
Na téma koronavirus jsme si povídali  
s místními odborníky. Zjistili jsme, jak se 
„vyučuje“ tělesná výchova i jak jsou na tom 
kralupské umělecké soubory.

Aneta Loužecká i přes složitou přípravu 
zabodovala a na mistrovství světa juniorů, jež 
se v březnu konalo v sibiřském městě Tyumen, 
získala bronzovou medaili.

Dobrovolní hasiči nehasí jen požáry. Dobráci 
v Kralupech pomáhají krotit vodu i covid-19. 
Ve městě působí hned dvě jednotky sboru 
dobrovolných hasičů – minická a kralupská.
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Objízdná trasa povede ulicí Hybešova, 
doprava bude vymezena pouze pro 

osobní automobily do 3, 5 tuny.
Autobusové linky č. 457 a 316 budou rov-

něž vedeny přes ulici Hybešova, ve které 
bude také zřízena prozatímní autobusová 
zastávka. Po dobu rekonstrukce bude na 
této silnici č. III/10147 platit zákaz zasta-
vení. „U železničního přejezdu u bývalého 
areálu Barvy a laky můžeme v obou smě-
rech očekávat velké fronty. Za vedení měs-
ta bych chtěl občany požádat, kdo nebude 
muset nutně tuto komunikaci využívat, ať 
tak nečiní, případně využije MHD. Bohu-
žel se jedná o jedinou možnou objízdnou 
trasu této akce. Dodržování stanovených 
dopravních omezení bude pod zvýšenou 
kontrolou městské policie,“ uvedl starosta 
města Marek Czechmann.

Mostek u železničního přejezdu  
v Minicích bude na půl roku uzavřen
■ Od 1. dubna začíná Stavební firma HOBST, a. s., pro Středočeský kraj v ulici Na Velvarské silnici 
(č. II/101) rekonstruovat mostek, který je dlouhodobě v havarijním stavu. Z tohoto důvodu dojde 
ke kompletnímu uzavření komunikace bez možnosti průjezdu. Akce bude trvat až do 30. 9. 2021.
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Autobusová doprava do Zeměch bude 
provozována v omezeném režimu lin-
kou 457, a to 4x denně v pracovní dny 

a 3x denně o víkendu. Cestující mohou 
využít i linku 620 nebo vlakové spojení  
linky S40.

Víkendové spoje ze/do Zeměch

odjezdy ze Zeměch k železniční stanici 9:42, 15:09, 20:07

odjezdy ze železniční stanice do Zeměch 9:28, 14:25, 19:52
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KVĚTEN

u Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na 
technickou a softwarovou aktualizaci „Rezervačního 
systému MěÚ Kralupy nad Vltavou“, podle předlože-
né cenové a obsahové nabídky, a to s dodavatelem 
firmou TETRONIK – výrobní družstvo Terezín, za cenu 
315 310 Kč s DPH.
u Rada města schválila uzavření smlouvy na „VYU-
ŽÍVÁNÍ APLIKACE „QTRONIK CLOUD““ a na softwaro-
vé servisní služby s dodavatelem firmou TETRONIK – 
výrobní družstvo Terezín, za cenu 60 838‚80 Kč 
s DPH za 1 rok, na dobu neurčitou.
u Rada města schválila administrátora dotace na 
akci „Adaptace pivovarské sladovny na Městské kul-
turní centrum“, a to společnost B&P Research s.r.o, 
Brno, za cenu 78 650 Kč vč. DPH.
u Rada města vzala na vědomí předložený návrh 
variantního řešení expozic od Městského muzea. 
Zároveň uložila Kulturní komisi RM zpracovat pro 
RM své vyjádření k předloženému návrhu expozic.
u Rada města schválila objednání studie podle 
předložené „Cenové nabídky na vypracování kon-
cepční studie rekonstrukce parku na Seifertově ná-
městí v Kralupech nad Vltavou“, ze dne 16. 2. 2021, 
od spol. Garpen zahradnická s. r. o. (Ing. Markéta 
Pešičková, a to za cenu 79 000 Kč bez DPH).
u Rada města schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo na akci „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“ 
uzavřené dne 8. 2. 2021 mezi Městem Kralupy n. Vlt. 

a společností Gemo a. s., jehož předmětem jsou více-
práce a méněpráce spočívající v provedení doplňují-
cího inženýrsko-geologického posudku formou vrta-
ných hlubinných sond, dále ve změně v založení stavby 
a v doplnění statické části DPS o chybějící betonářskou 
výztuž, v celkové hodnotě víceprací 6 685 693‚19 Kč 
vč. DPH. Předmětem dodatku je současně prodloužení 
termínu dokončení stavby do 29. 12. 2021.
u Rada města vzala na vědomí Program prevence 
kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2021.
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo 
na akci „Revize ocelové konstrukce v hale zimního 
stadionu v Kralupech nad Vltavou“ dodavatelem 
Ing. VÁCHA s. r. o., Nušlova 2294/53, 158 00 Praha 
5 ve výši 193 116 Kč vč. DPH.
u Rada města vzala na vědomí informaci o tech-
nickém stavu atria v DPS čp. 1171. Zároveň uložila 
odboru RIaSM zadat vypracování rozpočtu na za-
teplení a výměnu výplní otvorů v atriu dle projektové 
dokumentace Ing. Arch. Michala Davida z roku 2015 
a prověřit předmětné řešení ze současného požárně-
-technického hlediska.
u Rada města schválila umístění a bezúplatný 
zábor veřejného prostranství pro umístění a pro-
voz „Testovacího centra na covid-19“ v Kralupech 
nad Vltavou – provozovatel NutriMed Lab, s. r. o., na 
ploše před městským zimním stadiónem, na dobu 
určitou od 22. 3. 2021 do 31. 12. 2021.

příjem inzerce do 15. 4. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek

do 15. 4. 2021 do 12:00.
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PONDĚLÍ 3. KVĚTNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti
MěÚ Kralupy nad Vltavou

�

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

veřejné jednání
zastupitelstva města

Milí čtenáři,
za uplynulého roku by nebylo dne, abychom nesly-
šeli slovo POZITIVNÍ. Setkáváme se s ním v běžné 
konverzaci, v médiích, u lékaře, VŠUDE. Tak moc 
se mi toto slovo vrylo pod kůži, tak moc jsem bez 
ostychu touto dobou „zpitomělá“, že se 
vám musím k něčemu přiznat. V před-
chozích číslech jsem v úvodnících místo 
slova optimismus dvakrát použila slovo 
pozitivismus. (Sociologická encyklope-
die uvádí, že se jedná o směr ve vědě a 
ve filosofii. Ten ve zkratce tvrdí, že vě-
decké poznávání musí vycházet z toho, 
co je dané, skutečné, pozitivní.) Což 
nemá s vlastností vidět a posuzovat věci z té lepší 
stránky nic společného. Děkuji proto všímavým čte-
nářům za toto upozornění. Chybami se přece člo-
věk učí, že . Takováto zpětná vazba mi pomáhá 
v osobním rozvoji a také vlastně poukazuje na to, 
že úvodníky čtete, že si jejich napsáním neodškrtnu 
jen kolonku „splněno“, ale že své místo v KZ mají.

Vrátím se nyní k původní myšlence, kterou jsem 
započala hned zkraje. KORONAVIRUS, tak moc 
stále ovlivňuje naše životy, i kdybychom se sebe-
víc snažili si ho nepřipouštět k tělu, je tu. Zakous-

nutý a dravý. Každý měsíc jsem se těšila, že toto 
téma budu moci nějak zlehka obejít, slíbila jsem si, 
že se o něm nebudu zmiňovat, ale situace je taková, 
jaká je, a proto je i toto číslo snad více než kdy v mi-

nulosti proloženo „koronáčem“. Zjišťovali 
jsme, jak místní školy vedou/ nevedou 
online tělocvik, zajímali jsme se o to, jak 
si vedou/ nevedou kulturní spolky a or-
ganizace, nechali jsme promluvit odbor-
níky na téma rok s koronavirem, dali jsme 
dohromady informace o testování úřed-
níků, o procesu registrace k očkování aj.

I když tato témata zprvu nevzbu-
zují pocit OPTIMISMU, jsou vám prezentovaná lid-
sky. Nevyvolávají ani strach, ani paniku. Z od-
povědí respondentů je cítit bojovnost a víra, že 
přece jen bude lépe, ve svých slovech se NEVZDÁ-
VAJÍ, ale hledají možnosti, jak ŽÍT. Jsem vděčná 
za to, že jsem „hlavou“ média, jež za každou 
cenu nevyhledává senzace. S celým týmem tvo-
říme Zpravodaj pro vás, pro čtenáře, pro Kralu-
pany a okolní obce, pro kolegy, přátele, rodinu... 
Vaší podpory a zpětné vazby si velice vážíme.
Děkuji za celý KZ a držte se.  KARMELA

slovo úvodem�

TESTOVACÍ CENTRUM NA COVID-19 U ZIMNÍHO STADIONU
Objednání je možné na www.covid-kralupy.cz. 
Prováděné testy: antigenní rychlotesty s výsledky do 15 min. a PCR testy na žádanky i pro samoplátce. Nutri-
Med Lab, s. r. o., k testům vystavuje na požádání i mezinárodní certifikáty potřebné k vycestování do zahraničí. 
Umožňuje také testování firem/ školních zařízení.
Otevírací doba: Po–Pá 7:00–17:00 hod., So 8:00–14:00 hod., Ne 13:00–19:00 hod.

KZ04_2021.indd   2KZ04_2021.indd   2 26.03.2021   13:3026.03.2021   13:30



3www.mestokralupy.cz   AKTUALITY DUBEN 2021    KZ

FO
TO

: A
LE

Š 
LE

VÝ

Aktuální úřední hodiny MěÚ Kralupy n. Vlt. pro veřejnost

Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.
V návaznosti na vydaná protiepidemiologická opatření o omezení provozu a úředních hodin pro veřejnost na 
obecních úřadech jsou na MěÚ Kralupy nad Vltavou takto omezeny úřední hodiny s tím, že do budovy budou 
vpuštěni a řádně vyřízeni jen občané, kteří se na daný termín a čas objednali prostřednictvím interne-
tového rezervačního systému – toto se týká zejména občanů objednaných na agendy „řidičské průkazy“, 
„registr vozidel“, „občanské průkazy“, „cestovní průkazy“ a „živnostenský registr“. K návštěvě pracoviště 
„infocentrum“, ověřování podpisů a listin a pořizování výpisů není potřeba předchozí rezervace.
Aktuální úřední hodiny MěÚ pro veřejnost
V OMEZENÉM REŽIMU:
PONDĚLÍ: .......... 8:00–12:00 ............. 13:00–17:00,
STŘEDA: ........... 8:00–12:00 ............. 13:00–17:00,
ČTVRTEK: .......... 8:00–11:00 ............. 12:00–15:00.
Dále sdělujeme, že v zájmu bezpečného vyřízení věci je podle vydaných protiepidemiologických opatření 
potřeba upřednostňovat (v rámci možností vyřešení požadované záležitosti) s MěÚ telefonickou, e-mailovou 
a datovou formu komunikace – pracovníci MěÚ jsou nadále na všech agendách, v průběhu celého pracov-
ního týdne, k dispozici na těchto kontaktech: www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty.

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU

Vměsících březnu–červenci nastává 
období, kdy si o cestovní doklady žádá 

nejvíce občanů. Tato skutečnost se projevu-
je vytvářením dlouhých front na chodbách 
městského úřadu, čímž zároveň dochází 
k prodloužení čekací doby. A to bývá ná-
ročné především pro rodiče, kteří si žádají 
o cestovní doklady pro své nezletilé děti. 
Tímto se ovšem míní období „bezproblé-
mového stavu“.

V dnešní době, kdy platí rázná protiepi-
demická opatření, jež se týkají cestování 
do zahraničí, se zájem o cestovní dokla-
dy podstatně snížil. Optimisté dobře znají 
úsloví „štěstí přeje připraveným“. Skuteč-
nost, že tento nepříznivý čas skončí a ces-

tování bude opět možné, je pro hodně z nás 
motivující.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme, 
neodkládejte pořízení cestovního dokladu. 
Právě nyní je v rezervačním systému měst-
ského úřadu spousta volných termínů pro 
podání žádostí a následné vyzvednutí ces-
tovních dokladů.

Využitím rezervačního systému vám 
vzniknou výhody, objednáváte se na vámi 
zvolený den a hodinu, čímž předejdete ne-
příjemným situacím vyplývajících z dlou-
hého čekání ve frontách.

Lidé by rovněž měli při svém cestovatel-
ském plánování zohlednit skutečnost, že 
v častých případech vyžadují některé státy 

pro vstup do země platný pas 
ještě šest měsíců po plánova-
ném návratu z ciziny. Je dob-
ré se včas informovat.
Registraci objednávky 
zařídíte na stránkách města 
www.mestokralupy.cz.

Pokud by vznikl nějaký problém, obrať-
te se na pracovnice pasového oddělení na  
tel. 315 739 880 a 315 739 825, ochotně vám 
pomohou. Neváhejte zatelefonovat na uvede-
né kontakty i v případě neodkladné situace. 
Pracovnice se s vámi domluví.

Cestovní pas je potřeba pro cestování 
mimo země EU.

DAGMAR VOLFOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a doporučení MŠMT byla 
organizace dubnových zápisů do ZŠ upravena.
Pro bližší informace prosím sledujte webové stránky základní školy, 
do které přihlašujete své dítě.

 ZŠ Gen. Klapálka (www.zsgenklapalka.cz)

 ZŠ 28. října (www.zsmikovice.cz)

 ZŠ Komenského (www.zskomenda.cz)

 ZŠ Václava Havla (www.zsrevolucni.cz)

 ZŠ Třebízského (www.trebizskeho.cz)

ZÁPISY DO MŠ
Zápisy do kralupských mateřských škol pro školní rok 2021/ 2022 
se uskuteční v první polovině května.
Na webových stránkách jednotlivých mateřských škol naleznete přes-
nou organizaci zápisu, včetně způsobu podání přihlášek, tak aby zápis 
proběhl v souladu s vyhlášenými krizovými opatřeními.
Sledujte prosím webové stránky MŠ, do které přihlásíte své dítě.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne:
 v Mateřské škole Gen. Klapálka (www.msklapalka.cz),
 v Mateřské škole Dr. E. Beneše (www.msbenese.cz)
 a v Mateřské škole Třebízského (www.trebizskeho.cz).
Povinně musí být zapsány děti, kterým bude do 31. 8. 2021 pět let 
a dosud nedochází do mateřské školy.

Zařiďte si cestovní pas včas a bezpečně

Pro žádost o cestovní pas pro dospělou osobu nad 18 let je třeba:
 platný občanský průkaz,
 předchozí pas na vrácení,
 600 Kč na správní poplatek,
 3 000 Kč na správní poplatek, pokud potřebujete pas do 5 pracovních dní,
 6 000 Kč na správní poplatek, pokud potřebujete pas do 24 hod.
U všech variant platby získáte cestovní doklad s biometrickými prvky a s dobou 
platnosti 10 let.

Při žádosti o cestovní pas pro dítě od 15 do 18 let je třeba:
 platné občanské průkazy (mladistvého jako žadatele a jednoho z rodičů, oba 
osobně),
 originál rodného listu mladistvého,
 předchozí pas na vrácení,
 600 Kč na správní poplatek,

 3 000 Kč na správní poplatek, pokud potřebujete pas do 5 pracovních dní,
 6 000 Kč na správní poplatek, pokud potřebujete pas do 24 hod.
U všech variant platby získáte cestovní doklad s biometrickými prvky a s dobou 
platnosti 10 let.

Pro žádost o cestovní pas pro dítě do 15 let je třeba:
 originál rodného listu dítěte,
 osobní přítomnost jednoho z rodičů s platným občanským průkazem (prarodiče 
ani zletilí sourozenci nemohou nahrazovat rodiče),
 předchozí pas na vrácení,
 100 Kč na správní poplatek,
 1 000 Kč na správní poplatek, pokud potřebujete pas do 5 pracovních dní,
 2 000 Kč na správní poplatek, pokud potřebujete pas do 24 hod.
U všech variant platby získáte cestovní doklad s biometrickými prvky a s dobou 
platnosti 5 let.
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Na začátku března jste stála u zřízení 
očkovacího centra, ale již předtím začalo 
infocentrum pomáhat starším lidem 
s registrací. Zhruba kolik seniorů již 
infocentrum za tímto účelem navštívilo?
Již při spouštění této služby jsme počí-
tali s tím, že poptávka pomoci ze stra-
ny infocentra mezi seniory bude veliká, 
avšak netušili jsme jak moc. K očkování 
jsme zatím objednali přes 300 osob (číslo 
k 15. 3. 2021), v průměru jde o registraci  
15 až 20 osob denně, což na první pohled 
nemusí působit jako velké číslo, ovšem nut-
né je připočítat čas, který tento proces za-
bere. K tomu vyřizujeme značný počet te-
lefonátů týkajících se očkování, přičemž 
zdůrazňuji, že nevolají jen senioři.

Mohla byste čtenářům, potenciálním 
zájemcům o registraci, popsat, jak celý 
průběh registrace probíhá?
V případě že občan, tedy v současné době 
osoba starší sedmdesáti let, zvolí při regist-
raci do očkovacího centra naši pomoc, bude 
pro něj vše poměrně jednoduché. S sebou si 
musí vzít pouze občanský průkaz, kartič-
ku pojišťovny a mobilní telefon, to je vše. 
Za účelem návštěvy infocentra není nutné 
se objednávat, stačí nás navštívit kdykoli 
v naší provozní době. Připomínám, že tato 
se liší od úředních hodin radnice, otevřeno 
máme každý všední den.

Po příchodu nám dotyčná osoba předloží 
požadované doklady a my za ni následně ob-
jednání provedeme. Pakliže by se chtěl někdo 
zaregistrovat z domova, je postup následující.

 Na webu https://registrace.mzcr.cz/ je potře-
ba zadat telefonní číslo, označit zaškrtávátkem 
souhlas se zpracováním osobních údajů a násled-
ně stisknout tlačítko odeslat.
 Na uvedené telefonní číslo přijde ověřovací PIN 
kód, který je následně nutné zadat na webu do 
políčka „PIN“ a poté stisknout tlačítko Potvrdit.
 Zobrazí se stránka, v níž je potřeba do jednot-
livých políček uvést základní kontaktní údaje, 
věkovou kategorii, případně profesní příslušnost. 
 Dále se vybírá místo očkování, v případě kralup-
ského očkovacího centra je nutné zvolit: Mělník – 
SYNLAB czech s. r.o. – Kralupy nad Vltavou. Dále 
je třeba označit zaškrtávátkem čestné prohlášení 
a na závěr stisknout tlačítko Odeslat žádost.

 Následně žadatel obdrží SMS s informací o po-
tvrzení úspěšné registrace a poté již jen vyčká na 
zvací SMS s PIN 2.

Jakmile žadatel obdrží tuto SMS s PIN 2, provede 
rezervaci, a to následujícím způsobem.
 Na webu https://reservatic.com/ockovani za-
dá číslo pojištěnce a obdržený PIN kód.
 Zobrazí se příslušné očkovací místo, kde vybere 
jemu vyhovující termín, přičemž celý proces regist-
race je dokončen potvrzením o rezervaci a přijetím 
potvrzující SMS.

Následně se pak již ve vybraný den a čas 
žadatel dostaví do očkovacího centra s ob-
čanským průkazem a kartičkou pojišťovny. 
K tomu ještě dodávám, že proces registrace 
se může měnit, proto je vždy potřeba po-
stupovat podle pokynů uvedených na webu 
ministerstva zdravotnictví, případně po-
žádat o pomoc naše informační centrum.

