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Energetická krize ovlivní i naše město. Kdo dostal ceny starosty a čestné občanství 
při oslavě 120 let města?

Setkání se smrtí k naší práci patří, rozhovor 
s ředitelem Samaritánů.

Volby vyhrálo ANO a nezávislí se šesti mandáty

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
Poslední zářijový víkend se konaly komunální volby do zastupitelstev obcí.  

V našem městě jsme vybírali 21 zastupitelů.

ZVOLENÍ KANDIDÁTI 
s nejvyšším počtem hlasů

23.-24. 9. 2022 5.-6. 10. 2018

K VOLBÁM MOHLO PŘIJÍT 
13 746 voličů 14 064 voličů

ÚČAST BYLA
38,22 % 39,49 %

VÝSLEDKY V % A POČET ZÍSKANÝCH MANDÁTŮ
1. ANO a nez. s podp. ČSSD a Trikolóry 27,50 % 6 (+2) 1. STAN 28,70 % 6 

2. Kralupy Nová Vlna 24,80 % 5 (+1) 2. ODS 21,99 % 5

3. ODS 21,24 % 5 (0) 3. Kralupy Nová Vlna 18,18 % 4

4. STAN 18,87 % 4 (-2) 4. ANO 2011 17,54 % 4

5. Kral. levice, Zelená alt. a Nezávislí 7,59 % 1 (-1) 5. KSČM 9,88 % 2

Ing. Vojtěch Pohl KNV 1636

Mgr. Martin Luksík ANO a nez. 1515

Filip Prantl ANO a nez. 1503

Tomáš Pekárek ANO a nez. 1417

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. KNV 1414

Libor Lesák ODS 1370

Ing. Luboš Truhlář KNV 1361

Petr Holeček STAN 1351

Luboš Šuda KNV 1328

Petr Marek ANO a nez. 1327

Dana Smejkalová ANO a nez. 1274

Josef Novák ANO a nez.  1274

Ing. Petr Listík ODS 1224

Mgr. Jiřina Hereinová ODS 1120

Barbora Kovářová ODS 1096

Jan Doležálek KNV 1074

Marek Škabrada STAN 1045

Mgr. Libor Síla ODS 1035

Jan Špaček STAN 1024

Ing. Ivana Pacholíková STAN 1023

Stanislav Hejduk Kral. levice 742

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů
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střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou�

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
je dobojováno, místní politické sub-
jekty mohou složit zbraně a zahájit 
mírová jednání o koalicích. Výsledky 
voleb a srovnání s předchozím obdo-
bím najdete na obálce. 

Naše město na řece čeká další 
éra. Noví zastupitelé to nebudou mít 
jednoduché, investice budou ovliv-
něné nedostatkem energií, rostoucí 
inflací, cenami výrobků, služeb a po-
honných hmot. Jak je samospráva 
připravena na nadcházející energe-
tickou krizi? To se dočtete na str. 3. 

Kdyby bylo nejhůř, zachrání nás kralupští Sama-
ritáni, o jejich poslání a obětavé službě lidem se do-
čtete na str. 12-13.

Září patřilo oslavám 120 let 
města, také vzpomínkám na po-
vodně. Kdo si odnesl ocenění pana 
starosty? Kdo je čestným obča-
nem? To se dozvíte na str. 6-7.

Víte, co zajímavého přinesl ar-
cheologický výzkum v okolí? Ne? 
Potom otočte list na str. 9.

Jak si představují naše město 
v roce 2050 současné děti a teen-
ageři? To vám přiblíží článek na str. 
8. Nechť je jejich ztvárnění inspi-

rací pro nové zastupitelstvo města ;). 
S přáním slunečného podzimu

ANDREA JŮNOVÁ, 
ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem�

u RM schválila podání žádosti o poskytnutí do-
tace na zpracování „Místní energetické koncepce 
Kralupy nad Vltavou“ v rámci aktivity Energetický 
management a koncepce, Výzva č. 3/2022  Mini-
sterstva průmyslu a obchodu. RM schválila admi-
nistrátora žádosti o poskytnutí dotace na projekt 
„Místní energetické koncepce Kralupy nad Vlta-
vou“ společnost Sdružení energetických manažerů 
měst a obcí, Pplk. Sochora 23, Praha 7, za cenu 
50 000 Kč bez DPH, 60 500 včetně DPH. 
u RM schválila podání žádosti o dotaci na ak-
ci „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující 
z Ukrajiny září-prosinec 2022“ z MŠMT.
u RM schválila podání žádosti o poskytnutí do-
tace na adaptaci pivovarské sladovny – „Kulturní 
centrum Kralupy nad Vltavou“ - v rámci iniciativy 
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních cen-
ter, Výzva č. 0231/2022  Ministerstva kultury. 
RM schválila administrátora žádosti o poskytnutí 
dotace na projekt „Kulturní centrum Kralupy nad 
Vltavou“  společnost  B&P Research s. r. o., IČ: 
60724269 za cenu dle cenové nabídky v maximál-
ní výši 98 000 Kč bez DPH, 118 580 Kč včetně DPH. 
u RM schválila uzavření smlouvy o dílo na vy-
pracování projektové dokumentaci pro společ-
né povolení stavby, dokumentace pro provádění 
stavby včetně soupisu prací na akci „Autobusová 
zastávka v ulici U Dýhárny, Kralupy nad Vltavou“, 
za částku ve výši 85 800 Kč bez DPH (103 818 Kč 
vč. DPH) s dodavatelem Ing. Pavlem Kubískem, 
IČ: 40828191. 
u RM schválila uzavření smlouvy o dílo na vy-
pracování projektové dokumentace pro společ-
né povolení stavby, dokumentace pro provádění 
stavby včetně soupisu prací na akci „Autobusová 
zastávka v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“, 
za částku ve výši 56 000 Kč bez DPH (67 760 Kč 
vč. DPH) s dodavatelem Ing. Pavlem Kubískem, 
IČ: 40828191. 

u RM schválila výpůjčku pozemku parc. č. 187/38 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 3 995 m2, na 
dobu určitou 15 let, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2037, 
spolku FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 47006668, za úče-
lem využití pozemku jako sportoviště. Důvodem bez-
úplatného užívání pozemku je podpora zájmové čin-
nosti a sportu a údržba pozemku na náklady spolku.
u RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor bufetu se zázemím v 1. 
nadzemním podlaží a skladovacího prostoru v su-
terénu objektu MěÚ Palackého nám. 1, Kralupy 
nad Vltavou, za účelem provozování občerstvení 
s Naděždou Kochmanovou, IČ: 13270923. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 
s šestiměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné  
29 040 včetně 21 % DPH. Veškeré úpravy a vybave-
ní provozovny provede nájemce na vlastní náklady 
tak, aby byl provoz zahájen nejpozději od 1. 10. 
2022. Nájemné bude hradit nájemce od doby zahá-
jení provozu bufetu, a to nejpozději od 1. 10. 2022.
u RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. 
Markem Bučkem na výkon pozice městský architekt,  
dle podmínek obsažených ve vyhlášení výběrového 
řízení na předmětnou pozici a za cenových podmí-
nek uvedených v přihlášce uchazeče.
u RM schválila smlouvu na připojení elektrona-
bíječek v parkovacím domě do systému EV MAP 
s EVMAPA, s. r. o., Nebovidy 223, 664 48 Nebovi-
dy. Smlouvou je stanovena provize ve výši 15 % ze 
zisku (z ceny nad náklady na elektrickou energii) a 
0 % pokud je poskytováno nabíjení zdarma, nebo 
za cenu okamžitých nákladů. 
u RM schválila stanovení tarifů za nabíjení elek-
troautomobilů z nabíječek v parkovacím domě. 
- tarif komerční (využití pro veřejnost) - náklady na 
elektrickou energii + 20 % 
- tarif pro příspěvkové organizace – náklady za 
elektrickou energii
- tarif pro služební automobily MěÚ - zdarma.    

výročí 28. 10. 1918 vznik Československa

pieta 27. 10. 2022 čtvrtek, 10:00 hod., kostel, most, TJ Sokol, Zeměchy, Minice.



3www.mestokralupy.cz   AKTUALITY ŘÍJEN 2022      KZ

■ Rostoucí ceny energií nenechávají 
klidným nikoho, ani běžného 
občana, ani městskou samosprávu. 
Jak je naše město připraveno na 
nadcházející energeticky náročnou 
sezónu? Jaké ztráty očekává? Tyto 
a další otázky nejednoho obyvatele 
Kralup zodpoví následující odpovědi 
vedení města... 

Nákup energií pro město na další rok
Město nemá (zatím) nakoupené energie na 
příští rok. Tím, jak se začala cena postupně 
zvedat, zástupci města usoudili, že to není 
v současné době vhodné. Nyní čekají na to, 
jak zareaguje Evropská unie a stát.  

Opatření města vzhledem 
k vývoji cen energií
Město připravuje krizový scénář, který bu-
de primárně o omezení svícení veřejného 
osvětlení, případně vypínání na některé 
noční hodiny. Další opatření zavádí město 
s energetickým manažerem, jenž určí jasný 
postup pro jednotlivé provozy městských 

příspěvkových organizací, hlavně škol (vy-
pínání počítačů, minimální větrání, snížení 
teploty vytápění atd.). Dále město připra-
vuje rozpočet, který bude reflektovat tyto 
okolnosti. Pokud by vycházel z dnešních 
cen, vydalo by město za energie přibližně 
o 60 mil. Kč navíc.  

Opatření ve školách, na úřadu  
a dalších městských objektech
V objektu MěÚ jsou vypnuté klimatizace, 
s příchodem topné sezóny bude upravena 
teplota vytápění. Se školami proběhne do-
mluva. Město však nebude požadovat nej-
spodnější hranici 18 stupňů, ani ve ško-
lách, ani v domech s pečovatelskou službou. 
V obecném měřítku se bude snažit držet 
kolem dvaceti stupňů. 

Opatření pro krytý 
plavecký bazén
Bazén bude otevřen pravděpodobně až 
v lednu či únoru roku 2023 (po dokonče-
ní rekonstrukce). Teplota vody a vzduchu 

bude stanovena na základě cen energií, za 
jaké se podaří v daném období nakoupit.  

 
Dopad růstu cen pohonných 
hmot na MHD 
Město MHD neprovozuje. Je zařazeno 
v systému PID a IDSK, pouze doplácí ztráty 
na jednotlivých linkách. Omezení spojů či 
růst cen jízdného není v kompetenci města. 

 
Dopad růstu cen energií 
na městský rozpočet
Odhad dle současných cen na burze je něja-
kých 55-60 mil. Kč. Pokud se podaří zrea-
lizovat plánovaná úsporná opatření, mohlo 
by to být přibližně 35 mil. Kč. 

