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Granty  str. 9
Máte zajímavý nápad využití volného 
času kralupských občanů? Grantové 

schéma na podporu zájmových aktivit 
na rok 2009. 

Rozhovor  str. 10
Jaké postavení má tajemník MěÚ? 
Jaké jsou jeho povinnosti a komu 

zodpovídá? Rozhovor s novým 
tajemníkem Ing. Jaroslavem Zdichem.

Pozvánky  str. 23
Nechte se nalákat na některou ze 
zajímavých volnočasových akcí  

a poznejte zajímavé lidi. Udělejte něco 
pro sebe a své blízké.

Poslední měsíc žije kralupský 
sport velkými diskusemi na téma 
využití malé hokejové haly na 
zimním stadionu v našem městě. 

Po odhalení několika zásadních po-
ruch na technologickém kanále ma-

lé haly, které byly zjištěny posudkem 
odborné firmy, vyvstala řada otázek. 

Asi tou nejvíce zásadní v celé kauze 
je, zda je město schopné pokrýt finanč-
ní náročnost 9 – 14 milionu této opra-
vy, když na posledním zastupitelstvu 
odsouhlasilo generální opravu venkov-
ního koupaliště. Ať vášně nebo emo-
ce zúčastněných nebo nezúčastněných 
sportovních oddílů v celé této kauze 
jsou jakékoliv, jsou nesporné skutečnos-
ti, které se musí brát v potaz.

Obecně uznávaná životnost ledových 
ploch je zhruba 15 – 20 let, hala v Kra-
lupech stojí již 25 let. Z toho 8 let fun-
govala jako nezastřešená, a tak byla vy-
stavena přírodním podmínkám, které jí 
na životnosti právě nepřidaly. 

Každoroční finanční dotace města 
na udržení a renovaci malé haly jsou 
již sami o sobě dost velké na to, aby 
se oprava provedla po mnoha letech 
celkově a pořádně.

O tom, jaký je celkový stav veškerého 
technického a technologického zázemí 
se může rozhodnout až po rozmrazení 
plochy, což bude v druhé půlce dubna. 
Do této doby, jsou spekulace pouhými 
spekulacemi a plán oprav nemůže být 
navržen.

(Pokračování na str. 27)

REKONSTRUKCE 
městského koupaliště  

Nepřízeň letošního zimního počasí od-
startovala krok k jedné z největších 

oprav na městském majetku za poslední 
roky. Zastupitelstvo města na svém posled-
ním veřejném zasedání rozhodlo o celkové 
rekonstrukci městského koupaliště, která se 
uskuteční ještě tento rok. 

 Městské koupaliště v Kralupech nad Vl-
tavou bylo otevřeno pro zkušební provoz 
v roce 1963 a od roku 1964 slouží občanům 
Kralup nad Vltavou a okolí každoročně.

V současné době odpovídá stav koupaliště 
45tiletému provozu bez provedení moderni-
začních oprav. Jediná rekonstrukce (oprava 
vany bazénu a zdroje vody) za dobu provo-
zu koupaliště byla provedena v roce 1998 
a to pouze u dětského brouzdaliště.

(Pokračování na str. 5)

Aréna netradičních 
sportů. Ano nebo ne?

KALENDÁŘ AKCÍ
✔ 5. 3.  Dřevěný večer ..........................(str. 21)
✔ 9. – 15. 3. Týden čtení .........................(str. 14)
✔ 11. 3.  Sdružení rodáků v čajovně .....(str. 16)
✔ 17. 3.  Hory Máry Holečka .................(str. 23)
✔ 20. 3.  První 3D film v Kralupech .......(str. 21)
✔ 22. 3.  Otvírání cyklostezek ................(str. 4)
✔ 24. 3.  Kamelot turné ..........................(str. 20)
✔ 26. 3.  Setkání se senátorem .............(str. 20)
✔ 28. 3.  Výlet do Mníšku pod Brdy  .....(str. 16)
✔ 28. 3.  Turistický závod .......................(str. 23)
✔ 28. 3.  Hurvínek s DDM ......................(str. 26)
✔ 3. 4.  Divokej Bill ................................(str. 20)
✔ 3. a 4. 4. Noc s Andersenem ..............(str. 14)
✔ 4. 4.  Do Okoře bez oře ....................(str. 23)
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Tak dnes vás – konečně - chci seznámit s něčím 
příjemným a milým. Žádné stížnosti a nářky, žád-
ná vážná témata. Dnes nějaké duchovno! 

Občas se mi podaří zalézt do prodejny knih  
a pokusit se prolistovat ales-
poň pár z toho kvanta výtisků, 
co leží na pultech. A zjistil 
jsem, že si v knihkupectvích 
můžete koupit úplně novou 
knihu. To není nic převratné-
ho, ale knihu, kterou mám na 
mysli, napsal člověk, který má 
úzký vztah nejen k našemu 
městu, ale i k poezii a hlavně 
k přírodě. 

Lásku k řemeslné práci 
spojil s uměleckým citem 

a mimořádně chápavým vztahem k materiálu 
divuplnému a přece obyčejnému – ke dřevu. Mnozí 
z vás teď již určitě znáte jméno tohoto umělce – je 
jím Martin Patřičný.

Autor několika knih, tvůrce mnoha samostat-
ných výstav v Čechách i v cizině, ale i příležitostný 
recitátor, který se stal známým i díky oblíbenému 
televiznímu seriálu Kus dřeva ze stromu. 

Martin  Patřičný tedy vydal novou knihu – Mo-
nografii. Určitě se tímto dílem – a v to doufám 
– neloučí s literární a uměleckou tvorbou, ale 
spíše shrnuje a prezentuje svou dosavadní práci 
zachycenou na mnoha kvalitních fotografiích. 
Pokud jste neviděli umělcovy originály, máte 
možnost i zde žasnout nad bohatým spektrem 
jeho činnosti a neskutečným citem pro barvy  
a tvary jednotlivých druhů dřev, jejich doplňování 
a roztodivné kombinace a variace. Fotografie 
jsou doplněny krátkým textem, který čtenářům 
trošku odhalí autorovy myšlenky a evokace na 
různá témata. 

Přeji panu Patřičnému, aby se Monografie čte-
nářům líbila tak, jako se líbí i jeho „kusy dřeva“.

Petr Holeček

Dobrý den,  
vážení spoluobčané!

Aktuality

◆ Město Kralupy nad 
Vltavou vyhlásilo sou-
těž s názvem Nové logo 
města. Bližší informace na 
www.mestokralupy.cz.
◆ Odbor dopravy MěÚ 
dostal za úkol vypracovat 
písemnou žádost na odbor 
DOP KÚ Stř. Čechy ohledně 
omezení nákladní dopra-
vy nad 12,5 t v ul. Hybe-
šova z důvodu veřejného 
zájmu, na základě opa-
kovaných stížností a pe-
tic dotčených obyvatel

◆ Rada města odsou-
hlasila zveřejňování 
usnesení RM na webo-
vých stránkách města. 
◆ Ing. Nedvěd se vzdal 
funkce ředitele Městského 
bytového podniku Kralupy 
nad Vltavou. Do doby ná-
stupu a jmenování nové-
ho ředitele byla pověřena 
vedením Jana Klierová. 
◆ Rada města schvá-
lila zhotovitele na akci: 
„ Přestavba malého ná-
kladního výtahu v objektu 

MŠ Dr. Edvarda Beneše, 
v Kralupech nad Vltavou. 
Přestavbu zajistí firma Pe-
tr Mařík, LIFT servis za ce-
nu 319.515,- Kč vč. DPH. 
◆ Zastupitelstvo měs-
ta odsouhlasilo část-
ku 5,000.000 Kč na re-
alizaci chodníku z ulice 
Bořivojova ke hřbitovu.
◆ Na webových stránkách 
města www.mestokralupy.cz 
je již druhým měsícem možné 
zhlédnout reportáže z KTZ (Kra-
lupské televizní zpravodajství)
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VeřejNé ZasedáNí ZastupItelstVa
města se koná 25. března 2009 od 17 hodin ve velké zasedačce MěÚ.

zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.

Vydává MěÚ v Kralupech nad Vltavou se sídlem U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČO: 236977. Náklad 3200 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704.
Adresa redakce: Redakce Kralupského zpravodaje, Kulturní a společenské středisko, Seifertovo nám. 706, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Mgr. Zuzana Brožová. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Mgr. Šárka Drobná, Jindřich Havlík, DiS, 
Mgr. Lenka Pavlíčková, Eva Bartošová, DiS a Antonín Seidel.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Za obsahovou správnost 
zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KaSS a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 2. 3. 2009. 

Pondělí:  .............Stanoviště 1  Lobeček - tenisové kurty ...........................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 2  Lobeček - Nábř. J. Holuba ........................................................  15.00-15.50 hod.
Úterý:  .................Stanoviště 3  Lobeček - před ZŠ Třebízského ............................................ 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 4  Poděbradova ..................................................................................  15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 5  Cukrovar (hala) pouze 20. 1., 21 .4., 14. 7., 20. 10. .......... 16.00-16.50 hod. 
  Stanoviště 6  Hostibejk kromě 20. 1. ,21. 4., 14. 7., 20. 10.  ..................... 16.00-16.30 hod. 
  Stanoviště 7  Lobeč,Purkyňovo nám. kromě 20.1.,21.4.,14.7.,20.10. .. 16.35-16.50 hod. 
Středa: ................Stanoviště 8  u gymnázia ...................................................................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 9  Mánesova ul. ...................................................................................  15.00-15.50 hod.
Čtvrtek: ..............Stanoviště 10  Lidové nám. ..................................................................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 11  Mlýnská ul. .......................................................................................  15.00-15.50 hod.
Pátek: ..................Stanoviště 12  Minice-požární zbroj. ................................................................. 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 13  Zeměchy ...........................................................................................  15.00-15.50 hod.
BŘEZEN:  ............2. týden – 02.03.- 06.03..............................................................................................................bioodpad
 4 . týden – 16.03.- 20.03. .............................................................. rozměrný odpad z domácností
DUBEN:  .............1 . týden 30.03.- 03.04.. ..............................................................................................................bioodpad
 4 . týden 20.04.- 24.04. ................................................................. rozměrný odpad z domácností
rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

ROZPIS STANOVIŠŤ na rok 2009 
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

Termíny sTánkových Trhů v Lobečku jsou 4.3., 18.3., 1.4. 

sdružení zdravoTně posTižených, hůrka 1041
24. 3. od 12.30 – 13.30 hodin
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Uzávěrka InzeRCe i ČLÁnKŮ  
je ve čtvrtek 20. �. v 18 hodin.

pLaTby 
za komunáLní odpad

Sazba místního poplatku za komunální odpad na 
rok 2009, činí ročně pro:

a) poplatníka – fyzickou osobu, která má ve městě 
Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt 500,- Kč. 

b) poplatníka – fyzickou osobu, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, nacházející se na území města Kralupy 
nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba 500,- Kč.

poplatek je splatný jednorázově: 
do 31.5. 2009 

Způsob úhrady místního poplatku:
a) v hotovosti – v infocentru v přízemí budovy 

MěÚ, U Cukrovaru 1087
b) převodem na účet Městského úřadu č. 51-

6476500227/0100, variabilní symbol – číslo domu, 
specifický symbol – datum narození

POZOR: v případě, že poplatek bude za celou 
rodinu odváděn jednou částkou, je nutné uvést ve 
zprávě pro příjemce jmenovitý seznam, za koho je 
poplatek hrazen (v případě stejného příjmení stačí 
uvést pouze jména) – bez této specifikace platby 
jmény, nelze platbu správně přiřadit

c) složenkou, kterou si občané mohou vyzvednout 
na finančním odboru Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, v infocentru nebo 
v kanceláři č. dveří 306, 1.patro.

další informace na telefonu:
315 739 863, 315 739 885

MěstsKý Úřad 
KRalupy Nad VltaVOu Vyhlašuje  

VýběROVé říZeNí Na fuNKce:

Referent odboru životního prostředí na dobu 
určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou) – agenda státní správy v ochra-
ně přírody a krajiny, lesní hospodářství
Místo výkonu práce: MěÚ Kralupy nad Vltavou, 

Palackého nám. 6

Nástup: od 1. 6. 2009

Platové zařazení: 9. platová třída:  
Lhůta pro podání přihlášek: do 16. 3. 2009 

Referent odboru sociálních věcí, školství 
a kultury MěÚ – kurátor pro mládež (na do-
bu určitou – zástup za mateřskou a rodičov-
skou dovolenou) - pROdlOuŽeNO
Místo výkonu práce: MěÚ Kralupy nad Vltavou, 

Palackého nám. 6

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: 9.  platová třída 

Lhůta pro podání přihlášek: do 16. 3. 2009  

starosta města Kralupy nad Vltavou vyhla-
šuje výběrové řízení na obsazení pozice:
Strážník – čekatel Městské policie Kralupy nad 
Vltavou   
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou 
jednoho roku, s možností prodloužení na dobu ne-
určitou.

Místo výkonu práce: Městská policie Kralupy nad Vl-
tavou, Hálkova 991

Požadavky:
- fyzická osoba starší 21 let

- státní občan České republiky

- bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

Požadavky vyhlašovatele:
- vzdělání: ukončené SŠ s maturitou

- dobrá psychická i fyzická kondice (budou prove-
deny fyzické testy a psychotesty)

- spolehlivost

- aktivní a samostatný přístup k práci

- dobré komunikační schopnosti

- odolnost vůči stresu, schopnost jednat ve streso-
vých situacích

- znalost práce na PC

- řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové zařazení: 6. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 3. 2009  

Více informací o výběrových říze-
ních na webových stránkách města 

www.mestokralupy.czOmluva
v minulém čísle Zpravodaje jsme u článku 
„Změny v radě města“ na str. 5 nesprávně 
uvedli u radního Ing. ladislava Berita název 
sdružení. Správné jméno je Sdružení „Pro 
Kralupy“. Omlouváme se.

InG. LaDIsLaV 
beRIt
57 let, člen kandidátky  
Pro Kralupy, živnostník

Město Kralupy nad Vltavou děkuje 
společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s. 
a společnosti Česká rafinérská, a.s. za 
finanční dary. 

Společnost SYNTHOS Kralupy, a.s. daro-
vala městu 2,390.000,- Kč a společnost 

Česká rafinérská, a.s. darovala finanční dar 
ve výši 1,350.000,- Kč

rozdělení finančního daru 
od společnosti synThos kralupy, a.s.:
1. Podpora činnosti mládežnických druž-
stev Basketbalový klub Junior – dívky
 150.000,- Kč
2. Podpora činnosti mládežnických druž-
stev BK Kaučuk Kralupy – chlapci
 150.000,- Kč
3. Tenisový klub Kaučuk Kralupy 100.000,- Kč
4. Zimní stadion 1,800.000,- Kč
5. Seifertovy Kralupy 30.000,- Kč
6. Ostatní 160.000,- Kč

rozdělení finančního daru  
od společnosti česká rafinérská, a.s.
1. Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
 100.000,- Kč

Na podporu akcí v průbě-
hu Dnů Kralup 2009

2. Kulturní a společenské středisko Vltava 
 40.000,- Kč

Na podporu pořádání kultur-
ních akcí pro obyvatele regionu

3. Městskému muzeu 40.000,- Kč
Na pořádání krátkodobých výstav 
a na doplňování sbírkového fondu

4. Dům dětí a mládeže 40.000,- Kč
Na podporu akcí pro účelné využi-

tí volného času dětí a mládeže
5. Kralupský informační poradce
 20.000,- Kč

    Podpora vydávání informač-
ního materiálu pro obyvatel

6. Městský úřad Kralupy 60.000,- Kč
    Protidrogové aktivity  

a prevence kriminality
7. Městská policie 100.000,- Kč

Prevence kriminality, na zkvalitně-
ní bezpečnosti a plynulosti silniční-

ho provozu v Kralupech nad Vltavou
8. Středisko sociálních služeb ADCH
 200.000,- Kč

Zajištění provozu „Domu na půl cesty“ 
a „Azylového domu pro matky s dětmi“

9. Konkrétním subjektům  750.000,- Kč
    Zdravotnictví a sociální péče, kulturní 
život ve městě, školské organizace a spor-

tovní organizace a aktivity ve městě

Finanční prostředky takto účelově rozdělené 
nejsou pouhým výsledkem jednání rady města 
nebo zastupitelstva, ale vyjadřují i přání dárců.

Finanční podpora kralupských velikánů



K Z Xxxxxxx

www.mestokralupy.cz�

Informace z radnice

Soutěž
Není vám lhostejné prostředí a okolí, kde žijete? 
Chcete zkrášlit město a obdržet hodnotné ceny?
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje soutěž o nejhezčí květino-
vou výzdobu ve městě.
Do soutěže je možné zaslat přihlášku do 30. června tohoto roku a pak 
již čekat, zda porota Váš dům, okno, balkón či předzahrádku vybere 
za nejhezčí. Přihlášky naleznete na www.mestokralupy.cz, v infor-
mačním centru MěÚ a v Kulturním a společenském středisku.   Porota 
bude v průběhu července procházet přihlášené domy a hodnotit ty 
nejlepší ze všech. Výsledky budou vyhlášeny v září 2009 v rámci festi-
valu Seifertovy Kralupy. Výherci obdrží hodnotné ceny. 

Přihláška
Jméno: ...........................................................................................
Adresa: ...........................................................................................
tel./ e-mail (pro rychlejší komunikaci): ....................................
Kategorie:  
✔ rodinný dům (hodnotí se pouze pohled z ulice od hlavního 
vchodu) 
✔ panelový dům (hodnotí se celý vchod dohromady) 
✔ činžovní dům (hodnotí se celý vchod dohromady) 
Přihlášky můžete podávat v informačním centru městského úřa-
du, v Kulturním a společenském středisku a nebo elektronicky na 
e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz do 30. 6. 2009.

obálKu nadepište  
heSlem „výZdoba“

Otom, co je vlastně územní plán, jak 
a kdo ho pro město Kralupy zpracová-

vá, kdo přijímá žádosti o změny, kdo tyto 
žádosti posuzuje, kolik změn již bylo schvá-
leno a které změny jsou tzv. na stole, jsem 
psal již v zářijovém čísle Zpravodaje.

Od té doby došlo k dalšímu významnému 
posunu a to, že  zastupitelstvo definitivně 
schválilo na svém prosincovém zasedání 
změnu č.2 územního plánu. Již od počát-
ku roku 2008 Zastupitelstvo města jedna-
lo o dalších žádostech občanů na změny 
územního plánu. Celkem bylo občany podá-
no okolo 50ti žádostí. Všechny žádosti by-
ly posouzeny odborem životního prostředí 

MÚ a postupně předkládány k rozhodnutí 
zastupitelstvu. 

Žádosti jsou posuzovány z různých hle-
disek -  zda nejsou v rozporu s požadavky 
ochrany přírody, zda by nedošlo k záboru 
vysoce kvalitní orné půdy, zda se nejedná 
o pozemky, které nenavazují na současné 
hranice zastavěného území města apod.  
Z předložených žádostí zastupitelstvo do-
poručilo k zapracování do změny č.3 územ-
ního plánu okolo 15ti žádostí. Poslední 
projednání žádostí byly zastupitelstvem 
projednány na únorovém zasedání. Nyní 
budou zastupitelstvem doporučené žádosti 
o změny územního plánu předány zpraco-

vateli územního plánu města, tj. ateliéru 
ÚP – 24, který změny do ÚP zapracuje 
a předloží k projednání s dotčenými orgá-
ny státní správy. 

Po těchto zákonem předepsaných proce-
durách se návrh změny č.3 ocitne opět na 
stole zastupitelů města, kteří musí změnu 
č.3 definitivně odsouhlasit. Předpoklad de-
finitivního schválení změny č.3 ÚP je únor 
2010. Další změny územního plánu budou 
pravděpodobně projednávány až s „úpra-
vou stávajícího územního plánu“, kterou 
na základě nového stavebního zákona je 
Město nuceno provést nejpozději do konce 
roku 2012. MAREK CZEChMAnn, RADní MěsTA

Územní plán města Kralup

Zveme Vás na symbolické otvírání 
kralupských cyklostezek, které se uskuteční 

v neděli 22. března 2009.
Pomyslné otvírání bude jízdou na kole 
v čele se starostou Petrem Holečkem.

Start je v 9 hodin od základny Klubu 
českých turistů v ulici Ke Koupališti.

Trasa povede ulicí Vltavská, nábř. J. Holuba, 
přes lávku, podél potoka Masnerovou 
stezkou k Dětskému domovu Kralupy na 
malé občerstvení. U Dětského domova 
se dozvíte informace o nově 
připravované cyklostezce vedoucí 
do Zeměch, kterou si zároveň  
i projedete. Konec trasy je v restauraci 
Pod Lipami v Zeměchách. Zde si kromě 
oběda můžete poslechnout 
pár rad Městské policie  
a neformálně  
si pohovořit se 
starostou města.

Těšíme se na všechny 
příznivce kol 
všech věkových 
kategorií.

V případě 
nepřízně počasí 
(déšť, sníh) se 
akce nekoná. 

Otvírání  
cyklostezek
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(dokončení ze str. 1)
 Pro splnění hygienických podmínek sta-

novených OHS a dodržení bezpečnosti, bez 
kterých nelze provoz zahájit, je každoročně 
nutno do areálu vkládat finanční prostřed-
ky ve výši 600 – 800 tisíc Kč.  Zejména na 
opravu prasklin dna, opravy dilatačních 
spár, odlupy stěn, ošetření a nátěry oce-
lových konstrukcí kolem bazénů, nátěry 
bazénových van atd. Dalším problémem je 
dodávka vody do bazénů. Dodavatel vody 
společnost Synthos a.s., v rámci vlastní in-
vestiční modernizace zrušila blokové zaříze-
ní, které sloužilo jako stupeň jemné filtrace 
a dezinfekce vody pro koupaliště. 

Letošní mrazivá zima narušila stav beto-
nů bazénových van a ochozů bazénů v pod-
statně ve větší míře než v letech před-
chozích. Stejně tak jsou v kritickém stavu 
dlážděné chodníky okolo bazénů.

Pokud by částečná oprava koupaliště pro-
běhla tak jako v minulých letech, rekon-
strukce by byla značně finančně náročnější 
a nebyla by záruka, že se v dalších letech 
neprojeví další a větší poškození bazénů, 
které by mohlo vést k dlouholetému uzavře-
ní tohoto odpočinkového areálu. 

dotace až 92%
O nutnosti provedení rekonstrukce se jedná 
již od roku 2005. Překážkou byl vždy nedo-
statek financí. Cenový odhad rekonstrukce 
je podle zpracované projektové dokumentace 
cca 40 mil. Kč. Důvodem proč provést rekon-
strukci v roce 2009, je možnost získání dota-

ce až do výše 92% nákladů z regionálního 
operačního programu Středočeského kraje, 
který je určen pro podporu volnočasových 
aktivit. Dalším důvodem je, že v roce 2008 
město uspořilo na provozu městského úřadu 
a příspěvkových organizací částku cca 20 
mil. Kč. Zastupitelstvo města schválilo použít 
potřebnou část těchto financí jako spolufi-
nancování k případně získaným dotacím. 

V případě nezískání dotací, bude potřeba 
řešit dofinancování akce z vlastních zdrojů 
nebo půjčkou od finančních ústavů. 

Rekonstrukce bude zahrnovat zejména 
výstavbu nových bazénů, výstavbu nového 
chemického vodního hospodářství, výstav-
bu nových vodních atrakcí (tobogán, sklu-
zavky, vodní hřib), rekonstrukce provozní 
budovy a všech provozních sítí v areálu. 
Provedení rekonstrukce zaručí úsporu kaž-
doročně vynakládaných finančních pro-
středků na opravy, sníží náklady na spo-
třebu vody a významně zvýší atraktivitu 
koupaliště pro návštěvníky.