A jak nynější situaci, zejména pak 
registraci, zvládá infocentrum jako odbor?
Infocentrum funguje v běžném režimu. 
Kromě objednání k očkování zajišťujeme 
standardní služby občanům v plném roz-
sahu, ať už jde o ověřování nebo výpisy 
z Czech POINTu. Mimo to řídí náš útvar 
v rámci úřadu metodicky spisovou službu. 
Tuto činnost však již rok pomáhá zajišťo-
vat externí metodik. Jde o velkou pomoc, 
kterou bych uvítala i do budoucna. Přes-
tože tuto problematiku běžný občan nevi-
dí, je dána legislativou, jíž musí úřad vždy 
dodržovat.

Ostatní činnosti našeho odboru nemohou 
a nesmí stagnovat, neboť se jedná o služby 
občanům, případně o metodickou pomoc 
ostatním kolegům z úřadu při odborné sprá-
vě dokumentů. Mám-li to shrnout, tak ob-
jednávání na očkování není snadné skloubit 
s ostatní prací. Na druhou stranu pomoc 
seniorům při registraci přináší své ovoce. 
Jedeme na maximum a občané si toho váží.

Přesuňme se nyní k očkovacímu 
centru, kde jste na počátku pomáhala 
s organizací dobrovolníků. Jak vše 
probíhalo a jak centrum funguje nyní?
Očkovací centrum provozuje SYNLAB 
czech s. r. o. v budově nemocnice v prvním 

patře. Na počátku jeho zřízení jsem zde 
pomáhala s organizací referentů z úřadu, 
jež zde působili vedle lékaře a sestry jako 
administrativní pracovníci. Jejich řady se 
později rozšířily o zaměstnance příspěv-
kových organizací města. Později se této 
činnosti ujala kolegyně z jiného odboru, 
za což jsem zpětně ráda, neboť mohu ví-
ce času opět věnovat seniorům při pomoci 
s registrací.

A co čeká na ty, kteří se rozhodnou 
podstoupit očkování v Kralupech? 
V příslušný den a čas se dotyčný občan 
dostaví do prvního patra nemocnice, kde 
je mu změřena teplota, a poté vyplní pří-
slušné formuláře. Následuje pozvání do 
ordinace, předložení příslušných dokladů 
a konzultace s lékařem. Poté dojde k apli-
kaci vakcíny, je-li vše v pořádku, po třiceti 
minutách je dotyčné osobě vydána zprá-
va o provedení očkování, s níž kralupskou  
nemocnici opouští.

Jak dlouho mohou občané s pomocí 
kralupského infocentra při objednávání 
k očkování proti koronaviru počítat.
Jelikož hlavním úkolem infocentra MěÚ je 
pomáhat obyvatelům Kralup i všem ostat-
ním, jež k nám zavítají, naše asistence při 
objednávání určitě hned tak neskončí.  
Naopak, počítáme s tím, že pomáhat bude-
me lidem, a to nejen těm starším, ale všem, 
kteří o pomoc požádají, tak dlouho, jak jen 
bude třeba. Koneckonců hlavním úkolem 
úředníka přeci není obtěžování občanů pa-
ragrafy, ale naopak snaha nabídnout jim 
pomocnou ruku v současné nelehké situaci.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Pomáháme s registrací k očkování
■ Jedním z hlavních úkolů kralupské radnice je zajistit občanům spokojený a především bezpečný život, 
což v době, kdy celou naši zemi sužuje koronavirová epidemie, platí dvojnásob. Právě z toho důvodu začalo 
infocentrum městského úřadu pomáhat starším lidem s registrací a zároveň bylo v Kralupech nad Vltavou otevřeno 
také očkovací centrum. O tom, jak vše okolo vakcinace proti viru probíhá, jaké jsou ohlasy občanů, či jak nynější 
situaci zvládají referentky infocentra, jsme si povídali s jeho vedoucí Evou Bartošovou.

ROZHOVOR s… Evou Bartošovou, vedoucí odboru Infocentrum MěÚ

Rozšířený rozhovor naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ
sociálně právní ochrana dětí na dobu neurčitou

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona 262/2006 Sb. 
(zákoník práce).

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 4. 2021.

REFERENT ODBORU DOPRAVY 
MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení vlády 
ČR č. 341/2017 Sb., a zákona 262/2006 Sb. 
(zákoník práce).

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 4. 2021.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
Kralupy nad Vltavou
Nástup: dle dohody

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností 
prodloužení na dobu neurčitou) se zkušební dobou 3 měsíce.

Platové podmínky: do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) 
pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě. Po zařazení 
do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8. platové třídy. Bližší údaje 
o platových podmínkách budou uchazečům sděleny ředitelem Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem Vovsem na tel. 315 726 197 
nebo na e-mailu ladislav.voves@mestokralupy.cz.

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 4. 2021 do 12:00 hod.

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ – SOCIÁLNĚ 
PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA DOBU URČITOU
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Požadavky:

 vzdělání VŠ v minimálně bakalářském studijním 
programu v oborech sociální práce nebo příbuzných 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo ve studijním 
oboru Právní specializace, v oboru veřejná správa 
(v tomto oboru musí uchazeč splnit podmínku úspěšně složené státní 
závěrečné zkoušky z předmětu „právo“),

 znalost sociálněprávní agendy,

 příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona 
č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),

 zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě v oblasti 
sociální výhodou,

 aktivní a samostatný přístup k práci,

 schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích,

 uživatelská znalost práce na PC,

 řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou.

Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., 
a zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce).

Pokud nebude moci být pracovní pozice obsazena uchazečem splňujícím 
zákonem stanovené vzdělání pro příslušnou platovou třídu, může zaměst-
navatel obsadit toto pracovní místo uchazečem, který bude pro uvedenou 
pracovní pozici splňovat o stupeň nižší vzdělání, tzn. vyšší odborné vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 4. 2021.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce 
„volná pracovní místa“.

Testování zaměstnanců na covid-19

U ž první zmínky o povinnosti antigen-
ního testování zaměstnanců u firem 

a společností nad 50 zaměstnanců nás nuti-
ly přemýšlet tím směrem, že se nás to dříve 
či později bude také týkat.

K zamyšlení bylo, jak celou tuto povin-
nost provozně co nejsnáze uchopit a ne- 
oslabit tak provoz městského úřadu. Pře-
ce jen jsme početný kolektiv pracovníků, 
který i přes patřičná a nutná opatření plní 
svou činnost navenek, nepoznaje rozdílu.

Z ministerstva zdravotnictví a krajského 
úřadu jsme obdrželi nemálo dokumentů, 
které bylo nutné načíst. A když jsme se i tím 
posledním „prokousali“, nabízeli nám jen 
pro nás dvě možná řešení. Z těch dvou bylo 
ale jen jedno přijatelné, a to právě s ohle-
dem na již zmíněný stávající provoz.

Využili jsme dlouholetého spřáteleného 
vztahu a oslovili oblastní Asociaci samari-

tánů (ASČR), zda by nám mohli testování 
všech pracovníků, i dalších povinných pří-
spěvkových organizací, zajistit.

Dobré dlouholeté vztahy se tak ještě pro-
hloubily jistým příslibem pomoci. V té době 
již ASČR měla požádáno o nutná povolení, 
která byla potřebná pro antigenní testo-
vání, a poslední z mnoha povolení bylo již 
na cestě. Samaritáni tak chtěli pomáhat 
i v tomto směru…

Po několika vzájemných telefonátech 
upřesňujících si pro spolupráci nezbytné-
ho, na nás zbyla personální koordinace při 
testování samotném a zajištění zázemí.

Nejvhodnějším místem pro testování 

jsme po dlouhých úvahách zvolili suterén 
budovy městského úřadu. Zvoleno bylo 
jednoznačně nejvhodnější místo, jelikož 
se jedná o prostor nyní veřejností nevyuží-
vaný. Navíc při testování je nutné dodržo-
vat jisté podmínky – jednou z nich je např. 
dodržování rozestupů.

V suterénu jsme tedy zařídili pro testování 
vhodné zázemí, jež s odstupem času a dalšího 
„příchozího nařízení“ k testování využívají 
i další zaměstnanci příspěvkových organizací 
a organizačních složek města.

Antigenní testování se nyní týká více jak 
dvou set zaměstnanců Města Kralupy nad 
Vltavou a jeho složek a my pevně věříme, 
že cílem bude stejně úspěšné preventivní 
odolávání onemocnění covid-19, jako tomu 
bylo doposud.

LENKA CÍSLEROVÁ,

VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY

■ Od 10. 3. 2021 vstoupilo v platnost povinné testování státních a obecních úředníků a zaměstnanců ve větších 
firmách na onemocnění covid-19, testování se uskutečňuje každých sedm dní. Na MěÚ Kralupy nad Vltavou 
probíhá antigenní testování zaměstnanců v suterénu budovy, a to každé pondělí a úterý od 8:00 hod. Na kralupské 
radnici tuto povinnost zajišťují zdravotníci Záchranné služby Asociace samaritánů ČR, Kralupy Nad Vltavou. 

V prvním týdnu (od 15. 3. 2021) bylo testováno 
celkem 130 zaměstnanců, všichni s výsledkem ne-
gativním. V případě pozitivního výsledku je případ 
dále odeslán k podrobnějšímu PCR testu.
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P lavecký bazén prošel v minulosti již 
dvěma rekonstrukcemi. První přestav-

ba se uskutečnila v roce 2011, kdy proběhlo 
celkové zateplení obvodového pláště, výmě-
na výplní otvorů a rekonstrukce střechy na 
velké bazénové hale. Druhá etapa opravy se 
konala v roce 2015. Předmětem investič-
ní akce tehdy byla generální rekonstrukce 
centrálních šaten pro veřejnost, sociálních 
zařízení pro veřejnost včetně centrálních 
sprch a z původní posilovny bylo vybudo-
váno nové wellness centrum (sauny různé-
ho druhu, vířivka, zážitkové sprchy apod.).

Tyto nezbytné úpravy jsou ale podle 
jednoho z jednatelů Kralupské sportovní, 
s. r. o., Luboše Truhláře, v současné době 
stále nedostačující. „Ta nejdůležitější část 
objektu, velký bazén, je v původním sta-
vu, stejně tak většina technologií a rozvodů 
zajišťující provoz. Prostory pod bazénem 
byly vytopeny při povodních a jsou ve vel-
mi špatném technickém stavu, což způso-
buje časté havárie. Zároveň je celý provoz 
bazénu značně nehospodárný, protože se 
nevyužívá nejmodernějších technologií na 
recyklaci vody a tepla, které dokáží ušetřit 
desítky tisíc,“ komentuje L. Truhlář.

Pro návštěvníky, sportovní oddíly i ši-
rokou veřejnost, je přirozeně v jejich prio-
ritním zájmu zvýšení kvality služeb. Před-
mětem plánované investiční akce jsou tedy 
úpravy části objektu obsahující halu s 25 m 
bazénem, část suterénu, rekonstrukce 
a rozšíření akumulační nádrže a opravu 
dětských šaten včetně přístupové chodby. 
„V případě získání dotace bude v hale pla-

veckého bazénu instalována nová nerezová 
vložka (v přírodním odstínu) do stávajícího 
tělesa bazénové vany, ochozy podél oken se 
přemění na praktičtější odpočinková mís-
ta, rekonstruovány budou stěny, podlahy 
a přilehlé konstrukce. V části suterénu do-
jde k opravám bazénové vany, k výměně 
technologie úpravny vody a k výměně části 

svodů dešťové kanalizace. Součástí stav-
by by rovněž byla kompletní výměna vo-
dovodní přípojky do objektu a kompletní 
rekonstrukce vzduchotechniky v objektu. 
Počítáno je i s modernizací vybavení pro 
závody (startovní bloky, značení chybného 
startu, indikace obrátky) či zajištěním bez-
bariérového přístupu imobilních návštěv-
níků (plošina u vstupu do objektu, bazé-
nový zvedák),“ představuje soupis nutných 
oprav Jindřich Karvánek, referent odboru 
realizace investic a správy majetku. V ne-
poslední řadě je myšleno také na rodiče 
s dětmi, kterým doposud chybí plnohod-
notný dětský koutek.

Celkové náklady na rekonstrukci 
činí 35 117 503‚29 Kč vč. DPH (jedná 
se o cenu stanovenou kontrolním rozpoč-
tem z projektové dokumentace. Skutečná 
cena vzejde z výběrového řízení na zhoto-
vitele stavby). Přičemž získaná dotace 
by mohla pokrýt až 70 % z celkových 
nákladů. Zbylých 30 % by bylo inves-
továno z rozpočtu města. „Získání do-
tace bude určovat termín stavby. V případě 
úspěchu by se stavba rekonstrukce mohla 
uskutečnit do dvou let. Pokud budeme v žá-
dosti neúspěšní, může to realizaci prodlou-
žit. Ať bude rekonstrukce probíhat v jakém-
koli roce, bude ideální, aby proběhla cca 
od dubna do října, a to tak, aby nenaruši-
la chod sportovních oddílů a chod bazénu 
v hlavní sezóně,“ představuje možný časový 
harmonogram místostarosta Vojtěch Pohl.

KARMELA SPEJCHALOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA

Město požádalo o dotaci na 
rekonstrukci plaveckého bazénu
■ Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou již delší dobu volá o komplexnější rekonstrukci hlavní bazénové haly. 
Vyžaduje si ji především špatný technický stav prostorů pod bazénem a zastaralá technologie. V současné době 
je již připravena projektová dokumentace pro provádění stavby k rekonstrukci objektu, díky tomu zažádal odbor 
realizace investic a správy majetku o dotaci Národní sportovní agentury, jež je podle vedení města pro realizaci 
rekonstrukce naprosto klíčová.

V ulici Hybešova je od 24. 10. 2018 pro-
váděno měření rychlosti automatizo-

vaným úsekovým radarem v obou směrech 
jízdy. Za toto období jím bylo zaznamenáno 
celkem 5 885 přestupků. Četnost zjištěných 
přestupků tímto měřičem přitom neustále 
klesá. Zatímco v listopadu 2018 jím bylo 
zjištěno 421 přestupků, tak v únoru 2021 
se jednalo již o pouhých 70 zjištěných pře-

stupků. Z důvodu ještě výraznějšího zvýše-
ní bezpečnosti provozu v této lokalitě byly 
do ulice Hybešova navíc nově instalovány 
dvě informativní dopravní značky, které 
na měření v tomto místě řidiče upozorňu-
jí. Tím by se mělo docílit dalšího snížení  
počtu vozidel, jež touto neustále se rozrůs-
tající lokalitou projíždějí příliš rychle.

LADISLAV VOVES, ŘEDITEL MP KRALUPY N. VLT.

Nové značení v Hybešově ulici má za cíl 
snížit počet rychle projíždějících vozidel

Aktuální stav vnitřního zařízení
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■ Začátkem měsíce března začala investiční akce s názvem „Přístavba 
objektu č. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“. Jejím účelem je rozšíření 
stávajícího zázemí dvorní vestavbou nové učebny, díky které škola dostane 
další potřebný prostor pro výuku.

Š kolu navštěvuje přes 740 žáků, kapa-
cita „ZUŠKY“ je tak téměř naplněna. 

Standardně, mimo pandemická opatře-
ní, probíhá výuka na dvou místech, a to 
v hlavní budově v Riegrově ulici, jíž se tý-
ká započatá přístavba, a na odloučeném 
pracovišti v prostorách ZŠ Třebízského. 
„Do stávajících prostor školy se již delší 
dobu nevejdeme, proto velmi vítám mož-
nost přístavby multifunkční učebny, která 
vyřeší naše nejpalčivější problémy,“ uvedl 
v loňském roce pro KZ ředitel ZUŠ Luboš 
Harazin. Dosavadní učebny jsou velikostně 
nevyhovující a nenaplňují potřeby učitelů 
a žáků, ani hygienické normy. Nová učeb-
na by měla být využívána především pro 
výuku hudební teorie a mohla by sloužit 
i jako zkušebna pro komorní tělesa, jež při 
škole působí, pro pořádání menších kul-
turních akcí, ale i jako místo pro setkávání 
s pedagogy.

Nový komplex, jenž bude tvořen také pro-
pojovací halou, získá rovněž moderní zele-
nou střechu s dřevěnými prvky. Jelikož se 
nejedná o nikterak náročnou stavbu z hle-
diska provedení, lze očekávat dokončení 
akce ještě před letními prázdninami. „Ter-
mínově jsme k tomu od začátku směřovali. 
Škola bude mít pak celé dva měsíce na za-
řízení třídy. Doufejme, že v září už poběží 
výuka na všech úrovních,“ uvedla Marcela 
Horčičková, vedoucí odboru investic správy 
majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

I s přihlédnutím k těmto investičním kro-
kům vedení města i nadále počítá s násled-

ným přesunutím ZUŠ do dlouhodobě plá-
novaného kulturního centra, které vznikne 
přestavbou budovy bývalého pivovaru. To 
potvrzují i slova kralupského starosty Mar-
ka Czechmanna: „Na tomto postupu se nic 
nemění. Každá organizace, která bude mít 
v rekonstruované budově pivovaru sídlo, 
si vytyčila určité požadavky, jimž se sna-
žíme dostát. Stejně tak tomu je i v případě 
umělecké školy.“

Otázkou ovšem zůstává, co bude s bu-
dovou školy po přestěhování. Marek 
Czechmann ovšem prozrazuje, že na všech 
těchto krocích se nyní pracuje. „Debaty 
o budoucnosti budov ZUŠ a DDM pocho-
pitelně probíhají. Je možné, že se z těch-
to nemovitostí stanou městské byty, dal-
ší variantou může být i prodej. Uvidíme, 
ke které alternativě se zastupitelé nakonec 
přikloní.“

Přístavba umělecké školy se některým 
zastupitelům při rozhodování, zdali ji rea-
lizovat či ne, jevila vzhledem k budoucímu 
přesunu do multikulturního centra jako 
neefektivní. Nicméně investice byla čtr-
nácti hlasy na veřejném zasedání v září ro-
ku 2020 podpořena. Zástupci města vzali 
v potaz právě onu neutěšenou situaci v ZUŠ 
a rovněž přihlédli k míře využitelnosti bu-
dovy v budoucích letech.

Na projekt přístavby multifunkční 
učebny v umělecké škole uvolnilo měs-
to Kralupy nad Vltavou 2‚7 mil. Kč.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

O VÝHODÁCH VĚZNĚ

N edávno jsem slýchával názory (a i já je za-
stával), že pohyb, sport nám nemůžou vzít. 

Pokusili se o to. Ve skutečnosti se ale pokusi-
li marně. Opravdu je to tak, že pohyb nám vzít 
nemůžou. Můžou nařídit FFP (Fajny Filter Papu-
lowy), můžou zakázat prodávat pomlázky a za-
jít si ve firemní kantýně na oběd, můžou omezit 
pohyb osob, ale sport nám nevezmou. Dokud 
nejsme zakovaní v železech, hýbat se můžeme. 
A je jen na nás, nenechat se zakovat.

Vzpomínám na jistého keňského vytrvalost-
ního běžce, jednoho z nejrychlejších na světě, 
který se kdysi za podivných okolností dostal 
na jistou dobu do vězení. Zlomil se? Ne, běhal  
i v cele. Na místě. Běhal hodiny a hodiny den-
ně, každý den. Nezastavil se. A i když jeho tělo 
neopustilo několik málo čtverečních metrů cely, 
on běžel dál. 

