
Rozhovor se Zuzanou Šindelovou, organizátorkou 
Street Food Festu, jenž by se měl uskutečnit  
29. 5. na Palackého náměstí. Pokud se situace 
nezmění, festival proběhne takzvaně „takeaway“.

Martin Štěpán, lyžař ze Ski klubu Kralupy, si 
splnil sen, když si dojel pro stříbrnou medaili 
na Mistrovství České republiky. Více o jeho 
úspěších i ukončení kariéry v rozhovoru pro KZ.

Kde se dle územního plánu nacházejí rozvojové 
lokality? Přinášíme kompletní přehled všech  
lokalit určených pro výstavbu včetně stavu roz-
pracovanosti i odkazů na existující územní studie.
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D ny Kralup se nekonaly už v loňském ro-
ce. V dubnu 2020, na začátku pande-

mie, byly nejprve odloženy, ovšem ani ná-
hradní říjnový termín nakonec nevyšel. Ani 
letos kvůli nemoci covid-19 neproběhnou 
největší kralupské slavnosti, což samotné 
organizátory velice mrzí. „Situace je pro 
nás v současné chvíli neřešitelná. Žádné 
kulturní akce se nyní nekonají a jen těž-
ko lze předpokládat, že se v tomto ohledu 
něco zásadně změní za další dva měsíce,“ 
uvedl Robin Janoš, ředitel KaSS Vltava. 
Podle jeho slov je příprava a organizace ve-
lice komplexní proces, na kterém pracuje 
realizační tým téměř celý rok. I kdyby se 
situace kolem pandemie zlepšila a došlo 
k zásadnímu rozvolnění vládních nařízení, 
je zřejmé, že by takto náročnou akci nebylo 
možné zorganizovat během několika dní.

Obdobně vidí celou situaci i kralupský 
starosta Marek Czechmann: „Bylo jen 
otázkou času, kdy toto rozhodnutí oficiál- 
ně oznámíme. Pokud se situace kolem koro-
naviru výrazně zlepší, chtěli bychom v létě 

uspořádat alespoň několik menších kultur-
ních akcí, které by byly dílčí náhradou za 
neuskutečněné Dny Kralup.“ A právě tím-
to záměrem se začal zabývat tým z KaSS 
Vltava. Pracovně se nazývá „Kralupské 
kulturní léto“ a jeho obsahem by měl být 
výčet několika menších akcí, jež by byly 
v ideálním případě rozprostřeny po celém 
městě. Hlavním cílem je vytvoření jakýchsi 
„víkendových oslav v malém měřítku“, při-
čemž prostor by při těchto dnech dostali 
především místní umělci.

„Mohu potvrdit, že se přípravou víkendo-

vých programů začínáme zabývat. Samo-
zřejmě je otázkou, jaká budou v srpnu platit 
opatření, jestli bude vůbec možné obdobné 
akce pořádat. Vše ale nasvědčuje tomu, že 
by měla být v létě situace daleko příznivější. 
Chceme být proto připraveni a nabídnout 
lidem hodnotnou zábavu,“ vysvětluje Robin 
Janoš s tím, že veškeré informace o „Kra-
lupském kulturním létě“ budou postupně 
uveřejňovány na všech městských webech 
a sociálních sítích.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 

Srpnové kulturní akce by měly
nahradit Dny Kralup 2021
■ Celoměstské slavnosti se v Kralupech letos neuskuteční. Na společné schůzce se na tomto kroku 
shodli představitelé města se zástupci KaSS Vltava, jež Dny Kralup každoročně organizují.
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KVĚTEN

u Rada města schválila uvolnění finančních pro-
středků pro TSM na stavební úpravy plochy po de-
molici objektu fontány v Seifertově parku dle předlo- 
žené cenové nabídky „Stavební úpravy původní  
kašny Seifertovo náměstí“, ze dne 8. 3. 2021, ve 
výši 75 381 Kč.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Par-
kovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ 
v souladu se směrnicí upravující pravidla pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu.
u Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
na projekt „Dopravní hřiště Třebízského“ z Progra-
mu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu 
a volného času a závazek spolufinancování projektu.
u Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
na projekt „Společně proti kriminalitě“ z Programu 
2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Fondu prevence  
a závazek spolufinancování projektu.
u Rada města schválila Základní škole v Kralupech 
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti 
o dotaci na projekt „Semiramis“ z Programu 2021 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje, Středočeského Fondu prevence, a závazek 
spolufinancování projektu.
u Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo na akci „Přístavba objektu čp. 181, 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MIRAMID 
s.r.o., Praha 5. Předmětem dodatku jsou vícepráce 

ve výši 3 094,35 Kč vč. DPH a prodloužení termínu 
dokončení díla o 21 dnů, tj. do 21. 7. 2021.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky zadávané ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. 
a III. etapa“.
u Rada města schválila záměr města pronajmout 
část pozemku parcel. č. st. 171/2 v k. ú. Lobeček, 
pod stávající garáží, o výměře 20 m2 na dobu určitou 
do 31. 12. 2024 za nájemné 5 000 Kč/ rok. Záměr 
města bude zveřejněn na úředních deskách a webo-
vých stránkách města.
u Rada města vzala na vědomí informaci o termí-
nech a organizaci zápisu dětí do kralupských mateř-
ských škol pro školní rok 2021/ 2022.
u Rada města schválila uvolnění finanční část-
ky ve výši 219 000 Kč z rezervy města určené pří-
spěvkovým organizacím pro Základní školu Václava 
Havla v Kralupech nad Vltavou na realizaci výměny 
podlahové krytiny v prvním patře pavilonu druhého 
 stupně.
u Rada města pověřila kulturní komisi k průzkumu 
možností a zjištění novodobých technologií pro rozvoj 
městského muzea a na základě zjištění, společně s ře-
ditelem MěM, připravit návrh expozic a rozvoje MěM.
u Rada města schválila poskytnutí individuální do-
tace ve výši 28 000 Kč Centrum D8, Roudnice nad 
Labem, na úhradu nákladů spojených s provozem 
Centra D8 v provozovně Třebízského 524, Kralupy 
nad Vltavou.

příjem inzerce do 20. 5. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek

do 20. 5. 2021 do 12:00.
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Milí čtenáři a čtenářky,
pročítám si úvodníky mé kolegyně, předchozí šéf-
redaktorky KZ Radky Holeštové, a trochu s údivem 
zjišťuji, že by stačilo provést CTRL + C a CTRL + V  
a až na drobnosti byste si hned na poprvé nevšimli, 
že se jedná o staré příspěvky. Přemý- 
šlím nad tím, jak nejlépe pojmenovat 
skutečnost, která ukazuje na to, jak moc 
si jsou všechny ty roky podobné. Je to 
děsivé nebo smutné? Či je to naopak 
známka toho, že se nemáme zas tak 
špatně, že žijeme v jakémsi  standardu. 
Jednou sice ve společnosti panuje ne-
příjemná nálada kvůli neustálým kom-
plikacím na místních komunikacích (aktuálně uza-
vření mostku Na Velvarské silnici), podruhé jsou 
lidé po dlouhé zimě unavení, tíží je chmury (aktuál- 
ně kvůli pandemii a i stále chladnému počasí trva-
jícímu až do dubna), potřetí, a teď už trochu z vese-
lejšího soudku, dobíjí společnost baterky v probou-
zející se přírodě, získává energii ze slunečních pa-
prsků, z omamné vůně různobarevných květů a myslí 
na to, jak upevňovat vztahy, jak věřit v novou lásku, 
jak ji šířit kolem sebe, když je ten Máj, lásky čas.

Možná bychom chtěli od života více, mít cíle, kte-
rých dosáhnout, věřit, že ta možnost, dosáhnout 
co nejvýš, existuje, a nikdo nám v tom, děj se co 
děj, nemůže zabránit. Na druhou stranu bychom se 
vlastně nyní možná chtěli vrátit k tomu standardu, 

k jistotě, že svět je v pořádku, že můžeme na ulici 
potkávat opravdové tváře, že se můžeme smát při 
různých aktivitách, chodit do školy, do práce, že 
můžeme svobodně dýchat a nasávat vlahý jarní 

vzduch bez toho tíživého batohu na zá-
dech, který již přes rok nedokážeme se-
třást. Ony ty zvuky bagrů, jako symbolu 
změny k lepšímu, mají magickou moc, do-
kud je slyšíme, víme, že svět se stále točí 
dál. Měli bychom si toho nejspíš vážit, mít 
radost např. z toho, že děti budou moci 
navštěvovat nové dopravní hřiště na ZŠ 
Třebízského, že budeme moci uspokojit 

své chuťové buňky na Food festivalu, třebaže s ome-
zením, že se můžeme chlubit medailovým lyžařem 
Martinem Štěpánem, že můžeme označit hasiče 
za hrdiny, když se dokáží poprat v boji s ohněm aj.

Jistě jste pochopili, že jsem tímto krátce před-
stavila obsah květnového čísla, v němž se samo-
zřejmě dočtete mnohem více. A ještě o trochu více 
naleznete na našich webovkách www.kralupsky-
zpravodaj.cz, co se totiž nevejde do tisku, ukládáme 
právě tam .

Mějte se alespoň standardně, ne-li lépe, obdaro-
vávejte blízké úsměvem, láskou i pocitem bezpečí. 
Zkuste si užít jeden z nejkrásnějších měsíců a vidět 
na něm to lepší. Za celý tým děkuji za přízeň.

VAŠE KARMELA

slovo úvodem�
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K dyž nám Středočeský kraj oznámil, že 
hodlá zrekonstruovat mostek Na Vel-

varské silnici, byli jsme pochopitelně rádi. 
Na riziko možného propadnutí vozovky by-
lo z naší strany opakovaně upozorňováno, 
přičemž další odklad této akce by byl oprav-
du riskantní. Už v tento moment jsme si ale 
uvědomovali, že se oprava mostku neobe-
jde bez stanovení komplikované objízdné 
trasy, která řidičům motorových vozidel 
cestu přes město výrazně ztíží. Ještě jed-
nou proto musím zopakovat, že objízdná 
trasa ulicí Hybešovou byla jedinou možnou 
alternativou, jiná v podstatě neexistovala 
a neexistuje.

Nás ale nyní mnohem více trápí to, že ob-
jížďky využívají i nákladní automobily nad 

3,5 t, a to navzdory zřetelnému dopravnímu 
značení, jež toto nedovoluje. A právě z tohoto 
důvodu zde vznikají hodně krkolomné do-
pravní situace, které se velmi často neobe-
jdou bez pokut. Náš problém to ale v daný 
moment neřeší. Jakmile kamion do Kralup 
přijede  (směr od Prahy), je už skutečně poz-
dě. Přitom by se ale tak stát vůbec nemělo, 
protože už v obci Černý Vůl (silnice II/240) 
je z důvodu havarijního stavu vozovky za-
kázán průjezd nákladních vozidel nad 3,5 t!

Nám tedy nezbývá nic jiného než k vy-
máhání dodržování omezení využívat jak 
Policii ČR, tak naši městskou policii a dále 
věřit, že se v dohledné době povede Hybe-
šovu ulici ochránit před nadměrnou do-
pravou, nákladními vozidly, pro něž tato 

komunikace není absolutně určena. Nutné 
je však připomenout, že v lokalitě u Hybe-
šovy ulice se poměrně hodně staví, takže se 
nelze vyhnout zásobování staveb. Součas-
ně ulicí musí projíždět vozidla, jež odváží 
městský odpad na skládku v Úholičkách.

Zároveň bych chtěl tímto všem občanům 
poděkovat za shovívavost. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že onen rizikový úsek je vskutku 
frekventovaný a dopravní zácpy způsobené 
převážně železničním přejezdem jsou zde 
zejména v odpoledním čase na denním po-
řádku. Nicméně i nadále se budeme snažit 
využívat všech dostupných nástrojů k to-
mu, abychom dopravu přes město v rámci 
možností zefektivnili.

MAREK CZECHMANN, STAROSTA KRALUP N. VLT. 

O d 1. 4. 2021 začala v ulici Na Velvar-
ské silnici dlouhodobě plánovaná re-

konstrukce mostku, jejímž realizátorem je 
Středočeský kraj. Z toho důvodu došlo ke 
kompletnímu uzavření komunikace s vy-
tvořením objízdné trasy pro osobní auto-
mobily (do 3,5t) a pro autobusovou dopravu 
ulicí Hybešova. Z důvodu zvýšení bezpeč-
nosti provozu byly kvůli předpokládané-
mu výraznému zvýšení počtu projíždě- 
jících vozidel do této ulice umístěny přenos-
né dopravní značky „zákaz zastavení“. Díky 
ukázněnosti občanů bydlících v této loka-
litě však dosud nemusela městská policie 

porušení tohoto dopravního značení řešit. 
Velikým problémem se však ukázala být ne-
ukázněnost řidičů nákladních vozidel, kteří 
nerespektují dopravní značky „zákaz vjez-
du nákladních automobilů“, jež jsou vyzna-
čeny ve směru z Prahy již od obce Stateni-
ce – Černý Vůl s vyznačením objízdné trasy 
přes město Slaný. Městská policie Kralupy 
nad Vltavou z toho důvodu provádí již od 
1. 4. 2021 i několikrát za den kontroly dodr-
žování této dopravní značky, a to jak v ulici 
Hybešova, tak v ulici Ke Hřbitovu. V nej-
bližší době (psáno 21. 4. ) začne kontro- 
ly v těchto ulicích kromě městské policie 

provádět i středočeská dopravní policie, 
která vlastní speciální vybavení pro kontro-
ly nákladních vozidel. Tento specializovaný 
útvar PČR, jemuž bude poskytnuto zázemí 
v areálu Barvy a Laky, bude provádět kro-
mě kontroly dodržování dopravního znače-
ní například i měření a vážení nákladních 
vozidel či ověřování, zda profesionální řidi-
či dodržují povinné pauzy. Věříme, že počet 
nákladních vozidel, které těmito ulicemi 
projíždějí, se díky častým kontrolám brzy 
výrazně sníží.

LUKÁŠ VOVES,

ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE

Řidiči kamionů nerespektují 
zákaz vjezdu do Hybešovy ulice

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. NutriMed 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.

■ Rekonstrukce mostku Na Velvarské silnici 
probíhá dle plánu. Nicméně občané města 
během dubna opakovaně upozorňovali na 
nedodržování zákazu vjezdu kamionů do ulice 
Hybešova, která slouží jako objízdná trasa 
pouze pro osobní automobily do 3,5 tuny, 
s výjimkou pro autobusové dopravní linky. 
Občané své dotazy směřovali na městskou 
policii, vedení města, místní média, o dopravní 
situaci informovali také na sociálních sítích. 

VYJÁDŘENÍ STAROSTY K DOPRAVNÍ SITUACI

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE KRALUPSKÉ MĚSTSKÉ POLICIE
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Červeně jsou vyznačeny územní studie, které jsou v současnosti 
zpracovávány
ÚS 02 Lobeč – Nad Lobčí – bydlení individuální (rodinné domy) 
 není zatím znám přesný počet domů (individuální, řadové, dvojdomy)  odhad je zde kolem 60 rodinných domů a 30 řado-
vých rodinných domů  prostor pro veřejné prostranství, setkávání se, dětské hřiště  prostor pro mateřskou školku

ÚS 13 Minice – Na Žebrech východ (Minické stráně II) – bydlení individuální + smíšené městské – rodinné 
domy, řadové domy, dvojdomy a bytové domy 
 odhad je zde kolem 130 rodinných domů a  řadových rodinných domů  dále cca 9 bytových domů  prostor pro veřejné  
prostranství, setkávání se, dětské hřiště, park  prostor pro mateřskou školku  obchod, služby a jiný retail

ÚS 27 Kralupy – Nad Minickou ulicí - bydlení individuální (rodinné domy) 
 zatím je pouze vytvořeno zadání pro územní studii, počet domů není znám

ÚS 29 Minice – Horákův mlýn – bytové domy 

Modře jsou vyznačeny již vyhotovené studie
ÚS 03 Lobeč – za panelovými domy – bydlení hromadné (bytové domy) 
 „ÚS 03 LOBEČ – ZA PANELOVÝMI DOMY – PLOCHA Z 28 LOBEČ ZA BYTOVKAMI“ – Kralupy nad Vltavou, město a městský 
úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 04 Zeměchy – nad Roklí (Z04) - bydlení individuální (rodinné domy). 
 územní studie Zeměchy Nad Vsí – Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 09 Kralupy – východně od centra – smíšené obytné – centrální + dopravní infrastruktura (bytové domy)
 územní studie lokality „Za Nádražím“ – Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 11 Kralupy – U Hřbitova – bydlení individuální – rodinné domy 
 územní studie Kralupy nad Vltavou – K Vršku – územní studie – Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální  
stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 12 Minice – Na Žebrech (Minické stráně) – smíšené obytné + bydlení individuální – rodinné domy a bytové 
domy, územní studie Minice 1, 2, 3
 územní studie – Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 16 Mikovice – Na Cikánce – bydlení individuální – rodinné domy 
 územní studie - Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz). Budují se inženýrské sítě  
a komunikace, probíhá povolování rodinných domů.

ÚS 25 Mikovice – U Studánky – rekreace – zahrádkové osady 
 územní studie zahrádkářské kolonie Lutovník – lokalita „Mikovice – U Studánky – Kralupy nad Vltavou, město a městský 
úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 26 Lobeč – Nad Lutovítovou ulicí – bydlení individuální (rodinné domy) 
 územní studie „Lobeč – Nad Lutovítovou ulicí“ – Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

ÚS 10 rozhraní Kralup a Minic – Nad Zámkem – bydlení hromadné + bydlení individuální (bytové a rodinné domy) 
 územní studie Minice 1, 2, 3, územní studie – Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad – oficiální stránky (mestokralupy.cz)

Růžově jsou vyznačeny územní studie, které prozatím nejsou 
zpracovány
ÚS 07 Mikovice – Na Cikánce – U Velvarské – území smíšené obytné – městské typu – rodinné domy + bytové domy

ÚS 14 Minice – Nad Kostelem – bydlení individuální – rodinné domy

ÚS 23 Kralupy – jižní část bývalého Balaku – smíšené obytné – městského typu – rodinné domy + bytové domy

ÚS 24 Zeměchy – sever – bydlení individuální – rodinné domy

ÚS 21 Kralupy – centrum, Libušina – studie bude zpracována pouze v případě umístění bytů

Oranžově jsou vyznačeny pozemky pro výrobu a skladování, obchod, 
administrativu, dopravní infrastrukturu, veřejné prostranství 
ÚS 05 Mikovice – Růžové údolí za nádražím  – výroba a skladování + dopravní infrastruktura

ÚS 06 Mikovice – u nádraží  – výroba a skladování – drobná výroba a služby

ÚS 15 Lobeček – Veltruská – občanské vybavení – obchod, administrativa

ÚS 22 Kralupy – bývalý Balak – území smíšené komerční + veřejné prostranství + dopravní infrastruktura

Zeleně jsou vyznačeny pozemky v majetku ČD a SŽDC – jedná se  
o plochy přestavby, je pro ně podmínka na zpracování územní studie
ÚS 17 Kralupy – transformace pozemků drah, Poděbradova – území smíšené komerční

ÚS 18 Kralupy – transformace pozemků drah – území smíšené komerční

ÚS 19 Kralupy – transformace pozemků drah – území smíšené komerční

ÚS 20 Kralupy – transformace pozemků drah – území smíšené komerční
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Vnásledujících číslech se budeme snažit 
o prezentaci všech přínosů těchto rozvo-

jových lokalit pro město a občany a zároveň 
se také zaměříme na související hrozby, jež 
s sebou výstavby mohou přinést. Zaměříme 
se na stav školství, služeb, zdravotnictví, do-
pravy, na kvalitu životního prostředí, na pra-
covní příležitosti aj. Oslovíme také samotné 
developery a zohledníme, jak je město ovliv-
něno rozvíjejícími se okolními obcemi.