Věřím, že se rekonstrukce letos uskuteč-
ní, a že na začátku sezony 2010 bude pro 
občany Kralup nad Vltavou připraven nový 
moderní odpočinkový areál, který každý 
z nás bude rád navštěvovat.

Z důvodu havarijního stavu a generální 
opravy městského koupaliště, bude v roce 
2009 koupaliště uzavřeno. 

Pro potřeby občanů bude jako náhrada 
za koupaliště otevřen městský bazén na 
Cukrovaru i v letních měsících.

LIbOR LEsÁK, MísTOsTAROsTA MěsTA

REKONSTRUKCE 
městského koupaliště

Fond rozvoje 
bydlení
Město Kralupy v zájmu zlep-

šení úrovně bydlení, život-
ního prostředí a vzhledu měs-
ta vytvořilo v roce 1995 peněžní 
fond – „Fond rozvoje bydlení měs-
ta Kralupy nad Vltavou“, který 
slouží k poskytování půjček na 
opravu a modernizaci bytového 
fondu vlastníků bytových domů  
(tj. i družstevních panelových by-
tových domů), rodinných domů 
a bytů na území města. 

Podle stanovených pravidel 
a podmínek lze fyzickým i práv-
nickým osobám poskytovat z to-
hoto fondu půjčky k úhradě ná-
kladů na opravy a modernizaci 
bytového fondu. Jedná se např. 
o půjčky na obnovu střešní kryti-
ny, dodatečné izolace proti spod-
ní vodě, obnovu fasády, zateplení 
obvodového pláště, výměnu oken, 
vestavbu bytu do půdních prostor, 
zřízení ekologicky vhodného tope-
ní a podobně. 

Půjčky se poskytují na dobu  
4 let a jsou úročeny 3%. Každý rok 
vypisuje Město několikrát výběro-
vé řízení na poskytnutí těchto půj-
ček. Přesto je zájem o půjčky ma-
lý. V roce 2008 využilo možnosti 
půjček jen 6 občanů a to v celkové 
výši okolo 500tis. Kč. 

K počátku roku 2009 je na účtu 
fondu cca 6 mil. Kč. Pro větší 
možnosti využití tohoto fondu do-
chází v současné době k přehod-
nocení horní hranice půjček. Pro 
představu to znamená např. u vý-
měny oken u bytů částku 50 tis.
Kč, u zateplení fasády bytových 
domů částku 100 tis. na 100 m2 
zateplované plochy, u zřízení eko-
logicky vhodného topení částku 
100 tis. Kč. Další výběrové řízení 
na půjčky z tohoto fondu bude 
vyhlášeno koncem dubna 2009. 
Formulář na žádost je k dispozici 
jednak na městském infocentru, 
dále pak  na internetové adrese 
www.mestokralupy.cz  v oddíle 
dokumenty ke stažení.

marek czechmann, 
radní města
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Když jsem otevřel Kralupského zpravo-
daje a přečetl článek Husákovy děti 
končí, který byl podepsán iniciálami 

J.T., nestačil jsem se divit. Tvůrce tohoto 
článku, kterého ani nemohu řádně oslovit, 
použil něco, co se vymyká novinářské etice 
a spíše se přibližuje parlamentním výrokům 
jistého poslance a hejtmana. Myslím si, že 
novinářská etika byla někde v popelnici 
nebo na smetišti dějin, jak říkají klasikové, 
když autor hledal název pro svůj článek. 
Inu, zesměšňovat se dá různými způsoby. 
Ale pravda je někde úplně jinde.

Pamětníci jistě ještě vzpomenou na člán-
ky proslulého pisatele Lojzy, který bouřli-
vě napadal bývalé…..včetně mne, ale sám 
dokázal pouze přivést, ve velmi krátké do-
bě téměř na mizinu odborovou organizaci, 
díky jeho velkolepé a.s. Zvon. Nedávno se 
jej jeden můj známý, který byl také na Loj-
zově tapetě, zeptal, proč již nepíše o tom, 
co se děje nyní a dočkal se velmi zajímavé 
odpovědi. Už prý není o čem psát.

Jak vidno, je stále o čem psát. Dovolte 
mi proto malé zamyšlení na téma uvedené 
v názvu článku. Situace v Kralupech se 
opět opakuje. Hoši co spolu mluví, se do-
hodli. Je úplně jedno, že předtím spolu mlu-
vili jiní hoši. Zatímco v minulém volebním 
období tento tah s výměnou funkcí provedl 
bývalý starosta a tím odstavil současného 
starostu z funkce místostarosty, tak nyní 
předvedl tento veletoč současný starosta. Je 

vidět, že si vzal dobré politické ponaučení 
z let minulých. 

Město, ale není politická aréna.
Vzpomněl jsem si, jak jsem v loňském 

roce u státní zkoušky hovořil mimo jiné 
i o politické kultuře v práci obecních za-
stupitelstev. Téma to bylo velmi zajímavé, 
obzvlášť když ve státní zkušební komisi se-
děli odborníci na tuto problematiku. 

V Kralupech však politická kultura ně-
kterým zastupitelům zcela chybí. Na mne 
jednání zastupitelstva, které je možné sle-
dovat v přímém přenosu, dělá spíš dojem 
politického kolbiště a ne konstruktivního 
jednání o městských záležitostech. Nepři-
pravenost předsedajícího celé jednání řídit 
a zjednat si pořádek, je vždy hlavním důvo-
dem, proč při sledování tohoto napínavého 
přenosu, otvírám domácí bar a dávám si 
pořádného panáka.

Statistické údaje dokazují, že zatímco 
v malých městech a vesnicích táhne zastu-
pitelstvo za  jeden provaz bez ohledu na to, 
kdo je napravo nebo nalevo, ve větších měs-
tech včetně Kralup, se místa radních stávají 
zájmem politických skupin. A tak si kladu 
otázku, je to proto, že je to lukrativní post 
nebo je to proto, že v tom hrají roli i stra-
nické sekretariáty, které chtějí prezentovat 
svoji politiku i na obecním kolbišti?

Pan starosta nás ve zpravodaji v jiném 
článku podrobně seznámil s tím, co je ná-
plní práce zastupitelstva a rady města. Kdy-
bych si přečetl zákon o obcích, dozvím 
se to samé. Tedy číst jej nemusím, pro-
tože jsem jej musel ve škole prostudovat 
ke státní zkoušce. Spíš bych očekával, že 
se dozvím, jak bude vypadat spolupráce 
všech zastupitelů. Celé městské zastupitel-
stvo bylo zvoleno cca 40ti% občanů města. 
To znamená, že 60% občanů raději nevo-
lilo. Zajímal se někdo ze zastupitelů proč? 
Nebylo to i z důvodů, že občany města ne-
baví poslouchat neustálé dohadování, které 
tady probíhalo v minulém volebním období 
a zase se opakuje? 

Nebylo by lepší, kdyby zastupitelé zapo-
menuli na stranické příslušnosti a pracovali 
společně? Porovnal jsem si volební progra-
my všech volebních seskupení a nenašel 
jsem tam podstatné rozdíly. Všechny se tý-

kají rozvoje města a všechny nabízejí spo-
lupráci na tomto rozvoji.

A kde je ta spolupráce? Neměli by Radu 
města tvořit spíš zástupci všech volebních 
uskupení než zástupci jenom dvou? Nebyla 
by potom mezi všemi zastupiteli jednodušší 
informovanost? Zastupitel má hodně spo-
lečného se slovem zastupovat. Měl by za-
stupovat zájmy občanů. Já jsem např. volil 
konkrétní jména, ne žádné politické stra-
ny a nyní zjišťuji, že jsem udělal špatně. 
Doufal jsem, že toho, koho si vyberu, bude 
za mnou placené daně, které jsou příjmem 
i města, pracovat na jeho rozvoji a účelně 
tyto peníze využívat. Ale chybami se člo-
věk učí. Jak říká klasik, zvolil jsem si to, 
co si zasloužím. Příště už budu chytřejší, 
staroušku! 

Jistě už slyším hlasy, umí jenom kriti-
zovat, ale sám nic nedělá. Dobrá práce 
se přece chválí sama, na to se není po-
třeba předvádět v mediích. Před 12ti léty 
se naší skupině podařilo zachránit téměř 
prázdnou polikliniku v Nerudově ulici, 
kterou chtělo bývalé zastupitelstvo zrušit 
a výhodně prodat. Dnes je zde fungující 
zdravotnické zařízení. A slova, která jsem 
musel mnohokrát vyslechnout, že máme 
opadanou fasádu a je to ostuda města, beru 
s nadhledem, protože bližší je košile než 
kabát. To, co funguje uvnitř, je důležitější 
než nová fasáda. Marně se snažíme již ně-
kolik let dostat před hlavní vchod do po-
likliniky zákaz parkovaní, aby zde mohla 
bez problémů zaparkovat vozidla záchran-
né služby, ale skončí to pouze na žlutých 
pruzích, které po několika týdnech zmizí. 
Dopisů v této věci mám již plný pořadač, 
ale vyřešení problému parkování v Neru-
dově ulici, je stále v nedohlednu. 

LubOš ČERný

Vážení zastupitelé, pokud jste dočetli 
tento článek až sem, zamyslete se prosím 
nad svojí prací a hlavně posláním Vaší 
funkce. 

Vážení spoluobčané, pokud jste Vy do-
četli celý článek až sem, udělejte si prosím 
vlastní obrázek o politickém dění v našem 
městě. 

 Abych si nemusel myslet, že je to v Kra-
lupech jako ve filmu „Mezi námi zloději“, 
kde si páni Musilové o funkci předsedy za-
hráli kaufcvika a ten kdo prohrál, tu funkci 
musel vzít. 

Velké změny na radnici aneb  
My hoši, co spolu mluvíme...
Asi nějak takhle by to napsal autor knihy Bylo nás pět, pan Karel Poláček. 
Tím se nechci srovnávat s autorem, jehož knihu jsem četl nesčíslněkrát 
a čtenáři ji určitě také znají.

poděkování
Ke svému životnímu jubileu jsem obdržela blahopřání 
představitelů města Kralup nad Vltavou. 

Byla jsem mile překvapena, potěšilo mě to a děkuji 
za ně. S manželem se už 15 let, jakkoliv jsme občany 
města, ve městě nezdržujeme. „V potu tváře chléb 
svůj dobýváme“ prací na chalupě. 

Perspektiva dožití do 100 let mě neláká. Bu-
de-li mně chybět zdraví, dobrá nálada a optimis-
mus  - končím.

Jsem v porovnání s městem Kralupy v nevýhodě. 
Město, ač stárne, se může díky prozíravým komu-
nálním politikům měnit k lepšímu – a to Kralupům 
přeji.

A při této příležitosti děkuji za gratulace všem, kteří 
si na mne vzpomněli, kteří to se mnou oslavili.

Marie Kozlová, ekonomka v.v
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Vrozhovoru s ředitelkou MP Mgr. Evou 
Kostlivou  byla v poslední větě zmín-

ka o problému parkování ve městě. V tom 
má pravdu, ale jak se kontroluje? Kontrola 
dodržování zákona č.361/2000Sb je jen čás-
tečná a neobjektivní.

zastavení a stání
§ 25

(1) Řidič smí zastavit a stát jen
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň 

jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro oba směry jízdy.

§ 27
1) Řidič nesmí zastavit a stát

c) na přechodu pro chodce a ve vzdále-
nosti kratší než 5 m před ním.

Nejvíce kontrol parkování se provádí oko-
lo parkovacích automatů, ale v jiných čás-
tech města jen vyjímečně. Myslím, že není 
správné pokutovat řidiče za přestupky jen 
někde. Buď všude, nebo nikde. Trochu to 
dělá dojem, že je vědomě přehlíženo poru-

šování zákona.
A jak je to s bezpečností 

na přechodech pro chod-
ce? Nenašel jsem ve měs-
tě (kde je větší množství 
parkujících aut) přechod, 
před kterým by auta stála 
5 m. Všude se klade velký 
důraz na bezpečnost, ale 
asi jen teoreticky.

Nechci napadat práci 
MP, jen chci poukázat na 
to, že o řešení parkování 
se jen mluví.

JAn VIDíM

☛ neboli „chyba nohou“ ale též „Přešlap“, 
tak lze tenisovou hantýrkou označit počíná-
ní staronového radního, kdy se za hranice 
pravidel, nejen tenisových, ale především 
pravidel slušnosti a politické důvěryhod-
nosti, dostal svým tvrzení na veřejném za-
sedání MZ dne 11. 2. 2009, při odůvodňo-
vání 100 tisícového příspěvku pro místní 
tenisový oddíl, jehož je, jak známo, dlou-
holetým členem.

Není žádným tajemstvím, že společnost 
Synthos v květnu loňského roku věnovala 
městu Kralupy nad Vltavou finanční dar ve 
výši 2,390.000,-Kč. Obdarovaný, tedy měs-
to, se zavázalo, ve smluvních podmínkách 
finanční dar použít na účely školství, kul-
tury, ekologie a tělovýchovy – tolik fakta! 
Vše v obecné rovině.

Rada města však doporučila MZ ke 
schválení rozdělení tohoto finančního da-
ru následovně:
Basketbalový klub junior ...................300 tis. 
Tenisový klub Kaučuk ........................ 100 tis. 
Zimní stadion .........................................1,8 mil.
Seifertovy Kralupy ...................................30 tis.
Ostatní ........................................................ 160 tis. 

Na dotaz, dle jakého klíče se peníze v dané 
výši přerozdělily k uvedeným subjektům, zně-
la odpověď radního, že takto to bylo podmí-
něno ve smlouvě s dárcem. Toto jeho tvrzení 
na veřejném zasedaní MZ je však v rozpo-
ru  se zněním smluvních podmínek. K údivu 
všech přítomných se dokonce pokusil obha-
jovat schválení 100 tisícového příspěvku pro 
tenis argumentem, že tenisové kurty nejsou 
v majetku města. Za vyslovení tohoto hlou-
pého argumentu se zastyděli i zbytky jeho 
nejvěrnějších stranických stoupenců. Situa-
ce je o to smutnější, že staronový pan radní 
byl členem RM, která dala za úkol sportovní 
komisi vypracovat systém přerozdělování pe-
něz z darů a části rozpočtu města na činnost 
kralupských sportovních klubů dle demokra-
tických a spravedlivých principů.

☛ V tenise „ FOOT- FOULTEM“ ztratíte 
možnost výhody prvního podání, případně 
ztrátu celého míčku. Náš pan radní svým 
„přešlapem“ ztratil mnohem více. V očích 
kralupské veřejnosti a jeho bývalých voličů 
se stal nedůvěryhodným politikem, prosazu-
jícím osobní protekcionalizmus a elitářství. 

VILíMEC

FOOT- FAULT kralupského radního

Zastavení a stání

Reakce na článek 
„Vyloučení 
nákladní dopravy 
z hybešovy ulice
8. ledna jsem zhlédla reportáž TV 
Nova „Kamiony před domem.“ 
Nadměrný hluk, prach a otřesy 
v důsledku nerovného povrchu 
jsou více než nepříjemné, avšak 
nejsou prý důvodem k umístění 
zákazových značek. Mohl by můj 
zážitek být tím oním řádným odů-
vodněním k umístění značek, či 
napomoci k nějakému rozumnému 
rozhodnutí?

Téměř každý den jsem nucena 
projít s kočárkem velmi nebezpeč-
ným úsekem před hostincem Kr-
kavec, kde je chodník na několik 
desítek vteřin chůze přerušen. Můj 
hrůzný zážitek se stal v jeden pro-
sincový den, kdy mi chybělo asi 10 
vteřin chůze do zatáčky směrem 
na kopec, abych si mohla najet 
kočárem na chodník. Ze zatáč-
ky shora vyjel kamion, který mě 
snad v poslední vteřině viděl, ale 
potřeboval se vyhnout protijedou-
címu náklaďáku, který po pravé 
straně minul popelnice na tříděný 
odpad. Chybělo pár centimetrů, 
aby mě, 10ti měsíční dítě a dru-
hé sedmileté, zabil. Dech se mi 
v tu chvíli zastavil, vytřeštěnýma 
očima jsem zírala na kočár a stála 
jako přikovaná. Na tomto místě se 
nemám kam vyhnout, je zde ob-
rubník a šikmý sráz k málo použí-
vaným vratům, patřícím hospodě 
a do zatáčky není vidět. Tento zá-
žitek mi několik večerů skutečně 
nepomohl klidně usnout. Je zřej-
mé, že pokaždé, když zde od té 
doby procházím, mám zrychlený 
tep, byť kolem nás projede pouze 
osobní automobil.

Ulice ve městě by neměla slou-
žit jen pro automobilovou dopra-
vu, ale také pro bezpečný pohyb 
obyvatel. V současné době však 
na mnoha úsecích Hybešovy uli-
ce a navazující ulice Minické není 
bezpečný pohyb lidí umožněn.

jana dekastellová
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Tibeťané po padesáti letech čínské oku-
pace nadále čelí omezování svobody 

slova, názoru a projevu, omezování pohy-
bu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, 
zadržování a vězně-
ní bez udání důvodu 
a možnosti obhajo-
by, mučení a nelid-
skému zacházení ve 
vězení a to včetně 
nezletilých vězňů, 
omezování svobo-
dy tisku, cenzuře, 
uzavírání interneto-
vých blogů a webo-
vých stránek. Nadále pokračují „vlastnické 
převýchovné kampaně“ a kampaně namí-
řené proti dalajlamovi, dochází k výrazné-
mu omezování  počtů mnichů a mnišek 
v klášterech a zákazům oslav tradičních 
tibetských svátků. Velkým problémem 
zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech 
sférách života (zdravotnictví, školství, vy-
soká nezaměstnanost atd.) a zejména pak 
masivní přesun čínského obyvatelstva na 
území Tibetu. 

V březnu roku 2008 a v následujících mě-
sících proběhly v Tibetu největší nepokoje 
za posledních dvacet let. 

Letní Olympijské hry v Pekingu v srpnu 
2008 ke zlepšení lid-
ských práv v Tibetu 
rozhodně nepřispě-
ly, naopak zvýšily 
represe proti Tibe-
ťanům a celé území 
Tibetu bylo po ce-
lou dobu konání OH 
pod dozorem čínské 
armády. Podle nej-
novějších informací 

českých i zahraničních médií čínská vlá-
da zcela absurdně navrhla, aby byl den 
násilného potlačení tibetského povstání 
v Tibetu vyhlášen svátečním dnem. Ten-
to krok jasně dokládá naprostou ignoraci 
respektování základních lidských hodnot, 
k jakým dodržování lidských práv beze-
sporu patří.  

Pokud by Vás tato problematika zajímala, 
více informací naleznete na webových strán-
kách: www.tibinfo.cz nebo na www.lungta.cz

pOděKOVáNí 
pRO ČesKOu  
RafINéRsKOu a.s.
Touto cestou chceme poděkovat 
společnosti Česká rafinérská a.s., 
za poskytnutí finančního daru ve vý-
ši 200.000,-Kč. 

Tato částka bude v roce 2009 po-
užita na částečné pokrytí provozu  
/elektrika, voda, plyn, apod./ Středis-
ko sociálních služeb v Kralupech nad 
Vltavou - Minicích, které je jedním 
z mnoha projektů Arcidiecézní charity 
Praha. Součástí Střediska sociálních 
služeb je Dům na půl cesty, kde po-
máháme mladým lidem, opouštějícím 
dětské domovy nebo mladým lidem 
z „ulice“, dále pak Azylový dům pro 
matky s dětmi v tísni, kterým vlastní 
rodina nechce nebo nemůže pomoci 
a Poradnu pro základní sociální po-
radenství i pro veřejnost. 

Naše poděkování patří zejména 
panu Ing. Aleši Soukupovi, CSc. 
– vedoucímu sekce vztahů s veřej-
ností pro Českou rafinérskou a. s., 
za jeho velký zájem o životní osu-
dy našich klientek a klientů, za jeho 
vstřícné jednání a podporu našich 
sociálních projektů.

děkujeme! 
klienti a zaměstnanci 

domu na půl cesty a azylového domu 
tel./fax: 315 721 303
www.dpckralupy.cz

Vlajka pro Tibet
Od 10. do 17. března 2009 opětovně zavlaje nad kralupským úřadem tibetská 
vlajka. Místní samospráva se tak již poněkolikáté přidá k téměř 350 českým 
radnicím, které tímto aktem vyjadřují své sympatie k Tibeťanům a jejich touze  
po samostatnosti a svobodě. 

kulturní komise hledá kontakt na všechny kulturní a zájmové organizace, které 
by se chtěly prezentovat v připravovaném sborníku kultury a zájmových činností 

v kralupském regionu. 

Pokud máte zájem, prosíme o vyplnění níže uvedeného dotazníku.
Elektronicky vyplněný dotazník, který je možné stáhnout z webu města na adrese: 

www.mestokralupy.cz můžete poslat na adresu Kralupského Zpravodaje 
 zpravodaj@mestokralupy.cz.

Ručně vyplněný dotazník zašlete, prosím, na poštovní adresu Zpravodaj,  
MěÚ Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru  1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou nebo na adresu 

KaSS, Seifertovo nám. 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

jméno organizace (sdružení, spolku….) ....................................................................................

specifikace činnosti organizace (sdružení, spolku) ...............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

hlavní pořádané akce: ................................................................................................................

kontaktní osoba:  .........................................................................................................................

Telefon:  ..........................................................................................................................................

e-mail:  ............................................................................................................................................
Web: ................................................................................................................................................

páteČNí ŽuRNály
III/2009

06.03.	 dr.	Votavová	 Nerudova	686
	 	 315	724	720

13.03.	 dr.	Čvančarová	 Prokopova	ul.
	 	 315		725	210

20.03.	 dr.	Hájková	 Veltrusy
	 	 315	781	156

27.03.	 dr.	Herber	 Nerudova	686
	 	 315	721	771				

03.04.	 dr.	Hettychová	 Vrchlického	ul.
	 	 315	726	160

Sborník kulturních  
a zájmových organizací 
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Termín uzavření příjmu žádostí 
je 27. března 2009, žádosti do-
šlé později nebudou posuzovány. 
Pro posouzení včasnosti podání 
žádosti je rozhodující datum uve-
dené na otisku podacího razít-
ka pošty. Vyhlášení je zveřejně-
no na úředních deskách Města 
Kralupy nad Vltavou a na webo-
vých stránkách www.mestokra-
lupy.cz. Všechny programy jsou 
určeny pro fyzické a právnické 
osoby působící v Kralupech nad 
Vltavou. 

I. program 
podpora volného času

Cíl programu:
Podpořit soustavnou a dlouho-
dobou zájmovou činnost oriento-
vanou na účelné využití volného 
času různých věkových kategorií 
a sociálních skupin obyvatelstva. 
Podpořeny budou i jednotlivé ak-
ce, nabízející naplnění volného 
času se zaměřením např. ruko-
dělným, tvůrčím i jinak edukač-
ně-populárním. 
Preference:
Vytvoření nových, dosud nepod-
porovaných aktivit se zaměřením 
na mladé občany do 30 let a ro-
diny s dětmi.

II. program
podpora sportu 
a tělovýchovy 
v roce 2009

Cíl programu:
Podpořit nově založenou sou-
stavnou činnost a jednotlivé ak-
ce, které umožňují tělovýchovné, 
sportovní a turistické vyžití oby-
vatel Kralup nad Vltavou s pre-
ferencí aktivit orientovaných na 
účast všech věkových skupin 
včetně rodin a handicapovaných 
osob. Grantový program nepo-
stihuje dosavadní neinvestiční 
transfery (příspěvky) pro spor-
tovní mládežnické kluby.