Známy jsou i případy, a nejsou zase až tak 
neobvyklé, kdy vězni opouštěli brány svých vý-
chovných zařízení v lepší kondici, než když je 
přiváželi. Jeden vězeň v Americe si dokonce 
postavil živnost na tom, že lidem radí, jak mají 
trénovat jako vězni – za nepříznivých okolností, 
s minimem vybavení, nebo dokonce žádným, na 
minimálním prostoru. Jeho knihy vycházejí už  
i u nás. A jelikož nás s pohybem zavřeli do cely 
katastru naší obce, rozhodl jsem se přistoupit  
k této skutečnosti jako vězeň – vyjít na svobodu 
v lepší kondici než předtím. Ne vždy jsou pod-
mínky ideální. Ve skutečném světě nastávají do-
cela výjimečně. Ale to nevadí. Život není o čeká-
ní na lepší a ideální podmínky. Je o tom, udělat 
to nejlepší z toho, co máme zrovna k dispozici. 

A tak mám pro vás jeden nápad. Na Face-
booku najdete otevřenou skupinu „Kralupy za 
letu“. Jejím cílem není soutěžit mezi sebou, ale 
společně překonávat sami sebe (a „objektiv-
ní“ překážky). Poznáváme Kralupy, probíháme 
všechny jejich uličky. Možná budete překvapení, 
kolik kilometrů lze naběhat jen po Kralupech.  
A určitě poznáte i nějaký nový kout, kde jste tře-
ba ještě nikdy nebyli. Přidejte se a podělte se  
o svou znovu nabytou svobodu!

Do měsíce dubna vám přeji volný, svobodný 
dech s nadšením právě propuštěného vězně!

TRENÉR KUJAN
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Začala výstavba multifunkční učebny 
pro základní uměleckou školu
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2/ Do investiční rezervy města bylo dále převedeno 10 mil. Kč, což je částka za navýšení plánovaných daňových příjmů podle nových 
koeficientů v novele zákona o rozpočtovém určení daní. Jedná se o daň z přidané hodnoty o 5 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 
o 3 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob placená plátci o 1‚5 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky o 0‚5 mil. Kč.

Rozdělení přebytku hospodaření

Přebytek z hospodaření 2020 vznikl v následujících částkách na těchto položkách:

přeplnění plánovaných příjmů 10 100 000 Kč

nedočerpané (ušetřené) výdaje 

– nečerpané rezervy města 24 680 000 Kč

– ušetřené mzdové prostředky 6 220 000 Kč

– úspory na realizovaných stavbách 4 500 000 Kč

– výkupy pozemků 1 660 000 Kč

– nedočerpané investiční příspěvky 1 500 000 Kč

– úspory na energiích, službách, opravách 4 580 000 Kč

– nedočerpané provozní  
příspěvky na odborech 

6 990 000 Kč

Rozdělení přebytku hospodaření z roku 2020 (převedení finančních prostředků z investiční rezervy města) na tyto akce:

rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 25 280 000 Kč

geotechnický posudek – stabilizování a sanace svahových nestabilit „Skalní masiv Hostibejk“ 242 000 Kč

finanční dar pro Nemocnici Slaný – pomoc v boji s epidemií covid-19 200 000 Kč

Záchranná služba ASČR – dovybavení sanitek 400 000 Kč

rezerva určená pro příspěvkové organizace 5 000 000 Kč

nové podzemní kontejnery, Kralupy nad Vltavou 1 200 000 Kč

sociální zařízení na sportovní hale 980 000 Kč

dopravní hřiště na ZŠ Třebízského 2 810 000 Kč

demolice provizorní výpravní budovy ČD + nová opěrná zeď 12 000 000 Kč

rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. etapa 10 330 000 Kč

parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou 1 050 000 Kč

úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka (u BD č. p. 1059), Kralupy nad Vltavou 740 000 Kč

Celkem 60 232 000 Kč

Na březnovém zasedání schválili zastupitelé změnu rozpočtu na rok 2021.
Změna rozpočtu spočívá v následujícím:
1/ Rozdělením přebytku hospodaření města z roku 2020 ve výši 60 233 268‚90 Kč.

Investiční akce ve zkratce

Více o investicích na www.kralupskyzpravodaj.cz/rubriky/investice.

Probíhá akce „Bezbariérové řešení 
ZŠ Jodlova v Kralupech n. Vltavou“.
Realizační cena činí 4 139 276 000 Kč vč. 
DPH a je částečně hrazena z městského roz-
počtu, částečně z Integrovaného regionální-
ho operačního programu. Výše dotace činí 
3 725 348,4 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: 25. 10. 
2021.

Začala probíhat výstavba akce 
„Parkovací dům, Kralupy n. Vltavou“.
Realizační cena činí 102 838 034 Kč, z toho 
dotace 91 791 000 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: prosinec 
2021.
Marcela Horčičková, vedoucí odboru reali-
zace investic a správy majetku: „Byl zpra-
cován doplňující inženýrsko-geologický posu-
dek, a to z důvodu zjištění skutečného stavu 
podloží. Na základě výsledků musel být zvo-
len jiný způsob založení objektu. Tato změna 
neměla vliv na cenu díla. Zastupitelstvo měs-

ta dne 15. 3. 2021 odsouhlasilo vícepráce ve 
výši 5 525 366,28 Kč bez DPH, které vznikly 
z důvodu chyby v projektové dokumentaci – 
statické části.“

V březnu začala probíhat „Přístavba 
objektu č. p. 181, ZUŠ Kralupy n. Vlt.“.
Realizační cena činí 2,7 mil. Kč z rozpočtu 
města.
Předpokládaný termín dokončení: do 30. 
6. 2021.

RM schválila výběrové řízení na 
akci „Demolice provizorní výpravní 
budovy a nová opěrná zeď Nádražní 
ulice, Kralupy nad Vltavou“.

Předpokládané finanční náklady na demo-
lici objektu a výstavbu nové opěrné zdi:  
11 984 447,41 Kč vč. DPH.
Předpokládaný termín dokončení: konec  
roku 2021.

Připravujeme výběrové řízení na 
akci „Autobusový terminál, Kralupy 
nad Vltavou“.
Předpokládaná cena: 70 000 000 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: druhá  
polovina roku 2021. ZPRACOVAL ODBOR RISM

za rok  
2020
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Rozdělení programových dotací

žadatel projekt částka

Kruh přátel hudby 
Kralupy nad Vltavou

Kruh přátel hudby – 49. ročník A. Dvořáka 90 000 Kč

Michal Pomahač Unity Rage Festival 70 000 Kč

Divadelní soubor Scéna Za Vodou 2021 60 000 Kč

Mgr. Jindřich Kohm Magická noc trubadúrů 5 50 000 Kč

Junák – český skaut 
středisko Střelka

Skautské letní a podzimní tábory 2021 50 000 Kč

Mgr. Vít Macháček Kulturní festival „Historie Rocku“ 49 000 Kč

Pobočný spolek Svaz 
Diabetiků ČR

Diabetici v pohodě a ve zdravém pohybu 45 000 Kč

Dvořákův komorní 
sbor Kralupy

Hudební velikán Antonín Dvořák 40 000 Kč

Mgr. Klára Matasová
SdílejKralupy – otevření a pilotní provoz 
multifunkčního centra 

40 000 Kč

Jiří Veselý 2 příměstské kempy 40 000 Kč

Věra Čížková Historické kočárky 33 000 Kč

Človíček RaD Letní dětská rekreace 2021 30 000 Kč

Klára Kloučková Galerie VK37 pro rok 2021 30 000 Kč

PhDr. Radomír Dvořák Kralupští žesťoví sólisté – činnost 28 000 Kč

Denys Luksík Příměstský fotbalový kemp Denyse Luksíka 27 000 Kč

LMŠ Kulíšek, z. s. Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek 26 000 Kč

Výzkumný ústav pro 
hnědé úhlí, z. s.

Kralupy – čisté město 2021 25 000 Kč

Myslivecký spolek 
Kralupy – Nelahozeves

Vypouštění drobné zvěře 20 000 Kč

TJ Kralupy, z. s. – KČT Turistické pochody pro veřejnost 20 000 Kč

TSK MLS, z. s. Činnost TSK MLS pro rok 2021 20 000 Kč

Ústav Antonína Dvořáka 
pro kulturní život seniorů

Music for seniors 20 000 Kč

Zbyněk Štursa Mimoměstský tábor Pikomat 20 000 Kč

Radoslava Fortelná Senior minichor, aktivační činnost seniorů 15 000 Kč

Charita Kralupy 
nad Vltavou

Letní tábor 2021 14 000 Kč

Český svaz chovatelů Činnost ČSCH ZO Kralupy v r. 2021 12 000 Kč

Charita Kralupy 
nad Vltavou

Noc venku 2021 10 000 Kč

Markéta Hrdinová Koncert na terase Městského úřadu 10 000 Kč

Jaroslava Veselá Veselý kroužek 10 000 Kč

Jana Bálková
Podpora letních příměstských  
a mimoměstských tenisových kempů

10 000 Kč

Český svaz chovatelů Výročí 120. let ČSCH ZO Kralupy 7 000 Kč

zájmové dotace celkem 921 000 Kč

žadatel částka

TJ KRALUPY, z. s. – Pla-
vecký oddíl Kralupy (POKr) 

350 000 Kč

Basketbalový klub 
Kralupy – junior, z. s. 

330 000 Kč

Wolves Kralupy 320 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl volejbalu 

310 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl krasobruslení 

250 000 Kč

FK Čechie Kralupy 240 000 Kč

FK Kralupy 1901, z. s. 240 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl Judo 

205 000 Kč

Ski klub Kralupy, z. s. 200 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Moderního pětiboje 

200 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Turistický oddíl (KČT) 

200 000Kč

Rugby Club Kralupy 
nad Vltavou 

195 000 Kč

FIT FOR YOU, z. s. 190 000 Kč

TJ Sokol Kralupy 
nad Vltavou 

170 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Tenisový oddíl 

150 000 Kč

Tiger – jiu jitsu, z. s. 140 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl kanoistiky 

120 000 Kč

Horolezecký oddíl 
Kralupy nad Vltavou z. s. 

90 000 Kč

Diamond Gym fitness club 84 000 Kč

TS Naděje Kralupy 
nad Vltavou, z. s. 

80 000 Kč

Gladiator Training, z. s. 75 000 Kč

Jiu-Jitsu Kralupy 50 000 Kč

SDH Kralupy nad 
Vltavou – Oddíl Soptíci 

50 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Šachový klub 
Kralupy n. Vltavou 

45 000 Kč

SDH Minice 40 000 Kč

TJ Sokol, Sportovní oddíl 
orientačního běhu 

50 000 Kč

SPORT KRALUPY, z. s. 30 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl silového trojboje 

24 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl stolního tenisu 

20 000 Kč

ČSS, z. s. 20 000 Kč

Vetas team Kralupy 20 000 Kč

TJ KRALUPY, z. s. – Aso-
ciace sportu pro všechny

12 000 Kč

sportovní dotace celkem 4 500 000 Kč

■ Rada města a Zatupitelstvo města Kralupy nad Vltavou na svých jed-
náních v BŘEZNU rozhodli o přidělení programových dotací na podporu 
zájmových aktivit a programových a individuálních dotací na podporu 
sportu na rok 2021 následovně.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST SE ROZDĚLUJÍ PO CELÝ ROK. 

ZASTUPITELÉ JIŽ SCHVÁLILI NEJVYŠŠÍ ČÁSTKY TĚMTO ŽADATELŮM:
HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z.s. 1 200 000 Kč; podpora zabezpečení týmu „A“ 300 000 Kč; 
FK Kralupy 1901. z.s. příprava a činnost týmu „A“ 130 000 Kč
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Mohla byste čtenářům představit Vaše 
pracovní zkušenosti?
Počátky mé kariéry začaly v Aeru Vodo-
chody v oddělení prodeje letadel, které 
ale byly v té době nedostatkovým zbožím, 
a tak jsem poznala, co znamená, když je 
čas v práci nekonečný a vleče se, protože 
nemáte co dělat. Počítala jsem hodiny do 
konce pracovní doby. Vydržela jsem tam 
pouhé tři měsíce a bylo mi jasné, že musím 
hledat takovou práci, která mě osobně bude 
bavit a přinášet radost.

Další tři roky jsem strávila v kralupské 
účetní kanceláři a práce účetní mě nasmě-
rovala do mého dalšího počínání.

V roce 2000 jsem nastoupila na Městský 
bytový podnik v Kralupech nad Vltavou na 
pozici hlavní finanční účetní a ekonoma. 
Tenkrát mi velmi pomohla tehdejší ředi-
telka paní Koukolíčková, která mě v mno-
hém inspirovala a pomohla mi orientovat se 
v tvorbě metodiky, rozpočtů a vůbec chodu 
MěBP. V té době docházelo k většinové pri-
vatizaci bývalých městských panelových do-
mů, a bylo potřeba nastavit nové metodiky 
způsobu účtování nejen samotného MěBP, 
ale i Společenství vlastníků, která se ze zá-
kona automaticky stala od 1. 7. 2000 práv-
nickými osobami. Tehdy to bylo pro všechny 
nové a neznámé, odborná literatura teprve 
vznikala. Ale právě to nastavování nových 
metod a hledání souvislostí nejen mé práce 
mě baví, přináší mi radost, když vidím, že to 
v praxi funguje. A to je ta červená nit, kte-
rá mě díky zkušenostem a praxi postupně  
dovedla až do pozice ředitelky MěBP.

Jaké služby vlastně MěBP poskytuje a co 
vše náleží bytovému fondu?
Městský bytový podnik je příspěvková orga-
nizace, jejímž zřizovatelem je Město Kralupy 
nad Vltavou, pro které spravujeme bytový 
fond, jenž je tvořen 15 bytovými domy, což 
čítá 261 bytů vč. domů s pečovatelskou služ-
bou na sídl. U Cukrovaru. Vlastní správa 
zahrnuje zejména výběr nájemného a záloh 
na služby a energie vč. jejich vyúčtování, 
přípravu nájemních smluv, zajišťování zá-
konných revizí a prohlídek. Městské domy 
můžeme najít ve starých Kralupech v uli-
cích Havlíčkova, Smetanova, Chelčického,  
Vrchlického, nám. Jana Palacha a v Lobeč-
ku v ul. Cesta brigádníků a Dr. E. Beneše.

Dále pro zřizovatele zajišťujeme licenco-
vanou činnost, která se týká sekundárního 
rozvodu tepelné energie. Sekundární roz-
vod tepla je soustava potrubí, jež rozvádí 
teplo a teplou vodu z horkovodní předávací 
stanice až do jednotlivých domů. Týká se to 
lokalit na sídl. U Cukrovaru a v Lobečku.

Vedlejší ekonomickou činností MěBP je 
správa soukromých bytových domů. Aktuál- 
ně zajišťujeme správu pro 172 Společenství 
a bytových družstev, což představuje 2833 
bytových a nebytových jednotek. Naše čin-
nost je podobná jako v případě správy měst-
ských domů s tím rozdílem, že SVJ nebo by-
tová družstva jsou právnické osoby, které mají 
povinnost zajišťovat správu domu a pozemku, 
vést účetnictví, případně uzavírat pracovní 
smlouvy se zaměstnanci vč. provádění zá-
konných odvodů. Zkrátka mají chtě-nechtě 
stejné povinnosti, jako kdyby se rozhodly sa-
my podnikat. A právě s těmito povinnostmi, 
které nejsou vlastníkům jasné, nebo se s nimi 
nechtějí zaobírat, rádi pomůžeme my.

V současné době má MěBP včetně mě 
šest zaměstnanců. Právě díky nastavené 
metodice a vysokému nasazení všech ko-
legyň jsme schopny v tomto počtu zajišťo-
vat správu většiny bytových domů v Kra-
lupech a blízkém okolí. Spravujeme domy 
nejen kralupské, ale i domy v Nelahozevsi 
a v Libčicích nad Vltavou.

Dokázala byste čtenářům přiblížit, jak moc 
je časově i lidsky náročná komunikace 
s tolika právnickými osobami?
Období od ledna do dubna je pro nás vždy 

nejvíce zátěžové. Každoročně do konce 
února se snažíme všem spravovaným do-
mům doručit účetní přehledy o pohybu na 
tzv. „fondu oprav“, způsobem, který je pře-
hledný a jasný. S tím souvisí i zpracová-
ní samotných účetních závěrek SVJ a vy-
účtování odvodů daní z příjmů ze závislé 
činnosti. Současně s tím jsme povinni ze 
zákona provést vždy k 30. dubnu vyúčto-
vání služeb a energií za každou jednotku, 
přičemž jsme závislí na včasném dodání 
faktur od dodavatelů energií. Takže toto 
období je velmi napjaté, aby se vše stihlo. 
Do toho musíme zvládnout dotazy a rekla-
mace každého jednotlivého vlastníka, který 
se na nás obrátí.

Co se týká SVJ jako právnických osob, 
tak za SVJ jako celek s námi jednají zejmé-
na členové výboru, kteří jsou oficiálně zvo-
leni Shromážděním vlastníků a následně 
zapsáni v Obchodním rejstříku. V průběhu 
celého roku k nám chodí nájemníci nebo 
vlastníci, kteří řeší běžnou agendu, nebo 
si jen rádi popovídají, co je nového, a za 
ty jsme moc rády. Samozřejmě se najdou  
i klienti, kteří jsou nespokojení pořád, ať 
děláte, co děláte, ale člověk by měl umět 
zachovat klid a bez vypjatých emocí hledat 
společnou řeč. Je to stejné jako všude jinde, 
kde pracujete s lidmi.

Nastávají/nastaly již nějaké změny ve 
službách a správě MěBP?
Novinkou od ledna letošního roku je, že 
agenda oprav a údržby městského bytové-
ho fondu přešla z MěBP pod správu odbo-
ru Realizace investic a správy majetku na 
MěÚ Kralupy n. Vlt. Nájemníci byli o této 
změně ze strany města včas informováni.

Vzhledem k aktuální epidemiologické si-
tuaci jsme, stejně jako celá společnost, přešli 
na vyřizování většinové agendy elektronic-
ky. Hledáme nové cesty, jak současné situaci 
čelit tak, abychom skloubili nejen povinnos-
ti pracovní, ale i ty rodinné. Mám tři děti na 
prvním stupni ZŠ a pouze díky nezastupi-
telné pomoci dvou babiček, které mi s dět-
mi pomáhají a kterým jsem za jejich pomoc 
vděčná, se vše dá zvládnout snadněji.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Většinovou agendu vyřizujeme elektronicky
■ Od 1. 4. nastoupila do pozice ředitelky Městského bytového podniku (MěBP) v Kralupech nad Vltavou jeho 
dlouholetá zaměstnankyně Hana Bínová. K vedení MěBP ji přispěly např. získané zkušenosti z doby privatizace 
městských bytových domů a také osobní nasazení. „Právě to nastavování nových metod a hledání souvislostí nejen 
mé práce mě baví, přináší mi radost, když vidím, že to v praxi funguje,“ uvádí v rozhovoru ředitelka H. Bínová.

ROZHOVOR s… Hanou Bínovou, ředitelkou Městského bytového podniku

Studovala jsem na Metropolitní univerzitě 
Praha. Mezi mé zájmy patří běh, lyžování, 
hudba a letos i poznávání kralupských polí na 
běžkách :-).

Rozšířený rozhovor naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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■ Místní restaurační zařízení a obchody se rozhodly čelit nepříznivé situaci po svém. Asociace podvltavských 
podnikatelů navrhla, aby byly od 1. dubna povinné pouze bezkontaktní platby.

■ Technické služby na území našeho města obsluhují v současné době 
každý týden 366 venkovních košů, některé z nich i vícekrát týdně. 
Značná část těchto košů je vzhledem k jejich stáří poruchová, některé již 
dlouhodobě nevyhovují svojí kapacitou, některé mají nevhodně koncipovaný 
tvar a brzy se zdá, že jsou zaplněné, ačkoli tomu zdaleka tak není.