V únorovém čísle jsme představili, co je 
to územní plán a územní studie, jakou 
úlohu má při tvorbě územního plánu sa-
mospráva města, jak se může samospráva 
zapojit do plánování výstaveb či kdo může 
požádat o návrh na změnu územního plánu.  
Přestože připravované územní studie 
podléhají podmínkám v územním plánu 
a v procesu přípravy jsou neveřejné, není 
neobvyklé, že se podoba plánované výstav-

by k občanům nějakým způsobem před-
časně dostane. Lidé se pak začínají ptát, 
vyslovovat názory i obavy, zajímat se o to, 
jakou konkrétní podobu sousedící lokalita 
dostane. Ve chvíli rozpracovanosti územ-
ní studie bývá ale pozdě na to, aby mohli 
lidé developerovi klást nějaké podmínky 
a požadavky. Veřejnost má právo se účast-
nit příprav územního plánu či jeho změn, 
nikoli územních studií. 

Rozvojové lokality v Kralupech

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 10. 5. 2021.

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 zaměstnavatel 
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 10. 5. 2021.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

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

■ V posledních týdnech městem rezonuje téma nových výstaveb v rozvojových lokalitách. Přinášíme 
proto přehled všech lokalit/ zastavitelných ploch, které podléhají podmínce územní studie včetně 
stavu jejich rozpracovanosti i odkazů na již existující studie (viz str. 5).

K aždý občan má možnost se zapojit do 
procesu přípravy nového územního 

plánu či jeho změny formou podání připo-
mínek nebo námitek proti využití funkčních 
ploch a regulativů prostorového uspořádání.

Občan si proto musí střežit svá práva 
včas, již v procesu pořizování a schvalová-
ní územně plánovací dokumentace, a snažit 
se tak zasadit se o tu formu zástavby, kterou 
považuje pro sebe za přijatelnou.

Územní plán schvaluje zastupitelstvo 
města. Zastupitelstvo si stanovuje, jak 
se město bude rozvíjet a vypadat.

V územním plánu jsou pro konkrétní 
území dané podmínky pro pořízení územ-

ní studie. Legislativa nestanovuje po-
vinnost územní studii projednávat 
s dotčenými orgány ani s vlastníky, 
ale určitá minimální míra projednání či 
spíše konzultací bývá obvykle stanovena 
v zadání územní studie (např. s architekt-
kou města, s komisí výstavby a rozvoje 
města, s komisí dopravy, odborem život-
ního prostředí atd.).

Po projednání studie následují správní 
řízení o umístění stavby. Zde již vstupují 
do projednání stavby občané (veřejnost), 
tzv. účastníci řízení. V řízení mohou po 
seznámení se s podklady uplatnit své 
námitky a připomínky.

Účastníkem řízení při umisťování stav-
by je vždy město nebo příslušná obec, jež 
chrání zájmy veřejnosti, dalšími účastníky 
jsou vlastníci sousedních nemovitostí, kte-
ří prokáží dotčení svých práv předmětnou 
stavbou.

Připomínky a námitky mohou účastníci 
řízení uplatnit i v následujícím řízení, jež se 
týká povolení stavby. Tyto námitky však již 
nemohou mít charakter námitek, které mě-
ly být uplatněny v řízení o umístění stavby 
nebo týkající se územního plánu.

JIŘÍ POLÁK, 

VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ NA MĚU KRALUPY N. VLT.

Jak se mohou/ nemohou občané do procesu přípravy územní studie zapojit?
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Loňský Street Food Fest jste kvůli 
pandemii museli zrušit. Kdy padlo 
rozhodnutí, že ten letošní bude 
v pozdějším termínu?
Loňský jarní Street Food jsme museli zrušit 
na poslední chvíli, podzimní proběhl, dá 
se říci, za pět dvanáct, než se opět situace 
zpřísnila a možná nám i hrálo do karet, že 
bylo velice špatné počasí a díky tomu ne-
bylo náměstí plné. I přesto ale lidé přišli. 
Rozhodnutí padlo po Novém roce, pokud 
se nepletu koncem ledna, kdy jsme na Face-
booku zveřejnili event a raději jsme termín 
posunuli o měsíc později, než jsme jarní 
Food Fest chtěli původně pořádat.

Kdy jste se rozhodli, že letošní festival 
navzdory aktuální situaci proběhne?
Bylo těžké přemýšlet nad tím, zda festival, 
a hlavně ten jarní, letos proběhne a zda 
vůbec investovat energii a čas do organi-
zace. Hodně tomu asi přispělo hezké jarní 
počasí a s ním i příval pozitivní energie 
a chuť konečně něco změnit. Jasné roz-
hodnutí padlo 23. března 2021, kdy by-
ly zaktualizovány body nouzového stavu 
a již bylo možné výdejní okénka přemístit 
mimo hlavní provozovny. Jestli ale akce 
proběhne, stále nevíme, počítáme s tím, 
že ano, ale situace se samozřejmě může 
změnit klidně i v den konání akce. Stále 
ale doufáme, že se podmínky spíše roz-
volní, než zpřísní.

Jak velká diskuse předtím 
v organizátorské skupině probíhala?
Moc velká diskuse neproběhla. V organizač-
ním týmu jsme dva, já a můj partner, takže 
jsme nad kávou přemýšleli, jakým způso-
bem akci přizpůsobit současné situaci. Nej-
více tomu přispěl partner, který přišel s tím, 
že budou výdejní okénka. Stále samozřejmě 
doufáme v rozvolnění do termínu jarního 
Food Festu, ale jsme připraveni i na to, že 
by se akce musela opět zrušit. Další debata 
probíhala se zástupcem města a KASS Vlta-
va a jsme rádi, že nás obě strany podpořily 
a drží nám palce.

Jaké byly hlavní důvody pro a proti?
Hlavní pro a proti? Je to těžké. Člověka až 
degraduje současná situace a dá se říci, že 

už nemá chuť se dále „kultuře“ věnovat.  
Samozřejmě hlavní pro jsou úspěšné akce 
za námi a silná motivace organizovat další. 
Proti je situace nejistoty, v níž se teď Česká 
republika nachází.

Jaká opatření budou letošní festival 
provázet?
Opatření jsou jasná. Musíme dodržet ro-
zestupy mezi stánky, bude jich tedy mé-
ně, než bychom chtěli, a budeme muset za-
jistit dostatečný zábor prostoru náměstí, 
abychom dodrželi potřebné rozestupy pro  
návštěvníky.

Bude někdo dohlížet na jejich dodržování? 
Jídlo bude dost pravděpodobně 
návštěvníky lákat k sundávání ochranných 
pomůcek.
Ano. Počítáme s tím, že pokud se situace 
nezmění, festival proběhne takzvaně „take-
away“, tedy vše se bude prodávat do boxů 
s sebou z výdejních okének. Dále budou mu-
set mít účastníci respirátor a na každém vý-
dejním okénku bude poučení pro účastníky 
a dezinfekce. Máme zajištěný organizační 
tým, jež bude na průběh dohlížet, a v nepo-
slední řadě bude pravidelně hlášeno, jaké 
podmínky dodržovat a jak se na festivalu 
chovat. Je nám jasné, že si lidé budou chtít 
jídlo na místě sníst, nebo jej alespoň ochut-
nat. Dle posledních informací by to problém 
být neměl, v blízkosti výdejního okénka mo-
hou jídlo sníst společně s rodinnými pří-
slušníky, a pokud se nejedná o rodinu, musí 
dodržet dva metry rozestup. Aktuální in-
formace budeme ale řešit těsně před koná-

ním akce a lidé 
se je dozví na  
Facebooku.

Na co všechno se mohou návštěvníci 
těšit?
Na festival jezdí částečně stálí prodejci, na ty 
jsou již lidé zvyklí, a loňský podzimní festival 
přivál nové zajímavé chutě. Musíme uznat, že 
kvůli pandemii jsme o pár dobrých lidí přišli, 
buď se podnikání v tomto směru přestali vě-
novat, nebo si našli stálé místo a již na akce 
tohoto typu nejezdí a volí raději jistotu, i tak 
je ale na co se těšit. Jak bylo řečeno, stánků 
bude méně, ale bude z čeho vybírat a mělo 
by se chuťově dostat na všechny.

Kdo ze stánkařů tedy na festival přijede?
Na jarním Food Festu se návštěvníci mo-
hou těšit na nové i stávající prodejce. Z těch 
známých to budou Big Fries (Belgické hra-
nolky), Pojízdná Kavárna Longberry, Pivo-
téka u Chameleona, Restaurace na Františ-
ku s pečenou kýtou, NosMakarons Print 
se svými makronkami, dále třeba oblíbe-
né Bramloše, Dog‘n‘Roll s hotdogy nebo 
Yes Me Truck. Z nových například Indo-
néská kuchyně od Allan Kneefel, který již 
byl na loňském, díky počasí nepovedeném, 
podzimním Food Festu, dále počernický  
pivovar i se svým stánkem s burgery nebo 
domácí limonády od Losů.

KATEŘINA HOROVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Jarní Street Food Fest proběhne 
■ Pandemie kulturu s výjimkou letních měsíců prakticky umrtvila. Organizátoři Food Festu 
se ale nevzdali a i posunutím termínu konání se pokusili zajistit svému Festu co nejlepší 
možné podmínky k uskutečnění. Zdá se, že se to vyplatilo, neboť se situace začíná pomalu 
zlepšovat a jarní Food Fest tak proběhne 29. května na Palackého náměstí.

ROZHOVOR s… Zuzanou Šindelovou, organizátorkou Food festivalu v Kralupech n. Vlt.
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Kompletní rozhovor naleznete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz.

Druhý podzimní 
Food Fest 2019
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 „Jsem rád, že zastupitelé tuto možnost 
přijmuli. Spoustu investičních akcí tak do-
kážeme uskutečnit podstatně dříve, v opač-
ném případě bychom na ně museli dlouhou 
dobu šetřit. Navíc bychom měli každý rok 
počítat s inflací, např. tento rok vzrostla na 
3,2 %. Pokud bychom si tedy chtěli na inves-
tiční akce šetřit sami, tak by naše naspořené 
finance v čase ztrácely na hodnotě. Investi-
ce budou realizovány především do budov 
a do majetku města, takže se finance nikde 
neztratí.  Příští zastupitelstva tak nebudou 
zatížena množstvím financí, jež by museli 
vložit do údržby majetku města. Přistou-
pili jsme na tyto smluvní podmínky - mož-
nost čerpání na tři roky, poté teprve nastává 
splacení, žádná ručení ani jistiny, možnost 
bezplatné splátky úvěru dříve, možnost ja-
kéhokoli investičního záměru. Myslím si, že 
je to v současné době velkorysý úvěr, není 
nabízen jen nám, ale více municipalitám, 
tedy obcím, na podporu investic v republice, 
aby měli stavební firmy stále práci,“ popisuje 
výhody úvěru místostarosta Libor Lesák. 

Tři zastupitelé se hlasování o podepsání 
úvěru zdrželi, další dva byli nepřítomni. 

„Není příliš zdravé se zadlužovat. Nejsem 
zvyklá se zadlužovat ani v domácnosti, ani 
ve firmě, proto mám tento stejný postoj i 
pokud nakládám s penězi města. Dvěstě-
milionový úvěr se mi zdá vysoký. Splácet 
ho budou zastupitelstva, která přijdou po 
nás, úvěr bude omezovat jejich investiční 
možnosti. Z tohoto důvodu jsem se zdržela 
hlasování,“ vysvětluje opoziční zastupitelka 
Jana Homolová. 

Několika milionový úvěr měl také podpo-
ru finančního výboru, přestože si jsou jeho 
členové vědomi toho, že splácení  bude zatě-
žovat obec dalších dvacet let. „Nakonec ale 
rozhodly naprosto výjimečné úvěrové pod-
mínky, které se podle přesvědčení finanční-
ho výboru nebudou v budoucnu opakovat, 
dále zamýšlené zaměření investic (maje-
tek města – školní budovy) a jejich veřejná 
kontrola. Domníváme se, že město bude 
schopno úvěr splácet i bez navýšení příjmů 
a že vzhledem k dlouhé splatnosti nedojde 
k ohrožení budoucích investic města,“ ko-
mentuje faktické záležitosti s úvěrem spoje-
né předseda finančního výboru Ivan Ottis.

S výčtem projektů, na něž by bylo mož-

né použít finance z úvěru, byli zastupitelé  
15. 3. na jednání zastupitelstva seznáme-
ni. Předběžné plány zahrnují např. rekon-
strukci vnitřních prostor ZŠ a MŠ Třebíz-
ského včetně venkovního hřiště, dokončení 
poslední etapy rekonstrukce vnitřních 
prostor ZŠ Gen. Klapálka, rekonstrukce 
vnitřích prostor KaSS Vltava, rekonstrukce 
vnitřních prostor MŠ E. Beneše – budova 
Růženka, II. etapa rekonstrukce Čechovy 
ulice, rekonstrukce prostoru před nádra-
žím, rekonstrukce elektroinstalace + spojo-
vacího krčku a kuchyně ZŠ Václava Havla, 
prostor před KaSS Vltava.

Ve hře je také možnost úvěrem dofinan-
covat projekty, na které jsou v současné do-
bě žádány dotace, např. se nyní jedná o do-
taci na rekonstrukci pivovaru z programu 
brownfield, dotaci od Národní sportovní 
agentury na III. etapu rekonstrukce spor-
tovní haly či připravovanou dotaci z IROP 
na dokončení IV. etapy rekonstrukce cen-
tra města – Husova a Jungmannova ulice. 
V případě schválení dotace by akce mohly 
být dofinancovány právě z úvěru. 

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

D ostupnost očkovacího centra je pro 
obyvatele Kralup velkou výhodou, je-

ho otevření však nebylo vůbec jednodu-
ché. Co vše bylo potřeba zajistit a jak cen-
trum funguje teď, nám přiblížila Zdeňka 
Böhmová, vedoucí odboru Obecní živno-
stenský úřad Kralupy n. Vlt., která stála 
u jeho zrodu.

Jak náročný byl samotný rozjezd 
očkovacího centra v Kralupech?
Idea zřídit v Kralupech očkovací centrum 
vzešla od vedení města. Realizaci nápadu 
pak napomohla spolupráce se synlab czech 
s.r.o. a RHG spol. s r.o. Otevřít očkovací 
centrum nebylo vůbec snadné. Bylo po-
třeba splnit řadu podmínek souvisejících 

s provozem, zejména tedy dodržet mimo-
řádně náročné hygienické normy.

Jak centrum funguje teď? Máte nějaké 
problémy např. po personální stránce, 
nebo jsou v centru už stálí pracovníci?
V současné době se v očkovacím cen- 
tru střídají stejní pracovníci. Směnu tvoří 
vždy jeden lékař, jedna zdravotní sestra, 
jeden administrativní pracovník zajišťují-
cí elektronické zpracování údajů (zaměst-
nanec synlab czech s.r.o.) a jeden pracov-
ník zajišťující organizaci očkovaných osob 
(zaměstnanec městského úřadu, případně 
příspěvkové organizace města). Lékařů se 
tu prostřídá v průběhu týdne celkem šest, 
z toho tři kralupští a tři dojíždějící.

Kolik zaměstnanců úřadu je do chodu 
centra zapojeno, jak konkrétně pomáhají/ 
suplují svou práci na úřadě?
Do chodu centra je zapojeno 15 zaměstnan-
ců městského úřadu, tři zaměstnanci Domu 
dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou a jeden 
zaměstnanec KaSS. Jedná se o dobrovolní-
ky, kteří nabídli svou pomoc ve chvíli, kdy 
se provoz v očkovacím centru rozjížděl a by-
lo třeba zajistit potřebné procesy. Dobro- 
volníci zajišťují organizaci klientů – mě-
ří teplotu, rozdávají dotazníky a pomáhají 
s jejich vyplněním, organizují chod čekárny 
a příchody do ordinace, oddělují očkova-
né a neočkované klienty, hlídají povinnou 
třiceti minutovou čekací dobu naočkova-
ných klientů, předávají lékařské zprávy 

Město si vzalo úvěr na 200 mil. Kč
■ Zastupitelé města šestnácti hlasy schválili uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., se stálým úrokem 
1,87 % na 20 let s podmínkou splácení úroků ze skutečné dlužné částky úvěru. Představitelé města využijí úvěr do 
obnovy městského majetku, především do školských zařízení, a na další projekty, jejichž realizace bude muset být, 
dle rozhodnutí zastupitelů, vždy zastupitelstvem schvalována. 

Očkovací centrum covid-19 funguje 
v Kralupech už dva měsíce
■ Od začátku března funguje v Kralupech nad Vltavou očkovací centrum, jež zajišťuje vakcinaci proti onemocnění 
covid-19. Centrum provozuje společnost synlab czech s.r.o. v budově nemocnice, a to každý den v dopoledních 
i odpoledních hodinách.

ROZHOVOR s… Zdeňkou Böhmovou, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu
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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 stá-

ty pro vstup do země platný 
pas ještě šest měsíců po plá-
novaném návratu z ciziny.  
Je dobré 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

Zařiďte si cestovní pas včas a bezpečně

a podávají informace. V cen-
tru se střídají v pravidelných 
intervalech, s výkonem jejich 
úředních činností jim v těchto 
dnech vypomáhají kolegové.

Kolik lidí průměrně služeb 
kralupského očkovacího 
centra využilo?
Očkovací centrum zvládá 
týdně proočkovat 400 lidí. 
Během března dostalo první 
dávku vakcíny celkem 1 600 
klientů. Ti pak byli v průbě-
hu dubna přeočkováni druhou 
dávkou. Kromě těchto lidí se 
do 13. dubna podařilo naoč-
kovat dalších 300 klientů první dávkou 
vakcíny.

Jakou vakcínu má kralupské očkovací 
centrum k dispozici?
Dosud se očkovalo zejména vakcínami fi-
rem Pfizer/ BioNTech a Moderna. Typ oč-
kovací látky závisí vždy na konkrétní do-
dávce a klienti si očkovací látku nemohou 
vybírat.

Setkal se personál očkovacího centra 
s nějakou negativní reakcí na očkování 
(alergickou reakcí, ztrátou vědomí apod.)?
Nesetkal. Bezprostřední reakce klientů na 
očkování nebyly problematické.

Dostává očkovací centrum v Kralupech 
dostatečný počet vakcín, nebo je schopno 
naočkovat více lidí, ale limitují ho dodávky 
vakcín?
Dodávky vakcín jsou naprosto dostaču-
jící. Očkovací centrum funguje na maxi-
mum své kapacity. Vakcíny jsou dodává-
ny pravidelně každý týden v potřebném 

počtu. Zatím nebyl s dodávkami žádný 
problém.