Omezení investic  
(v rámci úsporných opatření)
Chybějící peníze na energie se vydají 
z předpokládaných prostředků pro inves-
tice. Realizovat se budou jen ty, které jsou 
dotační (např. z prostředků EU) a které už 
byly městu přislíbeny. Další investice  bu-
dou odloženy. Ponechají se pouze peníze na 
údržby a nezbytné opravy.    

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Energetická krize ovlivní i naše město

Ceny energií přivádějí stále více lidí do finančních kom-
plikací nebo alespoň k rozvahám, jak si zajistit jejich 
spolehlivé dodávky za co nejpříznivějších podmínek. 
Město Kralupy n. Vlt. proto pro své obyvatele vyjedna-
lo bezplatné energetické konzultační a poradenské 
služby. Od 22. září 2022 je můžete využít každý čtvrtek  
od 15:00 do 17:00 h. v přízemí MěÚ (kancelář č. 122). 

Ve snaze pomoci obyvatelům Kralup nad Vltavou 
předcházet neinformovaným rozhodnutím, která by je 
mohla přivést do nepříjemných situací, vyjednalo vedení 
města bezplatné energetické konzultační a poradenské 
služby. „Od ledna letošního roku jsem řešil nespočet 
případů, kdy tak zvaný zprostředkovatel vnutil, pře-
vážně starším lidem, údajně lepší smlouvu, která byla 
ve skutečnosti oproti původní smlouvě nevýhodná z 
hlediska závazků s dopady na pozdější navýšení ceny. 

Na základě těchto zkušeností jsem se rozhodl, že budu 
jako veřejnou službu občanům města zajišťovat bez-
platné poradenství nejen ke smlouvám, ale i k hledání 
úsporných opatření ve spotřebě energií,“ říká energe-
tický specialista Ing. Vladimír Vlk, se kterým se může-
te poprvé setkat ve čtvrtek 22. září 2022 od 14:00 do 
17:00 hodin (poté každý další čtvrtek ve stejnou dobu).

Ing. Vladimír Vlk od ukončení studia na Českém vyso-
kém učení technickém prošel praxí v energetice od vý-
roby až po uvádění nových bloků do provozu. Po roce 
1990 se podílel na tvorbě analýz pro koncepci nově vy-
tvářené energetické politiky ČR. Do roku 2007 zaváděl 
energetický management v průmyslových podnicích. 
Od roku 2007 pracuje ve státní správě, a to na Minis-
terstvu životního prostředí ČR ve funkci ředitele Odboru 

udržitelné energetiky a dopravy, ze které v červnu 2009 
přešel do funkce poradce ministra. Od roku 2011 do ro-
ku 2012 byl externím poradcem Ministerstva životního 
prostředí pro oblast udržitelné energetiky a dopravy, 
kde se podílel na hodnocení aktualizace státní energe-
tické koncepce a energetické bezpečnosti. Rovněž je 
členem Evropské environmentální agentury pro oblast 
energetiky se sídlem v Kodani. Od roku 2014 do roku 
2017 byl poradcem pro oblast energetiky na Minister-
stvu průmyslu a obchodu a od června 2014 do února 
2016 byl členem dozorčí rady ČEZ, a. s. V letech 2017 
až 2019 byl členem Rady Energetického regulačního 
úřadu. V současné době se věnuje energetickým analý-
zám a vypracoval návrhy na zmírnění dopadů cen elek-
trické energie a zemního plynu na konečné odběratele. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

PORADENSTVÍ O ENERGIÍCH NA KRALUPSKÉM MĚÚ

Vyjádření pana starosty:
„Vzhledem k současné situaci aktivně jednáme 
o úsporách na veřejném osvětlení, vánočním 
osvětlení, provozu budovy MěÚ a prostor příspěv-
kových organizací (muzeum, DDM…) 

Pokud bychom k tomuto kroku nepřistoupili, 
prostředky určené na investice by z velké většiny 
padly na energie, ceny jsou aktuálně mnohoná-
sobně vyšší, než bývaly.

Opatření se dotknou i Vánoc, bude svítit strom 
na náměstí a v Lobečku, také Mostní ulice, nebu-
de však pronajato osvětlení od externího dodava-
tele, čímž ušetříme i na nájmu. 

Rád bych apeloval i na občany města, aby s ener-
giemi šetřili, pokud to jen trochu půjde, aby se zby-
tečně nedostali do ekonomických problémů.“ 

MAREK CZECHMANN, STAROSTA

Rada města schválila...
Bod programu: Vánoční výzdoba pro rok 2022
usnesení č.: 22/19/4/1        
RM schvaluje vánoční výzdobu v následujícím rozsahu:
a) Centrum města:
* 32 ks stromů, světelné řetězy – pronájem a montáž 
* Vánoční strom centrum – montáž                                                      
b) Vánoční strom Lobeček – pronájem a montáž      
c) Mostní ul. - montáž 8 ks vánočních prvků ve vlast-
nictví města     
                   
RM schvaluje uzavření objednávky na pronájem vá-
noční výzdoby pro rok 2022 se společností DECO-
LED s. r. o. za celkovou cenu 118 228 Kč bez DPH, 
resp. 143 056 Kč s DPH.



4 KZKZ      ŘÍJEN 2022 AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA 
MASARYKOVA MOSTU 
V termínu od 27. 9. do 27. 10. 2022 budou na Ma-
sarykově mostě probíhat opravy mostních uzávěrů, 
a to v rámci dvou vymezených etap: 
I. etapa 27. 9.–11. 10. 2022 částečná uzavírka 
(uzavření ve směru na Lobeček), 
II. etapa 11. 10.–27. 10. 2022 částečná uzavírka 
(uzavření ve směru do centra). 
Doprava na mostě bude řízena kyvadlově pro-
střednictvím semaforů. Vyznačení dopravní situa-
ce: www.mestokralupy.cz/aktuality/3360. 
Z tohoto omezení vyplyne i zpoždění autobusové do-
pravy, je tedy nutné počítat se zdržením. Děkujeme 
za pochopení.

Město v průběhu podzimu čekají další uzavírky, 
budeme vás o nich neprodleně informovat  
na webu města či v dalším vydání KZ. 

N a třech místech v Kralupech nad Vl-
tavou byla 9. 9. 2022 nainstalována 

informativní zařízení pro měření rychlos-
ti. Jedná se o u ulice Třebízského, Pražská 
a V Růžovém údolí. Vedení města tím rea-
guje na dlouhodobé nedodržování rychlosti 

v daných lokalitách, od umístění kamer si 
slibuje především zklidnění dopravy. Na 
displeji se kromě rychlosti zobrazí i regist-
rační značka projíždějícího vozidla. V říjnu 
bude umístěno druhé zařízení v ulici Hál-
kova a Třebízského (druhá kamera). 

Inadále probíhá v nemocnici s poliklini-
kou Kralupy nad Vltavou očkování proti 

COVID-19. Očkujeme 1., 2., 3. i 4. dávku.
Termíny jsou otevírány dle počtu zaregis-
trovaných pacientů. V současné době oč-
kujeme 1 den v týdnu (čtvrtek nebo pátek). 
OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ RE-
GISTRACE v rezervačním systému MZČR.
Postup k registraci na očkování covid-19:
Při registraci bude mít pacient možnost 
vybrat si místo v nemocnici v Kralupech 

nad Vlt. (Synlab). Očkovací místo je v  bu-
dově  nemocnice v 1. patře. S registrací je 
možné se obrátit na infocentrum MěÚ V 
Kralupech nad Vlt. nebo dle pokynů na 
stránkách MZČR. Očkování je hrazené z 
veřejného zdravotního pojištění, a proto 
se mohou nechat očkovat všechny osoby, 
které jsou přihlášené k veřejnému zdravot-
nímu pojištění v České republice.
 MONIKA PLÁŠILOVÁ, 

HLAVNÍ SESTRA, RHG SPOL. S R. O.

Očkování proti covid-19 pokračuje

Nad dodržováním rychlosti 
budou bdít další kamery

ÚŘEDNÍ HODINY

ÚŘEDNÍ DNY pondělí a středa úterý čtvrtek pátek

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

12:00–15:00

Infocentrum, podatelna* 08:00–18:00 08:00–18:00 08:00–18:00  08:00–14:00

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

Pokladna 08:00–12:00   
12:45–17:00

08:00–11:00   
08:00–11:15 
12:00–15:00

08:00–11:00  

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

08:00–11:15 
12:00–15:00

PROVOZ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ MĚÚ

ÚŘEDNÍ DNY pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek

Vjezd/výjezd
vjezd 

7:45–17:30
výjezd

do 18:00
vjezd 

7:45–13:30
výjezd

do 14:00

 1. hodina: Z D A R M A  Každá další započatá hodina: 30 Kč/hod.  Maximální denní částka: 200 Kč  Ztráta parkovacího 
 lístku: 200 Kč  Úhradu parkovného proveďte v RECEPCI MěÚ (přízemí) * INFOCENTRUM - TEL.: 315 739 811. 

4. 10. 2022

Zátiší – sídliště

5. 10. 2022

Zátiší - parkoviště I., J. Palacha, Dvořákovo nám., 
Rubešova

7. 10. 2022

Masarykova,  U Cukrovaru -  II. část - od Fortuny po 
penzion

11. 10. 2022

Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Ježkova, Čechova  
(od Vrchlického po Tomkovu), Zátiší – parkoviště II, 
V Zátiší  

12. 10. 2022

Hakenova, Družstevní, nám. Mládežníků, Cesta 
brigádníků, J. Wolkera, K. Čapka

14. 10. 2022 

Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova

18. 10. 2022

Nerudova, Štefánikova, U Cukrovaru - IV. část 
(parkoviště od č. p. 1067 do 1070)

19. 10. 2022

B. Němcové, Vodárenská, Seifertova - sídliště, nám.  
J. Seiferta, Krakovská

21. 10. 2022

Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Máchova 1/2, Alšova 
1/2, Šmeralova, škola Třebízského, Předmostí

25. 10. 2022

Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny, Klicperova, 
sídliště Minice

26. 10. 2022

M. Majerové, U Cukrovaru - III. část – parkoviště č. p. 
1088–1071, U Cukrovaru + parkoviště, Lutovítova

27. 10. 2022

Sladkovského, U Cukrovaru -  I. část (Tyršova a podél 
č. p. 1063–1066), parkoviště Chelčického, parkoviště 
U Jízku

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby 
respektovali přechodné dopravní značení a přispěli tak 
k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektování 
dopravního značení bude řešeno ve spolupráci 
s městskou policií odtažením vozidla. Plán může být 
operativně měněn, o čemž budou obyvatelé včas 
informováni dopravním značením.
Ostatní ulice byly udržovány průběžně a budou i nadále 
udržovány dle rozpisu.

