
KaSS zůstává v omezeném režimu. S jeho ředi-
telem Robinem Janošem se blíže podíváme na 
plány investiční akce 2. a 3 etapy rekonstrukce 
elektroinstalace a nahlédneme do činnosti  
instituce během pandemie.
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

N a posledním zastupitel-
stvu města byla po skonče-

ní prázdnin avizována veřejná 
debata se zástupci města, kte-
ří by měli občany blíže seznámit  
s plány v rozvojových lokalitách. 
Prozatím jsme oslovili městskou  
architektku Vlastu Poláčkovou, 
aby čtenáře seznámila s připra-
veností města na potenciální ná-
růst obyvatel. „Město od investorů 
požaduje především zajištění do-
pravní obsluhy včetně dostatečné 
kapacity parkování, mateřské ško-
ly a kvalitu veřejných prostran-
ství, včetně zeleně.“

Jsou Kralupy na masivní výstavby a nárůst 
obyvatel připraveny?
Já si myslím, že Kralupy nad Vltavou jsou 
město, které má velmi dobré předpokla-
dy pro větší rozvoj a zároveň které už asi  
20 let stagnuje na svém počtu obyvatel me-

zi 16 a 18 tisíci. Přitom má velice dobrou 
občanskou vybavenost, kterou průběžně 
zlepšuje. Problematika dopravy je řeši-
telná obtížněji. Je pravda, že role Kralup  
v přípražském prostoru se změnila a zatím-
co v minulých letech nebyly Kralupy pro 
bydlení tak atraktivní, tak teď možná bu-

dou, mohl by nastat příliv nových 
obyvatel. Kralupy budou muset 
dále pracovat na své vybavenosti 
v souvislosti s rozvojem konkrét-
ních lokalit, nedá se to vše předem 
připravit, taková ideální situace, 
že by se postavila někde předem na 
louce škola, a pak se kolem ní sta-
věly domy, samozřejmě neexistuje.

Zmiňovala jste, že se teď Kralupy 
stávají více atraktivní lokalitou. 
V čem ta atraktivita spočívá?
Je to zejména železniční dopra-
va, jež je takovou pupeční šňů-
rou do Prahy, takže by se Kra-

lupy mohly stát v podstatě předměstím 
Prahy zejména pro mladé lidi, kteří už to-
lik nevyužívají automobilovou dopravu.  
Lidé také jistě ocení občanskou vybave-
nost a rozvoj, který tu probíhá, například  
přestavbu centra.

Pokračování na str. 4

Jak nové výstavby ovlivní Kralupy
■ Zástupci města jednají s developery, kteří připravují projekty většího charakteru ve třech r 
ozvojových lokalitách. Jedná se o Lobeč (ÚS 02), Minice (ÚS 12, 13) a lokalitu „za nádražím“  
v centru města (ÚS 09). Poptávka po pozemcích, rodinných domech a moderním bydlení je vy-
soká, stejně tak ale i obava „starousedlíků“ z toho, jak se jejich okolí v důsledku výstavby změní.
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SRPEN

u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na 
akci „Oprava havarijního stavu střechy velké haly 
objektu zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou“ se 
zhotovitelem Ladislavem Nápravníkem, Velvary, ve 
výši 149 919 Kč vč. DPH.
u Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zajiš-
tění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákla-
dů s ní souvisejících“ se společností GasNet, s.r.o., 
Ústí nad Labem, na přeložku plynovodu v Husově 
ulici v Kralupech nad Vltavou. Předmětná přeložka 
je vyvolána v rámci stavby „Řešení zpevněných ploch 
v centru města – IV. etapa“.
u Rada města schválila výsledky výběrového ří-
zení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební 
opravy sociálních zařízení v budovách DPS, V Luhu  
čp. 1181 a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“ s dodava-
telem DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice, IČ: 07951264, 
za celkovou cenu 677 415,38 Kč s DPH.
u Rada města schválila uzavření SOD se spol. 
LORENC TZB spol. s r.o., Hořičky, na vypracování 
projektové dokumentace pro společné povolení 
stavby, v rozsahu prováděcí dokumentace akce 
„Obnova sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukro-
varu, Kralupy nad Vltavou“, včetně kontrolního roz-
počtu stavby a soupisu prací, inženýringu a žádosti 
o společné povolení, za celkovou cenu 105 000 Kč 
bez DPH.
u Rada města schválila záměr města pronajmout 
části pozemků parc. č. 152/1 a 152/2 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou (u tělocvičny V Zátiší) v rozsahu 3 m2, 
na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, 
za účelem umístění 1 ks Alzaboxu za nájemné 1 000 
Kč/měsíc. Odběr el. energie bude hrazen přímo pří-
spěvkové organizaci DDM Kralupy nad Vltavou.
u Rada města schválila uvolnění finanční částky ve 
výši 80 000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 

organizacím, pro Základní školu Jodlova, na pořízení 
lavic a katedry do třídy 2. stupně ZŠ, dle předložené 
žádosti ředitelky.
uRada města schválila podání žádosti o dar  
66 000 Kč na projekt „Výsadba stromů k akci re-
konstrukce ulice Čechova, Kralupy nad Vltavou,  
1. etapa“ z Pravidel pro poskytování darů obcím 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu na podporu výsadby stromů.
u Rada města vzala na vědomí informaci o hostová-
ní lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16 
v k. ú. Lobeček od 5. 7. 2021 do 19. 07. 2021.
u Rada města vzala na vědomí informaci Kulturního 
a společenského střediska v Kralupech nad Vlta-
vou o pořádání Farmářských trhů ve dnech: sobota 
24. 7. 2021, sobota 21. 8. 2021, sobota 18. 9. 2021 
a  sobota 16. 10. 2021 konaných na Palackého nám. 
(pěší zóna před MěÚ a v okolí fontány).
u Rada města schválila využití stávajících pěti pro-
dejních stánků pro některé prodejce a dále využití  
el. energie za sloupku na náměstí, případně z budo-
vy MěÚ, pro konání Farmářských trhů ve výše uve-
dených datech konání, a to za předpokladu úhrady 
spotřebované el. energie.
u Rada města vzala na vědomí informaci o zapojení 
příspěvkové organizace Městské muzeum Kralupy 
nad Vltavou do dotačního řízení MK ČR „Program 
udržitelnosti pro muzea II“.
u Rada města schválila uvolnění finanční částky 
ve výši 150 000 Kč z rezervy města určené příspěv-
kovým organizacím, pro Základní uměleckou školu, 
Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové orga- 
nizaci, na realizaci venkovní pochozí podlahové kry-
tiny, včetně zlepšení odtoku dešťové vody směrem 
od budovy, a pořízení nových vjezdových vrat s bran-
kou, dle předložené žádosti ředitele.

příjem inzerce do 19. 8. 2021
do 12:00; zasílání článků a pozvánek

do 19. 8. 2021 do 12:00.
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Upřesníme v zářijovém čísle 
Kralupského Zpravodaje.

�

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

veřejné jednání
zastupitelstva města

Kde je vůle, tam je cesta

FÉROVÝ ZPRAVODAJ

Z avázala jsem se k tomu, že Zpravodaj 
musí být vyváženým, nezávislým a ne-

stranným tiskem, jenž bude přinášet ak-
tuální informace o činnosti vedení města 
i jednotlivých odborů městského úřadu, 
o aktivitách místních spolků a organizací, 
zkrátka o všem podstatném, co se v Kra-
lupech a nejbližším okolí děje. Téměř dva 
roky jsem o výše uvedené usilovala v sou-

činnosti s redakční radou, spolupracovní-
ky z radnice a později i externími redakto-
ry a jsem přesvědčena, že čtenář si změny, 
kterou Zpravodaj prošel, všiml a kvitoval 
ji. Standardem se stalo publikovat objek-
tivní příspěvky včetně vyjádření několika 
respondentů (i opozičních), zajímavé a in-
formacemi nabité rozhovory, aktuální pří-
spěvky věnující se také „ožehavějším“ téma-
tům i alternativním názorovým proudům.

slovo šéfredaktorky�

■ Když jsem nastupovala na pozici šéfredaktorky KZ, slíbila jsem nejen 
sama sobě, ale také vám čtenářům a všem ostatním, kteří na tvorbě 
KZ participují, že se zasadím o zásadní změnu kralupského měsíčníku. 
Samozřejmě nechci hanit práci mých předchůdců, ale sama za sebe,  
a ve shodě se členy redakční rady, jsem vnímala potřebu zmírnit  
PR radnice a naopak vyvinout co největší snahu o co nejobjektivnější 
informování o dění ve městě.
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OBSAH JE DŮLEŽITÝ
Nebála jsem se větší délky příspěvků, prio- 
ritou pro mě vždy bylo naplnění žurnalis- 
tických principů, jejichž aplikace do pra-
xe měsíčníku není jednoduchá, stejně tak 
i udržení si profesionální úrovně. Když na-
hlédneme do historie Zpravodaje, ani ne-
musíme moc pátrat, aniž bychom se do-
zvěděli, že úlohou měsíčníku bylo většinou 
nekriticky prezentovat činnost vedení měs-
ta, velice často se tedy psalo pouze o tom, 
co se kde povedlo a kým a kdo má na tom 
největší zásluhy. Bohužel svět nebyl, ne-
ní a nebude pouze růžový nebo černobílý 
a žádný člověk není neomylný. 

CHYBY JSOU SOUČÁSTÍ CESTY
Nikdy jsem nechtěla posilovat neúctu k čin-
nosti vedení města a lidem prostřednic-
tvím KZ předkládat, že za chyby se platí. 
Naopak, ale stojím si za tím, že městské 
periodikum musí lidem představit i veške-
rá úskalí, která s sebou menežování města 
přináší, že se občas něco nepodaří, že se 
někdy šlápne vedle a že to vše má své důvo-
dy, jež se dají vysvětlit. Také já jsem během 
svého působení několikrát chybovala, vždy 
jsem se slušně omluvila, vzala si ponaučení 
a s respektem pokračovala dál. Uvědomuji 
si, jakou zodpovědnost jsem jako šéfredak-
torka měla v rukách a že právě ona důležitá 
zodpovědnost by se měla promítat v řád-
cích Zpravodaje. Abych vás ujistila, že si 
tady pouze neodkládám nějaké mé názo-
ry, dokáži vám, že všechny výše uvedené  
myšlenky mají podporu přímo v legislati-
vě. Dovolím si citovat z webových stránek 
Ministerstva kultury:

„Dne 1. listopadu 2013 nabyl účin-
nosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým 
se mění zákon č. 46/2000 Sb., o prá-
vech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku a o změně ně-
kterých dalších zákonů (tiskový 
zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů. Tímto zákonem došlo k úpravě  
tzv. „radničních periodik“.

Uvedená novela tiskového záko-
na byla přijata za účelem zavedení 
opatření proti zneužívání radnič-
ních periodik.

Naplnění úkolu spočívalo v zave-
dení opatření, jež budou směřovat 
k úpravě vydávání periodického 
tisku orgány územních samospráv-
ných celků, ve smyslu poskytování 
objektivních a vyvážených infor-
mací s výslovným zakotvením po-
žadavku objektivity a vyváženosti 
informací šířených veškerými infor-
mačními prostředky.

Cílem změny tiskového zákona je 
zajistit objektivní informovanost 

občanů územních samosprávných 
celků o činnosti a průběhu jednání 
jimi volených zástupců.“ 

Na druhou stranu se nebojím přiznat, 
že je potřeba prezentovat město v dobrém 
světle, lidé jsou totiž čím dál tím kritičtější 
a zlejší, a proto máme právě prostřednic-
tvím Zpravodaje možnost trochu zmírnit 
negativistický pohled na svět, navést čtená-
ře k tomu, aby se rozhlédli kolem sebe a za-
čali si všímat také kladů. I v tomto ohledu 
vždy bylo mojí snahou najít onu správnou 
vyváženost, nikoli nadřazenost.

Tato moje činnost měla maximální pod-
poru v redakční radě, pro připomenutí – 
složenou členy napříč politickým spektrem, 
kteří za mnou vždy stáli a s nimiž jsme vždy 
našli způsob, jak nejlépe dané téma odpre-
zentovat. Cesta to byla složitá, však jsme se 
také vydali po cestě nové, nevyšlapané. Ně-
kdy se nám šlo snadno, někdy jsme museli 
zabrat, abychom se přiblížili k cíli.

SMĚR MUSÍ BÝT ZACHOVÁN
Já už jsem do něj bohužel nedošla. Lépe 
řečeno, došla jsem do svého možného cí-
le, tam, kam mě mé nohy dokázaly dovést. 
Cíl je totiž relativní pojem, ona cesta je cíl. 
Lepší je snad nebýt na jeho konci, ale po-
kračovat dál, sbírat nové podněty, skákat 
přes kaluže a být vytrvalý i trpělivý záro-
veň. Jedině tak, jak já to cítím, se můžeme 
posouvat dál.

Průběh mé cesty byl ovlivněn několika 
překážkami, jež jsem již několikrát v KZ 
uvedla – mateřské a pracovní povinnosti, 
které musely fungovat v součinnosti, covi-
dová situace či následování a neuhýbání 
v onom zvoleném směru.

Tyto nevyhovující a velice náročné pod-
mínky mne dovedly k rozhodnutí ukončit 
svou profesní dráhu v Kralupském Zpra-
vodaji. Děkuji všem, kteří po mém boku 
kráčeli, pomáhali vytvářet čtivý a hod-
notný obsah. Děkuji všem, s nimiž jsem 
měla čest spolupracovat, moc ráda bych 
všechny jmenovala, to by bylo ovšem na 
samostatný příspěvek ;-). Ti, kdo toto mé 
rozloučení čtou, se v textu jistě najdou. Bu-
du nesmírně ráda, když zůstaneme v kon-
taktu, o to víc mne těší, že se nadále mohu 
v Kralupech potkávat s těmi, které jsem 
skrz Zpravodaj poznala, s nimiž jsem pra-
covala. Během mého působení jsem navá-
zala nová přátelství, i za tuto skutečnost 
jsem nesmírně vděčná. Děkuji za příleži-
tost být vaší šéfredaktorkou, děkuji také 
vám čtenářům za přízeň, slova podpory 
i konstruktivní kritiku. Mým posledním 
přáním je, aby moji následovatelé navá-
zali na směr a rozpracovanou práci, kterou 
jsem reprezentovala s výše uvedenými spa-
rring partnery včetně grafika, korektorky, 
kolegyní zajišťující inzerci a kolegyní sta-
rající se o celý chod měsíčníku.

Na viděnou i na slyšenou .
KARMELA

Zpozice předsedy re-
dakční rady ZPRA-

VODAJE bych chtěl vy-
slovit poděkování za 
odvedenou práci, kterou 
odcházející šéfredaktor-
ka Karmela Spejchalová odvedla v jed-
nadvaceti vydáních kralupského měsíč-
níku. Být nositelem změn a procházet 
konfrontacemi se zakořeněnými zvyky 
a rutinou není jednoduché, stejně jako 
ctít principy, profesní standardy, kritéria 
objektivity i vyváženosti a právo na in-
formace i v záležitostech, jež jsou kon-
troverzní a nepříjemné. Téměř dvouletá 
práce „naší Karmely“ bude jistě zúroče-
na jejími následovníky. Pevně věřím, že 
se s maminkou dvou malých ratolestí 
budeme v budoucnu potkávat i nadále 
prostřednictvím mediálních výstupů. Aby 
město rostlo, a to nejen materiálně, ale 
i duchovně, musí dbát na to, aby profes-
ně zdatní a vzdělaní lidé nerezignovali 
na veřejné dění. K hlubšímu zamyšlení 
nás může společně dovést i myšlenka 
dnes takto často skloňovaného a vzpo-
mínaného spisovatele a novináře George 
Orwella: „Žurnalistika znamená otištění 
toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otiště-
né. Všechno ostatní je public relations.“

JINDŘICH KOHM

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY KZ

Karmela 
Spejchalová
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Dokončení ze str. 1
Jak to změní charakter města, pokud 
velká část obyvatelstva bude orientovaná 
více na Prahu než na Kralupy?
Nemyslím si, že by Kralupy byly jen noclež- 
nou. Mladí lidé budou v nových lokalitách za-
kládat nové rodiny, zakoření ve městě, protože 
s malými dětmi nemohou cestovat každý den 
mimo město. Takže tam vzniknou nové komu-
nity. Je to nejlepší období života na navazo-
vání vztahů a získávání vztahu k tomu místu, 
kde žijí. Když Kralupy budou mít dobrou škol-
skou vybavenost, tak tam budou děti zůstá-
vat. V tom přílivu mladých lidí vidím úžasný  
potenciál i pro společenský život ve městě.

Jaká je tedy aktuální situace s kapacitou 
základních a mateřských škol? Přibydou s vý-
stavbou také nové MŠ a ZŠ pro nově příchozí?
Mateřská škola je vybavenost, jež je  
pokládána za úplně základní. Ve všech hlav-
ních rozvojových lokalitách by měla škol-
ka vzniknout a ve všech případech se na 
jejím vzniku bude podílet právě investor. 
U základních škol je potřeba udělat bilanci 
s ohledem na předpokládaný vývoj počtu 
obyvatel, a to v širším kralupském regionu. 
Tady máme ještě trochu času než se výstav-
ba zrealizuje a než děti vyrostou. 

Je na příliv obyvatel připravená také 
dopravní infrastruktura města? 
Pokud bude rozvoj nových lokalit rychlejší 
než rozvoj dopravní infrastruktury, tak ně-
která krizová místa, která už dnes ve měs-
tě jsou, budou zatížena ještě víc. Zatímco 
u Minic a u Hostibejku je plánované řešení 
v dohledné době reálné, tak centrum bude 
mít sice nové připojení, ale to další, s čím 
počítá územní plán, což je nový most a tune-
lové propojení do centra, je opravdu hudbou 
budoucnosti. Centrum by v tomto případě 
mohlo být opravdu zatížené.

Jak bude rozvoj dopravní infrastruktury 
probíhat?
Je třeba říct, že doprava je vždy tvořena 
dopravou tranzitní, která v současné době 
městem projíždí, a dopravou místní, které 
se nezbavíme, protože lidé potřebují dojet 
do místa svého bydliště nebo za službami. 
Co se týče té tranzitní dopravy, v dnešní do-
bě je to silnice II/101, jež vede skrz Kralu-
py. S obchvatem budeme mít pět možností, 
jak se dostat do města, tím dojde k rozděle-
ní zátěže a nikoli ke kumulaci. A co se týče 
vnitřku města, tam je to složitější, ale 
i tady územní plán předpokládal zlep-

šení, které je ovšem technicky ná-
ročnější a více vizionářské. Nic-
méně věřím, že v budoucnosti, 
i když vzdálenější, bude reali-
zováno. Jedná se o nový most, 
který z centra města směřuje 
do ulice Třebízského. V územ-
ním plánu jsou dále navrženy 
tunely - propojení z centra do pro-
storu před poštou a pod železniční 
tratí u Barev Laků. 

Budou zajištěné nové příjezdové cesty 
do třech nejvýznamnějších rozvojových 
lokalit, nebo postačí ty, které už tam jsou?
V Minicích spoléhám na to, že velký vliv 
bude mít Nehošťská ulice (nová příjezdo-
vá komunikace vedoucí směrem na Nehošť 
k novému obchvatu města), která umožní 
v případě potřeby vyhnout se Hybešově uli-
ci i centru. Je navrženo také nové odbočení 
z Hybešovy k nové výstavbě, aby se nemuse-
lo jezdit jen ulicí Ke Studánce. Na Hostibejk, 
tam je také nevyhovující přístup, je v územ-
ním plánu i územní studii navržena nová 
výstupní komunikace, jež výstavbu podmi-
ňuje. Obě jsou požadovány alespoň částečně 
po investorovi. Co se týče centra, tam se po-
čítá se sjezdem z obchvatu II/101, ale pokud 
nebudeme mít most a nebudeme mít tunel, 
tak tady narážíme na limit v podobě ulice 
Jodlovy a křižovatky s Mostní ulicí.