T ento způsob platby je vládou upřed-
nostňován již celý rok. Podle slov ma-

jitele obchodního řetězce s ptákovinami 
a předsedy asociace podvltavských pod-
nikatelů Jiřího Švandy není toto opatření 
žádnou novinkou. „Lidé se již dávno na-
učili platit bezkontaktně, dokonce umějí 
používat platby mobilním telefonem. Po-
važuji to za revoluční krok a jsem si jistý, 
že to lidé ocení,“ dodal. Senior Petr Mrzout 
s lehkým náznakem úsměvu toto rozhod-
nutí komentuje slovy: „Tady snad někdo 
snídal vtipnou kaši. Pokud ale není jiného 
řešení, musím to přijmout tak, jak to je. 
Ostatně, oproti procesu registrace k oč-
kování, se bezkontaktní platby zdají být 
hračkou,“ zlehčuje situaci senior.

Jiří Švanda upozorňuje na to, že není tře-
ba obav. „Připravili jsme masivní reklamní 
kampaň – informační letáky, které budou 
umístěné nejen v samotných obchodech 
a restauračních zařízeních, ale také na 
všech veřejných místech. Naším cílem je, 
aby se bezkontaktní platby naučili používat 
všichni, snadno a rychle. Všude přítomná 
reklama „Hotovost ulož do banky, dnes plať 
bezkontaktně“ má mít podprahový vliv na 
zákazníky, kteří díky tomu budou na prv-
ní dobrou, bez zdlouhavého rozmýšlení, 
u pokladny vědět, jak s platební kartou či 
platbou přes telefon zacházet,“ vysvětluje.

Martin Veselý, místopředseda Asocia-
ce podvltavských podnikatelů a revolucio-
nář, nabízí ještě modernější řešení plateb. 

„Jakmile se bezkontaktní platební styky 
osvědčí, představíme ještě silnějšího hrá-
če – BITCOIN (virtuální měna). Jedině tak 
se můžeme považovat za pokrokové město. 
Máme připravenou strategii a plán, jak do-
sáhnout toho, že lidé již nebudou chtít platit 
běžnými penězi. Vše bude rychlé a bezpeč-
né. Sám bitcoiny platím již nějakou dobu 
a je to „easy“,“ prezentuje plány asociace 
s tím, že jeho vyšším cílem je, stát se prů-
kopníkem tzv. platonické lásky v 21. století. 
„V pandemické době bychom měli sami od 
sebe chtít omezit veškeré dotyky, nevyluču-
ji, že se budu v brzké době snažit o zavedení 
výlučně bezkontaktních styků a prosadit 
lásku pouze platonickou,“ dodává.

HUGO NACHYTAL

Bezkontaktní (nejen) platební styky 
jsou řešením, jak překonat pandemii

V zhledem ke skutečnosti, že tyto nedo-
statky vnímáme při obsluze každý den, 

jsme v minulém roce požádali vedení města, 
zda by mohlo do svého investičního plánu 
zařadit finanční položku na obnovu těch-
to zařízení. Aby byla nevyhovující situace 
v této oblasti vylepšena, dohodli jsme se 
s vedením města na výměně modrých ple-
chových, plastových zelených a betonových 
košů, jež se nalézají v okolí betonových lavic. 
V rámci rozhodování o přebytku finančních 
prostředků z rozpočtu pro rok 2020 došlo 
v tomto roce ke schválení potřebné částky, 
a tak může výměna takřka začít.

Představa o typu nového koše, který na-
hradí stávajících 242 ks a navýší stávají-
cí kapacitu až o 58 ks, je již po konzulta-
ci technických služeb s vedením města na 
stole. Nyní stačí jen vysoutěžit dodavatele 
a může se začít montovat. Osazení a de-
montáž stávajících košů bude zajišťovat 
tým pracovníků technických služeb. Pro-
zradím jen, že se bude jednat o koše betono-
vé s dlouhou životností s větším objemem, 
které budou odolné proti vandalům. Před-
poklad započetí montáže se bude odvíjet 
od rychlosti výběru možného dodavatele 
a personálních kapacit technických služeb. 
Započetí montáže odhaduji na přelomu ja-

ra/ léta tohoto roku, přičemž se bude postu-
povat od těch nejvytíženějších a nejporu-
chovějších košů, zjednodušeně řečeno bude 
se postupovat od centra směrem k okrajo-
vým částem města.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM

Obnova venkovních košů ve městě Velkoobjemový odpad, 
jak ho/ s ním naložit?

N abízíme svoz velkoobjemového odpa-
du. Více informací na www.tskra-

lupy.cz/sluzby-tsm/sberny-dvur.
Pokud někteří občané nemají k dispozici 

dostatečně velký dopravní prostředek pro 
převoz velkoobjemového odpadu do sběr-
ného dvora, například pro převoz sedací 
soupravy, skříně apod., je možné se v tech-
nických službách domluvit na spolupráci. 
Cena za odvoz je odvozena od výsledného 
množství odpadu. Minimální poplatek činí 
100 Kč (cena např. za pohovku), jak je uve-
deno na webových stránkách www.tskra-
lupy.cz. Vyjma této služby je také možné 
využít tzv. mobilních svozů, které jsou pro-
váděny od března do prosince dvakrát mě-
síčně na příslušných stanovištích. V rám-
ci těchto svozů je odvážen buď bioodpad, 
nebo také objemný odpad z domácností,  
viz přehled v tabulce na str 24.

Zapůjčení mobilního 
štěpkovače

J aro se blíží a spousta zahrádkářů bude 
mít jistě napilno. V minulém roce po-

řídilo Město z dotací mobilní štěpkovač, 
který je uložen v sídle technických služeb. 
Toto zařízení je možné po domluvě s tech-
nickými službami a podepsání příslušných 
dokumentů včetně složení zálohy půjčit na 
omezenou dobu. Občanům města je k dis-
pozici během celého roku.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM
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O problematice školství v okolí Kralup 
nad Vltavou se jednalo už v červnu 

2020 na zasedání starostů obcí spadajících 
pod ORP Kralupy nad Vltavou. Z prezen-
tovaných dat vyplynulo, že se místní školy 
budou muset v blízké době potýkat s převi-
sem žáků, kteří vstupují na druhý stupeň.

ZŠ Veltrusy je téměř zaplněná
Největší problém s naplněností řeší aktuál- 
ně ZŠ Veltrusy. Ta má nyní 525 žáků z cel-
kové kapacity 547 míst. Podle vedení města 
Veltrusy dojde ve školním roce 2021/ 22 
k naplnění kapacity. Nové prostory ma-
jí vzniknout po uvolnění školního bytu.  
„Aktuálně sháníme byt pro učitele, kteří ho 
obývají, z tohoto bytu by se na příští školní 
rok mohla udělat a využít menší učebna,“ 
uvedl starosta města Filip Volák.

Podle něj není vyloučeno, že ve školním 
roce 2022/ 23 bude město nuceno omezit 
spádovost některých obcí. V současnosti je 
ZŠ Veltrusy spádová pro část Nelahozevsi, 
dále pro Novou Ves, Všestudy, Vojkovice, 
Zlosyň, Hostín u Vojkovic a Vraňany. Pro-
blémy s kapacitou veltruské ZŠ může vý-
razně vylepšit stavba nové školy v Nelaho-
zevsi, což úzce souvisí i s podobou chystané 
přístavby ZŠ Veltrusy.

Obec Nelahozeves 
vyjednává o nové ZŠ
Zastupitelstvo obce Nelahozeves v čele se 
starostou Jakubem Bryndou a místosta-
rostou Zdeňkem Schneiderem se tématem 
školství zabývají přes dva roky. Prvotním 
nápadem bylo rozšířit stávající budovu ZŠ, 
kterou navštěvuje 104 žáků 1. stupně. 

Nechali si vypracovat studii, ale ta nedo-
padla. Proto začalo vyjednávání s vlastníky 
pole v blízkosti nádraží Nelahozeves podle 
platného územního plánu. Vlastníci pozem-
ku přislíbili dodat zpracovanou vizualizaci. 
Jednalo by se o devítiletou spádovou ZŠ pro 
sousední Novou Ves. Vedení Nelahozevsi kro-
mě toho také vyhledává zdroje financování.

Za bývalého vedení byla ZŠ v Nelahozevsi 
rozšířena o několik učeben, které vznik-
ly nadstavbou nad školní jídelnou. Tím se 
zvýšila kapacita školy, která ještě na za-
čátku milénia fungovala formou spojených 
ročníků a část někdejšího zastupitelstva 
navrhovala jejich zrušení.

Situace se zásadně proměnila. Letos z pá-
tého ročníku školy vyjde celkem 23 žáků, 

uvedla ředitelka školy Věra Špačková.

Nová ZŠ na Kralupsku 
by výrazně pomohla
Výstavba školy s devíti ročníky v Nelaho-
zevsi by podle veltruského starosty Voláka 
ulevila tamní ZŠ, jelikož by žáci z Nelaho-
zevsi spadali pod novou školu, stejně tak 
novoveské děti. Jednalo by se pravděpo-
dobně o více okolních obcí.

Pomohlo by to také většině kralupských 
devítiletek. „Obec Nelahozeves nemá vůbec 
spádovost do kralupských základních škol,“ 
uvedla Lenka Turečková z Odboru sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy. 
Dále prozradila, že do kralupských ZŠ dojíž-
dí z Nelahozevsi každoročně kolem 70 žáků.

Podle ředitelky Michaely Gleichové ze ZŠ 
Generála Klapálka by výstavba nelahoze-
veské devítiletky ulevila velké naplněnos-
ti školy. Školu aktuálně navštěvuje 12 dě-
tí z Nelahozevsi. Nyní má škola 710 žáků 
z celkové kapacity 760 žáků.

ZŠ Třebízského by výstavba nové ZŠ 
v Nelahozevsi nijak neovlivnila, uvedla 
její ředitelka Dagmar Kuzníková. Chodí 
sem 402 žáků, z čehož sedm z nich dojíždí  
z Nelahozevsi. ZŠ má kapacitu 440 žáků.

„Rozšířená nebo nová škola v Nelaho-
zevsi by především ulehčila situaci místním 
rodičům, kteří musí hledat volná místa pro 
své děti po okolí,“ popisuje situaci ředitel 
ZŠ Václava Havla Martin Luksík. „Do naší 
školy chodí 9 dětí s trvalým pobytem v ob-
ci Nelahozeves,“ dodává. Kapacita na této 
škole je stanovena na 600 žáků a v součas-
nosti je tu zapsáno 516 dětí.

Pro nelahozeveské děti je nejlépe dostup-

ná ZŠ Komenského s kapacitou 600 míst. 
Je nedaleko nádraží a zajíždí sem i pří-
má autobusová linka 617. ZŠ má 30 žáků 
s nelahozeveskou adresou. Škola v centru 
města prošla v letech 2019–2020 částeč-
nou rekonstrukcí. Nad zrenovovanou jídel-
nou vznikla přístavba s novými učebnami,  
laboratořemi a přípravnými kabinety.

Jediná kralupská škola, která nemá ani 
jednoho žáka z Nelahozevsi, je ZŠ 28. října, 
jež je spádová pouze pro děti z obvodu Mi-
nice a Mikovice. Tuto ZŠ aktuálně navště-
vuje 122 dětí na prvním stupni, kapacita 
činí 150 míst. Druhý stupeň tu není.

Jak situaci vnímají ředitelé 
kralupských škol?
Někteří ředitelé z kralupských škol vyjádři-
li svůj názor na téma, jak vnímají práci ve-
dení města v oblasti řešení situace ohledně 
kapacity škol.

„Město Kralupy nad Vltavou je vůči po-
třebám okolních obcí se zajištěním povin-
né školní docházky žáků velmi vstřícné. 
Umísťováním dětí z těchto obcí (bez ohle-
du na spádovost) do svých škol pomáhá 
řešit problém, který zde postupně vznikal 
a který nikdo v dotčených obcích neřešil,“ 
uvedl ředitel Martin Luksík ze ZŠ Václa-
va Havla.

Podle ředitelky ZŠ Třebízského Dagmar 
Kuzníkové „vedení města dělá, co může“.

„Vím, že se zastupitelé města touto otáz-
kou zabývají, do budoucna to bude muset 
být řešeno v rámci regionu,“ uzavírá ředi-
telka ZŠ 28. října Ivana Šulová.

SOŇA BRUNNEROVÁ,

REDAKTORKA KZ

■ Základní školy na Kralupsku začínají být těsné. V regionu přibývají noví obyvatelé a kapacity místních škol pomalu 
přestávají stačit i kvůli spádovým obcím. Tento problém řeší nejen kralupské školy, ale i sousední obec Nelahozeves 
a město Veltrusy. Současné vedení obce Nelahozeves nedávno zahájilo jednání s vlastníkem jednoho z pozemků 
o plánu vybudovat novou devítiletou základní školu, jež bude spádová. Co tato změna přinese Kralupům?

Nelahozeves chce postavit školu

3. 6. 2020 se na setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP Kralupy 
nad Vltavou) řešilo téma spojené s rozvojem školství, především pak s ohledem na obsazenost 
kralupských základních škol a dalších základních škol v regionu.
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VČeské republice působí mnoho hasič-
ských sborů. V Kralupech má svou 

jednotku Hasičský záchranný sbor Středo-
českého kraje, který spadá pod působnost 
Ministerstva vnitra. Sbory dobrovolných 
hasičů jsou v našem městě dva. První sídlí 
v Kralupech a druhý v Minicích. Otázka 
dobráků je ale složitější. Zásadně se totiž li-
ší, zda se jedná o sbor dobrovolných hasičů 
či o jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Jak v Minicích, tak v Kralupech půso-
bí sbor i jednotka. Dobrovolné sbory fun-
gují jako samostatné jednotky neformál-
ně spjaté Sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. „Minický i kralupský sbor mají 
téměř po sto členech. Sbory pořádají celou 
řadů akcí od výročních schůzí, přes hasič-
ské soutěže, plesy až například po pořádá-
ní adventních oslav. Nechybí ani sportovní 
aktivity pro děti. V Minickém sboru máme 
patnáct dětských hasičů, v Kralupském jich 
je dokonce 40. Snažíme se z nich vycho-
vat nové hasiče,“ vypráví Marek Škabra-
da, starosta minického sboru dobrovolných 
hasičů.

Dobrovolní hasiči jsou dvojí
Vedle výše uvedeného ale obec jako svou 
organizační složku zřizuje dvě jednotky 
sborů dobrovolných hasičů. Ti se podílí 
na hašení požárů a krocení dalších nejen 
živelních pohrom. „Kralupská výjezdová 
jednotka čítá 25 hasičů. V Minické je o pět 
hasičů méně. Povinnosti členů jednotek 
jsou velmi podobné těm, jaké mají jednot-
ky hasičského záchranného sboru. Samo-
zřejmostí jsou pravidelná školení, zdravot-
ní prohlídky či neustálá pohotovost. Liší se 
jen tím, že se jim věnujeme ve volném čase,“ 
popisuje Tomáš Měkota, velitel jednotky 
kralupského sboru.

Kdo přijede, když zavolám hasiče?
Při mimořádném rozsahu požárů pomá-
hají zmíněným jednotkám také podnikoví 
hasiči ze Synthosu a Správy železničních 
dopravních cest. „Když občan ohlásí požár 
na tísňovou linku, zpracovává to kladenské 
centrální středisko. To oni povolají první 
jednotku, a sice Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje. Podle předpokláda-
ného rozsahu požáru se povolávají další 
jednotky. Když někdo nahlásí kouř z páté-
ho patra paneláku, okamžitě se povolávají 
i podnikoví hasiči ze Synthosu, protože dis-

ponují výškovou technikou. Zároveň s nimi 
i všechny jednotky se zásobou vody, aby se 
zamezilo ohrožení okolních bytů. Někdy se 
samozřejmě ukáže, že důvod je banální, 
např. špatně típnutá cigareta. Je ale potře-
ba brát zřetel na všechny varianty,“ objas-
ňuje Škabrada, proč se někdy sjede i deset 
cisteren k na první pohled banálnímu pří-
padu. Příště mohou tyto preventivní kroky 
zachránit životy.

Jednotky mají povinnost vyjet do de-
seti minut od svolání. Může je zpomalit 
neohleduplnost řidičů či dopravní zácpa, 
proto mobilizace probíhá již při náznaku 
potíží. Kralupské jednotky mají povinnost 
vypravit výjezdovou skupinu o čtyřech li-
dech. Povinnost vyjet platí ve dne, v noci, 
o pracovní den i o víkendu. Hasiče omlouvá 

například práce. V případě nedostatku lid-
ských zdrojů či dlouhodobých potíží, kte-
rými jsou třeba povodně, by měli být dob-
rovolní hasiči z práce uvolněni. Tehdy jim 
náleží refundace mzdy. Kralupská jednotka 
má ročně zhruba šedesát výjezdů, vyjíždí 
i místo hasičského záchranného sboru, je-
-li tento mimo dosah a nemohl by včas za-
sáhnout. Minická jednotka ročně realizuje 
okolo třiceti výjezdů.

Oheň, voda, covid-19 
a další pohromy
Hasiči mimo ohně operují i při dalších ne-
příznivých událostech. „Jako příklad bych 
uvedl povodně. S velkou vodou se Kralupy 
potýkaly v letech 2002 a 2013. Mnoho odklí-
zecích prací bylo na nás. Hasičský záchran-
ný sbor se totiž staral o okolní obce. Po-
mohli nám spřátelené sbory z Dobroměřic 
a Zlína, ale třeba zapojení místních dobro- 
volníků je obecně limitováno tím, že bez 
patřičných školení a pravidelných prohlí-
dek nemůžeme občany moc angažovat do 
naší činnosti,“ vysvětluje Měkota.

Kralupská jednotka mimo jiné absolvo-
vala také školení na dopravní nehody a zís-
kala od hasičského záchranného sboru vy-
prošťovací zařízení. Obě jednotky pak mají 
prostředky na odchyt bodavého hmyzu. 

Pokračování na str. 14

Dobrovolní hasiči nehasí jen požáry
■ Když kolem netrpělivého řidiče v autě projíždí červená cisterna s majáčky a posádkou v přilbách, o tom, kdo v ní 
jede, zřejmě nikdo nezaváhá. Hasiči ale nejsou jen jedni. Jen v Kralupech nad Vltavou působí pět jednotek tří různých 
sborů. Kromě Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kralupákům pomáhají dobrovolní a podnikoví 
hasiči. Právě dobrovolným hasičům, často příznačně označovaným jako „dobráci“, je věnován tento článek.

KONTAKT:
SDH Kralupy nad Vltavou
Facebook: Sbor dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou
Web: www.sdhkralupy.cz/
e-mail: sdhkralupy@seznam.cz

SDH Minice
Facebook: SDH Minice
Web: www.sdh-minice.cz/
e-mail: sdh-minice@email.cz
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Dokončení ze str. 13

Kralupáci se na ně mohou obrátit v pří-
padě, že bodavý hmyz řeší například na 
své zahradě. Mezi jejich další aktivity pa-
tří i zajišťování úkonů spojených s opatře- 
ními proti šíření koronaviru. Spolupráce 
spočívá například v distribuci osobních 
ochranných pomůcek, dezinfekci různých 
prostor či výpomoci městské policii.

Úkoly hasiče často stojí hodiny jejich vol-
ného času. „Pravdou je, že například dezin-
fekce prostor Základní školy Generála Kla-
pálka, která byla na podzim silně zasažena 
koronavirem, nám ve dvou lidech zabrala 
asi 22 hodin. Navíc naše jednotka nemá 
vlastní generátory ozonu, tak jsme museli 
vyřešit jejich vypůjčení, což samozřejmě 
způsobilo další komplikace. Mnoho hodin 
strávili naši kolegové také v hale radnice, 
když kapacity strážníků nestačily na po-
krytí asistence pro vpouštění objednaných 
občanů. Ale to vše samozřejmě k činnosti 
hasičů patří,“ upřesňuje Měkota.