PLÁN PODZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA
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Vedle kina vzniká krásná restaurace

Blíží se přestavba budovy bývalého  
pivovaru na kulturní centrum

Rekonstrukce poslední části  
náměstí má naději na dotaci 

Jak už mnozí, ze Zpravodaje, víte, město se fi-
nančně spolupodílí na rekonstrukci krušovic-
ké Šalandy v blízkosti KD Vltava v Lobečku.
Restaurace Šalanda vzniká v prostoru, který 
je v majetku města. Před započetím prací 
vznikla dohoda mezi městem a soukromým 
investorem (panem Fučíkem), že jako provo-
zovatel restaurace investuje šest milionů do 
jejích prostor, poté město investuje dalších 
šest milionů do majetku, který je pevnou 
součástí budovy – rozvody, okna, stavební 

činnosti. „Soukromý investor tedy finančně 
pokryje veškeré vnitřní vybavení včetně ku-
chyně (v hodnotě cca 13 mil. Kč), navíc ob-
jekt zvelebí i navenek (např. schodiště),“ do-
dala k projektu Marcela Horčičková, vedoucí 
Odboru realizace investic a správa majetku 
MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Předpokládaný termín otevření je říjen 
2022 (spíše druhá polovina). Výsledkem 
bude reprezentativní prostor, který v Kra-
lupech dlouhodobě chyběl.

Před časem jsme vás informovali o zámě-
ru přestavby bývalého pivovaru na kulturní 
centrum, v jaké fázi je nyní projekt? Měst-
ský úřad má pravomocné stavební povole-
ní, 12. 9. zastupitelstvo schválilo zadávací 
dokumentaci a vypsání výběrového řízení 
na realizaci přestavby pivovaru, která byla 
projektanty vyčíslena na 420 mil. Kč bez 
DPH. „Když půjde vše dle plánu, nebudou 

problémy s odvoláním, do konce roku by se 
mohla podepsat smlouva se zhotovitelem. 
Na jaře roku 2023 by mohlo začít město 
stavět,“ sdělila k rekonstrukci objektu Mar-
cela Horčičková, vedoucí Odboru realizace 
investic a správy majetku MěÚ Kralupy n. Vlt. 
Následná výstavba potrvá 24 měsíců. V bu-
dově vznikne knihovna, ZUŠ, DDM, výstavní 
sál muzea, minipivovar, restaurace a kavár-

Velká část náměstí Palackého je v novém 
hávu, chybí jen poslední malá část, čtvrtá 
etapa v ulici Husova a Jungmannova. Jaký 
je výhled dokončení? Město chtělo dokončit 
rekonstrukci v roce 2022, ale jelikož se na-
skytla možnost dotace, byl projekt odložen 

na další rok. „Aktuálně usilujeme o dotaci, 
pokud bude přidělena, v roce 2023 může 
začít rekonstrukce, pokud dotace nevyjde, 
je otázkou, zda na rekonstrukci zbydou fi-
nanční prostředky, jestli je město nebude 
muset použít na pokrytí nákladů za stále 

■ Jedním z úkolů města je pečovat 
o svůj stávající mobiliář, aby sloužil 
občanům co nejlépe a nejdéle, 
k tomu patří i pravidelné kontroly 
konstrukcí. Čas od času je třeba 
něco opravit. Na rekonstrukční 
práce většího rozsahu najímá město 
externí firmy, ty menší zvládne 
s využitím zdejších technických 
služeb, na jednu z posledních 
realizací se podíváme blíže...  

P éči o lávku přes Zákolanský potok od-
startoval podnět občana, zábradlí láv-

ky se mu zdálo křivé, kritika zněla i směrem 
k navazující cestičce, která byla po dešti 
často pod vodou. Město tedy zajistilo kon-
trolu lávky statikem, ten však nevyhodnotil 
stav jako nebezpečný, problém identifiko-
val jen v konstrukčním provedení zábradlí, 
které bylo třeba upravit tak, aby bylo v sou-

ladu s normou (bylo třeba vytvořit svislé 
zábradlí s dostatečně malými rozestupy, 
kterými neprojde dětské tělo). Dále se měly 
obnovit nátěry a opravit staré zídky, aby se 
prodloužila životnost konstrukce. 

Technické služby města Kralup přistou-
pily k opravě lávky. „Lávku jsme odvezli 
k nám, dali jsme jí nový odolný nátěr, ošet-
řili ji, zkrátili na požadovaný rozměr, udě-
lali nové zábradlí. Pro rekonstrukci jsme 
využili zbytky černého zábradlí, co se po-
užívalo jinde ve městě,“ podotkl k průběhu 
prací Luboš Němec, ředitel TSM Kralupy. 

Lávka byla otevřena po dvouměsíční uza-
vírce těsně před počátkem školního roku, 

aby ji mohli využívat školáci i pracující. Ně-
které části oprav probíhaly do konce září, 
ty však nebránily bezpečnému provozu. 
K lávce vede nově mlatová cesta, která již 
nebude plná vody.
„Domnívám se, že lávka nebyla pro toto 

konkrétní místo určena, byla totiž rozměro-
vě o dost delší (cca o dva metry). Pravděpo-
dobně to bylo tak, že zdejší velká firma vy-
řazovala lávku, pro kterou se našlo využití 
zde,“ komentoval dřívější situaci ředitel TSM. 

Z finančního hlediska nešlo o velký zásah 
do rozpočtu, bylo třeba uhradit nátěry, pře-
pravu konstrukce jeřábem, beton, omítky 
a práci zaměstnanců. Tyto náklady nepře-
kročily 180 tis. Kč. Lávka by měla sloužit 
občanům dalších 50 let, i vzhledem k její-
mu novému zajištění proti vlhkosti. 

O její proměně se můžete přesvědčit na 
vlastní oči při procházce do těchto končin...

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Staronová lávka opět spojuje Minické s Mikovickými

na. Vedle krušovické Šalandy tak bude ve 
městě další reprezentativní místo pro po-
sezení s váženými hosty či přáteli.  

Rozhovor  
na téma investic

Vizualizace 
kulturního centra.

Lávka po rekonstrukci.
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vyšší cenu energií,“ doplnila Marcela Hor-
čičková, vedoucí Odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou.  ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Interiér budoucí 
Šalandy.
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V sobotu 10. září 2022 proběhly oslavy 
120 let od povýšení Kralup na měs-

to. Na Palackého náměstí čekal návštěv-
níky pestrý kulturní program. 
Kromě hudebního festivalu, na 
němž se představilo několik zná-
mých těles (NEZMAŘI, GAUDE-
AMUS – folklorní soubor VŠE 
Praha, VOXEL, PORTLESS), se 
diváci mohli kochat vystoupe-
ním DDM Kralupy či Dechové-
ho orchestru ZUŠ Kralupanka. Nejmenší 
návštěvníci se těšili z  dílniček, fotoboxu 
či filmového kvízu. Zajímavou podívanou 
nabídla i výstava výtvarných prací žáků 

z projektu Evropa 2050, které byly v ten-
to den slavnostně vyhodnoceny a patřičně 
oceněny. Oceňování nezůstalo jen u dětí, 

v rámci slavnostního večera by-
ly předány ceny starosty kolek-
tivům, jednotlivcům a uděleno 
jedno čestné občanství.

Neméně podstatné výročí se 
týkalo vzpomínek na uplynuvších 
dvacet let od ničivých povodní. 
Akce se zúčastnili mnozí přímí 

aktéři. V ZŠ Komenského se v rámci dne 
otevřených dveří konala výstava „Povodně 
s nadhledem“. Nechyběly workshopy a hry 
spojené s vodním živlem. 

C eny starosty uděluje hlava města tra-
dičně každý rok, ale vlivem covidové 

přestávky měl současný starosta Marek 
Czechmann premiéru. O to pečlivěji prav-
děpodobně vybíral skupiny a jednotlivce. 
Jeho rozhodování z části ovlivnilo právě 
dění kolem pandemie a aktuálně také vál-
ky na Ukrajině.

ASČR – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
KRALUPY NAD VLTAVOU
Zdravotnická záchranná služba Asociace 
samaritánů ČR zahájila v Kralupech pro-
voz 1. ledna 1994. Předtím zajišťovala neod-
kladnou péči pouze jediná výjezdová skupi-
na Zdravotnické záchranné služby Mělník. 
Ta operovala na celém okrese, proto byla její 
dojezdová doba mnohdy nepřijatelně dlouhá.

V nepřetržitém provozu pracuje osobní 
vůz rychlé lékařské pomoci s posádkou ve 
složení lékař a řidič záchranář + velký vůz 
(ambulance) s posádkou ve složení sestra 
specialistka a řidič záchranář. Pracují v tzv. 
setkávacím systému, to znamená, že vět-
šina nemocných je po ošetření lékařem na 
místě doprovázena do zdravotnického za-

řízení sestrou a lékař je tak volný pro další 
akutní zásah. Posádky kralupské záchran-
né služby spolupracují s okolními jednot-
kami a vzájemně si pomáhají vykrýt území 
tak, aby vždy byly u pacienta do 15 minut 
od nahlášení výzvy. 

V současné době mají Kralupy a Slaný 
k dispozici  25 lékařů,  42 zdravotnických 
záchranářů a 42 řidičů. 

CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU 

Charita poskytuje šest registrovaných soci-
álních služeb rodinám s dětmi, osobám bez 
přístřeší, osobám v krizi a dětem i mládeži 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je 
nejvýznamnějším poskytovatelem pomoci 
v regionu. 

Velký dík patří (podle slov ředitelky) dob-
rovolníkům, kteří právě v těžkých chvílích 
nabídnou pomoc a zcela nezištně i s vlast-
ními výdaji ochotně pomáhají - např. jazy-
kové kurzy pro Ukrajince, třídění a rozvoz 
materiální pomoci vlastními prostředky 
apod.

„Dávám lidem svobodu a svobodu chci i pro sebe“, řekl 
František Masařík, jeden z oceněných starostou města
■ Sobota 10. září byla plná vzpomínek na povodně před 20 lety a také 
oslav 120 let města Kralupy nad Vltavou. Slavnostní večer na kralupské 
radnici věnovaný mimořádným oceněním završil celý oficiální program.

Oceněny byly také dva hasičské sbory. 
A jak nám potvrdili starostové obou sborů: 
být členem dobrovolného hasičstva obná-
ší velké obětování svého volného času i na 
úkor vlastní rodiny. Pro mnohé to není jen 
koníček, nýbrž i poslání.

 
SDH a JSDH Kralupy nad Vltavou

V roce 1882 v tehdejším městysu Kralupy 
nad Vltavou vznikl první sbor dobrovol-
ných hasičů. 

Po 140 letech má SDH 89 členů, jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů jako aktivní 
proškolená složka má 25 členů a 31 malých 
„soptíků“, kteří navštěvují hasičský kroužek. 
V roce 2021 byla povolána ke 107 mimo-
řádným událostem a k dnešnímu dni za 
rok 2022 byla povolána již celkem 69krát.