Jak se výstavba dotkne životního 
prostředí?

Tam je to zase vázáno hlav-
ně na dopravu, v tomto pří-
padě znečištění bude vyšší. 
Jinak si myslím, že čištění 
odpadních vod lze zajistit. 

V současné době se zpraco-
vává studie právě na prověření 

kapacitních možností kralupské 
čistírny. I v plochách nové výstavby se 

počítá s novými plochami zeleně, jsou na to 
i ukazatele ve vyhlášce, na určitou plochu 
bydlení musí být určitá plocha veřejného 
prostranství a zeleně. 

Co se týče služeb, bude ve městě dostatek 
obchodů i po příchodu nových obyvatel, resp. 
počítá se s navýšením počtu větších obchodů?
Očekávala jsem, že u nádraží nějaká část 
plochy zůstane zachována pro obchodní 
funkci. Zřejmě to pro investory není zají-
mavé. Doufám, že tam bude fungovat ně-
kolik menších jednotek. Na druhou stranu, 
když služby poskytují pouze malé obcho-
dy, pomáhá to prosperitě obchodů kolem  
náměstí, což je zase žádoucí. 

Mohl by i přesto nějaký supermarket  
v Kralupech v dohledné době přibýt?
Uvažuje se, že obchodní vybavenost společ-
ně s parkovacím domem by mohla vznik-
nout při Nádražní ulici. Zde by mohlo být 
i větší zařízení typu supermarket. Ale za-
se je to o tom, jestli to bude výhodné pro 
investora. Nedávno město nabízelo menší 
plochu v Minicích u vlakové zastávky, což je 
pro středně velký supermarket dostačující, 
ale není o to zájem. Město může zvýhodnit 
podmínky pro vstup investora, ale jinak se 
to ponechává vývoji trhu.

Je podle Vás ještě něco, co nebylo 
s investory řádně dořešeno?
Město jedná s jednotlivými investory na mno-
ha úrovních. Schází se s nimi vedení města, 
rada, město má komisi pro rozvoj, kde inves-
toři představují své projekty. Všichni o pro-
jektech přemýšlí a snaží se odpovídat právě 
na tuto otázku. U třech nejvýznamnějších 
projektů, o kterých jsme hovořili, už byla ví-
ceméně zodpovězena. Požadavky již byly za-
dány investorům a oni se na to snažili reago-
vat. Město od investorů požaduje především 
zajištění dopravní obsluhy včetně dostatečné 
kapacity parkování, mateřské školy a kvalitu 

veřejných prostranství, včetně zeleně.
VERONIKA ELZNICOVÁ, REDAKTORKA KZ

Jak nové výstavby ovlivní Kralupy
ROZHOVOR s… Vlastou Poláčkovou, architektkou, členkou Komise výstavby a rozvoje města

Kompletní rozhovor naleznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

VYJÁDŘENÍ TISKOVÉ  
MLUVČÍ KRAJSKÉ SPRÁVY  
A ÚDRŽBY SILNIC STŘ. KRAJE 
K REALIZACI OBCHVATU 
(ke dni 24. 6. 2021)

Stavba  II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 
– D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou  je ve 
fázi vydání stavebního řízení na hlavní trasu. Reali-
zace stavby je podmíněna dokončením investorské 
přípravy a současně realizace navazujících etap, tj. 
 II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, 
I. etapa – D7 MÚK Středokluky – Obchvat Kralup 
nad Vltavou,
 II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, 
III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK 
Úžice, a to s v souladu s podmínkami stanovenými  
v procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostře-
dí a pravomocným územním rozhodnutím.

URYCHLENÍ STAVBY OBCHVATU KRALUP NAD 
VLTAVOU TAK NENÍ A NEMŮŽE BÝT SPOJENO 
S JAKOUKOLIV DEVELOPERSKOU AKTIVITOU.

PETRA KUČEROVÁ,
 TISKOVÁ MLUVČÍ KSUS
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O prava bude realizována v rámci 16 sta-
vebních objektů a stávající projekt po-

čítá s rozdělením do 9 etap. V pravém jízd-
ním pásu dálnice, směr Ústí nad Labem, 
se bude pracovat v km 3–5,1 a dále v km 
5,12–12,12, celkem tedy na úseku dlouhém 
více jak 9 km. V opačném směru na Prahu 
to bude úsek dlouhý 6 km. Opravovat se 
budou v různém rozsahu nejen konstrukční 
vrstvy vozovky (např. v km 3–5,1 se bude 
měnit pouze obrusná vrstva), ale i větve 
MUK EXIT 9 Úžice.

Obnoveno bude rovněž vybavení komu-
nikace, svodidla při obou krajnicích, smě-
rové sloupky, svislé a vodorovné dopravní 
značení. Budou upraveny přístupy k SOS 
hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél PHS. 
V úseku km 5,1– 9,2 bude vybudováno po 
obou stranách dálnice nové oplocení, které 
zde doposud chybělo. V levém jízdním pá-
su proběhne výstavba 2 nových zálivů pro 
nouzové zastavení.

V rámci jednotlivých plánovaných etap 
dojde i na mosty. Ačkoli jsou podle hod-

V Postřižíně začne od 1. 7. 2021 investiční akce tý-
kající se výstavby kruhového objezdu na silnici číslo 
II/608 (ulice Teplická). Výstavba potrvá do konce 
letošního roku.

Termíny akce:

O prava horkovodní trasy Masaryko-
va ulice, kterou realizuje společnost 

Tamero Invest s.r.o., je další etapou po-
stupné rekonstrukce původních rozvodů 
tepla ve městě. Rozsah této etapy je dán 

ucelenou částí potrubní větve vedoucí od 
křižovatky Mostní ulice pokračující v ce-
lé délce ulice Masarykova. Rekonstruk-
ce zahrnuje kompletní výměnu potrubní 
trasy včetně všech uzavíracích armatur 

a izolací za nové předizolované potrubní 
díly.

V rámci rekonstrukce se postupně ruší 
původní podzemní šachty sloužící pro ob-
sluhu tehdejších uzavíracích armatur. Ča-
sově je realizace naplánována mimo topné 
období, tak aby byly nové rozvody dokonče-
ny a zprovozněny před zahájením podzimní 
topné sezóny. „Původní trasa horkovodu 
protínala linii stromořadí stávajících javo-
rů. S investorem bylo domluveno, že novou 
trasu povede v okraji chodníku, přičemž 
došlo k jeho rozebrání. Chodník byl však 
v důsledku nájezdů osobních vozidel místy 
nerovný, takže po dokončení této realizace 
dojde k jeho přebudování a zpevnění pro-
blematických míst,“ konstatuje místosta-
rosta Vojtěch Pohl.

V části Lobeček jsou rekonstruovány ještě 
další dvě menší trasy, jež jsou však situované 
mimo exponované lokality, jedná se o trasy 
vedoucí do areálu Montaka a Valsabbia. 

Opravy na dálnici D8
■ Na dálnici D8, v její středočeské části u Prahy, je na začátek července 
naplánovaná rozsáhlá oprava pravého i levého pásu dálnice v celé jejich šíři. 
Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné 
užívání, neboť úsek mezi Zdiby a Úžicemi byl uveden do provozu již v roce 
1993, zbývající část opravovaného úseku za MUK Úžice v roce 1996.

nocení ve velmi dobrém stavu (stupeň 2) 
nebo dobrém stavu (stupeň 3), proběhnou 
na nich v různém rozsahu opravy a sanač-
ní práce, aby se předešlo jejich další rychlé 
devalvaci, a tím k prodloužení jejich život-
nosti. Pracovat se bude například na příslu-
šenství mostů, mostních závěrách, římsách 
atd. Oprava se neobejde bez dopravního 
omezení.

V závislosti na aktuálně realizovaných 
etapách stavby bude doprava vedena v re-
žimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. Při opravě 
povrchu větví MUK Úžice musí řidiči také 
počítat s vedením dopravy po značené ob-
jízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu 
a omezení rychlosti v úsecích s dopravním 
omezením se zde počítá s úsekovým měře-
ním rychlosti. To by mělo přispět ke zklid-
nění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpeč-
nost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU V OBCI POSTŘIŽÍN OD 1. 7. 2021

Rekonstrukce horkovodu v Lobečku potrvá do konce léta

Provoz na silnici II/608 bude řízen kyvadlově, a to 
prostřednictvím semaforů. Autobusová doprava bude 
i nadále obcí Postřižín projíždět a na tamní autobusové 
zastávce stavět.

I. etapa
1. 7. 2021 – 29. 8. 2021 
(jedna půlka)

II. etapa
30. 8. 2021 – 19. 12. 2021 
(druhá půlka)
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Ulice Masarykova  
v Lobečku
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S ředitelem KaSSu Robinem Janošem 
se blíže podíváme na plány investič-

ní akce hrazené z přebytku hospodaření 
města a nahlédneme do činnosti instituce 
během pandemie. 

Mohl byste čtenářům blíže představit 
plány výše uvedené akce?
V červnu jsme pro veřejnost uzavřeli vel-
ký sál kulturního domu, ve kterém obvykle 
probíhají koncerty a divadelní představení. 
Čeká nás dlouho skloňovaná 2. a 3. 
etapa rekonstrukce značně zastara-
lých částí původních rozvodů, jež by 
měla trvat do konce tohoto roku. Dojde 
tedy k obměně elektroinstalace na malém 
i velkém sále a v prostoru šaten a baru. KaSS 
má projít celkem pěti etapami, první etapa 
za částku 3,2 mil. Kč proběhla v roce 2018, 
kdy došlo k rekonstrukci rozvodny včetně 
přívodů k podružným rozvaděčům. Čtvrtá 
etapa by měla zahrnovat obměnu elektroin-
stalace v kině Vltava vč. šaten, v prostorech 
loutkového sboru Rolnička a v kancelářích 
nad prostorem šaten. Poslední pátá etapa 
se bude týkat venkovních prostor zahrady  
vč. venkovního sociálního zařízení.

Proč se pro některou z plánových etap 
nevyužil čas během lockdownu, kdy byl 
KaSS pro veřejnost uzavřen?
Moc jsme si přáli využít pandemické situace 
k tomu, aby došlo alespoň k jedné etapě re-
konstrukce a nebyl ovlivněn provoz KaSSu ve 
chvíli, kdy již můžeme přivítat návštěvníky. 
Ovšem úředně to není zas až tak jednoduché 
a já si opravdu nemohu stěžovat, že někde 
něco vázlo. V únoru po uzavření rozpočtů 
2020 ze všech rezortů se teprve zjistilo, ko-
lik a kde zbylo financí, v březnu zastupitelé 
odsouhlasili převedení přebytku financí na 
naší akci, zahájilo se výběrové řízení a v červ-
nu se podepisovala smlouva se zhotovitelem 
akce. Všechno to má jistou posloupnost, kte-
rou nelze navzdory našim přáním urychlit. Já 
jsem ve výsledku moc rád, že roky očekávaná  
rekonstrukce bude zahájena ještě letos.
Jak se v minulosti nevyhovující 
elektroinstalace projevovala? A může po 
rekonstrukci samotný divák poznat, že je 

zařízení kvalitnější?
Již několik let po sobě revizní technik ne-
doporučoval, aby provoz za takových okol-
ností běžel, požadoval mnoho změn, do-
poručoval, co vše je potřeba zajistit, aby 
to splňovalo dané normy. Problémy mohli 
v minulosti zaznamenat také samotní ná-
vštěvníci. Zařízení bylo mnohdy slyšet. 
Kolikrát už nestíhala ani aparatura. Di-
vákům a posluchačům bychom tedy měli 
zprostředkovat kvalitnější zvuk, nikde by 
nemělo nic šumět, kvalita by se měla od-
razit i ve vizuálním dojmu, nikde by nemě-
lo nic problikávat. Kolikrát se v minulosti 
technik chytal za hlavu a modlil se, aby ně-
která z přetěžovaných lamp v danou chvíli 
neodešla. Divák si tehdy možná myslel, že 
byly určité výpadky součástí představení. 
Současný stav navíc nesplňuje ani bezpeč-
nostní normy, po rekonstrukci se tak eli-
minuje např. možný zkrat. Budeme si moci 
dovolit prostory vybavit novým, moder-
nějším a zároveň úspornějším osvětlením, 
měli bychom dostat např. nové stmívače. 
Očekáváme tedy markantní úsporu ener-
gií. Přídavkem bude nová výmalba rekon-
struovaných prostor, jež tímto dostanou 
čistý nádech.

Tyto změny jsou jistě zásadní i pro všechny 
vystupující, že?
Ano, mnozí koncertující kolikrát potřebují 
lehce předimenzovanou aparaturu a my jim 
tento požadavek budeme schopni po rekon-

strukci splnit. Někteří interpreti dokonce 
měli ve smluvních podmínkách, že musí-
me splňovat určitý technický standard, což 
jsme si několikrát nedokázali vzít na triko, 
aby se vystupujícím něco z aparatury ne-
pokazilo. Ono je to logické v tom, že kapely 
mají stále větší nároky na zvuk i na osvětle-
ní, aby vytěžily ze svého vystoupení maxi-
mum a návštěvníkům zprostředkovaly co 
největší zážitek. Do této doby tedy hrozil 
výpadek při produkci, což byl pro nás vel-
ký strašák, kdyby koncertující nebo herci 
nemohli své vystoupení dokončit. Přestože 
budeme mít ještě na nějakou dobu velký sál 
uzavřen, rekonstrukce elektroinstalace je 
krokem dopředu, abychom mohli na scénu 
pozvat i větší tělesa.

Řeč byla doposud o velkém sále, jaký 
bude provoz v kinosále ve 2. pol. roku 
2021?
Kino by ve druhém pololetí mělo fungovat 
bez omezení. Navíc plánujeme do kinosálu 
přesunout některé kulturní akce a kon-
certy menšího charakteru, vyjma diva-
delních představení, která se tam bohužel 
logicky nevejdou. Již máme vyzkoušeno, 
že je možné do tohoto prostoru postavit 
pódium a sál i akusticky menším koncer-
tům přizpůsobit. Abych byl konkrétní, tak 
v září se do kinosálu přesune festival Sei-
fertovy Kralupy včetně koncertu Prague 
Rhythm Kings (profesionální orchestr za-
bývající se originální interpretací jazzové 
a populární hudby mezi léty 1923–1932) 
a vystoupení zpěvačky Lenky Dusilové. 
V říjnu a v listopadu bychom rádi přivítali 
violoncellistu Jiřího Bártu, hobojistu Vi-
léma Veverku i zpěvačku a kytaristku Vě-
ru Martinovou. Prostor kinosálu bychom 
dále rádi nabídli Kralupskému talentu. 
Plánovaná vystoupení hudebních skupin 
Čechomor a 4TET s Jiřím Kornem bude-
me muset chtě nechtě odložit na další rok. 
Pro velká divadelní představení budeme 
připravovat náhradní termíny do příštího 
kalendářního roku.
Dostaňme se ale také k Vám. Jak se 
cítíte jako nově úřadující ředitel v této 
pandemické době a posléze i v době 

Rekonstrukce elektroinstalace 
je krokem dopředu
■ Ačkoli se pomalu rozvolňují covidová opatření pro kulturu, KaSS pojede ve 2. pololetí stále v omezeném režimu. 
Započala totiž již dlouho plánovaná rekonstrukce původní elektroinstalace. „Divákům a posluchačům bychom měli 
zprostředkovat kvalitnější zvuk, nikde by nemělo nic šumět, kvalita by se měla odrazit i ve vizuálním dojmu, nikde 
by nemělo nic problikávat.“

ROZHOVOR s… Robinem Janošem, ředitelem Kulturního a společenského střediska Kralupy

Velký sál se dočká 
návštěvníků až v příštím roce.
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dlouho očekávané rekonstrukce. Moc 
vizionářských příležitostí jste tedy 
doposud nemohl využít…
Do této funkce jsem vstoupil, když se kultu-
ra po první vlně pandemie trochu probírala, 
ale rázem byla druhou vlnou opět utlume-
na. Zažil jsem v součtu asi měsíc produkcí. 
Nebylo toho prozatím moc, na čem bych 
se mohl třeba programově realizovat ne-
bo podílet. Doposud jsem se zaobíral spíše 
administrativními úkony a záležitostmi, ja-
ko je každodenní chod této instituce, řešil 
jsem a stále řeším různé personální obmě-
ny. Snažím se o efektivnější spolupráci s do-
davateli – např. jsme změnili poskytovate-
le internetu a pevných linek, což zároveň 
přineslo markantní ekonomickou úsporu. 

Další výdaje se nám daří omezovat i díky 
střízlivějšímu způsobu nakládání s energie- 
mi. Bylo potřeba sestavit různé nové směr-
nice, z nichž třeba ta týkající se výlepů na 
městských plochách dává jasnou stopku tzv. 
„šmejdům“, kteří by v našem městě pláno-
vali své nekalé praktiky. S kolegy jsme se 
pustili do úprav malého sálu svépomocí, 
učinili jsme estetické změny ve foyer, veli-
kých změn doznala zahrada, jejíž všechny 
hrací prvky byly zrenovovány, aby plnily 
svůj účel a zároveň podmínky revize, stro-
my byly odborně prořezány. Obnovili jsme 
dlouho zašlou tradici farmářských trhů na 
náměstí, v mezičase pracujeme na novém 
vzhledu předsálí kina a v neposlední řadě 
ladíme poslední střípky v mozaice Kralup-

ského kulturního léta 2021. Samozřejmě 
i tyto činnosti jsou nějak časově náročné 
a zabírají přirozenou část mých pracovních 
aktivit. Za běžného provozu bych určitě ne-
měl tolik prostoru toto vše řešit. Ono se to 
zvenčí nezdá, ale v kanceláři přes zimu byl 
a stále trvá kvalt už jen se samotným pro-
cesem vracení zakoupených vstupenek. 
Veškerá storna byla a jsou ubíjející pro nás 
i pro majitele vstupenek, kterým děkujeme 
za trpělivost v době pandemie a vstřícnost 
při jednání. Nemalou agendu naší práce ny-
ní představuje např. vracení vstupného za 
taneční, které se týká cca 170 mládežníků 
z Kralup a okolí.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VYZÝVÁ DLUŽNÍKY K UHRAZENÍ 
NEDOPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
Žádáme majitele psů, aby uhradili poplatek ze psa nejpozději do 31. 7. 2021. Sazby místního poplatku ze psa 
stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích. Pro jednodušší orientaci uvádíme sazby 
poplatku ze psů v níže uvedené tabulce.
Výše uvedené nedoplatky je možné uhradit dvěma způsoby, a to v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kralupy 
nad Vltavou nebo bezhotovostním převodem na účet města č. 19-624171/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 
Za účelem identifikace platby je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem daně, případně uveďte čtyřčíslí 
1341 včetně jména a příjmení poplatníka, na kterého je pes přihlášen.

Výše poplatku za 1 psa 
Výše poplatku za 2 a více 

psů téhož majitele

a) v bytových domech o min. 3 bytech (celé město) 1 000 Kč 1 500 Kč

b) v rodinných domech s max. 2 byty 
(Kralupy nad Vltavou, Lobeček a Mikovice) 

200 Kč 700 Kč

c) v rodinných domech s max. 2 byty 
(Minice a Zeměchy) 

200 Kč 700 Kč

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

• v domech uvedených pod písm. a) 200 Kč 300 Kč

• v domech uvedených pod písm. b) 200 Kč 300 Kč

• v domech uvedených pod písm. c) 100 Kč 300 Kč

REZERVACE MOŽNÉ I NA 4 MĚSÍCE DOPŘEDU
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Aktuální informace na www.mestokralupy.cz.

