Zvedám kotvu, třikrát dlouze zahou-
kám na znamení odplutí, na břehu mi pár 
lidí mává a já se vydávám přes Atlantik. 
Těch pár hodin, co jsem strávil na tomto 
ostrově, se mi hluboko zarylo do paměti. 
Laskavost a dobrosrdečnost těchto lidí 
mě překvapila. Jsem rád, že jsem se ta-
dy zastavil.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

10. díl Jedenáctý díl najdete již nyní v online verzi Kralupského Zpravodaje

Ve výšce 680 m nad mořem na ostrově Santo AntaoZátoka u městečka Tarrafal
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU BŘEZEN 2019
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430

VELIKONOČNÍ 
JARMARK  

A VYNÁŠENÍ 
MORANY

Přijďte se inspirovat, nakoupit 
velikonoční dekorace, ochutnat 

velikonoční perníčky a podívat 
se na vystoupení malých ta-

nečníků. Zveme vás na Veliko-
noční jarmark, který pořádáme 
v neděli 7. dubna od 10:00 do 

17:00. Současně s námi můžete 
vyprovodit Moranu k řece a dát 

tak sbohem dlouhé zimě.

VĚDOMOSTNÍ 
OLYMPIÁDY 
A SPORTOVNÍ 
TURNAJE
I letos probíhají v prostorách DDM 
okresní kola olympiád. Aktuálně 
známe již vítěze Olympiády z ně-
meckého jazyka, zeměpisu a ang-
lického jazyka. Současně v březnu 
a dubnu 2019 pořádáme tradiční 
turnaje ve vybíjené a basketbalu.

KURZ PEDAGOGICKÉHO MINIMA
Máte zájem získat pedagogické minimum v oblasti volnočasové 
pedagogiky? Stačí se přihlásit do našeho březnového kurzu! Kurzy 
proběhnou 9., 10., 30. a 31. 
března 2019. Závěrečná 
zkouška pak 26. dubna 
2019. V případě zájmu pište 
na vitkova@ddmkralupy.
cz. Kurz je akreditován Ná-
rodním ústavem pro další 
vzdělávání.

Třetí letošní cestovatelský večer nás v úterý 12. března 2019 
od 18:00 přenese do Svaté země. Vydejte se s námi do kolébky 
křesťanské civilizace. Do míst s drsnou přírodou a množstvím 
nádherných historických památek. Přednáší Mgr. Kateřina 
Viktorová.

TVOŘIVÁ 
DÍLNA
Přijďte k nám do DDM na 
kurz pletení z pedigu pod 
vedením Bc. G. Junáškové. 
Začínáme 17. 3. 2019 
v 13:00. Přihlášení je nutné 
předem. Cena workshopu 
je 400 Kč. V ceně je 
započítaný i materiál.

ČAROKRÁSNÁ 
ŠUMAVA  
VÁS ZVE!
Nabízíme vám volné 
termíny ubytování v našem 
rekreačním zařízení 
v Mokrosukách. Přijďte 
si užít končící zimu 
a nastupující jaro. 
Volné termíny: 

1. - 31. března 2019, 
1. - 17. dubna 2019, 

27. - 30. dubna 2019,  
6. - 9. května 2019,  

20. - 29. května 2019.

JAN FIŠAR,  

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

V průběhu měsíců ledna a února v naší 
škole opět proběhla spousta umělec-

kých a kulturních akcí. Kromě již tradič-
ních veřejných žákovských koncertů bych 
vyzvedl Rodinné muzicírování, na kterém 
mají možnost se svými dětmi vystupovat 
i jejich rodinní příslušníci. Koncert proběhl 
ve velice milé atmosféře a všechna vystou-
pení měla vysokou úroveň. 

Nezahálel ani výtvarný obor, který pod 
vedením paní učitelky Jitky Jeslínkové na-
instaloval výstavu nejen keramických prací 
pod názvem Studna pro Afriku. Vernisáž 
s přednáškou o vodě a následným promí-
táním proběhla 5. února. Pokud ji chcete 
zhlédnout, tak máte možnost navštívit su-

terénní prostory ZŠ a MŠ Třebízského, kde 
je výstava instalována, vždy v odpoledních 
hodinách až do 26. března.