Vznikají v očkovacím centru problémy, jež 
je potřeba operativně řešit?
Občas se stane, že se v očkovacím centru 
objeví neregistrovaný klient a dožaduje se 
očkování. Je třeba říct, že očkováni mohou 
být pouze řádně registrovaní klienti, kte-
ří mají zarezervovaný termín. Lidé, kteří 
nemají možnost se sami po internetu re-
gistrovat, mohou využít služeb kralupské-
ho infocentra v budově městského úřadu, 
kde jim zaměstnanci registraci a následnou  
rezervaci zprostředkují.

Stává se také, že do centra telefonují regis-
trovaní klienti, kteří neobdrželi zvací SMS 
s PIN2, jenž jim umožňuje provést rezervaci 
termínu. Tuto skutečnost bohužel nedoká-
žeme ovlivnit. Vždy je nutné počkat na SMS 
s PIN2 kódem. Kódy jsou generovány systé-
mem Ministerstva zdravotnictví ČR a z na-
ší strany není možné tento proces urychlit.

Množství očkovaných skupin obyvatelstva 
se rozrůstá. Po osmdesátnících 

a sedmdesátnících přišly 
na řadu i osoby starší 65 
let, k tomu také učitelé, 
pracovníci v sociálních 
službách aj. Existuje 
v organizaci těchto skupin při 
očkování nějaká strategie, 
nebo se postupuje pouze 
podle data registrace 
a rezervace na očkování?
Každá skupina očkovaných má 
stanoveno tzv. prioritní skóre. 
Toto skóre nenastavují zaměst-
nanci očkovacího centra, ale je 
nastaveno centrálně pro celou 
Českou republiku. Prioritně 
jsou nyní očkovány nejstarší 

skupiny klientů 80+ a 70+, tyto dvě kate-
gorie seniorů je třeba doočkovat. Ostatní 
skupiny se samozřejmě mohou již registro-
vat, ale prioritu mají momentálně senioři. 
S očkováním seniorů by měli pomoci i ně-
kteří praktičtí lékaři, kteří postupně dostá-
vají přidělené vakcíny. Proočkovat se již po-
dařilo i řadu zaměstnanců místních škol.

Závěrem bych ráda poděkovala za vý-
bornou spolupráci paní Mgr. Monice Pláši-
lové, hlavní sestře, která se významně za-
sazuje o bezproblémový chod kralupského 
očkovacího centra a do tohoto rozhovoru 
přispěla řadou cenných informací. Velký 
dík patří také lékařům, sestrám a další-
mu personálu, bez nichž by očkovací cent-
rum nemělo takové množství spokojených  
klientů, rovněž všem, kteří se zasadili 
o zřízení centra a v neposlední řadě též 
mým kolegům z městského úřadu a pří-
spěvkových organizací, jež dobrovolně na-
bídli svou pomoc.

LUCIE BAVOROVÁ, 

REDAKTORKA KZ

Podmínky pro vyřízení pasu naleznete na www.mestokralupy.cz, www.kralupskyzpravodaj.cz, informovat se můžete také na výše uvedených kontaktech.
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D íky rychlé a funkční domluvě s ředite-
lem „kralupských samaritánů“ – Zá-

chranná služba Asociace samaritánů ČR 
Kralupy nad Vltavou, z. s., Tomášem Mou-
chou tato povinná aktivita probíhá „sviž-
ně a efektivně“. Zdravotnický tým „kra-
lupských samaritánů“ v uvedených dnech 
pravidelně přijíždí přímo na MěÚ, kde se 
v parkovacím suterénu budovy v umístě-
ném zdravotnickém stanu vše odehrává. 
Postupně jsou odebrány testovací stěry pra-
covníkům po jednotlivých odborech MěÚ 
a poté na místě vyhodnoceny.

Popsaným způsobem testování jsme se 
vyhnuli alternativním způsobům, které 
by byly vždy časově náročnější, není nutné 
přecházení desítek lidí na nějaké vzdáleněj-
ší místo nebo zažívání komplikací a nejistot 
vyplývajících ze samotestování. S výhle-
dem, že nás plošné testování bude provázet 
patrně řadu příštích měsíců, nemusíme vě-
novat velké množství času „jen sami sobě“. 
I z finančního pohledu jde o výhodné řeše-
ní, testování přes Asociaci samaritánů ČR 
nezatěžuje rozpočet města, protože je plně 
hrazeno ze zdravotního pojištění.

Vzhledem k funkčnímu a rychlému prů-
běhu byli postupně přibráni k testování na 

MěÚ i pracovníci dalších městských sub-
jektů – strážníci městské policie, pracov-
níci městské knihovny, kulturního a spo-
lečenského střediska, městského bytového 
podniku, městského muzea, domu dětí 
a mládeže a základní umělecké školy. Zá-
roveň tým „kralupských samaritánů“ kaž- 
dé pondělí přejíždí z MěÚ k testování do 
TSM, kde zajišťuje testování dalších cca 60 
pracovníků. Celkově je každý týden takto 
otestováno cca 250 osob.

Testování zaměstnanců prostřednictvím 
profesionálních zdravotníků je výrazným 
příspěvkem k zdravotně bezpečnějšímu 
fungování velkého množství pracovních 
kolektivů, a to i s potřebným ohledem na 

občany, s nimiž naši pracovníci přichází 
do kontaktu.

Z výše uvedených důvodů touto cestou 
veřejně velice děkujeme panu řediteli 
Tomáši Mouchovi a všem pracovnicím 
a pracovníkům „kralupských sama-
ritánů“ za spolehlivý a profesionál- 
ní průběh. V návaznosti i na přátelský 
přístup mezi námi brzy zdomácněli, 
čímž je řečeno mnohé… 

Na závěr přejeme našim „kralupským 
samaritánům“ hodně štěstí a sil k výko-
nu nelehké rychlé zdravotnické záchranné 
služby, kterou zajištují na území našeho 
města už od r. 1994. KAMIL HAINC,

TAJEMNÍK MĚÚ KRALUPY N. VLT.

■ Kralupy n. Vlt. dlouhodobě trápí 
silné dopravní zatížení. Vedení města 
se proto rozhodlo zahájit projekční 
přípravy k vybudování dvou kruho-
vých objezdů, které jsou na krajských 
komunikacích, jež by měly zajistit 
bezpečnější a plynulejší dopravu.

J eden z nich by měl vzniknout v Lobeč-
ku v místě světelné křižovatky spojují-

cí ulice Mostní, Třebízského a třídu Legií. 
„Kruhový objezd v Lobečku za mostem je 
v logické návaznosti na kruhové objezdy 
na druhé straně řeky. Jako velice užitečné 
vidím to, že se při zpracování studie neře-
šil pouze samotný kruhový objezd, ale také 
přilehlé okolí s vybudováním nových par-
kovacích míst a návaznost na pěší a cyklo 
dopravu,“ prezentuje plány radní a předse-
da dopravní komise Vladimír Vymětalík. 
Výměnu semaforů za novou okružní kři-
žovatku by mohli ocenit především řidiči. 
Pravidelně se na tomto místě, především 
v dopravních špičkách, tvoří kolony.

Realizace druhého kruhového objezdu 
je plánována na druhé straně města, mezi 
ulicemi Přemyslova a Lidovým náměstím. 
„Tento kruhový objezd má za úkol zklidnit 
dopravu v tomto uzlu jak ze strany příjezdu 
do Kralup, tak v návaznosti na areál Heckl, 
místní restauraci, obchody a služby. Opět 
se zde řeší otázka samotné dopravy a záro-
veň se počítá s novými parkovacími mís-
ty za účelem těchto provozů,“ vysvětluje  
pro Kralupy TV radní V. Vymětalík.

Podle odboru realizace investic a správy 
majetku je na obě dvě akce již zpracovaná 
studie a projektant Petr Novotný má před-
ložit cenovou nabídku na zpracování dalšího 
stupně projektové dokumentace, tj. sloučené 
územní a stavební řízení včetně vyjádření 
DOSS a správců inženýrských sítí.

Na výstavbě obou kruhových objezdů se 
s velkou pravděpodobností bude podílet 
i Středočeský kraj.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Poděkování „kralupským samaritánům“
■ Od 15. 3. na MěÚ zahajujeme každý pracovní týden „testovacím kolečkem“. Každé pondělní a úterní ráno proběhne 
vždy u poloviny pracovníků MěÚ testování na výskyt onemocnění covid-19. Tím realizujeme „povinné testování zaměst-
nanců“. Příslušné opatření ministerstva zdravotnictví umožňuje provádět testování zaměstnanců různými způsoby.

Autem plynuleji a bezpečněji

Zpracované studie naleznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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■ Úterý 13. dubna, půl jedenácté 
večer, hlášení o hustém černém 
kouři. 12 hasičských jednotek 
zasahovalo u požáru tartanové drti 
v areálu Kovošrotu na okraji Kralup 
nad Vltavou. Požár se obešel bez 
zranění a hasiči zachránili majetek 
za téměř jeden milion korun. Škoda 
je vyčíslena na sto tisíc korun.

O bjekt v danou chvíli nikdo nehlídal. 
V důsledku toho se záchranné složky 

o požáru dozvěděly pozdě. Na místo se mu-
sely dostat násilným vstupem přes vstupní 
bránu.

 Požár se rozšířil na ploše přibližně 20 x 20 
metrů a pohltil tartanovou drť a část na-
kladače (pozn. tartan je umělý materiál, 
který se u nás využívá na pokrytí atletic-
kých ploch). Kvůli silnému zakouření byl 
zásah prováděn v dýchací technice. „Hasiči 
rozvinuli pět útočných proudů, v první fázi 
zásahu se snažili chránit okolní nezasažený 
materiál, nakladače a portálový jeřáb, a sa-
motný požár hasili pomocí vodních proudů 
s přimísením pěnidla jako smáčedla. Po 
druhé hodině v noci zjistil velitel zásahu 
pomocí termokamery ještě další ohniska, 
jež byla dohašena, a následně ohlásil lo-
kalizaci toho požáru,“ popsal průběh akce 
tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje 
kpt. Jaroslav Gabriel. Velitel jednotky HZS 
Kralupy nad Vltavou npor. Tomáš Motyčka 
zároveň podoktnul, že „krátce před jednou 
hodinou ranní se na místo dostavil pracov-
ník místní firmy, který pomocí malého bag-
ru vyvážel doutnající plastovou drť z místa 
požářiště, a to až do příchodu obsluhy vět-

šího bagru. Významně tím pomohl zasa-
hujícím jednotkám a zkrátil délku zásahu.“

Hasiči s požárem bojovali až do dopoled-
ních hodin následujícího dne a po desáté 
hodině předali areál zpět majiteli, jenž do-
stal za úkol 24hodinový dohled nad mís-
tem. Vzhledem ke spalování velkého množ-
ství plastového odpadu došlo k zakouření 
okolí, což se dotklo primárně Chvatěrub. 
Díky tomu, že se požár odehrál v nočních 
hodinách, ale nebylo nutné omezit pohyb 
v okolí areálu nebo jinak ochránit kralup-
ské obyvatele.

 Během zásahu přišla jednotka dobrovol-
ných hasičů Kralupy o cisternovou auto-
mobilovou stříkačku, které se v průběhu 
akce porouchal motor. Z místa se nakonec 
dostala odtahem. „Technika je už poměrně 
stará a my bychom rádi v budoucnu dosáhli 
na novou. Teď jsme touto situací limitováni, 
nicméně na novou techniku v současnos-
ti není dostatek finančních zdrojů,“ uvedl  
Lukáš Hodík, jenž má v Kralupech na sta-
rost krizové řízení.

Na místě společně s hasiči zasahovali ta-
ké příslušníci Policie ČR obvodní odděle-
ní Kralupy nad Vltavou a Městská policie 
Kralupy. Policisté pomáhali s usměrněním 
provozu v místě zásahu a vyrozuměním 
majitelů i dotčených orgánů místní samo-
správy. 

Policie ČR nyní vyšetřuje důvody požá-
ru. „Nevylučujeme jakoukoli příčinu, ať už 
úmyslné zapálení, nebo nějakou technickou 
závadu,“ sdělila krátce po požáru tisková 
mluvčí PČR Markéta Johnová.

VERONIKA ELZNICOVÁ, 

REDAKTORKA KZ

VŠICHNI JSME JEN POLENA

P řed mnoha a mnoha lety jsem ve Finsku do-
stal kuksu. Kuksa je takový tradiční laponský 

dřevěný hrnek, který se vyrábí z jednoho kusu břízy. 
Mám ten hrnek rád. Zručnost a tradici svých předků 
do něj vtělil jakýsi Kalevi Lehtonen.

Hrnek má na sobě vypáleného lososa a já z něj 
rád usrkávám třeba kávu. Jednou jsem si taky takto 
užíval zaslouženého odpočinku po večerním běhu 
a najednou mi svitlo: „Tělo běžce je vlastně dřevo 
břízy.“ Co to je za blbost, ptáte se? Hned vysvětlím.

Bříza patří mezi stromy listnaté. Listnáče jsou 
v truhlářských kruzích označovány za tvrdší a odol-
nější dřeviny než jsou jehličnany. Ne však bříza. Na 
rozdíl od jiných svých listnatých kolegů je poměrně 
měkká. Když březové polínko necháte povalovat 
vystavené přírodním živlům, shnije vám takříkajíc 
do roka a do dne. Rozpadne se na takový vláknitý 
prach a zůstane po něm jen smutný tubus bílé kůry.

Když ale polínko vezmete a zušlechtíte jeho dře-
vo třeba do tvaru nějaké té nádoby a pak tu nádobu 
pravidelně používáte, stává se březové dřevo ne-
smrtelným. Zpočátku je třeba jej trochu „zatréno-
vat“. Než se zatáhnou póry nové nádoby, pár použití 
to trvá. Pak ale začne velice dobře spolupracovat, 
drží nápoje horké i studené a dřevo už nepropus-
tí ani kapku. Když kuksu pravidelně používáte, její 
dřevo trochu ztmavne. A tam, kde se ho dotýkáte 
nejvíce, se začne lesknout. Rukama to dřevo vyhla-
díte tak, jak to nedokáže ani nejjemnější brusný pa-
pír. A vaše dotyky dřevo impregnují a balzamují. Ta-
ková kuksa pak vydrží dlouhé desítky let. U starých 
Laponců nebylo dokonce ani výjimkou, že se kuksa 
dědila z jedné generace na druhou.

Už tušíte, proč je naše tělo v zásadě z březového 
dřeva? Z něčeho, co je křehké, zranitelné a chou-
lostivé, se používáním, péčí a starostí (někdo tomu 
třeba říká trénink) stává něco téměř nesmrtelného. 
A stejné je to i s naším tělem. Nepoužívejte ho – 
a brzy shnije. Používejte ho rozumně každý den, dá-
vejte mu to, pro co bylo stvořeno (je to pohyb, kdyby 
někdo váhal), a za chvíli se změníte v omládnutý 
organismus jakoby balzamovaný a impregnovaný 
proti zátěžím a nemocem. Jsme jen kusy dřeva, 
březového dřeva. Můžeme velice jednoduše shnít, 
a můžeme se velice jednoduše stát něčím, co na-
vzdory překážkám a nepříznivým okolnostem přetr-
vá věky. Jakou cestu si zvolíte? TRENÉR KUJAN
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Druhý velký požár 
v horizontu pěti měsíců
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Požár odpadu v Kralupech nad 
Vltavou zaměstnal hasiče na půl dne.



12 KZ  KZ  KVĚTEN 2021 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

Dobrý den, z jakého důvodu dochází 
k devastaci břehu Zákolanského 
potoka započatým kácením odborně 
vytipovaných zdravých vzrostlých stromů 
v úseku za mlýnem podél komunikace 
„V Zahradě“? Intravilán města včetně jeho 
blízkého okolí je už tak velmi poznamenán 
nepochopitelným intenzivním 
odlesňováním (viz Lutovník) a kácením 
vzrostlých zdravých stromů. Komu tento 
způsob ničení prostředí prospívá? Co na to 
odbor životního prostředí při MěÚ Kralupy 
nad Vltavou? JAN ŠMÍDA

Reakce místostarosty 
a odboru životního prostředí 
na odstraňování dřevin  
v blízkosti Zákolanského 
potoka

Kolem potoka kácelo dřeviny Povodí Vltavy 
na základě zpracovaného dendrologického 
posudku. Železniční násep kácela Správa 
železnic za účelem zajištění bezpečnosti 
a plynulosti trati. Toto jsou názorné pří-
klady toho, kdy správci (pozn. toku, tra-
ti, sítě) mohou bez povolovacího procesu 
kácet v rámci svých ochranných pásem. 
V rámci zelené plochy mezi tratí a potokem 
byly městem pokáceny hrušně, které byly 
bohužel uschlé. Náhradní výsadba bude 
probíhat ve stejném místě a budou zde opět 
obnoveny ovocné stromy.

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů se kácení při údržbě bře-

hových porostů prováděné 
při správě vodních toků pro-
vádí na předchozí písemné 
oznámení obecnímu úřadu 
s rozšířenou působností. Po-
vinností správce vodních to-
ků je mimo jiné dle § 47 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ-
ně některých zákonů, pečovat o koryta 
vodních toků, udržovat břehové porosty 
na pozemcích koryt vodních toků nebo na 
pozemcích s nimi sousedících v šířce podle 
§ 49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou 
znemožňující plynulý odtok vody při po-
vodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich 
druhová skladba co nejvíce odpovídala 
přírodním podmínkám daného místa; to 
neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. Provedené oznámení může or-
gán ochrany přírody pozastavit, omezit ne-

bo zakázat, např. při nevhodně 
zvolené době oznámení, kdy by 
mohlo dojít ke kolizi s ochranou 
hnízdících ptáků. Pokud veřejný 
zájem na zachování konkrétní 
dřeviny nepřevyšuje nad jiným 

veřejným zájmem, je kácení po uplynutí 
oznamovací doby provedeno. Správci vod-
ních toků odstraňují stromy nebezpečné či 
jinak nevhodné.

VOJTĚCH POHL, MÍSTOSTAROSTA

MICHAELA HOROVÁ, 

REFERENTKA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V červnovém čísle KZ se budeme blí-
že věnovat dalším lokalitám, v nichž 
probíhá odstraňování dřevin a před-
stavíme důvody kácení i kompenzace, 
rozlišíme vlastníky daných pozemků, 
na kterých kácení dřevin probíhá aj.

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 upřednost-
ňovat (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 pracovního týdne, k dispozici na těchto kontaktech: 
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty.

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU

NAD DOPISY 

ČTENÁŘŮ
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Aktuální úřední hodiny MěÚ 
Kralupy n. Vlt. pro veřejnost

Aktuální informace na 
www.mestokralupy.cz.
V návaznosti na vydaná protiepidemiologic-
ká 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 obča-
né, kteří se na daný termín a čas objednali 
prostřednictvím internetového rezervační-
ho systému – toto se týká zejména občanů 
objednaných na agendy „řidičské průka-
zy“, „registr vozidel“, „občanské průkazy“, 
„cestovní průkazy“ a „živnostenský registr“. 
K návštěvě pracoviště „infocentrum“, ověřo-
vání podpisů a listin a pořizování výpisů není  
potřeba předchozí rezervace.

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o obnovení hodin pro 
veřejnost každé pondělí od 13:00 do 17:00 
v mé kanceláři ve třetím patře na Městském 
úřadě v Kralupech nad Vltavou. Zároveň  
vás prosím, abyste se předem objednali u mé 
regionální asistentky Žanety Svobodové  
e-mailem či telefonicky. Obracet se na mě 
můžete jak s občanskými problémy, tak 
i s otázkami, které se týkají samospráv.