SDH a JSDH Minice

Oslavy 120 let od povýšení Kralup na město

Fotogalerie po načtení QR kódu.
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Kulturní program 
na náměstí.
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Minický sbor dobrovolných hasičů byl za-
ložen v roce 1928. 

V současnosti má 91 členů. Mezi největší 
zásahy, na jejichž likvidaci se minická vý-
jezdová jednotka podílela, jsou bezpochyby 
obě povodně (2002 a 2013), požáry velké-
ho rozsahu jako např. požár výrobní haly 
Nowaco v Kralupech (2020), požár Domo-
va Alzheimer v Roztokách u Prahy (2022), 
anebo nedávné a vleklé vzplanutí skládky 
v areálu kovošrotu v Kralupech. 

Spolek přátel Josefa Švejka 
v Kralupech – ŠVEJKOLOGOVÉ
Čtveřice kralupských fanoušků literár-
ní tvorby Jaroslava Haška založila v roce 
2014, kdy si celý svět připomínal sté vý-
ročí první světové války, zcela neformální 
„Spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka 
v Kralupech“. Neboli „stolní společnost“, 
jak spolek sami nazývají.

Zakládajícími členy slavné a legendární 
G4 byli: Kamil Hainc, Václav Gabriel, Jan 
Felix a Miroslav Sitař. V současnosti je spo-
lek tvořen nikdy nesečteným počtem členů.

Socha Švejka k naší velké radosti stojí, 
tedy spíše sedí a místní švejkologové ne-
usínají na vavřínech a dále pořádají různé 
společenské akce. Přispívají tak k setkávání 
kralupských občanů. 

Pozn. Na slavnostní večer dorazila 
i vnučka spisovatele Jaroslava Haška, Bar-
bara Freslová (viz foto).

SENIOR MINICHOR
Smysl pro humor, radost z potkávání se 
a smysluplné využití volného času senio-
rů, to je kralupský sbor Senior Minichor.

Založen byl v roce 2007 a od té doby fun-
guje pod vedením bývalého starosty města 
Pavla Rynta. Členové a členky (těch je mno-
hem více) sboru mají v repertoáru přes 400 
písní, většinou ve dvojhlasné úpravě. Haš-
lerovy písně, celá kabaretní pásma nebo 
oblíbené písničky Josefa Švejka, kterými 
sbor podpořil záměr švejkologů k instalaci 
sochy ve městě. 

DVOŘÁKŮV KOMORNÍ SBOR
Sbor si nese prvenství jediného smíšeného 
sboru dospělých v Kralupech. Byl založen 
v roce 1998. Repertoár tvoří skladby z ob-
dobí baroka, renesance i klasicismu. Rádi 
zpívají i gospelové, jazzové a popové sklad-
by. Během roku několikrát koncertují, a to 
i v Německu, v Maďarsku, nebo Francii. 

A důležitý vzkaz pro tenory, barytony, 
nebo basy: sbor přijímá no  vé členy, ano, 
především mužské hlasy jim chybí. 

FRANTIŠEK MASAŘÍK,
– farář Římsko-katolické farnosti Kralupy 
nad Vltavou. 

Poprosila jsem před slavnostním veče-
rem pana faráře o pár slov, která by jeho 

osobu, jeho osobnost, nejlépe vystihovala. 
A přišla mi odpověď: 
„Chcete krátkou charakteristiku. Ale to 

je vážně obtížné. Navíc, jsem velmi nudný 
a průměrný člověk. Nechápu také, proč 
bych měl dostat ocenění. Nikdy jsem nic 
podobného nezažil. Vlastně ano. Ocenil 
mě pan hrobník z kralupského hřbitova. 
Po jednom funuse mi na kleriku připnul 
krásný odznak budovatele města Kralup 
a ten odznak se mi velmi líbí, takže vlastně 
už žádné odznaky a ocenění nepotřebuji. 
Nakonec, víte, Pán Ježíš říká: »„Už dostali 
svou odměnu.» Já se nechci charakteri-
zovat. Dávám lidem svobodu a svobodu 
chci i pro sebe. Osobně si myslím, že krom 
modlitby a obětí mší svatých pro město 
nedělám nic. To je vše a prosím, odpusťte 
mi moji otevřenost.“

Svou skromností pan farář doslova dojal 
publikum i starostu města. 

HANA BOZDĚCHOVÁ

Udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ města Kralupy nad Vltavou bylo vyvrcholením celého večera 
Získal jej profesor Pražské konzervatoře Václav Mazáček 
za jeho 45leté působení a vedení Komorního orchestru 
Dvořákova kraje a za jeho celoživotní přínos v oblasti 
hudby a reprezentaci města Kralupy nad Vltavou.

Václav Mazáček hraje na klavír, varhany, učil se i na 
lesní roh a vynikal ve hře na bicí nástroje. Přes pade-
sát let je profesorem na Pražské konzervatoři a od ro-
ku 2011 učí i na HAMU. Také je dlouholetým členem 
České filharmonie, kterou několikrát dirigoval. 

Založil Komorní orchestr Dvořákova kraje a od roku 
1976 jej vede. Vystupují i v zahraničí.

Za 46 let provedl přes 700 koncertů a uvedl přes 
300 skladeb, z nichž mnohé upravil.

Přes veškeré velké časové vytížení si vždy našel čas 
a přes 45 let zůstal věrný Komornímu orchestru Dvo-
řákova kraje a městu Kralupy.

Lásku k hudbě zdědil po svém otci a předává ji ve 
své rodině dále. Jeho dcera Veronika Sedláčková je 
zástupkyní ředitele ZUŠ Kralupy a jeho vnuk Jan po 
něm letos převzal vedení orchestru. 

Večer naplněný úsměvy, cenami, květinami, možná 
i slzičkou štěstí. 

Pro starostu Marka Czechmanna to byla premiéra 
a zároveň i derniéra, protože se rozhodl letos již ne-
kandidovat a předat vedení města svému nástupci.

Motto 
Františka Masaříka:

„VYUŽIJTE KAŽDOU VTEŘINU“,
 protože v každé chvíli zažíváme 
věčnost, kéž by byla dobrá, kéž 
bychom ten svůj život naplnili 

dobrými skutky, poněvadž 
kdo žije sám pro sebe, není 

šťastný.
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R egionální výtvarná soutěž byla určena 
pro žáky základních škol v ORP Kralu-

py. Žáci v této soutěži představili své ideál-
ní vize Kralup v roce 2050 jako města, ve 
kterém by chtěli žít v období své dospělosti. 
Cílem projektu byl aktivní dialog a zamy-
šlení se s žáky nad tématy, která jsou pro 
dnešní mládež důležitá a současně klíčová 
pro udržitelný rozvoj Kralup. 
„Do projektu se zapojilo 16 zemí Evropy 

a zájem o aktivní účast projevují i země mi-
mo evropský kontinent. Jsme potěšeni, že 
jednou z akcí projektu je výstava Evropa, 
ve které chci žít. Kralupy v roce 2050,“ po-
dotkla Eva Nytrová, market. řed. W&ART, 
z. s., na slavnostním vyhlášení v Kralupech, 
které proběhlo 10. 9. 2022 v rámci oslav 
120. výročí založení města. 

A jak soutěž dopadla?
Kromě výtvarných prací porota udělila i 
zvláštní cenu za „videa“, která natočili žáci 
ZŠ Václava Havla a  ZŠ Komenského. Děti 
ve videích udělaly anketu mezi občany, aby 
zjistily, co jim ve městě chybí. 

Co bude dál? 
Žáci, kteří kralupskou odnož soutěže vy-
hráli, dostali pamětní listy k projektu, ma-
jí navíc naději, že se z jejich prací vytvoří 

série poštovních známek, které jsou mezi 
filatelisty velmi žádané. 

Výstava všech prací je k vidění v ZŠ Ko-
menského od 10. 9., potrvá dva měsíce. 

Dětské práce budou po volbách předá-
ny novému zastupitelstvu, aby se mohlo 
v rámci dalších plánů na rozvoj města dět-
mi inspirovat :).

A co proběhne v rámci celostátního kola? 
22. 11. 2022 proběhne závěrečná konfe-
rence a vernisáž evropské výstavy Evropa 
2050 v Karolinu Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Pozvánku na tuto akci obdrží i výherci 
kralupské části soutěže. 

Držme dětem palce ;).
ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

„Původní myšlenka na založení školy tohoto 
typu sahá 10 let zpět, kdy jsem měla možnost 
sledovat zrod podobné školy za Prahou. Je-
jich vzdělávací koncept mě nadchl, jak pra-
cují s jednotlivými dětmi, s rodinou jako cel-
kem a mají vysokou úroveň vzdělání, to jsem 
si vždy přála pro svoje děti,“ dodala Kateřina 
Brandýská, zakladatelka školy Movere. 

Škola se nachází v zrekonstruovaných 
prostorách na začátku Přemyslovy ulice. 
Přestavba proběhla velmi rychle, započa-
la na konci března, na konci června se již 
kolaudovaly velké stavební práce, prázdni-
ny byly vyčleněny dodělávkám a úpravám 
venkovního prostoru. 

Movere zahájilo rok malou zahradní os-

lavou, každé dítě bylo osobně uvítáno. Prv-
ní třídu navštěvuje 11 dětí, druhá a třetí 
je spojená, chodí do ní devět dětí, 4. a 5. 
třídu tvoří deset žáků. Součástí školy je i 
dětská skupina pro děti od dvou let a ma-
teřská škola. 

„Naše škola je založena na osobním pří-
stupu. U nás má každý žák svého tutora, 
který jej bude vést jeho školní docházkou, 
podporovat jeho osobní růst, každé tři týd-
ny budou společně řešit, jak se mu ve ško-
le daří. Navíc máme na každý měsíc jedno 
etické téma – spravedlnost, trpělivost, štěstí, 
pracovitost a další,“ doplnila k odlišnostem 
výuky Romana Ondráčková, ředitelka školy. 

Motivací rodičů pro umístění dítěte do 
školy Movere byl především důraz na osob-
ností rozvoj dítěte. Možnosti alternativní 
školky či dětské skupiny využili i rodiče 
z okolí Kralup, jejichž děti se z důvodu věku 
nedostaly do klasické školky.  

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Movere rozšířila řady kralupských základních škol
■ Prvního září otevřela školákům dveře i zbrusu nová škola, MOVERE. M jako motivace, O jako osobní vedení dětí, 
V jako vzdělání, E jako etika, R jako rodina a E jako empatie. Jak název sám napovídá (MOVERE – latinsky hýbat 
se), nejde o školu zažitého konceptu, ale takového, který umožňuje proudění inovativních postupů v kruhu učitelů, 
rodičů a dětí, což je možné i díky menšímu počtu žáků ve třídě.

■ Jak jsme vás informovali v červnovém vydání KZ, W&ART z. s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká 
centra ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou a Základní školou Komenského vyhlásili regionální výtvarnou 
soutěž „Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050“, která je součástí celoevropského projektu „Evropa, ve které 
chci žít: Evropa v roce 2050“. 