Od 10. 5. je opět volný vstup pro veřejnost přes hlavní vchod MěÚ, otevřeny pro 
veřejnost jsou rovněž garáže.

ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

Městský úřad
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

12:00 – 15:00

Infocentrum, podatelna
08:00 – 12:00
12:45 – 18:00

8:00 – 11:15
12:00 – 15:00

08:00 – 11:15
12:00 – 15:00

 8:00 – 14:00

Občanské průkazy, pasy
08:00 – 12:00 
12:45 – 18:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Odbor dopravy
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Pokladna
08:00 – 12:00   
12:45 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 –15:00

Centrální spisovna (archiv)
08:00 – 12:00   
13:00 – 17:00

08:00 – 11:15 
12:00 – 15:00

Garáže pondělí–pátek  vjezd do garáže od 7:45 hod.

pondělí, středa vjezd do 17:30, výjezd do 18:00

úterý, čtvrtek vjezd do 14:30, výjezd do 15:00

pátek vjezd do 13:30, výjezd do 14:00

V infocentru MěÚ Kralupy nad Vltavou 
je v prodeji nová 

TURISTICKÁ VIZITKA 
KRALUP

cena 12 Kč.
Dále nabízíme stolní kalendář 

MÍSTOPIS MĚLNICKA 
2022 

s dobovými fotografiemi, cena 50 Kč. 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PARKOVIŠTĚ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
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R ekonstrukce mostku Na Velvarské sil-
nici znemožňuje po objízdné trase ulicí 

Hybešova vjezd nákladním automobilům. 
Někteří řidiči neustále porušují tento plat-
ný zákaz a objízdnou trasou pro osobní au-
tomobily do 3,5 tuny a pro danou autobu-
sovou dopravu jezdí.

V květnovém čísle jsme informovali 
o tom, že již v dubnu bylo plánováno zahá-
jení kontrol středočeské dopravní policie, 
která vlastní speciální vybavení pro kon-
troly nákladních vozidel. Tento speciali- 
zovaný útvar PČR, jemuž by mělo být po-
skytnuto zázemí v areálu Barvy Laky, by 
měl provádět kromě kontroly dodržová-

ní dopravního značení například i měření 
a vážení nákladních vozidel či ověřování, 
zda profesionální řidiči dodržují povinné 
pauzy. Doposud (tzn. 17. 6.) se tak nestalo. 

Vyjádření tiskové mluvčí 
Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje
Ohledně dopravně inženýrského opatření 
v Kralupech nad Vltavou iniciovala Policie 
ČR na konci června jednání zástupců poli-
cie a všech zúčastněných stran, neboť jsme 
provedeným šetřením zjistili nedostatky 
v dopravním značení objízdné trasy v rámci 

prováděné rekonstrukce, které brání po-
licii v řádném dohledu nad dodržováním 
dopravních předpisů.

 Na jednání jsme žádali o uvedení věci do 
souladu s příslušnými předpisy. Až poslé-
ze bude možné, aby se kromě speciálních 
kontrol nákladních vozidel (dodržování do-
by řízení, bezpečnostních přestávek a do-
by odpočinku, nedodržování povinnosti 
při přepravě nebezpečných věcí a dalších 
směrnic, kontroly hmotnosti jízdních sou-
prav) policisté zaměřili i na nerespektování 
dopravního značení.

POR. MGR. MARKÉTA JOHNOVÁ, DIS.,

KOMISAŘ

Oproti předchozím rokům bude zimní stadion 
otevřen také během léta, je tato naplánovaná 
změna kvůli dlouhé covidové pauze?

Zimního stadion byl každoročně (až na vý-
jimky) uzavřen v dubnu a znovu otevřen 
v srpnu/září. Přes léto byl jeho provoz po-
zastaven nejen z ekonomických důvodů, 
ale také z provozních (přesun zaměstnanců 
na koupaliště, údržbové práce, dovolené). 
Letos jsme se rozhodli provoz zimního sta-
dionu podržet i přes prázdniny. Je to právě 
z důvodu velké covidové pauzy. Kluby, které 
jej pro svoji činnost potřebují (HK Kralupy, 
krasobruslení), měly velký zájem o sporto-
vání i v průběhu letních prázdnin, a tak jsme 
se jim snažili vyjít vstříc a ponechali jsme 
ledovou plochu v provozu, aby si mohli co 
nejvíce zmeškaných dní na ledě vynahradit.

Jak se Vám tedy podaří organizačně i finančně 
provoz ledové plochy během prázdnin zajistit? 

Podařilo se nám domluvit se zaměstnanci, 
aby si své dovolené vybrali až po prázdni-
nách a pomohli nám zajistit provoz obou 
areálů (ZS, koupaliště). Dále jsme najali 
brigádníky, kteří pomohou s drobnějšími 
a nárazovými pracemi. Finančně jsme na-
stavili takový pronájem, aby se vyplatilo 
udržovat ledovou plochu i přes vysoké letní 
teploty. Kluby mají naštěstí finanční rezer-
vy z delší covidové pauzy, a tak si mohou 
nyní dovolit platit trochu vyšší částky.

Během covidové pauzy jsme v Kralupské 
sportovní nastavili velice omezený režim 
provozu. Většina zaměstnanců byla doma 
a čerpali jsme na zaměstnance dotace ze 
státního programu. Provozy byly přiškr-
ceny, aby spotřebovávaly co nejméně ener-
gie. Do příjmové části jsme se snažili získat 
prostředky i z dalších vládních programů 
(Nájem, Sportoviště apod.). Celkově jsme 
takto získali několik miliónů korun. Ztráty 
kvůli covidu se tak těžko vyčíslují, ale cel-
kově jsme utržili za rok 2020 o cca 5 mil. 
Kč méně na pronájmech a dalších provoz-
ních činnostech.

Může přes léto veřejnost využít venkovní 
sportovní areál?

Ano, v rámci venkovního sportovního  
areálu mohou návštěvníci využívat atletic-

ký ovál, in-line dráhu, víceúčelové hřiště 
(umělku), tenisové a beach volejbalové kur-
ty. Pro rezervaci sledujte webové stránky 
www.sportkralupy.cz.

Jaká opatření musí návštěvníci celého areálu 
zimního stadionu dodržovat? (Pozn. red. 
odpověď ke dni uzávěrky, tj. 17. 6.)

Profesionální sportovci mohou vykonávat 
svou činnost na vnitřních i venkovních spor-
tovištích, a to bez limitu. Amatérští sportovci 
(sportovní kluby i veřejnost) mohou sporto-
vat na venkovních i vnitřních sportovištích 
v maximálním počtu 30 osob ve skupině, a to 
za splnění podmínek testování osob účastní-
cích se sportovní činnosti, dodržování roze-
stupů mezi sportujícími a nošení respirátorů 
v době mimo sportovní činnost.

Plánujete během prázdnin v areálu nějaké dílčí 
opravy či změny?

V posledních dnech nás potkaly větší havá-
rie, jež bude nutné řešit. Takže se veškeré 
aktivity a finance zacílí na řešení těchto kri-
tických oprav. Jednalo se o propad střechy 
v nově zrekonstruovaných pokojích na zim-
ním stadionu, výpadky trafostanice nebo 
rozbitá čerpadla na koupališti. Velká část 
technologií na sportovištích je ve špatném 
stavu, snažíme se je průběžně modernizo-
vat, ale nejde to najednou.

KARMELA SPEJCHALOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Zimní sporty poběží i v létě
■ Zimní stadion v Kralupech nad Vltavou je od 14. 6. otevřen v plném rozsahu hodin (6:00–23:00) pouze 
pro sportovní kluby, jež svojí činností vytíží stadion z téměř 90 %. Veřejnost může využít prostory venkovního 
sportovního areálu. Pokud aktuální epidemiologická situace dovolí, bude na podzim 2021 zahájeno také veřejné 
bruslení.

ROZHOVOR s… Lubošem Truhlářem, jednatelem Kralupské sportovní spol. s r.o.

Hybešova ulice je zatížena kamiony, 
a to i přes platný zákaz vjezdu
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P rvní oprava této drobné sakrální stav-
by se uskutečnila v roce 2005, ovšem 

po několika letech byl křížek neznámými 
vandaly odcizen. Na místě se poté dlou-
hou dobu nacházelo pouze torzo zděného 
podstavce. V letošním roce byl předmětný 
cihlový podstavec opraven a nově omítnut 
firmou DAVÍDEK – DKE s.r.o. ze Zlončic 
za celkovou cenu 50 215 Kč vč. DPH. Ty-
pizovaný litinový křížek byl zhotoven pa-
nem Martinem Urbáškem z Dětřichova 
a opatřen původním nápisem „Žehnej Bo-
že naší práci“, celková cena za křížek činila  
17 560 Kč vč. DPH. Posledním krokem by-
la oprava nároží pískovcového soklíku pod 
křížem, který byl doplněn směsí umělého 
kamene, a upevnění samotného křížku 
k podstavci. Tyto odborné práce zajistil 
kameník Pavel Kytka z Prahy za celkovou 
cenu 12 160 Kč vč. DPH.

JINDŘICH KARVÁNEK,

 REFERENT RISM

Křížek na Hrombabě opět v plné kráse

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: šéfredaktor/
šéfredaktorka Kralupského Zpravodaje.

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Požadavky:
 bezúhonnost,
 minimálně VoŠ, obor žurnalistika, 
 nebo osobní zkušenost s redakční prací: základní schopnost řízení procesu vydávání 
zpravodaje, zkušenost s možností optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje 
a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce (nutné doložit kontaktní údaje 
pro reference prokazující alespoň část z výše uvedeného).

Předpoklady: 
 schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě),
 znalost místních poměrů (výhodou),
 nezávislost na politické reprezentaci,
 časová flexibilita,
 schopnost korektury vlastního i jiného písemného projevu,
 zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje,
 koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi  
   a promyšleně nastavovat profilová témata),
 dobrá schopnost komunikace s redakcí/redakční radou,
 dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost komunikace s veřejností,
 odpovídající znalost práce na PC – práce s textovým editorem, tabulkami,  
    sociálními sítěmi a weby,
 odpovídající fotografické dovednosti,
 zkušenosti s komunikací s veřejností,
 řidičské oprávnění skupiny „B“.

Nástup: dle dohody.
Platové zařazení: platová třída: 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. 7. 2021.

Místo a způsob podání přihlášek:
 osobně do podatelny MěÚ,
 písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 
    278 01  Kralupy nad Vltavou. 
Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc., Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte 

„Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského Zpravodaje – NEOTVÍRAT!“
V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku 
podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 
Přihláška musí obsahovat:  
1) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
2) datum a místo narození, 
3) státní příslušnost, 
4) místo trvalého pobytu, 
5) číslo občanského průkazu, 
6) datum a podpis. 

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:
 motivační dopis,
 profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh 
vykonávané práce),
 výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 koncepce strategie fungování a rozvoje Kralupského Zpravodaje, rozsah max. 3 str. 
formátu A4.

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický 
kontakt. V případě dotazů kontaktujte personalistu Bc. Terezu Pulcovou na tel. 
315 739 890, 777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz. 

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 31. 7. 2021, výběrová komise posoudí, zda 
uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. Následně tajemník MěÚ 
rozhodne o výběru uchazeče. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku 
výběrového řízení.

V Kralupech nad Vltavou 22. 6. 2021
MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným  
z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit. 

„Na náhorní rovině zvané Hrombaba byl mezi lesem a kopcem Nehošť postaven na cihlovém 
podstavci litinový kříž s tělem Páně. Křížek byl umístěný uprostřed polí na křižovatce dvou starých 
cest. Byl postaven z podnětu církve a byl pořízen ze sbírek, stál 42 korun tehdejší rakouské měny. 
Vysvětil jej 21. května 1911 prvofarář Karel Záruba za „dosti velkého účastenství lidu“, jak je 
uvedeno ve farním záznamu. Křížek stál na místě, kudy chodily ženy z Podháje pracovat na pole 
sedláků, a tak byl pomníček stále ozdobený polním kvítím. Křížek přečkal obě světové války, ale 
od padesátých let dvacátého století postupně chátral, až byl neznámými vandaly úplně zničen.“

Z KNIHY KRALUPSKÉHO HISTORIKA JOSEFA STUPKY KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY KRALUPSKA

FO
TO

: J
IN

D
Ř

IC
H

 K
AR

VÁ
N

EK

FO
TO

: P
AV

EL
 K

YT
K

A

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
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Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, 
Kralupy nad Vltavou
Předmětem akce jsou úpravy vnitřních a vnějších 
prostor objektu, které spočívají v přístavbě výtahu 
ke dvorní fasádě a zřízení bezbariérového sociál-
ního zařízení ve 2. NP budovy.
Aktuální stav: dne 16. 6. 2021 bylo předáno 
staveniště zhotovitelské firmě SARK engineering, 
s.r.o., Praha 4. Provoz městské knihovny zůsta-
ne po celou dobu realizace stavby nepřerušen.
Realizační cena činí 4 139 276 Kč vč. DPH a je 
částečně hrazena z městského rozpočtu a čás-
tečně z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Výše dotace činí 3 725 348,4 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: 25. 10. 2021.

Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou
Realizační cena činí 102 838 034 Kč, z toho je 
dotace ve výši 91 791 000 Kč.
Předpokládaný termín dokončení: prosinec 
2021.

Jindřich Karvánek, referent odboru RISM 
(17. 6. 2021): „V současné době jsou komplet-
ně dokončeny základové piloty a základová deska 
objektu parkovacího domu, dokončena je rovněž 
základová deska pod budoucí ocelový přístřešek 
pro jízdní kola. Zhotoveny jsou rovněž všechny 
přípojky inženýrských sítí kromě přípojky dešťové 
kanalizace. V současné době probíhá realizace 
sloupů, stropních konstrukcí a nájezdovým ramp 
mezi jednotlivými mezipatry. Samotná realizace 
uvedených konstrukcí se skládá z přípravy oce-
lové výztuže, z bednění a ze samotné betonáže. 
Během prázdnin by měly být zahájeny práce na 
přístupové komunikaci pro pěší a cyklisty, která 
bude spojovat parkovací dům s přilehlým nádra-

žím ČD a s budoucím autobusovým terminálem. 
V srpnu by měla být kompletně dokončena hrubá 
stavba objektu (betonový skelet).“

Přístavba objektu č. p. 181, ZUŠ 
Kralupy nad Vltavou.
Realizační cena činí 2 540 391, 38 Kč vč. DPH.
Zhotovitelem akce je MIRAMID s.r.o.
Předpokládaný termín dokončení prodloužen 
do 21. 7. 2021.

Autobusový terminál, Kralupy n. Vlt.
Aktuální stav: Probíhá zadávací řízení (infor-
mace ke dni 17. 6. 2021).
Předpokládaná hodnota: 74 mil. Kč.

Stavební úpravy sociálního zařízení 
ve sportovní hale, Kralupy n. Vlt.
Aktuální stav: staveniště bylo zhotoviteli předá-
no dne 11. 6. 2021, v současné době probíhají 
stavební práce. Vchod do sportovní haly je po do-
bu rekonstrukce bočním vstupem z ulice V Luhu 
(vedle hokejbalového hřiště).
Realizační cena činí 773 551,66  Kč s DPH.
Zhotovitelem akce je DAVÍDEK – DKE s.r.o.
Realizace stavby proběhne v termínu od 15. 6. 
do 18. 7. 2021.

Parkovací stání v ulici Na Hrádku, 
Kralupy nad Vltavou
Realizační cena činí cca 1 182 168, 92 vč. DPH.
Zhotovitelem akce je STAVEBNÍ FIRMA  
NEUMANN, s.r.o.
Realizace akce byla zahájena v polovině  
června 2021 a potrvá 2 měsíce.
Libor Lesák, místostarosta: „Situace v ulici Na 
Hrádku je už delší dobu dosti komplikovaná. Li-
dé zde zejména v odpoledních hodinách nemají 
kde zaparkovat, častokrát jsou nuceni nechat své 
vozidlo v místě, které naopak brání v pohodlném 
příjezdu a odjezdu ostatním. Výstavba parkoviště 
by měla tento stav přece jen zlepšit.“ 

Projektová dokumentace čítá celkově třináct par-
kovacích stání (11 kolmých a 2 šikmá), chybět 
nebudou ani stožáry veřejného osvětlení.

Úprava křižovatky Generála 
Klapálka x sídliště Hůrka  
(u BD č. p. 1059),  
Kralupy nad Vltavou
Realizační cena činí 838 529,64 vč. DPH.
Zhotovitelem akce je STAVEBNÍ FIRMA  
NEUMANN, s.r.o.
Realizace akce byla zahájena v polovině  
června 2021 a potrvá 2 měsíce.

Dopravní hřiště v ZŠ a MŠ 
Třebízského, Kralupy nad Vltavou
Realizační cena navýšená o vícepráce činí
5 451 783,05 Kč s DPH.
Zhotovitelem akce je DAVÍDEK – DKE s.r.o. 
Realizace akce byla zahájena 1. června 2021. 
Předpokládané dokončení akce: 20. srpen 
2021.

Demolice provizorní výpravní budovy 
a nová opěrná zeď Nádražní ulice, 
Kralupy nad Vltavou
Realizační cena činí 2 849 155,11 Kč s DPH.

Zhotovitelem akce je MORKUS Morava s.r.o.
Předpokládané zahájení realizace akce:  
září 2021.
Libor Lesák, místostarosta: „Začátek akce je 
ovlivněn se souhlasem správce ČD, je potřeba 
naplánovat výluku první koleje na nádraží, kam 
přijíždějí vlaky z Neratovic. Musí se to včas dopře-
du rozplánovat, protože součástí toho je i obnova 
opěrné zdi tohoto prvního perónu.“

Rekonstrukce rozvodů elektro 
v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. 
a III. etapa
Předmětem II. etapy je rekonstrukce velkého sálu 
divadla, vč. pódia a prostor pod pódiem, zázemí 
divadla, předsálí, vč. schodiště, přívody k rozva-
děčům a k nouzovému osvětlení (v rámci této 
etapy budou přivedeny všechny přívodní kabely 
od rozvaděče RD10 do instalačních krabic pod 
přístřešek jako příprava pro etapu V.).
Předmětem III. etapy je rekonstrukce malého sá-
lu galerie, prostor šaten, vč. sociálního zařízení, 
vstupní hala, vč. přívodů k rozvaděčům a k nou-
zovému osvětlení.
Předpokládaná cena činí 10 640 534,76 Kč 
vč. DPH.
Termín realizace: červenec–prosinec.

Akce financované z přebytku hospodaření 2020
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Více o investicích na www.kralupskyzpravodaj.cz/rubriky/investice.
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SCHVÁLENO
 ZM schvaluje investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem Re-
konstrukce elektroinstalace a kuchyně ZŠ Třebízského (roky 2022–
2023), soutěženo a realizováno společně s akcemi Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Gen. Klapálka III. a IV. etapa a Rekonstrukce elektro- 
instalace a kuchyně MŠ J. Holuba.

 ZM schvaluje investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem Rekon-
strukce elektroinstalace ZŠ Gen. Klapálka III. a IV. etapa (rok 2022), 
soutěženo a realizováno společně s akcemi Rekonstrukce elektro- 
instalace a kuchyně ZŠ Třebízského a Rekonstrukce elektroinstalace 
a kuchyně MŠ J. Holuba. 

 ZM schvaluje investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem Rekon-
strukce elektroinstalace a kuchyně MŠ J. Holuba (rok 2022), soutě-
ženo a realizováno společně s akcemi Rekonstrukce elektroinstalace 
a kuchyně ZŠ Třebízského a Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Gen. 
Klapálka III. a IV. etapa.