Taneční obor naší školy vystoupil ve spo-
lupráci se spolkem Artuš pod vedením Sil-
vie Hodkové a Veroniky Sedláčkové na již 
tradičním Tanečním galavečeru, kterého se 
zúčastnilo 120 tanečníků z Kralup a oko-
lí. Základní uměleckou školu Velvary pre-
zentovali žáci pod vedením M. Odvodyové  
a P. Kratochvílové. Taneční a pohybové stu-
dio pak svá vystoupení provedlo pod vede-
ním paní Z. Štarkové. Akce měla značný 
ohlas a již se těšíme na další ročník.

Před uzávěrkou tohoto vydání proběhlo 
úspěšně okresní kolo v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů v Mělníku a oba 
naše soutěžící soubory vyslalo do krajského 

kola. ZUŠ Kralupy nad Vltavou pořádala po 
uzávěrce tohoto vydání okresní kolo v ko-
morní hře s převahou smyčcových nástrojů, 
o jeho výsledcích vás budeme informovat 
příště.

Co se bude dít v březnu? 
Kromě již výše avizované výstavy může-
te navštívit 12. března tematický koncert 
s názvem Muzikálové melodie, který pro 
vás připravuje Markéta Wagnerová. Začíná 
v 17:30 v místním muzeu. Dne 26. března 
potom můžete navštívit Jarní koncert žáků 
hudebního oboru v sálu ZUŠ v hotelu Sport, 
začátek je rovněž v 17:30.

Těšíme se na shledanou
LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ŠKOLY

Zveme na výstavu i koncert

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

V perníkové chaloupce už nebydlí ježibaba,
Třebík tam při zápisu veselost všem dětem dává.

2. a 3. dubna 2019 
od 14:00 do 17:00
můžete si jako 
Jeníček utrhnout 
perníček.

(nezapomeňte rodný 
list dítěte a svůj 
občanský průkaz) 

ZŠ JODLOVA

V únoru proběhl na naší škole rozsáhlý 
projekt k 100. výročí založení Česko-

slovenské republiky. Projektu se zúčastnil  
2. stupeň. Třídy si toto dlouhé období roz-
dělily na kratší časové úseky (1918-1945, 
1945-1989, 1989-2018), díky čemuž se po-
dařilo obsáhnout více informací a tento 
postup také usnadnil koordinaci projektu. 

Na projektu se pracovalo i v rámci růz-
ných předmětů, zejména při dějepisu a ho-
dinách literatury. Děti si tak mohly uvě-
domovat širší souvislosti a lépe si dané 
informace zapamatovaly. Při zpracovává-
ní jednotlivých prezentací se žáci pod ve-
dením vyučujících zaměřovali zejména na 
tyto oblasti: důležité události, hudba, film, 
technika, móda, umění a sport. 

Samotné prezentace byly nejen poučné 
a nabité zajímavými informacemi, ale i in-
teraktivní a zábavné. Například 9. třída pod 
vedením Bc. Rážové vystoupila v dobovém 
oblečení. Součástí prezentací byly též jiné 
dobové předměty. Tento projekt by měl při-
spět k lepšímu poznání života našich před-
ků i nás současníků.  ANNA KUNŠTOVÁ, 

KOORDINÁTORKA AP

Zápis do 1. třídy 

                                         

Elektronická 
přihláška k zápisu 
do 1. tříd 

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

N a stránkách školy www.zsrevolucni.cz 
najdete odkaz Elektronická přihláška 

do 1. třídy ZŠ.
Registrační formulář bude přístupný  

od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019.
Vyplníte základní údaje, vyberete si čas 

zápisu a odešlete. Ostatní formality dopl-
níme v den zápisu. 

K zápisu budete potřebovat občanský 
průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o tr-
valém pobytu dítěte, pokud se neshoduje 
s vaším. 

MARTIN LUKSÍK, 

ŘEDITEL ZŠ

Připomněli jsme si 100 let republiky
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

M ilí rodiče budoucích prv-
ňáčků, ve dnech 2. a 3. 4. 

proběhnou v našem městě zápi-
sy do prvních tříd. I my vás rádi 
v prostorách školy přivítáme. 
Protože jsme zaznamenali vel-
ký zájem školu si prohlédnout 
ještě před zápisem, rozhodli 

jsme se dne 19. 3. uspořádat 
Den otevřených dveří pro 
budoucí prvňáčky. Od 14:30 
do 16:30 si budete moci pro-
hlédnout veškeré učebny ško-
ly a na případné dotazy odpoví 
průvodci – starší žáci. Rádi vás 
u nás přivítáme.        

MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Od září 2019 hledáme no-
vé posily do kolektivu ZŠ 

Gen. Klapálka. 
Na druhém stupni uvítáme 

pedagoga tělesné výchovy, ang-
lického jazyka, přírodopisu, ma-
tematiky, fyziky a hudební vý-
chovy. Na stupni prvním se rádi 
seznámíme také s novou paní 
učitelkou, panem učitelem, dále 
pak s asistentkou pedagoga a vy-

chovatelkou do školní družiny.
Nabízíme přátelský kolektiv, 

podporu v začátcích, osobní 
ohodnocení, společná neformál-
ní setkávání a relaxační poby-
ty, podporu dalšího vzdělávání 
a přizpůsobení rozvrhu indivi-
duálním požadavkům.

Nabídky, prosím, zasílejte na 
adresu: michaela.gleichova@
zsgenklapalka.cz nebo na tel. 
č. 604 275 011, www.zsgenkla-
palka.cz

ZŠ 28. ŘÍJNA

N aše škola se od ledna 2019 
zapojila do projektu „Spor-

tuj ve škole“, v jehož rámci mají 
žáci možnost v odpoledních ho-
dinách sportovat v prostorách 
školy. 
} V únoru proběhla výtvarná 
výstava prací našich žáků v Ga-
lerii VK37. Návštěva Neviditel-
né výstavy v Praze. Sdružení 
rodičů uspořádalo Masopustní 
karneval na sále blízké Kréty. 
Všem bych chtěla touto formou 
poděkovat za spolupráci.
} Další aktivitou, které se účast-
ní žáci 5. třídy, je projekt Čes-
ké spořitelny „Abeceda peněz“. 
V průběhu projektu navštíví po-
bočku ČS v Kralupech nad Vlta-
vou. Následně si zapůjčí vstupní 
kapitál, budou vytvářet vlastní 
fiktivní firmu a získávat doved-
nosti a znalosti v oblasti finanč-
ní gramotnosti. Hlavním cílem 
projektu je závěrečný jarmark 
firem, které si žáci založili. Na 
jarmarku, konaném v prosto-
rách spořitelny, budou pak své 
výrobky prezentovat veřejnos-
ti s cílem co největšího zisku 
(termín je plánován na květen 
2019). 
} Pro žáky 4. a 5. ročníku je 

v rámci primární prevence ob-
jednán na březen a květen 2019 
program Etické dílny. Lekce 
jsou zaměřeny především na 
rozvoj tolerance a vzájemného 
respektu. 
} Na konec března připravuje-
me lyžařský pobyt pro zájemce  
z 3. - 5. tříd v Krkonoších a na du-
ben školu v přírodě pro 4. třídu.

} I nadále chceme pokračovat 
v programech zážitkové peda-
gogiky, v používání metod ak-
tivního učení. Myslím, že tyto 
aktivity napomáhají k rozvo-
ji klíčových kompetencí žáků, 
které využijí v budoucím životě. 
} V případě získání grantu na 
projekt Zelená oáza budou mít 
žáci možnost do konce roku zís-
kat prostor pro pěstování růz-
ných plodin v areálu zahrady 
školy. 
} V plánu je i rekonstrukce škol-
ního hřiště. 
} Zápisy do 1. třídy se usku-
teční v termínu 2. a 3. dubna 
2019. Pro rodiče připravujeme 
elektronické přihlášky, odkaz 
umístíme na web školy (www.
zsmikovice.cz). Jsme schopni 
navýšit počty žáků i ve stáva-
jících 2. a 3. třídách. 
} Pokud budou mít rodiče nebo 
budoucí žáci zájem, mohou naši 
školu po dohodě kdykoliv na-
vštívit. Budeme se na vás těšit. 

IVANA ŠULOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Hledáme nové pedagogy

Zveme k zápisu a na 
Den otevřených dveří

Co je u nás nového
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SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt., Cesta brigádníků 693,

přijme od 3/2019 

HLAVNÍHO EKONOMA/KU ŠKOLY. 
Podmínkou je SŠ vzdělání. 

Praxe v oboru a zkušenost s účetnictvím příspěvkové organizace 
vítána. 

Kontakt: 315 727 709, 602 220 029 
e-mail sekretariat@edukra.cz

SOŠ A SOU 

S tudenti SOŠ a SOU Kralu-
py absolvovali během po-

sledního měsíce nejen exkurzi 
do společnosti K-Protos, která 
se zabývá kusovou i malosério-
vou výrobou tlakových zařízení, 
nádob, ventilů, technologických 

celků, elektrorozvaděčů, které 
si sama projektuje a dodává „na 
klíč“, ale také sportovních akcí. 
Vybraní žáci se zúčastnili sou-
těže v silovém trojboji a první 
únorový týden byl věnován ly-
žařskému výcviku v Telnici.