Preference:
Sportovní aktivity zaměřené ne-
jen pro děti a mládež, ale i pro 
muže nad 50 let. Aktivity repre-
zentující město.

III. program 
„Občané třetího věku“

Cíl programu:
Podpořit nabídku vzdělávacích, 
kulturních a společenských ak-
cí a klubové činnosti pro občany 
nad 50 let.
Preference:
Nová klubová činnost pro obča-
ny nad 50 let, podpora nových 
spolků různého spektra zaměře-
ní s cílem podpořit nové sociální 
a společenské vztahy.

IV. program
„Živá kultura v roce 2009“

Cíl programu:
Podpořit rozvoj uměleckých ak-
tivit, realizovaných v projektech 
v oblasti divadla, hudby, výstav-
nictví, tance, poezie, výtvarného 
umění, fotografie a filmu.
Preference:
Projekty, které využijí netradič-
ních prostor k veřejnému před-
stavení, např. nevyužívané budo-
vy, prostranství.

V. program 
akce a výročí 

roku 2009
Cíl programu:
Podpořit vznik nových tradic i jedno-
rázových akcí zaměřených na pod-
poru společenského života (např. 
zábavné sportovní akce, slavnosti, 
netradiční formáty včetně happe-
ningů, netradiční oslavy státních 
svátků a významných dnů apod.) 
Podpořit osvětové a společenské 
aktivity zaměřené na připomenutí 
výročí událostí, například z let 1949 
-  založení mezinárodní vojenské or-
ganizace NATO a 1999 - vstup ČR 
do NATO. 

Podpořit dlouhodobě úspěšné 
a veřejností oblíbené projekty.
Možnost přispět vlastním pro-
gramem přidruženým a tematic-
ky navazujícím na akce pořáda-
né městem. Pro příklad: V roce 
2009 bude město pořádat „Vý-
stavu kuriozit“, žadatel by mo-
hl například přispět výstavou 
kuriózních fotek nebo výrobou 
kuriózních předmětů před zraky 
návštěvníků akce.
Preference:
Nové nápadité projekty, které 
upoutají pozornost veřejnosti 
k opomíjeným událostem, mís-
tům, osobnostem apod. Do pří-
pravy nebo realizace projek-
tů se mohou zapojit rodiče na 
mateřské dovolené nebo se-
nioři.

VI. program
Městské centrum 

- průsečík  
historie a budoucnosti

Cíl programu:
Představit historii městského 
centra, události, zaniklé budo-
vy i stávající objekty a seznámit 
širokou veřejnost s plány revi-
talizace. 
Preference:
Upozornit na průmyslové dědictví 
spojené s areály Mlýna a Pivova-
ru atraktivní formou (například 
uměleckou performací).

VII. program
„Zdravý život občanů“

Cíl programu:
Podpořit nové i stávající progra-
my zaměřené na podporu zdra-
vého životního stylu, zájmové 
spolky a sdružení, jejichž činnost 
se zaměřuje na zlepšení zdravot-
ního stavu obyvatelstva a zdra-
votní osvětu a výchovu. Podpořit 
činnosti zaměřené na zkvalitnění 
života seniorů a neziskové soci-
ální služby.

VIII. program
„Čisté město“

Cíl programu:
Podpořit akce vedoucí ke zlepšení 
životního prostředí a informova-
nosti občanů v oblasti ekologie.

IX. program
preventivní opatření pro 

mládež
Cíl programu:
Pořádání akcí pro mládež se za-
měřením na prevenci kriminality, 
pochopení důležitosti třídění od-
padů a dodržování pořádku.
Preference: 
Akce na podporu začleňování 
sociálně slabších nebo problé-
mových dětí a mládeže do spo-
lečnosti a snaha zabránit, aby 
překročili meze zákona.

X. program
„Odkaz jaroslava seiferta“
Cíl programu:
Podpořit pořádání akcí s cílem 
seznámení veřejnosti s pestros-
tí literárních děl a vzbudit v nich 
zájem o literaturu. Podpora vydá-
ní publikace (například brožura), 
která by občanům přiblížila his-
torické události nebo významné 
osobnosti města.
Preference:
Rozvoj zájmu o literaturu, jako 
nástroje poznání a sebevzdělá-
vání.

Žádost o udělení grantu musí 
být podána na jednotném for-
muláři, který je k dispozici na 
městském  úřadě v Informačním 
centru a na webových stránkách 
města Kralupy nad Vltavou www.
mestokralupy.cz. Nedílnou sou-
částí žádosti je podrobný popis 
a položkový rozpočet projektu, 
dále údaje o dosavadní činnos-
ti žadatele. Maximální požado-
vaná částka nesmí přesáhnout 
100.000,- Kč.

Grantové schéma na podporu 
zájmových aktivit na rok 2009

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na základě usnesení Rady města 
č. 09/06/10/05 ze dne 24. 2. 2009
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1) co je hlavní náplní práce tajemníka měÚ?
1) Postavení a povinnosti tajemníka jsou dá-
ny ustanovením §110 zákona č.128/2000Sb., 
o obcích. 

stručně lze zmínit následující:
✗ tajemník je odpovědný za plnění úkolů 

OÚ v oblasti samostatné i přenesené pů-
sobnosti.

✗ plní úkoly uložené mu zastupitelstvem 
obce, radou obce a starostou.

✗ plní úkoly statutárního orgánu zaměst-
navatele vůči zaměstnancům obce zařaze-
ným do OÚ

✗ zúčastňuje se zasedání ZM a RM s hla-
sem poradním

✗ za plnění úkolů je odpovědný staros-
tovi obce

2) kolik odborů má měÚ a kolik 
zaměstnanců vlastně řídíte?
V současné době má MěÚ deset odborů 
a 117 zaměstnanců.

3) před vaším nástupem se po městě 
skloňovalo krize úřadu, nebo rozklad. 
bylo vypsáno mnoho výběrových řízení na 
jednotlivé pozice. jak se situace vyvíjí nyní? 

ROZhOVOR s... Ing. Jaroslavem Zdichem, tajemníkem MěÚ

let 2007 a 2008. Došlo postupně ke změně 
organizační struktury MěÚ a v souvislosti 
s tím ke snižování počtu pracovníků úřadu. 
Obdobné změny vyvolávají pochopitelně ur-
čité napětí v pracovním ovzduší a vzhledem 
k tomu, že způsob prosazování těchto změn 
nebyl mnohdy prováděn taktním způsobem, 
došlo k tomu, že odcházeli i další pracovníci 
úřadu nad rámec plánovaných změn.

V současné době je stav počtu pracovníků 
MěÚ stabilizován a v budoucnu očekáváme 
personální změny pouze v případech jako 
je odchod na mateřskou dovolenou, odchod 
do důchodu apod.

4) má tajemník úřadu nějaké vytyčené cíle, 
které v rámci své pozice může uskutečnit? 
jaké máte vy?
Při nástupu do nové funkce si určitě každý 
člověk vytýká určité cíle. V mém případě 
jako první a prioritní cíl byl stabilizovat 
situaci na MěÚ v oblasti personální. Dále 
nás čeká připravit a od 1.1.2010 zavést nový 
účetně-ekonomický software, což znamená 
zvláště pro pracovnice ekonomického odbo-
ru mnoho práce nad rámec svých běžných 
povinností během celého letošního roku. 

Nejenom cíl, ale i určité osobní přání by 
pro mě bylo, účastnit se v budoucnu přestě-
hování do nové budovy městského úřadu.

DěKuJI ZA ROZhOVOR, Zbr.

Funkce tajemníka na radnici

InG. JaRosLaV zDICh
✱  1949  v Kralupech nad 
vltavou
➤  vyučen v oboru „Pro-
vozní chemik“  na  SOu 
chemickém v Kralupech 
nad vltavou
➤ 30 let zaměstnán 
v podniku Kaučuk a.s.
➤ Při zaměstnání studium 
na SPŠCH Praha, poté 
na vŠCHT Praha obor ekonomika a řízení 
chemického a potravinářského průmyslu.
➤ Na  měÚ v Kralupech n. vlt. zaměstnán 
od 1.7.2005 ve funkci interního auditora.
➤ Od 1.1.2009 jmenován do funkce tajem-
níka měÚ.

celková inventura majetku města 
Je potřeba uskutečnit v co nejkratším mož-
ném termínu z důvodu větších možností smě-
řování investic v rozpočtu 2009, 2010 a dal-
ších. Do této kategorie patří vybrání majetku 
k privatizaci, prodeji nebo pronájmu a určení 
majetku, který zůstane ve vlastnictví města. 
U toho je potřeba následně stanovit postup je-
ho rekonstrukcí a oprav (včetně p.o. + škol).

určit jasné pořadí investic
Pořadí investic je klíčové pro nezbytné žá-
dosti o dotace (nelze žádat o nepřipravené 
a nedomluvené akce). Stanovení pořadí je 
nutné pro projektovou přípravu akcí a sta-
vebních povolení. Koalice chce najít větši-
nový názor a podporu pro druh investic do 
sportu, kultury, bydlení aj.

Nedílnou součástí musí být nalezení smě-
ru a optimálního pokračování rekonstrukce 
centra města. Tyto kroky zjednoduší návrhy 
pro další rozpočty.

doprava města
Bez vyřešení dopravy nelze zlepšit kvalitu živo-
ta občanů a čistotu města. Koalice chce zjistit 
možnosti, jak zamezit průjezdu těžké dopravy 
městem (silnice 2. a 3. třídy od r. 2006 může 
daleko více ovlivnit dopravní úřad v pověřené 
obci). Důležitou součástí řešení této situace je 
obchvat města. Zde je potřeba navázat na roz-
hovory s krajským úřadem a stanovit termíny 
přípravných i samotných prací. 

Důležitou prioritou pak také zůstává ne-
konečný problém s parkováním.

podpora spolků + sportu
Úzce souvisí s celkovou inventurou majet-
ku města. (Zde jsou prioritami zimní sta-
dion, bazén, hala a KaSS Vltava). Kromě 
hmotného investičního majetku chce rada 
stanovit za jakých podmínek a v jaké výši 
podporovat volnočasové aktivity.

Technické služby města
Také souvisí s celkovou inventurou majet-
ku města. Je potřeba určit směr, kterým se 
město chce vydat. Jestli podnikatelsky nebo 
se zaměřit na služby městu. S tím souvisí 
ekonomický rozbor při sběru komunálního 
odpadu. Je lepší zajišťovat přes dodavatel-
ské firmy nebo ve vlastních možnostech? 
Technické služby jsou velkým zatížením 
rozpočtu. S vybavením jaké mají nelze hos-
podařit ve schodku. 

Územní plán
Město chce vyřešit způsob provádění změn 
na žádost majitelů pozemků. Současně s tím 
musí určit lokality, kde nebude zájem města 
změny územního plánu podporovat, zejmé-
na ze zemědělství na výstavbu. Pro investo-
ry tak bude město důvěryhodnější, pro maji-
tele pozemků se zjednoduší rozhodování.

ostatní 
Určení jasných odpovědností členů vedení 
a rady města a stanovení koncepcí hospo-
daření odborů.

LIbOR LEsÁK

MísTOsTAROsTA MěsTA

Priority nové rady města
V minulém čísle jsme vás seznámili 
s novou radou města a s její 
organizační strukturou, dnes vám 
představíme hlavní priority, které si 
nová koalice města vytyčila. 

už se zbývající zaměstnanci doplnili? nebo 
se může říci, že je na úřadech obecně velká 
fluktuace? případně, když ano, čím myslíte, 
že je to způsobeno?
V době, kdy jsem byl pověřen vedením MěÚ 
tj. od 1. 11. 2008 byla situace taková, že bylo 
vypsáno 19 výběrových řízení na různá pra-
covní místa MěÚ. Důvod vzniku této situace 
byl ten, že se během roku 2008 realizovaly 
změny na MěÚ vyplývající ze závěrů per-
sonálního auditu, který proběhl na přelomu 
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Městská policie a Policie ČR 

Prvním únorovým dnem le-
tošního roku nabyla účin-

nosti novela zák. č. 119/2002 Sb. 
o zbraních, která se vztahuje ne-
jen na držitele zbrojních průkazů 
a licencí, ale může se v některých 
případech týkat i ostatních obča-
nů. Jedná se zejména o ty případy, 
kdy v minulosti došlo např. k nále-
zu starších neregistrovaných zbra-
ní, které jsou však plně funkční 
a způsobilé k jejich použití.

V praxi to tedy znamená, že 
ten kdo má doma zbraň, nebo 
její hlavní část, např. hlaveň, 
závěr, revolverový válec a jiné, 
na kterou nemá povolení, může 

využít doby amnes-
tie (od 1.2.2009 do 
31.7.2009) a zajít na 
kteroukoli policejní 
služebnu, zde zbraň 
odevzdat, přičemž 
nebude trestně stí-
hán. Nepodaří-li 
se orgánům policie 
zjistit, že zbraň pochází z trestné 
činnosti, nebo, že jí byl spáchán 
trestný čin, a ten, kdo zbraň ode-
vzdal o ní projeví zájem, přejde 
do jeho vlastnictví.

informace pro řidiče
Policisté z územního odboru 

Mělník by chtěli 
touto cestou upo-
zornit řidiče, že 
v rámci maximál-
ní informovanosti 
veřejnosti o změ-
nách ve způsobu 
oznamování a še-
tření dopravních 

nehod v rámci našeho regionu, 
budou ve spolupráci s provozo-
vateli benzinových čerpacích 
stanic distribuovat informační 
kartičky.

Pomocí těchto kartiček se po-
licisté snaží řidičům vysvětlit, 
v čem novela spočívá a dávají 

jim touto cestou návod jak po-
stupovat v případě, že se sta-
nou účastníky dopravní nehody. 
Dále kartička obsahuje vybraná 
čísla tísňového volání. Kartičky 
budou distribuovány v našem 
regionu cestou čerpacích stanic, 
které provozují čtyři významné 
společnosti, a to Shell Czech Re-
public a.s., ÖMW Česká repub-
lika s.r.o., Unipetrol a.s. (stanice 
Benzina), Agip Česká republika 
s.r.o. (stanice Esso, Agip). Dal-
ší místo, kde jsou kartičky ve-
řejnosti dostupné, jsou obvodní 
oddělení Policie ČR na našem 
okrese.

1) Bezpečnostní akce „LIMO“, která je 
zaměřena na nalévání alkoholických nápojů 
mladistvým. Uvedená bezpečnostní akce je 
prováděna za součinnosti pracovnice odbo-
ru sociálních věcí (sociálně právní ochrany, 
kurátorky pro mládež) ve vybraných restau-
račních zařízeních, diskotékách apod. 

Postup v dané věci se pak odlišuje dle 
dané konkrétní situace. Celý skutek může 
být kvalifikován jako:

a/ Přestupek na úseku ochrany před al-
koholismem a jinými toxikomaniemi – po-
kud se prokáže, že konkrétní osoba prodala, 
podala nebo jinak umožnila požití alkoho-
lického nápoje osobě mladší osmnácti let 
nebo osobě, o níž lze mít pochybnost, zda 
splňuje podmínku věku;

b/ Přestupek na úseku ochrany před alko-
holismem a jinými toxikomaniemi – pokud 
se prokáže, že konkrétní osoba úmyslně 
umožňuje požívání alkoholických nápojů 
osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin 
přísněji trestný;

c/ Trestný čin Podávání alkoholických 
nápojů mládeži 

d/ Správní delikt; o opatřeních k ochra-
ně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami; kterého se dopustí provozovatel, 
který je fyzickou osobou nebo provozovatel, 
který je právnickou osobou.

2) Bezpečnostní akce „JOKER“, která 
je zaměřena na hraní na výherních au-
tomatech. Uvedená bezpečnostní akce je 

prováděna za součinnosti 
pracovnice odboru sociál-
ních věcí (sociálně práv-
ní ochrany, kurátorky pro 
mládež) ve vybraných restau-
račních zařízeních, hernách 
apod. V dané věci se potom jed-
ná pouze o:

a/ Trestný čin, neboť provozova-
tel umožnil, byť i z nedbalosti, osobě mlad-
ší než osmnáct let hru na hracím přístroji, 
který je vybaven technickým zařízením, 
které ovlivňuje výsledek hry a které posky-
tuje možnost peněžité výhry;

b/ Správní delikt o loteriích a jiných po-
dobných hrách.

V případě výše uvedeného zjištění stráž-
ník MP vždy přivolá na místo Policii ČR, 
neboť není oprávněn na místě meritorně 
rozhodnout a postupuje v souladu s usta-
novením zákona o obecní policii s tím, že 
je zde důvodné podezření, že byl spáchán 
trestný čin. 

3) Bezpečnostní akce „KOLO“, která je 
zaměřena na dodržování zákona o provo-
zu na pozemních komunikacích ze strany 
řidičů – cyklistů. 

4) Bezpečnostní akce „PES“, která je 
zaměřena na dodržování vyhlášky města 
o místních poplatcích a vyhlášky města, 
kterou se stanoví některá opatření místních 
záležitostí veřejného pořádku a k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství.

5) Bezpečnostní akce „OSOBA“, která 
je zaměřena na osoby, které odpovídají po-
pisu osob hledaných policií nebo osob po-
hřešovaných.

6) Bezpečnostní akce „PŘECHOD“, která 
je součástí preventivního projektu „Bezpeč-
ná cesta do školy“ a je prováděna strážníky 
MP každý den od pondělí do pátku.

Všechny uvedené bezpečnostně preven-
tivní akce jsou vždy řádně naplánované, 
neboť některé vyžadují větší početní stav 
strážníků a některé lze provádět i během 
samotného výkonu služby. Je třeba si uvě-
domit, že každá z výše jmenovaných akcí, 
má svůj smysl, který se následně odráží 
jak v bezpečnostní tak preventivní slož-
ce činností, které vycházejí z příslušných 
právních norem upravujících práci Městské 
policie. MgR. EVA KOsTLIVÁ

MĚSTSKÁ POLICIE informuje
Jak jsme již v minulých číslech psali, práce MP spočívá z velké části pře-
vážně v preventivní činnosti. Březnové vydání je zaměřeno na pre-
ventivně bezpečnostní akce, které provádí zdejší Městská policie.

Amnestie pro držitele neregistrovaných zbraní
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Informace z radnice

Vdruhé polovině ledna byla ve vestibulu 
před konferenční místností administra-

tivní budovy České rafinérské v Kralupech 
nad Vltavou umístěna na několika panelech 
skromná výstavka prací žáků kralupských 
škol Negativní jevy ve městě Kralupy nad 
Vltavou očima dětí. Celá akce byla organi-
zována Komisí prevence kriminality MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou 
a podpořena finančním da-
rem České rafinérské v ro-
ce 2008. 

Proto se při vyhodnocení 
soutěže sešli zástupci spon-
zorského výboru se zástup-
ci města a základní školy 
Komenského náměstí, kte-
rá obsadila soutěž největším 
počtem prací, včetně vítěz-
ného. Úvodem malé prezen-
tace seznámila Milena Pen-
cová, předsedkyně Komise 
prevence kriminality MěÚ 
přítomné se záměrem soutě-
že, v níž se nakonec sešlo spousta výkresů, 
koláží, kompozic, článečků, výsledků an-
ket a dokonce i hrané programy zaslaných 
z jednotlivých kralupských škol. Komise vy-
brala ty nejzdařilejší a ty byly umístěny na 
panelech. Tyto byly nejprve vystaveny v in-
formačním středisku MěÚ a po té se pře-
sunuly do České rafinérské, posléze budou 
putovat dále po Kralupech, včetně umístění 
v Kulturním domě Vltava s cílem seznámit 

co nejširší veřejnost, co se dětem nelíbí a jak 
vnímají postoje dospělých, řekla úvodem Mi-
lena Pencová. 

Po ocenění vítězného týmu ze ZŠ Komen-
ského, který vytvoří videopořad s anketou 
mezi kralupskými občany a její vyhodno-
cení, kde se žáci nebáli vystoupit před ka-
merou, promluvil a jak ředitelka základní 

školy Jiřina Hereinová, tak nová ředitelka 
Městské policie Kralupy nad Vltavou Eva 
Kostlivá. Ocenily práci žáků i rozhodnutí 
České rafinérské podpořit celý projekt, který 
dává nový rozměr diskusi o komunálních 
problémech ve městě a prostor mladým se 
k nim nejen vyjádřit, ale i spolupracovat na 
řešení. MILEnA PEnCOVÁ,

ALEš sOuKuP, VEDOuCí sEKCE VZTAhů 

s VEřEJnOsTí, ČEsKÁ RAFInÉRsKÁ

Informační centrum 
–	nová	otevírací	doba
informační centrum měÚ kralupy 
nad vltavou opět obnovilo svou pů-
vodní otevírací dobu a to: 

Po – Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-14:00 
(bez polední přestávky) v prosto-
rách MěÚ Kralupy nad Vltavou,  

U Cukrovaru 1087, v přízemí vpravo. 

ic poskytuje: 
● Možnost zaplacení místních 
a správních poplatků (především po-
platky za odpad) ● Ověřování listin 
a podpisů ● Vydávání ověřených vý-
pisů ze systému CzechPoint ● Kopí-
rování černobílé A3, A4 ● Služby po-
datelny úřadu ● Obsluhuje telefonní 
ústřednu ● Zpřístupňuje informace 
na informačních tabulích IC ● Posky-
tuje tiskopisy a návody na životní situ-
ace odborů MěÚ ● Je zde umístěna 
pokladnička pro veřejnou sbírku na 
obnovu kapličky v Lobečku ● Zodpo-
vídá dotazy ústní, telefonické i e-mai-
lové ● Prodej Kralupského zpravodaje  
● Půjčuje DVD s Kralupským televiz-
ním vysíláním ● Příležitostný prodej 
vstupenek na kulturní akce ● Pro-
dej turistických známek a pohlednic 
města ● Prodej magnetů s motivy 
města.

nově: ● Výpis z bodového systému 
řidičů

připravujeme: ● nové turistické upo-
mínkové předměty

eba

Malá prezentace velkého 
nápadu v České rafinérské
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Členové vítězného týmu z 9. třídy 
ZŠ Komenského náměstí.

„Obcím půjde o půl miliar-
dy korun více, než v předcho-
zím roce. V rozpočtu byl pro 
tyto účely vytvořen Fond roz-
voje měst a obcí, který dispo-
nuje částkou 500 milionů ko-
run. Celkem na rozvoj obcí tak 
v letošním roce kraj uvolní více 
než jednu miliardu korun. To 
je téměř jednou tolik, než kolik 
mělo vyčleněno bývalé vedení. 
V loňském roce bylo poskytnuto 
obcím a dobrovolným svazkům 
obcí dotace ve výši 577,382.282 
Kč.“ Uvedla Berill Mascheková, 

tisková mluvčí Středočeského 
kraje.

Dotace obcím vyčleněné 
v rozpočtu na rok 2009 

(na tyto prostředky obce do-
sáhnou prostřednictvím granto-
vých řízení)

 
❍ Fond rozvoje obcí a měst
 500 mil.                        
❍ Fond obnovy venkova
 50 mil.
❍ Půjčky obcím (na podporu 
jejich územního rozvoje)
 100 mil

❍ Fond hejtmana 8 mil. 
❍ Fond mládeže a sportu
 25 mil.
❍ Fond primární prevence
 3 mil.
❍ Fond obnovy památek 
 30 mil.
❍ Fond kultury 15 mil.
❍ Fond obnovy památek SK
 10 mil
❍ Humanitární fond – zdra-
votnictví 10 mil.
❍ Humanitární fond zdravot-
nictví - občanská sdružení
 9 mil.