Celkem hlasovalo všech přítomných 20 zastupitelů. Nikdo nebyl 
proti a nezdržel se hlasování. 

Návrhy usnesení v předneseném znění byly PŘIJATY počtem hlasů: 20. 

 ZM schvaluje investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem Řešení 
zpevněných ploch v centru města – IV. etapa – ulice Husova a Jung-
mannova (rok 2022). Předmětný záměr bude financován z úvěrového 
rámce pouze za předpokladu, že město neobdrží dotaci. 

Celkem hlasovalo všech přítomných 20 zastupitelů. Tři byly proti  
a tři se zdržely hlasování.

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 14. 

Marek Czechmann, starosta: 
„Všichni jsme se v podstatě ve svých volebních programech zavázali, 
že vybudujeme a vylepšíme centrum města, není mi tedy úplně jasné, 
proč bychom tuto poslední etapu nemohli řešit financováním z tohoto 
rámcového úvěru.“

Ivan Ottis, zastupitel: 
„Když byl úvěr projednávaný na finančním výboru (FV) a ZM, bylo navr-

hovateli řečeno, že peníze půjdou především do školních zařízení, což 
byl jeden z hlavních důvodů proč FV se zadlužením města souhlasil. 
Uvedená akce mezi ně samozřejmě nepatří a při projednávání jsem ne-
slyšel argument, proč by právě tato akce měla být takto financována.“

Vojtěch Pohl, místostarosta:
„Jedná se o rekonstrukci ulic Husova a Jungmannova v centru města. 
Schválením tohoto usnesení byla tato rekonstrukce automaticky za-
řazena k realizaci v roce 2021. V tomto případě jsem byl proti, neboť 
ostatní investiční akce, které chceme financovat z úvěru, byly inves-
ticemi do obnovy majetku, většinou do havarijního stavu elektroin-
stalací. Osobně bych tedy preferoval obdobné druhy investiční akce, 
která je akutní, nebo investiční akci s finanční návratností (technolo-
gie, úspora energií).“

 ZM schvaluje investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem  
Rekonstrukce Čechovy ulice – II. etapa (rok 2022).

Celkem hlasovalo všech přítomných 20 zastupitelů. Nikdo nebyl proti 
a jeden se zdržel hlasování.

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 19.

 ZM schvaluje investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem: 
· A.) Rekonstrukce elektroinstalace Kulturní a společenské středis-
ko III. etapa (rok 2022).

Celkem hlasovalo všech přítomných 20 zastupitelů. Nikdo nebyl 
proti a nezdržel se hlasování.

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 20.

VZATO NA VĚDOMÍ
 ZM bere na vědomí investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem: 
· B.) Rekonstrukce elektroinstalace Kulturní a společenské středisko 
IV. etapa. 

 ZM bere na vědomí investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem 
Modernizace sportovních ploch ZŠ Třebízského. 

 ZM bere na vědomí investiční záměr financovaný úvěrovým rámcem 
Rekonstrukce prostoru před Kulturním a společenským střediskem 
– II. etapa. 

Investiční záměry financované úvěrovým rámcem
Výňatek z jednání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou konaného dne 3. 5. 2021.
■ Město Kralupy nad Vltavou uzavřelo smlouvu o finančním úvěru s Komerční bankou, a.s., se stálým úrokem 1,87 % 
na 20 let s podmínkou splácení úroků ze skutečné dlužné částky úvěru. Na zasedání 3. 5. 2021 představitelé 
města hlasovali o tom, na jaké investiční akce akce města bude úvěr využit.
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■ Už během letních prázdnin se 
pro veřejnost otevře první patro 
hlavní budovy zámku Veltrusy. 
Restaurátorské práce jsou 
dokončovány, do místností je 
instalován zrestaurovaný mobiliář. 
Jsou finalizovány úpravy osvětlení, 
zabezpečení a mnohé další práce.

Z ámek byl již před povodněmi, které ho 
zasáhly v roce 2002, ve špatném tech-

nickém stavu. Původně byl totiž postaven 
jako letohrádek, neboli lehký lovecký záme-
ček, u kterého se nepředpokládalo, že bude 
tak významným sídlem a bude využíván po 
několik staletí. Od konce 19. století až do 
poloviny století 20. se zámku nedostávalo 
dostatečné údržby. Za socialismu sice došlo 
k opravám, ale jednalo se o převážně ne- 
odborné zásahy, jež zámek z dlouhodobého 
hlediska spíše poškodily. Povodně potřebu 
rekonstrukce zámku pouze urychlily.

Rozsáhlým restaurováním prošel i mobiliář, 
a to téměř dva tisíce položek. Patří mezi ně 
např. vzácné tapety, čínský paraván, stoleček 
vykládaný kamenným zdobením pietra dura 
nebo jezdecké sošky císařovny Marie Terezie 
a jejího manžela Františka Lotrinského.

V nově otevřeném prvním patře hlav-
ní budovy připravujeme dva prohlídko-
vé okruhy, díky nimž mohou návštěvní-
ci nahlédnout do života šlechty za doby 
Marie Terezie i obdivovat papírové tapety, 
jež právem patří mezi evropský unikát. 
V Laboratoriu chystáme speciální výsta-
vu o tom, jak probíhá restaurování pamá-
tek v Česku. První patro hlavní budo-
vy bude slavnostně otevřeno spolu 
s Laboratoriem v průběhu léta. Kon-
krétní datum bude upřesněno na webo-
vých a facebookových stránkách zámku 
Veltrusy.

Na zámku je možné navštívit také ex-
pozici Aristokracie: začátek konce.  
Jedná se o jediný prohlídkový okruh, který si 
můžou zájemci projít jak samostatně za po-
moci mobilní aplikace či zapůjčeného textu, 
tak s průvodcem. Zámek obklopuje rozsáhlý 
park, který je možné projet na kole s prů-
vodcem v rámci cykloprohlídky. Ta za-
hrnuje i návštěvu zrekonstruované sušárny 
ovoce. K pohybu po parku mohou návštěvníci 
využít i koňský povoz, jenž nově zastavuje 
i u Holandského selského domu. V letošní se-
zóně je poslední možnost navštívit Výstavu 
historických kočárů. ŽANETA SVOBODOVÁ

■ Od května funguje v prostorách 
Plaground English na sídlišti V Zátiší 
nové centrum s názvem Sdílej 
Kralupy. S myšlenkou propojení 
lidí v našem městě přišla Klára 
Matasová, která se aktivně podílí 
na zpestření volnočasového vyžití 
v Kralupech již několik let. 

J ak už samotný název napovídá, Klára by 
ráda novým projektem propojila Kralu-

páky, ať už pomocí networkingových setká-
ní, workshopů, přednášek nebo upcyklač-
ních dílen, kdy zábavnou formou vytvoříte 
ze starého nové. „Osobně se považuji za ja-
kousi produkční – zjistím, co lidi zajímá, ja-
ké jsou v naší komunitě trendy, a pak zpro-
středkuji workshop či setkání,“ říká Klára 
Matasová, zakladatelka Sdílej Kralupy.

 Sdílej Kralupy má za sebou už úspěšné ak-
ce jako Včelkohrátky nebo Květnový swap. 
„Swapy jsou v Kralupech poměrně oblíbené. 
Akce funguje tak, že každý příchozí přine-
se něco, co se mu doma už nehodí. Na swa-
pu pak daný kousek vymění za něco jiného. 

Zkrátka princip dones – vyměň – odnes. Jde 
o koncept dlouhodobé udržitelnosti, 
na který slyší stále více lidí a který je důle-
žitým pilířem organizace,“ vysvětluje Klára 
Matasová. Květnový swap měl velký úspěch, 
a tak už teď je jisté, že si swapy najdou v pro-
gramu Sdílej Kralupy své stálé místo.

 Sdílej Kralupy je zatím v začátcích, nápady 
a plány však nechybí. Klára se snaží reago- 
vat na aktuální situaci a podněty. Časem 

by vedle běžných aktivit centra ráda reali-
zovala i myšlenku coworkingového prosto-
ru. „Nouzový stav a celá situace, která nás 
poslední rok provází, uvěznila mnoho z nás 
na home officu. Lidé, kteří pracují z domova 
dlouhodobě, mohou začít postrádat sociál- 
ní kontakt. Právě těmto lidem bych ráda 
dopřála změnu. Coworkingový prostor 
umožní setkávání s podobně laděný-
mi lidmi a věřím, že může přinést mnoho 
inspirace pro další osobní rozvoj.“

Organizace Sdílej Kralupy nebyla vytvo-
řena primárně pro děti, i když i ty si tu ta-
ké přijdou na své. Vedle několika dětských 
kroužků, jež by měly doplnit nabídku ostat-
ních kralupských organizací, nabídne Sdí-
lej Kralupy především aktivity pro dospělé. 
„Sdílej Kralupy nabídne prostor pro všech-
ny, kteří by se rádi zapojili, rozvíjeli, in-
spirovali nebo třeba seznámili s novými 
lidmi,“ uzavírá Klára.

Více informací a přehled akcí po-
řádaných organizací Sdílej Kralupy 
najdete na www.sdilejkralupy.cz.

LUCIE BAVOROVÁ, REDAKTORKA KZ

Restaurátorské práce na zámku 
Veltrusy se blíží do finále

Sdílej Kralupy – nový prostor pro sdílení nejen nápadů
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S eniorům ve dnech významných jubi-
leí nepřichází gratulace jen ze strany 

rodiny či blízkých, ale i od města. Tradič-
ně Kralupáci ve věku 80, 85 let a od 90 let  
každý rok obdrží kromě přání dobrého 
zdraví také dárkový balíček. Z podnětů 
obdarovaných ale v letošním roce přišla 
změna. Obsah balíčků je složen z oblíbe-
ných regionálních pochutin. Zástupci měs-
ta se tak rozhodli vyslyšet prosby oslavenců 
a současně podpořit lokální podnikatele.

Rozesílání gratulací mají na starost úřed-
nice odboru sociálních věcí školství a kul-
tury. „S měsíčním předstihem připravuji 
korespondenční lístky, které zasílám jubi-
lantům, aby měli možnost se vyjádřit, zda 

chtějí své narozeniny prezentovat v Kralup-
ském Zpravodaji. Také se ptám, zda souhla-
sí s návštěvou pracovnice městského úřadu. 
S kolegyní Martou Válkovou pak připravu-
jeme balíčky,“ vysvětluje Lucie Forintová.

V balíčku jubilanti naleznou kralupské 
víno z produkce Vinařství Za Stavením ne-
bo kávu z kralupské pražírny Longberry. 
Z okolních obcí se pak mohou těšit na Ko-
zomínský med či na čokoládové dobroty 
z veltruské Čokoládovny Pralinka. L. Forin-
tová dodává, že jubilanti ve věku 70 a 75 let 
dostávají ke svým narozeninám blahopřá-
ní, jež rozesílá další z kolegyní Stanislava 
Valterová.

MARTINA IVANOVÁ, REDAKTORKA KZ

N ejnutnější jarní opravy asfaltových 
povrchů již máme za sebou a nyní se 

věnujeme opravám stávajících případně  
výstavbě nových chodníků. 

V minulém měsíci jsme dokončili výstav-
bu nových chodníků na sídlišti U Cukrova-
ru v sousedství krušovické tankovny. 

Dále dostal nový kabát chodník v ulici 
U Cukrovaru, kde na nás navazuje odbor 
životního prostředí s novou výsadbou, část 
této ulice tak získá zcela nový vzhled. 

V polovině minulého měsíce jsme zapo-
čali opravu cyklostezky a stezky pro pěší 
podél zákolanského potoka mezi ulicemi 
Hennigsdorfská a Chelčického, kde bude 
vzhledem ke zjištěnému stavu stávajícího 
souvrství nutné vybudovat nové podklad-
ní vrstvy včetně obrub. Stávající zámková 
dlažba bude vrácena zpět na místo. Stez-
ka bude po dobu oprav uzavřena na dobu 
min. 2 měsíců. 

Po skončení této akce máme v plánu pře-
ložení dlážděných povrchů za  tzv. drážní-
mi domy v ulici třída Legií. Povrchy těchto 
komunikací jsou značně zdeformované, bu-
de tak nutné nejprve zjistit příčiny sedání 
a přijmout patřičná opatření.  Zde budeme 
pracovat po etapách v prostorech za jedno- 
tlivými domy, aby došlo k co nejmenšímu 
omezení místních obyvatel. Předpoklad  
dokončení je na podzim tohoto roku.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY N. VLT.

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
  Hostibejk ................................. 15:20–16:00
  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
 ČERVENEC
 12. 7. – 16. 7.  bioodpad 
 26. 7. – 30. 7. 
  rozměrný odpad z domácností
 – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje
 – železo + ostatní kovy

 SRPEN
 9. 8. – 13. 8.  bioodpad 
 23. 8. – 27. 8. 
  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 ví-
kendů) od 9:00 do 17:00 (10:30–11:00 polední pauza).
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

Kralupští jubilanti se těší z regionálních produktů

Plánovaná údržba i opravy v roce 2021
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Dokončená výstavba chodníků 
na sídlišiti U Cukrovaru
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■ Městská policie Kralupy  
nad Vltavou nabízí ve dnech  
4. a 5. září 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-
hlášku 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, mi-
nimalizovat podvody a urychlit vrácení 
jízdního kola majiteli. Forenzní značení 
je odolné a stálé proti běžnému mytí ko-
la, proti běžným chemikáliím i proti so-
li. Podrobné informace o forenzním zna-
čení jízdních kol naleznete na stránkách  
www.forenzniznaceni.cz.

Povinností majitele jízdního kola je do-
stavit se se svým jízdním kolem, které bude 
v dobrém technickém stavu, ČISTÉ A SU-

u 15. 5. v 19:10 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že před ZŠ Gen. Klapálka se pohybuje nahá 
žena, která vypadá zmateně. Hlídka po příjezdu 
na místo informovala DS o přivolání OO PČR 
a RZS, jelikož mladá žena jevila známky požití 
omamných a psychotropních látek. Na dotazy 
hlídky odpovídala nesouvisle. Uváděla, že spáchá 
sebevraždu. RZS po příjezdu na místo rozhodla 
o převozu do nemocnice. Následně bylo zjištěno, 
že žena požila dobrovolně drogu LSD.

u  16. 5. ve 20:22 na sl. telefon přijala DS 
oznámení, že do kontejneru na směsný odpad 
na nám. Mládežníku někdo odložil klec, v níž se 
nachází živé morče. Hlídka si klec s morčetem 
převzala a odvezla na služebnu MP. Morče jevilo 
známky zdravotních potíží. Strážník, jenž se ve svém 
volnu chovu morčat věnuje, si jej převzal a nechal 
ošetřit na veterinární klinice.

u 18. 5. ve 20:30 bylo na l. 156 přijato oznámení 
o dopravní nehodě, kdy řidič vozidla nezvládl jízdu 
na kruhovém objezdu, naboural do lampy veřejného 
osvětlení a z místa nehody se snažil odjet. Hlídka se 
na místo dostavila za použití VRZ. V řidiči byl zjištěn 
muž cizí národnosti, který neměl viditelné známky 

zranění a lékařské ošetření odmítl. Byla provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu, byla pozitivní s výsledkem přes 2 promile 
alkoholu v dechu. Na místo se dostavila hlídka PČR 
DN a celou věc si převzala k dalšímu šetření. Věc 
byla oznámena také na TSM z důvodu zajištění 
poškozené lampy veřejného osvětlení.

u 22. 5. v 11:45 nahlásila hlídka, že při kontrolní 
činnosti si povšimla muže ležícího v ul. Chelčického. 
Muž byl ve zjevně podnapilém stavu a stěžoval si 
na bolest hlavy. Dále uvedl, že trpí psychickou 
poruchou. Na místo byla přivolána RZS, která muže 
převezla do nemocnice.

u 23. 5. v 19:01 přijala dozorčí služba na soukromý 
telefon oznámení, že ze skály na vyhlídce Hostibejk 
spadl muž. Poté zůstal ležet v ul. Dobrovského, měl 
viditelné zranění v oblasti hlavy, byl při vědomí 
a komunikoval. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP a DS kontaktována RZS a PČR. Muž uvedl, že 
venčil svého psa, který jej pak strhl, muž uklouzl 
a skutálel se ze strmého skalnatého svahu k hlavní 
silnici. Následně byl transportován vrtulníkem do 
nemocnice. Psa si převzala přítelkyně, jež byla na 
místě po celou dobu přítomna.

u 25. 5. v 9:05 byla hlídkou prováděna kontrola 
parkování v centru města, kdy na jedno vozidlo 
byla umístěna výzva za špatné parkování. Řidič 
tohoto vozidla zastihl hlídku před odjezdem 
a žádal o dořešení přestupku na místě. Řidič však 
u sebe neměl příslušné doklady potřebné k řízení 
motorového vozidla. Hlídka proto muže poučila, aby 
si pro doklady došel domů, poté s vozidlem odjel 
a přestupek přišel dořešit na služebnu MP. Muž 
však hlídku neuposlechl, sedl do vozidla a z místa 
se pokusil odjet. Hlídkou byl zastaven a poučen, 
že se dopustil přestupků tím, že řídil vozidlo bez 
příslušných dokladů a neuposlechl výzvy úřední 
osoby. Následně byl hlídkou za účelem zjištění 
potřebné totožnosti předveden na služebnu OO PČR.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
MP – Městská policie
DS – Dozorčí služba
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
VRZ – Zvláštní zvukové a rozhlasové zařízení
TSM – Technické služby města

NIKOLA HORÁKOVÁ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

střípky z linky 156 � INFORMACE O MP A JEJÍ VEŠKERÉ AKTIVITY NALEZNETE NA WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ.

Forenzní značení jízdních kol
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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 a dbali 
pokynů strážníků.
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B ytová otázka byla v letech 1918–1938 
upravena celou řadou právních předpi-

sů, jež měly za cíl chránit nájemníky. Dále 
byly již v roce 1919 vydány hned dva zákony 
na podporu stavebního ruchu, přesto však 
nedostatek bytů jak pro dělníky, tak i pro 
běžné občany, trápil většinu českých měst 
včetně Kralup. Na jedné straně tak v centru 
Dolního Povltaví vyrůstaly nové čtvrti v po-
době zahradních sídlišť, jako byl Spořilov 
v Lobečku, na straně druhé ovšem vznikly 
i chudinské čtvrti známé jako „Nouzov“ u lo-
bečské pískovny či nad Lobčí, kde živořili 
sociálně slabší obyvatelé v chatrčích posta-
vených ze všeho, co se jim podařilo najít. 

Přepychové vily i nuzné 
dělnické chatrče 
Vzhledem k tomu, že azyl nemajetným či 
chudým lidem, kteří neměli střechu nad 
hlavou, musela poskytovat právě jejich 
domovská obec, podílelo se na výstavbě 
těchto kolonií po válce také město. Situa-
ce v nich, daná zejména kumulací většího 
množství osob na malé ploše, bez patřič-
ného hygienického zázemí či pitné vody, 
se ovšem rychle zhoršovala, potíže musela 
řešit zdravotní komise, a tak se od další 
výstavby nouzových kolonií záhy upustilo.

Bytovou otázkou se dále zabývala sa-
mospráva také v roce 1921, kdy si měs-
to zapůjčilo 1 300 000 korun na vý-
stavbu tří obytných domů nájemních 
v Kralupech a jednoho v Lobečku.  
O rok později pak nařídila stavbu dalších 
čtyř domů městská správní komise. Toto 
opatření mělo vést ke zlepšení bytové situa-
ce a ke snížení poválečné nezaměstnanosti, 
neboť díky podpoře stavebního ruchu získa-
la alespoň část bezprizorních občanů práci. 
Vedle domů obecních, kterých se nakonec 
do roku 1938 podařilo postavit celkem je-
denáct, ovšem vznikaly i domy živnosten-
ské a železničářské, přičemž bytovou nou-
zi svých zaměstnanců řešily také některé 
z kralupských podniků. Jedním z nich byl 
Lučební závod Jana Jordana, jenž v letech 
1872–1925 postavil pro své dělníky celkem 
sedm obytných domů. Každý z nich se sklá-
dal z kuchyňky, pokoje a předsíně, dále byla 
nájemníkům k dispozici ještě půda a sklep.