Žačky ZŠ Komenského a ZŠ Třebízského budou 
reprezentovat Kralupy v projektu Evropa 2050 

1. místo 1. stupeň Vanesa Louthanová, ZŠ Komenského 
1. místo 2. stupeň Lenka Pocnerová, ZŠ Třebízského
2. místo 1. stupeň Nikola Duchková, Kateřina Kokošová, Ema Poláčková, Kášová, ZŠ Komenského
2. místo 2. stupeň Veronika Bečková, ZŠ Komenského 
3. místo 1. stupeň Jakub Kříž, ZŠ Václava Havla
3. místo 2. stupeň Matúš Ondovčák, Karel Krykorka, ZŠ Komenského
4. místo 1. stupeň Tadeáš Vávra, ZŠ Václava Havla
4. místo 2. stupeň Katarína Vislocká, ZŠ Komenského
5. místo 1. stupeň Michaela Fidranská a Markéta Tůmová, ZŠ Komenského
5. místo 2. stupeň Adéla Kohoutová, Mariana Doležálková, ZŠ Komenského
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■ Řadu let očekávaný obchvat Kralup zapříčinil archeologický výzkum na 
části jeho plánované trasy, hned za hranicemi města Kralupy, u nedalekého 
Debrna. Záchranný výzkum vedl Jan Bařinka ze společnosti Archaia z. ú. 
Pojďme si tedy společně odkrýt taje, které zem po dlouhé roky ukrývala…

Archeologický výzkum u Debrna odkryl cenné artefakty

N aši předkové sídlili v blízkosti živo-
tadárného turského potoka (viz his-

torická mapka). V oblasti tohoto starého 
sídelního prostoru se tedy dala snadno 
předpokládat polykulturní lokalita. Po 
předcích zůstalo pod ornicí ukryto množ-
ství pozůstatků. Realizovaly se zde nálezy 
od mladšího neolitu (mladší doby kamen-
né) po raný středověk. Našlo se i několik 
situací z kultury jordanovské a kultury 
nálevkovitých pohárů, obě spadají do ob-
dobí staršího eneolitu (pozdní doby ka-
menné).
„Objevili jsme i ojedinělé hroby kultury 

se šňůrovou keramikou, přičemž gró z do-
by pravěké klademe do období mladšího 
a pozdního bronzu – tedy kultury knovíz-
ské a štítarské. Dále jsme našli rozsáhlé 
sídliště, několik stovek archeologických 
situací od zásobnic po hliníky a sídlištní 
jámy. Nejmladší období, které jsme zde za-
chytili, je období raného středověku (9.-11. 
stol.), objevili jsme zde 30 hrobů, dalších 10 
jsme našli v druhotně použitých jámách 

(původně zásobnicích),“ doplnil k nálezům 
Jan Bařinka. 

Jaké artefakty a ekofakty byly nalezeny?
Z keramických artefaktů to byl větší soubor 
celých nádob (25-30 kusů), byly umístěny 
v různých situacích v jednotlivých jámách 
nebo hrobech. Dále byl nalezen kus zlatého 
drátu, který sloužil zřejmě jako polotovar 
pro výrobu náušnic, prstýnků apod. Našly 
se i bronzové industrie, knovízské jehlice, 
náramek, jedna broušená industrie a brou-
šené kamenné sekyrky z různých časových 
období.

V rámci zkoumaného prostoru bylo ob-
jeveno několik komunikací – středověká 
a novověká, zánik je datován do poloviny 
19. století, kdy vznikl moderní systém cest, 
který funguje až do dneška. 

Druhá cesta kopíruje směr středověké 
a novověké cesty, je předpoklad, že jde o pra-
věkou komunikaci. K určení doby vzniku po-
sloužila stratigrafie. Sice z cesty chybí nále-
zový materiál, ale vzhledem k tomu, že byla 

provedena optická luminiscence, je možné, 
že se zadaří sedimenty zadatovat, aby bylo 
možné určit také stáří zániku komunikace. 
Předběžné zhodnocení významu je tedy pře-
devším prostorové z hlediska doplnění mapy 
pravěkého osídlení.

Důležitý objev, který zde byl proveden, je 
raně středověké pohřebiště, o kterém byly 
v souvislosti s tímto místem již dříve zmín-
ky, byla tedy jistá predikce nálezu… První 
zprávy o konání pohřbů v raném středově-
ku na tomto místě byly z přelomu 19. a 20. 
století. Část tohoto nálezového fondu je již 
ve sbírkách Národního muzea. Našel se 
soubor 40 raně středověkých hrobů před-
běžně datovaných do konce 9. až začátku 
11. století. V rámci pohřebiště byla nalezena 
i jedna zajímavost – jedná se o druhotně 
přemístěné lidské ostatky, které souvisely 
s nalezením pohřebiště v 19. a 20. století, 
našly se tři hrobové jámy, kde se nacházelo 
větší množství jedinců, kteří nebyli uloženi 
v anatomické poloze, výzkum předpokládá, 
že tyto ostatky zde pietně přepohřbili lidé, 
kteří zde těžili hlínu na výrobu cihel. 

Více informací o nálezech je možné na-
čerpat na webu archeologického výzkumu 
(www.archaiapraha.cz). Vzhledem k tomu, 
že jde o záchranný archeologický výzkum, 
který souvisí s dalšími pracemi na přípravě 
propojky dálnice D7-D8, budeme vás o no-
vých zajímavostech a lokalitách nalezišť 
průběžně informovat.

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA
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KOMENTÁŘ ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ A BYTOVÉ 
KOMISE MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU:
„Zdravotnictví a zdravotní péče není v kompetenci města a jeho samosprávy. Zdravot-
ní pojišťovny a kraje mají příslušnou zodpovědnost. Pojištěnec nahlásí svou potřebu 
své zdravotní pojišťovně, ta by mu měla lékaře sehnat. V případě nespokojenosti si 
může na zdravotní pojišťovnu stěžovat na kraji.
Město k tomuto problému nemá ani žádná reálná data. Kolik lidí, proč a jakého lé-
kaře shání, kde bydlí a kde mají trvalé bydliště? Prvním krokem města by tedy mělo 
být zjištění reálného stavu. Zcela jistě se tomu na zasedání komise budeme věnovat.“

VÁCLAV GABRIEL, EVA IVANOVÁ

VYJÁDŘENÍ PANA STAROSTY:
„Na obecní a městské úrovni se odráží státní politika, lékaři mají lepší podmínky v ji-
ných zemích, mladí odchází často do Německa.

Město nemá v tuto chvíli žádné vhodné prostory pro účel dalšího zdravotnického 
zařízení, všechny dosavadní prostory pro poskytování této péče (poliklinika u pošty, 
RHG, ordinace v Lobečku) jsou v soukromých rukách, je tedy na majiteli, aby dosta-
tečně motivoval lékaře, které má v nájmu. 

Ohledně pobídek pro nové lékaře. Město nedisponuje adekvátními byty, pokud se 
nějaký byt uvolní, je to malý sociální byt, který by zástup lékařů nepřilákal. 

Dostupná lékařská péče pro občany je v zájmu každého města, jak lékaře pomoci 
motivovat, bude jedním z úkolů pro nové zastupitelstvo.“ 

MAREK CZECHMANN,  STAROSTA

VYJÁDŘENÍ VZP:
V okrese Mělník je situace stabilní jak v ambulantní, tak i primární péči. V současné 
době neevidujeme zvýšenou poptávku ze strany našich pojištěnců na zajištění zdra-
votní péče v této oblasti.

 Pokud klient přijde o lékaře a sám při hledání nového neuspěje, může se s žádostí 
o pomoc obrátit na klientské pracoviště VZP nebo kontaktovat naši informační linku VZP. 
V případě, že se některý z pojištěnců na pojišťovnu obrátí, řeší pojišťovna situaci aktivně 
všemi dostupnými cestami. Pojištěnec se také může obrátit na Českou lékařskou komo-
ru a Českou stomatologickou komoru. Klienti také mohou využít vyhledavač na webových 
stránkách VZP, kde jsou kontakty na všechny ordinace, které mají s VZP smlouvu apod. 
Konečné rozhodnutí, zda bude konkrétní klient registrován, je ale samozřejmě jen a pou-
ze v kompetenci lékaře, s ohledem na jeho aktuální možnosti a kapacity.

 Dostupnost kvalitní péče pro klienty VZP je pro pojišťovnu prioritou, a proto v zá-
jmu zlepšení organizace zdravotní péče a zajištění dostupnosti zdravotních služeb 
provádí pravidelné analýzy sítě. Pro zajištění dostupnosti primární péče využívá VZP 
všech dostupných a zákonných možností. V případě nedostatečně zajištěné péče ini-
ciuje vyhlášení výběrového řízení na krajském úřadu. 

 V neposlední řadě Všeobecná zdravotní pojišťovna motivuje stávající i nové lékaře 
k registraci dalších pacientů do péče a k rozšiřování ordinačních hodin, také finančně 
v rámci svých bonifikačních programů. VZP má pro jednotlivé odbornosti široké spek-
trem konkrétních bonifikačních programů. Programy jsou určené zejména ordinacím 
primární péče, přičemž podpora dostupnosti je jedním z klíčových témat.

 Vzhledem k celkovému nedostatku lékařů některých odborností v rámci celé 
ČR,  VZP děkuje všem obcím, resp. místním samosprávám za vytváření příznivých 

Hydepark, prostor pro vyjádření/dotazy občanů
■ Na sociálních sítích města se čas od času vyskytují stížnosti, že je v Kralupech málo lékařů, že stávající praktičtí 
lékaři neberou nové pacienty... Kdo má v kompetenci situaci řešit? Přečtěte si vyjádření naší zdravotní komise, 
našeho pana starosty, VZP či náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví...

V Kralupech 
chybí lékaři. 
Najdeme nové?

K ralupy trápí úbytek lékařů. Z ORL se 
chystá do důchodu pan doktor Ptáč-

ník, praktičtí lékaři mají plno, to stejné zu-
baři, nefunguje pohotovost. Naštěstí svou 
ordinaci znovu otevřel náš pan chirurg, 
doktor Syrový, ať mu dobře slouží zdraví, 
potřebujeme ho.

Jak můžeme stávající neuspokojivou si-
tuaci řešit? Může nějak pomoci radnice? 
Já věřím, že ano. Zázračný recept ovšem 
neexistuje. Jsme, v tomto případě, bohužel, 
příliš blízko Prahy, která svou přitažlivou 
silou nasává kvalifikované odborníky, lé-

kaře nevyjímaje. Přesto nesmíme sedět se 
založenýma rukama.