Články o těchto aktivitách na-
jdete v online verzi Zpravodaje.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 D

G
 A

 S
O

Š
E

DG A SOŠE

F lorbal je naším parádním 
sportem – kluci jsou opět 

v krajském finále. / Kvarta by-
la opět v Rudolfinu, tentokrát 
se zaposlouchala do Šostako-
viče. / Zimní třídní výlety jsou 
v některých třídách populárněj-
ší než ty letní – sexta mluvila 
o neskutečné sněhové pohádce. 
/ Skvělá beseda o charitativní 
akci Kola pro Afriku inspirova-
la mnohé studenty k zamyšlení 
o dnešním světě i k plánu jak 
pomoci. / Techmánie v Plzni 
nadchla studenty 1.B – dokon-
ce vydrželi celou cestu bez mo-
bilu. / Kvarta se setkala v Praze 
s Franzem Kafkou v jeho mu-
zeu – prý si s ním porozuměla. 
/ Tercie převzala svá vysvědče-
ní na kralupské radnici. / Stu-
denti katedry mediálních studií 
FSV UK pro nás připravili bese-

du na téma: Propaganda – fake 
news – persvaze. / I tento rok 
připravuje sexta soutěž v pre-
zentování DG Point. / Student-
ský parlament chce pořádat Fil-
mový festival krátkých filmů, 
který bude nejen přehlídkou 
studentských snímků, ale také 
soutěží o zajímavé ceny. / Po-
řádali jsme pro zájemce o stu-
dium na osmiletém i čtyřletém 
gymnáziu třetí Den otevřených 
dveří a zkoušky nanečisto – 
přišlo 83 deváťáků a 93 páťá-
ků. / Plánujeme červnové Dny 
za školou. / Počítáme přihláš-
ky! Těšíme se na aktivní žáky 
prvních ročníků. V přijímacích 
zkouškách jim přiznáme body 
navíc za uměleckou, sportovní 
i jinou organizovanou zájmovou 
činnost. Podrobněji na www.
dgkralupy.cz

ANDREJ PLECHÁČEK, 

ŘEDITEL ŠKOLY

Únor v naší škole byl pestrý

Tercie převzala vysvědčení 
na kralupské radnici

Účastníci 
silového 
trojboje

Sextáni na výletě
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N ázory dětí mě překvapily, protože většinou byly kladné a ne 
takové, jaké je znám ze společnosti. Někteří žáci mi řekli, že 

většinou o jídelně říkají horší věci, než jaká vlastně je.
Ve všech školách však žáci chválili čerstvou zeleninu a ovoce.
Stejně na tom jsou i nápoje, kde žáci pochválili výběr většinou 

z vody a nějaké šťávy.
Hlavně ale byli rádi za možný výběr ze dvou jídel.
Ve školních jídelnách dětem hlavně vadí velké teplo a častá ne-

příjemnost paní kuchařek. Také si stěžují na ne moc chutné pokr-

my a někde na častou univerzální hnědou omáčku, která se vaří 
prý méně a méně.

Níže můžete vidět informace o školních jídelnách vycházejících 
z názorů zhruba 10 žáků dané školy. Názory patří školákům růz-
ných věků, nejčastěji od deseti do čtrnácti let.

Pokud děti byly stydlivé, tak jsem se něco zeptal i vedení školy 
nebo vedoucí jídelny.

PETR ČIHÁK,

STUDENT DG KRALUPY

Průzkum a názory školáků 
na školní jídelny
■  Jelikož jako teenager pořád slyším od svých vrstevníků, jak jim ve škole špatně vaří, tak jsem se rozhodl 
kralupské školní jídelny prošetřit. V každé škole jsem se během února zeptal pár školáků na jejich názor. Někteří 
byli velmi pozitivní jiní zase negativní.
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ZŠ VÁCLAVA HAVLA