Na chudé se skládali  
živnostníci a spolky
Vedle zajištění bydlení se obec dále musela 
soustředit na péči o staré, chudé či jinak so-
ciálně znevýhodněné občany. Těm, kteří se 
ocitli ve vážné životní situaci, přidělovalo 
městské zastupitelstvo na základě šetření 
sociální komise dočasnou nebo stálou chu-
dinskou podporu. Například v roce 1919 
pečovalo město o 28 chudých, mezi které 
rozdělilo 2 504 korun podpory. O sedm let 
později bylo již v Kralupech evidováno 84 
chudých, kteří dostávali sto korun na mě-
síc. Vedle těchto pravidelných příspěvků se 
mohli nemajetní občané těšit ještě na určitá 
přilepšení, a to třeba v rámci významných 
svátků. Například v roce 1924 proběhla řa-
da akcí pořádaných spolkem dobrovolných 
hasičů, ochotnickým spolkem Tyl nebo So-
kolem, dále bylo projektováno několik fil-
mů v bio Sokol, přičemž výtěžek z nich ve 
výši 2 331 korun byl věnován ve prospěch 
vánoční nadílky pro místní chudé. V témže 
roce byl navíc zřízen fond pro zamezení že-

broty, do něhož přispívali kralupští živnost-
níci 20 Kč ročně, za což obdrželi cedulku 
s nápisem „Přispívá na místní chudé,“ jež 
si mohli vyvěsit do obchodu.

Někdy ovšem vedle podpory přišla na 
řadu také represe. Například se žebrotou 
občas bojovala samospráva tím způsobem, 
že práceschopní žebráci byli na tři dni za-
tčeni, a museli zametat ulice, teprve poté 
byli propuštěni na svobodu. Vedle toho se 
město snažilo zajistit nezaměstnaným ži-
vobytí, a to především různými stavebními 
pracemi. Toto opatření přineslo své ovoce 
v době krize ve 30. letech, o čemž ale bude 
ještě řeč v jednom z následujících článků.

Kde se měla nacházet  
kralupská nemocnice? 
Velká pozornost musela být dále věnována 
sirotkům a chudým dětem. V Kralupech se 
již od 2. pol. 19. století nacházela dívčí ochra-
ňovna v Lobči, jež pečovala především o dív-
ky, jež se o sebe nedokázaly z nějakého dů-
vodu postarat. Příspěvek obce za umístění 
takové dívky do tohoto zařízení činil napří-
klad v roce 1924 v průměru 80 korun měsíč-
ně. Významnou událostí se v tomto ohledu 
stalo otevření Domu sociální péče v Kralu-
pech. Toto zařízení mělo již od samého počát-
ku za úkol starat se o bezprizorní děti a mladé 
lidi, přičemž tuto úlohu plní de facto dodnes. 
Dále Kralupy pečovaly také o nemajetné sta-
ré občany, kteří mohli být na svou žádost, po 
schválení zastupitelstvem města, umístěni do 
okresního chorobince ve Velvarech.

V neposlední řadě je nutné se v rámci 
sociálních věcí krátce zmínit o zdravot-
ní péči v Kralupech. Přímo ve městě pů-
sobili ve dvacátých letech čtyři praktič-
tí lékaři, dále se tu nacházela liga proti 
tuberkulóze a poradna pro matky a ko-
jence, ovšem to nejdůležitější, tedy ne-
mocnice, k dispozici nebylo. Město při-
tom o její výstavbu mělo velký zájem  
a zastupitelstvo pro tento záměr uvolni-
lo pozemek v blízkosti dvora Strachova. 
Nakonec se však na vládní úrovni přišlo 
s plánem, aby se místo zakládání nových 
nemocnic rozšiřovaly ty stávající a Kralupy 
se tak vlastní nemocnice nakonec dočkaly 
až ve 2. pol. 20. století. JAN BARTOŠ

Trápily občany Kralup v éře první 
republiky stejné problémy jako dnes?
■ Meziválečné Kralupy prožívaly bouřlivé období, neboť se po vyhlášení Československa postupně měnily z větší 
obce plné továren ve skutečné okresní město. Jejich rozvoj se nesl ve znamení kulturního a společenského 
rozkvětu, na druhou stranu ale muselo mladé město čelit řadě problémů. Mezi ně patřila i sociální nerovnost, 
stejně jako špatně dostupné bydlení, s nímž se Kralupáci potýkali podobně jako nyní i za první republiky.

Sociální poměry a bytová otázka v letech 1918–1938:

Okresní péče  
o mládež

Chorobinec 
Velvary

2
X 

ZD
R

O
J:

 S
O

K
A 

M
ĚL

N
ÍK



16 KZ  KZ  ČERVENEC/ SRPEN 2021 KULTURA www.kralupskyzpravodaj.cz

■ V Kralupech nad Vltavou 
se v průběhu tří letních sobot 
uskuteční vybrané kulturní akce 
v rámci tzv. Kralupského kulturního 
léta, které tak alespoň částečně 
nahradí největší celoměstské 
slavnosti – Dny Kralup.

T ento svátek kultury a sportu se neko-
nal už ani v loňském roce, přičemž 

stejná situace se bohužel opakovala i le-
tos. Organizátoři však nakonec využi-
li zlepšující se epidemiologické situace 
a v rámci možností se jim podařilo sesta-
vit velmi hodnotný program. „Přestože se 
koncem jara pomalu začala rozvolňovat 
s covidem spjatá opatření a vše vypadalo, 
že je již na lepší cestě, nemohli jsme při-
stoupit k organizaci klasických červno-
vých Dnů Kralup jako takových. Tak jako 
tak by se nás stále týkala různá omezení 
a nedokázali bychom např. zajistit poža-
dované počty návštěvnosti potřebné pro 
konání celoměstských slavností. Proto 
jsme na online zasedání s vedením měs-
ta přišli s takovýmto alternativním kul-

turním programem,“ vysvětluje ředitel 
KaSSu Robin Janoš.

První část Kralupského kulturního lé-
ta, primárně zaměřená na rodiny s dětmi, 
se uskuteční dne 21. 8. 2021 (v čase od 
15–22 hod.) na paloučku u vltavské 
tůně. Na tomto krásném místě bude pro 
malé i velké připraveno westernové městeč-
ko, v němž si budete moci vyzkoušet život 
zlatokopů a kovbojů. Ve večerních hodi-
nách poté vystoupí hudební formace Ran-
gers Band a Don Tichot (country a folk).

Poslední srpnová sobota 28. 8. 2021 
(v čase 16–20 hod.) bude věnována hlav-
ně seniorům. V areálu domu s pečovatel-
skou službou (ulice V Luhu) se představí 
dětské sbory a kralupská zpěvačka Mar-
kéta Wagnerová, dále nestárnoucí Josef 
Zíma s kapelou a na závěr vokální těleso 
Vida, jenž vystoupí s atraktivním reperto-
árem např. Bee Gees, ABBA, Queen, Beat-
les aj. Přestože je tento den věnován pri-
márně seniorům, akce v zahradě DPS bude  
přístupná pro širokou veřejnost.

Rušno však bude v Kralupech i o víken-
du následujícím. V pátek 3. 9. se ve ve-

černích hodinách na Palackého nám. 
uskuteční Letní Kino s Auto Kralu-
py, přičemž zachován by měl být tradiční 
model, s nímž se návštěvníci setkali již při 
předchozích projekcích spojených se Dny 
Kralup. 

Vyvrcholení Kralupského kulturního lé-
ta se na stejném místě uskuteční v sobo-
tu 4. 9. (od 14–22 hod.). Návštěvníci se 
mohou těšit na soubor pestrých akcí, jež by 
měly uspokojit všechny věkové kategorie. 
V rámci hudebního festivalu se zde před-
staví kapely GotHigh, Petr Kroutil Orche-
stra, Lety mimo a Botox. dále je počítáno 
s dílničkami pro nejmenší diváky, worksho-
py atd. Na své si rovněž přijdou milovníci 
cirkusových kousků, ohňových show (no-
vý cirkus Chůdadlo) a zahnutých hokejek 
(o turnajové prvenství si to rozdají florbalo-
vé týmy pod záštitou místního klubu Kralu-
py Wolves). Hlavní partner akce SYNTHOS 
Kralupy a.s. představí svůj dvanácti metro-
vý požární vůz. Po celý den nebude chybět 
nabídka kvalitních pochutin a pití.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVÍ MĚÚ KRALUPY . VLT.

Bohatý program Kralupského 
kulturního léta Aktuální informace o naplánovaných akcích najdete na webu 

www.dnykralupy.cz, případně na sociálních sítích města a KaSSu.

Ilustrační foto

2
X 

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 M

ĚÚ
 K

R
AL

U
PY

 N
. V

LT
.



17www.mestokralupy.cz  KULTURA ČERVENEC/ SRPEN 2021    KZ



18 KZ  KZ  ČERVENEC/ SRPEN 2021 POZVÁNKY www.kralupskyzpravodaj.cz

Festival vážné hudby Dvořá-
kova Nelahozeves, který se 

letos uskuteční v neděli 5. zá-
ří 2021, oslavuje každoročně na-
rození jednoho z nejvýznamněj-
ších a také nejhranějších českých 
hudebních skladatelů – Antonína 
Dvořáka (8. 9. 1841 – 1. 5. 1904). 
Letošní ročník je však výjimeč-
ný, neboť celý dvořákovský svět 
si letos připomíná 180 let od skla-
datelova narození, což je důvod 
k pořádné oslavě.

Pro návštěvníky je proto 
v rámci festivalu připravený 
bohatý program na různých 
místech Nelahozevsi zahrnu-
jící koncerty vážné hudby, ale 
i workshopy pro děti, komen-
tované prohlídky Dvořákovým 
rodným domem či vstupy na 
téma historie dvořákovských 
oslav v Nelahozevsi či Nelaho-
zevsi v době Dvořákova dětství. 
Vyžití pro dětské návštěvníky 
dále skýtá hřiště u zámku Ne-
lahozeves a také nelahozeveské 
infocentrum, dospělí se mohou 
již tradičně těšit také na vína 
z Lobkowiczkého zámeckého vi-
nařství v Roudnici nad Labem.

Ve skladatelově rodném do-
mě letos vystoupí Dvořákovo 
trio, které v podání Ivo Ka-
hánka (klavír), Tomáše Jam-
níka (violoncello) a Jana Fi-
šera (housle) uvede repertoár 
z Dvořákova turné po českých 
a moravských městech před 
odjezdem do Ameriky v roce 
1892. V kostele sv. Ondřeje za-
zní árie z Dvořákova oratoria 
Svatá Ludmila v podání Kris-
týny Kůstkové (soprán) a Ond-
řeje Valenty (varhany). Tečkou 
za festivalovým programem bu-
de závěrečný koncert z nádvoří 
zámku Nelahozeves, na němž 
zazní Dvořákovy smyčcové 
kvartety v podání jedinečného 
Kvarteta Martinů.

Přijměte, prosím, srdečné po-
zvání na tento celodenní festi-
val, jež potěší příznivce vážné 
hudby, koncertů pod širým ne-
bem i aktivit pro celou rodinu.

Program bude průběžně 
upřesňován na stránkách 
www.lobkowicz.cz.

Vyjma závěrečného koncertu 
je vstupné na všechny akce 
dobrovolné.

 11:00 Slavnostní zahájení festiva-
lu v parku u sochy Antonína Dvořáka 
Výběr z Dvořákova oratoria Svatá Lud-
mila v podání pěveckých sborů z Nela-
hozevsi, Ledčic a Veltrus.

 11:45–13:15 Dvořákovo trio 
v Rodném domě Antonína Dvořáka
Koncert se vstupy dvořákovských ba-
datelů a interpretů na téma Dvořá-
kova turné po českých a moravských 
městech před odjezdem do Ameriky 
v roce 1892.
Zazní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, 
op. 72, Romantické kusy pro housle 
a klavír č. 2, Klid, op. 68/5 a Rondo, 
op. 94 v úpravě pro violoncello a klavír 
a Klavírní trio č. 3 – Dumky.

 11:45–13:15 Dětská prohlídka 
zámku Nelahozeves s workshopem
Program pro děti ve věku 6–12 let 
s workshopem zaměřeným na dílo  
Antonína Dvořáka.
Sraz na nádvoří zámku mezi 11:30 
a 11:45.

 14:00–16:00 Dětský program 
v parku 
Představení nelahozeveských dobro- 
volníků a seznámení se s životem  
sv. Ludmily formou kvízů, her  
a zábavných úkolů.

 14:45–15:15 Zaměřeno na:  
Zámek Nelahozeves v době dětství 
Antonína Dvořáka
Přednáška kurátorky Lobkowiczké 
knihovny a archivu Soni Černocké.
Sraz na nádvoří zámku.

 15:30–16:00 Zaměřeno na: 70 let 
festivalu Dvořákova Nelahozeves
Komentovaná prohlídka panelové vý-
stavy připomínající historii oslav naro-
zení Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.
Sraz u Infocentra Nelahozeves.

 16:00–17:30 Bohoslužba s kon-
certem v kostele sv. Ondřeje 
Árie z Dvořákova oratoria Svatá Lud-
mila v podání Kristýny Kůstkové (so-
prán) za doprovodu Ondřeje Valenty 
(varhany).

 18:00–19:30 Kvarteto Martinů 
na zámku Nelahozeves
Open-air koncert z nádvoří zámku, bě-
hem kterého zazní výběr z Dvořákova 
cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořá-
kovými kvartety, Slovanským, op. 51 
a Americkým, op. 96.

Rodný dům Antonína Dvořáka bu-
de otevřený od 10:00 do 17:30. 
Prohlídky se budou konat v 10:30, 
13:30, 14:30, 15:30 a 16:30.

Hudební festival Dvořákova Nelahozeves
PROGRAM FESTIVALU 5. 9. 2021.

KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou, z.s.
vás zve na koncerty

49. ročník Hudebních slavností 
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
16. 9. 2021 Koncert v rámci festivalu Americké jaro
 Tomáš Jamník (violoncello), Josef Špaček (housle)
30. 9. 2021 Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 
 Mladá Praha
říjen 2021* Prague Philharmonia Wind Quintet
 Jan Brabec (klarinet), Jiří Ševčík (flétna), 
 Vladistav Borovka (hoboj), 
 Václav Fürbach (fagot), Mikuláš Koska (lesní roh)
 *) Datum koncertu bude upřesněno.
11. 11. 2021 Koncert Františka Novotného (housle) 
 a Igora Ardaševa (klavír)
 Změna programu vyhrazena.
Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále Zámku Nelahozeves.
Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě, 
objednat je lze týden před koncertem u tajemnice KPH paní Ing. Hronkové 
(tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz).
Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní.
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky autobusu MHD U Jízku 
a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na setkání,
Petra Očenášková,
předsedkyně KPH Kralupy nad Vltavou, z.s.
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Městská KNIHOVNA ČERVENEC–SRPEN
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

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

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

 Od čtvrtka 3. 6. do soboty 14. 8. 2021 je 
pro návštěvníky otevřena výstava: Jiří Corvin – 
OBRAZY. (V sobotu 17. 7. od 15 hod. je připra-
vena komentovaná prohlídka k této výstavě 
s ředitelem Janem Rackem, vstupné 30 Kč.)
 Od 16. 8. do 30. 8. 2021 bude muzeum pro 
veřejnost z technických důvodů ZAVŘENO.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
 Slavnostní otevření výstavy ke dvěma vý-
ročím básníka Jaroslava Seiferta, čtvrtek 
16. září. 
 Spolupráce na XXVI. ročníku Festivalu  
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.
 Doprovodný program k Festivalu Seifertovy 

Kralupy pro žáky a studenty: SEIFERTOVA 
POEZIE HROU.
Zveme vás na náš web www.muzeumkra-
lupy.cz (zejména složku online) i Facebook, 
kde pro vás stále připravujeme mnohé zají-
mavosti, videa, obrázky.

JAN RACEK

7 odpovědí na měsíc únor:
1/ b Být pohřben s rodinou na hřbitově v Kralupech n. Vlt.
2/ b NC 1984.
3/ Jaroslav Heyrovský NC – obor chemie, 1957.
4/ b Tři smuteční obřady.
5/ Básník Jan Skácel.
6/ Disident Václav Havel (bývalý prezident od r. 1989).
7/ Jana Seifertová-Plichtová, dcera básníka.

7 odpovědí na měsíc březen:
1/ Při náletu 1945 NEBYL básník přítomen.
2/ „Na jeho podlahu snášeli mrtvé,/ katolíky, evangelíky i bez vyznání,
 a chrám je všechny přijímal,/ pod vlídnou střechu.“ 
 (ze sbírky Býti básníkem)
3/ b 7 básní.
4/ c Dědeček Antonín Boruta.
5/ a Básník měl mladší sestru Blaženu.
6/ c Manželka básníka pocházela z Jičína.
7/ b Svatební obřad rodičů básníka
 – v malém kostelíku sv. Jakuba Většího v Minicích.

7 odpovědí na měsíc duben:
1/ a V Kralupech žila maminka JS a její rodiče.
2/ c Lobeček.

3/ MOTÝLI.
4/ b Červené víno.
5/ a Syn básníka Jaroslav se věnoval přírodním vědám.
6/ c Maminka.
7/ b VŠECKY KRÁSY SVĚTA.

7 odpovědí na měsíc květen:
1/ a NC za literaturu.
2/ a JS byl nominován na NC k 80tinám.
3/ b Pro čtení dětem – Koulelo se koulelo.
4/ c NC převzali pro otce dcera Jana v doprovodu bratra Jaroslava.
5/ a, b, c
6/ b  …jakmile měl JS první verš, bylo vše na dobré cestě.
7/ b Kdo budil děti básníka každé ráno – tatínek JS.

7 odpovědí na červen:
1/ b Zahradní růže.
2/ Váš vlastní názor.
3/ b Budoucí básník nedokončil gymnázium maturitou.
4/ a Je pravda, že Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou má jako JEDINÉ 
 v ČR stálou výstavní síň JS.
5/ b Konvalinka.
6/ c Básnická sbírka Na vlnách TSF.
7/ b Fotografie zachycuje děti básníka Janu a Jaroslava.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY od 1. července do 29. srpna 2021

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI K SOUTĚŽI JAROSLAV SEIFERT A JEHO VÝROČÍ V R. 2021

Vážení rodiče, upozorňujeme vás, že v týdnu 30. 8. – 3. 9. 2021 bude roční zápisné pro 
dětské čtenáře zdarma. Děti můžete zaregistrovat osobně v dětském oddělení nebo využít 
předregistrační formulář, který naleznete na našich webových stránkách.

Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti
Mimořádný provoz 
dětského oddělení 
30. 8. – 3. 9. 2021

Studovna
(07/ 08 – ZAVŘENO)

Pondělí
8:00 – 11:30 

12:30 – 18:00

Pondělí
8:00 – 11:30    

12:30 – 17:00

Pondělí
8:00 – 11:30    

12:30 – 17:00

Pondělí
8:00 – 11:00    

12:30 – 18:00

Středa
8:00 – 11:30

Středa
8:00 – 11:30

Středa
8:00 – 11:30    

12:30 – 17:30

Středa
8:00 – 11:00

Čtvrtek
8:00 – 11:30 

12:30 – 18:00

Čtvrtek
8:00 – 11:30 

12:30 – 18:00

Čtvrtek
8:00 – 11:30    

12:30 – 17:30

Čtvrtek
8:00 – 11:00

Pátek
8:00 – 11:30    

12:30 – 17:00
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jubilanti�

PŘEJEME našim spoluobčanům, 
kteří oslaví V ČERVENCI A SRPNU
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.