❍ Fond životního prostředí 
 121 mil.
❍ Havarijní fond pro ochranu 
jakosti vod 10 mil. 
(použití na havárie v obcích 
– (studny apod.)
❍ Fond ŽP – podpora kraje  
k projektům vodohospodářské 
infrastruktury 100 mil.
❍ Územní a stavební řízení 
– na standardizaci pořizování 
územních plánů 1,2 mil.
❍ Humanitární fond sociál-
ních věcí 34 mil.

Celkem 1.026,5 mil. Kč
 Zbr.

Dotace Středočeského kraje městům a obcím 
Protože se v médiích stále opakuje, že Středočeský kraj poskytuje městům a obcím málo 
peněz, vydalo vedení kraje tiskovou zprávu, ve které ujasňuje rozdělování financí pro města 
a obce v tomto regionu.



K Z

1�

Zajímavosti

Obec má 2 části (Dolany, Debrno)
Počet obyvatel: 769

Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 
3km

Dostupnost: Do obce se dostaneme po  
s. 0082, která míří směrem na Debrno, před 
kterým odbočíme doleva na s. 0080. Ta 
nás dovede do Dolan. V obci je železniční 
zastávka Dolany na trati Kralupy nad Vl-
tavou – Praha. 

Zajímavosti obce (příroda, historie, …): 
Nadmořská výška je 192 m.n.m. Obec leží 
ve vltavském údolí na levém břehu řeky. 
Pěšky nebo na kole se můžeme vydat do Do-
lan po stezce podél řeky. Tuto cestu ovšem 
doporučuji využít pouze v příhodném su-
chém počasí. Z Kralup se do Dolan také mů-
žeme dostat cestou přes vrch Nehošť (268 
m.n.m.). Odtud je pěkný výhled do kraje. 
V údolí Turského potoka leží osada Debrno, 
v jejímž zastavěném území je vyhlášena pa-
mátková zóna. Většina obcí v prostoru mezi 
Prahou a Mělníkem je starobylého založení 
a archeologické nálezy dokládají, že Dolany 
i Debrno nejsou výjimkou. Sídelní struktura 
této oblasti je v zásadě stabilizována již od 
doby raného středověku, to jest od 10. až 
11. století. Její kořeny však sahají mnohde 
ještě do starších prehistorických období. 
Z prostoru obce Dolany pocházejí archeolo-
gické nálezy patřící lidu kultury knovízské 
(cca 6. stol. před počátkem letopočtu), stopy 
sídliště a jednotlivé slovanské hroby jsou 
datovány do 10. století. Další četné arche-
ologické nálezy pocházejí z plošin v okolí 
Debrna, Turska a Holubic. Obec Dolany se 
v pramenech poprvé objevuje v roce 1318 
v přídomku Přibyslava z Dolan. Jeho po-
tomci, vladykové z Dolan, se stali předky 
českého panského rodu Mladotů ze Solo-
pysk. Ješek Prosinka z Dolan prodal v roce 
1337 Dolany pražskému konventu křížov-

níků s červenou hvězdou. Dolanská tvrz se 
poprvé připomíná v roce 1406. Okolo roku 
1430 získali ves s tvrzí páni z Valdeka. Ji-
ná část Dolan s dvorem patřila v 16. století 
Štrouchům z Chlumku a pak byla připo-
jena k Mikovicím, které drželi Boryňové 
ze Lhoty. Vrchnostenskou správu ukončilo 
zrušení nevolnictví v roce 1848. Na konci 
19. století Dolany patřily k okresu Velvary 
a k hejtmanství Slaný. V té době se staly 
proslulými „dolanské švestky“ pocházející 
z obce Dolany. 

Občanská vybavenost, IS, podnikání: V ob-
ci najdeme MŠ, ZŠ, úřadovnu OÚ. IS: elek-
třina, kanalizace (částečně), vodovod. Firmy 
působící v obci: Petr Holouš-Hope – autodo-
prava, stěhování, M. Sussmilchová – pěsto-
vání a prodej rododendronů, P. Klír – opra-
vy karosérií. Povodí Vltavy zde provozuje 
Vodní dílo Dolany. Dále zde najdeme také 
Kynologickou organizaci Dolany – Vltava, 
která provádí cvičení psů pod odborným 
dohledem. 

Společenský život a aktivity občanů: V obci 
působí spolek: TJ Sokol Dolany (www.so-
koldolany.cz) – poskytuje občanům možnost 

Obce spadající pod působnost města  
Kralup nad Vltavou,  9. díl

Příjezdová cesta do Dolan

sportování – fotbal, tenis, turistika. Obec 
má přehledné internetové stránky, kde je 
možné nahlédnout i do starých kronik obce, 
najít si např. vlakové spojení, nebo důležité 
informace pro občany.  L.P.

DoLanY

Dětské hřiště

Letecký pohled na obec Dolany
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Úprava plavební úžiny Pohled z druhého břehu
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Městská knihovna

zábavný rok s knihovnou
8. - březnové kolo:

„JARO“
A už je tady březen, první jarní měsíc. Pří-
liš teplo sice ještě nebývá a občas se nám 
zima připomene mrazem a vánicí, ale dny 

se přece jen prodlužují a sem tam nám jaro 
pošle milý pozdrav – modrou oblohu, zá-
řící sluníčko, sněženky a bledule. Čas od 

času dokonce na březen připadnou Veliko-
noce. Zatímco ještě čekáme za kamny, mů-

žeme si to pravé jaro pozvat domů dříve.     

Zapojte svou fantazii a podělte se s námi 
o to, co vám jaro a Velikonoce zpříjemňuje 
(obrázky, fotografie, ruční a výtvarné prá-
ce – jarní či velikonoční dekorace, kraslice, 
pomlázky, výšivky, květinové vazby, výrob-
ky z různých materiálů – papír, textil, dře-

vo, těsto, sláma, další přírodní materiály...). 

Městská knihovna  
Kralupy nad Vltavou

uzávěrka souTěže je 6. dubna 2009.
Příspěvky označené jménem a věkem ode-
vzdávejte v MěK. Nezapomeňte na uvedení 
kontaktu (adresa, tel. číslo).
Na hrací karty vám potvrdíme účast v osmém 
kole soutěže.
Noví soutěžící od nás karty dostanou a mohou 
se zapojit i do zbývajících kol. Na někoho z vás 
čeká odměna.
Z vašich prací připravíme v knihovně výstavku.

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
se připojuje

k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy společnou akcí k podpo-
ře dětského čtenářství a k propagaci soustavné četby, kterou pořádá Klub dět-

ských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Bližší informace získáte na telefonním čísle dětského oddělení 315 727 852.

Přihlášky vydáváme registrovaným čtenářům ve věku od 6 do 12 let od 2. března. 

Vážení rodiče, milé děti,
naše knihovna se opět připojuje ke společné 
sbírce na první dětský hospic v Malejovicích, 
kde se léčí děti se zákeřnou chorobou.
První dětský hospic v ČR v Malejovicích bu-
duje nadační fond Klíček. Jeho veřejná sbír-
ka byla registrována ministerstvem vnitra 
v roce 1999. 
V loňském roce bylo při akci Noc s Anderse-
nem vybráno celkem 15.933,- Kč.
Pomozte dětem, které nemohou být s námi, 
a v tento večer plný her a pohádek se za-
pojte do krátkodobé jednodenní akce ales-
poň symbolickým příspěvkem, který můžete 
odevzdat v MěK v pátek 3. dubna.

Česká televize připravuje ve spolupráci 
s Českým rozhlasem, Svazem českých 

knihkupců a nakladatelů a s knihovnami 
ČR pořad „Kniha mého srdce“, jehož cílem 
je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel Čes-
ké republiky.

Jedná se o formát pořadu, který uvedla 
v roce 2003 britská BBC po názvem „The 
Big Read“. Akce proběhne v období od po-

čátku dubna a vyvrcholí počátkem října 
v Týdnu knihoven, ve kterém Česká tele-
vize nejoblíbenější knihu vyhlásí.  

První koordinovanou akcí SKIP (Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků)  je 
Týden čtení od 9. do 15. března. V těchto 
dnech můžete odevzdat nebo vyplnit v naší 
knihovně anketní lístek, který nám napoví, 
o jaké tituly máte zájem.

noC  s  anDeRseneM
ve spolupráci s Městským muzeem

proběhne z 3. na 4. dubna 2009.

VáŽeNé ČteNářKy a ČteNářI,
uvítali	byste	rozšíření	knihovního	fondu	naší	knihovny?	Pokud	vám	u	nás	některé	

tituly	chybí,	napište	nám	jejich	názvy	a	autory,	a	my	se	je	pokusíme	doplnit:

1.		................................................................................................................

2.		................................................................................................................

3.		................................................................................................................

4.		................................................................................................................

5.		................................................................................................................

6.		................................................................................................................

Vaše knihovna

Kniha mého srdce

INZERCE
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Zajímavosti

Vzpomínka na kralupského olympionika
Kralupy se vždy mohly pochlubit řadou vynikajících 
sportovců. V paměti ještě máme reprezentanta 
Československa ve vzpírání Václava Syrového 
a v současné době celou řadu úspěšných kralupských 
sportovců. Připomeňme si dnes kralupského rodáka 
Lubomíra Nácovského.

Lubomír Nácovský se na-
rodil 26. května 1935 

v Kralupech nad Vltavou. Po 
studiu na Střední průmyslo-
vé škole chemické v Praze 
nastoupil do kralupského zá-
vodu Barvy a laky jako mistr 
provozu. Věnoval se sportov-
ní střelbě z rychlopalné pis-
tole a brzy dosáhl úspěchu 
na poli domácím i meziná-
rodním.

Nácovský byl několikrát mi-
strem republiky. Byl druhým 
na mistrovství Evropy a mis-

Lubomír Nácovský (vpravo) přijímá 
bronzovou medaili na letních 
olympijských hrách v Tokiu v roce 1964.

trem světa v družstvech v roce 
1969 a v roce 1970.

Životního úspěchu dosáhl Ná-
covský na letních olympijských 
hrách v Tokiu v roce 1964. Če-
choslováci si tehdy z Japonska 
přivezli řadu zlatých, stříbrných 
a bronzových medailí. Nejzná-
mější je první místo gymnastky 
Věry Čáslavské. Lubomír Nácov-
ský získal za střelbu z rychlo-
palné pistole bronzovou medaili. 
Za skvělou reprezentaci dostal 
po návratu domů titul „zaslou-
žilý mistr sportu“.

Za své úspěchy vděčil usilov-
nému tréninku. Denně zůstával 
po zaměstnání v areálu závodu 
Barvy a laky a cvičil se ve střel-

bě. Neznal soboty a neděle. 
Smrt ho zastihla náhle ve vě-
ku nedožitých 47 let v březnu 
roku 1982. Ing. JOsEF sTuPKA

Těm,	kteří	často	projíždějí	křižovatkou	Velvarské	
ulice	a	ulice	28.	října,	jistě	neunikly	stavební	

aktivity	v	blízkosti	komunikace.	Pár	metrů	od	místa,	
kde	stával	sloup	Panny	Marie	bolestné,	vyrostla	po-
desta,	která	se	stala	příslibem	návratu	jedné	z	nej-
krásnějších	kralupských	památek.	Od	roku	1980,	
kdy	byl	sloup	rozebrán,	aby	byl	„uchráněn“	před	
automobilovou	dopravou,	na	památce	důkladně	
hlodal	zub	času.	Tu	na	dvoře	dýhárny,	tu	na	dvoře	
technických	služeb.	Některé	její	části	se	dokonce	
ztratily	a	jiné	byly	zase	v	takovém	stavu,	že	je	pro	
plán	znovuvztyčení	bylo	potřeba	nově	vytesat.

Sochy	čtyř	světic,	kterým	na	dlouhou	dobu	poskytl	
úkryt	kralupský	kostel,	se	dnes	pozvolna	probouzejí	
v	ateliéru	restaurátorů.	O	tom,	kolik	práce	je	ještě	če-
ká,	jsme	si	přišli	popovídat	se	sochařským	mistrem	
a	pokračovatelem	rodinné	tradice	Jakubem	Raflem,	
který	jim	navrací	nejen	tvář,	ale	i	život.

Před	tím,	než	se	mohlo	začít	se	samotnou	rekon-
strukcí,	bylo	potřeba	sochy	důkladně	očistit	a	zbavit	
je	starého	tmelení	včetně	nepůvodních	částí	po-
cházejících	z	dřívějších	oprav.	Ty	mnohdy	neodpo-
vídaly	originální	kompozici	a	materiál,	kterým	byly	
k	původnímu	kameni	připojeny,	měl	na	tělo	soch	
negativní	vliv.	Aby	kámen,	narušovaný	deštěm	a	vě-
trem,	opětovně	získal	svoji	pevnost	a	soudržnost,	
byl	navíc	napuštěn	organokřemičitany,	které	ve	
struktuře	pískovce	utvořily	nové	vazby.

Nejnáročnější	část	restaurování	však	sochy	tepr-
ve	čeká.	„Odlíčené“	a	zbavené	zásahů	z	roku	1943	
a	1960,	čekají	na	rozhodnutí,	jak	se	při	jejich	rekon-

strukci	bude	pokračovat.	Sloup	
byl	opětovně	prohlášen	za	národní	
kulturní	památku,	a	tak	koncepce	
oprav	podléhá	schválení	Národ-
ním	památkovým	ústavem.	Které	
části	budou	domodelovány,	a	jaké	
artefakty	sochám	přibudou,	nyní	
záleží	na	rozhodnutí	odborníků.	
Každá	ze	světic	měla	kdysi	své	
kovové	atributy,	které	je	identifi-
kovaly	a	s	jejichž	ztrátou	tak	přišly	
o	část	své	identity.	U	postav	Panny	Marie,	sv.	Anny	
a	Terezie	je	zřejmé,	koho	sochy	představují.	Otazník	
však	zůstává	u	čtvrté	ženy	s	knihou.	Může	předsta-
vovat	jak	svatou	Kateřinu,	tak	svatou	Helenu.

Vzhledem	k	ideové	koncepci	díla	je	ale	nejvíce	prav-
děpodobné,	že	se	jedná	o	Kateřinu	Sienskou.	Sloup	
byl	vztyčen	po	morové	ráně	kolem	roku	1713	a	Panna	
Marie	s	mečem	zabodnutým	v	srdci	symbolizovala	bo-
lest	a	utrpení,	které	s	sebou	černá	nemoc	nesla.	Její	
matka	-	svatá	Anna	-	na	štátui	vystupuje	coby	učitelka	
víry.	Za	tu	je	považována	i	svatá	Terezie	z	Ávily,	a	tak	se	
lze	domnívat,	že	stejnou	roli	zde	měla	i	třetí	žena.	Zdá	
se	být	logické,	že	v	době	morových	útrap	byly	vyzdvi-
hovány	právě	ty	světice,	které	upevňovaly	víru	a	samy	
prodělaly	těžké	nemoci.	Terezie	(zpodobňovaná	s	pla-
noucím	srdcem)	vážně	onemocněla	v	klášteře	a	Ka-
teřina	(autorka	381	náboženských	spisů)	prodělala	
neštovice,	které	jí	znetvořily	obličej.	Právě	ona	je	často	
zobrazována	jako	opatrovnice	nakažených	morem,	
neboť	sama	unikla	smrti	a	modlitbami	zvítězila	nad	

těžkou	nemocí.	Takovýto	výklad	by	odpovídal	symbo-
lice	utrpení	a	naděje	plynoucí	z	návratu	k	víře.

To	vše	jsou	ale	pouhé	úvahy,	a	jaké	atributy	tato	so-
cha	dostane	(zda	kříž,	lilii	nebo	žezlo),	bude	záležet	na	
stanovisku	historiků.	Na	bedrech	restaurátorů	je	nyní	
rozhodnutí,	do	jaké	míry	provést	modelaci	chybějících	
částí.	Zda	sochám	vrátit	podobu,	jakou	měly	v	době	
svého	vzniku,	nebo	zda	domodelovat	jen	nezbytně	nut-
né	části	a	uměleckému	dílu	ponechat	stopy	po	jejich	
stáří.	Ze	slov	pana	Rafla	se	však	můžeme	těšit	na	to,	
že	sochy	budou	mít	opět	svoji	tvář,	která	bude	podob-
ná	té,	jež	na	kolemjdoucí	hleděla	před	staletími.	

Ostatně	o	tom,	že	ateliér	rodiny	Raflových	do-
káže	probouzet	kámen,	svědčí	i	opravená	socha	
sv.	Jana	Nepomuckého	před	minickým	kostelem.	
Na	to,	že	mikovická	štátue	bude	znovu	vztyčena	
v	místech,	kde	ji	nechala	postavit	velkovévodkyně	
Anna	Marie	Františka	Toskánská,	se	můžeme	těšit	
již	v	průběhu	tohoto	roku.

jindřich havlík, zastupitel

Jak se probouzejí sochy z mikovické štátue
Restaurátor a ak. sochař Jakub Ra-
fl ukazuje rozsah chybějících částí, 
které bude potřeba domodelovat. 
Socha sv. Anny měla po předešlé re-
konstrukci prázdné ruce, napřažené 
směrem k divákovi. Dle stop a zářezu 
na drapérii lze usuzovat, že původ-
ní originál v ruce držel knihu, která 
zdůrazňovala roli „učitelky víry“. Prá-
vě kniha by tak měla být atributem, 
který soše po rekonstrukci přibude.
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Ametystová čajovna bude 11. března 
v 16 hodin hostit rodáky a naše příz-

nivce. Předcházet bude krátké povídání 
o čajích, bylinách a přírodních produk-
tech, posléze je připravena ochutnávka. 
Po ochutnávce je možné si objednat sa-
mostatně z bohaté nabídky čajovny dle 
vlastního výběru.

Akci zajistila paní Holeková.

Mylně se domnívá ten, který si myslí, že 
na podobnou akci v místě si může dojít sám, 
ale nedojde. Mnoho lidí ani nepostřehlo, že 
v Kralupech vůbec nějaká čajovna je, nebo 
postřehlo, ale nenavštívilo. Můžete to zkusit 
s námi, budete překvapeni.

Těšíme se na vás v Ametystové čajovně 
11. 3. od 16 hodin.

b. FAbIÁnOVÁ 

Sdružení rodáků a příznivců města

Je tu březen, nejkrásnější měsíc v roce. 
Probouzí se příroda a lidem v žilách 

proudí nejen krev, ale i k životu budící mí-
za. Velmi dobře je to vidět u členů MKD. 
Jsou čilejší a s velkou chutí se pouštějí do 
akcí, které v klubu připravujeme. A jaké to 
jsou? Například jsme vyměnili výstavu ruč-
ních prací v České Spořitelně ze zimní na 
jarní. Také jsme vybrali pro pejsky v Měst-
ském útulku krásnou částku 1.353 Kč. Věnu-
jeme se i oblíbeným zájezdům. Jeden z prv-
ních, který budeme pořádat v dubnu, bude 
prohlídka Lobkovic, Brandýsu nad Labem, 

Přerova nad Labem a Nymburku. Tentokrát 
se budeme zajímat spíše o přírodu a kra-
jinu. Podíváme se do muzeí, neboť je tam 
vstup mírnější než do hradů či zámků. 

I letos se připravujeme na výstavu ruč-
ních prací v Lysé nad Labem. Již několik 
let se účastníme této soutěže a vždy jsme 
se umístili na skvělých místech. Držte nám 
palce, aby se nám to povedlo znovu letos 
v dubnu, kdy se tato výstava pořádá.

V příštím čísle vás seznámíme s dalším 
připravovaným výletem.

ČLEnOVÉ MKD

Městský klub důchodců

��. sezóna Kruhu přátel 
Prahy – rok 2009

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na prohlídku 

Státního ZámKu v mníšKu pod brdy

Kdy? V sobotu 28. března 2009

V zámku je instalována  expozice, 
která je věnována stylu života 

drobné šlechty v letech 1918 – 19�8.
odjezd z kralupského nádraží 

v 8.�� hodin. z Masarykova nádraží 
pojedeme metrem do stanice 
smíchovské nádraží a odtud  

v 10 hodin dále autobusem do 
Mníšku pod brdy. ostatní se mohou 

připojit v10. �0 hodin na náměstí  
v Mníšku pod brdy.

Akci připravila: Věra Stránská

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V březnu 2009
 významných životních jubileí.

8� let Karhanová Božena
 Fojtíková Milada
 Andrlová Františka
80 let Doudová Marta
 Červenka Ladislav
 Kratinová Blažena
 Nedvědová Jana
 Vránek Jiří
 Černá Jiřina

Přejeme jim hodně zdraví, radosti  
a spokojenosti

Dne 10. března si připomeneme 100. výročí 
narození p. Josefa Dandy, řezníka, uzenáře 
z Kralup nad Vltavou – Lobečku. Dne 13. dubna 
uplyne 26 let od jeho úmrtí. Klademe kytici na 

hrob. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále s láskou vzpo-
mínají dcera Jiřina s rodinou a syn Josef s rodinou.

Dne 11. 3. 2009 vzpomeneme 3. výročí úmrtí mého man-
žela, tatínka, tchána, dědečka, pana Václava Struneckého. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte. 
Manželka Věra, syn Tomáš s rodinou

Dne 16. 3. 2009 uplyne 8 let od úmrtí mého 
manžela Petra Štěpána, automechanika 
z Kralup. Vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti.

Dne 11. 3. 2009 tomu bude 5 let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, dědeček 
a pradědeček, pan František Poláček. Stále 
vzpomínají manželka Marie, dcera Marie 

a syn František s rodinami.

Dne 13. března 2009 s hlubokým zármut-
kem vzpomeneme 2. výročí neočekávaného 
odchodu milované manželky, maminky, 
babičky a prababičky, paní Milady Pichové. 

Vzpomínají manžel Vladislav, dcera Milada a Jakub, syn 
Miroslav s Veronikou, Barborou a Markétou, vnučka Kateři-
na s Pavlem, pravnučka Verunka. Za tichou vzpomínku pak 
děkujeme všem přátelům a známým.

Jsou rány, co čas nezahojí, a ztráty které 
nepřebolí.
Smutným dnem pro nás zůstává 2. březen, 
kdy nám před 7. roky zemřel náš drahý 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Čestmír Novák 
z Kralup č. 514. S láskou stále vzpomínají manželka Maruš 
a dcery Marie Pichová, Hana Kábová s rodinami.

Dne 19.března 2009 uplyne smutný rok, kdy 
nás navždy opustila drahá manželka, obětavá 
maminka a babička paní Božena Procházko-
vá. Kdo jste ji znali, věnujte ji, prosím, tichou 

vzpomínku. Stále vzpomíná manžel Jiří a syn Ivan s rodinou.

VZPOMÍNKY

bLahopřání

Dne 6. března oslaví Petr a Renata 
Christovi 40 let společného živo-
ta. Do dalších společných let jim 
hodně zdraví a štěstí přejí dcery 
Renata a Andrea.  

poděkování 
Srdečně	děkujeme	paní	Holekové	a	paní	Daňhelové	
z	městského	úřadu	v	Kralupech	za	návštěvu,	bla-
hopřání	a	dárek	k	90.	narozeninám	naší	maminky	
a	babičky,	paní	Jiřiny	Jarské.	Tato	milá	pozornost	
ji	i	nás	velmi	potěšila.	 Rodina jarských
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Zajímavosti

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka 
Jaroslava Seiferta

autorSKou literární Soutěž v rámci 
14. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy

Literární	soutěž	je	určená	všem	občanům	ČR	bez	omezení	věku	a	probíhá	ve	
dvou	věkových	kategoriích	–	14	až	18	let	(dovršených	do	30.6.	soutěžního	ro-
ku)	a	nad	18	let	bez	omezení.	Do	soutěže	lze	přihlásit	jednotlivé	básně	i	cykly.	