DĚKUJI, PETR HOLEČEK

Žaneta Svobodová
e-mail: vojtechovska.z@gmail.com

telefon: 721 643 601
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Na bývalých pozemcích Českých drah, jež 
se nacházejí v ulici Nádražní, stojí objekt 

bývalého provizorního nádraží. Tato budova 
dlouhodobě chátrá, vzhledem ke svému ne-
vzhlednému vybydlenému stavu ani nemůže 
být dále využívaná. Představitelé města v ro-

ce 2017 požádali tehdejšího vlastníka o od-
prodej pozemků parc. č. st. 1765, 1766, 1701, 
669/6 a parc. č. 8/6, vše v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, na kterých objekt stojí. V roce 2019 
zastupitelé koupi těchto pozemků schválili. 
V současné době je dokončena projektová 

dokumentace na demolici bývalé provizor-
ní budovy nádraží a stavbu nové opěrné zdi 
pro nástupiště v tomto místě se nacházející-
ho. „Dlouhých šest let nám trvalo od Českých 
drah tyto pozemky získat. Demolicí budovy 
se jednak chceme zbavit dlouhodobé zátě-
že bezdomovců a opakovaných výjezdů ha-
sičů i policie do této lokality, jednak by měl 
být uvolněný prostor využit pro úpravu ulice 
Nádražní, v níž bude např. realizován nový  
autobusový terminál,“ vysvětluje důvody pro 
demolici budovy místostarosta Libor Lesák.

■ V průběhu letních prázdnin 
proběhne ve sportovní hale na sídlišti 
U Cukrovaru kompletní rekonstrukce 
sociálních zařízení pro veřejnost.

S távající sociální zařízení je rozděleno 
na dvě samostatné WC místnosti pro 

muže a dvě toalety pro ženy, jež jsou pří-
stupná z vestibulu. Poloha zůstane zacho-
vána, pouze budou provedeny dispoziční 
úpravy, a to tak, že vznikne jedno samo-
statné WC pro muže (2x mísa, 3x pisoár) 
a jedno samostatné WC pro ženy (2x mí-
sa). „Počet toalet, myslím samostatných 
místností, se snížil kvůli aktuálním hygie- 
nickým a normovým požadavkům, které 
stávající sociální zařízení prostorově a ka-
pacitně nesplňuje. Celkově se tedy počet 
zařizovacích předmětů nemění, naopak se 
navyšuje o jeden pisoár pro muže. Počet 
umyvadel zůstává rovněž shodný,“ uvedl 
referent odboru realizace investic a správy 
majetku Jindřich Karvánek. 

V rámci rekonstrukce dojde k výměně 
všech povrchů (omítky, dlažby, obkladů 
a podhledů). Budou také vyměněny všechny 
dveře, včetně zárubní. V celém prostoru so-
ciálního zázemí budou také realizovány nové 
rozvody TZB (vodovod, kanalizace, elektroin-
stalace), včetně nových zařizovacích předmě-
tů (keramické závěsné klozety s plastovým 
prkénkem, keramické pisoáry se splachová-
ním na infra čidlo, keramická umyvadla se 
stojánkovými bezdotykovými bateriemi).

Nová WC ve sportovní hale

Demolice provizorní výpravní budovy ČD

Objekt sportovní haly, jenž provozně i stavebně navazuje na krytý plavecký bazén, byl uveden do 
provozu na začátku 90. let 20. století. Areál je funkčně i konstrukčně rozdělen na několik částí. 
Sportovní hala zastřešuje malou a velkou tělocvičnu, v nižší části se nacházejí šatny se sprchami 
a sociálním zázemím, klubovny a nevytápěná garáž, využívaná nyní jako sklad sportovních 
pomůcek. Kapacita sportovní haly je až 500 lidí, reálně je využívána ve špičce cca 50 – 150 lidmi.
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INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ 2020

 Projektová dokumentace ve výši 98 800 Kč je již 
dokončena, zhotovitelem je Jiří Cettl.
 Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce 
(stav ke dni 20. 4. ).
 Předpokládané finanční náklady na demolici ob-
jektu a výstavbu nové opěrné zdi činí 12 mil. Kč vč. 
DPH. Tato akce byla zařazena do rozpočtu města po 
rozdělení přebytku hospodaření z roku 2020.

 Výběrové řízení na zhotovitele již bylo zahájeno, realizace stavby proběhne v termínu od 15. 6. do 
18. 7. 2021.  (mimosezónní období, kdy není hala využívána sportovními oddíly).
 Předpokládané finanční náklady na realizaci stavby činí cca 1 mil. Kč vč. DPH.
 Zhotovitelem projektové dokumentace (PD) s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale, 
Kralupy nad Vltavou“ je Jiří Cettl, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou. Pořízení PD vychází na 65 098 Kč vč. DPH.
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M ěsto si již nechalo zpracovat 
projektovou dokumentaci na 

akci nazvanou Modernizace spor-
tovních ploch v ZŠ Třebízského, jejíž 
I. etapa zahrnuje výstavbu doprav-
ního hřiště. Na projekt je vydáno  
stavební povolení.

Výstavbu nového dopravního hřiš-
tě kvituje i preventistka Městské po-
licie Kralupy nad Vltavou Nikola Ho-
ráková: „Městská policie by rozhodně 
výstavbu dopravního hřiště uvítala, 
protože BESIP je jedním z primár-
ních a zároveň nezbytných základů 
prevence kriminality. Děti sice v sou-
časnosti vedeme metodicky v rámci 
besední činnosti, nicméně teorie bez 
praxe neumožňuje dnešním dětem 
odkojeným kyberprostorem odhalit 
a takříkajíc prožít reálná nebezpe-
čí. Bez praktického nácviku podstatu 
pravidel bezpečného pohybu v silnič-
ním provozu chápou děti poměrně 
těžkopádně a výsledky nejsou nikdy 
tak dobré jako při plnohodnotném 
výcviku, což není jen náš názor, ale 
vycházím ze zkušeností napříč ČR.“

 Ředitelka ZŠ Třebízského Dagmar 
Kuzníková je s realizováním doprav-
ního hřiště v areálu školy taktéž spo-
kojena.  „Velký pozemek naší školy 
budou moci využít ostatní školy i jiné 
děti. Dopravní výchova je součástí 
všech školních vzdělávacích progra-
mů, určitě všechny školy uvítají, že nebu-
dou muset pro praktické procvičení jezdit 
daleko,“ vysvětluje.

Její slova potvrzuje ředitelka ZŠ 28. říj-
na Ivana Šulová: „Určitě přivítáme využi-
tí dopravního hřiště v místě bydliště žáků. 
Odpadne tak problém se zajišťováním a fi-
nancováním dopravy do Neratovic, kam do-
posud ve spolupráci s „Besipem“ pravidelně 
naši žáci jezdí a kde dopravní hřiště využí-
vají. Myslím, že takto dostupné dopravní 
hřiště bude možné využívat i častěji. V době 
stále silnějšího silničního provozu je nutné 
děti pravidelně a často upozorňovat na do-
držování pravidel a chování v dopravě.“ Stej-
ného názoru je také ředitelka ZŠ Komenské-
ho Jiřina Hereinová, jejíž žáci již několik let 
využívají pro osvojení si pravidel chování na 
silnici taktéž dopravní hřiště v Neratovicích.

 ZŠ Gen. Klapálka přistupuje k doprav-
ní výchově od předchozích škol odlišně. 

„Každoročně máme objednaný program 
o dopravní výchově, který probíhá ve tří-
dě i venku. Děti dostanou jakýsi průkaz. 
Vzhledem k množství úrazů je to téma ur-
čitě aktuální,“ popisuje ředitelka Michaela 
Gleichová. Ředitel ZŠ Václava Havla Mar-
tin Luksík uvedl, že je k dopravní výuce v 
rámci školy používáno jejich vlastní škol-

ní hřiště, kde se děti učí pravidlům 
bezpečného chování v dopravním 
provozu, a to při jízdě na koloběž-
kách. „Důležitost dopravní prevence 
vnímáme velmi intenzivně, a pro-
to také v rámci prevence dopravní 
výchovy spolupracujeme i s Platfor-
mou VIZE O, která je součástí Na-
dace Kooperativy a s jejíž vizí se my 
plně ztotožňujeme. Společně připra-
vujeme preventivní programy nejen 
v otázce bezpečného chování dětí v 
dopravním provozu. Za tyto aktivi-
ty patří Platformě VIZE O náš dík,“ 
dodává.

Podle místostarosty Libora Le-
sáka bude možné, aby v případě zá-
jmu sloužilo dopravní hřiště také pro 
ostatní spádové školy, školky i širo-
kou veřejnost. Návštěvníci se s nej-
větší pravděpodobností budou muset 
řídit provozním řádem, včetně urče-
né otevírací doby.

V loňském roce se odbor realiza-
ce investic a správy majetku (RI-
SM) pokoušel na výstavbu hřiště 
získat finanční prostředky z Nadace 
ČEZ, která však žádosti nevyhověla.  
„Zároveň byl vznesen dotaz, zda 
můžeme požádat o dotaci z výzvy 
MŠMT. Dle MŠMT není dopravní 
hřiště hřištěm a žádost byla vyřa-
zena,“ říká vedoucí odboru RISM 
Marcela Horčičková. 

V současné době je podána žádost o 
dotaci na Středočeském kraji ve výši 
300 000 Kč.

Ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského, Dagmar 
Kuzníková, závěrem dodává: „Jde o finanč-
ně náročnou investici, jsem ráda, že se její 
realizace ještě letos podaří.“

Projekt zahrnuje vybudování křižovatky s řadicími pruhy, styko-
vé křižovatky, výjezdy na místo ležící mimo silnici, okružní křižo-
vatku, jednosměrnou komunikaci, železniční přejezd, parkoviš-
tě, přechod pro pěší s ostrůvkem, úseky se zákazem předjíždění 
a další podpůrné výukové prvky. Na dopravním hřišti naleznete 
cca 210 m komunikací, cca 200 m chodníků a tribunu pro diváky.

Praxe dopravní výchovy se vrátí do Kralup
■ Občanům města již v minulosti sloužilo dopravní hřiště v Mikovicích, které však nesplňovalo dané parametry, 
a proto bylo před cca dvanácti lety zrušeno. Kralupské školy a školky tak v současné době využívají k dopravní 
výchově hřiště na Mělníku a v Neratovicích. To se brzy změní. Během letních prázdnin proběhne realizace 
dopravního hřiště v ZŠ a MŠ Třebízského.

V březnu bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby
Předpokládaná cena činí 4 610 133 Kč bez DPH, 5 578 261 s DPH. 

Na tuto akci jsou uvolněny finanční 
prostředky z přebytku hospodaření 
z roku 2020 
v částce 2 810 000 Kč.

Na akci budou také vynaloženy 
finanční prostředky z účelových 
sponzorských darů 
ve výši 2 890 000 Kč.

Stavba bude realizována v období letních prázdnin.

500 000 Kč Unipetrol RPA, s.r.o.

488 590 Kč Serenia Investment, a.s. 

250 000 Kč Rezidence Kralupy, s.r.o.

240 000 Kč Synthos S.A. 

55 000 Kč Montako, s.r.o.

Dalším investičním akcím se budeme věnovat v následujícím čísle KZ.
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u  14. 3. v 11:52 prostřednictvím MKDS 
zaznamenala DS dva chlapce ve věku cca 10 let, jež 
ke kontejnerům na odpad v ul. Šafaříkova přitáhli 
pytel, který pak v místě ponechali ležet. Hlídkou 
bylo v místě zjištěno, že u kontejnerů se nacházelo 
více těchto pytlů, jejichž obsahem byla suť, která 
pocházela z rekonstrukce bytu v nedalekém domě. 
Místním šetřením byla zjištěna odpovědná osoba, 
jež byla poučena, že odpad je potřeba odvézt do 
sběrného dvora TSM. V odpoledních hodinách 
pak bylo místo uklizené. Strážníci tyto přestupky 
nemohou řešit příkazem na místě. Z tohoto 
důvodu oznámili podezření ze spáchání přestupku 
odkládání odpadu mimo vyhrazené místo 
příslušnému správnímu orgánu, který za tento 
přestupek může udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. 
Téhož dne byla v parku v ul. Šafaříkova přes MKDS 
spatřena pohozená pneumatika. Ze záznamu bylo 
zjištěno, že v ul. Čechova v dopoledních hodinách 
prováděli tři muži opravu vozidla a poté uvedenou 
pneumatiku v místě ponechali. Podle RZ vozidla byl 
zjištěn provozovatel, jenž byl strážníky kontaktován 
a poučen. Pneumatiku poté uklidil. V tomto případě 
se jednalo o přestupek znečištění veřejného 
prostranství, za který byla muži na místě udělena 
příkazová pokuta. Městská policie přestupky na 

úseku veřejného pořádku může řešit příkazem na 
místě až do výše 10 000 Kč, správní orgán do výše 
20 000 Kč.

u 21. 3. ve 22:50 zaznamenala hlídka MP muže, 
jenž na sídl. V Zátiší vcházel do jedné z garáží 
v době zákazu vycházení. Hlídka na uvedenou 
garáž zaklepala a po otevření v ní spatřila čtyři 
muže, kteří v garáži popíjeli alkohol. Všichni se 
k porušení opatření přiznali a na místě pak zaplatili 
příkazovou pokutu.

u 31. 3. v 13:11 byla na sl. e-mail přijata žádost 
od PČR o součinnost při pátrání po pohřešovaném 
mladistvém, jenž se měl pohybovat v Kralupech. 
O tom, že je v pátrání, ví a skrývá se. V čase 15:00 
hod. byla přijata informace od PČR, že mladistvý se 
měl naposledy pohybovat na víceúčelovém hřišti 
v ul. V Luhu. Dozorčí službou MP byla provedena 
kontrola místa a přilehlého okolí prostřednictvím 
MKDS, s výsledkem negativním. Mladistvý byl 
poté hlídkou MP nalezen v ul. Žižkova, kde pobýval 
u svého otce. Na místo se dostavila hlídka OO PČR 
a mladistvého si převzala k dalšímu opatření.

u 1. 4. v 16:20 zaznamenala hlídka strážníků 
u dětského hřiště na sídl. V Zátiší chlapce 
odpovídajícího věku 4–5 let, který se v místě 

pohyboval bez dozoru. Chlapec hlídce pouze sdělil, 
že hledá svého bratra. Nedokázal však říct celé své 
jméno. Strážníkům zvládl ukázat, kde bydlí. Matka 
hlídce uvedla, že její syn byl v doprovodu starších 
sourozenců. Ti poté přiznali, že na svého bratra 
zapomněli, když z dětského hřiště odcházeli. O celé 
věci byla informována pracovnice OSPOD.

u 6. 4. v 8:05 asistenti prevence kriminality 
zavolali RZS ženě, jež si při vystupování z autobusu 
způsobila úraz nohy. Následně ženě pomohli vstát 
a posadit se na lavičku. Společně pak v místě 
vyčkávali na příjezd RZS, která poté ženu odvezla 
do nemocnice. Ještě téhož dne přišlo na MP 
poděkování patřící APK s informací, že si žena 
způsobila zlomeninu dolní končetiny.

MěÚ – Městský úřad 
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MP – Městská policie
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
RZS – Rychlá záchranná služba
APK – Asistent prevence kriminality

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 �

Forenzní identifikační značení 
jízdních kol v Kralupech nad Vltavou
■ Městská policie Kralupy n. Vltavou 
nabízí ve dnech 22. – 23. května  
a 19. – 20. června 2021 v garážích 
objektu Městského úřadu se sídlem 
Palackého náměstí č. 1, Kralupy 
nad Vltavou, značení jízdních kol 
„syntetickou DNA“.

S trážníci vaše jízdní kolo označí pomocí 
speciálního roztoku a varovnou nálep-

kou (Chráněno DNA – Městská policie Kra-
lupy nad Vltavou), jízdní kolo vyfotografují 
a vyplní s vámi příslušné formuláře (při-
hláška do evidence jízdních kol a souhlas 
se zpracováním osobních údajů), které jsou 
potřeba pro zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a do mezinárod-
ní databáze. V případě, že se jedná o nové 
jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat jízdní 
kolo, odradit pachatele krádeží, minimalizo-
vat podvody a urychlit vrácení jízdního kola 
majiteli. Forenzní značení je odolné a stálé 
proti běžnému mytí kola, proti běžným che-
mikáliím i proti soli. Podrobné informace 
o forenzním značení jízdních kol naleznete 
na stránkách www.forenzniznaceni.cz.

Povinností majitele jízdního kola je do-
stavit se se svým jízdním kolem, jež bude 
v dobrém technickém stavu, ČISTÉ A SU-
CHÉ, přinést hodnověrný doklad totož-
nosti a vyplnit příslušné formuláře. Zna-
čení a registrace je zdarma. Aplikace 
forenzního značení a registrace jednoho 
jízdního kola trvá přibližně 15 minut. Aby 
nedocházelo k dlouhému čekání zájemců, 
je nutné se na konkrétní termín do-
předu přihlásit. Rezervační program je 
spuštěn na internetových stránkách www.
bezpecnekralupy.cz a jeho prostřednictvím 
si můžete sami zarezervovat vhodný ter-

mín pro označení kola. K rezervaci volného 
termínu můžete také využít telefonní číslo 
777  798 208.

V souvislosti se vzniklou epidemiologic-
kou situací žádáme všechny zájemce o fo-
renzní identifikační značení, aby dodržo-
vali platná mimořádná opatření, měli na 
sobě předepsaný ochranný prostředek dý-
chacích cest, dbali pokynů strážníků a za-
chovávali dostatečně vzdálený odstup.

Výše uvedené dny nejsou poslední, kdy si 
budete moci nechat označit své kolo. Tato 
akce bude v Kralupech nad Vltavou pokra-
čovat na podzim 2021.
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INFORMACE O MP A JEJÍ VEŠKERÉ AKTIVITY NALEZNETE NA WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ.
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J ako učitelka přírodopisu a pěstitelských 
prací se snažila v žácích vzbuzovat ne-

jen zájem o přírodu, životní prostředí, ale 
i krajinu domova, kterou pro ni bylo právě 
Kralupsko. Aktivně se zajímala o dění ve 
společnosti a několik volebních období pů-
sobila také v místním zastupitelstvu.

Milovala historii, a přestože vystudova-
la pedagogickou fakultu Univerzity Kar-
lovy, jejím nesplněným snem zůstávala 
archeologie. Prázdniny často trávila ak-
tivním odpočinkem jako pomocná síla při 
archeologických průzkumech v okolí byd-
liště. Účastnila se vykopávek na Budči, mi-
nickém hradišti nebo nedalekém Vepřku. 
O nálezech pak dokázala poutavě vyprávět 
a svým zájmem uměla strhnout i laiky.

Profesi pedagoga byla oddaná tělem i du-
ší a neustále se snažila zvyšovat svoji kvali-
fikaci. Účastnila se vzdělávacích seminářů, 
četla, sledovala nejnovější trendy v biolo-
gii, ekologii a vědě obecně. Sama říkáva-
la: „Pokud chci děti zaujmout, musím jim 
nabídnout aktuální informace.“ Jejím uči-
telským mottem pak bylo: „Vychovávám si 
lepší svět.“ A přestože byla přísným peda-
gogem a na své žáky kladla vysoké nároky, 
děti milovala. Věděla, že se otiskuje do ně-
kolika generací, a proto se snažila být vždy 
spravedlivá a záleželo jí na tom, aby žáky 
škola bavila.