ZŠ 28. ŘÍJNA

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

DG A SOŠE

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

 možnost výběru ze dvou jídel

 příjemné paní kuchařky 

 možnost dvou jídel pouze v třech pracovních 
dnech

Kvalita jídla velmi dobrá

Nejoblíbenější jídla
kuřecí stehno, 
boloňské špagety

 skvěle vybraná jídla pro menší děti

 není zde možnost dvou obědů

Kvalita jídla dobrá

Nejoblíbenější jídla

francouzské 
brambory s uzeným 
masem, rajská 
omáčka s houskovým 
knedlíkem

 výběr ze dvou jídel

 čerstvá zelenina a ovoce

 možnost výběru ze dvou jídel jen v třech pra-
covních dnech

 nálada kuchařek

Kvalita jídla dobrá

Nejoblíbenější jídla
kuřecí řízek,  
boloňské špagety

 příjemné paní kuchařky

 výběr ze dvou jídel

 velké vedro v jídelně 

 málo míst pro aktovky a batohy

Kvalita jídla velmi dobrá

Nejoblíbenější jídla
knedlo-vepřo-zelo, 
florentinské nudle 
s masem a špenátem

 skříňky k odložení batohů blízko jídelny

 možnost výběru ze dvou jídel 

 velká ohleduplnost na diety

 příjemné paní kuchařky

 velké teplo v jídelně

Kvalita jídla dobrá

Nejoblíbenější jídla rizoto, kuřecí řízek

 dobré a chutné svačiny

 není zde možnost výběru ze dvou jídel

Kvalita jídla střední

Nejoblíbenější jídla
losos, ovocné 
knedlíky s jogurtovým 
přelivem
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V letošním roce se kralupský 
klub mladých ragbistů RC 

Kralupy zúčastní již podruhé 
mezinárodního turnaje v Litvě. 
Poprvé jsme do Litvy vyrazili 
před rokem spolu s klubem RC 
Olymp, který sídlí na stadionu 
Markéta v Praze a klubem RC 
Babice. 

Do Litvy jsme to měli nece-
lých 1300 km a cestou jsme pro-
jeli celé Polsko. Byla to dlouhá 
cesta, ale dojeli jsme bez potí-
ží. Turnaj se konal v přístavním 
městě Klaipeda. Když jsme se 
chtěli podívat k moři, zjistili 
jsme, že ho zakrývá asi pěti-
metrová zeď. 

V turnaji jsme se umístili na 
druhém místě, jelikož jsme až 
na jeden vyhráli všechny zá-
pasy.

Ale zpět do současnosti. Le-
tos budeme odjíždět 7. března 
opět od pražského stadionu 
Markéta a vracet se budeme 
10. března. Místo konání bude 
stejné jako minulý rok. 

Tímto bych vás chtěl popro-
sit, abyste nám drželi palce 
a věřili nám. Osobě doufám, že 
naše reprezentace Kralup do-
padne minimálně stejně dobře 
jako minulý rok.

KRYŠTOF HRUBÝ,

HRÁČ U14 RC KRALUPY

sobota 23. 3. 2019 
Městské muzeum  

v Kralupech nad Vltavou 

R ád bych vás seznámil s dě-
ním okolo volejbalu v Kra-

lupech, protože jsem sám jeho 
účastníkem. V Kralupech se 
můžete setkat s několika vo-
lejbalovými oddíly. Jedním 
z nich je například přípravka, 
která přijímá hráče od první tří-
dy ZŠ, dále zde působí družstvo 
minivolejbalu, mladších žákyň, 
starších žákyň, kadetek, junio-
rek a žen.

Chlapci mají dvě družstva, 
jedno pro ročníky 2006-2008 
a druhé pro ročníky 2002-
2005. Dříve existovalo i druž-
stvo kadetů, ale to se dočasně 
rozpadlo kvůli malému počtu 
hráčů. Nyní se družstvo star-
ších žáků spojilo s oddílem 
z Mělníka a tvoří tým “Soutok”. 
V současné době tedy funguje 
družstvo Kralupy A – starší žáci 
a družstvo Kralupy B – mlad-
ší žáci.

Obě dvě družstva chlapců 
hrají soutěž Krajský přebor. 
A často se hrají i přátelská 

Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka. 
Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve. Změny vyhrazeny!

Aktuální informace na www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

3. 3.   juniorky – dvojzápas 1. ligy (Mikulova) 10:00, 13:00

10. 3.  kadetky – dvojzápas 1. ligy (K. Vary) 10:00, 14:00

17. 3. starší žáci – Krajský přebor (Kralupy A,B, Brandýs, Příbram, Kladno) 10:00

Program domácích volejbalových zápasů - březen

15:45 otevření muzea

16:00 Waia Toa Odyssey

16:15 úvodní slovo

16:25 Stumped

16:50 přestávka

17:00
Aneta Loužecká  
(host večera)

17:45 přestávka

17:55 Tupendeo

18:25 přestávka

18:30 Kroky na hraně

19:15
Prohlídka muzea  
(přestávka)

19:35 Matsés

20:20 přestávka

20:30 Divided

21:15 zakončení

Pojďte hrát volejbal
utkání. Družstvo A má tré-
ninky třikrát týdně, přičemž 
ve středu do Kralup přijedou 
hráči z Mělníka a trénují spolu. 
Družstvo B má trénink dvakrát 
týdně.