Podmínkou	je	zaslat	maximálně	200	původních,	dosud	nepublikovaných,	česky	
psaných	veršů	na	stroji	nebo	počítači	ve	čtyřech	exemplářích.	

Jedna	z	básní	musí	mít	formu	sonetu.	
Soutěž	je	anonymní	a	proto	práce	nesmí	být	podepsány	ani	jinak	označeny.	

Práce	budou	zasílány	poštou	a	zásilka	bude	obsahovat:	tři	neoznačené	exem-
pláře	a	neporušenou,	zalepenou	obálku,	ve	které	bude	čtvrtý	exemplář	se	jmé-
nem,	příjmením,	datem	narození,	bydlištěm	a	adresou	školy	nebo	zaměstna-

vatelem	autora.		
Zaslané	práce	se	nevracejí.

uZáVěRKa je 12.6.2009.

Vítězné	práce	vybrané	odbornou	porotou	budou	odměněny	a	bude	z	nich	vy-
dán	sborník	Slavík	nezpívá	špatně.	

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy, který se bude konat ve dnech 18. - 20. září 2009.

Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy n.Vlt.,  „Seifertovy Kralupy“, 
k rukám L. Moravcové, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy n.Vlt.,

telefon 315 739 888 – e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz

Sv. Řehoř (12. březen) – Pochá-
zel z rodiny římského senáto-
ra, žil v 6. stol. Zvolil si život 
duchovního a nakonec se stal 
jedním z nejvýznamnějších pa-
pežů. Stal se světcem a od 13. 
stol. je nazýván církevním učite-
lem. Celé jeho jméno zní Řehoř 
I. Veliký. Den sv. Řehoře býval 
slaven jako svátek žáků a školá-
ků. Ve školách se neučilo a děti 
chodily ten den koledovat v pře-
vlecích za řehořské vojáky. 

Postní doba (únor – březen) 
– Předvelikonoční půst je dost 
dlouhý, začíná hned druhý den 
po masopustu.  Popeleční stře-
da byla prvním dnem půstu, od 
11. stol. dělával kněz věřícím 
na čelo křížek z popela (pope-
lec). Tento prach se získával ze 
spálených posvěcených kočiček 
z minulého roku. 
Postní neděle: 

První neděle byla Černá, ženy 
nenosily pestré šátky. Někde se 
jí také říká Pučálka, podle post-
ního jídla z luštěnin. 

Druhá neděle se nazývala vět-
šinou Pražná, opět podle pokr-
mu (pražmo – nedozrálé obilí 
upražené na pánvi – velmi zdra-
vé vegetariánské jídlo).

Třetí neděle se u nás ujala 
jako Kýchavná – kýchne-li tuto 
neděli člověk třikrát, bude celý 
rok zdravý. 

Čtvrtá neděle se stala Druž-
badlnicí – v tento den se totiž 
uvolňovala přísná postní pravi-
dla a lidé se opět mohli začít 
bavit. Družba se ženichem cho-
dili na seznamovací návštěvu 
do domu budoucí nevěsty. 

Pátá neděle – Smrtná, v koste-
lech se zahalovaly kříže. 

Šestá neděle – Květná byla 
poslední a nesla se ve znamení 
Kristova příchodu do Jeruzalé-
ma, kdy byl vítán palmovými 
ratolestmi. U nás tuto funkci 
převzaly větvičky jívy, které se 
daly v kostele posvětit, a tím 
získaly magickou moc (ochra-
na proti zlým silám, nemocem, 
dávaly se za obrázek svatých 
nebo za kříž). 
Vynášení smrti a přinášení léta 
– tento svátek má kořeny v po-
hanských obřadech, smrt před-
stavovala zimu, lidé se těšili na 
léto, teplo, slunce. Ve 14. stol. 
byl tento zvyk tak v nelibosti 
církve, že byl dokonce zakázán.  
Smrtka byla figurína Morana, 
Mořena, nebo Smrtholka. Mlá-
dež vynesla smrtku společně 
z vesnice a hodila ji do vody. 
Dívčí záležitostí bylo přinášení 
léta, kolední obchůzka vesnice 
s koledami a říkadly. Léto sym-
bolizoval ozdobený stromek ne-
bo loutka dítěte v peřince. 

 L.P.

Máte problémy s pejskem ne-
bo chcete jen přijít mezi 

ostatní psí nadšence? Přijďte na 
naše kynologické cvičiště, které 
je otevřeno každou sobotu od 
9 hodin pro všechny psí rasy 
i věkové kategorie.

připravujeme:
✘ 7. 3. 2009 - Bonitace a svod 

rotvajlerů 
✘ 31. 3. 2009 - Agility poprvé 

v Kralupech 
v úterý od 16 hodin seznamo-

vací odpoledne se psím sportem 
zvaným Agility

✘ Od 7. 4. 2009 každé úterý 
Agility kurz pro přihlášené zá-
jemce - více informací na našich 
internetových stránkách:
www.zkokralupy.cz

Připravujeme: Kralupský Vo-
říšek, Kralupská Ťapka.

Kde nás najdete: v Lobečku 
za městským koupalištěm, po 
betonové cestě k Strachovské-
mu statku, před ním vpravo je 
závora ke cvičišti.

srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 
předního českého grafika

aKaDeMICKého MaLíře Jana KaVana 

do kralupské Galerie VK37,
která se koná v pátek 6. března od 17 hodin.

Seifertovy Kralupy 2009

Kynologické cvičiště 
Kralupy - Strachov

Březnové svátky a obyčeje
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Kino VltaVa Kralupy – břEZEn 2009
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2,  
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,  
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,  
tel. 315 726 101

peKlO s pRINceZNOu

1. 3. ne 16.30  
16.15 autogramiáda
16.30 pohádku zahájí tvůrci filmu
18.15 beseda s diváky
40,-Kč pro všechny, kteří přijdou v úplných kostýmech 
princů, princezen, králů, čertů a čertic  
80,-Kč pro diváky bez kostýmů

VýMěNa

1. 3. ne 20.00
Changeling, USA, 142 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

Na motivy skutečné události z přelomu 20. a 30. let 
minulého století vypráví Clint Eastwood retro příběh že-
ny, které se po zmizení jejího syna policie snažila vnutit 
úplně cizí dítě...

peKlO s pRINceZNOu

2. – 4. po-st 17.30
ČR, 95 min., 80,-Kč

Nová česká pohádka o tom, co se stane, když má hodný 
král starosti a tvrdohlavá princezna Aneta si nechce vzít 
nešikovného prince Jeronýma. Bude válka nebo svat-
ba? Kdepak... Z pekla peklo, v Pekle pomsta a na zemi 
pěkná mela... Ale hlavně spousta legrace!

deNíK NyMfOMaNKy

2. – 4. po-st 20.00  
Diario de una ninfómana, Španělsko, 100 min., ŠÚ, 18, 
T, 80,-Kč

Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posed-
lá sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv 
a kdekoliv. Její deník je svědkem všech milostných es-
kapád se spoustou pikantních detailů...

cINKa paNNa

5. čt 20.00  
SR, 130 min., 15, 80,-Kč

Hudební příběh nejslavnější cikánské primášky Cinky 
Panny, která žila a tvořila na pomezí dvou světů: šlechty, 
které hrála a cikánské komunity, kde žila.

pOdIVuhOdNý případ beNjaMINa buttONa

6. – 8. pá-so  20.00  
The Curious case of Benjamin Button, USA, 166min., ŠÚ, 
12, T, 80,-Kč

Brad Pitt v roli muže, který se narodil na konci 1. světové 
války jako osmdesátiletý stařec a na rozdíl od ostatních 
lidí ho čeká mládnutí, při kterém jej časem provází éte-
rická Cate Blanchett. 13 nominací na Oscara. Filmová 
romance roku.

Vall-I           mimořádná jarně prázdninová nabídka

9. po 17.30   
Wall-E, USA, 103 min., ŠÚP, D, 40,- Kč

Na pusté Zemi, kde už nežijí lidé a ani nic jiného, jako 
zázrakem přežil jeden uklízecí robot, plnící jednoduché 
poslání: lisovat odpadky. A tu se zjeví ona, EVA - prů-
zkumná sonda, do které se zamiluje a prožije s ní ves-
mírnou love story. Animovaný hit loňského léta.

KaMaRádOVa hOlKa

9. po, 10. út, 11. st 20.00  
My best friend’s girl, USA, 102 min., 15, T, 80,-Kč

Tank je pohledný mládenec, který si občas přivydělává 
jednoduchou fintou. Obrací se na něj muži, se kterými 
se právě rozešly jejich partnerky. Tank vždy dotyčnou 
dívku sbalí a posléze se k ní začne chovat tak příšer-
ně, že tato dáma se otřesena ještě ráda rychle vrátí ke 
svému bývalému. Jenže všeho do času...

KuNg fu paNda  mimořádná jarně prázdninová nabídka

11. st 17.30   
USA, 92 min., ŠÚP, D, 40,-Kč

Animovaná komedie o Poovi, nejlínější pandě na světě, 
kterou proroctví určí za „vyvoleného“, a Po se tudíž zač-
ne školit v kung-fu, aby mohl vzdorovat nepřátelům.

líbáš jaKO bůh

12. čt, 13. pá, 14. - 18. so-st 20.00  
ČR, 115 min., 90,-Kč

Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která 

řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s býva-

lým manželem, úspěšným spisovatelem. Její život dále 

oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale 

zejména vztah s lékařem záchranné služby. Nová ro-

mantická komedie Marie Poledňákové s plejádou zná-

mých herců – Jiřím Bartoškou, Oldřichem Kaiserem, 

Evou Holubovou, Naďou Konvalinkovou...

MuZIKál Ze středNí 3: MatuRItNí ROČNíK

mimořádná jarně prázdninová nabídka
13. pá  17.30
High musical year 3: Senior year, USA, 112 min., T, 40,-Kč

Po mimořádném úspěchu dvojice studentských muziká-
lů, natočených pro TV, se na stříbrná plátna dostává díl 
třetí, věnovaný osobním vztahům a přípravě závěrečné 
hudebně-taneční megashow.

spIRIt

19.-22. čt-ne 20.00  
The Spirit, USA, 108 min., ŠÚ, 12 T, 80,-Kč

Komiksově stylizovaný akční nářez a la Sin City o poli-
cistovi, který se po záhadné smrti vrací jako Spirit, aby 
bojoval se zločinem v Central City. Režie Frank Miller, 
autor komiksů 300 a Sin City.

cesta Na Měsíc 3d

20. pá 17.30  
21.-22. so-ne 15.00, 17.30
Fly me to the Moon 3D, Bel., 85 min., D, 90,-Kč

Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se 
stanou součástí prvního přistání na Měsíc. Napína-
vé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro 
všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný 
vizuální zážitek. Více na www.cestanamesic3d.cz

uNdeRwORld: VZpOuRa lycaNů

23. – 24.  po-út 20.00  
Underworld: Rise of Lycans, USA, 92 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

V pořadí již třetí film o válce mezi upíry a vlkodlaky dě-
jově nenavazuje na dva filmy předchozí, ale je jejich 
prequelem tj., jak to všechno začalo.

che gueVaRa ReVOluce

25. – 26. st-čt 20.00  
The Argentine, USA/Fr./Šp., 131 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

26. listopadu 1956. Fidel Castro se plaví na Kubu 

s osmdesáti povstalci. Jedním z nich je i Ernesto „Che“ 

Guevara, argentinský doktor, který sdílí s Castrem spo-

lečný cíl – svrhnout  diktátora Fulgencia Batistu. Ten-

to první ze dvou filmů zachycuje vzestup Che během 

kubánské revoluce, od doktora – přes velitele – k hr-

dinovi revoluce.   

příběh O ZOufálKOVI

27.-29. pá-ne 17.30  
The Tale of Despereaux, USA, 94 min., ŠÚP, D, 80,-Kč

„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči 
i pro duši.“ Hrdinou animovaného příběhu je myšák 

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Rozhovor

PŘIPRaVUJEME Na dUbEN 2009: Pohádky na dobrou noc, 7 samurajů, Růžový panter 2, Echo 8. ročníku festivalu outdoorových 
a adrenalinových filmů – vítězné filmy, strážci - Watchmen, Kurýr 3, bolt – pes pro každý případ, Vévodkyně, babička, nouzový východ

Vysvětlivky:
15............mládeži.do.15.let.nepřístupno
12............mládeži.do.12.let.nepřístupno
T.............české.titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý.film

Změna programu vyhrazena.

s velkýma ušima, který se odjakživa touží stát hrdinou. 
Podaří se mu to při pokusu zachránit princeznu?  

faRMa ZVířat - pROjeKt 100

27. pá 20.00
Animal farm, VB, 80 min., T, 60,-Kč 

Animovaná Farma zvířat je adaptací slavné stejnojmen-
né bajky George Orwella o nebezpečí totalitních systé-
mů, jenž se stal ostrou kritikou stalinského režimu..

Kulturní a společenské stře-
disko Kralupy bylo slavnost-

ně otevřeno 9. května 1965. Do 
té doby fungovalo v kině Elek-
tra a ještě dříve v Kralupském 
domě Osvěty. Za dobu působe-
ní KaSS se vystřídala ve funkci 
ředitele střediska 4 jména. Prv-
ním z nich byl nejdéle působí-
cí ředitel pan Jiří Vyležík, poté 
člen Divadelního souboru Scé-
na Vladimír Procházka, Marcela 
Vondrušková a Zbyněk Kysela. 
Po posledně jmenovaném a ra-
dou města odvolaném řediteli, 
dosedl na tento post pan Mar-
tin Odvody. 
jaké to je být ředitelem poměrně 
velkého stánku kultury?
Zatím si na tuto pozici zvykám. 
Je to podobné, jako vést pro-
dukční agenturu, kterou jsem 
před svým nástupem vedl, pou-
ze s tím rozdílem, že jsou zde 
větší možnosti. Jak v zázemí, 
v širším pracovním kolektivu, 
v podpoře od zřizovatele (měs-
ta), tak v šanci více spolupra-
covat s dalšími organizacemi 
ve městě. Pro mě je tato funk-
ce výzvou, jestli se mi podaří 
zkvalitnit nabídku KaSSu, po 
které hodně lidí volalo.
jako majitel produkční agentury 
jste již v minulosti s městem 

spolupracoval. na jakých to bylo 
akcích?
Produkčně jsme zajišťovali  
2 ročníky Slavností na řece, 
včetně Vltavského ráfku a Kra-
lupské neckiády, koncert zpě-
vačky Radůzy, oslavy Adventu 
v roce 2007 s jediným koncer-
tem Janka Ledeckého pod širým 
nebem, a oslavy Velikonoc pod 
názvem Vajíčkobraní v Kralu-
pech a Velvarech. Veškerá orga-
nizačně pestrá práce na těchto 
akcích mě hodně bavila a rád 
bych tuto pestrost převedl i do 
nabídky a práce KaSSu.    
jaké máte plány? a jak chcete 
konkurovat nedaleké praze 
a stále více se rozmáhající 
digitalizaci televize?
Plánů je hodně, ale je pravda, 
že to vše je o financích. Chtěli 
bychom lidem nabídnout srovna-
telné a někdy i lepší možnosti 
vyžití než nabízí Praha. Za nej-
důležitější považujeme nevyhnu-
telnou digitalizaci kina Vltava. 
Pak budeme schopni promítat 
premiéry filmů ve stejný den 
jako multikina v Praze a nebu-
deme muset čekat, až nám dis-
tributor zašle kopii s měsíčním 
zpožděním. Zároveň budeme 
schopni nabídnout promítání 
3D filmů, přímé přenosy z Me-

tropolitní opery z New Yorku, 
nebo živé koncerty kapel jako je 
The Cure nebo U2. Dále chce-
me zkvalitnit nabídku pro mla-
dou, střední i seniorskou genera-
ci. A to tak, aby si každý našel 
v programu kina či kulturního 
domu to své. Pokud se nám to 
vše podaří zrealizovat, pochopí 
každý návštěvník, že se nevyplá-
cí dojíždět za kulturou do Prahy, 
když ta „jeho“ kultura přijela za 
ním do Kralup.
je něco, co se vám líbilo na 
dosavadním vedení nebo 
činnosti kass?
Líbily se mi kurzy společenské-
ho tance a Tančírna, pestrá na-
bídka plesů a akcí pro děti.
co připravujete pro tento rok?
V nejbližší době plánujeme za-
řazení opomíjených rockových 
či popových koncertů a chceme 
nabídnout známé tváře v diva-
delních či jiných představení. 
Jmenovitě se letos mohou Kra-
lupané těšit na kapely Divokej 
Bill, Horkýže Slíže, UDG, Tur-
bo, Vypsaná Fixa, Wohnout, na 
zpěvačky Katku Knechtovou, 
Ewu Farnou, z folku na Kame-
lot, Karla Plíhala, Jiřího Schmit-
zera. Z divadelních představení 
připravujeme talk show Evy Ho-
lubové a Bohumila Klepla, Báru 

Hrzánovou ve hře „HRDÝ BU-
DŽES“ a další.

Chtěli bychom pořádat pra-
videlná odpoledne pro seniory 
s dechovkou. Plánujeme pravi-
delné vystupování Baletu Pra-
ha (Pražského komorního baletu 
Pavla Šmoka). Na příští rok při-
pravujeme koncerty pod širým 
nebem a uvažujeme o založe-
ní tradice filmového festivalu. 
V budoucnu bychom chtěli vy-
budovat kinokavárnu s hudeb-
ním klubem. Tyto prostory by 
nabízely občerstvení a poseze-
ní před nebo po filmové projek-
ci, sledování klubových filmů, 
koncerty studentských kapel, či 
vystoupení umělců okrajových 
žánrů apod.

 
Slyším, že se máme opravdu 

nač těšit. 
DěKuJI ZA ROZhOVOR, Zbr.

Ocas ještěRKy

28.-30. so-po 20.00  
ČR, 90 min., 80,-Kč

Narození Josefa provází věštba – zemře ve věku 29 
let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem, 
a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným 
Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň 
ho však přivádí do stále větších problémů. Zdá se, že 
nově poznaná láska je nalezením smyslu jeho života, 
ale dramatický sled událostí vystaví Josefa zkouškám, 
které mu pomohou změnit sebe i svůj osud...

MIlK

31. – 1.4.  út-st 20.00  
USA, 128 min., 12, T, 80,-Kč

Režisér Gus Van Sant a herec Sean Penn oživili pří-
běh člověka, který je do dnešní doby považován za 
jednoho z největších mučedníků americké historie. 
Za svou sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším, 
co člověk má - životem. Když byl v roce 1978 na 

Harveyho Milka spáchán atentát, svět ztratil jednoho 
z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spravedlnosti. 
8 nominací na Oscara.  

ValKýRa

2. – 6.  čt-po 20.00  
Valkyrie, USA, 121 min., 12, T, 90,-Kč

Dlouho očekávaný napínavý film VALKÝRA, vypráví 
skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga 
(T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistic-
kého spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace 
Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupra-
covníků od moci.

Místo ředitele je pro mě výzvou
ROZhOVOR  s... Martinem Odvodym, ředitelem Kulturního a společenského střediska Vltava
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Kulturní dům Vltava

KD VltaVa Kralupy – program na břEZEn 2009
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30

neděle 1. v 17.00 ve 20.00

lekce pokračovacích kurzů tance 
Lekce tanečních pro dospělé

úterý 3. v 19.30 

4. cOuNtRy salON RaNgeRs baNd 
host: PETRA ČERNOCKÁ 

Stolové obsazení 180,-

středa 4. v 19.30

taNČíRNa 
Taneční večer pro všechny, co rádi tančí. Slo-
vem provází Tomáš Mikulský. 60,-/pár 100,-

čtvrtek 5. v 16.30 - velký sál

NešŤastNý šafářůV dVOReČeK  
aneb putování Zápecníčka za štěstím
O z těsta upečeném chlapečkovi, co byl 
opravdu velký popleta. Veselý pohádkový pís-
ničkál pro děti od 2 let. Účinkuje divadlo Kap-
sa Andělská Hora. 50,-

úterý 17. v 18.00 - malý sál

japONsKé ZahRady 
Přednáška cestovatelky a zahradní architekt-
ky Ing. Šimčíkové je doplněna promítáním fo-
tografií. 50,-

středa 18. v 19.30

„KONceRt aMeRIcKé hudby“
KOMORNí ORchestR dVOřáKOVa KRaje 
dirigent: prof. Václav Mazáček
V programu zazní skladby těchto autorů:  
A. Nepomuceno, A. Pizzolla, J. Williams  
a L. Bernstein.

děti, studenti, důchodci 100,-/75,-.

úterý 24. v 19.30

KaMelOt tuRNé 2009 „O 106“
Koncert skupiny spojený se křtem nového CD.

Vstupenky v předprodeji od 2.3. 200,- 

čtvrtek 26. v 18.00 - malý sál

setkání se senátorem jiřím Nedomou
program: beseda o aktuálních událostech 
naší doby a o otázkách, které Vás zajímají.

Těším se na Vaši účast

úterý 31. v 19.30

eVa hOlubOVá a bOhuMIl Klepl v talk 
show „hVěZdy, jaK je NeZNáte“
slovem provází Václav D. Kosík

Vstupenky v předprodeji od 2.3. 
 1.-10.ř. + balkon 250,-

      11.-18.r. + boční balkon 210,-
Důchodci 190,-

PřiPRAVUjEME nA DUBEn: 

pátek 3. DIVOKEJ BILL

čtvrtek 16. HRDÝ BUDŽES  
 - v hl. roli Bára Hrzánová

sobota 18. Recitál 
 JAROSLAVA SVĚCENÉHO

pátek 24. HORKÝŽE SLÍŽE

PLesoVÁ sezóna  
V KD VLtaVa :
pátek 20.3. Ples Čechie 
sobota 21.3. Šibřinky ASPV

dIVOKej bIll  
V	KRALUPecH

V pátek,  3. dubna večer, bude ukon-
čen půst pro všechny rockery a mi-

lovníky tvrdší muziky. Už nebudete mu-
set čekat na festivaly na Okoři, či dojíždět 
do Prahy a dalších městeček, abyste za-
žili ten pocit ze živého vystoupení téhle 
úvalské partičky. V rámci série rockových 
koncertů, pod pracovním názvem „ROCK 
NAD VLTAVOU“, pořádáme koncert kape-
ly Divokej Bill v KD Vltava. 
Divokej Bill vznikl v Úvalech u Prahy v ro-
ce 1997; nejprve o sobě dal vědět účastí 
v několika soutěžích pro začínající kapely. 
První album kapela vydala v roce 2000 
pod názvem Propustka do pekel. Násle-
dovaly desky Svatá pravda a Mezi nima. 
Dosavadní diskografii doplňuje DVD se 
záznamem koncertu v pražské Lucerně 
a dva roky stará nahrávka Divokej Bill, jež 
dlouho bodovala na předních příčkách 
domácí hitparády. Divokej Bill prodal za 
dobu své existence přes 100.000 desek. 
Turné k desce v roce 2006 v celé repub-
lice navštívilo přes 130.000 diváků. Ka-
pela, která se překvapivě stala držitelem 
2006 Českého slavíka, naposledy vydala 
DVD se záznamem z jejich vystoupení na 
Rock For People 2006.
Sledujte naše stránky www.kass.kralupy.
cz, kde se včas dozvíte o zahájení před-
prodeje.