Svůj volný čas nejraději trávila v příro-
dě, prací na zahradě a hlavně se svojí rodi-
nou a nejbližšími. Vychovala tři děti a sedm 
vnoučat, avšak radost ze svých dvou pra-
vnoučat si již nestačila užít.

Ráda jezdila na hudební festivaly a snaži-
la se mít přehled o tom, co současnou mlá-
dež zajímá. Říkala: „Pokud je mám učit, 
musím jim také rozumět a vědět, co se jim 
líbí.“ Proto se neváhala pouštět také do ne-
ozkoušených sportů jako byly brusle, běž-
ky, vodáctví, její nejzamilovanější aktivitou 
ale bylo kolo a cyklistika.

Ráda podnikala výlety do okolí a v kra-
jině znala kdejakou kapličku, starou lípu 
nebo křížek. Z jejího podnětu také došlo 
k opravě velkého hřbitovního kříže v Ze-
měchách, který byl po desetiletí v dezolát-

ním stavu. Ještě na konci loňského roku 
na svém kole objížděla klempíře a sama na 
tuto obnovu přispěla. Jeho znovu vztyčení 
se však již nedočkala. Nový kříž byl symbo-
licky instalován několik dnů před její smrtí.

KATEŘINA, JANA A JINDŘICH HAVLÍKOVI

MICHAELA GLEICHOVÁ,
ředitelka ZŠ Gen. Klapálka

Pro mě byla paní Havlíková prostě Li-
buška. Vděčím jí za mnohé. Ona byla ta 
první, která mě uvítala v kabinetě, když 
jsem poprvé vstoupila do pedagogického 
procesu. Ona mě zasvětila do práce tříd-
ní učitelky, vždy vysvětlila, co bylo tře-
ba. Učila jsem přírodopis stejně jako ona. 
A její oblíbená geologie? Když jsem do-
stala svůj první úvazek s přírodopisem  
v 9. ročníku, lekla jsem se. Především 
geologie. Libuška ovšem nelenila, zaved-
la mě do učebny přírodopisu a začala ze 
skříní vytahovat vzorky hornin i minerá-
lů. Doslova se na mě vyvalila žula, rula, 
fylit, vápenec, čedič a mnoho dalších. No 
na to, že jsem dělala zkoušku z geologie na 
vysoké škole na podruhé… To jsem ještě 
netušila, že se sbírka kontinuálně oboha-
cuje o další exponáty z Libuščiných vý-
letů. A protože jsem chtěla vědět alespoň 

částečně to, co ona, absolvovala jsem s ní 
geologickou vycházku na Hostibejk i celo-
denní výlet do Rusavek (tady si vždy de-
váťáci našli vhodně ukryté místo na závě-
rečnou rozlučku se školou, pro některé to 
byl největší přínos této geologické vycház-
ky). Libuška byla fit, já to odnesla virózou. 
Nezůstalo ale pouze u geologie. Jindy se 
Libuška objevila ve dveřích kabinetu s ná-
ručí roští. Vytřeštila jsem na ni oči, jestli 
nechce pomoc. Nechtěla. Byly to ukázky 
dřevin – smrk, borovice, dub letní i zim-
ní, jedle, bříza… Vše i s popiskami pat-
řilo do každé třídy, kde učila. Aby to děti 
měly stále na očích a mohly se to naučit. 
Opravdu jsem se snaži la, žá-
ky trápila s rulou i břízou, ale je-
jích vědomostí jsem nikdy nedosáhla. 
A co bylo příjemným bonusem? Nikdy se 
nezúčastnila pomlouvačných akcí, nešířila 
pomluvy a na každém našla něco pěkného. 
Z toho by si kdekdo mohl brát příklad.

LENKA ŠAFRATOVÁ, 
bývalá žákyně

Moje vzpomínka na paní učitelku Havlí-
kovou je spojená s hodinami přírodopisu, 
později biologie. Vybavuje se mi jako věč-
ně usměvavá, spravedlivá, v každé situaci 
ochotná své žáky vyslechnout a pomoci jim, 
pokud to bylo jen trochu možné.

S odstupem času byla v mých očích hr-
dinkou, ono stoupnout si před 34 puberťá-
ků a vysvětlovat jim s pevným hlasem a bez 
uzardění funkce rozmnožovací soustavy 

Odešla Libuše Havlíková, 
učitelka tělem, duší i srdcem
■ V pátek 26. března zemřela paní učitelka Libuše Havlíková. Odešla po 
krátké, vážné nemoci ve věku 70 let. Během půl století své pedagogické 
praxe učila a vychovávala bezpočet místních, ale i přespolních dětí 
a působila hned na několika kralupských školách. Krátce na ZŠ 
Gottwaldově/ Třebízského, v mikovické škole a nejdéle pak v ZŠ 
v Kloučkově/ Klapálkově ulici. 

Zahrada, příroda 
a zeleň pro ni byly 

místem odpočinku 
a čerpání energie.

Na prvním místě  
pro ni byla vždy rodina  
– její děti a vnoučata.
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v době, kdy se nám o internetu ani nezdálo 
a kdy bylo toto téma v mnoha rodinách ta-
bu, to chtělo pořádnou dávku odvahy.

Ve svých hodinách se snažila dětem vští-
pit lásku k přírodě, v mém případě se jí to 
povedlo.

STANISLAV HEJDUK, 
zastupitel

Líba, jak jsme ji všichni nazývali, byla za-
stupitelkou města několik volebních obdo-
bí od roku 1990. Rozhodovali jsme spolu 
s ostatními o dalším směrování a rozvo-
ji města. Jak si vzpomínám, tak na kaž-
dou schůzi byla vždy perfektně připrave-
ná. No, prostě se v ní nezapřela kantorka. 
V oblasti školství a práce s dětmi nám vždy 
poskytovala objektivní informace a rady. 
Dbala i na vystupování na veřejnosti, vše 
řešila s klidem a úsměvem. Jednou, na ve-

řejném jednání zastupitelstva, mne docela 
rozčílila jedna občanka svým arogantním 
vystupováním. Začal jsem, jak mám ve zvy-
ku, na to reagovat. Líba mne hned tiše na-
pomenula: „Klid, jsi zastupitel, tak se ta-
ky tak chovej.“ To mám dodnes na paměti. 
Líbo, děkuji ti za vše, co jsi pro občany měs-
ta Kralup nad Vltavou během svého života 
udělala, ať už jako zastupitelka anebo uči-
telka. Čest Tvojí památce. 

TAMARA IVANOVÁ, 
žačka r. 2019

Paní učitelka mě učila v 7. třídě. Vzpo-
mínám na ni jako na milou a hodnou paní 
učitelku. Když jsem ji potkávala, tak se na 
mě usmála a pozdravily jsme se. S úsmě-
vem také vzpomínám, jak mě nachytala 
s tahákem. Sebrala mi ho a povídá: „Sice 
špatně slyším, ale vidím dobře.“

DAGMAR KNÖPFELMACHEROVÁ 
A PEDAGOGICKÝ SBOR

V poslední době jsme se museli rozloučit 
s lidmi, kteří ovlivnili náš život. Odchod ně-
kterých byl však náhlý, předčasný a zaskočil 
nás. Tak tomu bylo u naší kolegyně, paní uči-
telky ZŠ Gen. Klapálka, Libuše Havlíkové. 
Líba celý svůj profesní život zasvětila uči-
telství, a to především na naší škole. Jejím 
oborem byl hlavně přírodopis. Byla to paní 
učitelka tělem, duší a hlavně srdcem. Cha-
rakteristickými rysy její povahy byla praco-
vitost, životní energie, elán a optimismus. 
My, pracovníci školy, budeme na  
Líbu vzpomínat jako na slušného člově-
ka, který se nikdy nechoval nekolegiál- 
ně a vždy byl ochoten spolupracovat. 
Věřím, že mnoho našich absolventů si vzpo-
mene na pedagogický zápal, ale hlavně las-
kavou povahu jejich paní učitelky.

A ž teprve tehdy, když vám navždy odejde 
milý a blízký člověk, si uvědomíte, jak 

hluboká je jeho ztráta právě pro vás.
Marii Jirouškovou jsem poprvé pozna-

la jako školačka 1. stupně ZDŠ RA Veltru-
sy v 70. letech 20. století, kde paní učitel-
ka vyučovala od r. 1959 žáčky na prvním  
stupni této školy.

Nebyla mojí třídní učitelkou, ale vzhle-
dem k tomu, že jsem vlastně byla učitelské 
dítě (moje maminka Eva Sůrová působila 
jako oblíbená vychovatelka ve školní dru-
žině jmenované školy), poznala jsem ji ja-
ko malá školačka lépe, a navíc maminka 
a paní Marie se staly velmi dobrými ka-
marádkami, jež se navštěvovaly i mimo 
školu. Byly si blízké svými názory nejen 
na školství, ale starší paní učitelka Marie 
předávala zkušenosti i upřímné rady právě 
mojí mamce.

Čas běžel, moje maminka Eva už mezi 
námi není 16 let a stále chybí její rady a op-
timismus celé naší rodině. Paní učitelku 
jsem s proudem času ztratila zcela z dohle-
du. Až šťastná náhoda tomu chtěla, díky 
mojí obětavé kamarádce Vendulce jsem se 
dozvěděla, že bývalá paní učitelka z vel-
truské školy Marie Jiroušková je klientkou 
penzionu pro seniory za sídlištěm Cukrovar 
v Kralupech. Zakrátko jsme měly obě po-
zvání na návštěvu. Byla mile překvapena, 
když se setkala po tolika letech s dcerou 
její zesnulé přítelkyně Evy Sůrové. A za-
čaly jsme vzpomínat na pěkná léta školní, 

vyprávěla o přátelství s mojí maminkou 
a říkala mi „malá Sůrka“. Těch setkání by-
lo několik, u příležitosti 7. listopadu, kdy 
slavila paní učitelka narozeniny, setkání 
jen tak pro radost a třeba jsme také vyjely 
(Vendulka a já) s Marií na vozíčku – podí-
vat se na Terasy, pokochat se pohledem na 
řeku Vltavu, popovídat si a ochutnat něco 
dobrého. Slibovaly jsme si všechny tři, že 
takový bezvadný výlet určitě brzy zopaku-
jeme. Ale po nějaké době paní Jiroušková 
změnila svůj domov a ocitla se v útulném 

žlutém penzionu na Mělníku. S Vendulkou 
byla často v telefonickém spojení a jako zá-
zrakem se nám oběma podařilo navštívit ji 
v novém domově. Sice návštěva probíha-
la za velmi přísných hygienických pokynů 
v době covidu, ale byly jsme nad míru spo-
kojené všechny tři.

Paní učitelka Marie měla vždy při kaž-
dém setkání dobrou náladu, se zaujetím 
vyprávěla nezapomenutelné chvíle ze svého 
života s rodinou a syny, byly jsme svědky 
jejích vzpomínek na krásné výlety a místa, 
která měla ráda, radovala se z pravidelných 
setkání v „babinci“ s bývalými kolegyněmi 
učitelkami. Každou situaci brala z nadhle-
du a z jejích slov i úsměvů na nás působila 
její spokojenost s prožitým životem obda-
řeným dlouhověkostí a moudrostí.

Věřím, že nejen já budu vzpomínat...
 „MALÁ SŮRKA“ IVETA BENDÍKOVÁ

Ti, které jsme s láskou uctívali,
vlastně ani neumírají.
Neusilují už o nic,
nic nekonají,
nehovoří k nám,
nic po nás nepožadují.
A přece:
kdykoli na ně vzpomeneme, cítíme,
že nám hledí do duše,
že s námi cítí,
že nás chápou,
že schvalují nebo
neschvalují
naše počínání. (Edmund Husserl)

Jedinečná setkávání s paní 
učitelkou Marií Jirouškovou
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L etos v předvelikonočním čase proběhly 
v Kralupech nad Vltavou individuální 

úklidy v rámci celonárodní akce „Ukliďme 
Česko“, které zorganizovala komise život-
ního prostředí rady města, jejíž předseda 
Jakub Němeček byl již iniciátorem podob-
ných úklidů i v minulých letech. Hlavním 
dispečerem letošního dubnového úklidu byl 
Jiří Cimler. Na organizaci se podílelo také 
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, 
kde byl zároveň umístěn pytlomat. Na růz-
ná místa ve městě vyrazili rodiny, jednot-
livci, ale i sportovci, například spoluhráči 
z florbalových Wolves. Celkem se úklidu zú-
častnilo 46 Kralupáků. Počasí úklidu přá-
lo, a tak s radostí oznamujeme, že Kralupy 
jsou čistší o 95 pytlů, což je zhruba 1 425 
kg odpadků, a o dvě černé skládky. Během 
úklidů byly nalezeny injekční stříkačky, a to 
celkem 11 kusů. K jejich nálezu byla povolá-
na hlídka MP Města Kralupy nad Vltavou.

Co všechno bylo v trávě, v keřích, v příro-
dě nalezeno? Většinou PET lahve, kelímky, 
sáčky, plechovky, nedopalky, ale také kufr, 
kabelky, herní ovladač, kávovar, vodovodní 
potrubí, WC sedátko nebo kovové pelesti 
od postele. Člověku se nechce věřit, že je 
někdo schopný tyto věci v přírodě odhodit.

Účastníci hlásili své individuální úklidy 
přes FB skupinu Životní prostředí Kralu-
py, a tak víme, že se uklízelo v Lobečku na 
nábřeží, ale i ve vnitroblocích sídlišť, na 
Cukrovaru, na Dvořákově stezce, v Lutov-
níku, v Minicích a v Zeměchách. Všem zú-
častněným patří velké poděkování. Nesmí-
me zapomenout na pracovníky technických 
služeb města, kteří veškeré pytle uklidili 
a odvezli na skládku. Děkujeme vám všem 
a na shledanou u další akce.

Věřme, že odpadků bude méně a méně.
MONIKA HAŇUROVÁ A JANA KRÁTKÁ

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY NAD VLTAVOU

Jarní úklidy  
v Kralupech nad Vltavou

Jakub Němeček,
předseda komise 

životního prostředí

Možná, že jste jako nová hejtmanka pro Kralupáky 
stále neznámou osobností, jak byste se ve struč-
nosti nejlépe představila?
Jsem máma dvou dětí, šestnáctileté Agáty a jedenácti- 
letého Jakuba, roky jsem pracovala jako investigativní 
novinářka a točila reportáže i dokumenty, prá-
vě pro pořad Občanské judo na TV Nova, 
ale i třeba pořad Tísňová linka nebo 
Krotitelé dluhů na České televizi. 
V roce 2010 jsem se stala zastu-
pitelkou a místostarostkou měs-
ta Mnichovice, kde jsem od roku 
2014 starostkou, nyní už neuvol-
něnou. O politiku se zajímám už od 
studií, politologii jsem vystudovala 
na Masarykově univerzitě v Brně spolu 
s žurnalistikou a následně jsem ještě na 
Karlově univerzitě vystudovala veřejnou a so-
ciální politiku. Myslím, že člověk má žít naplno, protože 
život je strašně krátký, že má žít smysluplně a má na 
světě pro ostatní něco zachovat, vybudovat, pomoci vě-
ci měnit k lepšímu. No a Kralupy byly nedílnou součástí 
mého dětství, protože jsem hrála závodně od deseti let 
basketbal a naším věčným rivalem, současně ale i ka-
marádem na všech turnajích, byl právě tým z Kralup. 
Takže všechny Kralupáky zdravím a jsem ráda, že nejen 
basketbalu se ve vašem městě daří dosud.

Mění se v pandemické době charakter role hejt-
manky?
Já vlastně dosud vůbec nevím, jaká je role hejtmanky 
v „mírové“ době. Mám pocit, že až všechno tohle co-
vidové šílenství pomine, musím mít zákonitě spoustu 
volného času. Ale teď vážně. Role hejtmana v takto 
mimořádné situaci je vlastně role krizového manažera. 
Řídím krizové štáby, koordinuji spolupráci nejen v rám-
ci úřadu a zřizovaných organizací, ale koordinuji spo-
lupráci s Armádou ČR, Policií ČR či Krajskou hygienic-
kou stanicí. Účastním se jednání týmu, který zajišťuje 
výstavbu a provoz velkokapacitních očkovacích center, 
jsem v komunikaci s koordinátorem očkování, ale stej-
ně tak s koordinátorem intenzivních lůžek. Denně spo-
lupracuji s radním pro zdravotnictví, se středočeskou 
záchrannou službou, pravidelně se setkávám se členy 
vlády a premiérem, ale také se stovky dotazů rodičů dě-

tí a ředitelů škol ohledně testování dětí. Za sebe odha-
duji, že v minulých měsících nejméně 80 % mé činnos-
ti byly právě aktivity spojené s pandemií. No a k tomu 
ještě ptačí chřipka, která řádila ve Středočeském kraji 
velmi intenzivně, ale kvůli covidu si ji veřejnost ani příliš 

nevšimla, i když veterinární správa a krajští pro-
fesionální hasiči s ní měli plné ruce práce.

Další velkou změnou je to, že nemů-
žete být v osobním kontaktu s lidmi. 
Návštěvy obcí, setkávání s lidmi, 
návštěvy krajských zařízení, stejně 
jako všechny kulturní, sportovní 
a společenské akce – vše je omeze-

no nebo zrušeno. Což extrovertovi, 
jako jsem já, moc nevyhovuje. Osob-

ní setkávání a kontakt s občany pova-
žuji za velmi podstatnou část své práce.

S jakými problémy, dotazy se mohou občané na hejt-
manku obracet?
Občané, zejména ti starší, si mě mnohdy ještě pama-
tují jako reportérku pořadu Občanské judo, tedy pořa-
du, který byl na jejich straně. A tak se na mě obracejí 
i se záležitostmi, které hejtman vůbec nemá možnost 
ve své gesci ovlivnit. V něčem mě možná berou tak 
trochu jako ombudsmana. Největší část dotazů tvoři-
ly v posledních měsících dotazy týkající se očkování,  
termínů, dostupnosti vakcín a očkovacích míst. Ne-
chybějí však ani reakce na aktivity kraje v oblasti škol-
ství či dopravy, žádosti o záštitu nejrůznějších akcí, 
podporu v nouzi. Volala mi třeba i plačící paní, že jí 
končí nájem obecního bytu a že má nájemní smlouvu 
uzavřenou i s manželem, který od ní ale odešel a ona 
skončí teď na ulici i se svými dětmi, protože neví, kde 
se manžel nachází a nepodepíše pokračování smlou-
vy. Spojila jsem se s obcí a s jejím velmi milým vede-
ním jsme vše vyřešili a pana manžela našli, vyřídily se 
tak všechny potřebné formality. S pomocí kolegů se 
snažím nejen odpovědět na každý dotaz či žádost, kte-
rá přijde písemně či e-mailem, ale osobně se snažím 
reagovat i na sociálních sítích. Věřím, že většina věcí 
se dá vyřešit nebo vysvětlit. A pokud jsem neodpově-
děla všem a někomu odpověď dlužím, omlouvám se. 
Je to náročné a žádný velký aparát, jak někdo předpo-
kládá, na to opravdu nemám.