Obléct hasiče stojí až padesát tisíc
Jednotky financuje Město Kralupy n. Vlt. 
Byť dobráci pomáhají lidem bezplatně, bez 
peněz provozovat jednotky nelze. Finanční 
prostředky jsou potřebné nejen na rutinní 
záležitosti jako jsou školení či běžná údrž-
ba vybavení, ale také například na unifor-
my hasičů se všemi bezpečnostními prvky. 
„Drahé vybavení je jeden z důvodů, proč do 

jednotky nemůžeme přijmou každého, kdo 
by o to projevil zájem. Výbava stojí mezi čty-
řiceti a padesáti tisíci, každého zájemce je 
třeba důkladně prověřit,“ myslí si Škabrada.

Velkou položku v rozpočtu hasičů tvo-
ří i vozový park v čele s cisternami. Nová 
cisterna by stála osm milionů korun. Obě 
jednotky tak operují s cisternami staršími 
40 let. S každým dalším rokem je ale vět-
ším a větším problémem sehnat náhradní 
díly či vůbec servis, který by opravu zvládl. 
V budoucnu tak hrozí, že obě jednotky bu-
dou při řešení potíží moci přispět lidskými 
zdroji, už ale ne přepravou vody a hašením. 

V minulých letech se minická jednotka po-
týkala s tím, že téměř polovinu z každého 
roku nebyla schopna zasahovat s cisternou. 
Působnost jednotek je tak svazována poru-
chovostí vozového parku.

Navzdory potížím s technikou či opatře-
ním, které přinesla koronakrize, si dobrá-
ci na své poslání nestěžují. Chuť pomáhat 
Kralupákům je neopouští. Byť věří, že se 
budou se spoluobčany vídat spíše při kul-
turních událostech jako jsou Dny Kralup 
než při své rutinní činnosti.

MARTINA IVANOVÁ,

REDAKTORKA KZ

u 15. 2. ve 22:20 při kontrolní činnosti v ul. 
Mostní si hlídka MP všimla tří osob, které v době 
zákazu vycházení postávaly u bankomatu ČS 
v Lobečku. K porušení opatření se přiznaly, pouze 
jedna osoba však s přestupkem a výší vyslovené 
pokuty souhlasila. Zbylé dvě osoby se k strážníkům 
začaly chovat arogantně a nechtěly přestupky řešit. 
Celá věc byla spolu se záznamem z minikamery 
postoupena na MěÚ. Za tento přestupek může 
být ve správním řízení udělena pokuta až do výše  
10 000 Kč.

u 23. 2. ve 13:42 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že na sídl. V Zátiší v blízkosti garáží leží osoba, která 
se nehýbe. Hlídka po příjezdu na místo spatřila 
ženu, jež se pokoušela vstát. Ta následně hlídce 
uvedla, že je uživatelkou drog a před příjezdem 
hlídky drogu požila. Z důvodu podezření na 
intoxikaci návykovými látkami byla na místo 
přivolána RZS, která ženu odvezla do nemocnice. 
Hlídka provedla kontrolu místa a přilehlého okolí 
z důvodu možného výskytu injekčních stříkaček, 
výsledek byl negativní.

u 25. 2. v 10:06 byla hlídka MP svědkem dopravní 
nehody, při níž řidička vozidla nabourala do 
betonového sloupku na cyklostezce v ul. Mostní. 
Řidička před nehodou vyjížděla z ul. Třebízského 

do ul. Mostní (směr centrum), kdy následně vjela na 
cyklostezku. Řidička ani žádná jiná osoba nebyla 
zraněná. Žena uvedla, že sledovala navigaci a poté 
špatně odbočila. Provedená orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla 
negativní. Zaměstnanec TSM uvedl, že způsobená 
škoda je cca 7 000 Kč. Na místo byla přivolána 
hlídka dopravní policie, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření.

u 27. 2. v 02:00 byli prostřednictvím MKDS 
spatřeni dva muži zdržující se v blízkosti budovy 
MěÚ a OD Global. Jelikož se jednalo o osoby bez 
přístřeší, byla provedena lustrace na OO PČR, 
kde bylo zjištěno, že o jednoho z těchto mužů má 
PČR zájem. Z tohoto důvodu si jej hlídka OO PČR 
převzala. Oba muži byli poučeni o nařízeních vlády 
ČR týkajících se volného pohybu.

u 5. 3. ve 13:30 byla prostřednictvím MKDS 
spatřena žena venčící dva psy. Žena po jednom 
z psů neuklidila exkrement a z místa odešla. Hlídka 
ženu odpovídající popisu zastihla a za porušení 
OZV jí byla uložena příkazová pokuta. Za znečištění 
veřejného prostranství může být MP uložena 

příkazová pokuta na místě až do výše 10 000 Kč, 
ve správním řízení do výše 20 000 Kč.

u 7. 3. v 10:20 bylo na služební telefon přijato 
oznámení o odcizeném katalyzátoru, který byl 
viditelně odříznut z vozidla tov. zn. Škoda, jež 
majitel zaparkoval u garáží na sídl. V Zátiší. Majitel 
uvedl, že v místě zaparkoval předchozí týden a od 
té doby vozidlo nekontroloval. Poškození zjistil až 
ve chvíli, kdy nastartoval a následně zkontroloval. 
Dosud neznámý pachatel se tak dopustil přestupku 
tím, že úmyslně způsobil škodu na cizím majetku 
krádeží. Z tohoto důvodu byla celá věc předána na 
MěÚ k dalšímu šetření. Jelikož se nejednalo o první 
případ, byla informace předána také na OO PČR.

MP – Městská policie
MěÚ – Městský úřad
RZS – Rychlá záchranná služba
TSM – Technické služby města
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OZV – obecně závazná vyhláška

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 �

Informace o MP a její veškeré aktivity naleznete na www.bezpecnekralupy.cz.
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Reportáž Kralupy TV: https://www.youtube.com/watch?v=KxqXB0GX0-w

15. 3. 2021 – Začalo testování zaměstnanců MěÚ na covid-19.

MUDr. OTAKAR HOKYNÁŘ, 
plicní ambulance Kralupy nad Vltavou

Prožíváme těžkou dobu, ale takových epi-
demií bylo v historii až dost. A mnohem 
horších, někdy ubylo až kolem třetiny oby-
vatelstva. Vždy se společnost vzpamato-
vala, ale nebylo to hned a mnohdy nápra-
va byla také dost náročná. Právě zažíváme 
několik řádků v učebnici dějepisu, které 
budou trápit děti za pár desetiletí.

Zrádné na covid-19 je, že většina lidí si 
ani pořádně nevšimne, že jsou nemocní, ale 
část lidí marodí hodně špatně. A velmi růz-
norodý je průběh rekonvalescence. Zkrát-
ka, poněkud to připomíná ruskou ruletu, 
ale ten revolver je dvacetiranný.

Celou společnost trápí únava, trvá to 
dlouho. Postupně přibývají různé úzkostné 
či adverzivní (odmítavé) reakce, mnohdy 
oprávněné, neboť některá opatření vypadají, 
řekněme, hodně zvláštně. Určité obavy části 

odmítačů jsou na místě – poškození ekono-
miky dopadne na zdravotní péči v budoucnu 
a může nakonec stát také dost životů.

Mne i moji manželku (dia ambulance, 
dr. Zaňková) překvapuje, myšleno v dob-
rém, že zpravidla všichni objednaní pa- 
cienti do ordinace vždy dorazí. Objednat se 
a nepřijít, to byl dost velký nešvar. Ale za 
špatné považuji chodit zbytečně brzy a pak 
čekat v čekárně. U mne se natáhly objed-
nací lhůty na měsíc. Víc nedokážeme, má-
me (všichni z ambulance) školou povinné 
děti „online“.

Každé špatné počasí jednou skončí, in-
verzi rozfouká fronta, horka přejdou, zi-
ma také přejde v jaro. Stejně tak epidemie 
skončí, byť virus tu s námi zůstane tak jako 
chřipka, nejspíš i s podobnými riziky. Ak-
tuálně jsou konečně distribuovány vakcíny. 
To je poměrně rychlé řešení, navíc levné. 
Konstrukce je víceméně šablonovitá, takže 
v nouzovém režimu je možné zkonstruovat 

použitelnou vakcínu nejspíš v horizontu 
týdnů, s odzkoušením v řádu více měsíců. 
Antivirotika jsou v tomto směru náročnější, 
tam rizika nečekaných a nebezpečných ve-
dlejších účinků nejsou zanedbatelná, takže 
zkoušení potrvá léta, s výjimkou již dříve 
testovaného remdesiviru (ten měl před epi-
demií známý bezpečnostní profil). Další 
nadějí jsou léčiva na bázi protilátek, ale ty 
budou díky náročnosti výroby vždy dosti 
drahé. Testuje se mnoho dalších, ale na to 
dnes není prostor.

Dotkl bych se trochu vakcín. Poměrně 
nová konstrukce jsou vakcíny na bázi nuk-
leových kyselin – genetického materiálu. 
Touto cestou se vydaly Pfizer a Moderna. 
Tradiční konstrukce je vakcína od Astra-
Zeneca, jež používá infekci neškodným vi-
rem, do kterého je vnesena část genetické 
informace koronaviru. U těchto vakcín je 
riziko, že se virus nechytí. Rusové (ruský 
výrobce není žabař, obávaná Ebola o tom 

KORONAVIRUS
nejen v KRALUPECH

Rok s koronavirem
■ Rok plný zvratů, emocí, rok, jenž každý z nás „zvládá“ po svém. Únava a stres jsou na denním pořádku, strach 
z nejistoty rovněž. Podívejte se krátce na rok s onemocněním covid-19 slovy místních odborníků, kteří s vámi ve 
stručnosti sdílejí své zkušenosti s reakcemi a chováním lidí. Ve zkratce se rovněž snaží o vysvětlení např. toho, proč 
je důležité nebrat vir na lehkou váhu, proč je na místě testování, očkování i vyhledávání různých forem odreagování 
či dokonce odborné pomoci.

Celkový počet případů 7 377

Nemocní 1 312

Vyléčení 5 936

Zemřelí 129 Celkový počet případů 15 544

Nemocní 2 285

Vyléčení 13 000

Zemřelí 259
Celkový počet případů 9 500

Nemocní 821

Vyléčení 8 512

Zemřelí 167 Nemocní 607

Aktuálně v nemocnici 
s koronavirem

17

Celkový počet případů 12 432

Nemocní 1 878

Vyléčení 10 343

Zemřelí 211

4. 1. 2021 – Koronavirus na Mělnicku:

15. 3. 2021 – Koronavirus na Mělnicku:

Březen 2021

27. 1. 2021 – Koronavirus na Mělnicku:

Koronavirus v ORP Kralupech nad Vltavou

25. 2. 2021 – Koronavirus na Mělnicku:

 Platí povinnost nosit všude na zastavěném 
území obce chirurgickou roušku. Na místech, 
kde je větší koncentrace lidí, je povinný re-
spirátor.

 Uzavírají se ZŠ, MŠ i dětské skupiny, a to 
s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních.

 Platí omezení pohybu v rámci okresu 
a v Praze – CESTY MEZI OKRESY JSOU AŽ 
NA VÝJIMKY ZAKÁZÁNY (při cestách mimo 
obec bydliště do zaměstnání je třeba potvr-
zení zaměstnavatele, které lze vystavit i na 
určité období).

 K očkování se mohou rovněž hlásit lidé ve 
věku 70+.

 Od tohoto data začalo fungovat v kralupské 
nemocnici (RHG spol. s r.o. Mostní 934) oč-
kovací centrum proti onemocnění covid-19.

4. 1. – 15. 3. 2021 informace, stastistiky, vládní opatření
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ví své) vymysleli docela pěknou vychytáv-
ku – první dávka obsahuje jiný virus než 
ta druhá. Takže jde prakticky o dvě podob-
né vakcíny, kdy jedna „sichruje“ druhou. 
Tanečkům okolo registrace celkem zajíma-
vé vakcíny nerozumím, každý stát (nebo 
alespoň u nás to je možné) si může léčivo 
schválit sám a nemusí se vázat na Evrop-
skou lékovou agenturu (EMA). Ať je prezi-
dent jaký je, tak jeho dnešní vyjádření (psá-
no 10. 3.) na některé ministry pokládám za 
oprávněné. Co je doma, to se počítá.

Zdravotníci dělají hodně, ale jsou také jen 
lidi a jejich odolnost je různá. Obávám se 
toho, že přibude výpovědí a odchodů mimo 
obor. Ty odchody nebude kým nahradit. 
Poslední, co potřebují, jsou hádaví a kon-
fliktní pacienti či jejich rodiny.

VÁCLAV GABRIEL, 
lékárník a předseda Komise Zdravotní, sociální 
a bytové

Po roce s koronavirem můžeme na zákla-
dě důkazů zhodnotit, že koronavirus je 
opravdu závažnou hrozbou. Osobně vidím 
očkování jako jedinou cestu k překonání 
koronaviru a opatření nařízená či osobně 
prováděná k omezení sociálního kontaktu 
jako naprosto nutná. Vakcín je zatím nedo-
statek. V první polovině března například 
v Kralupech praktičtí lékaři naočkovali 180 
osob, Synlab pak zhruba 400. Za celou do-
bu očkování pak Kralupáci dostali cca 1 500 
dávek vakcíny. Ve středních Čechách bylo 
zatím naočkováno 130 tisíc dávek, třicet 
tisíc z nich bylo druhých. Zdaleka již ale 
nejsme pozadu oproti Evropě. Ve Středo-

českém kraji hovoříme o 9‚3 aplikovaných 
dávkách na 100 obyvatel, v celorepubliko-
vém průměru se pak jedná o 10‚9 dávek 
a pro srovnání v Německu 11‚7.

Rozumím, že je pro lidi obtížně před-
stavitelné, když se 998 lidí, leckdy drako-
nicky, omezuje kvůli dvěma lidem, kteří 
zemřeli. Ale potenciálně by se mohlo jed-
nat i o dva lidi ze sta. Byť ano, některé by 
asi i to nechalo chladnými. Z dostupných 
údajů vyplývá, že 93 % úmrtí je v kategorii 
starších 65 let. A 10 % nakažených v tomto 
věku pak nákazu nepřežije. Osob nad 65 
let jsou v ČR dva miliony. Snadno si mů-
žeme spočítat, co by se stalo bez opatření 
při masivním promořování. Rád bych tedy 
poděkoval všem občanům za dodržová-

ní opatření a ujistil je, že se tím podíle-
li na záchraně životů svých spoluobčanů  
v počtu o řád vyšší, než je počet zemřelých 
na následky koronaviru.

Problémem do budoucna budou spolu-
občané ve věku nad 65 let a z rizikových 
skupin, kteří by očkování odmítli. Očko-
vání doporučuji všem, obzvláště seniorům  
a rizikovým skupinám pak zcela určitě.

Testování je vynikající opatření, je však 
nutné chápat i jeho limity. Testování slouží 
především k vyhledání jedinců pozitivních. 
Negativní výsledek není důvodem ke změně 
chování, ke snížení obezřetnosti. Negativ-
ní výsledek vás před nákazou neochrání. 
Na závěr snad jen jednoduše řečeno, kdo  
zachrání jeden život, zachrání celý svět.

Jak se již roční koronavirová krize odráží 
na psychice lidí?
Různě. Pro některé mé pacienty už je stav 
izolace velmi dlouhý, nemohou se hnout 
z místa, nemohou využívat běžných mož-
ností, jak řešit své problémy, či jak posílit 
svoji psychickou odolnost. Jsou jakoby „za-
mrzlí“, pouze přežívají a čekají, až se bu-
dou moci pohnout. Jsou to například lidé 
v rozvodové situaci či lidé, kteří se rozešli 
a nemají, s kým se seznámit. Lidé, kteří 
potřebují udělat nějakou zásadní změnu 
v životě. Lidé, kteří potřebují sociální sku-
pinu k realizaci svých zaměstnání, povo-
lání, zájmů.

Co nejčastěji způsobuje lidem v této době 
psychické potíže?
Významně se zvyšuje úzkost z budoucnosti, 
z veliké nejistoty, nevidění světla na konci 
tunelu, z nemožnosti ovlivnit svůj život, 
někdy svůj život vůbec žít.

Jak si mohou lidé nyní ulevit, jak ventilovat 
veškerou zlobu, bezmoc?
Každý člověk má jinou potřebu a způsoby, 
jak nakládá se stresem, těžkými emocemi. 
Podobně jako neexistuje paušálně správ-
ná a chutná zdravá výživa pro každého, tak 
i v rámci zacházení se svými psychickými 
těžkostmi musíme pro sebe hledat vlastní 
repertoire způsobů, které nám individuál-
ně pomáhají emoce prožít, vydržet, odven-
tilovat, posilovat svoji odolnost, abychom 
je zvládli i příště. Můžeme začít od zdra-
vých životních návyků, jako jsou vyvážená 
strava, vyvážená fyzická aktivita, vyvážený 
spánkový rytmus, přes techniky, které nám 
umožňují zvládání úzkostných stavů – prá-
ce s dechem, otužování, imaginace, relaxa-
ce (zde mohu nabídnout výborný e-mailový 
kurz svojí kolegyně PhDr. Leony Rajdlové: 
https://leonarajdlova.cz/emailovy-kurz-
-uzkost/). Dále je samozřejmě mnoho indi-
viduálních způsobů toho, co nás posiluje, pro 

jednoho je to práce na zahradě, sport (i on-
line cvičení), zpěv, hudba, výtvarné umění 
(online malovací kurzy), knihy, přes kontakt 
s přáteli, byť přes různé distanční formy ko-
munikace. Důležité je s emocemi být v kon-
taktu a pracovat, nelze být stále dobře nala-
děn, nelze být stále pozitivní, někdy je třeba 
si zalézt, plakat, být smutný, podrážděný, 
nechat projít vztek a bezmoc, kterou během 
situace zažíváme. A také vědět, že emoce se 
mění, střídají, odplouvají, a pokud s nimi 
vědomě pracujeme, můžeme je zvládnout.

Ve chvílích, kdy už je jich moc, nebo se 
v nich obtížně orientujeme, nebo celková 
tíže je tak veliká, že emoce neodcházejí, tak 
má také smysl vyhledat odborníka, psycho-
loga, psychoterapeuta, psychiatra a o celé 
situaci promluvit. Je také možné využít do-
stupné telefonické krizové pomoci a různých 
možností online terapií s odborníky i mimo 
zdravotnický systém. Pokud lidé mají psy-
chické potíže, měli by se vyhýbat alkoholu.

ROZHOVOR s… Mgr. Kateřinou Hollou, PhD., klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou
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Ch ybějící pohyb má ale vliv nejen na 
fyzickou zdatnost dětí, ale i na je-

jich sociální komunikaci. Člen Lékařské 
komise Českého olympijského výboru Jiří 
Beran iRozhlasu řekl, že děti během první 
fáze epidemie vlivem ztráty přirozeného 
pohybu na tělesné výchově a kroužcích při-
bíraly průměrně asi o dva kilogramy. Jejich 
přirozený pohyb byl totiž omezen až o 25  %. 
Očekával, že na podzim budou dopady 
minimálně dvojnásobné. Omezená online 
výuka navíc tělocvik odsunula na vedlej-
ší kolej, mezi předměty, které nejsou tolik 
důležité, jako ty ostatní.