KaSS vyhlašuje 7. ročník soutěže mladých zpěváků do 22 let

KRalupsKý slaVíK 2009 
Informace na http://slavik.webz.cz  nebo v kanceláři KaSS

Roman Horký 
a KAMELOT
Po třech letech vydává hudební skupina 

Kamelot nové album s názvem „Mořská 
sůl“. U této příležitosti se kapela vydává na 
velké turné po celé České republice a Slo-
vensku, které u nás ani ve světě nemá ob-
doby. Na turné Kamelot vyjíždí 2. 3. 2009 
a vrací se 14. 6. 2009. 

Během 106 dnů odehraje Kamelot mi-
nimálně 100 za sebou jdoucích koncertů, 
během kterých představí a pokřtí své nové 
CD, které je na pultech od 27.2.2009. 

Jestliže se turné podaří uskutečnit, bude 
skupina Kamelot a všichni partneři a pořa-
datelé zapsáni Agenturou Dobrý den z Pel-
hřimova do České knihy rekordů. 

KD Vltava, úterý 24. března 2009,
19:30 hod, vstupné 200,-

Eva Holubová  
a Bohumil Klepl
Na poslední březnový den jsme pro vás 

připravili zábavný večer plný vzpomí-
nek na natáčení divácky oblíbených českých 
komedií a také vyprávění o životě s herci 
Evou Holubovou a Bohumilem Kleplem. 

Zábavný pořad vynikajících divadelních 
herců s výrazným komediálním talentem, 
kteří se sešli v Divadle Na zábradlí a dnes 
patří k nejvíce obsazovaným hercům české-
ho filmu. Bohumila Klepla můžete znát na-
příklad z pořadu Hádej, kdo jsem, nebo ze 
seriálů Ulice a Velmi křehké vztahy. Eva Ho-
lubová pak hrála ve filmech Pelíšky, Jak se 
krotí krokodýli, Gympl a v mnoha dalších.
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Městské muzeum

Městské muzeum – program na břEZEn 2009

Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

– do 11.4. 

trvá výstava „řemesla našich předků  I. 
Putování za klubíčkem“
21. a 22.3. od 13 do 17 hodin

dílny pro veřejnost

– 5. 3., čtvrtek, 18.00

dřevěný večer s autogramiádou mono-
grafie Martina patřičného, živá hudba, 
hosté

– 11.3., středa, 16.00

setkání sdružení rodáků a přátel města

– 31.3., úterý, 17.00

učitelský a žákovský koncert Zuš

Starosta města si dovoluje pozvat spo-
luobčany na pietní setkání u památníku 
obětí náletu z 22. 3. 1945, které se usku-
teční v pátek 20. 3. 2009 ve 12.00 hodin 
u památníku u kralupského chrámu.

KRALUPSKÝ SLAVíK 2009 
Kulturní a společenské středisko vyhlašuje již  
7. ročník soutěže mladých zpěváků ve třech  

kategoriích – do 9 let 

✔	od	10	do	13	let		 ✔	od	14	do	22	let		
Soutěžit	mohou	jak	jednotlivci,	tak	i	vícehlasá	vokální	

skupina.	Zařazení	do	jednotlivých	kategorií	určuje	věk	
nejstaršího	člena.	Z	technických	důvodů	se	nedoporu-
čuje	zajišťovat	hudební	doprovod	nástroji.	Používají	se	
kvalitní	studiové	nahrávky.	Pokud	soutěžící	nemá	vlastní	
hudební	podklad,	bude	mu	zdarma	po	domluvě	při-
praven.	Hlavní	soutěži	předchází	několik	zkoušek	v	KD	
Vltava,	na	kterých	si	soutěžící	postupně	své	výkony	vy-
pracují.	Ve	finále	pak	odborná	porota	vybere	tři	nejlepší	
v	každé	kategorii,	kteří	obdrží	pěkné	ceny.	

Přihlásit	 je	možné	se	od	2.	března	v	kanceláři	
KaSS	osobně,	nebo	telefonicky	na	čísle	315	727	827,		
případně	na	e-mailových	adresách:	pokorna@kralupy.cz		
a	suchomel271@seznam.cz	(uveďte	jméno,	věk,	adre-
su,	případně	číslo	telefonu)	

			Manipulační	poplatek	100,-	Kč	bude	možné	zaplatit	
na	1.	zkoušce.	Více	na	http://slavik.webz.cz

Cesta na Měsíc 3D
20. �. – 1�.�0

21. – 22.�. – 1�.00 a 1�.�0
I první let na Měsíc měl své mouchy… 

Tři malí muší uličníci jsou nerozluč-
ní kamarádi. Každý je jiný: Nat je sní-
lek a rozený vůdce, IQ má chytrý mo-
zek a Scooter je neuvěřitelně žravý.  
Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11 star-
tuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese 
tři odvážné astronauty - Armstronga, Aldri-
na a Collinse. Jejich kroky budou prvními 
kroky lidí po měsíčním povrchu…“ Pro Nata 
a jeho kamarády je to ta pravá příležitost spl-
nit si svůj sen o obrovském dobrodružství…  
3…2…1… START! Motory jsou zažehnuty 
a na palubě Apolla 11, v helmách astronautů, 
jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové.  
Kouzelný animovaný příběh tří malých 
much, které se stanou součástí prvního 
přistání na Měsíci. Napínavé, komediál-
ní i dojemné vesmírné dobrodružství pro 
všechny generace nabízí díky 3D tech-
nologii jedinečný trojrozměrný zážitek.  
Zažijte na vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D 
brýlemi v kině Vltava!

Po malíři Miroslavu Houš-
ťovi se zhodnocení svého 

dosavadního díla dočkal další  
z místních výrazných výtvarní-
ků, Martin Patřičný. Kniha nás 
seznamuje s vývojem Patřičného 
tvorby od užitého umění (šper-
ky, misky) přes notové pulty  
a objekty s reálnými motivy 

(např. knihovny) až po současnou tvor-
bu výstižné autory publikace nazva-
nou „malba dřevem“. Patřičného díla 
z posledních let mají skutečně blíže  
k obrazům než k dřevěným objektům. 
Dvacetileté tvůrčí úsilí nebylo, myslím, 
marné. Kromě přehledu výtvarného 
díla monografie přináší i přehled Pat-
řičného dalších aktivit (autor několika 
knih a televizního dokumentárního se-
riálu o stromech a jejich dřevu), úvahy 

přátel inspiro-
vané jeho dí-
lem a rozhovor  
s umělcem sa-
motným. Závěr 
patří nezbytnému 
přehledu ocenění 
a soupisu výstav. 
Publikace bude 
představena na 
„Dřevěném veče-
ru“ dne 5. 3. od 
18 hodin v měst-
ském muzeu.

JAn RACEK

Dřevěný večer s Monografií 
Martina Patřičného
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Neználek a Skauti

březen v neznáLku
pravidelné programy:
PONDĚLÍ: 
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí 
– od 10 hodin
ÚTERÝ:
Kutálení s výtvarkou pro děti  
od 2 let – od 9.30 hodin
Těhotenské cvičení trochu jinak  
– od 19 hodin
STŘEDA:
Kutáleníčko pro děti od 1 roku  
– od 10 hodin
ČTVRTEK:
Vyhrazeno pro Baby signs: 
19. 3. 09 Znakujeme se zpěvem 
a hrou (kurz pro děti a rodiče 6 lekcí 
vždy od 9.30 hodin)
30.4.09 Znakujeme se zpěvem a hrou
PÁTEK:
Dopoledne pro maminky a miminka 
od 9.30 hodin
Projekt Muzicírování v Neználku je 
sponzorován z programu Procter  
& Gamble pro mateřská centra, který 
spravuje nadace Via.         

mimořádné programy:
18.3. Kurz vázání šátků na nošení 
dětí v 15.30 hodin
Minimální počet účastníků 4 dospělí. 
Maximální kapacita je 10 dospělých. 
Děti možno vzít s sebou. Délka kurzu 
je 1,5 hodiny. Cena: 100Kč/os. 
Rezervace nutná!! 
28.4. Kurz šití walsdorfských pane-
nek Mazlíci pro nejmenší 
– od 9.30 hodin
Vhodné pro začátečníky. Pomůc-
ky na šití k dispozici. Délka kurzu je 
2,5 hodiny. Minimální kapacita kurzu 
jsou 4 dospělí. Max. Kapacita 7 do-
spělých. Cena : 100Kč/os materiál 
na jednu panenku v ceně. Rezervace 
nutná!!!

Více informací na
 www.rcneznalek.cz. Rezervace 
na tel. čísle 739 083 050 nebo na 

rcneznalek@rcneznalek

Skauty má podle mých zkušeností vět-
šina veřejnosti spojené s lesem a pří-

rodou. Že tomu tak nemusí a nemá být, 
jsme chtěli s našimi oddíly dokázat i ně-
kolika návštěvami divadel. V nabídce 
„Klubu mladého skautského diváka“ se 
objevilo hned pět představení a o všech-
ny byl zájem. 

Už v listopadu jsme se vypravili do praž-
ského ABC na komedii Cizinec, kde jsem 
zabrali celou řadu a od začátku až do konce 
jsme se báječně bavili a některé hlášky se 
ujaly v oddílovém slovníku.

O necelý měsíc později nás přivítala dru-
há scéna – divadlo Rokoko, kde jsme se opět 
hodně nasmáli. Na pořadu byla derniéra 
kultovních Rychlých šípů a právě skuteč-
nost, že se jednalo o poslední představení, 
ještě víc divadlo ozvláštnila a dovolila her-
cům dělat a říkat věci, které by si běžně 
dovolit asi nemohli.

Po vánoční pauze jsme se vydali do Sta-
vovského divadla na Baletománii. Pro vět-
šinu přítomných to bylo první setkání s ba-
letem, proto jsme vybrali představení ne 
zcela baletní, je totiž doprovázeno i mlu-
veným slovem a ukazuje jednotlivé formy 
a vývoj baletu.

A protože zkusit se má všechno, hned 
další návštěva směřovala do Národního di-
vadla na Čerta a Káču od Antonína Dvo-
řáka. Pohádkový námět opery byl jakousi 
jistotou, že ději bez problémů porozumíme, 
což se také potvrdilo a příště si můžeme 
troufnout i na větší klasiku.

Poslední představení bylo ve Stavovském 
divadle, představení Zlatovláska.

brděnky na kytínské louce
První únorová sobota patřila už tradičně se-
tkání skautů a skautek z celé Prahy a široké-
ho okolí. Místem, kde se toto setkání konalo 
letos již po čtyřicáté, byla Kytínská louka ne-
daleko Mníšku pod Brdy. Potkávání se ale 
není jen tak, většina účastníků ho využívá 
k výměnám malovaných kartiček, zvaných 
Brděnky. To jsou kartičky libovolného tvaru 
s textem a obrázkem, většinou nějak vtipně 
řešené a slouží jako určitá forma vizitek při 
setkávání při přechodu Brd. Většinou jsou 
více ceněny ty ručně dělané, případně neob-
vyklé (výjimkou nejsou ani 3D "kartičky"). 

za historií
Den 22. 2. je mezinárodním skautským 
svátkem jako den společných narozenin 
manželů Baden-Powellových, zakladatelů 
a prvních světových skautských náčelníků. 
U nás se mu říká Den Sesterství a my si 
při jeho příležitosti připravili setkání pro 
všechny v našem středisku a pozvali jsme 
též rodiče, aby se dozvěděli něco víc o čin-
nosti, vyslechli si některou z výběrových 
přednášek na různá témata, podívali se na 
vystoupení svých potomků a také ochutnali 
tradiční tábornickou kuchyni.

Nezapomeňte – Netradiční ples, tedy Ve-
čer zvrhlé zábavy se letos koná 6.3. v ho-
telu Sport od 19:52 a máte se rozhodně 
na co těšit.

Za kulturou se skauty

q Zima  
v Lužických 
horách u chaty 
Dřevomorka. 
Skautský potěr 
dostavuje iglů.
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 Pozvánky

Přijď na závody, přijď si vyzkoušet svojí 
dovednost a rychlost.

Kralupy nad Vltavou – Ke Koupališti 182 – Turistická základna

sobota 28. března 2009
sraz mezi 9 – 11 hodinou 

běhá se od 10-ti hodin
Závodí se v kategoriích od nejmladšího žactva až po 

dospělé, je vypsána i kategorie rodiče a děti.

Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou
a je zároveň Mistrovstvím Středočeského kraje.

Milovníci	hor	mají	další	možnost	přijmout	srdečné	pozvání	na	přednášku	
a	promítání	filmu	MÁRY	HOLeČKA	z	jeho	loňských	výprav	do	třech	asij-

ských	velehor.	expedice	nesla	název	deVOld tRIple NORth walls.	Její	nápl-
ní	bylo:	„Tři	pokusy	udělat	
elegantní	prvovýstupy	ve	
třech	naprosto	odlišných	
pohořích	a	to	v	nepálském	
Himálaji,	 pakistánském	
Karakoramu	 a	 afghán-
ském	Váchánu“,	vysvět-
luje	Mára	Holeček.	Večer	
plný	horského	dobrodruž-
ství	se	uskuteční	17.	břez-
na	od	18	hodin	v		kralup-
ské	Ametystové	čajovně.	
Zájemcům	o	přednášku	
radíme,	aby	neodkládali	
rezervaci	míst	na	telefonu	
608	467	897.	Vyhnete	se	
tak	případnému	zklamá-
ní,	že	se	do	čajovny	již	ne-
vejdete.	Únorová	beseda	
s	Josefem	Nežerkou	byla	
obsazená	po	třech	dnech	
od	jejího	oznámení.

jindra Kohm

Další povídání  
o horách v čajovně
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V dnešní době si určitě každý z rodičů 
uvědomuje, jak efektivní je vhodné 
využití volného času jejich dětí.

Proto naše škola, jako již tradičně, na-
bízí svým žákům možnost zapojit se 

do řady aktivit pod vedením učitelů z řad 
pedagogického sboru. Nabídka je opravdu 
pestrá a zasahuje do všech oblastí dětských 
zájmů, ať se jedná o sport, informatiku, pří-
rodní vědy, výuku cizích jazyků či hudeb-
ní nebo výtvarnou činnost. Často přitom 
využíváme moderní technické pomůcky 
(počítače, interaktivní tabule i další elek-
tronické přístroje).

Již od 1. ročníku se mohli žáci v letoš-
ním roce přihlásit např. do kroužku počí-
tačů, anglického jazyka, výtvarného a hry 
na flétnu. Delší dobu úspěšně pracuje ša-
chový kroužek. Jeho členové jsou často ví-
tězi nejen okresních, ale i vyšších soutěží. 

V prosinci mladší žáci vyhráli krajský pře-
bor a postoupili tak do celostátního kola. 
Koncem března jim budeme držet palce, 
aby se umístili co nejlépe. Na naší škole 
jsou též aktivní tři pěvecká tělesa, která 
se účastní mnohých veřejných vystoupení 
v Kralupech i v okolí. 

O jejich působení jste se mohli podrob-
něji dočíst v prosincovém čísle Zpravodaje. 
Náplní přírodovědného kroužku je kromě 
jiného rozvíjení vztahu k přírodě, získávat 

o ní co nejvíce informací, naučit se praco-
vat s mikroskopem, poznávat i porovnávat 
rozličné přírodniny, pečovat o zvířátka ve 
školním koutku. Sportovně se mohou chlap-
ci a děvčata vyžít v kroužku stolního tenisu 
nebo při pohybové výchově, kde si mohou 
vyzkoušet  klasický i moderní tanec. 

Nově jsme v letošním roce otevřeli dva 
útvary: dramatický a vaření. V prvním 
z nich se děti seznamují se základy herec-
tví, připravují se na literární a recitační 
soutěže (např. Seifertovy Kralupy). Náplní 
kroužku vaření je nejen poznání základní 
techniky přípravy jídel a stolování, ale též 
možnost přispět k výrobě dárků pro různé 
školní akce (perníčky pro vánoční jarmark, 
Velikonoce).

Do budoucna chceme žákům nabídnout 
další činnosti dle jejich zájmů a přejeme 
jim, aby při nich strávili pěkné chvíle.

MgR. OLgA FALTusOVÁ

Zš KOMEnsKÉhO

mladí vítězové z rudolfina

Blahopřeji všem výhercům k tématu hu-
dební soutěže „ Janáček a jeho Symfonieta“ 
vyhlášené Rudolfinem ve spolupráci s Čes-
kou filharmonií!! Našich patnáct šikovných 
posluchačů z 6.AB  vyplnilo správně a vý-
stižně dané pracovní listy a získalo tak 
hodnotná CD s klasickou hudbou.

MgR.bLAnKA šEbEsTOVÁ

pythagoriáda
Během února proběhlo školní kolo této ma-
tematické soutěže. Ta se konala ve dvou 
kategoriích – v 6. a 7. třídách. Úkolem žá-
ků bylo vyřešit co nejvíce logických úloh  
z 15. za 60 minut. Za každou vyřešenou 
úlohu žáci získali 1 bod. Úspěšným řeši-

telem Pythagoriády se stal kaž-
dý, kdo získal alespoň 9 bodů  
z 15.  Všichni úspěšní řešitelé budou 
reprezentovat naší školu v okres-
ním kole na Mělníku. Všem sou-
těžícím děkujeme za účast a všem 
úspěšným řešitelům přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole. 

Postupující ze 6. ročníku: Sa-
muel Špaček s 11 body

Postupující ze 7. ročníku: Mi-
chal Gerhát se 14 body, Jan Hlou-
šek s 12 body, Tereza Kramlová 
s 10 body, Jakub Hanč s 9 body, 
Tereza Vodáková s 9 body, Kate-

řina Dalecká s 9 body a Michaela Janulí-
ková také s 9 body. MgR. sIMOnA gRubEROVÁ

MgR. JAnA nOVÁKOVÁ

Turnaj v piŠkvorkách
Dne 28. ledna se konal na naší 
škole turnaj v piškvorkách pro 
žáky 2. stupně. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích. V I. kategorii 
(6. a 7. ročník) a ve II. kategorii 
(8. a 9. ročník). Všichni se zá-
palem bojovali o diplomy a ce-
ny za 1. - 3. místo. Nakonec 
se spolu utkali vítězové obou 
kategorií o absolutní prvenství 
v turnaji za celý 2. stupeň.

Výsledky I. kategorie (6. a 7. roč.): 
Výsledky II. kategorie (8. a 9. roč.):            

1. místo - Jakub Hanč 7.B
1. místo - Jan Maryško 8.A

2. místo - Kateřina Veselská 7.B
2. místo - Petr Nový 9.A

3. místo - Dominika Husáková 7.B
3. místo - Matěj Suchý 8.A

Všem  hráčům děkujeme za účast a pře-
jeme hodně úspěchů v dalších piškvorko-
vých turnajích. Už nyní se těšíme na další 
utkání a zveme všechny žáky na Veliko-
noční piškvorkový turnaj. 

MgR.OLgA hAnušOVÁ

MgR.sIMOnA gRubEROVÁ

Zš REVOLuČní

Kaleidoskop zájmových útvarů na „Komendě“
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projekt
V lednu 2009 jsme zahájili realizaci projektu 
„Rozvíjíme školní vzdělávací program“. Sou-
částí tohoto projektu je výměnný zájezd žáků  
5. – 9. tříd. V květnu budeme hostit děti z pol-
ského města Gorlice. Ostatním kralupským ško-
lám nabídneme účast na kulturním programu  
- 7. května vystoupí v KaSS polské děti s lido-
vými písněmi a tanci a naši žáci s připrave-
ným kulturním programem. 10. – 13. června 
2009 pojedou naši žáci do Polska. V programu 
bude prohlídka školy, společné aktivity dětí. 
Zajímavé bude poznání krásné přírody polské 
části Tater. Hlavním bodem bude pak prohlíd-
ka historického města Krakova. 

Na tento zájezd je možné se ještě při-
hlásit.

zápis do 1. tříd
Ve dnech 3. a 4. února proběhl na naší škole zápis 
do prvních tříd pro školní rok 2009/10. K zápisu 
se dostavilo celkem 74 předškoláků, do prvních 
tříd nastoupí podle našich předpokladů 63 dětí. 
A jaké to bylo letos u zápisu? Již u vstupu 
do školy vítali naše budoucí 
školáky žáci a žákyně z pá-
tých tříd převlečení do kos-
týmů pohádkových bytostí. 
Elegantně oblečená děvča-
ta z 5.A, 5.C a 7.A pomá-
hala zapisujícím učitelkám 
zjistit základní předpokla-
dy dětí nutné pro přijetí do 
1. třídy. Děvčata se svého 
úkolu zhostila na jedničku. Moc nás potěši-
lo, že rodiče dětí hodnotili přítomnost dívek 
a jejich vystupování velmi pozitivně, některé 
děti ztratily v jejich přítomnost trému a lépe 
komunikovaly.

Naše poděkování patří všem, kteří k letoš-
nímu zápisu přispěli, zejména paním učitel-
kám H. Baráthové, A. Trnobranské a vycho-
vatelkám ŠD za pečlivou přípravu.

Rodiče s dětmi zveme také na již zave-
dená setkání budoucích prvňáčků s p. uči-
telkami a spolužáky. Setkání se uskuteční 
vždy ve čtvrtek od 17,00 do 18,00 hodin:
1.schůzka – 26. 3. 2009 
2.schůzka – 23. 4. 2009 – setkání s Dr. Pav-
lou Cimlerovou
3. schůzka – 28. 5. 2009. Těšíme se.

MgR. JITKA hInTERhOLZIngEROVÁ

Týden mateřského jazyka
Čtvrťáci čtou prvňáčkům
V rámci „Týdne mateřského jazyka“ se do-
mluvily paní učitelky dvou tříd (4.A a 1.C) 
na netradiční formě spolupráce. Jejich žá-
ci se setkali a v příjemné atmosféře spolu 
prožili dvě vyučovací hodiny. 

Děti se nejprve vzájemně představily. Potom 
se rozdělily do dvojic či trojic, ve kterých byl 
vždy jeden prvňáček a jeden či dva čtvrťáci. 
V těchto skupinkách pak dále pracovali. Čtvr-
ťáci přečetli prvňáčkům krátký příběh a po-
mocí vhodných otázek zjišťovali, jak malé děti 
textu porozuměly. Další úkol byl pro prvňáčky 
– do pracovního listu měli přepsat několik vy-
značených slov. Třetím úkolem bylo společné 
vybarvování ilustrace k danému textu. Děti 
se také měly vzájemně ohodnotit – čtvrťáci 
písemně a prvňáčci pomocí obrázků.

Na závěr se všichni posadili do kruhu 
a kdo chtěl, podělil se s ostatními o své čer-
stvě nabyté dojmy. Nutno říct, že děti ani 
paní učitelky nešetřily slovy chvály. 

Přestože nešlo o klasické vyučování, roz-
hodně nelze říci, že by se 
děti nic nenaučily. Kro-
mě upevnění základních 
dovedností (čtení, psaní, 
vyjadřování, naslouchá-
ní) žáci získali zkušenost 
se spoluprácí s mladšími, 
respektive staršími dět-
mi a ocitli se tak aspoň 
na chvíli v jiné roli, než 

jakou jim umožňuje vrstevnické prostředí 
v běžné třídě. A až se tyto děti příště setkají 
(třeba na chodbě nebo v jídelně), již si nebu-
dou vzájemně cizí a školní prostředí bude 
pro ně zase o něco příjemnější…

PhDR. REnÁTA něMEČKOVÁ A MgR. PAVLA síKELOVÁ

proč se děti učí v 1. třídě psát?
Aby se uměly podepsat, napsat pár řád-
ků dopisu, ……. Psaní v písance se stále 
opakuje, není pro ně moc motivační. Ale 
napsat dopis rodičům!! Při projektu děti  
v 1.B napsaly s velkým nadšením dopis 
svým rodičům! Doma je požádaly o odpo-
věď. Tu rodiče napsali tajně. Neumíte si 
představit s jakou zvědavostí a zájmem děti 
dopisy od svých rodičů četly!! 