SLOVO Z KRAJE Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
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 Letošní rok je pro nás rokem básníka Jaro-
slava Seiferta. 
Dvě básníkova životní výročí bude muzeum 
letos připomínat.
 V té souvislosti na vás čeká předposledních 
7 soutěžních otázek k osobnosti Jaroslava 
Seiferta. Přejeme vám hodně příjemných chvil 
při nalézání správných odpovědí.
 Nesnadno se mi píše, že muzeum v Kralu-
pech je od 18. 12. 2020 opětovně a stále 
pro návštěvníky uzavřeno, a to do odvolání. 
Stále 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., 
takže se snad dočká i skutečných návštěv-
níků. Do té doby budou šoty z výstavy umís-
ťovány na naše adresy na sociálních sítích. 
Některé vystavené předměty jsou v průběhu 
výstavy obměňovány.
 Od 9. 4. jsme začali v krátkých videích před-
vádět některé jednoduché funkční stroje a pří-

stroje z naší sbírky v jejich činnosti. Budeme 
v tom pokračovat alespoň do poloviny května.

Zatím vás zveme na náš web (především 
složku online) i Facebook, kde pro vás stále 
připravujeme mnohé zajímavosti, videa, obráz-
ky, www.muzeumkralupy.cz.  Budou tam ozna-
movány i novinky o návštěvnickém provozu, 
snad i o opětovném zpřístupnění naší instituce.
 Od 3. 6. bude formou, která bude možná, 
zpřístupněna výstava obrazů, kreseb a gra-
fik Jiřího Corvina. Výstava bude uspořádána 
k umělcovým nedožitým 90. narozeninám.

JAN RACEK

1/ BÁSNÍK JAROSLAV SEIFERT 
ZÍSKAL NOBELOVU CENU: 
a/ za literaturu,
b/ za poezii,
c/ za poezii a prózu.

2/ V R. 1981 J. SEIFERT: 
a/ byl nominován na NC k osmdesátinám, 
ale NC nezískal,
b/ získal toho roku NC jako jediný Čech,
c/ byl nominován KSČ za zásluhy v poezii.

3/ KOULELO SE KOULELO A ŠEL 
MALÍŘ CHUDĚ DO SVĚTA JSOU 
SEIFERTOVY SBÍRKY BÁSNÍ 
A ILUSTRACÍ URČENÉ HLAVNĚ:
a/ budoucím dělníkům,
b/ pro čtení dětem,
c/ učebnice veršů pro budoucí básníky.

4/ NOBELOVU CENU OD ŠVÉDSKÉHO 
KRÁLE KARLA XVI. GUSTAVA: 
a/ si převzal JS osobně,
b/ si převzal JS osobně v doprovodu dětí 
Jany a Jaroslava Seifertových,
c/ převzali pro otce dcera Jana a syn Jaroslav.

5/ TEHDEJŠÍ PŘÍSLUŠNÍCI 
STB BÁSNÍKA JS HLÍDALI 
A ZAPISOVALI SI POZNÁMKY: 
a/ před nemocničním pokojem JS v říjnu 
1984,
b/ na hřbitově v Kralupech n. Vlt. při posled-
ním rozloučení s JS,
c/ z protější vily v ulici U Ladronky v Praze 6, 
kde básník s rodinou bydlel,
d/ při Květnovém povstání v Praze 1945 
v redakci novin, kde JS pracoval.
(Více odpovědí je správných.)

6/ JAKÝM ZPŮSOBEM 
PSAL BÁSNÍK VERŠE?
a/ V hlavě měl celou báseň hotovou, stačilo 
ji vložit na papír.
b/ Jakmile měl první verš, bylo vše na dob-
ré cestě.
c/ Vzorem mu byla rytina romantického 
básníka stojícího v italské zahradě s věr-
ným psem, na sobě měl rozevlátý plášť, 
v ruce brk a list papíru, díval se na mo-
ře, kde v dáli odplouvala tajemná loď… 
a psal.

7/ KDO BUDIL DĚTI BÁSNÍKA 
KAŽDÉ RÁNO? VAŘIL JIM KÁVU, 
CHYSTAL VELIKÉ SVAČINY?
a/ Maminka Marie Seifertová-Ulrychová.
b/ Tatínek Jaroslav Seifert.
c/ Paní pro domácnost a chůva Emilka.

SOUTĚŽ JAROSLAV SEIFERT A JEHO VÝROČÍ – OTÁZKY NA MĚSÍC KVĚTEN

■ V okamžiku, kdy píšu tyto řádky 
(14. 4.), zažívá naše škola opět 
výuku žáků prezenčním způsobem. 
Sice pouze v režimu jeden na 
jednoho v hudebním oboru, ale i tak 
jsme tomu rádi. Pevně doufáme, 
že se situace bude vyvíjet příznivě 
a v dohledné době otevřeme 
i prezenční výuku v oborech 
zbývajících.

V elkou radost máme i z toho, že různá 
protiepidemická nařízení nekomplikují 

přístavbu nové multifunkční učebny a vše 
zatím probíhá bez větších problémů a dle 
časového harmonogramu.

Asi největší radost ale máme ze skuteč-
nosti, že se distanční formou studia pravi-

delně vzdělává přes 90 % žáků. Zároveň nás 
těší i fakt, že nedošlo k jejich výraznému 
odlivu. Velké poděkování patří nejen jim 
a pedagogům, ale i rodičům, kteří s námi 
v nebývalé míře spolupracují!

Na základě § 2 vyhlášky č. 71/2005 
Sb., o základním uměleckém vzdělá-
vání, vyhlašuji přijímací a talentové 
zkoušky pro školní rok 2021/ 2022 
v termínu 24. 5. až 28. 5. 2021.

Bližší informace a konkrétní termíny  
jednotlivých oborů a studijních zaměře-
ní najdete v úvodu webových stránek naší 
školy www.zuskralupy.cz.

Ke zkoušce se může dostavit pouze ten 
uchazeč, jenž se předtím elektronicky při-
hlásil a vybral si konkrétní termín a čas. 
Pro každého uchazeče totiž bude vzhledem 

k protiepidemickým opatřením vyhrazen 
samostatný časový slot.

Elektronická přihláška je přístup-
ná od úterý 6. 4. do neděle 23. 5. 2021.

Závěrem ohlašuji výjimečnou nabídku. 
Po velmi dlouhé době (ne-li vůbec poprvé) 
hodlá naše škola otevřít výuku hry na fa-
got a hoboj. Téměř vše potřebné již máme 
připraveno – pedagoga, nástroje i učebnu. 
Chybí nám již jen dva talentovaní a pracovi-
tí žáci, kteří jsou dostatečně fyzicky zdatní. 
Neváhejte a nebojte se přihlásit.

Tolik pro tentokrát, těšíme se na shle-
danou a držme si všichni navzájem v této 
nelehké době palce!
 

LUBOŠ HARAZIN, 

ŘEDITEL ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU

Co nového v ZUŠ Kralupy?
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Městská KNIHOVNA KVĚTEN 2021
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Knihovna je od 12. dubna 
opět v provozu
Vážení čtenáři, upozorňujeme vás na zno-
vuotevření knihovny a možnost volného 
výběru knih. Knihovna byla od 28. pro-
since 2020 pro veřejnost uzavřena. Od 
25. ledna své služby poskytovala bezkon-
taktně nebo přes výdejní okénka. Čtenáři, 
kteří využívali těchto služeb, uskutečnili 
v knihovně přes 3 500 návštěv a vypůjčili si 
téměř 9 750 dokumentů. Protože stále pla-
tí protiepidemická opatření, i nadále mů-
žete využívat předregistraci a službu Zís-
kat – odložení z poličky, kterou umožňuje 
online katalog. Na naše e-mailové adresy 
můžete zasílat seznamy vybrané literatury, 
kdo nemá přístup k internetu, dokumen-
ty k vypůjčení lze objednávat i telefonicky. 
Upozorňujeme vás také na nové knihy v kata-
logu knihovny. Při vyhledávání v novinkách 
vám doporučujeme přepsat počet nastave-
ných dní z 31 např. na 60. Budete mít větší 
přehled o zpracovaných titulech. Od začátku 
roku jsme pro vás zaevidovali a do volného 
výběru zařadili přes 600 knih a audioknih.

Lovci perel v dětském  
oddělení od 3. května
Vzhledem k uzavření či omezenému pro-
vozu knihovny jsme museli odložit zahá-
jení dalšího ročníku zábavné hry pro děti 
Lovci perel. Děti se do hry mohou zapojit 
od pondělí 3. května. Čeká na ně téměř dva 
tisíce perlorodek. Čtenáři, kteří se s touto 
hrou ještě neseznámili, získají podrobné 
informace v dětském oddělení. Jestliže již 
nedojde k opětovnému uzavření knihoven, 
3. ročník Lovců perel bude ukončen v pro-
sinci.

Národní digitální knihovna – 
Díla nedostupná na trhu (DNNT)
Veřejné knihovny mohou čtenářům umožnit 
přístup ke službě Národní digitální knihovny. 
Národní digitální knihovna ve svém seg-
mentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné 
texty dokumentů vydaných na území České 
republiky až do roku 2007, periodika do ro-
ku 2010. Jedná se o dokumenty, které jsou 
chráněny autorským právem (tj. neuply-
nulo 70 let od smrti autora) a které nejsou 
dostupné na trhu.

Městská knihovna nově tuto služ-
bu nabízí svým registrovaným čtená-
řům. Služba je poskytována zdarma. 
Čtenáři mají možnost čtení plného textu 
dokumentu prostřednictvím vzdálené-
ho přístupu ze svého domácího počítače. 
Více informací získáte na naší e-mailové 
adrese mvs@knihovnakralupy.cz nebo 
ve studovně knihovny.

Veškeré informace o službách a provo-
zu knihovny najdete na našich webových 
stránkách, Facebooku a Instagramu.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY

T aky se vám stalo, že už vám 
váš sportovní koníček chybí 

tak dlouho, že se občas při běž-
né činnosti zapomenete a mi-
movolně provedete nějaký ten 
pohyb k obveselení „kolemjsou-
cích“? Nám MLSákům se to po 
dlouhé taneční pauze stává běž-
ně – tu se přistihneme, jak stří-
dáme v chůzi pata-pata-špička 
s pata-špička-špička (kroky ve 
slowfoxu), tu se v kuchyni oto-
číme stejnou spinou jako ve  
waltzu, jindy zase při přešlapo-
vání ve frontě v duchu počítáme 
tři čtvrtě-čtvrt-celá a pohupu-
jeme se v rytmu jive.

Pokud je tanec i vaším milým 
sportovně společenským koníč-
kem, už jste se určitě těšili na 
nějaký pořádný ples či tanco-
vačku. Ta naše májová, pláno-
vaná na 15. května, se zase musí 
posunout. Ve Vltavě vás rádi 
uvidíme 13. listopadu. Ale 
hledáme i venkovní varianty! 
Pokud epidemiologická situace 

dovolí, rádi bychom uspořáda-
li tu májovou veselici pod širým 
nebem. Během prázdninových 
měsíců vás rádi uvidíme na již 
tradičních tančírnách na po-
destě u městského úřadu, jsme 
moc rádi, že nás Město Kralupy 
nad Vltavou i letos finančně pod-
pořilo v naší činnosti. Více o tan-
čírnách v příštím Zpravodaji.

Pro bližší informace může-
te sledovat naši novou stránku 
www.facebook.com/mlsta-
nec, kde se dozvíte nejen ter-
míny našich akcí pro veřejnost, 
ale i zákulisní střípky k proběh-
lým i chystaným událostem.  
Těšíme se na vás.

MARKÉTA PYTELOVÁ

O tancovačky  
s MLSáky nepřijdete
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jubilanti�

PŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v KVĚTNU 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.

80 let

Jan Horvát 

Ing. Josef Kopecký 

Jana Macalová 

Břetislav Srb

Marie Šnýdrová

85 let 

Vlasta Grygarová

Jaroslav Houda

Marie Kurfiřtová

91 let Vlastimil Štefan

92 let Zdeněk Kokoška

93 let

Hana Dočekalová

Anna Hlinovská 

Marie Těšíková

Růžena Lachmannová

Věra Pařízková

94 let Josef Krumpholc

95 let Ladislav Tecl

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

Vážení příznivci Kruhu přátel Prahy,
všechny vás moc zdravíme a přejeme všem našim členům i čtenářům Kralupského 

Zpravodaje hodně zdraví. V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje stále platila omezená 
možnost shromažďování. Nadále trvala nejistota s rozvolňováním protiepidemických 

opatření, proto jsme se rozhodli obnovit činnost našeho spolku až od září. Velmi se vám 
omlouváme a moc si přejeme, abychom se s vámi v podzimních měsících bezpečně sešli  

a uskutečnili dlouho odkládaný program našeho spolku. Děkujeme vám za přízeň. Výbor KPP

HLEDÁM RODINU HORÁKOVU,
Vaška a Naďu, jejich rodiče se jmenovali Vác-
lav a Viktorie. Rodina se přátelila s manželi 
Janem a Zděnou Jiráskovými (já jsem jejich 
neteř). Václav s Viktorií pracovali v podniku Kau-
čuk u požární jednotky, oba byli ročník 1923. 
Jenda pocházel z Rakovníka a Zdena z Vyso-
ké u Příbrami. 23. 8. 1970 měli autonehodu 
u města Slaný, kterou nepřežili. Po této tragédii 
jsme se s jejich dětmi navštěvovali asi do roku 
1979, poté už ne. Ráda bych věděla, co s nimi 
je. Doufám, že je někdo zná nebo má o nich ně-
jaké informace. Stanislava Gócová Jirásková
gocovastanislava@gmail.com

N ezisková organizace Člověk v tísni je 
v povědomí české veřejnosti zapsa-

ná především svojí humanitární pomocí 
v krizových oblastech po celém světě. Již 
od roku 1999 ale rozvíjí své aktivity i v Če-
chách, kde pomáhá lidem, kteří se ocitli 
v tíživé sociální situaci, věnuje se oblasti 
vzdělávání a dlouhodobě se angažuje také 
v problematice dluhů, protože počet exeku-
cí je stále velmi vysoký. Podle posledních 
dat Exekutorské komory ČR bylo v roce 
2020 více než 719 000 lidí v exekuci, pří-
mo v Kralupech bylo v exekuci téměř 1 600 
osob. Službu dluhového poradenství, jež 
je nyní dostupná i v našem regionu, nám 
představila Klára Soukupová, dluhová po-
radkyně společnosti Člověk v tísni.

V Kralupech nad Vltavou otevřel Člověk v tísni 
dluhovou poradnu teprve na sklonku loňské-
ho roku. Našli si k Vám už místní cestu?
Ano a zmíním hned jeden případ s dob-
rým koncem, kdy se nám podařilo zachrá-
nit majetek klientky před exekucí. Manžel 
klientky se v době před uzavřením man-
želství zadlužil a vše vyvrcholilo vydáním 
exekučního příkazu. Exekutor však neo-
právněně určil k prodeji i majetek ve vý-
lučném vlastnictví manželky. Naším cílem 
bylo částečné zastavení exekuce, čehož se 
nám již podařilo dosáhnout.

Nadějné vyhlídky má i další klientka, 
maminka samoživitelka, která si za ne-

výhodných podmínek půjčila 30 000 Kč 
u Profi Creditu. Kvůli nemravným úrokům 
její dluh narostl na 800 000 Kč (a opravdu 
v té částce není nula navíc). Podali jsme ná-
vrh na úplné zastavení exekuce.

Kdo a s čím se tedy na Vás může obrátit? 
Kdokoli, kdo chce řešit své problémy s dluhy. 
Ať už nezvládá splácet půjčky, má exekuce 
nebo je předlužený a chtěl by vstoupit do od-
dlužení. Pomůžeme zjistit, komu a kolik náš 
klient dluží, komunikovat s věřiteli či exeku-
tory nebo připravit a podat insolvenční ná-
vrh. Službu dluhového poradenství mohou 
využít všechny osoby žijící ve Středočeském 
kraji na území ORP Mělník, ORP Kralupy 
nad Vltavou a Velvarska bez omezení věku. 
Všechny služby poskytujeme bezplatně.

Jak Vás mohou zájemci kontaktovat?
Poradna sídlí na adrese Husova 579. Běžná 
pracovní doba je každý všední den od 8:00 
do 16:30. Na konzultaci je ale nutné se pře-
dem objednat telefonicky nebo e-mailem 
u našich dluhových poradkyň:

Klára Soukupová, 777 787 945, kla-
ra.soukupova@clovekvtisni.cz,

Maria Molchan, 775 436 384, ma-
ria.molchan@clovekvtisni.cz.

V případě problému, který nesnese od-
kladu, je taktéž možné zavolat na HELP 
LINKU Člověka v tísni 770 600 880, kam je 
možné se dovolat i ve večerních hodinách.

Jak se daří krotit dluhy 
v Kralupech n. Vlt.
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�
21. 3. Ludmila Jiráská 76 let

24. 3. Pavla Freisslerová 71 let

26. 3. Mgr. Libuše Havlíková 70 let

27. 3. Pavel Perman 67 let

29. 3. Hana Malknechtová 74 let

30. 3. Jaroslav Novotný 88 let

30. 3. Pavel Langr 67 let

31. 3. René Schmid 68 let

4. 4. Miloslav Pecinovský 72 let

8. 4. Ladislav Plicka 61 let

17. 4. Josef Vorel 88 let

21. 4. Anneliese Gutmanová 79 let

21. 4. Bedřiška Pokorná 93 let

21. 4. Jiří Kohl 78 let

vzpomínky�
Dne 4. 5. 2021 to bude 1 rok, co 
nás opustil pan JAROSLAV ULMA. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná rodina

5. 5. 2021 to bude už dlouhých 20 let, 
co nás opustil pan JIŘÍ ZADRAŽIL. 
Nikdy nezapomeneme. Rodina

Dne 17. 5. 2021 uplynou tři roky ode 
dne, kdy nás navždy opustila milovaná 
manželka, maminka, babička, 
paní ERIKA HOKŮVOVÁ. S láskou 
vzpomínají manžel Antonín, syn 
Štěpán s rodinou a syn Lukáš.

Dne 17. 5. 2021 uplyne již pět let 
ode dne, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní JIŘINA ROUSOVÁ. 
Dne 11. 4. 2021 by naše maminka 
oslavila 90. narozeniny. S úctou 

a láskou vzpomínají děti a vnučky s rodinami.

T éma očkování prolínalo naše krizové 
časy s pandemií. Našemu týmu při- 

neslo nekonečné množství práce, telefoná-
tů a stížností. Dodnes potkáváme seniory 
rozhořčené nad tématem očkování, a tak je 
třeba se k tomuto tématu vrátit pro ty, kteří 
chtějí vědět více.