Jednou z možností je vyjednat pravidelné 
ordinační hodiny pro lékaře z Prahy či jiných 
měst, kteří by měli otevřeno třeba jeden až 
dva dny v týdnu. Podobně můžeme navá-
zat spolupráci s mladými lékaři, čerstvými 
absolventy či mediky, kterým by město po-
skytlo zázemí, a to i v součinnosti s kralup-
skou nemocnicí. O této možnosti jsem jed-
nal s panem doktorem Zdeňkem Mrozkem, 
který vykovává funkci viceprezidenta České 
lékařské komory (ČLK). Slíbil, že prověří 

možnost, jestli by do Kralup mohli dojíždět 
mladí lékaři z fakultní nemocnice. 

Přilákat lékaře bude vyžadovat urči-
té pobídky. Může to být služební byt, ale 
i prostory pro zřízení ordinace, případně 
jiné benefity. To jsou samozřejmě nemalé 
potenciální výdaje z městského rozpočtu. 
Nicméně pokud chceme situaci skutečně 
řešit, nezbývá, než se zamyslet i nad těmi-
to možnostmi. Je to totiž otázka priorit a já 
věřím, že se těmito záležitostmi bude příští 
zastupitelstvo seriózně zabývat.

TELMAN NERSISJAN, ČLEN REDAKČNÍ RADY KZ



T erénní pracovníci se ve městě pohybují 
každý týden (vždy v pondělí a čtvrtek). 

S klienty pracují na základě principu Harm 
Reduction, tedy snižování rizik. V praxi to 
například znamená, že výměnou injekč-
ních stříkaček a bezpečnou likvidací těch 
použitých, chrání jak zdraví klientů, tak 
i veřejnosti. Dalším nástrojem jsou testy na 
protilátky infekčních nemocí. „Motivujeme 
klienty k testování na infekční nemoci, jako 
jsou hepatitida typu C nebo virus HIV. Kli-
enty zároveň edukujeme ohledně přenosu 
jednotlivých nemocí, v oblasti předcháze-
ní rizik a způsobů léčby. Tím zamezujeme 
vzniku, případně šíření těchto chorob,“ ří-
ká Tereza Sedláková, kontaktní pracovnice 
pro Kralupy nad Vltavou. Pracovníci však 
poskytují i další služby, jako například od-
borné sociální poradenství. Motivují kli-
enty ke změně životního stylu, pomáhají 
najít vhodnou formu léčby a zařídit vše po-
třebné. „S klienty otevíráme téma náhle-
du na jejich životní situaci, část z nich si 

přeje a plánuje v budoucnosti s užíváním 
přestat. V takovou chvíli klienty podpo-
rujeme a pracujeme na posílení motiva-
ce a udržení klienta v co možná nejlepším 
tělesném a duševním zdraví do doby, než 
se rozhodnou tento krok udělat,“ pokračuje 
T. Sedláková. 

V rámci terénní práce je věnována po-
zornost také osobám, které s návykový-
mi látkami experimentují. Jedná se pře-
devším o mladé lidi, kteří mají zkušenost 
s konopnými drogami, syntetickými dro-
gami a neuváženou kombinací těchto lá-
tek spolu s alkoholem či léčivy. „Mladé li-
di v terénu oslovujeme a otevřeně s nimi 
mluvíme o jejich zkušenostech, upozor-
ňujeme na negativní účinky jednotlivých 
látek a rizika spojená s jejich kombinací. 
Motivujeme je přistupovat k experimen-

tování co nejzodpovědněji, což zname-
ná přemýšlet, plánovat a informovat se,“ 
vysvětluje pracovnice centra a zároveň 
dodává: „Tito lidé jsou za kontakt s ná-
mi vděční a nezřídka se od návykových 
látek dostáváme k dalším tématům jako 
jsou náročné mezilidské vztahy, nejasné 
představy o budoucnosti a duševní zdra-
ví. Dokážeme pak poskytnout krizovou 
intervenci či odkázat na nejvhodnější ná-
vaznou službu.“ Závěrem pak dodává, že: 
„Veškeré služby jsou poskytovány zdarma 
a anonymně, tedy bez nutnosti sdělovat 
osobní údaje. Naše služby fungují mimo 
jiné i díky finanční podpoře města Kralu-
py nad Vltavou, které si vážíme. V přípa-
dě potřeby je možné nás kontaktovat na 
telefonním čísle 704 975 599.“

ONDŘEJ ŠULC, DIS., 

VEDOUCÍ CENTRA TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE, SEMIRAMIS Z. Ú.

VEDOUCÍ KONTAKTNÍHO CENTRA MLADÁ 

BOLESLAV, SEMIRAMIS Z. Ú.

Nejde jen o výměnu injekčního materiálu
■ Již více než deset let působí v Kralupech nad Vltavou terénní pracovníci z Centra terénních programů 
Středočeského kraje organizace SEMIRAMIS z. ú. „Lidem ve vašem městě poskytují odborné sociální 
a adiktologické, tedy na závislostní chování zaměřené, služby. Pracují zejména s osobami užívajícími drogy 
rizikově, ale také s mladými lidmi, kteří začínají s drogami experimentovat,“ uvádí vedoucí centra Ondřej Šulc.

podmínek pro založení nových lékařských praxí. Řada obcí přistoupila například k mi-
nimalizaci nájmu, poskytnutí obecního bytu, příspěvku na vybavení ordinace apod., 
což následně vedlo k motivaci některých lékařů založit v místě ordinaci a přemístit do 
dané lokality i celou svou rodinu.

 VIKTORIE PLÍVOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ VZP

 
VYJÁDŘENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ:
Je nutné si uvědomit, že za síť poskytovatelů zdravotních služeb, tedy za její dostup-
nost, jsou zodpovědné jednotlivé zdravotní pojišťovny, tedy nejedná se o kompetenci 
krajů a možnosti krajů jsou tak velmi omezené. V případě, že nějaký občan potřebuje 
sehnat lékaře, je tak nutné, aby se obrátil na svou zdravotní pojišťovnu. Dostupnost 
zdravotních služeb je jednoznačně a závazně stanovena platnou právní úpravou; kon-
krétně jde o nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravot-
ních služeb. Toto nařízení stanoví maximální dojezdové doby, za jaké se pacient musí 
dostat k poskytovateli zdravotních služeb dané ambulantní nebo lůžkové odbornosti, 
např. u primární péče (všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, 
zubní lékař, gynekolog) je dojezdová doba 35 min., u kardiologie 60 min. atp.

Pravdou zůstává, že ani zdravotní pojišťovny nemohou lékaře „nutit“ k otevření pra-

xe tam, kde zrovna chybí, proto např. VZP se snaží lékaře finančně motivovat (zejména 
lékaře poskytující primární péči, kteří v některých oblastech nejvíce chybí). Pokud se 
lékaři zapojí do jejich programu a splní určitá kritéria, poskytuje jim určité finanční 
bonifikace (ohodnocení). 

Středočeský kraj nemá významnější motivační nástroje kromě podpory dopravní 
obslužnosti a základní infrastruktury na úrovni měst a obcí. Těmito motivačními ná-
stroji spíše disponují jednotlivá města a obce, které mohou „nalákat“ lékaře např. 
na symbolické nájemné ordinace, finanční výpomoc při pořízení vybavení ordinace, 
podporu bydlení atp., což, jak všichni víme, mnohdy nestačí. Současně je nutné si 
uvědomit, že zajištění dostupnosti lékařské péče není problémem pouze měst a obcí 
ve Středočeském kraji, ale jedná se o problém, s kterým bojují v menší či větší míře 
všechny kraje, proto je nutné tento problém řešit na centrální úrovni ve spolupráci se 
zdravotními pojišťovnami, o což se jako kraje samozřejmě snažíme. Ať už jde o zvýše-
ní plateb za jednotlivé výkony, bonifikace za otevření ordinace v menších městech či 
různé dotační programy. Např. Ministerstvo zdravotnictví v loňském roce podporovalo 
primární péči v rámci Programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou 
dostupností zdravotních služeb či Programu na podporu dostupnosti zdravotních slu-
žeb praktických lékařů. 

PAVEL PAVLÍK, 
NÁMĚSTEK HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
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D obrých zpráv není nikdy dost. Ta následující mi 
udělala dvojnásobnou radost. Podle analýzy, kte-

rou v červenci zveřejnil server Seznam Zprávy, patří Kra-
lupy nad Vltavou mezi města, kde se v Česku žije nejlé-
pe. Naše město obsadilo v pomyslném žebříčku krásné 
14. místo, což je (s ohledem na konkurenci všech ostat-
ních českých a moravských měst) vynikající zpráva.
Výzkumníci se při hodnocení zaměřili na šest oblastí, 
konkrétně na přírůstek a stáří obyvatel, podíl dětí na 
celkovém obyvatelstvu, bytovou výstavbu, průměrnou 
velikost obytných ploch a na podíl plochy volně přístup-

ných lesů v katastru obce. Kralupy bodovaly zejména 
díky podílu mladých lidí na celkové populaci, nepříliš 
vysokému úbytku obyvatel (ve srovnání s jinými městy) 
a také díky bytové výstavbě. 

Je jasné, že hodnotící kritéria nejsou všeříkající a že 
je musíme brát s rezervou. Přírodní podmínky a velikost 
lesních ploch jen tak nezměníme. Povzbuzující je však 
zpráva, že se v Kralupech daří mladým lidem, potažmo 
mladým rodinám s dětmi. Sám k nim patřím. Samozřej-
mě by teď mohla následovat sada argumentů, proč se 
výzkumníci pletou a že u nás nemají rodiny s dětmi na 

růžích ustláno, protože ceny bydlení rostou, chybí lé-
kaři, není dostatek míst ve školkách, trápí nás obchvat 
atd. Jenže ve kterém městě vše funguje ideálně? 

Osobně si myslím, že výsledek srovnání je pro naše 
město dobrou zprávou i pěknou vizitkou směrem ven. 
Kralupy se očividně rozvíjí. Se všemi těmi problémy se 
pak prostě musíme popasovat a hledat řešení. Přes noc 
se vše nevyřeší. 

TELMAN NERSISJAN, 

ČLEN REDAKČNÍ RADY KZ

Kralupy patří mezi města, kde se žije nejlépe
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Pane řediteli, jak dlouho působí 
Samaritáni v Kralupech? 
Od roku 1994, jejich zřizovatelem je Asocia-
ce samaritánů, což je nezisková organizace.  

Jakou zdravotní agendu pro naše město 
zajišťujete? 
Na základě smlouvy se Zdravotnickou zá-
chrannou službou Středočeského kraje, se 
sídlem na Kladně, zajišťujeme přednemoc-
niční neodkladnou péči, což jsou primární 
výjezdy k pacientům (kteří volají přes tís-
ňovou linku), přepravu pacientů v režimu 
neodkladné péče – transporty mezi dvě-
ma nemocnicemi, zdravotnickou dopravní 
službu. Jezdíme pro okres Mělník, Slaný, 
část Prahy-západ. Zdravotnicky zajišťuje-
me i kulturně-společenské akce města.  