Učitel tělocviku ze ZŠ Komenského Filip 
Lejsek chybějící pohybovou aktivitu žáků 
vidí jako velký problém, a to především 
pro děti, které běžně nesportují ve volném 
čase. „Sportovní oddíly se snaží udržovat 
kontakt se svými svěřenci a vím i o tom, 
že zadávají například týdenní úkoly. Jenže 
pak jsou děti, které jsou jen zavřené do-
ma a pohyb je omezen na minimální mož-
nou míru,“ říká Lejsek. Učitel tělocviku ze 
SOŠ a SOU Josef Hrdina podotýká, že dě-
tem chybí nejen fyzický pohyb, ale i sociál- 
ní kontakt. „Chybí jim sociální kontakt při 
kolektivním sportu, komunikace, fair play, 
tak jak je to při normální, prezenční výu-
ce,“ vysvětlil.

Předseda předmětové komise TV a vyu-
čující na Dvořákově gymnáziu a SOŠE Mi-
chal Mára vidí, podobně jako Lejsek, ja-
ko důležitý faktor rodinu a její přístup ke 
sportu. „Pro děti, které jsou zvyklé spor-
tovat a z rodiny jsou pravidelně ke sportu 
vedeny, nebude mít, podle našeho názoru, 
tento dlouhodobý výpadek tělocviku tak 
velký negativní dopad.“ Naopak na děti, jež 
takové rodinné zázemí nemají, to podle tě-
locvikářů z gymnázia negativní dopad mít 
může. Právě to je podle Jany Knězů proble-
matické také pro ZŠ Jodlovu, jejíž žáci jsou 
málokdy členy sportovních oddílů. „Během 
skutečných hodin TV se minimálně z po-
loviny věnujeme nápravě některých dys-
balancí a jakési základní formě zdravotní 
tělesné výchovy,“ vysvětluje. „Tyto složky 
budou žákům zcela určitě chybět.“ Dodává, 
podobně jako Hrdina, že kromě toho budou 
žákům chybět i další oblasti osobnostního 
rozvoje, jako například respekt ke schop-

nostem sebe i ostatních, nebo schopnost 
empatie, soutěživost a dodržování pravi-
del. Na škole jinak online výuka tělocviku 
ani zadávání úkolů neprobíhá. „Ve většině 
případů u našich žáků neprobíhá online 
výuka z důvodu nezabezpečení materiál-
ního vybavení rodiny pro žáky,“ vysvětlila 
učitelka Alena Kobesová.

Jak na tělocvik během pandemie?
V Kralupech je pět základních škol, SOŠ 
a SOU a DG a SOŠE. Sedm škol, které výu-
ku tělocviku v distanční podobě řeší různý-
mi způsoby. Ani jedna ze sedmi škol ale ne-
přistoupila k online výuce a cvičení s dětmi 
přes obrazovky. Provazníková ze ZŠ 28. říj-
na a Mára z Dvořákova gymnázia se shodují, 
že vyučovat tělocvik online je nerealizova-
telné. „Nemyslím si, že by se takto dala pl-
nohodnotně a efektivně nahradit prezenční 
hodina TV,“ říká Provazníková. „Neumím 
si představit cvičit s dětmi před monitorem 
počítače a zároveň sledovat jejich cviky a na 
dálku je opravovat. V tělocvičně nebo na hři-
šti si k nim mohu dojít a vysvětlit, co a jak, 
v online prostoru to není možné,“ dodala.

Na DG a SOŠE přistupují k distančnímu 
tělocviku dvěma způsoby. Prvním je vytvá-
ření nabídky cvičení. „Jde většinou o for-
mu video tréninků, ne však vlastní tvorby, 
které jsou doplňovány podrobným popisem 
cvičení se snahou zajistit co nejpřesnější 
provádění jednotlivých cviků,“ popsal Má-
ra. Studenti si mohou zvolit i různé obtíž-
nosti cvičení. Druhým způsobem je využi-
tí platformy Google Classroom pro online 

komunikaci. „Zde studenti a studentky se 
svými vyučujícími komunikují, probírají, 
jak cvičí, co cvičí, případně jakou pomoc by 
od vyučujících potřebovali,“ doplnil.

Podobně zadávají úkoly i tělocvikáři na 
ZŠ Třebízského, tělocvik je zde podle uči-
telky Pavlíny Novákové realizován spíše 
inspirativní formou. „Jde o předávání ma-
teriálů či návodů pro samostatné činnosti 
žáků, například videa zaměřená na cvičení 
pro rozvoj obratnosti, dále kondiční, po-
silovací a kompenzační cvičení,“ popsala 
Nováková. Kontrolu pak provádějí pomocí 
zpětné vazby žáků. „Oblíbené jsou i různé 
„výzvy“ k provedení konkrétních pohybo-
vých cvičení,“ doplnila.

Výzvu pro své žáky připravila i třídní 
učitelka 1. A na ZŠ Václava Havla. Projekt 
s názvem „Kdo přijme výzvu?“ prezentova-
la škola na svém Facebooku před jarními 
prázdninami na začátku března. „Projekt 
není povinný. Ale třeba někomu pomůže 
v motivaci, abyste si s dětmi došli na pro-
cházku, vyfotili se u stejného místa jako 
paní učitelka a udělali ze svých fotek tab-
lo,“ napsala Zuzana Brožová na Facebooku. 
„Dětem pohyb doporučujeme, upozorňu-
jeme na zajímavé možnosti. Nechceme, 
aby trávily další hodiny před počítačem, 
případně vypracovávaly prezentace o tom, 
jak si zasportovaly. To ať jdou raději ven,“  
vysvětlil ředitel školy Martin Luksík.

Cestou doporučování a zveřejnění sezna-
mu s odkazy na pohybové aktivity šel také 
jeden z učitelů tělesné výchovy na ZŠ Ge-
nerála Klapálka. Zda žáci odkazy využívají, 

Učitelé se snaží své studenty 
motivovat k pohybu i na dálku
■ Česko se od března znovu ještě více uzavřelo, a žáci a studenti tak dále zůstávají uvězněni u svých počítačů na 
online hodinách. Kroužky nefungují, sportovní aktivity kvůli počasí venku často nebyly možné. Děti kromě jiného 
přišly i o přirozený pohyb na tělesné výchově, kterou se kralupské školy snaží nahradit různými způsoby.
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Žáci ze ZŠ Jodlova v přírodě místo 
běžné hodiny tělesné výchovy
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■ Zatímco se kultura v uplynulém roce pro většinu z nás omezila pouze na ty formy, kvůli kterým se nemusíme ani 
zvedat z gauče, umělci jsou stále v pozoru a vyhlížejí čas, kdy budou moci opět zkoušet a vystupovat. V rozhovorech 
se zástupci kralupských uměleckých souborů jsme se věnovali tomu, jak hodnotí poslední rok, za jakých podmínek 
se jim nyní daří fungovat a zda se obávají, že by na ně tato doba mohla mít nějaký dlouhodobý nepříznivý dopad.

nebo ne, ale nekontroluje. „Bylo to jen pro 
zábavu,“ vysvětluje ředitelka školy Micha-
ela Gleichová. „Jiný pan učitel organizuje 
také orientační procházky, běhy, dle mož-
ností žáků zde v Kralupech nad Vltavou,“ 
dodala.

Úkoly ke splnění dostávají i žáci na ZŠ 
Komenského, jedná se ale o teoretickou 
stránku sportu. „Aktuálně vymýšlíme 
i online kvízy, ve kterých děti zlepšují svo-
ji teoretickou znalost o sportu, což je ta-
ké součástí vzdělávacích plánů,“ vysvětlil 
Lejsek. „Jedná se především o prezentace 
na některé z vybraných témat. Tím pádem 
probíhá kontrola jednoduše,“ dodal. Ně-
kdy žáci dostanou zadanou také pohybovou  
aktivitu, tu ale učitelé nekontrolují.

Teorii sportu se během pandemie věnují 
také žáci ZŠ 28. října. „Každý týden dětem 
posílám nějaký úkol, který se týká spor-
tování – info o známých sportovcích, jaké 
týmy hrají extraligu ledního hokeje, myš-
lenkové mapy, netradiční sporty a tak dá-
le,“ přiblížila Provazníková. Vypracované 

úkoly tak může jednoduše zkontrolovat. 
Žákům kromě toho posílá i odkazy na za-
jímavá cvičení, která si mohou vyzkoušet 
například s rodiči a sourozenci.

Na SOŠ a SOU k tělesné výchově probíhají 
konzultace přes platformu Microsoft Teams 
a Facebook. Studenti dostávají rady a návo-
dy ke zdravému životnímu stylu během ho-
din základů biologie a ekologie a také ZSV. 
„Od října 2020 jsme nabídli individuál- 
ní konzultace. Dle zájmu probíhá také za-
dávání úkolů – cvičení přes Facebook nebo 
individuální cvičení na workoutových hřiš- 
tích se zájemci z řad žáků,“ popsal Hrdina. 
Zmínil se také o tom, že Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k on-
line výuce tělocviku neposkytlo žádnou 
metodiku. „Snažím se alespoň individuál- 
ně komunikovat se svými žáky a apelo-
vat na jejich zdravý pohyb po mnohaho-
dinovém sezení před monitorem,“ dodal. 
„Bohužel doporučení od MŠMT zní jas-
ně, omezit výchovy na minimum,“ doplnil 
Lejsek.

Některé třídy se během 
třetí vlny vrátily do škol, 
tělocvik byl ale zakázaný
Když se žáci první a druhé třídy mohli 
vrátit do školních lavic, tělesná výchova 
stejně neprobíhala. Na ZŠ Jodlova probí-
hala výuka náhradními aktivitami. „Šlo 
o vycházky do přírody, parků, na dětská 
hřiště, v případě sněhu i bobování,“ po-
psala Kobesová. Na procházky se svý-
mi žáky chodila i Provazníková ze ZŠ  
28. října.

Na ZŠ Komenského se při výuce hrály 
vědomostní soutěže z oblasti sportu. „Hrá-
ly se prakticky každou vyučovací hodinu 
a děti to hodně bavilo. Pokud byla mož-
nost a čas, žáci měli možnost vidět i ně-
které úryvky z Olympijských her a bylo jim 
popsáno o jakou pohybovou aktivitu jde,“ 
vysvětlil Lejsek. I na Komenského škole 
se ale v případě hezkého počasí chodilo na 
procházky.

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA KZ

ROZHOVOR  
S HELENOU PLICKOVOU,
předsedkyní spolku DS Scéna Kralupy

Jak nyní vypadá Vaše činnost?
Jednoduše nijak. Dle vládních nařízení se 
nemůžeme scházet ani na zkoušky, jsme 
amatérské divadlo, jedná se tedy o volno-
časovou aktivitu. Naše schůzky jsou on-
line. Připravujeme divadelní festival Za Vo-
dou, který by měl proběhnout 12. 6. 2021, 
a to už 21. ročník. Loni se nám povedlo 
na poslední chvíli festival zorganizovat.  
Zůstáváme optimisty a věříme, že i letos 
se zase sejdeme na louce pod Turistickým  
centrem iCafé.

Jak se stavíte k protiepidemickým 
opatřením, která se na Vaši činnost 
vztahují?
Když vidíme čísla a alarmující stavy v ne-
mocnicích, tak je naprosto chápeme. Co 
nechápeme, je nekoncepčnost a nepřipra-
venost, ať už se týče jejich zavádění, komu-
nikace či chaosu v očkování.

Podařilo se Vám za poslední rok 
uskutečnit některá vystoupení? V čem 
byly jiné?
Jak jsem už zmínila výše, mohli jsme zor-

ganizovat jubilejní 20. ročník festivalu Za 
Vodou v červnu 2020. Celým festivalem 
se linula vůně dezinfekce a před každým 
představením jsme upozorňovali na do-
držování rozestupů či nošení roušek. Na 
podzim jsme pak zvládli odehrát na zájezdě 
naše představení Central Park West, kde 
byly podmínky stejné – dezinfekce a rouš-
ky. Podzimní festival ScénaFest jsme však 
museli zrušit.

Bude na Váš soubor mít dlouhodobější 
dopad to, že rok nemáte možnost klasicky 
zkoušet?
Ano. Posouvají se termíny soutěžních diva-
delních přehlídek, kam jsme se chtěli při-

hlásit. To, že nemůžeme zkoušet, znamená, 
že budeme hru oprašovat od základů, což je 
mnohem náročnější, než kdybychom mohli 
mít jednou za čas oprašovačku. Klasická di-
vadelní sezóna vůbec neproběhla, nemoh-
li jsme na zájezdy, hrát v Klubovně nebo 
udělat podzimní festival Scénafest. Tím 
přicházíme o příjmy, které nám pomáhají 
tvořit nové věci, platit energie v Klubovně, 
autorská práva, tvořit scénografie. Musíme 
si sahat do rezerv, jež byly připravené na 
zútulnění Klubovny.

O DS SCÉNĚ
Divadelní spolek Scéna letos slaví 90 let 
od svého vzniku. Každoročně v Kralupech 

Rok s koronavirem, rok bez kultury
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pořádají dva festivaly – letní Za Vodou 
a podzimní ScénaFest. Sídlí v Klubovně za 
KaSSem, kde také celoročně hrají pro děti 
a dospělé. Mají za sebou několik zahranič-
ních zájezdů nebo vystoupení na festivalu 
amatérského divadla Jiráskův Hronov.

ROZHOVOR  
S LUBOŠEM HARAZINEM, 
ředitelem ZUŠ Kralupy

Jak nyní vypadá Vaše činnost?
Nadále pokračujeme ve všech čtyřech umě-
leckých oborech distanční formou výuky 
a netrpělivě vyhlížíme umožnění docházky 
žáků do prezenční výuky.

Jak se stavíte k protiepidemickým 
opatřením, která se na činnost Vašich 
souborů vztahují?
Soubory v současné době zkoušet nesmí. 
Zaměřili jsme se proto na co nejpečlivější 
nastudování jednotlivých hudebních par-
tů v průběhu individuálních vyučovacích 
hodin, abychom je potom mohli v okamži-
ku umožnění zkoušek co nejrychleji spojit 
v jeden celek. Nakoupili jsme mj. spoustu 
nového notového materiálu a vypracovali 
mnoho nových hudebních úprav.

Podařilo se Vám za poslední rok 
uskutečnit některá vystoupení? V čem 
byly jiné?
Několik vystoupení se nám uskutečnit po-
dařilo, a to virtuální formou. Na stránkách 
školy www.zuskralupy.cz si některá může-
te průběžně prohlížet. Ať už se jedná o dva 
žákovské koncerty nebo Virtuální vystou-
pení LDO spočívající v přetvoření inscenací 
do podoby rozhlasových her. Pozadu nezů-
stal ani výtvarný obor se svými Virtuálními 
výstavami. V současné době pracujeme na 
„jarním“ virtuálním koncertu, i když je to 
činnost značně namáhavá. Jenom „sladit“ 
všechny různými technikami zaznamenané 
nahrávky zabralo pověřeným pedagogům ne-
uvěřitelnou spoustu času. Pořídili jsme proto 
dostačující množství techniky (kamery, mik-
rofony, reproduktory), které můžeme žákům 
pro pořízení nahrávek krátkodobě zapůjčit.

Bude na Vaše studenty mít dlouhodobější 
dopad to, že rok nemáte možnost klasicky 
zkoušet?

Základní umělecké školy vzdělávají své žá-
ky dlouhodobě a systematicky, takže dispo-
nují i určitou „setrvačností“, díky které by 
měly toto nepříznivé období překlenout bez 
zásadních obtíží. Držme si všichni palce!

Máte pocit, že lidé nemají dostatečné 
možnosti kulturního vyžití? Může to být 
v něčem problém?
V současné době některá skupina lidí kul-
turní vyžití postrádá značně, jiná skupina 
chybějící „živou“ kulturu ani nezaregistru-
je. Doufejme, že se časem a za rozumných 
podmínek kulturní život opět postupně 
rozjede, buďme optimisté.

ROZHOVOR S JANEM 
ŠARBOCHEM, 
jednatelem KODK a violistou

Jak nyní vypadá Vaše činnost?
Od října 2020 nesmíme zkoušet, nesmíme 
mít koncerty. Takže jediné, co můžeme, je 
cvičit samostatně doma a připravovat se na 
to, až ta omezující opatření pominou. První 
koncert, který zatím není zrušený, bychom 
měli mít 15. 5. 2021 v Příboru v rámci celo-
státní přehlídky neprofesionálních komor-
ních souborů. Takže pilně cvičíme a těšíme 
se, až uslyšíme sólový part našeho mladého 
vedoucího skupiny violoncell Jana Sedláč-
ka, studenta Pražské konzervatoře.

Podařilo se Vám v loňském roce uskutečnit 
nějaké koncerty? V čem byl ten rok jiný?
V loňském roce jsme měli naplánováno 
deset koncertů. Ale uskutečnily se pouze 
tři. Prvním byl 9. února koncert na zámku 
v Roztokách, kdy vše ještě vypadalo nor-
málně. Ale další týdny ukázaly, že to bude 
jinak. 9. března byl pro nás uzavřen kralup-
ský Dům s pečovatelskou službou, kde nor-
málně zkoušíme. Operativně jsme zkoušku 
přesunuli do sálu Základní umělecké školy, 
která nám vyšla vstříc. A to byla poslední 
zkouška před nucenou přestávkou, jež tr-
vala tři měsíce. Všechny následující kon-
certy jsme museli zrušit, včetně gratulač-
ního koncertu k 75. narozeninám našeho 
pana dirigenta Václava Mazáčka. (Společně 

jsme se sešli až na třech zkouškách na konci 
června před prázdninami a popřáli jsme si 
krásné léto.)

Posledního srpna jsme zahájili na-
ši 45. koncertní sezónu první zkouškou 
a o víkendu 5. a 6. září jsme měli tradiční 
soustředění na začátku koncertní sezóny, 
tentokrát v Penzionu Skalka u Doks. Bě-
hem soustředění jsme měli i dva koncerty 
(v sobotu 5. září na hradě Houska a v neděli 
v kostele v Bořejově). Atmosféra obou kon-
certů byla neopakovatelná jak pro nás mu-
zikanty, tak pro posluchače. Všichni jsme 
byli šťastní, že po osmi měsících můžeme 
hrát společně znovu před publikem a poslu-
chači byli za tu živou hudbu opravdu vděč-
ní. Těšili jsme se na to, že naše 45. koncert-
ní sezóna bude pokračovat nerušeně dál. 
Ale zatím tomu tak bohužel není. Koncert 
v Bořejově byl do dnešního dne poslední. 
Všechny další plánované koncerty jsme  
zatím museli zrušit.

Máte pocit, že lidé nemají dostatečné 
možnosti kulturního vyžití? Může to být 
v něčem problém?
Člověk potřebuje společnost, sociální kon-
takty a možnost sdílet neopakovatelnou at-
mosféru koncertu, divadelního představení 
nebo výstavy s ostatními návštěvníky, se 
svými přáteli. Nemůžete být celé dny zavře-
ní doma, sedět sám před obrazovkou, to ne-
ní normální. Čím déle bude tento podivný 
stav trvat, tím horší to bude mít následky, 
hlavně pro naše děti. Nejenom ony by mě-
ly mít možnost žít normální život. Chodit 
do školy, sportovat nebo jít do divadla, na 
výstavu, na koncert.

O KODK
Komorní orchestr Dvořákova kraje je slože-
ný z převážně neprofesionálních hráčů na 
smyčcové nástroje, kteří pocházejí z Kralup 
nad Vltavou a okolí. Uměleckým vedou-
cím orchestru je člen České filharmonie 
prof. Václav Mazáček, který orchestr zalo-
žil v září roku 1976. Orchestr uspořádal od 
svého založení téměř sedm set vystoupení.

VERONIKA ELZNICOVÁ,

REDAKTORKA KZ
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Kompletní rozhovory naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Městské MUZEUM DUBEN 2021
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

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel. 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Kancelář kulturního domu Vltava je otevřena 
každý všední den od 8:00 do 12:00 hod.
Pokladna je do odvolání uzavřena.