O letních prázdninách probí-
há týdenní soustředění. Trénuje 
se většinou dvakrát denně, ale 
probíhají i večerní a ranní spor-

tovní aktivity. Na soustředění 
každé družstvo trénuje zvlášť 
a má vlastní rozvrh. Občas se 
program zpestří i jinými aktivi-
tami, např. koupáním nebo ská-
káním na trampolínách.

Doufejme, že se bude kralup-
ský volejbal i nadále rozvíjet.

MATOUŠ ŠTĚPNIČKA,

ČLEN DRUŽSTVA STARŠÍ ŽÁCI SOUTOK

Ragbisté jedou do Litvy
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Oddíl orientačního běhu 
T.J. Sokol Kralupy uvádí

Kralupští ragbisté 
pojedou hrát do Litvy
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S ezóna 2018/2019 byla plná očekávání. 
Po postupu do vyšší soutěže byli všich-

ni zvědaví, jak obstojíme. Vstup do nového 
ročníku pro nás byl jako velmi špatný sen, 
schytávali jsme debakly a vysoké příděly od 
každého soupeře. V 6. kole přišel zlom. Na 
ledě průběžného lídra z Rakovníka jsme vy-
válčili vítězství 0:1 a najednou se cosi změni-
lo. Poznali jsme, že dokážeme uspět i v této 
soutěži. I proti nejlepším mužstvům. 

Kouč Josef Zajíc a jeho kolega Jiří Exner 
kádr doplnili několika zkušenými posilami, 
které do týmu ihned zapadly. Před Vánoci 
přišel nejdůležitější bodový zisk, v domá-
cím prostřední se před námi museli sklonit 
nejprve Neratovice a poté i Králův Dvůr – 
dva naši největší soupeři v boji o záchra-
nu. Především souboj s Neratovicemi stál 
za to. Doprovodná exhibice za účasti týmu 
ČT, elektrizující atmosféra, plný kralupský 
zimák a vyvrcholení v nájezdech. Lépe to 
dopadnout nemohlo. 

Po Novém roce přišlo možná největší le-
tošní domácí vítězství, znovu jsme srazili 
průběžného lídra, tentokrát rivala ze Slané-
ho, a sice výsledkem 3:2. Definitivní jisto-
tu záchrany nám dala výhra nad rezervou 
Mladé Boleslavi v poměru 6:3. Za zmínku 
stojí i další povedené duely, například utká-
ní na domácím ledě, kde jsme těsně podleh-
li suverénovi sezóny Čáslavi (4:5), Rakovní-
ku (3:4) a na hřišti Velkých Popovic (2:3). 

Poslední domácí utkání sezóny, derby 
s Mělníkem, bylo zlatým hřebem. Výsled-
kově ani herně se nám střetnutí, ve kterém 
jsme hráli už jen o čest, nepovedlo. Zato 
naši skvělí fanoušci předvedli nejlepší vý-
kon v sezóně. Na stadion si opět našlo ces-
tu kolem pěti set diváků a celé utkání bylo 
ve stylu loučení se se sezónou. Malí pod-
porovatelé nám před utkáním předali své 
poděkování v podobě dortíků a lahvového 
piva se speciální etiketou vytvořenou na 
míru. Vrcholem večera bylo choreo, kterým 
fanclub dojal nejednoho hráče. 

Přes léto je před námi spousta práce v po-
době příprav na další sezónu. Shánění fi-
nanční a materiální podpory, udržení hráč-
ského i trenérského týmu a v neposlední 
řadě také samotná kondiční příprava. 

Děkujeme všem, kteří nás podporovali 
na zimním stadionu. Speciální poděková-
ní patří všem těm, kteří se podílejí na cho-
du A týmu. Velmi si vážíme každé pomoci 
a každého člověka. Máme velikou radost 
z toho, že kralupský hokej je na cestě vzhů-
ru, protože po letech strádání chceme opět 
hokej v našem městě dostat na důstojnou 
úroveň. Budeme rádi, když dění kolem áčka 
budete sledovat na našem Facebooku HK 
KRALUPY A a na webu hokejovekralupy.
cz. Věříme, že v nové sezóně se najdou další 
lidé, kterým bychom na zimním stadionu 
udělali radost. V příští sezóně znovu mí-
říme o kousek výš, společně jsme silnější! 