Jak velký je kralupský tým, jaké je jeho 
složení, co se profesí týká?  
Pod Kralupy patří i výjezdové stanoviště 
Slaný, celkově máme 25 lékařů, 45 záchra-
nářů a 45 řidičů (včetně čtyř na dopravu 
nemocných). 

Netrápí vás nedostatek personálu? 
To je celorepublikový problém, který je po-
řád aktuální. Ohledně záchranářů – školy 
neprodukují tolik zdravotnických záchra-
nářů, kolik je třeba. Dle mého názoru je stu-
dium nelékařských zdravotnických oborů 
špatně nastaveno. Konkrétně obory zdra-
votnického záchranáře… Do škol je nabírá-
no málo adeptů, ale každá záchranná služba 
potřebuje erudované a kvalifikované záchra-
náře. To vede k přetahování těchto pracov-
níků ke konkurenci… Je to začarovaný kruh, 
ani si nemůžeme vybrat z více uchazečů, 
jsme rádi za každého člověka. S lékaři a ři-
diči je situace momentálně lepší.  

Kolik máte denně výjezdů?  
Zhruba 20. Na stanovišti je jedna posádka 
„řidič – lékař“, potom dvě auta v režimu 
„řidič – záchranář“. Lékařské auto udělá 
za den 3-4 výjezdy, zbylé dvě posádky ko-
lem osmi výjezdů za 24 hodin. Výjezdy se 
netýkají jen Kralup, jezdíme např. i na dál-
nici, do Velvar… 

 
Co dojezdové časy, daří se je dodržet 
i v rámci ucpaného centra města? 
Časy jsou dané ze zákona, daří se nám je 

plnit. Efektivitu dojezdů řídí kladenský dis-
pečink. Síť pokrytí je zde naštěstí hustá.   

Jaký je typický pacient, co ho trápí? 
Jsou to bolesti břicha či zad, které pacienta 
obtěžují více dní. Když je už nemůže vydr-
žet, tak si nás zavolá. Lidé řešení problémů 
odkládají na poslední chvíli. 

V pandemické době tyto nešvary para-
doxně vymizely, to jsme vozili jen čistě co-
vidové pacienty. Toto období bylo pro zá-
chranáře zase specifické v tom, že museli 
být celí navlečeni v ochranných prostřed-
cích. Ani přesto se zdravotníkům nemoc 
nevyhnula, což zvýšilo nároky v obsaze-
nosti služeb. Službu musel vzít jiný kolega, 
který měl mít volno. A jsme opět u problé-
mu nedostatku zdravotnického personálu… 
Zde musím vyzdvihnout nasazení všech 
v týmu, že jsme tuto nelehkou dobu zvládli 
provozně udržet. 

Přes léto je hodně dopravních nehod, 
u vážných nehod musí záchranář před-
vést, co umí. 

Co tendence zneužívání služby veřejností – 
stoupá či klesá? 
Není to horší, ani lepší, vždy se někdo ta-
kový najde…  

Řeší se nějak postihy těchto osob? 
Když to přesáhne určitou míru, řeším to. 
Nedávno jsem volal na sociální odbor, aby 
problémové osoby, které si z nás dělaly leg-
raci, pomohl uklidnit… Zabralo to.   

Jaký je počet zbytečných výjezdů? 
Jedná se řádově o jednotky procent mě-
síčně.  

Vzhledem k nárůstu pacientů na jednoho 
obvodního lékaře a delších objednacích 
termínů -  nesuplujete víc a víc primární 
péči? 
Praktický lékař má určitou pracovní dobu, 
není tu pohotovost, tak vykrýváme i to, co 
by se dalo řešit jinak… Na dispečink pak 
v noci volá pacient, že má už dva dny bo-
lesti a ráno nemá možnost zajít k obvod-
nímu lékaři… Dispečink sice vyhodnocuje 
nutnost výjezdu, ale lidé se naučili používat 
fráze, které dispečer na lince nemůže igno-
rovat, záchranář zase nemůže nechat paci-
enta na místě, i ze zdánlivých banalit může 
být později vážný problém. V terénu máme 
přece jen omezené možnosti a vybavení, 
jak s pacientem naložit. Záchranář se mu-
sí rozhodnout na místě, třeba i ve tmě, na 
základě kusých informací… Zároveň však 
platí, že pokud ztrácíme čas planým popla-
chem, můžeme chybět jinde…    

Vzpomenete si na nejabsurdnější případ 
volání/výjezdu? 
Ten se stal kolegyni, jela k případu, kdy 
nějakou paní klovnul bažant, „krvácela“ 
z rány.  

Skoro se bojím zeptat, jak to „drama“ 
dopadlo? :) 
Paní jsme ránu vydesinfikovali, nalepili ná-
plast a odjeli…  

Jak vypadá setkání s agresivním (třeba 
opilým) pacientem? 
Situaci je nutné „přečíst“, útokům se sna-
žíme předcházet. Lehčí případy agrese do-
kážou kolegové zvládnout, jsou na to škole-
ni. Když je jasné, že situace je vážná, bývá 
tam policie. Jsme rádi, že nám městská/
státní policie (či jiné složky) chrání záda. 
Spolupráce je v tomto ohledu dobrá. 

S čím se při práci ještě potýkáte, co 
záchrance komplikuje život? 
Spolupráce s krajským či městským úřa-
dem a obcemi je solidní, tam problém ne-
vidím. Ale peníze chybí pořád, auta a pří-
strojová vybavení stojí milionové částky, 
naše dotace nejsou závratné, náklady 

ROZHOVOR s… Tomášem Mouchou, ředitelem Samaritánů v Kralupech, oceněných v rámci oslav 120. výročí města.

Setkání se smrtí k naší práci (bohužel) patří...
■ Záchranáři, naši strážní andělé, kteří jsou nepřetržitě na telefonu, neustále ve střehu a připraveni pomoci 
v jakoukoliv hodinu na kterémkoliv místě... Co jejich práce obnáší? Co ji komplikuje? V čem se realita liší od 
oblíbených televizních seriálů? Na toto a mnohé další odpovídá ředitel kralupské záchranky. 

MGR. TOMÁŠ MOUCHA 
 ředitel Samaritánů v Kralupech (5 let) 
 provozní ředitel Samaritánů na Praze-západ 
 vystudovaný speciální pedagog a zdravotnický 
záchranář   
 otec tří dětí
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pokrývají jen z části, zbytek nám hradí 
zdravotní pojišťovny v rámci vykonané 
péče.  

Jak vnímáte postavení zdravotníků ve 
společnosti?  
Vlivem covidové doby prestiž zdravotní-
ků stoupla, to beze sporu, jsem tomu rád.  

Jakou vizi máte ohledně 
kralupské záchranky do 
budoucna? 
Pravidelně obnovovat vo-
zidla, přístroje. Např. de-
fibrilátor stojí 650 tis. Kč, 
vydrží chvíli, ani se nena-
dějete a kabel se zničí za-
bouchnutými dveřmi, ne-
bo přístroj spadne. Dále bych 
chtěl zaměstnancům královsky 
platit, abych udržel potřebný stav.  

Teď k osobnějším otázkám…  
Dostanete se jako ředitel někdy do 
„terénu“? 
Už ne tak často, protože můj program je 
nabitý, ale neztrácím kontakt, působím i na 
Orlíku v rámci vodní záchranky.  

Jaké jsou nejhorší situace, co řešíte? 
Pro mě /i pro jiné záchranáře/ bylo 

a vždy bude nejvíce frustrující to, když 
nám pacient zemře, ať už přímo pod ru-
kama, nebo následně v sanitce. Je těžké 
vidět umírat dítě, uhořet člověka v autě. 
Jsou obce či ulice, kde si pamatujete domy 

a úmrtí v nich. Ale setkání se 
smrtí k naší práci patří. 

Jak se s těmito obrazy vyrovnáváte? 
Jsou lidé, co této profese zanechají… Když 
není pacient váš známý či příbuzný, mu-
síte se od toho oprostit, mít nadhled, být 
profesionál.  

Co běžný pracovní stres, jak jej 
odbouráváte? 
Vezmu kolo, paddleboard, brusle, manžel-
ku, případně i děti a jedeme se projet. Přes-
to jsem stále k dispozici k řešení nepředví-
datelných situací. 

Co vás na vaší práci těší? 
Jako správného zdravotníka (jsem profe-

sí zdravotnický záchranář) mě těší, když 
mohu někomu pomoci, když někomu za-
chráním život.    

Máte nějaký vzkaz pro spoluobčany? 
Chtěl bych lidem poděkovat za vstřícnost 
a podporu, kterou nám v těžkých covido-
vých časech dávali najevo. Bylo to velmi 
spontánní, spousta kolegů byla příjemně 
překvapena, ocenila to. 

Zároveň přeji všem pevné zdraví, aby 
naše služby nepotřebovali. A když už nás 
potřebovat budou, tak jim pomůžeme, jak 
nejlépe budeme umět.

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.  

ANDREA JŮNOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA
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■ Od roku 1991 se podle usnesení 
OSN slaví 1. říjen jako Mezinárodní 
den seniorů.  Cílem je zvyšovat 
povědomí o problémech, které mají 
vliv na seniory.

J e pravdou, že seniorská otázka se často 
připomíná z hlediska sociálního zabez-

pečení a různých problémů.  Myslím, že je 
třeba podívat se na tuto početnou část naší 
společnosti jako na ty, kteří vychovali sou-
časné generace, byli aktivní ve svých pro-
fesích, prostě je za nimi vidět kus pořádné 
práce, ale ani ve vyšším věku nechtějí zůstá-
vat se svými radostmi, starostmi a problémy 
sami, odříznutí od ostatní společnosti.

Někteří mají opravdu problémy zdravot-
ní, ekonomické a cítí se osamoceně. Někteří 
touží po klidu a odpočinku, jiní by se moc 
rádi věnovali svým koníčkům, na které dří-
ve nezbýval čas. Senioři mohou být aktivní, 
vést i nadále plnohodnotný život a být pro-
spěšní své rodině i celé komunitě.

I v Kralupech jsou skupiny aktivních senio-
rů a jistě budou přibývat další. Jedním z cen-
ter pro spolkový život seniorů i pro mezige-
nerační akce by se mohly stát prostory domů 
s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar.

Pojďme tedy kralupským seniorům k je-
jich svátku dát dárek – větší prostor pro 
radost ze života při zajímavých akcích a se-
tkávání a možnosti zapojení do společnosti.