 KOUPÍM jakoukoli JAWA, SIMSON, MZ,  
ČZ či PAV. Děkuji za nabídku. Tel. 723 971 027.

 Veselá a čiperná seniorka z Prahy, 80 let,  
170 cm, HLEDÁ adekvátního aktivního přítele 
a kamaráda pro volný čas, procházky, výlety a kulturu.
Samota tíží. Tel. 731 816 855.

 PRONAJMU garáž v Kralupech nad Vltavou 
za zimním stadionem. Tel. 603 736 256.

 PRODÁM novou pohovku světle šedé barvy, samet, 
rozkládací s úložným prostorem na nožičkách, pořízena 
v 06/2021 nepoužitá, poskytnu paragon – záruka  
2 roky, tel. 728155409.

soukromá inzerce�

80 let

Pavel Tlustý

Věra Pechová

Jitka Kandlerová

Hana Hollitzerová 

Zdeňka Kaňková

Anna Čermáková  

Miroslava Kupská

Jaroslava Čermáková

Helga Hanzlíková

Jiří Hanzlík

Milan Plaček

Jana Hubičková

František Jírový

85 let 

Josef Ťoupal

Jaroslav Šaroch

Jindřiška Balcarová

Zdeňka Srbová

90 let
Libuše Hlaváčková

Hana Kudrnová

91 let
Miloslav Czechmann

Emilie Kepplová

Růžena Loužecká

93 let
Danuše Petrová

Božena Netíková

94 let 
Pavla Rezlerová

Ing. Emil Dvořák, CSc.

95 let Marie Pospíšilová

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. Kvůli nejistotě s rozvolňováním protiepidemických opatření 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

K onečně teplé sluneční paprsky vylepši-
ly skleslou náladu našich členů, kteří 

byli smutní nejen kvůli všem opatřením, 
jež jim přinesl covid, ale hlavně proto, že 
se nemohli pravidelně setkávat, chybělo jim 
cvičení a plavání v bazénu.

A tak se už rozbíhá příprava na rekondici, 
které se v druhé polovině srpna zúčastní 
téměř 50 členů. Budeme pobývat v krásné 
krajině Jeseníků v Suché Rudné v hotelu 
Paramon. Tam máme naplánované pěší vy-
cházky v Karlově Studánce, chceme se po-
dívat na Ovčárnu a zdatnější i na Praděd. 
Autobusem pak navštívíme Velké Losiny 
s ruční výrobou papíru, Lázně Jeseník, Li-
povou, zámek v Hradci nad Moravicí. V této 
krásné krajině budeme pořádat také pěší 

vycházky v okolí našeho hotelu. Doufáme, 
že i houby porostou. V září nás snad ko-
nečně čeká i společné setkávání na první 
letošní schůzi, která se tradičně uskuteč-
ní v Hotelu Sport. Přesný termín členům 
oznámíme v naší skříňce. Od 15. září se 
opět rozběhne oblíbené plavání v městském 
bazénu.

Při těchto akcích chceme využít dotaci, 
kterou jsme dostali od Města Kralupy nad 
Vltavou, za níž všichni členové děkují.

A tak kralupští diabetici přejí všem čte-
nářům Zpravodaje krásné léto, spoustu 
příjemných dní strávených v kruhu svých 
blízkých a dobrých známých.

J. ČÁSLAVSKÁ A J. ŠVECOVÁ

ZA VÝBOR PS SDČR KRALUPY N. VLT.

O rchestrální koncert nabídne Akade-
mie komorní hudby 18. července od 

17:00 na nádvoří zámku v Nelaho-
zevsi. Stipendisté Akademie komorní hudby 
vystoupí pod vedením vítěze Pražského jara 
a violoncellisty Tomáše Jamníka s áriemi 
z oper Wolfganga Amadea Mozarta a Antoní-
na Dvořáka a dále Mozartovým Koncertem 
pro flétnu, harfu a orchestr a Dvořákovými 
skladbami pro smyčcový orchestr – Rondo 
pro violoncello a orchestr a Serenáda E dur 
pro smyčcový orchestr. Jako sólisté se kromě 
violoncellisty Tomáše Jamníka představí ně-
mecká sopranistka Sonja Grevenbrock a dále 
stipendistky AKH Sylvie Schelingerová (flét-
na) a Amelia Tokarska (harfa).

„Pro většinu našich hudebníků bude kon-
cert prvním vystoupením po dlouhé přestáv- 
ce kvůli okolnostem, jež všichni známe. Byli 
jsme zavření doma a nyní chceme konečně 
zase potkat naše posluchače,“ říká Tomáš 
Jamník, umělecký vedoucí Akademie ko-
morní hudby. „Pokud nám to počasí dovolí, 
odehraje se koncert na čerstvém vzduchu.

Akademie komorní hudby se již šest 

sezón věnuje podpoře mladých talentů 
z České republiky a vzdělávání v oboru ko-
morní hry. Výuka je realizována formou 
projektů, během kterých stipendisté při-
praví společně s lektory program, jenž je 
v závěru proveden na několika návazných 
koncertech. Stipendisté Akademie komorní 
hudby patří mezi nejlepší české hráče mla-
dé generace, v tomto roce se například pro-
bojovalo do finále soutěže Pražského jara 
hned pět stipendistů AKH – Matouš Zukal 
(obor klavír) a Eliška Kukalová, Klára Leš-
ková, Šimon Truszka a Vilém Vlček (obor 
smyčcové kvarteto).
Vstupenky si můžete rezervovat na  
e-mailu rezervace@akademiekomorni-
hudby.cz nebo SMS na +420 736 696 004.

Diabetici Kralupy

Akademie komorní hudby vystoupí 
na nádvoří zámku v Nelahozevsi
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Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

29. 5. Marie Menoušková 75 let

2. 6. Vladimír Böhm 82 let

3. 6. Petr Hnilička 77 let

5. 6. Jindřiška Swietoňová 81 let

8. 6. Jiří Zelený 78 let

8. 6. Štefan Kasala 82 let

12. 6. Jaroslav Kasalický 70 let

17. 6. Helena Černá 92 let

vzpomínky�
Dne 1. 7. uplynulo 25 let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička 
BARBORA DANDOVÁ. V únoru 
a březnu jsme si připomněli 35. výročí 
maminky sestry Jiřiny Štorkové a jejich 

maminky Albíny Vodičkové. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera Jiřina Švecová s rodinou, rodina Dandova 
a rodina Machkova

Dne 20. července to bude pět let, 
co zemřel pan EMIL KAŠŠA. Za 
vzpomínku děkuji všem, kdo jste 
jej znali. S láskou vzpomíná družka 
a rodina.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích 
stojí. Těžké je vzpomínání, když srdce 
bolí. Dne 30. srpna uplynou dva 
smutné roky, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný přítel, tatínek a dědeček, 
pan REUF ŠEČERBEGOVIČ. S láskou 

stále vzpomínají Jarka, dcera Simona s rodinou a teta 
Růža. Děkujeme všem, jež si vzpomenou s námi.

rodáci�
Rodáci zvou členy a příznivce Kralup na výlet 
do Jindřichova Hradce, který se bude konat za 
příznivé epidemiologické situace v úterý 21. září.
Čeká nás prohlídka gotického paláce. V odpoled-
ních hodinách je naplánovaná prohlídka největšího 
mechanického betlému na světě – Krýzovy jesličky.
Přihlášky a platby na zájezd budou přijímány 
v úterý 7. září od 13:00 hod. v salonku Penzionu 
U Cukrovaru nebo telefonicky na 728 939 510.
Na setkání po dlouhé době se těší členky Výboru.

Na území dvou okresů – Mělník a Praha-
-východ provozujeme domácí hospic již 

čtvrtým rokem. Zdravotní služby poskytuje-
me 24 hodin denně, 7 dní v týdnu nevyléčitel-
ně nemocným umírajícím v jejich domácím 
prostředí. Zajišťujeme také odlehčovací služ-
by včetně odborné sociální poradny. Součástí 
služeb pro naše klienty je i zajištění zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek. Provozuje-
me odbornou paliativní ambulanci. Náš tým 
je složen z lékaře s odborností z paliativní 
medicíny, zdravotních sester, psycholožky, 
sociální pracovnice, pečovatelek a duchovní-
ho. Sídlíme na adrese Pražská 530/21, Měl-
ník, tel. +420 720 557 554 (Po–Pá 8:00–
17:00 hod.). Pro přiblížení naší činnosti jsme 
oslovili paní Alenu z Hovorčovic, s níž jsme 
v minulosti spolupracovali a společně dopro-
vázeli jejího manžela. Rádi bychom vám for-
mou rozhovoru představili, jak naše služba 
funguje a jak může být prospěšná umírajícím 
i jejich doprovázejícím rodinám.

Manžel paní Aleny strávil poslední dny 
doma, v kruhu svých blízkých a naše 
služba tak napomohla splnění jednoho 
z jeho posledních přání. Paní Aleno, 
můžete prosím popsat svůj příběh?
Před několika lety manželovi lékaři zjistili 
nádor na oku, léčba začala operací, kdy mu 
bylo oko odoperováno a jeho stav se načas 
stabilizoval. Cca po 2–3 letech se jeho zdra-
votní stav začal zhoršovat, v těle mu byly 
zjištěny metastázy. Nejdříve to vypadalo 
na operaci, pak se ale bohužel zjistilo, že 
operace již není možná, následně byla vy-
loučena i možnost chemoterapie a byla apli-
kována také první dávka biologické léčby, 
nejspíš už ale bylo pozdě. Poté nám paní 
doktorka sdělila, že všechny možnosti léčby 
byly již vyčerpány a léčba byla ukončena.

Jaká pro Vás byla spolupráce s naší orga-
nizací? 
Byl to celý balíček služeb, který jsem si do 
té doby neuměla představit. Vše bylo nafá-
zované přesně podle potřeb manžela. Naše 
spolupráce netrvala dlouho, probíhala při-
bližně tři týdny, ale i tak to bylo mé nejlepší 
rozhodnutí. Bez domácího hospice bychom 
to nezvládli a manžel by zemřel sám v ne-
mocnici, a to by bylo pro mé smíření daleko 
horší. Na duši mi ulehčil pocit, že vždy, když 
budu potřebovat, můžu zavolat a sestřička 
přijede, to bylo k nezaplacení. Takové služ-
by jsme od nemocnice nemohli čekat. Také 
všechny hospicem zapůjčené pomůcky mně 

hodně ulehčily péči o manžela. První kon-
takt proběhl telefonicky se zdravotní sest-
řičkou, kdy jsem získala prvotní informace 
o tom, jak bude služba probíhat. Pracovnice 
hospice přijela k nám domu, aby zjistila pod-
mínky pro péči v domácím prostředí. Ná-
sledně přijela paní doktorka, manžela pro-
hlédla a nastavila medikaci, aby mohl spát 
a netrpěl bolestmi. Podepsali jsme smlou-
vu. S manželem vedly pracovnice hospice 
rozhovory a on byl po jejich odjezdu vždy 
spokojený a smířený.

Byla jsem zaskočená, že nemoc bude tak 
rychle postupovat a že konec mého manžela 
přijde tak brzy, jsem nečekala. Služby prů-
běžně reagovaly na měnící se stav manžela. 
Půjčené jsme měli postupně chodítko, mo-
bilní toaletní křeslo, polohovací postel. Dů-
ležité také bylo zajištění koncentrátoru kyslí-
ku, který manžel často využíval a po kterém 
se cítil lépe.Konec byl absolutně klidný, byli 
jsme pospolu, manžela jsme s dcerami dr-
žely za ruku. Poté jsme zavolaly sestřičku, 
která zařídila příjezd koronera a nasměro-
vala nás na pohřební službu. Manžela jsme 
společně připravily na poslední cestu. Se-
střička s námi byla po celou dobu, dokud 
pohřební služba manžela neodvezla. Nikdy 
jsem nezažila takovou službu, která by se 
postarala o vše až do úplného konce. Vše 
bylo důstojné, jestli se to dá říct, perfektní. 
A proto si taky myslím, že jsem to zvládla.
Nedovedu si představit, že by můj manžel 
musel zemřít v nemocnici, sám a my třeba 
vůbec neměli možnost se s ním rozloučit. 
Já jsem poté byla v takovém klidu, že se to 
podařilo a že to dopadlo tak, jak jsem chtě-
la, moc dobře i pro manžela, který netrpěl, 
všichni jsme se s ním rozloučili. Náklady na 
službu jsem vnímala jako úplně minimální 
(za den, kdy byla vykonána návštěva sestry, 
činí 250 Kč) v porovnání s tím, co všechno 
mi bylo hospicem poskytnuto, nemyslím tím 
jen materiální nápomoc, ale především tu 
nehmotnou, jež je neocenitelná.
JIŘINA KUDRNOVÁ, SOC. PRACOVNICE HOSPICE TEMPUS, Z.S.

Představujeme vám HOSPIC
■ TEMPUS, z.s., který je nestátní neziskovou organizací a jehož posláním 
je šířit a rozvíjet myšlenku umírání v přirozeném sociálním prostředí, v péči 
rodiny a za pomoci kvalifikovaného terénního hospicového týmu.
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VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ

Výtvarné hrátky 4–6 let

Výtvarně-keramický I 8–10 let

Výtvarně-keramický II 6–8 let

Výtvarně-keramický III 10–13 let

Kreslení pro teenagery 10–16 let

Olejomalba od 12 let

Keramika začátečníci 5–8 let

Keramika mírně pokročilí 8–11 let

Keramika sochařství od 12 let

Tvořivá dílna 8–15 let

Šikovné ruce 8–15 let

Fotograf – klasická fotografie 
a malování světlem

9–18 let

TANEČNÍ

Krůček I 3–4 roky

Krůček II 4–6 let

Krok za krokem 7–11 let

Taneční hýbání I 3–5 let

Taneční hýbání II 5–6 let

Street dance Junioři I 1. st. ZŠ

Street dance Junioři II 6.–9. třída

Moderní tanec – 
začátečníci

12–18 let

Hip-hop dance I – 
začátečníci

6–11 let

Hip-hop dance II – pokročilí 11–16 let

SPORTOVNÍ

Aikido, sebeobrana I 7–11 let

Aikido, sebeobrana II 12–16 let

Badminton I a II 2. st. ZŠ

Kick-box 10–15 let

Kick-box dospělí

Florball 11–16 let

Stolní tenis od 8 let

Jóga I a II od 10 let

Míčové hry 7–10 let

Gymnastika začátečníci

Gymnastika mírně pokročilí

Gymnastika pokročilí ZŠ

Street workout 12–16 let

Volejbal – přípravka 2.–3. třída

Volejbal – přípravka 4.–6. třída

Volejbal – ml. Žákyně 6.–7. třída

Volejbal – st. Žákyně 8.–9. třída

Tenisová přípravka 6–10 let

OSTATNÍ

Mladý archeolog 8–14 let

LEGO 6–9 let

LEGO robotika 13–16 let

Malý modelář 9–14 let

Programování A a B ZŠ

Šachy – začátečníci od 6 let

Šachy – pokročilí od 9 let

Vaření, pečení I 8–10 let

Vaření, pečení II 12–15 let

Vaření, pečení III 4–7 let

Šití I 12–16 let 

Šití II dospělí

Historický šerm od 10 let

Youtubering 8–16 let

S kytarou nejen 
k táboráku – začátečníci I

ZŠ

S kytarou nejen 
k táboráku – začátečníci II

ZŠ

Kytara I ZŠ

Kytara II ZŠ

Kytara III ZŠ

Klavírní školička I od 5 let

Klavírní školička II od 5 let

Klavírní školička III od 5 let

Klavírní školička IV od 6 let

Technika kolem nás 10–15 let

Malý policista 8–15 let

KLUBY

Barvička I 2–3 roky

Cvičeníčko I 1–2 roky

Cvičeníčko II 1–2 roky

Cvičeníčko III 1–2 roky

Relaxační cvičení
12 let  

– dospělí

Zájmové útvary ve školním roce 2021–2022

Konečný seznam zájmových útvarů 
bude zveřejněn na webových 
stránkách DDM Kralupy v září 2021.

Co bychom vám a vašim dětem popřáli do letošního léta? Pře-
devším spoustu sluníčka, pohody a pohybu na čerstvém vzdu-

chu. Vše ostatní (dobrodružství, romantika, zážitky) pak přijde samo.  
S dětmi se budeme setkávat po celé léto, a to v rámci dvou příměst-
ských táborů, čtveřice příměstských kempů a pětice pobytových 
táborů v ŠVP Mokrosuky na Šumavě. Prázdninový program tak na-
bídneme cca 270 dětem. Již s předstihem se můžete seznámit s na-
bídkou zájmových útvarů na školní rok 2021–2022. Vedle osvědče-
ných zájmových útvarů naleznete v nabídce i novinky. Pro aktuální 
informace sledujte naše webové stránky a Facebook.

26. ROČNÍK RECITAČNÍ SOUTĚŽE SEIFERTOVY 
KRALUPY
V pátek 17. září 2021 proběhne jubilejní 26. ročník festivalu poe-
zie a přednesu Seifertovy Kralupy. Tradiční přehlídka vítězů dětské  
recitační soutěže se uskuteční v Kulturním a společenském středisku 
Vltava.

S VEČERNÍČKEM PODÉL TŮNÍ

Ve čtvrtek 3. června 2021 ve 14:00 hod. jsme napjatě čekali, jak děti 
a jejich rodiče zareagují na umístění naší tradiční Pohádkové cesty – 
S Večerníčkem podél tůní. Netradičně jsme ji umístili na pravý břeh 
Vltavy v Lobečku. A opět nás naši „fanoušci“ nezklamali. A tak mohly 
děti plnit úkoly Macha a Šebestové, Medvídka Pú, Pipi Dlouhé punčo-
chy, Šmoulů, Rákosníčka či Trautenberka. Povedené odpoledne plné 
her, zábavy a pohody uteklo jako voda a my všem děkujeme za jejich 
přízeň nejen této, ale všech akcí DDM Kralupy.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – MÉ LÉTO SNŮ
Co by bylo léto bez naší fotografické soutěže. A tak po podzimní, 
zimní a jarní soutěži vypisujeme novou fotografickou soutěž pro dě-
ti a dospívající s názvem Mé léto snů. Podělte se s námi o nejlet-
nější fotografie z těch nejletnějších. Kategorie: 6–10 let, 11–14 let,  
15–18 let. Fotografie zasílejte do 23. září 2021 na fisar@ddmkralu-
py.cz (vždy jednu fotografii + jméno a věk).
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Letošní maturity probíhaly v takovém zvláštním 
duchu. Byli jsme doma a vše se učili z počítače, 
což není úplně ideální.
Maturita je první velikou zkouškou v životě studenta 
a většině z nás naháněla strach. Tento rok jsme ale 
naštěstí měli poměrně mnoho výhod – odpadlo psaní 
slohových prací nebo to, že jsme si mohli vybrat, jest-
li chceme maturovat ústně z českého jazyka či cizího 
jazyka. Osobně jsem dobrovolně maturovala ústně 
z obou, jinak jsem skládala „zkoušku dospělosti“ ješ-
tě z dějepisu a základů společenských věd. Možnost 
odpuštění ústních částí jsem nevyužila, protože není 
možné si tuto zkoušku v budoucnu doplnit a taktéž 
proto, že mi to nepřipadalo adekvátní vzhledem ke 
dlouhému studiu. Z mého pohledu byla příprava bě-
hem distanční výuky dostatečná – vyhovoval mi vol-
nější časový rámec a možnost organizovat si vlastní 
čas na učení.
Didaktické testy v naší třídě zvládli všichni bez negativ-
ních emocí, měli jsme spíše strach z ústních zkoušek. 
Nutno podotknout, že neopodstatněný, jelikož jsme 
se na ně skoro všichni poctivě připravovali. V průbě-
hu zkoušky panovala uvolněná atmosféra, profesor-
ky a profesoři na nás možná byli i trochu mírnější.  
Nakonec to zvládl každý.
A tak úspěšné složení maturitní zkoušky udělalo tečku 
za osmiletým studiem. Přeji všem budoucím maturan-
tům mnoho štěstí a stejně úspěšné zakončení studia!