DUBEN 2021
■ Situace v kultuře zatím neskýtá val-
ná východiska, ale v té kralupské se 
přeci jen v posledních týdnech dalo 
několik klíčových věcí do pohybu. 

V pondělí 15. 3. zastupitelstvo města jed-
nomyslně schválilo uvolnění finanční 

podpory na 2. fázi obměny elektrinstalace 
KaSS. Následuje vypsání výběrového řízení 
a při kladném výsledku se v průběhu letních 
měsíců může velký sál po 57 letech těšit na 
instalaci nových elektro rozvodů. Ty zaru-
čí moderní a plnohodnotné přenosy svět-
la i zvuku a zkvalitní tak budoucí zážitky 
návštěvníků divadel, koncertů, plesů apod. 

Inovace menšího  rozsahu pak přinesou 
obměny výmalby a vybavení malého sálu, 
do kterých se tým KaSSu pustil svépomocí 
v březnu. Čeká nás oživení koridoru před ki-
nem – polepy s filmovou tematikou. Ve foyer 
se již v zimě objevil vkusný kryt topení z díl-
ny minického truhlářského mistra. V mezi-
čase tedy podnikáme kroky, aby se vám při 
příštích kulturních návštěvách v KaSSu líbi-
lo a věci byly po technické i estetické stránce 
připraveny na kvalitní produkci.
Co se týče pořádání celoměstských Dnů 

Kralup (DK), už nyní vidíme, že dodržet pů-
vodně navržený termín na začátku června 
2021 bude z pandemických i organizačních 

důvodů nemožné. Alternativou, nikoli jisto-
tou, by mohl být posun celé akce na prázd-
ninové letní měsíce. Další variantou by bylo 
DK rozmělnit do několika menších úseků 
v průběhu léta, zejména kvůli omezení po-
četnějšího shlukování obyvatelstva. Tomu 
budou předcházet jednání s vedením města 
podobně, jako tomu bylo s DK v loňském roce 
při snaze o posun na podzimní Vinohraní. 
Jak nakonec celá situace ohledně DK 2021 
dopadne, to si netroufne v tuto dobu odhad-
nout nikdo z nás. Každopádně mohu slíbit, že 
za přijatelných podmínek se o uskutečnění 
DK budeme samozřejmě snažit.

ROBIN JANOŠ, ŘEDITEL KASS

 Letošní rok je pro nás rokem básníka  
Jaroslava Seiferta.

Dvě básníkova životní výročí bude muzeum 
připomínat téměř celý tento rok.
 V tomto příspěvku také najdete dalších 7 
soutěžních otázek k životu a dílu Jarosla-
va Seiferta. Přejeme vám příjemné chvíle při  
nalézání správných odpovědí.
 Muzeum v Kralupech je od 18. 12. 2020 stá-
le pro návštěvníky uzavřeno, a to do odvolání.
Vůbec si netroufám odhadnout délku trvání 
tohoto opatření.

 Od 21. ledna 2021 je zpřístupněna krát-
kodobá výstava: „VÝSTAVA PRO POTĚŠENÍ... 
aneb co jste ještě v muzeu neviděli“.

Bohužel výstavu kromě nás zatím nikdo 
neměl možnost vidět.

Proto bude výstava prodloužena do 15. 
5., doufáme, že se snad dočká i skutečných  
návštěvníků.

V dubnu budou některé vystavené před-
měty obměněny a na naší webové strán-
ce budeme (od 9. 4.) postupně předvádět  
některé předměty „v provozu“.

 Stále vás zveme na náš web, zejména slož-
ku online, i Facebook, kde pro vás připravu-
jeme mnohé zajímavosti, videa, obrázky. Na 
www.muzeumkralupy.cz budou oznamová-
ny i novinky o návštěvnickém provozu, snad 
i o opětovném zpřístupnění naší instituce.
 Na počátku června bychom rádi zpřístup-
nili výstavu obrazů Jiřího Corvina, uspořá-
danou k nedožitému životnímu jubileu tohoto 
umělce.

JAN RACEK

1/ KDO ŽIL V KRALUPECH  
ZE SEIFERTOVY RODINY?
a) Maminka JS a její rodiče, 
b) tatínek JS a jeho rodiče, 
c) nikdo z rodiny.

2/ V JAKÉ ČÁSTI KRALUP  
SE NACHÁZÍ MEZI STROMY POMNÍK 
BÁSNÍKOVI J. SEIFERTOVI?
a) Minice,
b) Kralupy,
c) Lobeček.

3/ MOTÝLY ZNÁM I KAŽDOU KYTKU.
HLE, PRÁVĚ SEDL NA ŘÍMSE
ŽLUŤÁSEK! KDEPAK MÁM SVOU SÍŤKU?
VŠAK NESMÍM VEN A UČÍM SE.

Jedno z podtržených podstatných jmen je 
názvem celé Seifertovy básně s 8 slokami 
ze sbírky Maminka. Které podstatné jmé-
no to je?

4/ ZA BÁSNÍKEM CHODILI NA 
BŘEVNOV PŘÁTELÉ A ZNÁMÍ ČASTO 
S LAHVIČKOU LAHODNÉHO VÍNA.
PODAŘÍ SE VÁM UHÁDNOUT, 
ZDA OBLÍBENÉ VÍNO JS BYLO 
a) BÍLÉ nebo b) ČERVENÉ?

5/ SYN BÁSNÍKA JAROSLAV SE 
CELÝ ŽIVOT ODBORNĚ VĚNOVAL:
a) přírodním vědám, 
b) vývoji rozhlasu a televize, 
c) hudebním vědám.

6/ ZA KTEROU SBÍRKU ZÍSKAL 
JS STÁTNÍ OCENĚNÍ?
a) Město v slzách, 
b) Píseň o Viktorce, 
c) Maminka.

7/ PROZAICKÁ KNIHA 
VZPOMÍNEK JS MÁ NÁZEV: 
a) Všechna krása země, 
b) Všecky krásy světa,
c) Všechna krása vesmíru.

IVETA BENDÍKOVÁ 

 JAN RACEK

SOUTĚŽ JAROSLAV SEIFERT A JEHO VÝROČÍ – OTÁZKY NA MĚSÍC DUBEN
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jubilanti�

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v DUBNU 2021
významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

} NABÍDKA volného pracovního místa – ZŠ Kralupy nad 

Vltavou, 28. října 182. HLEDÁME UČITELKU/ UČITELE 
1. stupně a asistentku/ asistenta pedagoga od školního 
roku 2021/ 2022. Jsme malá škola rodinného typu jen 
s 1. stupněm. V případě zájmu volejte na tel. č. 607 769 
001 nebo pište na zskpy28rijna@centrum.cz.

} KOUPÍM LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší 
množství vítáno. Přijedu. Tel. 721 442 860.

soukromá inzerce�

80 let

Věra Kalová

Jaroslava Kosová

Helga Košťáková

RNDr. Jiří Tuček

Václav Vosmík  
(rodák z Minic)

85 let

Zdeněk Cimburek

Anna Dittrichová

Ján Gelbič

Karla Konopiská

90 let Vladimír Hlavaň

91 let

Zdeňka Křtěnová

Jiřina Marešová

Miroslav Rosenhőfer

93 let Jiří Hrušovský

94 let Růžena Rychtaříková

P ečujete v domácím prostředí o svého 
blízkého? Nevíte si s něčím rady, ře-

šíte nějaký problém, nebo je toho na vás 
zkrátka moc? Víme, že stav nouze i nutná 
karanténní opatření ztěžují už tak nároč-
nou péči. Organizace Dementia zdarma 
pomáhá již ve dvaceti pěti středočeských 
městech, stejně jako v Kralupech nad Vl-
tavou. Díky aplikaci https://dementia.

cz/chat/ se můžete se sociálním pracovní-
kem poradit přímo z domova. Konzultace 
poskytujeme také osobně v rodinách, po 
telefonu nebo za pomoci videohovoru. Při 
osobním setkání dodržujeme veškerá bez-
pečnostní pravidla. Individuální setkání 
a pomoc lze domlouvat na kralupy@de-
mentia.cz nebo mobilním čísle 602 461 297 
s Gabrielou Ponert.

Dementia pomáhá

Ze dne na den 
bez zaměstnanců

45. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2021
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Vážení příznivci Kruhu přátel Prahy,
všechny vás moc zdravíme a přejeme v této době především hodně zdraví. Je to právě 

rok, co jsme museli přerušit naše setkávání a výlety do Prahy. Zůstali jsme uzavřeni doma 
často v izolaci od svých nejbližších. Všichni se velmi těšíme na obnovení naší činnosti, 
jakmile to situace dovolí. V současné době vás musíme ale ještě zklamat. Z důvodu 

zákazu shromažďování většího počtu osob vám musíme s lítostí sdělit, že naplánované 
dubnové setkání Kruhu přátel Prahy se konat nebude. Neradi bychom ohrozili vaše zdraví. 
V Kralupském Zpravodaji vás budeme informovat, zda bude možné uskutečnit květnovou 

vycházku třeba alespoň v okolí Kralup. Děkujeme vám za přízeň. Výbor KPP

K onec ledna znamenal pro naši orga-
nizaci krizový zlom. Naši zaměst-

nanci podstoupili očkování proti covid-19  
a během následujících dvou dnů jsme se 
bohužel téměř všichni touto nemocí na-
kazili, i ti očkovaní. Organizace se tak 
ze dne na den ocitla bez zaměstnanců. 
Přestože jsou na tyto situace připraveny 
scénáře rychlého nasazení dobrovolní-
ků z řad Červeného kříže nebo Armády 
ČR, v organizaci musí zůstat někdo, kdo 
zná vše potřebné (klienty, jejich potřeby,  
adresy, klíče apod.). V jednu chvíli zůsta-
li na celou organizaci pouze dva pracov-
níci, jejichž úkolem nebyla „pouze“ stan-
dardní péče o klienty pečovatelské služby. 
Onemocnění se postupně rozšířilo i mezi 
klienty v obou budovách. Nemocnice jsou 
přetížené, proto museli klienti, kteří by za 
běžných okolností leželi v nemocnici ne-
bo na LDN, zůstat sami doma, bez zdra-
votní péče a bez rodiny. A těchto klientů, 

ke kterým bylo potřeba neustále chodit  
a pečovat o ně, bylo více.

Někteří z nás museli i přes nepříjemný 
průběh nemoci z domova zajišťovat „call 
centrum“. Obvolávali jsme klienty a rušili 
běžné činnosti, jako rozvozy obědů a úkli-
dy, které byly v danou chvíli zbytné. Mu-
seli jsme omezit činnost na minimum. Or-
ganizovali jsme pomoc z Červeného kříže, 
povolávali dobrovolníky, řešili ochranné 
pomůcky a byli jsme v neustálém telefon-
ním spojení s Hygienickou stanicí Mělník, 
s níž jsme trasovali všechny naše kontakty 
a zajišťovali nouzový režim. A nejen to, le-
den je obdobím vyúčtování různých dotací, 
obdobím přípravy rozpočtů na další rok  
a ve všech těchto případech je nutné dodr-
žet termín pod hrozbou ztráty financování.

Čas tísně uplynul, ale vybral si svoji daň. 
Všichni jsme se do práce už nevrátili. Ně-
kteří klienti již nejsou mezi námi. Krizi 
jsme ještě zdaleka nepřekonali. Tato nároč-

KOKTEJL BAR
Rozvoz jídla:

objednat můžete on-line 
přes aplikaci mpizza

a nebo na

tel. 704 017 933.

INZERCE
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Cibulka se souhlasem pozůstalých

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
24. 2. Květa Horáková 90 let

24. 2. Zdeněk Pohl 83 let

26. 2. Antonín Vlach 91 let

27. 2. Karel Süssmilch 82 let 

1. 3. Marie Nešlehová 65 let

1. 3. Zdenka Fuksová 84 let

2. 3. Josef Posselt 76 let

2. 3. Vratislav Strunecký 83 let

3. 3. Hana Šebestová 63 let

4. 3. Václav Dobrovodský 79 let

6. 3. Ing. Zdeněk Vlček 70 let

8. 3. Marcel Saidl 63 let

9. 3. Jaroslav Durdoň 73 let

13. 3. Pavel Nápravník 70 let

15. 3. Jiří Krabec 81 let

16. 3. Jiří Jiříček 73 let

18. 3. Václav Kaprál 78 let

18. 3. Zdeněk Fuksa 87 let

vzpomínky�
Vzpomeňte prosím s námi na paní 
JINDŘIŠKU PROKOPCOVOU, která 
by dne 2. 4. oslavila 85. narozeniny. 
Děkuji. Dcera Jana s dětmi 
a vnoučátky

Dne 5. 4. uplyne již 30 let od úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka, pana JOSEFA HLAVÁČKA, 
kralupského rodáka, dlouholetého 
zaměstnance Kaučuku, nadšeného 
sportovce a muzikanta. 

Vzpomínají manželka, syn Pavel a dcera Ivana 
s rodinami.

13. 4. uplyne rok, plný bolesti 
a smutku, od úmrtí pana BOHUMILA 
URBANA. 
S věčnou láskou vzpomíná manželka 
s rodinou.

Dne 26. 4. uplyne již 20 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
JOZEF HRONČEK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
Manželka Eva a děti Ivan  
a Pavla s rodinami

Jak na výsadbu stromů 
na vlastním pozemku

ná doba nám přinesla vlnu dalších pracov-
ních povinností, jež zde běžně nezažíváme.

Nastal ale čas podělit se o tuto naši zku-
šenost a poděkovat. Děkujeme klientům, 
kteří trpělivě a s pochopením počkali na 
běžnou péči, kterou jsme museli odložit. 
Děkujeme všem rodinám našich klientů, 
jež toto období překlenuli s pochopením. 
Děkujeme za pomoc všem brigádníkům, 
Městu za podporu, dodávky ochranných 
pomůcek a dodání veškeré technické pod-
pory, společnosti Resque Help – zdravot-
nická služba, z.s., za profesionální výpomoc 
v nejhorších časech a za antigenní testování 
všech našich klientů.

Závěrem děkuji třem nejdůležitějším li-
dem, kteří zde byli po celý čas bez ohledu 
na své volno a odpočinek. Mé zástupkyni 
Haně Němcové, jež zvládla krizové říze-
ní organizace zde na místě. Emě Werthei-
mové, pečovatelce, která řídila náhradní 
tým příchozích dobrovolníků, jenž v nej-
těžších chvílích o klienty pečoval, bravurně 
si s ním poradila. Tyto dvě dámy si v tom-
to období sáhly na dno svých sil, po celou 
dobu se pohybovaly v centru covidové ná-

lože. Jaké štěstí, že se nemocí nenakazily  
a zůstaly zdravé.

Poslední velké poděkování patří dobro- 
volníku Jánu Knappovi. Tento milý  
a obětavý pán k nám přicestoval z Prahy. 
Pomáhal v naší organizaci po celý čas kri-
ze. Jeho profese je dlouhodobě omezena. 
Zajistil si kurz pomoci u Červeného kříže  
a stal se dobrovolníkem. Naše organiza-
ce byla pro něj první zastávkou. Obdivuje-
me jeho schopnost pustit se do nejtěžších 
úkonů péče o lidi a dvojnásob nemocných 
covidem-19. Stal se plnohodnotným a sa-
mostatným členem pečovatelského týmu. 
Veškerou pomoc věnoval lidem nezištně  
a po návratu našich zaměstnanců odcesto-
val pomáhat dalším potřebným. Stal se pro 
nás symbolem naděje. Naděje, že tato ce-
lospolečenská krize nemá jen ekonomický 
aspekt a že všichni lidé bez práce nečekají 
jen na pomoc státu. Naděje, že smyslem ži-
vota není se jen ekonomicky zajistit. Dou-
fáme, že již bude lépe. Neztrácíme naději, 
že již nastanou lepší časy.

PETRA URBANOVÁ,

ŘEDITELKA DPS

■ Plánujete sázet stromy? Poradíme 
vám, jak začít a na co si dát při 
výsadbě pozor.

J eště před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například k čemu má daný 

pozemek sloužit a jak moc se o něj a o ze-
leň plánujete starat. Představit si, jaký 
bude strom v dospělosti i jaký bude mít 
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž 
specifické nároky. Některé preferují vyšší 
vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlo-
milné. To vše je při navrhování potřeba 
zohlednit.

Pozor na invazivní  
a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli 
byste zde vysazovat jedovaté druhy, kon-
krétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výbě-
ru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly 
lísky, břízy, olše či vrby jsou silné alergeny, 
alergici by si tak na jaře zahrady moc neu-
žili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí z širšího 
kontextu. Například akát, který pochází ze 
Severní Ameriky, se v podmínkách České 
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje pů-
vodní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, 
aby byly dodrženy všechny zákonné povin-
nosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li 
jiný právní předpis nebo neplyne-li z míst-
ních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry 
jako přípustná vzdálenost od společné hra-
nice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
1‚5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně si musíte za-
jistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat, k čemuž 
slouží centrální registr stromů na webu Sází-
me budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu 
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy 
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá 
na interaktivní mapu a započítá se mezi no-
vé stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného 
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní 
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy 
o kácení a sázení stromů, registrace nově 
vysazených stromů je proto velmi důležitá.

ANNA POLEDŇÁKOVÁ, INICIATIVA SÁZÍME BUDOUCNOST
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU DUBEN 2021

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz ■ tel.: 315 722 430

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

VELKÁ SOUTĚŽ DDM 
KRALUPY O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
REGIONÁLNÍ RECEPT

DDM Kralupy vyhlásilo Velkou soutěž o nejori-
ginálnější regionální recept z Kralupska a oko-
lí. Jistě má řada z vás originální rodinné recepty 
na báječné regionální pokrmy. A proč se s ná-
mi a ostatními o ně nepodělit? Zašlete nám 
svůj recept/ recepty (ideálně s fotografií 
hotového pokrmu) na fisar@ddmkralupy.cz.  
Trojici vítězných receptů oceníme a dle nich 
zavaříme v rámci našeho zájmového útva-
ru Vaření, pečení. Recepty můžete zasílat do 
15. dubna 2021.

ČARODĚJNICKÝ PARK 
U VLTAVY

V prostoru pod Turistickým centrem iCafé jsme 
pro vás a vaše děti připravili bezobslužný čaro-
dějnický park (od 26. 4. do 2. 5. 2021). Přijďte 
se pobavit a vyzkoušet si čarodějné úkoly a po-
hybové aktivity na sedmi stanovištích. Sedm 
dnů, sedm čarodějnic, sedm tajemných úkolů.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ JARO 
VE VAŠÍ OBCI
Vyhlašujeme další fotografickou soutěž pro 
malé i větší lovce originálních obrázků. Podělte 
se s námi o jarní fotografie z vaší obce a blízké-

ho okolí a získejte hodnotné ceny. Kategorie:
6–10 let, 11–14 let, 15–18 let. Fotografie za-
sílejte do 30. dubna 2021 na fisar@ddmkra-
lupy.cz (vždy jednu fotografii + jméno a věk).