MgR.ADÉLA TRnObRAnsKÁ

Zš gEn. KLAPÁLKA

6. února proběhlo na naší škole školní 
kolo v miniházené chlapců. Každá třída  
2. stupně + 5.A vyslala své družstvo. Cel-
kové výsledky:

1. místo  9. B
2. místo  7. B, 
3. místo  8. A, 
4. místo  9. A. 

Nejlepší střelec: Patrik Šťástka 9.A, nej-
lepší brankář Tomáš Rút 8.A, nejlepší hráč 
Tomáš Durdoň 9.B

MARTIn šuLC

Lyžařský výcvik na Klínovci 6., 7. a 9. ročníku.

Třebízského laťka
Letos v zimě, tak jako každý rok, proběhlo 

školní kolo ve skoku do výšky tradiční 
Třebízského laťka. Celkem se zúčastnilo 
21 žáků z naší školy. Správnou atmosféru 
podporovalo fandící publikum. A pozor! Byl 
překonán školní rekord výškou 165 cm, kte-
rou suverénně skočil Tomáš Durdoň z 9.B 
a zařadil se mezi školní rekordmany.

MgR.MARTInA KOhOuTOVÁ

Zš TřEbíZsKÉhO

Děkujeme firmě synthos, 
za sponzorský finanční 
dar, který byl využit na 

nákup učebních pomůcek 
a hlavně digitálního pianina, 
které udělalo velkou radost 

dětem i učitelům.

poděkování
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příměstský tábor
Ve dnech 9. 3. - 13 .3. pořádá 
DDM příměstský tábor. Tábor 
se koná v budově DDM, den-
ně od 8 do 16 hodin. Cena je 
100,- Kč na den plus vstupné 
a jízdné podle programu. Ter-
mín pro odevzdání přihlášek 
byl prodloužen do 4. března. 

namaluj si své tričko
Zveme maminky s dětmi i ško-
láky 19. 3. do DDM na akci 
„Namaluj si své tričko“. Mimo 
barev a štětců budou k dispo-
zici i razítka a šablony. Ma-
minky a malé děti rádi přiví-
táme v 15 hodin, školáky od  
16 hodin. Vstupné 30,- Kč. 
Tričko světlé barvy s sebou.

sobotní kurz pro  
mládež a dospělé
V sobotním kurzu Filcování II. 
budeme zpracovávat ovčí rouno 
pomocí filcovací jehly na téma 
jaro a velikonoce. Účastníci si 

budou moci vyrobit také zajíma-
vé šperky. Tato technika je veli-
ce jednoduchá, ale efektní. 

Kurz se z technických důvodů 
překládá z původně plánované-
ho 4. 4. na 28. 3. Začínat bude-
me ve 13.00. Přihlášky a platbu 
přijímáme do 20. 3. Cena kurzu 
je 350,- Kč.

jedeme do divadla
V sobotu 28. 3. pořádáme zájezd 
pro rodiče s dětmi do Divadla 
Spejbla a Hurvínka na předsta-
vení Hurvínkův popletený ví-
kend. Příběh o jednom zamo-
taném víkendovém odpoledni, 
ze kterého jde hlava kolem ne-

jen Hurvínkovi, Máničce, pa-
nu Spejblovi a paní Kateřině, 
ale i dvěma medvíďatům, která 
utekla z cirkusu. Hra plná písni-
ček a groteskních situací potěší 
i ty nejmenší diváky.

Cena vstupenky a autobusu 
je 180,- Kč a zakoupit je můžete 
v kanceláři DDM. Odjezd autobu-
su je od DDM ve 13 hodin.

diskotéka pro -náctileté
Diskotéka pro mládež od 13 do 
18 let se koná 26. 3. v klubu K2. 
Dobrá muzika, příjemné prostře-
dí. Vezměte své přátele a přijď-
te. Začátek je v 17 hodin, kon-
číme ve 19.30 hodin.

Vstupné 30,- Kč.

dovolená s ddm
Nemáte ještě letní dovolenou? 
Pojeďte s námi do chorvatského 
Umagu. Nabízíme volná místa 
v termínech od 26. 6. do 4. 4. 
a od 3. 7. do 11. 7. 

Cena za ubytování a polopen-

zi je 8.890,- Kč, dopravu 1.860,- 
Kč. Děti do 4,99 věku při 2 do-
spělých mají ubytování a stravu 
zdarma. Děti do 12 let mají také 
možnost slevy. Bližší informace 
získáte v kanceláři DDM. Jako 
doprovod jede dětská lékařka, 
proto je pobyt vhodný i pro ro-
diny s malými dětmi.

DůM DěTí A MLÁDEžE

INZERCE

Vkralupské sportovní hale se 
konal tradiční judistický mí-

tink Kralupy Cup 2009 určený 
pro mladší věkové kategorie. Do 
dolního Povltaví se sjelo 138 zá-
vodníků a závodnic z celkem 
patnácti domácích a dvou ně-
meckých oddílů. 

Z výkonů svých svěřenců mě-
la radost trenérka kralupské ju-
distické „líhně“ Katarina Hrono-
vá, jedna z organizátorek tohoto 
setkání mladých zápasníků. „Z 
našich závodníků získali první 
místa Matěj Tichý a Adam Sví-
tek v kategorii mláďat, Vít Bed-
nář v kategorii mladších žáků 
a Marie Tkáčiková v kategorii 
mladších žákyň. Nezanedbatel-

ná další vybojovaný místa v tur-
naji. Druhé místo získal Adam 
Humhej v kategorii mláďat a tře-
tí místa Tomáš Humhej v katego-
rii mláďat, Adam Kozel v katego-
rii mladších žáků a David Kozel 
v kategorii starších žáků.“  (JAh)

Úspěšní téměř v každé kategorii

adam kozeL vybojovaL	
na	sobotním	judistickém	závo-
dě	Kralupy	cup	2009	třetí	po-
zici	 v	 kategorii	 mladších	 žá-
ků.	Ocenění	tomuto	nadějnému	
Kralupanu	předal	ředitel	turnaje		
a	předseda	judistického	oddílu	
TJ	Kaučuk	Kralupy	nad	Vltavou	
J.	Holeček	spolu	s	organizátorkou	
turnaje	K.	Hronovou.		 (jah)
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(dokončení ze str. 1)
Při řešení jak s malou halou 

případně naložit, přišla otázka, 
zda by nebylo možné zrekon-
struovat halu do podoby více-
účelového sportoviště, které by 
mohly využívat mladé sporty, 
jako jsou hokejbal, florbal, futsal 
atd. Pravdou je, že amatérská 
hokejbalová liga se již několik 
let snaží získat lepší zázemí pro 
své tréninky a zápasy. Tato mož-
nost by proto z jejich strany byla 
velmi vítána. Nyní se florbalisté 
a futsalisté střídají v zimní sezo-
ně v basketbalové hale a v let-
ní sezoně hrají hokejbalisté na 
dnes již nevyhovujících a doslu-
hujících hřištích v Lobečku a na 
Cukrovaru. Přemístěním těchto 
nově se oblibujícím sportům do 
nové haly, by se proto ulevilo 
nejenom basketbalu, ale vyřeši-
lo by to i ekonomickou stránku 
údržby malé haly, protože výše 
zmiňované sporty by si za své 
hodiny platily.

Na druhou stranu by se mu-
sely oddíly hokeje, amatérské 
hokejové ligy a krasobruslení 
uskromnit pouze na ploše velké 
haly, což může některým z nich 
přinést nemalé problémy. Každý 
z nich potřebuje pro své trénin-
ky stovky hodin a bylo by pro-
to organizačně náročné rozvrh 
uspořádat a dohodnout.

Jaký postoj k celému problé-
mu zaujímá sportovní komise, 
řekl její předseda Jan Špaček:

„Pokud rada města a zastupi-
telstvo města rozhodnou na zá-
kladě jednání a předložených 
informací o tom, že nebude 
provozována malá ledová plo-
cha na zimním stadionu, buď 
z důvodů technických nebo eko-
nomických, navrhuje sportov-
ní komise přeměnit tuto malou 
halu na víceúčelovou sportovní 
arénu a poskytnout ji hokejbalu, 
florbalu, in line hokeji, futsalu 
a dalším k užívání za ceny, kte-
ré pokryjí režijní náklady této 
haly.

Sportovní komise nikdy neu-
přednostňovala jeden sport oproti 
druhému. Vždy naopak podporo-
vala co nejširší základnu mládeže 
ve všech odvětvích sportu jako 
prostředek prevence kriminality 
a volnočasového vyžití mládeže. 
Pokud by vybudování této více-
účelové haly mělo být přínosem 
k využití volného času dalších 
dětí, můžeme být jenom rádi.“

A jak to cítí zástupci jednot-
livých sportů? 

Hokejový klub: „HK se při-
způsobí vzniklé situaci a bude-
li radou města rozhodnuto, že 
v příští sezoně v tréninkové ha-
le ledová plocha nebude, pokusí 
se přijmout taková organizační 
opatření ve spolupráci s vedením 
zimního stadionu, aby objemy 
tréninkových jednotek na ledě 
pro jednotlivá družstva zůstaly 
pokud možno zachovány, a aby 
dostál svým závazkům k ČSLH, 
k odehrání všech přihlášených 
soutěží, které jsou pod patronací 
ČSLH pořádány,“  PETR DRObný 

Krasobruslení: „Pro nás, ja-
ko celkem malý sportovní klub, 
může být rozhodnutí města zru-
šit halu, likvidační. Objem tré-
ninkových hodin se přesune do 
nejméně populárních časů brzy 
ráno, kdy s tím mohou mít pro-
blémy rodiče dětí, jež krasobrus-
lení navštěvují,“  JOsEF MAJRyCh

AHL – Amatérská hokejo-
vá liga: „Naši ligu hrají občané 
a podnikatelé města i široké-
ho okolí. Celkem se v deseti tý-
mech za kouskem černé gumy 
honí skoro dvě stovky hráčů. Od 
amatérů přes bývalé hokejisty 
nebo hráče, kteří z různých dů-
vodů nestíhají hokej na soutěž-
ní úrovni, ale této hře propadli 
a toto je jediná možnost se této 
zálibě ještě pár let věnovat. Po-
kud se zruší malá hala, postihne 
nás to, byť ekonomicky nejpří-
nosnější, nejvíce. Naše hodiny se 
přesunou do pozdních nočních 
hodin a řady hráčů se zcela jistě 
ztenčí,“  MIChAL KAPRÁLEK

FBC Kralupy – Florbal: „Jsme 
poměrně mladý sport, ale velmi 
rychle se rozvíjející. Během jed-
noho roku jsme díky velkému 
zájmu vytvořili druhé mužstvo 
a další se připravuje. Pokud by-
chom dostali prostor v nově zre-
konstruované hale, zcela jistě by 
nám to pomohlo navýšit počty 
tréninkových hodin a tím vlast-
ně i nepřímo pomoci již dnes 
přeplněné víceúčelové hale na 
Cukrovaru,“  JIří CIMLER 

AHL – Amatérská hokejba-
lová liga: „Myšlenku vybudová-
ní multifunkční haly vítáme. Po 
více než desetiletém usilování 
bychom získali sportoviště se 
sociálním zázemím, které by 
umožnilo další rozvoj hokejba-
lu v Kralupech a zajistilo nám 
možnost celoročního sportová-
ní – tj. bez tříměsíční zimní pře-
stávky. Kromě Amatérských ho-
kejbalových lig a tréninků pro 
mládež, by se nám naskytla mož-
nost vstoupit do sítě oficiálních 
republikových soutěží řízených 

Českomoravským svazem hokej-
balu,“ JInDřICh KOhM

A jaký si udělat závěr? Zkus-
te si zodpovědět na některé ní-
že položené otázky a vyčkejte 
rozhodnutí rady a zastupitelstva 
města.

1) Není neekonomické zcela 
zrušit malou halu, když se v řa-
dě měst za velké peníze staví 
nové?

2) Není velký luxus mít dvě 
ledové plochy, když řadě měst 
stačí jedna?

3) Potřebují hokejbalisté za-
střešenou halu, když podobné 
jsou v republice pouze 2?

4) Není výhodnější postavit 
zcela nové hřiště v areálu ZŠ 
Třebízského, tak jak se o tom 
již dlouho mluví?

4) Je dobré rozdrobit peníze 
do tolika sportů a nemít přitom 
žádné velké výsledky v repub-
likových nebo krajských tabul-
kách?

5) Není pozitivní, že v našem 
městě sportuje, byť rekreačně, 
téměř každé druhé dítě nebo 
náctiletý?

Diskuse na toto téma také na 
http://melnicky.denik.cz, 
http://www.kralupy.cz/hokejbal/a 
další. Zbr.

Aréna netradičních sportů. 
Ano nebo ne?

VeřejNé bRusleNí
1.3. neděle .................13:00 – 15:00 
7.3. sobota................  14:30 – 16:30 
8.3. neděle ................  13:00 – 15:00 
9.3. pondělí..................9:30 – 11:30
/jarní prázdniny/
10.3. úterý ...................9:30 – 11:30 
11.3. středa .................9:30 – 11:30 
12.3. čtvrtek ................9:30 – 11:30 
13.3. pátek ..................9:30 – 11:30

14.3. sobota...............17:30 – 19:30 
15.3. neděle ...............13:00 – 15:00 
21.3. sobota...............14:30 – 16:30 
22.3. neděle ...............13:00 – 15:00 
28.3. sobota...............17:30 – 19:30 
29.3. neděle ...............13:00 – 15:00 

Vstupné: 40,-	Kč,	doprovod	–	10,-	Kč

Informace:	315	741	689

e-mail:	zskralupy@tiscali.cz
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P lavecký oddíl v Kralupech nad Vlta-
vou má v současné době 52 registro-
vaných plavců, 11 trenérů a 35 dětí 

v plavecké přípravce. Počtem členů patříme 
k oddílům malým, ale naši plavci se obje-
vují stále výše ve výsledkových listinách 
všech kategorií. Pravidelně se zúčastňujeme 
všech krajských základních soutěží, které 
jsou zároveň kvalifikací pro přebory kraje 
a celorepublikové mistrovství.

Je již dobrou tradicí, že dosahujeme vý-
borných výsledků v kategorii nejmladších 
žáků. K nejlepším výsledkům v této kate-
gorii za loňský rok patří výkony K. Berko-
vé (1999) a K. Martínkové (2000). Tyto dvě 
dívky pravidelně obsazují medailové pozice 
na závodech Poháru středočeského kraje 
nejmladšího žactva.

Dále bych rád zmínil výborné výkony  
M. Novotné (1995) a O. Slaniny (1996) v ka-
tegorii žáků starších. Jejich osobní rekordy 
na Přeboru kraje jim zajistily postup na 
Mistrovství ČR staršího žactva.

Ani kategorie dorostu a dospělých ne-
zůstala bez výborných výkonů. M. Šaroch 
(1993) a L. Benešová se svými výkony kvali-
fikovali na Mistrovství ČR dorostu, tj. mezi 
16 nejlepších plavců v dané kategorii a dis-
ciplině u nás. Lucie obsadila 12. místo na 
50P a M. Šaroch postoupil po výborném 
výkonu do finálové rozplavby na 50m mo-
týlek, kde obsadil 7. místo. Jen těsně unikl 
postup na MČR dorostu L. Plavcové, J. Fran-
tovi a L. Boháčkovi. V kategorii dospělých 
se J. Mihula (1979) a J. Šára (1987) kvalifi-
kovali na Mistrovství ČR, které proběhne 
po uzávěrce tohoto článku. Pokud ale hoši 
obhájí pozice, do kterých se kvalifikovali 
svými výkony v loňském roce, bude to náš 
další úspěch. 

Jsem velmi rád, že v našem oddíle zůstá-
vá stále více plavců i ve starších ročnících, 
kteří jsou vzorem a měřítkem výkonnosti 
pro malé a začínající závodníky. Pro spous-
tu mladých lidí v našem oddíle se sport 
stává nedílnou součástí jejich života, jsou 
ochotni na sobě pracovat a při prvním ne-
úspěchu nesložit zbraně.

K tomu, abychom mohli dosahovat těchto 
výsledků, je nezbytná práce trenérů. Pře-
devším práce s těmi nejmenšími vyžaduje 
někdy až nadlidskou trpělivost.

Trenéři plaveckého oddílu:
přípravka – J. Motyčková, T. Janouškovec, 
Z. Adámková
III. družstvo – I .Šárová, J. Hlaváč, T. An-
drle
II. družstvo – E. Rázková, K. Martínková, 
J. Berková
I. družstvo – J. Šára, M. Majtenyi

Dík všem ze jejich obětavou práci.

Na závěr bych rád poděkoval vedení pla-
veckého bazénu (p. Novotné) a městu Kra-
lupy nad Vltavou za jejich pochopení pro 
naše tréninky. ZA ODDíL PLAVÁní JAn šÁRA

Kralupští plavci 
v roce 2008

Úspěchy kraLupského 
krasobrusLení

Kralupský oddíl krasobruslení 
nezahálí a po Kralupské kličce 
se účastní dalších republiko-
vých závodů s výbornými vý-
sledky.

závody  
v mariánských Lázních: 

Hana Hourová (kateg. nováčci 
7 let) 3. místo z 9

Eliška Roubíčková (kateg. mlad-
ší žačky) 8. místo z 12

 
závody v Litvínově:

Kateřina Kohoutová (kategorie 
nejmladší žačky 8-10let) 
 11. místo z 20

Tereza Knězů (kateg. přípravka 
do 6 let) 5. místo z 10

Hana Hourová (kateg. nováčci 
7let) 3. místo z 9

Eva Hourová (kateg. nejmladší 
žačky 8-10let) 12. místo  z 20

 
závody v karlových varech:

Hana Hourová  1. místo z 20

Eva Hourová 11. místo z 20

Zdena Palečková (přípravka) 
 4. místo z  9
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J ak jste byli již informováni v únoro-
vém ZPRAVODAJI Sportovní komi-

se při MěÚ (dále jen SK) se rozhodla 
vyhlásit anketu „SPORTOVEC KRALUP 
NAD VLTAVOU 2008“. Aby byla možnost 
vyhodnotit všechny věkové kategorie, 
jak v soutěži jednotlivců, tak i v kategorii 
kolektivů, stanovila SK věkové hranice 
do 15 let, nad 15 let a nad 50 let. Nej-
lepšího sportovce našeho města nomi-
nuje veřejnost prostřednictvím anketních 
lístků. Termín hlasování byl stanoven do 
20. 3. 2009. Po tomto termínu zpracuje 
SK výsledky, které budou vyhlášeny při 
slavnostním programu v KaSS Vltava dne  
17. dubna 2009 od 19 hodin.

HLASOVÁnÍ FYZiCKÉ: Vyplněné an-
ketní lístky jsou vybírané na deseti ex-
ponovaných místech v Kralupech: zimní 
stadion, krytý bazén, Informační cent-
rum MěÚ na Cukrovaru, odbor dopravy 
v Přemyslově ulici, MěÚ Palackého nám., 
lékárna v Nerudově ulici, KaSS, budo-
va MěP a Městského bytového podni-

ku v Lobči, potraviny ANNA v Mikovicích 
a potraviny Hvězdička v Minicích.

HLASOVÁnÍ ELEKTROniCKÉ: An-
ketní lístek je možné vyhledat a vyplnit 
prostřednictvím webových stránek měs-
ta www.mestokralupy.cz (sekce sport 
a volný čas). Možnost elektronického za-
slání je na adresu lenka.prochazkova@
mestokralupy.cz

Předseda Sportovní komise při MěÚ 
Jan Špaček se obrátil na všechny kra-
lupské sportovní oddíly s touto výzvou: 
„Prosím všechny oddíly o zaslání jmen 
jednotlivců a kolektivů ze svých řad se 
stručným výčtem dosažených úspěchů 
v roce 2008. Tato jména budou zveřej-
něna ve Zpravodaji a poslouží tím k co 
nejširší základně veřejnosti pro volbu 
nejlepších. Zároveň bude toto sloužit 
k prezentaci jednotlivých oddílů.“

Za sK zpracoval jindřich Kohm
badMINtON
kategorie kolektiv nad 15let: 
JITKA KULHAVÁ + PAVEL HURTÍK + 

MATOUŠ HURTÍK
kategorie jednotlivec nad 15let: 
IVAN SOUČEK
kategorie jednotlivec do 15let:  
ADÉLA HURTÍKOVÁ
basKetbal 
Kategorie kolektiv do 15 let: DRUŽTVO 
STARŠÍCH MINIŽÁKYŇ BK KRALUPY 
JUNIOR (ročník 95 a mladší)
kategorii kolektiv do 15 let: DRUŽTVO 
MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ BK KRALUPY 
JUNIOR (ročník 96 a mladší)
kategorie jednotlivce do 15let: 
MAGDA ŠLEHOFEROVÁ
kategorii kolektiv nad 15 let: DRUŽSTVO 
ŽEN „A“
judO 
kategorii jednotlivec do 15 ti let: 
DANIEL ŠTROPA 
kategorii jednotlivec nad 50 let: 
Ing. STANISLAV MYŠÍK
fOtbal
kategorii kolektiv nad 15 let: DRUŽSTVO 
DOROSTU FK ČECHIE KRALUPY

futsal
kategorii jednotlivec nad 15 let: 
VLADIMÍR VYMĚTALÍK
hOKejbal
kategorii jednotlivec nad 15 let: 
JAN STŘESKA
kategorii jednotlivec nad 15 let: 
TOMÁŠ TÓTH
Klub ČesKých tuRIstů
Kategorie jednotlivec do 15-ti let: 
BLANKA ROSÁKOVÁ
 kategorie kolektiv nad 15 let: 
TÝM DOROSTU A DOSPĚLÝCH OUTDOOR 
TÝM TURISTICKÝ ZÁVOD 
KaNOIstIKa 
Do 15ti let: 1. místo Roman Matula
2. místo Koblencová Anna
3. místo Šupolik Pavel
Nad 15 let: 1. místo Prell Pavel
2. místo Voves Ladislav
3. místo Pešek Michal
Kolektiv do 15ti let: 
1. místo Pešek-Šeba-Šupolik
2.místo Šeba -Šupolik

Anketa „Sportovec“ Kralup nad Vltavou – rok 2008

Od 21.2.2009 do 28.2.2009 se žáci 
druhého stupně školy Gen. Klapál-

ka zúčastní pobytového a výukového 
zájezdu ve Velké Británii v Hastings. 
Žáci budou ubytováni v hostitelských 
rodinách a každý den dopoledne budou 
mít intenzivní výuku anglického jazyka 
pouze s anglickými lektory. Vždy po 
obědě a krátkém odpočinku nasednou 
do autobusu a budou poznávat krásy 
anglického pobřeží, klid a romantiku 
anglického venkova i ruch velkoměst. 
Mimo jiné děti navštíví Dover Castle, 
Canterbury Cathedral, pirátské měs-

kraLupský sporTovec roku 2008
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jednotlivec	... do	15.	let	...... 1.	místo	...............................................................................................
	 	 2.	místo	...............................................................................................
	 	 3.	místo	...............................................................................................
	 nad	15.	let	.... 1.	místo	...............................................................................................
	 	 2.	místo	...............................................................................................
	 	 3.	místo	...............................................................................................
	 nad	50.	let	.... 1.	místo	...............................................................................................
	 	 2.	místo	...............................................................................................
	 	 3.	místo	...............................................................................................

kolektiv	........ do	15.	let	...... 1.	místo	...............................................................................................
	 	 2.	místo	...............................................................................................
	 	 3.	místo	...............................................................................................
	 nad	15.	let	.... 1.	místo	...............................................................................................
	 	 2.	místo	...............................................................................................
	 	 3.	místo	...............................................................................................

	 jméno	a	příjmení	nominovaného	 sportovní	oddíl

Proč jsem volil/volila tyto jednotlivce a kolektivy – dosažené výsledky, úspěchy, popř. výše soutěží, kterých se zúčastnili:

Anketní lístek na www.mestokralupy.cz. Možnost el. zaslání na lenka.prochazkova@mestokralupy.cz

anketnílístek
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Ovynikajícím umístění a náročném zá-
vodě jsme si povídali s Lukášem Kol-

cem.
kde a kdy přišla myšlenka jezdit takto 
náročný závod? 