Stát informoval zkraje ledna o tom, že 
klienti sociálních služeb budou očkováni 
na místě. Všichni jsme se o tom dozvída-
li z médií. Druhý týden v lednu jsem ob-
držela telefonát z Krajského úřadu, abych 
připravila co nejrychleji seznam osob s po-
třebnými údaji. Přestože jsem neobdržela 
žádné bližší instrukce, připravila jsem pro 
tyto účely formuláře a ihned jsme s pečo-
vatelkami začaly jednat, abychom byly včas 
připraveni. Oslovily jsme všechny klienty 
ve službách, kterých je kolem 300. Ti nám 
vyplnili dotazníky. Pouhý jeden den před 
spuštěním celostátní registrace k očková-
ní přišla e-mailem metodika k očkování, 
která obsahovala přes 100 str. Z té jsem 
se posléze dočetla, že naše zařízení není 
klasickým domovem seniorů, a tudíž není 
v kategorii, kam se zajíždí s mobilním oč-
kovacím týmem. Naše domy jsou bytový-
mi domy s byty zvláštního určení s terénní 
pečovatelskou službou. A na tato zařízení 
se buď zapomnělo, nebo se s nimi nepočí-
talo. Rozeslala jsem dopisy a telefonovala 
na všechna možná místa (úřady, minister-
stva) s prosbou o to, aby se očkovací tým 
dostal i k nám. Nikdo z nás nepočítal, že 
senioři, kteří potřebují pomoc s denními 
úkony, se mají najednou na očkování zare-
gistrovat a dopravit do 30 km vzdáleného, 
tehdy nejbližšího, očkovacího místa. Za-
jištění registrace a očkování pro každého 
klienta zvlášť nebylo a dosud není v naší 
kapacitě. Na konci ledna u nás propukla 

mezi zaměstnanci i klienty pandemie. Ře-
šení očkování bylo přerušeno, všechny síly 
jsme museli napřít na zvládnutí krize.

První den svého návratu do práce jsem 
zkusila zavolat do mělnické nemocnice a bě-
hem jednoho dne bylo s panem ředitelem vy-
jednané hromadné očkování v naší budově. 
Po měsíci vyřizování byl pan ředitel první 
člověk, jenž měl skutečný zájem pomoci. Na 
mé dopisy dodnes nikdo neodpověděl.

Začala další etapa práce. Nemocnice vy-
žadovala nejen svou administrativu (před-
chozí formuláře jsme museli skartovat), ale 
i přesný počet vakcín. Spousta lidí si dávala 
čas na rozmyšlenou, a tak jsme databázi zá-
jemců museli každý den aktualizovat, času 
bylo ale málo. Někteří se rozhodli pozdě. Se-
nioři chtěli pochopitelně vědět, jakou vakcí-
nou se u nás bude očkovat, ale tuto informa-
ci jsme z nemocnice nedostali. Přesto jsem 
moc ráda, že máme první kolo očkování za 
sebou. Druhé nás čeká v květnu, zúčastní se 
ho klienti i celý zaměstnanecký tým. Telefo-
náty kolem očkování naštěstí už ustaly. Si-
tuace však byla enormně náročná. Nejenže 
volali zájemci o očkování a naštvaní senioři, 
ale i obvodní lékaři, kteří se chtěli domluvit, 
kdo má očkovat a kdo vše zajistí. Klienti se 
báli očkování u nás, protože se potřebovali 
poradit se svým obvodním lékařem o svých 
diagnózách. Obvodní lékaři chtěli proočko-
vat seniory u nás, aby byli očkovaní dříve, 
než se vakcína dostane k praktikům. Přes 
všechna úskalí způsobená nedostatečnou 
organizací státu jsme vše přestáli a zvládli. 
Děkujeme rodinám našich klientů, kteří se 
o své blízké postarali a očkování jim zajistili. 
Děkuji MUDr. Radku Havlasovi, lékařské-
mu řediteli Nemocnice Mělník.

PETRA URBANOVÁ, 

ŘEDITELKA DPS KRALUPY NAD VLTAVOU

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
10. 5. – 14. 5.  ...... bioodpad
(pouze za příznivého počasí)

24. 5. – 28. 5.  ...... 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).

Očkování v domech 
s pečovatelskou službou

HLEDÁME...�
Od nadcházejícího školního roku 2021/ 2022 
hledáme novou posilu do našeho kolektivu 
Základní školy Gen. Klapálka v Kralupech nad 
Vltavou. Na druhém stupni uvítáme pedagoga 
českého jazyka, dějepisu a tělesné výchovy. 
Nabízíme velmi přátelský kolektiv, podporu 
v začátcích i v dalším rozvoji, osobní ohodnocení  
a další zaměstnanecké benefity. 
Nabídky, prosím, zasílejte na adresu 
michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz nebo na 
tel. č. 604 275 011, www.zsgenklapalka.cz.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU KVĚTEN 2021

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

MÁME ZLATO A STŘÍBRO!
Letošní ročník Slánského tančení probíhal 
online formou. Jednotliví tanečníci (taneč-
ní skupiny) svá vystoupení natočili na video 
a zaslali pořadatelům. Velkého úspěchu 
v kategorii Děti začátečníci sólo získali svě-
řenkyně Kristýny Hynkové, která v DDM Kra-
lupy vede zájmový útvar Moderní tanec za-
čátečníci. Konkrétně zlato získala Barbora 
Raichlová s vystoupením na píseň I’m losing 
you, stříbro pak Viktorie Bartošová s vystou-
pením na píseň Dream of you.

PANENKY UNICEF K ADOPCI

I v letošním roce jsme se zapojili do projektu 
Adoptuj panenku a zachráníš dítě pořáda-
nou organizací UNICEF. V rámci zájmového 
útvaru vznikaly krásné panenky, které jsme 
pak s jejich rodnými listy zaslali do pražské 
pobočky UNICEF. Máme velkou radost, že 
k adopci byly vybrány hned dvě panenky, a to 
Zaila a Tomoko.

ČARODĚJNICKÝ PARK U VLTAVY

V prostoru pod Infocentrem na levém břehu 
Vltavy jsme od 26. 4. do 2. 5. 2021 připravi-
li pro děti a jejich rodiče Čarodějnický park. 
Chtěli jsme tak alespoň částečně připome-
nout tradici Pálení čarodějnic související s ví-
táním jara, která sahá až do dob dávných 
Keltů. Obvykle pro děti připravujeme čaroděj-
nické odpoledne s různými úkoly na zahra-
dě u naší haly v Zátiší, ale letos, stejně jako 
v loňském roce, nám epidemiologická situa-
ce bohužel nepřála. Proto jsme zvolili bezob-
služnou variantu spojenou s plněním úkolů 
a rozšiřujícími informacemi prostřednictvím 
QR kódů. Děti tak plnily čarodějné úkoly kra-
lupských čarodějnic Vltavíny, Zeměchýny, 
Loběčkýny, Lobčíny, Kralupíny a Smetaníny. 

VYHODNOCENÍ CESTA DO 
KRALUPSKÉ MINULOSTI II.
Ve středu 21. dubna 2021 jsme ukončili na-
ši, již v pořadí třetí, bezobslužnou venkovní 

hru s názvem Cesta do kralupské minulosti II. 
Všichni úspěšní „hráči“ si mohou v DDM vy-
zvednout certifikát a pamětní magnetky. Na-
šich venkovních her se od prosince zúčastnilo 
již více než 300 dětí a dospělých. Vzhledem 
k zájmu o tyto aktivity připravujeme do bu-
doucna další podobné hry kombinující orien-
taci v terénu, postřeh a hravého ducha.

BĚH
I v letošním roce budeme pořádat Běh pro 
dobrou věc, tentokrát Běh pro Ráďu. Půjde 
o charitativní běh na podporu autistického 
chlapce Radka z Kralup nad Vltavou. 

A ven! Outdoorovou soutěž s ná-
zvem DG Race, zvoucí k chůzi, 

běhu a pohybu na kole v Dolním Po-
vltaví i za jeho hranicemi, připravil 
pro studenty, pedagogy a přátele 
školy Studentský parlament./ Óda 
na lenost: Přepsáním textu a přezpí-
váním hitovky „Je ne veux pas travailler“ 
(Nechce se mi pracovat) vyvrcholil online 
seminář věnovaný tradičnímu francouz-
skému hudebnímu žánru se šansoniérkou 
Eliškou Sýkorovou./ Futurologie: Školní 
soutěž v prezentačních dovednostech DG 
Point vyhrál tým kvintánek Pruhované 
ponožky, který představil svou školu snů; 
mezi sekundány exceloval Kornel Paučo 
s přednáškou Svět za 100 let./ Každé pon-
dělí novou knihu: Tímto sloganem láká do 
literárního e-shopu studentský projekt 

kvartánů, kteří se věnují dobročinnému 
prodeji knih z druhé ruky v rámci pro-
gramu DofE; výtěžek je určen na podporu 
stacionáře Kaňka./ Moloděc: Druhé místo 
v krajském kole Olympiády v ruském ja-
zyce obsadila septimánka Kateřina Maš-
ková./ Už je to tady: Praktická zkouška 
z účetnictví, ekonomiky a písemné a elek-
tronické komunikace na obchodní akade-
mii odstartovala letošní maturity./ Bra-
vo: Sólový zpěv vynesl Michaele Jurkové 
a Kamile Procházkové ocenění ve virtuál-

ně konané soutěži v anglické recitaci 
a zpěvu „Edgar Allan Poe’s Raven“; 
v přidružené soutěži „Rabe Ralph 
von Christian Morgenstern“ zabo-
dovala také Veronika Sáblová s re-
citací v německém jazyce./ Jadrná 
exkurze: S výrobou energie z jádra 

se během virtuální prohlídky v elektrár-
ně Dukovany seznámili studenti nižšího 
gymnázia./ Je to tam!!! Pět trofejí získali 
studenti DG v okresním kole Zeměpis-
né olympiády a čtyři medaile si odnesli 
studenti nižších tříd z Olympiády v ma-
tematice./ Hlavně pevné nervy a bystrý 
úsudek: Přejeme všem studentům štěs-
tí u přijímacích zkoušek do osmiletého 
a čtyřletého oboru na DG.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE
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SOŠ A SOU

K ralupy jsou od 60. let minulého století 
městem chemie. Není divu, že tehdy 

podnik Kaučuk zřídil své odborné učiliště, 
aby si vychoval své budoucí zaměstnance.

 Poohlédněme se, jak to bylo a je s výukou 
chemických oborů v této škole od počátku 
až do současnosti. Za tu dobu si od nás od-
neslo výuční list či maturitní vysvědčení 
téměř 1 800 chemiků.

V říjnu 1961 nastoupilo prvních 146 učňů 
n. p. Kaučuk, z nichž 1 třída byla zaměřena 
na obor provozní chemik s původním ná-
zvem lučebník chemických provozů a jedna 
třída na obor laborantka. Oba obory byly 
tříleté s výučním listem a vyučovalo se více 
praxe než teorie. Přiložené fotografie po-
cházejí z roku 1963 a z roku 2011 ze setkání 
k 50. výročí školy.

 Čas běžel a učiliště vycházelo ve skladbě 
oborů vstříc potřebám mateřského pod-
niku Kaučuk. K původním oborům přibyl 
roku 1972 chemik ropař, později roku 1985 
provozní chemik se zaměřením na průmy-
slovou chemii.

 Od počátku 90. let se škola stává samo-
statnou příspěvkovou organizací pod názvem 
Střední odborné učiliště chemické. V roce 
1992 byl zaveden i v souvislosti s pozdějším 
ukončením výuky v kralupské SPŠCH (1995) 
maturitní obor chemik operátor – průmyslo- 
vá chemie, který byl v roce 2003 nahrazen 
zaměřením na farmaceutickou výrobu.

 V roce 2006 mění škola opět název na 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště a o rok později otvírá v SOŠ „prů-
myslovácký“ obor aplikovaná chemie – vý-
početní technika v chemii, který je později 
vystřídán oborem analýza potravin.

 V současné době vyučujeme žáky ve dvou 
chemických oborech s maturitní zkouškou: 
chemik operátor – farmaceutická výroba 
(SOU), který nabízíme jako jediná škola ve 
Středočeském kraji, a analýza potravin (SOŠ). 
V roce 2020 se zřídila z evropského projektu, 
na němž pracoval ještě bývalý ředitel Lubo-
mír Černý, nová moderní laboratoř s moder-
ním vybavením, zařízením a přístroji. Porov-
nejte si pohled do „laborky“ dříve a nyní.

 Naši absolventi – chemici nacházejí 
uplatnění v chemických, farmaceutických 
a potravinářských podnicích a firmách, 
v laboratořích, v institucích ochrany ži-
votního prostředí a hygieny, vodárnách, 
čističkách odpadních vod a chemických vý-
zkumných ústavech. Po maturitě jsou při-
praveni ke studiu vyšší odborné a vysoké 
školy nebo odcházejí rovnou do praxe.

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V šichni žáci a příznivci naší školy jistě 
vědí o všech dobročinných akcích, kte-

rých se naše škola účastnila a doufáme, že 
i v budoucnu zúčastní. Díky štědrosti rodičů 
můžeme být každoročně zapojeni do Srdíč-
kových dnů na podporu vážně nemocných 
dětí. Naši šikovní žáci pod dohledem trpě-
livých paní učitelek a kreativním nápadům 
paní vychovatelek ze školní družiny, vyrábí 
krásné vánoční dárky, jež se dají koupit na 
našich vánočních trzích. Z vybrané část-
ky podporujeme studium indické dívky 
Pavithry, spolufinancujeme nutné opera-
ce pejsků v kralupském útulku Lesan, při-
spíváme na nákup nezbytných pomůcek 

nemocným cystickou fibrózou. Několik let 
jsme se pod vedením Z. Adámkové účastnili 
akce ZOO Praha na záchranu ohrožených 
zvířat „MAY DAY“. Tentokrát jsme vysly-
šeli „hladové volání“ českých zoologických 
zahrad a pozvali jsme zvířata na oběd. Fi-
nanční sbírku jsme uspořádali mezi vše-
mi zaměstnanci školy, kteří byli štědří tak, 
že jsme mohli celkovou částkou 10 200 Kč 
podpořit Zoologickou zahradu hl. m. Prahy 
a ZOO Dvůr Králové nad Labem. Doufáme, 
že jsme v této pro všechny tak nelehké době 
naplnili bříška čtyřnohých kamarádů, nás 
dvounohé to hřeje u srdce.

Vám všem, kterým není lhostejný osud 
potřebných, moc děkujeme!

MONIKA KOCIÁNOVÁ

60letá tradice výuky chemických oborů

Starší foto prvních chemiků převzaté z almanachu k 50. výročí školy.

…zase pomáháme: „Pozvali jsme zvíře na oběd“

První vyučení chemici v kralupském odborném učilišti po 50 letech: (zleva) J. Svoboda, P. Holešta,  
I. Erben, V. Frič, J. Marek, JUDr. J. Hubáček, B. Biro, M. Čermák, Č. Špaček, M. Klejzar, V. Garlík, M. Nový,  
Ing. P. Hora, J. Kittler, S. Hlinka, první ředitel učiliště Mgr. M. Podzimek, vpředu V. Homola, I. Knypl a F. Duda.
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V době, kdy se vlastně v oblasti 
sportu skoro nic neděje, a přesto 
každý z nás má život naruby, našly 
jsme cestu, jak cvičit, pohybovat 
se, vidět se s ostatními, smát se 
s dětmi a i vidět, jak všem obyčejný 
pohyb ve FIT FOR YOU (FFY) chybí. 

N ejprve naše mladé lektorky Kristýnky 
nám ostatním ve FFY vysvětlily taje 

a kouzla online tréninků. Na začátku jsme 
k tomu přistupovaly s obavami, nedůvě-
rou a předsudkem, jak je to vlastně strašně 
neosobní… Online tréninky probíhaly od 
konce října u všech závodních týmů. I pro 
nás to byla absolutně nová zkušenost, kte-
rá ze strany lektorek chtěla dvojnásobnou 
přípravu a od dětí daleko větší soustředě-
nost, samostatnost a určitý stupeň digitální 
gramotnosti a vyspělosti. Během dlouhých 
měsíců to, co vypadalo na začátku jako pří-
jemná změna, se stalo rutinou.

V době, kdy konec a přechod k normál-
nímu životu a tréninku byl v nedohlednu, 
se to stalo – „Březnová výzva“ pro tři týmy 
dětí, lektorky, rodiče, sourozence, babič-
ky, dědečky, prostě pro každého, kdo chtěl 
svým pohybem a nasbíranými body při-
spět do soutěže týmů. Soutěžily tři týmy, 
jež měly cca 30 dětí z FFY. Každý musel 
během měsíce splnit 12 povinných disci-
plín a mohl nasbírat libovolný počet bodů 
i za disciplíny, které prováděl několikrát za 
den. Vždy muselo být vše zdokumentová-
no a odesláno trenérce k obodování. Body 
se sbíraly i za členy rodiny, za kamarádky, 
známé a přátele.

Během soutěže jsme se výborně pobavily, 
některé maminky s dětmi sbíraly i desítky 
bodů za den a strhující finiš byl neskuteč-
ný. Někteří využili naší soutěže a udělali si 
procházky po okolí, výlet na kole, dělali kli-
ky, angličáky, výpady a další cviky. Někteří 
čekali na večer na všechny členy rodiny, aby 

se sešli a společně drželi třeba vzpor, aby 
měli bodíky do soutěže. Byl oceněn nej-
lepší tým, tři nejlepší sběrači s celkovým 
počtem nasbíraných bodů za měsíc a ti nej-
lepší v daných disciplínách.

Vítězem březnové výzvy 2021 se stal tým 
Hastrmanek  ve složení Adélka Hejnalová, 
Adélka Mrvíková, Kája Nováková, Sofi Já-
nová, Jolanka Mrvíková, Natálka Císařová, 
Terezka Jungmannová, Naty Stýblová, An-
dy Švajdová, Nikolka Bittnerová.

Nejvíce nasbíraných bodů:
1. místo Maruška Dudová 384 bodů

2. místo Míša Radolfová 349 bodů

3. místo Adélka Hejnalová 311 bodů

Vidět u dětí i u dospělých úsměv a ra-
dost z pohybu, bylo moc fajn. Soutěž by-
la ukončena slavnostním online setkáním 
(viz foto). Pro děti byly připraveny medaile 
a vítězný tým vybojoval obrovský pohár 
a trička s nápisem „vítěz březnové výzvy“.

A co teď? Teď už nám běží další online 
soutěž plná pohybu, která je v plném prou-
du. I přesto, že máme stále co dělat a snaží-
me se udržet se v kondici, moc se těšíme na 
setkání u nás v Aerobic Centru na zimním 
stadionu anebo třeba na prázdninových 
soustředěních.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do 
naší soutěže a pomáhají nám udržet děti 
v pohybu. Všem přejeme hodně zdraví a tě-
šíme se co nejdříve na viděnou.