Jsme jedno město, jsme jeden tým! 
JAKUB KAPRÁL,

HRÁČ HK KRALUPY

C o je flexi-bar a jaké je jeho využití?
Flexi-bar je pružná tyč, která se 

s cvičením zaměřuje na dlouhé, střední 
a hlavně hluboké svaly v oblasti zad a bři-
cha. Při kmitání přechází vibrace do celé-
ho těla a do svalů, tím se posilují a zpev-
ňují. 

Flexi-bar je určen pro všechny věkové 
kategorie, pro začátečníky i pokročilé. Pra-
videlný trénink je vynikající prevencí proti 
bolestem zad. Poskytuje bezvadné posilo-
vání v sedu, ve stoji, při pohybu nebo při 
cvicích rovnováhy. 

Ať už trpíme bolestmi zad, nebo jim 

chceme předejít, zda potřebujete zlepšit 
fyzickou kondici, vždycky lze s tyčí flexi-
-bar zvyšovat sílu, vytrvalost, pohyblivost 

a koordinaci. Do každé hodiny zařazujeme 
i další druhy moderního náčiní.

Cvičíme nejen svaly těla, ale i no-
vě svaly obličeje – obličejovou gym-
nastiku. Je to nejúčinnější liftink 
a zkusíme společně, jak funguje… 
Nejen, že vylepšíte svoje tělo i ob-
ličej, ale odměnou vám bude dob-
rá nálada a spousta nových zážitků.  
Tak to s námi přijďte zkusit – každou 
středu v tělocvičně kralupského Sokola 
od 18:00.

CVIČITELKY KATKA, IVETA, LENKA,

SOKOL.KRALUPY.CZ
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Hokejové Áčko se v krajské soutěži udrželo se ctí

V Sokole cvičíme s flexi-bary
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V edení a hráči FK Kralupy 
1901 vás srdečně zvou na 

utkání A mužstva pro jarní část 
sezóny okresní přeboru. Věří-
me, že s vaší pomocí zvládneme 
splnit náš cíl, což je po pěti le-
tech postup do středočeské 1.B 
třídy. Hned ve třetím kole 7. 4. 
od 16:30 přivítáme v zápase 
o první místo Viktorii Všestudy. 
Překonáme rekord 550 diváků 
z loňské sezóny v kralupském 
derby s Čechií?

LUBOČ ČERNÝ, 

FK KRALUPY 1901

Fandíme 
fotbalu

Sportujeme  
i o prázdninách

7. 4. – 16:30 Kralupy 1901 x Všestudy

21. 4. – 17:00 Kralupy 1901 x Dolní Beřkovice

5. 5. – 17:00 Kralupy 1901 x Pšovka Mělník B

19. 5. – 17:00 Kralupy 1901 x Horní Počaply

2. 6. – 17:00 Kralupy 1901 x Horní Beřkovice

16. 6. – 17:00 Kralupy 1901 x Hořín

Kalendář březnových akcí 

6. 3. st
16:00 Sportovní setkání předškoláků ZŠ V. Havla

18:00
Kokořínsko – jak mluví skály  
– zámek Panenské Břežany

7. 3. čt
10:00

Pietní zastavení u pamětní desky  
T. G. Masaryka na úpatí mostu přes Vltavu

16:30 Čaj o páté – KD Vltava

9. 3. so 20:00 Sokolské šibřinky – KD Vltava

10. 3. ne 19:00 Hrdinové – KD Vltava

11. 3. po 17:00 Pohádkový podvečer – knihovna 

12. 3. út
17:30 Muzikálové melodie – koncert ZUŠ v muzeu

18:00 Jeruzalém – cestovatelská přednáška – DDM 

14. 3. čt 19:30 Tančírna – KD Vltava

15. 3. pá 19:00 Jazzpop – Hudba staví chrámy – KD Vltava

16. 3. so 10:00 Malý člověk jménem Ngali – KD Vltava

17. 3. ne 13:00 Kurz pletení z pedigu – DDM 

18. 3. po 16:00 Lovci perel – vyhlášení výsledků hry v knihovně

19. 3. út 14:30 Den otevřených dveří ZŠ Gen. Klapálka

20. 3. st

17:30 Kongo – cestovatelská přednáška v knihovně

19:00
Zpíváme pro UNICEF  
– kostel na Palackého nám.