MICHAELA HÁJKOVÁ, 8. G, OSMILETÉ GYMNÁZIUM

Přišlo mi, že máme o dost méně volného času, který 
jsme věnovali přípravě na maturitu. Profesoři se nás 
snažili co nejvíce připravit, mohli jsme jim napsat  
nebo zavolat i po škole.
Praktickou maturitu jsme skládali z účetnictví a písem-
né elektronické komunikace. Na tuto část maturity jsme 
byli skvěle připraveni. Zkoušeli jsme si ji a dost nám to 
pomohlo. Neměli jsme u této části žádný velký problém.

Didaktické testy z českého a cizího jazyka jsme si moh-
li zkoušet sami, jelikož didaktické testy z minulých let 
jsou veřejně dostupné.
U ústní části jsme měli dobrovolné ústní zkoušky z ci-
zího a českého jazyka, což nám přišlo vhod. Už takhle 
jsme měli málo času na přípravu. Povinně jsme sklá-
dali ústní část z ekonomiky a účetnictví. Ke každé otáz-
ce jsme měli hodně podkladů, ale co si budeme poví-
dat, přijdete na potítko a v tu chvíli vše zapomenete. 
Všichni na nás však byli moc milí a z nás alespoň opadl 
stres, který se v nás hromadil několik měsíců.
V listopadu jsem propadla panice, že maturitu nemo-
hu zvládnout, že čas strávený ve škole a přímý kontakt 
s učitelem nenahradí výuku přes počítač. Přeci jen ve 
škole je více času na otázky k tématu a plnému pro-
brání. Při prezenční výuce k vám profesor může přijít 
a přímo vám ukázat, kde je chyba, ale při distanční 
výuce to nejde.
I když tyto měsíce pro studenty v maturitním ročníku 
nebyly ideální a lehké, tak jsme to zvládli velmi dobře.

KAROLÍNA HODOVALOVÁ, 4. B, SOŠE

Konečně i my se můžeme zařadit mezi skupinu lidí, kteří 
prošli branou života pod názvem maturita. Lze tedy říci, 
že letošní maturanti měli lepší podmínky pro úspěšné 
složení maturitní zkoušky? Odpověď na danou otázku 
není jednoznačná, a to z několika různých důvodů.
Ano, je pravdou, že kvůli různým vládním opatřením 
proti šíření koronaviru byly maturitní zkoušky pozmě-
něné. Důvodem, proč jsme se i my nepovinné matu-
ritní zkoušky nezúčastnili, byl částečně stres a obava, 
ale především to po nás nevyžadovala vysoká škola, na 
níž jsme se hlásili. Navíc jsme se mohli více věnovat  
dalším předmětům.
V tomto ohledu maturita měla rozhodně lehčí formu, 
než kterou zažili maturanti před námi. Ale na druhou 
stranu předešlí maturanti nezažili bezprecedent-
ní situaci, kdy byli studenti nuceni učit se z domova.  

Distanční výuka probíhala online formou před počíta-
čem a skoro celý školní rok studenti strávili v pokoji, dí-
vajíce se do svých monitorů. Nevýhodou této výuky bylo 
to, že není tak kvalitní jako prezenční a také studenti 
ji nebrali dostatečně vážně. Výsledkem čehož bylo, že 
maturanti šli na zkoušku s pocitem nepřipravenosti.
Naštěstí my jsme se ale na maturitní zkoušky řádně 
připravovali, tedy až na zkoušku z ruského jazyka :-). 
Příčinou je náš ukrajinský původ. Na Ukrajině ruštinu 
umí snad každý.
Naše příprava na praktickou zkoušku probíhala tak, že 
čtrnáct dní dopředu jsme každý den studovali, nacvičo-
vali a opakovali si otázky a cvičení. S didaktickými testy 
to bylo trochu jinak, na ty jsme se připravovali pár dní 
předem, jelikož jsme pilně studovali v průběhu všech 
čtyř let studia. Ústní zkouška představovala větší hroz-
bu, a proto jsme se na ni začali připravovat až měsíc 
dopředu. Také jsme několik hodin denně věnovali stu-
dování a opakování otázek z ekonomiky a účetnictví.

IVAN YAKOB A BOHDAN YAKOB, 4.B, SOŠE

Tento školní rok jsme ve škole moc nepobyli, pouze pár 
týdnů. Vzdělávali jsme se přes „meety“. Do posledních 
chvil jsme nevěděli, zda budeme maturovat jako v mi-
nulých letech či maturitu dostaneme úředně. Nakonec 
jsme měli možnost volby mezi úřední maturitou z úst-
ní zkoušky ze státních předmětů nebo udělat maturitu 
beze změn. Také nám byly odpuštěny slohové práce, 
což mnohým z nás usnadnilo přípravu. Pokud zůstane-
me u výhod, měli jsme mnohem více času na přípravu. 
Nemuseli jsme tak brzo vstávat, dopravovat se do ško-
ly a z ní, některé hodiny nám byly prominuty. Naopak 
umět si zorganizovat svůj čas, sednout si k učení a řád-
ně se připravovat na maturitu byla někdy skutečná  
výzva. I přes celoroční nejistotu jsme maturitní zkouš-
ku složili úspěšně.

HELENA PAVLŮ A NATÁLIE ČERGIČOVÁ, 

4. A, ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

Přežívali jsme v Ralsku mezi vlky
V rámci projektu DofE, Mezinárodní ceny 

vévody z Edinburghu, se naše skupina 
sedmi kamarádů z druhých ročníků Dvořá-
kova gymnázia dostala v plnění úkolů k to-
mu poslednímu, závěrečné expedici. Dlouho 
jsme přemýšleli nad místem a cílem naší 
výpravy, nakonec zvítězilo Ralsko, oblast, 
která tvořila součást Sudet, takže byla po 
podepsání Mnichovské dohody roku 1939 
odebrána Československu. Po konci 2. světo-
vé války, masivním odsunu Němců a zřízení 
vojenského prostoru na území Ralska, byli 
obyvatelé vysídleni a řada vesnic srovnána 
se zemí. Zbylé budovy postupně chátraly, 
až z nich zůstaly jen základy. Cílem našeho 
expedičního týmu bylo pozůstatky staveb 
najít a zdokumentovat. Obešli jsme vesnice 
Zábělce, Dolní Novinu a dvůr Medný. Na 
každém místě jsme našli několik základů. 
Některé nálezy byly dost těžko rozpozna-
telné, naopak u jiných bylo jasné, k čemu 
kdysi sloužily. Během průzkumu jsme na-
šli tří pokojový pozůstatek domu, vodní věž 

nebo čelo velkého chlíva, ve kterém se ještě 
nacházela i koryta pro zvířata. Pořízené fo-
tografie a medailonky najdete na webových 
stránkách geoparku Ralsko, s nímž jsme při 
přípravě expedice spolupracovali.

 Putování za historií oblasti Sudet jsme 
uzavřeli návštěvou Muzea vystěhovalectví 
v Náhlově, které dokumentuje českou emi-
graci do Brazílie v druhé polovině 19. století. 

Ředitel muzea Petr Polakovič se zajišťová-
ní exponátů a aktualizaci výstavy věnuje již 
úctyhodných 20 let. Expedice pro nás mě-
la bezpochyby i kamarádský rozměr. Nikdo 
z nás nezapomene na mokré boty, které jsme 
nechali venku na ranním dešti nebo na západ 
slunce, jenž byl ze stanů skvěle vidět. V noci 
nás také málem napadli vlci. Chystali jsme se 
jít spát, když tu v dálce zazněly sirény, které 
někteří členové výpravy mylně považovali za 
vytí vlků, a odmítli nadále spát na kraji stanu 
a vyjít si ven vyčistit zuby. Jsem rád, že jsme 
na expedici vyrazili v takové skvělé partě a že 
se nám kromě spousty objevitelských zážitků 
podařilo srdnatě čelit vlčí smečce.

Kdybyste měli během blížících se prázd-
nin chuť vypravit se na výlet, neváhejte na-
vštívit zapomenuté Ralsko. Nejezděte však 
sami, vezměte s sebou kamarády. Člověk 
nikdy neví, kdy na svých toulkách potká 
zbloudilého vlka nebo zubra. A navíc, štěstí 
je vskutku opravdové, když se sdílí.

MARTIN ELZNIC, 2. P

CO TO JE DOFE?
DofE je program, který motivuje studenty k volno-
časovým aktivitám.
Během jeho plnění se studenti věnují sportu, dobro- 
volnictví a rozvoji dovedností a znalostí. Na závěr 
studenti absolvují expedici v přírodě se zaměřením.

REFLEXE MATURIT 2021 NA DG
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OBNOVÍME TRADICI
Po covidové pauze chystá SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou 
obnovit tradici kroužků rukodělných a chemických 
dovedností pro žáky kralupských základních škol.
Nabízíme 1x týdně dvouhodinový kroužek elektro,  
kroužek zámečnických dovedností a kroužek chemický.
Zájemci se již nyní mohou hlásit na e-mail jandour- 
kova@edukra.cz (chemie), klima@edukra.cz (elektro), 
hanzl@edukra.cz (zámečnický).
Zároveň od listopadu 2021 otevíráme přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky 
pro žáky 9. tříd. Přihlášky přijímá Mgr. J. Mazourková na 
mazourkova@edukra.cz.

Těšíme se na vás.

SOŠ A SOU

K ralupy jsou od 60. let minulého sto-
letí městem, s nímž byl a je spjat pře-

devším podnik Kaučuk, dnes Synthos, 
později Česká rafinérská, Mero a další, 
které potřebovaly a potřebují absolventy  
zámečnického oboru.

 Poohlédněme se, jak to bylo a je s výukou 
strojního oboru v místní technické škole od 
počátku až do současnosti. Za tu dobu zís-
kaly výuční list téměř dvě stovky zámečnic 
a zámečníků.

V říjnu 1961 nastoupilo prvních 146 uč-
ňů n. p. Kaučuk, z nichž jedna třída byla 
zaměřena na obor provozní zámečník – 
zámečnice. Tato profese se u nás vyučuje  
dodnes, ať už se učební obor jmenoval stroj-
ní zámečník, mechanik opravář se zaměře-
ním na stroje a zařízení, zámečník, nebo 
současný strojní mechanik. 

 V letech 2020–21 se modernizovaly z ev-
ropského projektu učebny i dílna strojních 
mechaniků novým vybavením, zařízením 
a přístroji. 

 Naši absolventi strojního oboru, kteří 
mohou ve 3. ročníku získat též svářečský 
průkaz, nacházejí uplatnění ve firmách 
a podnicích jako strojní zámečník, montér 
zámečník, montér točivých strojů, provoz-
ní zámečník, montér ocelových konstrukcí, 
potrubář, kotlář, stavební zámečník, pro-
vozní montér plynovodů, montér vzducho-
techniky. Po absolvování příslušné praxe 
mohou samostatně podnikat v oboru. 

 
Počítačový obor v SOŠ
S potřebou kvalifikovaných zaměstnanců 
v oblasti ICT, po kterých volal trh práce, se 
otevřel v roce 2008 „průmyslovácký“ obor 
elektronické počítačové systémy, který byl 
o dva roky později změněn na informační 

technologie se zaměřením na počítačové sítě. 
Studenti absolvují v předmětech hard-

ware, aplikační software, počítačové sítě, 
programování a správa aplikací a operační 
systémy základy svého odborného profilu 
tak, aby po maturitě mohli studovat na vyš-
ší odborné či vysoké škole, nebo nastoupit 
do praxe na pozice, jako např. správce po-
čítačových sítí a operačních systémů, pra-
covník uživatelské podpory, programátor, 
systémový správce pracovišť vybavených 
rozsáhlým aplikačním softwarem, školící 
technik, technik IT nebo prodejce výpo-
četní techniky.

 V letech 2020–21 se z evropského pro-
jektu ITI PMO modernizovalo vybavení 
školy, zejména učebny IT, novou výpo-
četní a komunikační technikou (PC sety, 
notebooky, interaktivní tabule, switche, 
routery, servery, tiskárny, velkoformáto-
vý displej, dataprojektory, datové rozvody, 
rozšíření bezdrátové WiFi pro žáky apod.).

J. MAZOURKOVÁ,

SOŠ A SOU KRALUPY

U ž je to za námi: Proběhly matu-
rity a studenti čtvrtých ročníků 

absolvovali písemné didaktické tes-
ty, odbornou maturitu a dobrovolné 
ústní státní a/nebo povinné školní 
maturitní zkoušky. / Jsme pyšní na 
to, že jsme pozitivní: Outdoorová 
soutěž DG Race, kterou zorganizo-
val Studentský parlament pro žáky, 
pedagogy a přátele školy, si vyslou-
žila reportáž na celou stranu Hos-
podářských novin v rubrice Be Posi-
tive! / Jdi za svým certifikátem: Na 
26 studentů třetích ročníků skládalo 
na půdě gymnázia prestižní jazykové 
zkoušky z angličtiny Cambridge En-
glish. / 10 213 Kč vydělali čtyři stu-
denti kvarty během dobročinné kniž-
ní sbírky a prodeje knih na podporu 
Centra Kaňka v Táboře, které pečuje o děti 

s postižením. / Pryč s tím: Studenti a uči-
telé odložili ve třídách roušky, i nadále je 

používají ve společných prostorách 
školy. / „Na kopec Blahoš přišli dva 
bratří, Lech a Čech s hordou svejch 
lidí“: Literárně-historickou exkurzí 
na Říp a hrou na Lechy a Čechy osla-
vila prima Mezinárodní den dětí. / 
Na vandr: Studenti obchodní akade-
mie se v rámci odborné praxe vydali 
na zkušenou do státní a soukromé 
sféry. / Hle, žleb: Po stopách zanik-
lých sudetských obcí pátrali v býva-
lém vojenském prostoru Ralsko žáci 
druhých ročníků. / Do bloků: Byl po-
volen tělocvik a s ním i sportovní čin-
nost na opuštěném školním hřišti. / 
Za všechno může čas: Škola se začala 
chystat na další Noc vědců, která se 
uskuteční na téma čas 27. září.

KLÁRA SIKOROVÁ

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Slavnostní rozloučení s maturanty 
Porta Vitae.
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60letá tradice zámečnické výuky v SOŠ a SOU

Foto nabízí pohled  
do zámečnické dílny 

 dříve a nyní.
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ZŠ JODLOVA

V období jara se žáci ze Zá-
kladní školy Jodlova zapo-

jili do nádherného projektu – 
DEN ZEMĚ.

DEN ZEMĚ je každoroční 
celosvětová událost konající se 
22. dubna, která se zaměřuje 
na ochranu a podporu životní-
ho prostředí. Naši žáci se zamě-
řili na téma VODA, tento pro-
jekt byl určen zejména pro žáky 
druhého stupně, kteří se ho ujali 
velmi dobře. Pozadu však nezů-
stali ani děti z 5. ročníku, které 
nás nadšeně obohatily o seznam 
možností, jak vodou v běžném 
životě šetřit. V hodinách výtvar-
né výchovy byly vytvořeny Země 

v různém výtvarném zpracová-
ní, také byla zorganizována be-
seda o důležitosti vody pro ži-
vot, o jejím zpracování, čištění  
a koloběhu v přírodě.

Tento školní rok utekl všem 
dětem velice rychle, zejmé-
na protože byly značnou část 
školního roku odkázány pou-
ze na online výuku, která byla 
pro většinu žáků a žákyň také  
velice náročná.

Proto bych jim i všem čtená-
řům Kralupského Zpravodaje rá-
da svým jménem a jménem celé 
naší školy popřála krásné letní 
prázdniny a úspěšný start nové-
ho školního roku 2021/2022.

HANA MAZOCHOVÁ, 

ASISTENTKA PEDAGOGA

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

J e 1. 7., dlouho očekávané 
datum žáky, rodiči i učite-

li. Školní chodby ztichly a na-
stoupili řemeslníci na údržbu 
a zkrášlení školy. Učitelé si za-
čínají třídit materiály minulého 
školního roku a zároveň si začí-
nají připravovat ten nadcházejí-
cí. Všichni doufají, že bude jiný, 
takový, na jaký byli léta zvyklí. 
Téměř každého pedagoga posu-
nula distanční výuka o krok či 
více dále. I mnozí žáci zazname-
nali významný posun v samo-
statnosti a organizaci vlastního 
času. Nedělo se to ale zdaleka 
u všech. Mnozí předpokládají, že 
znevýhodněnou pozici mají žáci 
z nepodnětného prostředí, není 
tomu tak ale vždy. I některé další 
děti doplatily na přílišnou zane-

prázdněnost či nezájem rodičů. 
A tady nastupují pedagogové, 
aby se pomocí svých zkušeností 
snažili dorovnat cílovou čáru pro 
všechny. A za to bych jim chtěla 
poděkovat. Děkuji všem našim 
49 učitelům a 15 asistentkám za 
jejich trpělivost, snahu, ochotu 
vzdělávat se ve volných chvílích, 
erudovanost a empatii. Děkuji 
za individuální přístup k žákům, 
který mnohdy přesahoval rámec 
pracovní doby. Děkuji za to, že tu 
jste a že učíte právě v naší škole 
a pomáháte tak udržovat dobré 
jméno školy. Každý rok se o tom 
můžeme přesvědčit nejen při 
zápisech do 1. a 6. tříd. I ostatní 
pracovníci školy si zaslouží po-
děkování za respektování všech 
často se měnících opatření.

Přeji všem klidné léto.
MICHAELA GLEICHOVÁ, ŘEDITELKA

Závěr školního roku v ZŠ Jodlova

Velké poděkování

POZORNĚ ČTĚTE!
T. J. Sokol Kralupy nad Vltavou cvičí i o prázdninách,
dětské složky i dospělí.
Podrobný harmonogram prázdninového cvičení najdete 
na našem webu www.sokol.kralupy.cz, na Facebooku  
a na nástěnkách.

PŘIJĎTE SI PROTÁHNOUT TĚLO, TĚŠÍME SE NA VÁS.
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Jaké jsou Vaše plány a cíle pro 
nadcházející sezónu? Doufejme, že tedy 
sezónu už „necovidovou“.
Na nadcházející sezónu se už moc těšíme. 
Naším cílem je jednoznačně hrát na špici 
Krajské ligy, držet se v horní polovině ta-
bulky a vytvořit si nejlepší pozici pro play-
-off. Tam bude naším cílem minimálně se-
mifinále. Pokud se nám bude dařit, nebojím 
se říci, že se posléze pokusíme zabojovat 
o ty nejvyšší příčky. Takové cíle už máme 
letos. Naším dlouhodobým cílem však zů-
stává vítězství v Krajské lize, a to v horizon-
tu dvou až tří let. Poté by už měl následovat 
postup do 2. ligy.