MORANA 2021
DDM Kralupy tradičně pořádalo jarní jarmark 
spojený s vynášením Morany. Bohužel nám 
loňský ročník zhatila situace okolo pandemie 
covidu-19. Letos Smrtná, Smrtelná nebo ta-
ky Černá neděle připadla na 21. března. Bo-
hužel jsme v současné situaci opět nemohli 
pořádat naši tradiční akci, a tak jsme alespoň 
malou DDM Moranu (za zachování všech bez-
pečnostních opatření) vhodili do Vltavy za vás. 
Doufáme, že s ní odejde nejen dlouhá zima, 
ale i covid-19 a vše se v dobré obrátí.

rozpis svozu 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
Sídl. U Cukrovaru (hala) ................... 15:20–16:00
pouze 27. 4., 27. 7., 19. 10.
Hostibejk ........................................ 15:20–16:00
kromě 27. 4., 27. 7., 19. 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
12. 4.–16. 4. ........ bioodpad
(pouze za příznivého počasí)

26. 4.–30. 4. ........ rozměrný odpad z domácností
- pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje
- železo + ostatní kovy

Odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 (10:30–11:00 polední pauza).
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SOŠ A SOU

B ude tomu již 60 let, kdy se v říjnu 1961 
poprvé pro 146 mladých učňů z Čech 

i Moravy – pro chemiky, zámečníky a elektri- 
káře otevřely brány školy tehdy pojmeno-
vané Odborné učiliště Kaučuk, později od 
roku 1991 Střední odborné učiliště chemic-
ké a dnes Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště v Kralupech n. Vlt. Základ-
nímu oborovému portfoliu zůstala škola 
věrná dosud, vzdělávací programy se samo-
zřejmě měnily s postupujícími inovacemi 
a potřebami trhu práce. Dnes vyučujeme 
6 oborů: v SOŠ obor informační techno-
logie – počítačové sítě a analýza potravin, 
v SOU maturitní obory mechanik elektro-

technik a chemik operátor – farmaceutická 
výroba a obory s výučním listem elektro- 
mechanik pro zařízení a přístroje a stroj-
ní mechanik. Do říjnového výročí chce-
me postupně představit též v Kralupském 
Zpravodaji všechny obory tak, jak se bě-
hem 60 let proměňovaly.

V ředitelském křesle se tu vystřídali 
Mgr. M. Podzimek, V. Kružík, K. Melichar, 
PhDr. Z. Hýbl, Ing. P. Adam a Mgr. L. Čer-
ný. V současné době školu vede Mgr. D. Bin-
ková.

Takové jubileum by se přece mělo oslavit! 
Uvidíme, do jaké míry nám současná epi-
demická situace dovolí oslavu uspořádat. 
Určitě bychom v říjnu rádi připravili něko-
lik akcí spojených s připomínkou úspěšné 

historie i současnosti naší školy a pozvali 
na ně absolventy, bývalé kolegy, veřejnost, 
pamětníky i příznivce naší školy.

Z toho důvodu se obracíme na všechny ab-
solventy a pamětníky s výzvou či pros-
bou, aby nám k zamýšleným aktivitám 
zapůjčili fotografie, dokumenty, diplo-
my apod. týkající se naší školy, krouž-
ků, mimoškolních akcí, výletů, zájez-
dů, soutěží atd. během Kralupy n. Vlt., 
jež můžete donést osobně či poslat ko-
pie na e-mail sekretariát@edukra.cz.

Děkujeme a těšíme se, že se s vámi za půl 
roku budeme moci setkat.

J. MAZOURKOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

60 let existence SOŠ a SOU

J’Accuse…! Trojice studentů třetích roč-
níků vystoupí v roli stěžovatelů během 

simulovaného jednání před Evropským 
soudem pro lidská práva v rámci středo-
školské soutěže Moot Court, kterou po-
řádá Právnická fakulta Univerzity Palac-
kého v Olomouci./ Pozor, vyletí skřivan: 
Fotosoutěž studentských snímků zachy-
cující krásy rodné obce vyhlásil na období 
zpřísněného jarního režimu Studentský 
parlament./ Dokud se píše, ještě se ne- 
umřelo: I přes jednotvárnost a úmornost 
dnešní doby vydává hrstka studentů pod 
vedením šéfredaktora Adama Kaprála 
školní časopis Dvořan; činí tak se želez-
nou pravidelností a obdivuhodným tvůr-
čím zápalem./ Lucie a Kamila postrach 
kraje: Kvartánky Lucie Jůzová a Kamila 
Štropová se utkaly s čísly v krajském kole 
matematické olympiády./ A zase ta Lucie: 
Olympiády v českém jazyce se kromě Lu-

cie Jůzové zúčastnily další tři studentky 
DG./ Te aven bachtale, o Roma, gadže, 
savore! Povídání o Romech a jejich kul-
tuře si poslechli primáni během online 
semináře pořádaném Muzeem romské 
kultury v Brně./ Tentokrát bez Lucie: Do 
krajského kola zeměpisné olympiády se 
probojovali tři studentky nižšího a stu-

dent vyššího gymnázia./ Atentát na Za-
stupujícího říšského protektora. Deset 
milionů K odměny: Grafické zpracová-
ní či autentické příběhy obyčejných li-
dí, kteří žili v době protektorátu, ocenili 
kvartáni na videohře Attentat 1942, jíž 
si zpestřili výuku dějepisu a českého ja-
zyka./ Studenti sobě: Na bednách vítě-
zů ve školním turnaji v počítačové hře 
CS:GO stanuly týmy Valorant, OldDogs 
a PROGS; organizátoři z řad studentů 
již začali připravovat meziškolní klání 
v League of Legends./ Sehr gut online: 
Studentky kvarty a třetího ročníku obsa-
dily první tři místa v okresní olympiádě 
v německém jazyce./ Ohromující, úžasné, 
působivé: Desítky videoklipů složených 
z autorských fotografií a videí se sešly na 
výzvu v hudební výchově./ Cesta kolem 
Galie: Bylo odstartováno přhlašování na 
letní tábor Pikomat, který povede řada 
absolventů DG; letos přepraví táborníky 
do starověku.

KLÁRA SIKOROVÁ,

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Stavba školy 1961  
a na vedlejší fotografii 

současná podoba školy.
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N a podzim měla Aneta Loužecká odjet 
trénovat do Ruska, kde jsou pro ledo-

lezení ideální podmínky. Místo toho ale 
kvůli koronaviru zůstala doma. Trénovala 
o to intenzivněji na malé stěně na půdě a na 
stěně v Brně, kde kvůli zavřeným hotelům 
přespávala v dodávce u lezecké stěny. Přes-
to v prosinci vyhrála juniorské i seniorské 
mistrovství České republiky a kvalifikovala 
se tak do reprezentace.

Na mistrovství světa juniorů, které se 
v březnu konalo v sibiřském městě Tyu-
men, i přes složitou přípravu zabodovala 
a získala třetí místo. „S tím, že by se moh-
la zadařit „placka“, jsme nikdo nepočítali. 
Konkurence ruských holek byla velmi silná, 
většina z nich má medaile už i z dospělých 
světových pohárů,“ říká Aneta o konkuren-
ci. Z úspěchu měla nepopsatelnou radost. 
Pocitová teplota během závodu přitom byla 
-38 °C, na což se, jak sama říká, na půdě 
nejde připravit. „Bála jsem se, že když jsem 

před sezónou nemohla trénovat v Rusku, 
výsledky letos žádné nebudou. Měla jsem 
tedy obrovskou radost, když jsem zjistila, 

že když se chce, i tréninkem na půdě lze 
natrénovat,“ dodává.

Jen týden po juniorském mistrovství Ane-
ta uspěla i na světovém poháru (SP) v rus-
kém Kirově, kde se jí poprvé podařilo po-
stoupit do finále dospělého SP. Nakonec na 
své „domovské stěně“, na které při pobytu 
v Rusku trénuje, obsadila 7. místo. „Ledo-
lezení se v Kirově těší obrovské popularitě. 
Místní lidé už mě znají a letos mi úplně vy-
razili dech, když si na finále přinesli české 
vlaječky a šály,“ říká s úsměvem Aneta, jež 
na závody jezdí sama, a tak jí podpora velmi 
potěšila. „Měla jsem velkou radost, že se mi 
první finále podařilo právě tady,“ dodává.

Juniorské mistrovství světa pro ni bylo 
posledním závodem v juniorské kategorii. 
Příští rok již bude závodit pouze mezi do-
spělými. „Motivace je po závodech v Rus-
ku obrovská, myslím, že teď už mě z půdy 
nikdo nesundá,“ směje se.

KATEŘINA HOROVÁ, REDAKTORKA KZ

Po přípravě na půdě 
vybojovala bronz na MSJ
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V ýrazné jméno, které se objevilo 
v dresu kralupského Kaučuku, 

je brankář MARTIN CHLAD. Od-
chovanec Kladna se dá bez nadsázky 
nazvat hokejovým světoběžníkem, 
tedy alespoň co se tuzemských luhů 
a hájů týče. Považte sami – Kladno, 
Kralupy nad Vltavou, Ústí nad La-
bem, Mělník, Prostějov, Brno, Ka-
daň, Přerov, Šumperk nebo Kopřiv-
nice, to už je slušná zeměpisná sonda 
hokejového poutníka. Jeho kariéra 
mezi dospělými začala na Kladně, 
kde v letech 94–97 patřil mezi členy extra-
ligového áčka. Jeho parťáky byli tehdy v kla-
denském brankovišti takové veličiny jako 
Tomáš Vokoun nebo Milan Hnilička. Před 
sezónou 1997/98 přišel Chlad jako velká po-
sila do ambiciózního Kaučuku Kralupy, kde 
měl nahradit ikonu Radka Tótha, který na-
opak po úspěšné barážové sezóně zamířil 
vyzkoušet své štěstí do extraligového Klad-
na. „Já jsem do Kralup přicházel po té jejich 
úspěšné barážové sezóně a šel jsem do toho 
s tím, že jdu do klubu, který po ekonomic-
ké stránce výborně funguje a který má ty 
nejvyšší sportovní ambice. Chtěl jsem zde 
dále rozvíjet svou kariéru, dát jí nový im-
puls a někam se posunout. S odstupem času 
je jasné, že to ani z jedné strany tehdy ne-
naplnilo očekávání, a to jak má osobní, tak 
asi ani očekávání, která měli od mé osoby 
v klubu“, připomněl své kralupské angažmá 
dnes osmačtyřicetiletý Chlad. Čím déle jsme 
si s Martinem psali, tím více jsem získával 
pocit, že je skutečným hokejovým srdca-
řem a ani osud tehdejšího Kaučuku mu evi-
dentně nebyl lhostejný. „Bohužel už zhruba 
v polovině sezóny 1998/99 byly jisté signá-
ly, že ne vše v klubu je úplně v pořádku a že 
docházejí peníze. Bylo to znát zejména tím, 
že jsme postupně přicházeli o naše kmeno-
vé hráče a stahovali se sem kluci z různých 
koutů republiky na hostování. Postupně se 
s námi přestávalo vedení bavit o budouc-
nosti a dalo se tušit, že klub po ekonomické 
stránce začíná strádat. Přesto se do posled-
ní chvíle věřilo, že se liga zachrání. Podle 
mě byl ale jediný, kdo tomu tenkrát opravdu 
věřil, generální manažer Jindřich Merfait. 
Ten se neustále snažil shánět peníze. Měl je 
dokonce na další sezónu už přislíbené. Z to-
hoto důvodu ještě pár dní před prodejem li-

cence vyšlo v Mladé Frontě jeho vyjádření, 
že první liga bude v Kralupech i nadále po-
kračovat. Peníze ale bohužel nedostal, a tak 
se vše během léta 1999 kvapně přesunulo 
na Mělník.“ V srdcích kralupských fanouš-
ků je neustále odprodej prvoligové licence 
na rivalský Mělník smutným mementem. 
Ovšem ani na soutoku Labe s Vltavou pr-
voligovému hokeji pšenka dlouho nekvetla. 
Vlastně mu tam nekvetla už od samého po-
čátku, což Martin Chlad potvrzuje: „První 
liga na Mělníku byl z mého pohledu jeden 
velký podvod, jehož hlavním hnacím moto-
rem byl tehdejší manažer Tomáš Herstus. 
Dodnes mám před sebou okamžik, jak jsme 
tam přijeli a viděli ty staré dřevěné manti-
nely, hrozné kabiny, celý zimák v naprosto 
šíleném stavu. První co nás napadlo: A tady 
chtějí hrát první ligu? Nemohli jsme uvěřit 
vlastním očím. Všechno se dávalo do kupy 
za pochodu, hráli jsme už mistrovské zápa-
sy a teprve nám dělali kabinu. Dodneška 
mi tehdejší vedení Mělníka dluží 450 tisíc 
korun. Postupem času už jsme nedostávali 
ani hokejky. Museli jsme si je sami kupovat 
a asi nebyla náhoda, že zrovna u firmy syna 
pana Herstuse. Tam to nemělo s hokejem 
vůbec nic společného. Nikoho nezajímalo, 
jestli máme z čeho žít, platit složenky nebo 
z čeho uživíme naše děti. Bohužel se kolem 
hokeje obecně pohybují stále lidé, kteří na 
pozadí sportu chtějí realizovat svou pod-
vodnou činnost. Neříkám, že všichni, ale je 
jich pořád bohužel dost.“ Mnozí z pamět-
níků si možná dodnes myslí, že podobným 
způsobem dostal hokej v Kralupech na kole-
na i tehdejší generální manažer HK Kaučuk 
Jindřich Merfait. Toto ale Chlad rezolutně 
odmítá: „Po pravdě mi ho bylo strašně líto. 
Ten pro hokej v Kralupech chtěl udělat hod-

ně, ale nemohl. Měl svou práci straš-
ně rád, ale neustále mu tam někte-
ří házeli klacky pod nohy. Měl jsem 
ho ve velké oblibě a musím přiznat, 
že během své kariéry jsem moc po-
dobných manažerů nepoznal. Jemu 
jsem mohl opravdu věřit. On byl ale 
strašně malý pán a za sebe říkám, že 
on rozhodně nebyl tím, kdo by u vás 
hokej potopil. Naopak on byl jediný, 
kdo dělal opravdu vše pro to, aby se 
ve městě liga udržela. Hodně jsme 
o tom spolu tehdy osobně v soukro-

mí mluvili. Lidé z vedení mu vůbec nechtěli 
pomoci a majitelé i sponzoři ho v tom pro-
stě nechali vymáchat samotného. A ještě 
se mu všichni smáli, že manažera v Kralu-
pech dělá obyčejný školník, přitom ostatní 
a mnohem zkušenější funkcionáři by se od 
něj mohli učit.“ Na koho naopak nevzpo-
míná Martin Chlad vůbec v dobrém, byl je-
ho tehdejší kralupský trenér Josef Jandač, 
jenž v průběhu sezóny 1998/99 vystřídal na 
lavičce oblíbeného kouče Zdeňka Müllera. 
„Jandače nemám rád, je to hrozně falešný 
člověk. Když do Kralup přišel a mně se da-
řilo, pořád se mnou všechno rozebíral a byl 
se mnou v pravidelném kontaktu. S první 
krizí se ke mně úplně otočil zády a nepodržel 
mě. Začal do týmu brát jiné gólmany, třeba 
Romana Málka. Se mnou přestal postupem 
času úplně komunikovat. Dokonce mě ani 
nezdravil. Beru, že později jako trenér udělal 
slušnou kariéru a dařilo se mu, což respek-
tuju. Ale jako člověka ho opravdu nemám 
rád. A klidně mu to řeknu kdykoli do očí.“ 
Musím přiznat, že s Martinem se opravdu 
skvěle komunikovalo a jeho písemné a poz-
ději i telefonické vyprávění bylo velmi zají-
mavé. Na oplátku jsem mu poslal staré di-
gitalizované reportáže ze zápasů Kaučuku, 
což ho velmi potěšilo. „Při vzpomínkách 
na Kralupy a po zhlédnutí těch starých re-
portáží ze zápasů Kaučuku jsem se musel 
sám sobě v duchu smát, jak jsem byl mladý 
a vyblblý. Rád vzpomínám na Dušana Si-
kelu, něco jsme spolu prožili a vím, že teď 
v Kralupech trénuje áčko. Výsledky Kralup 
i nadále sleduju.“

JINDŘICH KARVÁNEK

Každý sportovní klub má své kořeny, minulost a legendy, a na všechny tyto atributy by měl být náležitě hrdý. 
Téměř celou historii hokejového klubu z Dolního Povltaví rámuje účast v nižších soutěžích na krajské či okresní úrovni 
včetně několika sezón účinkování ve třetí nejvyšší republikové soutěži. Z tohoto stereotypu ostře vybočuje období mezi léty  
1995–1999 čítající čtyři sezóny nejblyštivější slávy kralupského hokeje.

Legendy s „káčkem“ na prsou

4. díl

Celý text najdete na 
www.hokejovekralupy.cz.
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PAVEL PROKEŠ
HODINOVÝ MANŽEL
STAVEBNÍ PRÁCE

734 209 929 DENNÍ NABÍDKA:
 široký výběr zákusků
 vlastní výroba chlebíčků
 naše čerstvě grilované panini 10 druhů
 naše zápekanky z grilu - šunková,  
   masová, žampiónová
 naše plněné pirožky - masové, bryndzové, mix
 naše obložené croissanty a plněné bulky
 naše vyhlášené smažené řízky z kuřecích prsou a krkovičky
 náš vídeňský párek v rozpečeném rohlíku z grilu
 naše vyhlášené polévky
 náš teplý bufet - stripsy, hot wings, grilovaná  
   žebírka, gratinované brambory

GRILUJEME DOBRÉ KUŘE Z KLATOV - 

ZÁRUKA NEJVYŠŠÍ KVALITY  

ZA NEJLEPŠÍ CENU VE MĚSTĚ!!!

Objednávky na tel. 775 518 774
Jiráskova 114, Kralupy nad Vltavou, 27801
Otevírací doba: Po–Pá: 08:00–17:30, So–Ne: zavřeno

NAŠE 
VÝBORNÁ 
PRÉMIOVÁ 

KÁVA  
S SEBOU 

JIŽ OD 29 KČ

bistro

bistro.kosina
Nepoužíváme glutamáty a dusičnaté soli ani žádná „éčka“

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

Mora a Protherm.

tel.: 730 610 120
www.topeni-usti.cz

www.kominictvi-usti.cz
e-mail: cerny@topeni-usti.cz

Karel Černý
servisní technik
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MÁM ZÁJEM A RÁD KOUPÍM PRO SEBE JAKO SBĚRATEL 
HODNOTNÉ VĚCI Z 1. REPUBLIKY ČI ZE STARŠÍ DOBY,

včetně dekorativních předmětů, militarií (uniformy, zbraně a další), pozůsta-
lostí (mince, bankovky apod.) a dále obrazy (oleje i akvarely)

– malíře Josefa Holuba.
Neplatíte žádné provize ani poplatky, nemusíte nikam jezdit, jsem přímý zá-
jemce. Platba vždy dle naší dohody, v hotovosti a na místě při převzetí věci.

Volejte v dobrém na 602 392 379 – Jaroslav Rychtář,
nabídku můžete poslat i na e-mail: jarrych@seznam.cz

Stavební a obchodní společnost
hledá pro svoji provozovnu 
v Kralupech nad Vltavou pracovníka na pozici:

STAVEBNÍ TECHNIK – ROZPOČTÁŘ – PŘÍPRAVÁŘ
Požadujeme:
 úplné středoškolské vzdělání s maturitou (stavební zaměření výhodou)  praxe není 
nutná, ale je výhodou  řidičský průkaz typu B  znalost práce na PC – word, excel.
Nabízíme:
 práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti  možnost dalšího vzdělávání 
a profesního růstu  prémiová ohodnocení, benefity, dodatková dovolená.

Nabídky s životopisem zasílejte na info@montako.com.

SCREWS & WIRE Libčice a.s.
Areál Šroubáren 43, Libčice nad Vltavou
výrobce taženého drátu a spojovacího materiálu
(bývalá Šroubárna Libčice)

hledá schopné pracovníky na HPP
 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ – NÁSTROJAŘ 
(OU/ÚSO strojní, praxe v oboru),
 TAŽEC DRÁTU 
(OU/SOU, zaškolení zajistíme),
 PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK DO ÚDRŽBY
(OU/ÚSO strojní, praxe v oboru).

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace poskytne personální oddělení 9–14 hodin.
Kontakt: Daniela Hajná 233 004 387, hajna@sli.cz,
Ing. Petr Kosík 607 764 803
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