19:00 Tančíme – KD Vltava

21. 3. čt

15:00 Už jsem skoro školák – ZŠ Komenského

17:00 Klubíčko se vrací – vernisáž výstavy v muzeu

19:30
Klavírní recitál Radoslava Kvapila  
– zámek Nelahozeves

22. 3. pá

10:00 Pietní zastavení u kralupského kostela

18:00 Pavel Vácha – vernisáž fotografií v Galerii VK37

19:30 Prokop – Andršt – Hrubý – koncert v KD Vltava

23. 3. so
8:00 Vítání jara – Zahradnictví Jelínek

16:00 Expediční kamera – filmový festival v muzeu

24. 3. ne
8:00 Vítání jara – Zahradnictví Jelínek

13:00 Zdobení velikonočních perníků – DDM 

25. 3. po 17:00 Veřejné jednání zastupitelstva – MěÚ

26. 3. út 17:30 Jarní koncert žáků – sál ZUŠ v hotelu Sport

27. 3. st
16:30 Veselá pouť – KD Vltava

16:30 Perníková chaloupka – LS Rolnička

28. 3. čt 19:00 Perly barokní hudby – KD Vltava

29. 3. pá
13:00

Vítání jara – prodejní výstava v olovnickém 
mlýně

17:00 Noc s Andersenem - knihovna

30. 3. so
Dobrovolná brigáda v kostele v Zeměchách

13:00
Vítání jara – prodejní výstava  
v olovnickém mlýně

31. 3. ne 13:00
Vítání jara – prodejní výstava v olovnickém 
mlýně

Platba převodem do 15. 4. na účet 3200555143/0800 – do poznámky uveďte 
jméno a příjmení, nebo hotově oproti daňovému dokladu. Kralupské děti mají  
do konce března slevu. 
Veškeré informace zajišťuje: Martin Klier (šéftrenér mládeže FKK)  
tel.: 604 219 847, mail: klirus@seznam.cz. Bližší informace a přihlášky  
najdete na fkkralupy1901.cz
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ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; email: jirikova05@gmail.com

PÁNEVNÍ DNO A HSS
- akreditovaná metoda MŠMT -

zdravotní cvičení a semináře
 CVIČENÍ PRO HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHU

zaměření na žlázy s vnitřní sekrecí
 HATHAJOGA

uvolnění, posílení, zklidnění
KDE: Kralupy KROK, Velvary, Kladno

KAMILA JIŘÍKOVÁ
certifikovaná lektorka jógy 

a Školy pánevního dna

OZNÁMENÍ
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81
Kralupy nad Vltavou

OPĚT ZAHÁJILA PROVOZ v běžných ordinačních hodinách
Objednávat je možno na tel. č. 723 452 017

Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům následující 
služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových 
 přiznání včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

Domov Velvary, poskytovatel 
sociálních služeb 
přijme do pracovního poměru od dubna 2019
na plný pracovní úvazek (jednosměnný provoz)

SOCIÁLNÍ PRACOVNICI / PRACOVNÍKA

Náplň práce:
} provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajiš-
ťování standardní dokumentace, práce se zájemci o službu, 
vedení evidence zájemců o službu
} zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální 
práci včetně jejich zpracování
} řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních záležitostí 
klientů, poradenství
} účast na jednání se správními orgány a jinými organiza-
cemi v zájmu klientů
} účast v zájmové a kulturní oblasti klientů

Požadavky:
} vzdělání – vyšší odborné, vysokoškolské
} praxe v oboru na uvedené pozici výhodou
} trestní bezúhonnost
} odpovědnost, samostatnost, rozhodnost, flexibilita

přijme s okamžitým nástupem

VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU
Požadavky:
} ÚSO vzdělání – obor zdravotní sestra
} schopnost samostatné práce
} schopnost pohotového rozhodování
} iniciativní a vstřícný přístup ke klientům
} občan ČR, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům.
} trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

V případě zájmu zašlete, prosím, profesní životopis nebo 
volejte na tel. č. 315 720 276, 607 075 068, 602 704 771.
Kontaktní osoby: 
Ivona Hasalová, DiS., e-mail: ivona.hasalova@seznam.cz
Ing. Zdeněk Štětina, e-mail: stetina.zdenek@seznam.cz
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69,-

MACEŠKY

THUJE

79,-
10 KS

výška 40-60 cm

Tel.: 315 781 019, Veltrusy,  
www.zahradnictvi-jelinek.cz

AKČNÍ CENY

VÍTÁNÍ JARA 23. a 24. března
+ doprovodný program

59,90
Kč
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