ZA TÝM  FIT FOR YOU BLANKA BĚLÍKOVÁ

Půl roku ve FIT FOR YOU  
bez cvičení? Rozhodně ne…

P o úspěšných projektech out- 
doorových her pro své členy, ale 

i širokou kralupskou veřejnost, Vlčí 
stezka a Lupíkova stezka, pokraču-
jeme v nastoleném trendu a vymýš-
líme pro vás další aktivity, kterých 
je v současné pandemické době jako 
šafránu. Na jaře jsme mimo Lupíko-
vy stezky pro děti do 7 let uspořádali 
na louce vedle kralupského koupali-
ště Florbalgolf a Florket, zasoutěžili 
si při hledání Vlčího pokladu nebo 
se zúčastnili akce Ukliďme Kralupy. 
Nyní v květnu pro vás máme hru Vl-
čí kolo, která tematicky vychází z již 
zmíněných Vlčích stezek. Ve třech oblastech 
(Kralupy, Odolena Voda, Velké Přílepy) musí 

účastníci splnit několik úkolů a získat unikát-
ní kódy, jež jim pomohou rozluštit lokace tří 

ukrytých truhel. V každé z nich je 
mimo drobné pozornosti pro kaž- 
dého pátrače i unikátní herní lís-
tek na Vlčí kolo, na němž si posléze 
vytočí svou odměnu. Ti, kteří zís-
kají herní lístky ze všech tří loka-
cí, budou nominováni do slosování 
o hlavní cenu – poukaz na 1 500 Kč 
do Florbalexpertu. Hra není na čas 
a zavede účastníky na známá i ne-
známá krásná přírodní místa v oko-
lí zmíněných obcí. Zájemci zjistí ví-
ce na našich webových stránkách 
www.kralupywolves.cz v sekci Pro-
jekty.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.
JIŘÍ CIMLER, MANAŽER KLUBU

Florbalisté s outdoorovými hrami nekončí
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Už více než rok nám život znepříjemňuje 
pandemie. Jak toto období probíhalo u Vás 
v oddílu?
Kralupský šachový oddíl se stejně jako 
ostatní kluby a sportovní odvětví potý-
ká s pandemií téměř naprostým utlume-
ním činnosti. A to mají šachy například 
oproti ping-pongu tu výhodu, že je lze 
hrát online, přes internet. Ovšem těžko 
se v tom pak udržují ty sportovní prvky. 
Ještě před vypuknutím pandemie talento-
vaní mladíci z Kralup předváděli vynikající 
výkony v prestižních turnajích Prague Open 
2020 či Prague International Chess Festival 
2020. Od března 2020 byly veškeré soutěže 
zastaveny a čekalo se na jejich restart. Nako-
nec většina z nich zůstala nedohraných. V lé-
tě činnost oddílu probíhala relativně v za-
jetých kolejích, konaly se letní soustředění 
mládeže i šachové turnaje, včetně Krajského 
přeboru mládeže v praktickém šachu či Mis-
trovství ČR mládeže v rapid šachu. Bohužel 
na podzim opět většina soutěží už nezačala, 
až na jednu výjimku, ligu mládeže, která 
se má dohrávat teď v květnu nebo v červnu 
2021. V současnosti probíhají tréninky for-
mou distanční výuky, ale to zdaleka nena-
hradí kontaktní způsob tréninků.

Přibližte nám plánované mistrovství ČR 
mládeže. Kdo z Vašich řad se ho zúčastní?
MČR mládeže do 16 let 2021 je vrcholem 
dvouletého cyklu. Kvalifikační boje začaly 
již na podzim 2019. Středočeské regionál-
ní žákovské ligy sezóny 2019/ 2020 nebyly 
dohrány. A tak bylo umožněno na podzim 
2020 startovat všem zájemcům na Kraj-
ském přeboru mládeže, zde si vybojovali 
účast na následném MČech tři hráči Kra-
lupského oddílu. Původně říjnové MČech 
mládeže bylo přeloženo na prosinec, poté 
na leden a v únoru bylo nahrazeno přímo 
MČR mládeže do 16 let. Postupy byly dá-
ny výkonností. V březnovém termínu měli 
v kategorii chlapců do 14 let účast „vybojo-
vanou“ Jan Seidl a Tomáš Bezděk.

Nakonec bylo rozhodnuto, že se i MČR 
mládeže do 16 let odloží. V současnosti je 
plánováno na 22. – 29. 6. 2021. Nejlepší ša-
chisté z řad mládeže by se měli setkat, jak je 
již tradicí několik let, v Koutech nad Desnou.

Jak probíhá příprava na toto mistrovství? 
Jsou tréninky něčím specifické?

Příprava na MČR probíhá kontinuálně již 
od Mistrovství Čech mládeže 2019, kdy 
jsme navázali spolupráci s jedním z nejlep-
ších trenérů mládeže Stanislavem Stárkem 
z Říčan, který od té doby (a nyní hlavně na 
dálku přes počítač) naše kluky připravuje 
na tento vrchol v jejich dosavadních soutěž-
ních kariérách. V plánu máme i soustředění 
a tréninkový kemp před MČR, ale to bude 
záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace 
ohledně pandemie. V režimu online trénin-
ků se učí teorii zahájení i koncovek a stra-
tegii střední hry, studují partie slavných 
velmistrů a řeší kvízové šachové úkoly.

Jak velká je Vaše členská základna? Jeví 
o šachy zájem i mladí lidé?
V současnosti má šachový oddíl 57 členů, 
z toho je 24 hráčů do 18 let. Děti a mládež 
o šachy zájem mají, každý rok přivítáme 
v oddíle nové členy, hodně tomu pomáhaly 
tradiční šachové přebory kralupských škol, 
ale bohužel hodně mládeže také kolem 16 let 
s tímto sportem z různých důvodů skončí.

Jakým způsobem ovlivnil Váš klub korona-
virus? Jaké budou podle Vás následky?
Na klub jako takový to nebude mít výraz-
ný vliv, jen co nám to bude umožněno, za-
čneme fungovat tak jako před pandemií. 
U mládeže to může mít následky jak nega-
tivní, tak i pozitivní. Pandemie vzala téměř 
dvě sezóny a u mládeže je to výrazná část 
sportovní kariéry. Je dost možné, že už se 
někteří k šachům nevrátí, nebo budou stag-

novat ve výkonnosti. Na druhou stranu tím, 
že se šachy dají hrát i přes internet, je dost 
možné, že, až to půjde, si přijde do klubu 
zahrát víc zájemců o šachy, než chodilo dří-
ve. Nechme se překvapit.

Dalším faktorem, který bezesporu stojí 
za dnešním šachovým boomem, je seriál 
Netflixu „The Queen’s Gambit“, který se stal 
obrovským hitem a zpopularizoval tuto hru 
stejně jako v 70. letech souboj Bobbyho Fis-
hera se Spasskym.

V neposlední řadě je to i finanční aspekt. 
Začít hrát šachy přináší naprosto zanedba-
telnou prvotní investici, což u mnohých 
sportů rozhodně běžné není. Stačí šachov-
nice, figury, nebo jen aplikace v mobilu, 
a můžete hrát.

Proč by vlastně vůbec lidé měli hrát šachy?
Šachy jsou nejrozšířenějším sportem na 
světě a bezesporu nejlepším sportem, který 
procvičuje jeden z nejdůležitějších orgánů 
v našem těle – mozek. Šachy jsou hra, jež 
vás naučí kombinacím, logice a strategic-
kému uvažování. Naučí vás, že předvídat 
své kroky dopředu je mnohem důležitější, 
než zbrkle někam vyrazit a pak se s brekem 
vracet zpátky. Naučí vás, že každý váš tah 
má své konsekvence v budoucnosti. Čím 
pečlivěji jej promyslíte, tím vyšší benefit 
za několik tahů získáte.

Jaké předpoklady by měl mít člověk pro 
tuto hru? Pro jaký typ člověka je určena?

Postavil bych to obráceně. Je to sport, 
který je minimálně omezující. Zatímco v ji-
ných sportech můžete být limitováni fyzic-
kými predispozicemi a tím, že ani sebevíc 
času stráveného tréninkem vás dál už ne-
posune. S metrem a půl výšky prostě nikdy 
nebudete ani průměrným hráčem basket-
balu, ale v šachu, pokud budete tvrdě tré-
novat, můžete se vždy stát velmi dobrým 
hráčem. A na rozdíl od fyzických sportů pro 
vás věk znamená minimální omezení. Je 
spousta hráčů, kteří si udrží výkonnost do 
vysokého věku. Takže hrát šachy může té-
měř každý. A sakra dlouho. Ať už pro zába-
vu, jako relax, nebo v tom najde víc a věnuje 
se šachu v rámci organizovaného sportu.

TOMÁŠ ČAPEK, REDAKTOR KZ

Kralupští šachisté se chystají na mistrovství ČR
■ Oddíl šachu v Kralupech bude mít na mistrovství republiky mládeže dva zástupce. Přípravy na stále odkládaný 
turnaj probíhají online. Co se týče pandemické situace, Pavel Langmaier, vedoucí mládeže, věří, že se vše vrátí do 
starých kolejí: „Na klub jako takový to nebude mít výrazný vliv, jen co nám to bude umožněno, začneme fungovat 
tak jako před pandemií. U mládeže to může mít následky jak negativní, tak i pozitivní.“

ROZHOVOR s… Pavlem Langmaierem, vedoucím šachové mládeže TJ Kralupy, z. s.

Kompletní rozhovor naleznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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T oto mezinárodní mistrov-
ství proběhlo poslední tý-

den v březnu za úspěšné účasti 
člena Ski klubu Kralupy Marti-
na Štěpána, který si na závody 
přivezl dobrou formu z dvou-
týdenního tréninkového ital-
ského soustředění, jež zakončil 
výborným 9. místem na FIS 
na silně obsazených závodech 
v Toblachu.

Ve Špindlerově Mlýně nejpr-
ve Martin obsadil v mistrov-
ském obřím slalomu 6. místo 
a získal tak v rámci Mist-
rovství ČR klasifikované 
umístění (tj. do 6. místa) 
i z poslední páté alpské disci-
plíny, které mu v jeho kariéře 
ještě chybělo. Následující den 
pokračovalo mistrovství v Mar-
tinově oblíbeném slalomu za 
účasti několika reprezentantů 
ČR. Po prvním kole byl na tře-
tím místě, aby jej bezchybnou 
jízdou v kole druhém vylepšil 
na výsledné 2. místo. Martin 
tak ve slalomu získal stříbrnou 
medaili z Mistrovství ČR mužů, 
čímž získal svou nejcennější re-
publikovou medaili v kariéře.

Poslední den závodního týd-
ne Martin ve finálovém závodě 
Českého poháru, opět ve slalo-
mu, obsadil znovu druhé mís-
to (a to v nejlepším čase 2. 
kola), což mu vyneslo 3. 
místo v celkovém hodno-
cení Českého poháru 2021!

Kterého ocenění si vážíte 
nejvíce a proč?
Určitě to stříbro z MČR. Zisk 
medaile z mistrovství republiky 
v dospělé kategorii je něco, po 
čem jsem snil velmi dlouho. Již 
jsem byl několikrát velmi blíz-
ko a doposud mi to vždy uniklo. 
Jsem šťastný, že se to konečně 
povedlo. Zároveň se mi letos 
podařil ještě jeden výsledek, 
kterého si velice považuji. Tím 
je deváté místo na závodech 
kategorie FIS v italském Tobla-

chu, kde jsem podal dle mého 
názoru výborný výkon a pora-
zil mnoho soupeřů „žebříčkově“ 
lepších než jsem já.

Jakou roli v přípravě a během 
závodů hrají právě soupeři?
V lyžování na mé úrovni sjezda- 
ři podávají poměrně vyrovnané 
výkony. Mám proto velmi dob-
rou představu o tom, kdo je 
lepší než já a kdo naopak hor-
ší. Za mě určitě nejobávanější 
soupeři jsou ti kluci, kteří jez-
dí stejně rychle jako já, protože 
pokud je neporazím, znamená 
to, že jsem podal podprůměr-
ný výkon. V tomhle mám štěs-
tí, že jsem ve svém teamu měl 
dva srovnatelné kluky – Máru 
Müllera a Michala Staszowské-
ho, kteří jsou výkonnostně na 
stejné úrovni jako já, což nás 
nejen na tréninku obrovsky 
motivuje. Porazit se navzájem 

je úkolem každého z nás každý 
den, a to nás žene dopředu. Do 
jisté míry by se dalo říci, že oni 
jsou pro mě těmi nejobávaněj-
šími soupeři. Samozřejmě kluci 
z „Áčka“, Kryštof Krýzl, Honza 
Zabystřan a Ondra Berndt, jsou 
výkonnostně dál a porazit se je 
dá jen velice těžko.

Mohl byste sám o sobě říci, 
v čem jako závodní lyžař 
vynikáte a v čem máte naopak 
rezervy, na kterých je potřeba 
zapracovat?
Jsem jeden z těch sportovců, 
co hodně přemýšlí. Což má své 
určité výhody, ale samozřejmě 
i nevýhody. Myslím, že umím 
dobře rozložit riziko, vynikám 
tam, kde je stavba trati (rozlo-
žení branek) trochu náročnější. 
Na druhou stranu se někdy do-
kážu sám úplně psychicky roz-
ložit jen tím, že vše domýšlím 

do detailu. Někdy by bylo mno-
hem lepší prostě vypnout a jet. 
Ale myslím, že jsem s tím udělal 
veliký kus práce, je to znát.

Co dělá závodního lyžaře 
závodním lyžařem?
To je zajímavá otázka. Asi vá-
šeň pro rychlost, nebojácnost, 
ochota jít do něčeho po hlavě 
a věřit si, že to dobře dopadne. 
Taky nepořádnost. Znám hodně 
málo lyžařů, co si dělá ve skříni 
„komínky“.  Absence ve škole. 
Zároveň ale dospělost – míra 
určité sebereflexe, porozumění 
toho, co se děje v hlavě, v těle.

Jak probíhala letošní příprava, 
lišila se nějak od standardní 
přípravy (mimo pandemii)?
Byly tam drobné rozdíly, ale 
v zásadě nic příliš odlišného. 
Jezdili jsme mimo ČR na vý-
razně delší soustředění, protože 
jsme nevěděli, zdali bychom se 
mohli po návratu do Čech kvů-
li covidovým opatřením opako-
vaně vydat do zahraničí. I proto 
jsem letos na rozdíl od jiných let 
strávil na podzim tři týdny ve 
Švédsku, jež mi do závodní se-
zóny velmi prospěly. Co se lišilo 
výrazně, byla možnost závodit. 
Bylo méně závodů a závody, kte-
ré se pořádaly, byly provázeny 
přísnými hygienickými opatře-
ními včetně opakovaného tes-
tování, jež je velice organizač-
ně náročné. Na druhou stranu 
nejdůležitější bylo, že jsem mohl 
trénovat a mohl závodit, zatímco 
jinak bych musel být zavřený do-
ma. Takže si nemůžu stěžovat…

Je vůbec možné skloubit 
závodní lyžování s osobním 
životem, studiem?
Je to možné, ale nelze vše dě-
lat naplno. Já osobně k lyžová-
ní už šest let studuji Právnickou 
fakultu na Karlově Univerzitě. 
Musím konstatovat, že lyžování 
a studium se nemá moc v lásce. 

O medaili z MČR jsem snil dlouho
■ Ačkoli nejezdily lyžařské vleky a většina alpských lyžařů včetně malých závodníků nemohla letos v České 
republice lyžovat, trénovat a závodit, tak se Svazu lyžařů ČR podařilo vyjednat u ministerstva zdravotnictví výjimku 
pro pořádání Mistrovství České republiky dospělých v obřím slalomu a slalomu ve Špindlerově Mlýně. 

ROZHOVOR s… Martinem Štěpánem, závodním lyžařem ze Ski klubu Kralupy
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Ve slalomovém 
lese tyčí

Martinův tým bral ve slalomu všechny medaile.
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DENNÍ NABÍDKA:
 široký výběr zákusků
 vlastní výroba chlebíčků
 naše čerstvě grilované panini 10 druhů
 naše zapékanky 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“

Je to opravdu náročné. Sjezdové 
lyžování na vrcholové úrovni je 
něco, co vám zabere zhruba dvě 
stě dní v roce. Není to nemožné, 
ale je to extrémně náročné. Když 
odečtete dny strávené na lyžích 
a dny strávené studiem, moc dnů 
pro osobní zájmy už nezbývá…

Kdo je Vám tedy největší oporou?
Máma s tátou. V první řadě 
jsou to oni, kteří mé lyžování 
od mala financují a podporu-
jí. Sjezdové lyžování je velice 
finančně náročný sport a pro 
většinu lidí také velmi ztráto-
vý sport. Sponzoři se hledají 
velice těžko, jen opravdovým 
hvězdám pokryjí náklady vy-
dané na sezónu. Táta zároveň 
je pro mé lyžování ještě tako-
vým hnacím motorem. On byl 
ten, kdo se mnou od mala jez-
dil, on byl ten, co mě do konce 
žákovských let (14 let) trénoval 
a objížděl se mnou každý závod. 
Teď už je spíše v pozici něčeho, 
čemu bychom mohli říkat ma-
nažer. Zároveň mu lyžování 
také opravdu přirostlo k srdci. 
Angažuje se v orgánech Sva-

zu lyžařů, momentálně působí 
na pozici místopředsedy celé-
ho Svazu, což je funkce čestná 
(neplacená), jež mu bere veliké 
množství času. Když potřebuji 
v sezóně udělat nějaké důležité 
rozhodnutí ohledně lyžování, 
on je ten, koho požádám o radu.

Na začátku rozhovoru jste se 
zmínil, že jste si medailí z MČR 
splnil sen. Projel jste v tomto 
závodě Vaším posledním cílem 
v kariéře? Netajíte se tím, že 
končíte…
Je pravda, že jsem se po po-
sledním závodě letošní sezóny 
rozhodl svoji lyžařskou kariéru 
ukončit. Nastaly komplikace při 
ukončování mého studia a záro-
veň má lyžařská výkonnost ne-
stoupá do úrovně, která by dle 
mého názoru byla pro můj věk 
pro další setrvání u tohoto spor-
tu žádoucí. Tímto bych chtěl po-
děkovat všem, kteří mě podpo-
rovali, včetně Ski klubu Kralupy 
a Města Kralupy nad Vltavou.

Za všechny Kralupáky Vám 
musím poděkovat za skvělou 

reprezentaci města. Nicméně 
lyžováním žije celá Vaše rodina, 
bude tedy i nadále zastávat ve 
Vašem životě určitou roli?
Děkuji moc. Určitě ano, to člo-
věka jen tak neopustí. Myslím, 
že ani závodění mě takhle ná-
hle neopustí a příští rok si pár 
závodů dám. Ale bude to už jen 
pro zábavu, bez týdnů či měsí-
ců strávených tréninkem. Také 
mi přichází určité nabídky na to, 

abych někoho trénoval. Kdo ví, 
třeba se mi ještě splní ten sen, 
jet na Olympiádu, jen ne jako zá-
vodník… Závěrem je nutné ří-
ci, že když lyžování provozujete 
takhle celý život, tak jsou pro vás 
kamarádi z lyžování téměř jako 
rodina. Opustit lyžování na sto 
procent je tedy téměř nemožné.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

 ŠÉFREDAKTORKA

INZERCE

Kompletní rozhovor naleznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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MÁTE RÁDI VÍNO? PŘIJĎTE ZDARMA OCHUTNAT!!!
KAM? Na zahradu R. D. v Kralupech, u lesa Lutovníka.
KDY? Dle domluvy, třeba v rámci jarní procházky.
CO? Výběr z 50 lahvových vín z Moravy i ze zahraničí.
Od suchých po sladká, výborná vína za sklepní ceny.
Vybraná vína si můžete odnést, 
nebo Vám je dovezu.
Volejte na: 720 328 060. 
Pište na: petr.jelacic@seznam.cz.

Prvních deset zájemců obdrží navíc láhev vína zdarma :-).

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

VÝKUP A PRODEJ
NEMOVITOSTÍ

Ing. Jana Hlaváčová,
odhad ceny a první

konzultace ZDARMA.

Tel. 777 58 24 25,
jana@janahlavacova.cz.

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),  
pozůstalostí (mince, bankovky apod.), a dále obrazy (oleje i akvarely)

malíře Josefa Holuba.
Neplatíte žádné provize ani poplatky, nemusíte nikam jezdit, jsem přímý  

zájemce. 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.

Inzerci 
objednávejte na
tel. 702 286 625 nebo
inzerce@mestokralupy.cz.