V A týmu došlo v průběhu několika 
týdnů k velkým změnám. Někteří hráči 
skončili, ovšem nahradili je junioři 
z poměrně úspěšného juniorského týmu, 
který hrál v předminulé sezóně na špici 
Redstone extraligy. Jaké jsou Vaše pocity 
z omlazeného kolektivu?
Kostru týmu nyní tvoří hráči s věkovým 
průměrem kolem osmadvaceti let. Většinou 
se jedná o odchovance Kralup nebo o ho-
kejisty, kteří v Kralupech začínali, avšak 
v průběhu času odešli do juniorských extra- 
ligových týmů, a poté nasbírali v různých 
soutěžích patřičné zkušenosti v seniorském 
hokeji. Je pro nás určitě pozitivní zprávou, 
že se nám je povedlo do Kralup znovu při-
vést. Tuto základní kostru jsme pak doplnili 
devíti juniory, jež sice v minulém roce vů-
bec nehráli, ovšem o to větší chuť do hokeje 
mají. Už nyní je vidět, že se v prvním týmu 
chtějí prosadit, což nás skutečně těší. Šan-
ci určitě dostanou všichni. Z juniorů jsou 
zvyklí na tvrdou práci a já osobně věřím 
tomu, že se už v nadcházející sezóně budou 
chtít kralupským divákům předvést v tom 
nejlepším světle.

Je evidentní, že se klubu podařilo 
účelně propojit juniorský a seniorský 
tým. Pokládáte právě toto za jeden 
z nejdůležitějších faktorů, který by měl 
velmi brzy přinést své ovoce?
Součinnost juniorky a A týmu je nezbytná. 

V Kralupech chceme stavět na odchovan-
cích, to je naše cesta. Když budou naši kluci 
úspěšní, nebudeme muset řešit příchody 
hotových hráčů odjinud. To ostatně ani ne-
ní naší prioritou. Navíc už nyní je v týmu 
velká konkurence. Myslím si, že letos má 
hlavní trenér Dušan Sikela skutečně z če-
ho vybírat. Do zápasů budeme nasazovat 
nejlépe připravené hráče.

Fanoušci mají od týmu pochopitelně velká 
očekávání. Nicméně pro některé hráče 
určitě nebude přechod mezi dospělé 
snadný. I s přihlédnutím k tomu, že 
Redstone extraligu lze považovat za jednu 
z vrcholových soutěží u nás. Čeká naše 
mladé hráče skutečný křest ohněm?
Určitě to pro některé hráče lehké nebude 
tím spíše, když se v loňském roce praktic-
ky vůbec nehrálo. Je velká škoda, že o ten 
vrchol v juniorském věku kluci přišli.  

Každopádně, jak už jsem uvedl, šanci do-
stane každý. Bude záležet jen na tom, jak ji 
kdo využije. Pro nás je nyní důležité hlav-
ně to, že chtějí za Kralupy hrát, něco tady 
dokázat. Věřím, že se s tím nakonec dobře 
poperou. Ostatně někteří hráči si už stačili 
soutěž dospělých vyzkoušet.

Co soudíte o stávající úrovni Krajské 
ligy? Dosahují některé celky druholigové 
úrovně?
Úroveň Krajské ligy se každoročně zve-
dá. V soutěži se čím dál více objevují hráči  
z 1. či 2. ligy, ovšem toto jejich rozhodnutí 
nikterak nesouvisí s jejich kvalitami. Jsou 
to všechno lidé, kteří se v určitý moment 
rozhodli, že dají přednost svým profesím 
před hokejem. Krajská liga je pro ně v tomto 
ohledu ideální, neboť zápasy se hrají „pou-
ze“ o víkendech. Další skupinou hráčů jsou 
borci z mládežnických akademií, jimž rov-
něž tento systém soutěže vyhovuje. Je tedy 
zřejmé, že nejkvalitnější týmy z Krajské li-
gy, tedy hlavně z těch našich dvou skupin, 
se mohou směle poměřovat s těmi o něco 
horšími týmy z 2. ligy.

Co všechno obnáší Vaše úloha u A týmu 
HK Kralupy?
V první řadě mám na starosti finanční za-
bezpečení. To je pro fungování mužstva 
v jakékoli soutěži nezbytné, zvláště pak 
v Krajské lize mužů. Většina týmů má 
kvalitní organizaci, nemluvě o solidním 
finančním zázemí. Naším cílem je rozhod-
ně být na špici tabulky, takže se musíme 
snažit najít si cestu ke sponzorům a vá-
žit si i podpory města. Bez těchto partne-
rů bychom se jen těžko obešli. Osobně se 
snažím stále hledat nové partnery a před-
stavovat jim naše záměry. Jsem opravdu 
vděčný za to, že většině subjektů se vize 

MARTIN HAMPL (52 LET)
 je kralupským hokejovým odchovancem. Během 
své hráčské kariéry prošel pražskými juniorskými 
týmy (Slavia Praha, Konstruktiva Praha (dnešní 
Kobra Praha)), aby se posléze do Kralup znovu 
vrátil. Zde působil v Krajské lize dospělých, poté 
ve 2. lize. Následně si stejnou soutěž vyzkoušel 
ve Slaném a v Neratovicích. Od roku 2019 působí 
jako manažer A mužstva HK Kralupy nad Vltavou.

Hráči mají chuť v Kralupech 
něco dokázat
■ V minulé sezóně si kralupští fanoušci hokeje příliš neužili. Krajská liga byla po několika zápasech zrušena 
a atraktivní Redstone extraliga juniorů vůbec neodstartovala. „Věřím, že už se nic podobného opakovat nebude. 
Mladí kluci potřebují hrát co nejvíc,“ říká Martin Hampl, manažer kralupského A mužstva, jenž si na začátku 
letních prázdnin pochvaluje přístup devítky nováčků z řad úspěšné juniorky. „Kluci mají velký hlad, chtějí tady něco 
dokázat. Budeme se je snažit podporovat ve všech ohledech.“

ROZHOVOR s… Martinem Hamplem, manažerem kralupského A mužstva

Seznam přípravných zápasů:
20. 8. 18:30 hod. HK Kralupy – HK LEV Slaný

25. 8. 18:45 hod. HK Kralupy – TJ HC Řisuty

27. 8.  čas bude upřesněn HK Kralupy – HC Rakovník

3. 9. 18:30 hod. – HK LEV Slaný HK Kralupy (bude se hrát na ZM v Kralupech)
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P o rozpadu uskupení mládežnického fot-
balu s názvem Junior Kralupy neměl 

Fotbalový klub Čechie Kralupy v mladších 
věkových kategoriích žádné družstvo. Začí-
nalo se „od píky“, od přípravek. Svého aktuál- 
ně největšího úspěchu tým dosáhl v uply-
nulém ročníku 2020/21. Družstvo starších 
žáků vyhrálo krajskou soutěž I. A třídy. Tím 
si kluci zajistili postup do krajského přebo-
ru ve stejné věkové kategorii. V odehraných 
zápasech žáci Čechie nenašli přemožitele 
a drželi se v čele soutěže. Největším soupe-
řem jim mělo být mužstvo Kročehlav, ale 
i s ním si chlapci poradili a vyhráli na jeho 
hřišti 3:0. Byl to jejich nejhezčí zápas sezóny.

Letos v květnu po koronavirovém roz-
volnění hrálo družstvo starších žáků už jen 
přátelská utkání. Proti Veltrusům získalo 
vítězství 3:1, Štětí porazilo 5:1, Roudnici – 
Podlusky 7:2 (oba týmy jsou účastníky kraj-
ského přeboru žáků Severočeského kraje). 
S aktuální prapodivnou sezónou se mla-
dí fotbalisté fakticky rozloučili vítězným 
utkáním v domácím prostředí s družstvem 
Mělník – Pšovka v poměru 7:0, poločas 
3:0. Branky vstřelili: Zajíček 5, Měchura 
1 a Horvát 1. 

Kádr tvořili hráči Škuthan, Tyller, Brož, 
Čech M., Fečo, Hájek, Hořejší, Kvacskai, 
Marsa, Marx, Mašek, Měchura, Palice,  
Petr, Seidl, Suk a Zajíček. 

Rád bych poděkoval Městskému úřadu 
Kralupy nad Vltavou za podporu mládež-
nického sportu a nesmím také zapomenout 
na naše příznivce – rodiče, bez nichž by-
chom se jen obtížně dopravovali. Nesmím 
zapomenout na poděkování Martinu Bro-
žovi, který ve fotbalovém klubu FK Čechie 
působí ve funkci šéftrenéra mládeže a má 
výrazný podíl na vzestupu mládežnických 
mužstev. Je i jeho zásluhou, že se rozrost-
la základna mládeže a zároveň se stará 

o zlepšení podmínek pro tréninky a zápasy  
mládeže.

A jak by úspěchy letošní sezóny zhodnotil 
trenér staršího žactva Jiří Palice? „Postup 
je zásluhou a výsledkem obětavosti celého 
družstva. Odstup od druhého žákovské-
ho týmu soutěže byl pět bodů. Největším 
soupeřem v krajské soutěži bude pro nás 
SK Slaný, který disponuje herně vyzrálým 
kádrem, a také družstvo Baníku Švermov,  
Rakovníka...“ BOHUMIL BĚHOUNEK

V ýstava začne v pondělí 16. srpna 2021. 
Mapovat bude zejména nejslavnější ob-

dobí hokejového klubu (1995–2000), ovšem 

klubu líbí a že nás i v nadcházející sezóně 
budou podporovat. Naší filozofií je hrát co 
nejatraktivnější hokej pro kralupské příz- 
nivce, pro místní lidi, chceme divákům 
nabídnout odpovídající úroveň a vychová-
vat si vlastní hráče, jež budou město řádně 
a s chutí reprezentovat.

Jinak od roku 2019 se nám vždy podaři-
lo naplnit stanovený rozpočet, což je dobrá 
zpráva nejen pro hráče, ale také pro 
veřejnost. Fanoušci od nás očekávají 

nejlepší možné výkony a my je pochopitelně 
nechceme zklamat.

Jak byste si představoval ideální stav 
hokeje v Kralupech?
Ideální stav pro mě znamená divácký zájem! 
Přeji si, aby lidé na hokej chodili a těšili se na 
každý zápas. Bylo by skvělé, kdyby se v kra-
lupských hospodách začal hokej znovu roze-

bírat! Proto zde chceme postavit tým, které-
mu budou lidé fandit. Nezapírám, cíle máme 
velké. Je tu okruh mladých hráčů, našich od-
chovanců, jejichž metou je 2. liga. Následující 
sezóna nám v tomto ohledu hodně napoví. Je 
samozřejmě možné, že se nám z počátku až 
tolik dařit nebude, ovšem pro nás je nyní pod-
statné hlavně to, že hráči chtějí Kralupy repre-
zentovat a že mají motivaci něco dokázat. Moc 

bych si přál, aby byl hokej v Kralupech 
znovu sportem číslo 1! ALEŠ LEVÝ

Hokejová výstava v přízemí MěÚ
k vidění budou i materiály z let následujících. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout ne-
spočet novinových výstřižků, plakátů, fo-
tografií a dalších cenných artefaktů jako 
jsou dresy, puky, šály a další rarity. Po dobu 
výstavy budou také na televizorech radni-
ce promítána nejslavnější hokejová utkání, 
jimiž se místní hokejový klub může pyšnit. 
Tato výstava potěší všechny milovníky lední-
ho hokeje, potažmo i další návštěvníky měst-
ského úřadu. Cílem organizátorů, Jindřicha 
Karvánka a Aleše Levého, je decentním způ-
sobem odstartovat nadcházející hokejovou 

sezónu. Hráči budou podporu fanoušků roz-
hodně potřebovat, neboť je v nadcházejícím 
roce čeká mnoho náročných výzev. 

Starší žáci FK Čechie postoupili do kraje

Tým starších žáků FK Čechie Kralupy – nově účastník krajského fotbalového přeboru, spolu 
s trenéry. 
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Kompletní rozhovor naleznete na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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■ V sobotu 12. června 2021 
proběhlo ve Frýdku Místku 
Mistrovství České republiky 
v Turistickém závodě – outdoor 
runningu.

Oddíl TOM – KČT Kralupy reprezen-
tovalo 20 závodníků, jejichž nasaze-

ní i bojovnost se odrazila i na konečném 
umístění. Získali 5 medailí a 8 nominací 
do týmu České republiky na mezinárodní 
závody.

Závodníci museli zvládnout vlnitou trať 
v délce od 3 do 6 kilometrů v závislosti na 
věku. Rozhodoval nejen čas, ale i rychlost 
a správnost plnění úkolů na kontrolních 
stanovištích jako jsou azimutové úseky, 
překážková dráha skládající se z hodu na 
cíl a plížení, odhadu vzdálenosti, práce 
s mapou, překonání lanové lávky a testové 
plnění znalosti dřevin, turistických a topo-
grafických značek.

Stříbrnou medaili získali a vicemistry 
ČR jsou Jaroslav Beran (mladší žáci), Voj-
těch Kozelka (starší dorostenci) a Jakub 
Hofman (muži A). Bronzovou medaili ob-
držel Petr Plicka (starší dorostenci) a Blan-

ka Rosáková (ženy A). Na pódium dosáhli 
na čtvrtém místě Eliška Beranová (mlad-
ší žákyně), Radka Vaňurová (ženy B) a na  
5. místě se umístil Jan Vejrosta (muži A).

V hodnocení oddílů (bílý pohár) je to mezi 
žáky 8. místo a ve společném hodnocení do-
rostu a dospělých (červený pohár) 3. místo.

Závod měl perfektní atmosféru, i přes 
různá covidová opatření. Po dlouhé době 
jsme absolvovali celorepublikový závod, 
a tak si všichni užívali přátelská setkání 
s ostatními závodníky.

ZDENĚK VEJROSTA, 

PŘEDSEDA KČT KRALUPY

N emoc covid-19 během posledních mě-
síců opakovaně zmrazila většinu spor-

tovních aktivit, přičemž ani florbalové sou-
těže nebyly výjimkou. Pouhá čtyři utkání 
stihli odehrát muži Kralupy Wolves v nej-
vyšší regionální soutěži, než se ligová sta-
vidla definitivně zastavila.

Nejvyšší regionální soutěž byla pro kra-
lupské vlky novou štací, do které si vybo-
jovali postup v předešlé, opět nedohra-
né, sezóně. Letošní nedohraná sezóna je 
však nemusí vůbec mrzet, protože v pon-
dělí 14. června bylo při doplnění celostát-
ních soutěží rozhodnuto, že muži Kralupy  
Wolves budou v příští sezóně hrát Divizi!

Divize je nejnižší celostátní soutěž, která 
se pod hlavičkou Českého florbalu hraje. Co 
to pro kralupské florbalisty znamená? První 

změnou je délka zápasu, nově odehrají zápas 
o délce 3 x 20 minut čistého času. Mění se 

pro ně rovněž hrací formát – buď se bude 
hrát jeden zápas o víkendu, nebo dva zá-
pasy během jednoho víkendu. Odpadá tak 
turnajový systém, kdy tým odehrál během 
jednoho dne dvě utkání o délce 3 x 15 minut.

Celostátní soutěž je vyvrcholením něko-
likaletých snah elitního mužského týmu. 
Ten v pohárových utkáních ukázal, že si 
dovede vyšlápnout i na celostátní soupe-
ře. Navíc může tým trenérů Maříka a Sopa  
slavit druhý postup během dvou sezón.

Kralupští vlci tak od září vběh-
nou do celostátního revíru, kde se 
utkají se soupeři z Prahy, severních  
a středních Čech. Věříme, že budou dů-
stojným zástupcem, který ukáže, jak silný  
kralupský florbal je! #wolvestogether

FILIP JANOUCH

Kralupští turisté si navlékli medaile

Kralupští florbalisté si od podzimu zahrají Divizi

SPORTOVNÍ DEN PRO CELOU RODINU 
První velkým festivalem, který se po koronavirové pauze uskuteční letos v létě na zámku v Nelahozevsi, 
bude Sportovní den. Akce pro celou rodinu se koná v sobotu 31. července 2021 a nabídne nejrůzněj-
ší netradiční sportovní disciplíny v jedinečných kulisách zámku a zámeckých zahrad. Připraven je na-
příklad zábavný Lobkowiczký desetiboj a mnoho dalších her a soutěží. Celý program zahájí cyklojízda 
s princem, které se zúčastní William Lobkowicz ml. a která povede z Prahy od loděnice v Troji podél 
Vltavy, dále stezkou Antonína Dvořáka až na zámek Nelahozeves. Připojit se k ní může každý. Kromě 
aktivního pohybu bude v rámci festivalu možné navštívit také zámeckou expozici, to včetně nově in-
stalované výstavy Pernštejnské ženy a Evropa, nechat děti rozvíjet kreativitu na tvořivých dílničkách 
nebo si koupit něco hezkého u jednoho z mnoha řemeslných stánků. 
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REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MěÚ
sociálně právní ochrana dětí na dobu neurčitou

Nástup: ihned, popř. dle dohody.

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

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 7. 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 zaměst-
navatel obsadit toto pracovní místo uchazečem, který bude pro uvedenou 
pracovní pozici splňovat o stupeň nižší vzdělání, tzn. vyšší odborné vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 12. 7. 2021.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Kralupy nad 
Vltavou
Nástup: dle dohody.

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

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

Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Lhůta pro podání přihlášek: do 26. 7. 2021 do 12:00 hod.

Město Kralupy n. Vlt. vyhlásilo VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Plná znění všech výběrových řízení naleznete na www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.
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HLEDÁME OPERÁTORA/KU  
DO VÝROBY!

Cray Valley Czech, s. r. o. dceřiná společnost  
TotalEnergies, provozující výrobní jednotku kapal-
ných kaučuků v areálu chemických výrob společ-
nosti Synthos a.s., hledá do svého týmu nového 
operátora nebo operátorku výroby.

Co požadujeme:
 chuť pracovat v chemickém průmyslu, pokud máte 
navíc praxi, je to určitě výhoda.
 Vědět, co znamená bezpečnost na pracovišti. Poskytu-
jeme různé druhy školení od práce ve výškách po naklá-
dání s chemickými látkami.
 Vyučení v chemickém oboru nebo jemu podobném.
 Práce na směny, to znamená ranní a noční. Každý týden 
máte jiné směny. Některé týdny je volněji a jiné jsou zase 
nabitější. 
 Základní uživatelskou znalost počítače. 
 Spolehlivost, zodpovědnost a nebát se vzít za práci. 
Některé dny strávíte u počítače a některé zase v terénu. 

Nabízíme:
 Jsme velká, nadnárodní firma a nabízíme tedy v případě 
oboustranné spokojenosti dlouhodobou a stabilní práci. 
 Partu správných chlapů a spravedlivé vedení. 
 Týden dovolené navíc, tedy celkem 5 týdnů. 
 Stravenky, které můžete využít ve všech obchodech  
a v místní závodní jídelně. 
 Flexipassy se širokým spektrem použití. 
 Příspěvek na rekreaci pro každé vaše dítě každý rok. 
 Dvakrát ročně odměny. 
 A další různé firemní benefity odpovídající vašemu 
výkonu. 

V případě vašeho zájmu prosím zašlete svůj životopis na e-mail: 
vaclav.borecky@totalenergies.com.
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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 JSME STUDENTI DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA A ÚČASTNÍCI 

MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU DOFE, kteří se na jaře 
letošního roku rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku 
knih. Lidé nám darovali přes 600 knižních titulů, které 
jsme se snažili prodat dále. VÝTĚŽEK Z PRODEJE ŠEL 

NA PODPORU CENTRA KAŇKA V TÁBOŘE, které pečuje 
o děti s postižením. Vybraných 10 213 Kč jsme předali 

zařízení Kaňka při osobní návštěvě na konci června. Zbylé 
knihy se pokusíme poslat Reknihám či jiným podobným 

organizacím, jež knihy z druhé ruky ocení. Moc bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na sbírce podíleli, ať už jako dárci, 

kupci či organizátoři. Pokud byste měli o nějakou z knih 
na e-shopu http://zpolice-dopolice.wixsite.com/e-shop 
zájem, neváhejte se ozvat, právě máme 50% výprodej.