Od známého jsem se dozvěděl, že 
jsou tyto závody v Praze, tak jsem to 
chtěl zkusit.
kolikátý závod red bull crashed ice 
jste nyní jel?

Jel jsem již pátý závod.
kolik podobných závodů se ročně 
asi koná a kolika se průměrně 
zúčastňujete vy?

Jezdí se dva až tři závody ročně. 
Teď se poprvé zúčastním stejného zá-
vodu podruhé v roce.
kde bude příští závod?

14. března ve švýcarském Lausan-
ne a na konci roku možná v Pittsburghu 
v USA, ale to ještě není jisté.
nyní jste po dramatických momentech 
a složitém zkoumání cílových fotografií 
dojel druhý. je to váš nejlepší výsledek?

Je to můj nejlepší výsledek. Na kontě mám 
ještě třetí a čtvrté místo.
z kolika zúčastněných jezdců jste vlastně 
vyhrál druhé místo?

Kvalifikace se zúčastnilo 140 jezdců a zá-
vodu 64. Zastoupeno bylo celkem 14 států.

máte nějaké sponzory nebo si vše musíte 
financovat sám?

Sponzory nemám. Vybavení si financu-
jeme sami, na závody nás vysílá Red 
Bull, který platí cestovné a ubytová-
ní.
jízdou v ledovém korytě se asi 
neživíte. jaké je vaše civilní 
zaměstnání?

Pracuji jako technik výroby jedné 
firmy zabývající se výrobou a distri-
bucí trakčních a staničních baterií.
věnoval jste se nebo ještě věnujete 
i jinému sportu?

Rekreačně jezdím na snowboardu 
a adrenalin si přes rok doplňuji jízdou 
na motorce.
jak si udržujete fyzičku přes léto? 
můžeme vás vidět např. na kole kolem 

kralup?
Občas si zajdu do posilovny, ale teď mi 

zrovna udržuje fyzičku můj nový psí kama-
rád bernský salašnický pes Pongo.

DěKuJI ZA ROZhOVOR, Zbr.

ROZhOVOR  s... Lukášem Kolcem

LUKÁš KoLC, 21 Let
Od narození žije v Kralupech nad vltavou

Odchovanec kralupského hokeje

Stříbro v ledovém korytě

Turnaj pořádá PORG Libeň, 
kde je ředitelem pan Vác-

lav Klaus mladší, sám dobrý 
šachista. Úroveň turnaje byla 
vysoká, pro nás však bylo zkla-
máním, že se nehodnotili hrá-
či podle věkových kategorií, ale 
hráli všichni dohromady od  
8 do 18 let. Protože většina na-
šich hráčů patří do mladších 
kategorií, byl to pro mnohé 
z nich boj trpaslíka s obrem. 
Podle očekávání se z našich 
prosadil nejstarší Filip Dolejší, 
který získal 4,5 bodů ze 7 partií. 
O půl bodu méně potom Miloš 

Holáň a dva z mladších Tomáš 
Gruber a Ondřej Vokoun. Po-
lovinu 3,5 bodů potom Michal 
Šebesta, Štěpánka Kaněrová, Li-
bor Veselý a Lukáš Simon. Na 
3 bodech zůstali Aleš Smolík 
a Kryštof Vávra. Petr Rozum na 
svém prvním turnaji 2,5 bodu 
a jeden z nejmladších účastní-
ků Martin Kraus (ročník 2000) 
alespoň 2 body. Turnaj byl pro 
naše hráče cennou zkušeností, 
přesto ale budeme dávat před-
nost svým tradičním turnajům, 
které mají i podle mého hodno-
cení přehlednější organizaci.

Druhou akcí bylo 3. soustře-
dění 1 ligy mladšího dorostu 
v Karlových Varech. Tam naše 
družstvo ve složení Telman Ner-
sisyan, Jirka Rýdl, Ondra Vokoun, 
Dominik Beneš, Libor Veselý  
a Lukáš Simon podlehlo druž-
stvu Plzně, která se po tomto ko-
le dělí o 1. až 3. místo, ale uhrá-

lo cenný bod s Karlovými Vary. 
V současné době je na 7. místě, 
uprostřed tabulky, ale vzhledem 
k vysoké vyrovnanosti a velkému 
počtu sestupujících (3 ze 12 druž-
stev) musí v posledním soustředě-
ní v Domažlicích alespoň jednou 
vyhrát ze 3 zbývajících zápasů. 

sEInER

7000 diváků, velmi náročná trať, nervozita a 4 finalisté. Mezi nimi 2 Češi. Pouze několik setin vteřiny rozhodlo o tom, že se 
vítězem stal finský hokejista Mikka Jouhkimainen. O druhém a třetím místě musela rozhodnout až cílová fotografie. Ta 
potvrdila druhé místo pro kralupského rodáka Lukáše Kolce. Za ním pak skončil druhý český jezdec Lukáš Fiala. Čtvrtou 
nešťastnou příčku obsadil Kanaďan Kevin Olson, který v průběhu jízdy upadl a ztratil tak výhodnou pozici.

Lednové akce mladých šachistů
Na začátek roku absolvovali naši mladí hráči 2 akce. Jednak 
se zúčastnili Velké ceny Libně, tradičního pražského 
turnaje. Letos poprvé tento turnaj nekolidoval se soutěžemi 
ve středních Čechách a tak jsme vyrazili v početně silné 
sestavě. Ze 60 účastníků bylo plných 12 z Kralup.
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Lyžaři SKi klubu Kralup naplno 
využívají příznivých sněhových 
podmínek letošní zimy.

Početné družstvo předžáků (9 dětí ve 
věku 6-10 let) se pod vedení Jiřího Kru-

žíka ml. v únoru úspěšně zúčastnilo kraj-
ských přeborů, které se konaly v Rokyt-
nici nad Jizerou. Druhá místa ve svých 
kategoriích obsadili Julie Šindelářová, Ka-
rel Richter a Tomáš Dub. Na třetích mís-
tech se umístili Michaela Šindelářová a 
Jaroslav Žižka. Ukazuje se, že pravidelná  
a poctivá příprava malých dětí nese ovo-

ce a toto družstvo je velkým příslibem do 
budoucna.

 V žákovské kategorii dosáhl historických 
úspěchů pro kralupské lyžování Martin Ště-
pán. Výbornými výsledky na republikových 
závodech se vyšvihl na první místo celo-
státního žebříčku svého ročníku. Tím byl 
nominován do reprezentačního družstva a 
zúčastnil se mezinárodních závodů Skiin-
terkritérium v Říčkách. Zde před zraky pre-
zidenta Václava Klause obsadil v silné mezi-
národní konkurenci 50 závodníků 14. místo 
ve slalomu a 16. místo v obřím slalomu. 
Další mezinárodní akce, které se Martin 

zúčastnil, byly koncem února (po uzávěrce 
čísla) závody v chorvatském Záhřebu.

 Juniorské družstvo se účastnilo závodů 
jak v České republice, tak ve Francii, Ra-
kousku, Itálii a Německu. Michaela Franko-
vá obsadila na dobře obsazených závodech 
ve Villard de Lans ve slalomu 7. místo. Mi-
chal Topinka pak byl v silné konkurenci na 
FIS závodech v Albrechticích ve slalomu 
dvanáctý. Na krajských přeborech, které se 
konaly na Horních Mísečkách, obsadil Ma-
těj Jirka druhé místo v kategorii juniorů.

 Všechny tyto výsledky dávají naději dal-
ších úspěchů ve zbytku sezony. 

Zima je v plném proudu

MASOPUST  
V KRALUPECH

SKUPINA OCENĚNÝCH na víkendové výstavě 
s poháry. Nejlepšími vystavovateli byli (zleva 
vpředu): Jiří Šídlo, Dominik Čech, Ilona 
Mohelská, Gabriela Černá a Václav Viktorín, 
v druhé řadě: Zbyněk Bryslivec, Karel Čadil, 
František Truska, Jan Vonášek, Michovský 
Luboš, Václav Bryslivec a Radek Holeček.
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Studio Něha
V Luhu 1171, Kralupy nad Vltavou

Psychoterapie
Kraniosakrální terapie

Energetická lymfodrenáž
Kraniomasáž hlavy.
Meditace, semináře,

Energetické a léčivé obrázky
tel. 737 531 242 www.nezneleceni.cz

Po telefonické domluvě je možno i v sobotu.

Kontejnery Kyllar
odvoz.odpadu,.suti,.dovoz.písku

AVIA,.LIAZ,.SCANIA.až.16.tun.
Telefon, fax, záznamník 315 727 053

KOnTAKTuJTE nÁs

Prořezávky,.kácení,.pořezy.všech.druhů.stromů.a.dřevin
Práce.s.vysokozdvižnou.plošinou.do.výšky.13.m

Drobné.zemní.práce.pro.stavby.–.minibagr,.mininakladač
Odvoz.odpadu,.suti.a.písku
Likvidace.kovového.odpadu

Pila.–.pořez.dřeva,.prodej.palivového.dříví

Tel: 603 246 037

Firma Procházka

cenově výhodné a ekologicky čisté palivo 
o vysoké výhřevnosti.
levné, úsporné a čisté topení, náhrada uhlí, 
uhelných briket a dřeva.
Výhřevnost vysoce předčí dřevo a je srov-
natelná s černým uhlím.

Žádný	kouř	ani	zápach,	žádné	skleníkové	plyny.	
Žádná	síra,	halogeny	ani	těžké	kovy.
Minimální	popel	–	výborné	minerální	hnojivo.
Obnovitelný	zdroj	energie.

Vhodné do kotlů na pevná paliva, krbů  
a krbových kamen.

Připravte	se	na	zimu	a	ušetřete.
Nečekejte	na	zdražení	plynu	a	dalších	paliv.

cena 49 Kč/10 kg balení.

Dovoz	ZDARMA	+	dříví	na	podpal	ZDARMA!!
(při	nákupu	min.	100	balení	do	30	km)
Rozvozy	denně	i	o	víkendech	dle	dohody.

aKce zima 2008/2009:
ke každému rozvozu dárek

eKoBriKetY Jeneč (Praha-západ), 
Zahradní 105

pracovní doba Po-Pá 8-15 hod.

objednávky a informace na tel.:
737 421 051, 737 421 069, 737 421 089

ekobrikety@atlas.cz

DŘEVĚNÉ VÁLCOVÉ EKOBRIKETY

Mgr. Olga Holcová

SOUDNÍ ZNALEC 
– OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

J.Wolkera čp. 177 
Kralupy nad Vltavou, Lobeček

tel. 602 464 901, 
email: olgaholcova@seznam.cz
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zbaVte se staRostí!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?

ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku  
na zpracování vašeho účetnictví.

 Tel. 315 724 620, 608 509 601
Web: www.kerner-ucto.cz

 S námi se modrých pruhů nemusíte bát.

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620

K nastěhování květen 2009. Dispozice bytů jsou: obývací pokoj 
+ kuchyňský kout, kouplena, samostatné WC, chodba, pokoj 
/u bytu 3+1 2 pokoje/,úložný prostor (místnost).V ceně dokončený 
byt včetně podlahových krytin, (plovoucí podlaha, dlažba, kobe-
rec),vnitřních dveří, obkladů , sanity, plynové topení (kotel).

Kontakt : 602 271 672

Nabízíme Na prodej 

3 nové byty o výměře od 

55,8 m2 do 74,7 m2 / 

2 x byt 2+1 a 1x 3+1/  

do osobního vlastnictví  

v novostavbě domu  

v Kralupech nad Vltavou.

(.775 042 074, 739 883 093, Po-pá: 8.30-14.00 18.00-20.00

Nabízíme:
✱ Sono
✱ RTG
✱ Zubní	ultrazvuk

VeteRINáRNí ORdINace
Letecká 174,Libčice nad Vltavou
MVDr.Svoreňová Zdenka, MVDr.Punka Július

✱ Preventivní	a	léčebné	ošetření
✱ chirurgie	měkkých	tkání
✱ Prodej	krmiv	a	chovatel

NabÍZÍME K PRONÁJMU
skladové,.kancelářské.prostory..

a.volné.zpevněné.plochy.v.areálu.
.

společnosti.BALAK,a.s..Minická.635,.
278.65.Kralupy.nad.Vltavou.

kontaktní telefon: 777 121 737

                       čeŠTina
● výuka českého jazyka pro cizince 
● příprava k přijímacím zkouškám
● doučování
● odborné konzultace, poradenství

BOHEMIKA: Dobrovského 220 – Lobeč, Kralupy nad Vltavou 278 01
 tel: 774 111 524
 e-mail: bohemika.lu@seznam.cz
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PURtEX s.r.o., 
český výrobce matrací, Ústecká 103, 250 66 Zdiby u Prahy,

PřIJME:
✘.mechanika.se.znalostí.šicích.strojů.a.strojů.pro.výrobu.matrací,.nebo.
jinak.technicky.zdatného.technika.na.obsluhu.a.údržbu.NC.strojů..Po-
žadavek:.vyučení.ve.strojním.oboru,.příp..maturita,.znalost.PC,.základní.
znalost.elektro,.ŘP.sk..B,.Pracoviště.Klecany,.Parkerova.617.

Nabízíme: nástupní.plat.25.000,-Kč.+.prémie,.obědy,.25.dní.dovolená,.kli-
matizované.prostředí..

Informace u p. Kořínka tel: 724 344 090, 284 021 823,  
e-mail: korinek@purtex.cz 

!!! ZMĚNA !!!
děTský značkový secondhand opět otevírá 

od 1.3.09 svou prodejnu a to na nové adrese Hůrka 1040.
Nabízíme prodej oblečků všech světových značek a velikostí.

Nadále přijímáme zboží do komisního prodeje.
Otevírací doba: PO-PÁ 900-1200  1300-1700

m.Turečková
hůrka 1040, kralupy n. vlt.

PRO JARní sEZónu nAbíZíME :
✓.široký.sortiment.ovocných.stromků
✓.okrasné.keře,.stromy,.živé.ploty
✓.růže.-.keřové,.pnoucí,.polyantky..
✓.trvalky,.osivo,.cibuloviny.-.lilie,.jiřiny.aj.
✓.sadbu.jahod
✓.hnojiva,.postřiky,.textílie.aj.
✓.substráty,.mulčovací.kůru

OTEVřEnO :
po-pá. 8.00.-.17.30
so. 8.00.-.16.00
ne. 9.00.-.13.00

WWW.ZAhRADnICTVI-JELInEK.CZ

☎ 315 781 019

Podrobnosti 
sledujte na:

Oslavte s námi v dubnu 

10. výročí založení prodejny.

OtEVÍRÁME
6. bŘEZNa

Kuřecí.křídla...................................32,90/kg
Kuřecí.čtvrtky..................................39,90/kg
Kuřecí.prsa.s.k................................89,90/kg
Krůtí.palička....................................49,90/kg
Krůtí.prsa......................................139,90/kg
Vepřová.kýta....................................94,90/kg
Uzené.kuřecí.čtvrtky......................59,90/kg
Šunka.standard..........................10,90/100g
Kuřecí.koktejlové.párky.................59,90/kg

Řeznictví – uzenáŘství  
na nám. J. Seiferta,

vedle kulturního střediska Vltava, 
Vám nabízí akční ceny masa a uzeniny:

těšíme se na Vaši návštěvu.
Nabídka platí od 1. 3. 2009 do 14. 3. 2009

Kontakt: +420 777 282 843, +420 722 571 004
e-mail: jnv-service@centrum.cz

už Vás nebaví za ostatní uklízet společné prostory ve Vašem 
činžovním domě?

Přesto chcete mít čistý dům?
Kontaktujte nás a my Váš úklid vyřešíme.

JnV – KOMPLETní ÚKLIDOVý sERVIs

==ÚKLIDOVý sERVIs==

e-mail: kariera@izabka.cz    ✆ 212 231 111     www.izabka.cz

NabíZíMe: ➤ podporu	při	startu	prodejny	a	kvalitní	zaškolení
 ➤ zařízenou	a	zrekonstruovanou	menší	maloobchodní	prodejnu	včetně	zboží
 ➤ možnost	realizovat	své	sny	bez	vstupního	kampitálu
Manažer Žabky dokáže	vést	svůj	tým,	zná	potřeby	zákazníka	a	má	obchodního	ducha

V případě zájmu zašlete, prosím, Váš životopis nebo nám zavolejte.

společnost žabka, a.s.
Nejrychleji se rozrůstající maloobchodní 

řetězec na českém trhu hledá:

MANAŽERA pROdejNy pOtRaVIN

✱ ✱ ✱ NOVINKY OD LEDNA 2009 ✱ ✱ ✱
Příspěvek na očkování proti hepatitidě – od 2 let – bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy – 300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty : muži 25- 45 let –poukázky do lékárny
Příspěvky na helmy, autosedačky.

Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce pou-
kázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží 
i nový pojištěnec.
Každý nový (samostatně příchozí) klient obdrží poukázku do lékárny v hodnotě 300 Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Plavecký bazén Kralupy n/Vlt středa 18:00 – 21:00 hod., pátek 17:00 – 19:00 hod., neděle 
9:00 – 10:00 hod.
Kladenský AQUAPARK úterý 19:00 – 21:30 hod. + NOVĚ pátek 19:00 – 21:30 hod. (zdarma 
vstup do bazénu na 1,5 hod., při doplacení 40,-Kč vstup do celého areálu.)
Plavecký bazén Slaný každé úterý 16:00 – 21:00 hod.

NABÍDKA PRO KLIENTY
➢ Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni, kryoterapii
➢ Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let – až 4.000 Kč
➢ Příspěvek pro děti na kurzy plavání
➢ Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
➢ Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitida, meningokok, chřipka, spalničky, zarděnky, 
   příušnice, pneumokok
➢ Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
➢ Příspěvek na očkování proti pneumokoku (Prevenar, Pneumo) až 4000,-Kč
➢ Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
➢ Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do zahraničí
➢ Slevy ve vybraných zařízeních
➢ Slevy na pojištění LVZ
➢ Speciální programy pro firmy, ZŠ, MŠ

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Kralupy nad Vltavou, Nerudova 686
Tel.: 315 729 520, www.zpma.cz, e-mail: info@zpma.cz

(Změna programu FP ZP M-A vyhrazena)
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Firma zabývající se kovovýrobou  
a stavbou lehkých letadel, 

PřIJMe:
✈ zámečníka – obsluha ohraňovacích lisů 

✈ svářeče – obsluha a programování svařovacích robotů 

✈ programátora CnC strojů – nutná znalost něm.jazyka 

✈ zámečníka – výroba plechových dílů 

Pracoviště průmyslová zóna Kozomín u Kralup nad Vltavou.
Platové podmínky dle osobního pohovoru. 

EURODISPLAY s.r.o., Kozomín 502, 
Ing. Kříž Vlastislav, tel: 602 681 810

❏.Prodám.dětskou.postýlku.na.
kolečkách.vč..Matrace.
Dále.prodám.pletací.stroj.jedno-
lůžkový..Málo.používaný.
Tel: 602 949 808 od 16 do 19 hodin

❏.Prodám.pěkný.byt.2.+.kk,.po.
rekonstrukci,.na.Cukrovaru.
Tel. 606 623 194

❏.Prodám.boty.s.bruslemi,.bílé,.
vel..38..Za.350.Kč.
Tel: 604 370 873 

❏.Prodám.starožitný.šicí.stroj.
zn..„Minerva“.a.„Singer“..Plně.
funkční..Cena.dohodou.
Tel: 790 405 774

❏.Prodám.šicí.stroj.Lada..(šlapací.
–.zachovalý.stav).
Tel: 315 726 314

❏.Prodám.levně.posilovací.pří-
stroj.KING-GYM.
Tel: 731 313 953

❏.Prodám.Bioptron.lampu.švý-
carské.firmy.Zepter.+.barvy.color.
+.stojan.pro.domácí.léčbu.i.kos-
metické.účely..Vše.nové,.v.záruce..

Původní.cena.21.500,.nyní.11.000.
Kč..Při.rychlém.prodeji.sleva.
Tel: 721 118 036

❏.Pronajmu.od.1..5..2009.garáž.
„Na.Žebrech“.
Tel: 721 861 500

❏.Pronajmu.za.přijatelných.pod-
mínek.družstevní.byt.1.+.3.s.lodžií.
v.Kralupech.n..Vlt..Lobečku..
I.možnost.garáže..Podmínka:.
slušní.a.platící.
Tel: 723 393 500

❏.Pronajmu.garáž.na.Cukrovaru.
Tel: 606 269 702

❏.Pronajmu.nový.byt.2.+.kk,..
46.m2.s.rozměrnou.koupelnou.
a.komorou.v.Kralupech.n..Vlt,.síd-
liště.Kochmanka..Nájem.5.500.Kč.
+.poplatky..Nejlépe.dlouhodobě.
Tel: 605 917 140 po 14 hodině.

❏.Problémy.s.matematikou.
pomůže.řešit.aprobovaný.učitel.
s.dlouholetou.praxí..Učivo.mate-
matiky.ZŠ.a.příprava.na.přijímací.
zkoušky.na.SŠ.
Tel: 723 607 667

soukromá inzerce
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TELEFON NEBO ADRESA: ....................................................................................................
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Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny.  
Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)

Jméno a příjmení: ..........................................................................................  Telefon: ....................................................

Adresa: ............................................................................................................  Podpis: .....................................................

KUPón PRo soUKRoMoU neKoMeRČní InzeRCI

Datum:.....................................................

aUtošKoLa
Ingrid Zajíčková

Výcvik na skupinu B – osobní automobil

Cena: 9.�00 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po Praze, parkování, tankování. 
Pro své žáky si jezdíme do širokého okolí.  
Praktický výcvik je prováděn na voze Škoda Octavia II 1,6i, Škoda Superb 1,9.
Lze platit i na splátky.
V ceně není zahrnut poplatek za zkoušku (700 Kč).

POZOR! Zdarma obdržíte učební materiál včetně CD s testy. K žádosti je 
nutno doložit posudek o zdravotní způsobilosti.

tIP: Zaplaťte svým blízským kondiční jízdy jako dárek.
Obdržíte od nás certifikát s platností 4 měsíců.

ReFeRentsKé šKoLení řIDIČŮ

Školení řidičů pro firemní vozidla.
(Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 262/2006Sb. - §103 odst. 2,3 §349 odst. 1)

Je povinné ze zákona. Platí jeden rok!
Nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na Vámi domluvené 
místo.

tel: ��� 201 088, fax �1� ��2 020
sídlo: Mostní ��� (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou

Úřední den: pondělí 1�.00 - 19.00, středa 1� – 1� hodin

více informací na www.autoskolazajickova.cz