Zveme vás na:
 Seniorskou němčinu od 6. října.
 Pravidelná setkávání s dětmi ze ZŠ Gene-
rála Klapálka – čtvrtky, 13:00-14:30 hod.
 Dušičkový výlet vlakem do Prahy na Vy-
šehrad ve čtvrtek 3. listopadu.
 Adventní výlet vlakem do Drážďan 1. pro-
since. D. KNÖPFELMACHEROVÁ,

V KRALUPECH SPOLEČNĚ

1. říjen – Mezinárodní den seniorů

Jedno z vozidel  
kralupských Samaritánů.
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Co vše musíte znát (kromě projektové 
dokumentace a stavebních postupů) pro 
výkon dozoru na stavbách?
Na úvod bychom rádi upřesnili, že nejsme 
autorizovaný stavební dozor. Jsme referen-
ti. Děláme servis kolem staveb, připravuje-
me je od projektové dokumentace přes vy-
řízení stavebního povolení až po samotnou 
kolaudaci a uvedení do provozu. Také jsme 
nápomocni při výběrových řízeních, přede-
vším z technického pohledu. Dále děláme 
veškerou dokumentaci ohledně realizace 
stavby a účastníme se kontrolních dní. Na 
velké či jinak náročné stavby si najímáme 
externí stavební dozor, který se na tuto pro-
blematiku specializuje. 

Jak probíhá dozorování staveb v rámci 
odboru, co vše na stavbě kontrolujete?
Provádíme kontrolu díla, postup prací dle 
projektové dokumentace. Zjišťujeme, co se 
aktuálně provádí, ptáme se, co bude násle-
dovat, jakým způsobem to bude realizová-
no. Také kontrolujeme, zda dělníci používají 
stanovený materiál. U komunikací dbáme 
na to, aby tam byly použity správné frakce, 
tloušťky, zkrátka kontrolujeme postup jak 
z materiálního hlediska, tak i z hlediska pra-
covních a technologických postupů, aby bylo 
vše tak, jak má být. Dohlížíme i na to, zda 
se průběžně dodržuje harmonogram stavby. 

Komunikujeme se zástupci budoucího 
uživatele (ředitelé škol/školek, plavecký ba-
zén/zimní stadion), děláme tak prostřed-
níka mezi firmou a budoucím uživatelem, 
zároveň městem jako investorem. Roli pro-
středníka zastáváme i směrem k občanům, 
ti se na nás obrací s dotazy, vysvětlujeme 
jim „co“, „jak“, „proč“ se děje, termíny, způ-
sob provedení, proč jsou uzávěry, proč je 
dotčená zrovna jejich lokalita, jestli bude 
mít komunikace návaznost… Všichni po-
žadují, aby se stavělo rychle, bez omezení, 
nejlépe přes noc a potichu, ale zázraky (za-
tím) neumíme :). 

Jaké jsou fáze stavebního dozoru? 
Proces začíná přípravnou fází, která obnáší 
kontrolu projektové dokumentace, násled-
ně zajištění odpovídajícího stavebního po-
volení nebo ohlášení přes přípravu výběro-
vého řízení (zajišťuje odpovědná kolegyně), 
následuje fáze realizace, dokončovací prá-
ce, zkušební provoz, kolaudace a případ-
né reklamace v rámci následného užívání. 

Nejvíce času nám zabere příprava, když 
stavbu papírově předáme firmě a proces se 
rozjede, tak pro nás začíná zajímavější část 
práce, kdy jsme v terénu a v centru dění. 

Jak často stavby navštěvujete?
Kontrolní dny jsou stanovené jednou týdně, 
aby se mohlo účastnit i vedení města, ale 
my jsme na stavbě denně, někdy i dvakrát 
za den, když je důvod. 

Jaká je noční můra stavebního dozoru?
Většinou je to nezodpovědný zhotovitel. 
Pokud výběrové řízení vyhraje firma, kte-
rá následně neplní závazky, je s ní špatná 
komunikace, je to noční můra. Pokud na 
stavbě řešíme jen technické věci (to dělá-
me vždy, od toho tu jsme), tak jde o stan-
dardní proces, ale když zjistíme, že tam 
firma nemá lidi, nebo nepracují, to už jde 
o smutný příběh… 

Jaké jsou nejčastější závady či nešvary na 
probíhajících stavbách?
Firmy se snaží šidit materiály či kvalitu 
prací. Například použijí světla, která jsou 
o dost levnější než ta, která by měla pro 
daný účel sloužit/jsou v projektu. Krabice 
se štítky schovají, takže chodíme po stavbě 
a hledáme důkazy, abychom se domohli ná-
pravy u dodavatele… Stejné je to s polysty-
reny, zateplovacími materiály, co nejsou po 
zakrytí vidět. Když tam zrovna nejste, ošidí 
cokoliv. U pozemních komunikací tam dají 
třeba neodpovídající frakce, jiné tloušťky 
vrstev. Na stavbách nemůžeme být nepře-
tržitě, řešíme to tak, že i dodatečně si ne-
cháváme chodník rozkrýt, abychom zkon-
trolovali, že je vše tak, jak má být. 

Když zjistíte závadu, jaký je postup jejího 
odstranění?
Jednoduchý. Stane-li se chyba u pozemní 
komunikace, necháme firmu dílo rozebrat 
(ještě před pokrývkou asfaltem :)). Dodava-
tel musí cestu předělat tak, jak bylo pláno-
váno. Pokud by se realizační firma „cukala“, 
hrozíme jí pokutou, nebo nezaplacením dí-
la, což na hříšníky obvykle platí.

Máte pro čtenáře nějakou příhodu 
z „natáčení“ (dozoru na stavbě :))?
Nedávno nám měla jedna firma předat 
zhotovené dílo (dokončené bourací práce 
v rámci prostoru u nádraží), které má osm 
měsíců skluz, sjednali si s námi termín 
a nedorazili (bez omluvy). 

U bytů ve Vrchlického ulici nám řemesl-
níci jaksi „zapomněli“ napojit odtok dřezu 
na odpad. Svedli jej do stoupačky. Byt se 
dal do užívání. Majitel pustil vodu do dře-
zu a sousedé pod ním byli vytopeni. Jak 
vidíte, dějí se neuvěřitelné věci, člověk ně-
kdy nechce věřit vlastním očím… A to jsou 
firmy, které projdou výběrovým řízením, 
doloží veškeré doklady, skvělé reference. 
Máme zkušenost, že kvalita dodané práce 
mnohdy závisí na stavbyvedoucím. Jedna 
a tatáž firma nám odvedla příšernou práci 
pod jedním stavbyvedoucím, o dva roky 
dříve ukázkovou pod jiným… Je to o lidech. 

Co vás na této práci baví?
Baví nás nevyčerpatelná pestrost, každá 
stavba je jiná, pořád se učíme něco nového, 
jsme v kontaktu se zajímavými lidmi. Spek-
trum našeho záběru je široké, dozorujeme 
pozemní komunikace, budovy, bazény, hři-
ště… Samotná činnost se velmi různí, člo-

ROZHOVOR s… Martou Ulmovou a Jindřichem Karvánkem, stavebním dozorem Odboru RIaSM MěÚ Kralupy

Stavět přes noc, potichu a na počkání (zatím) neumíme :)
■ Kralupy jsou městem, které rozhodně nestagnuje, reaguje na potřeby obyvatel a roste dle svých rozpočtových 
možností. Na jeho rozvoji se aktivně podílí i pracovníci odboru realizace investic a správy majetku, se dvěma z nich, 
kteří dozorují investiční akce, jsme si povídali o tom, co každá taková stavba obnáší...

MARTA ULMOVÁ 
 pozice: realizace investic, stavební dozor
 realizované investice: dům s pečovatelskou služ-
bou, výstavba hasičské zbrojnice a sídla PČR, mo-
dernizace místních komunikací v lokalitě Lobeček 
(třída Legií, ul. Revoluční a I. Olbrachta), rekonstruk-
ce komunikace v ulici Štefáníkova, dopravní hřiště 
v ZŠ Třebízského).

JINDŘICH KARVÁNEK: 
 pozice: realizace investic, stavební dozor
 realizované investice: rekonstrukce městského 
koupaliště, výstavba nové radnice, rekonstrukce 
centra města.
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věk přijde časem úplně ke všemu. Pracovně 
se s kolegy střídáme, abychom zažili celé 
spektrum možných realizací. 

A naopak, co je úskalí této profese?
Psychicky to někdy není jednoduché, jako 
každá práce s lidmi :).

Co neoblíbené činnosti, ukrývá pracovní 
agenda nějaké takové?
Náročná je kontrola dokumentace. Kvalita 
projektantů je v současné době tristní, jen 
dva z deseti za něco stojí. Když se poda-
ří dobrý projektant, který připraví dílo do 
detailu, sestaví i dobrý rozpočet, běží ná-
sledná realizace bez problémů, neřešíme 
komplikace při stavbě. V opačném případě 
je to adrenalin, řešíme změnu financí, chy-
bějící položky v projektu… 

Čím si vysvětlujete nedostatky 
projektantů? Malou praxí? Zhoršenou 
kvalitou vzdělání?
Ani jedním, berou si hodně zakázek, v pro-
gramech kopírují položky v rámci úspory 
času. Takže se jedná spíše o nezodpověd-
nost k jejich profesi. Ani zpětná vazba na 
jejich dílo moc nefunguje, nekoordinují se 
mezi sebou, jestli jim vše souhlasí (vodař/
elektrikář/stavař), jak potom může výsle-
dek jejich práce vypadat? 

Jaké je řešení špatné práce projektanta?
Řešení existuje. Mají ve smlouvách penále 
a smluvní pokuty. Pokud objednatel dohle-
dá závadu, tak ji může reklamovat. Obvykle 
si vyčleňujeme týden na pečlivou kontro-
lu. Dáme jim třeba tři stránky připomínek 
k zapracování, někdy je to dost nekonečný 
proces, projektanti to vnímají jako „buze-
raci“, ale pro realizaci jsou detaily důležité. 
Když je projekční firma kvalitní, bereme 
si ji (při velkých stavbách) i jako autorský 
dozor, když přijde na nějakou nesrovna-

lost, vyřeší ji po své ose ke spokojenosti 
zadavatele. 

Některé firmy kolem sebe kopou místo 
toho, aby se omluvily a zjednaly nápravu, 
když se přijde na jejich chybu… Ohledně 
parkovacího domu jsme zažili takový ex-
trém, projektant udělal v díle spoustu chyb, 
neměl žádnou sebereflexi, stavební firma 
byla naštěstí velmi kvalitní, závady pře-
projektovala a dotáhla stavbu ke zdárné-
mu konci.

Pohybujete se na staveništích, přináší tato 
práce rizika? 
Na každé stavbě funguje koordinátor BOZP, 
který zpracuje metodiku chování na stavbě. 
Musíme mít pracovní obuv, reflexní vesty, 
helmy. Jsme proškoleni, jak se na stavbě 
chovat. Určitá míra rizika tam je, ale když 
si člověk dává pozor, nemělo by se nic stát. 

Kdo z vás má co na starost? Specializujete 
se, nebo každý umí vše?
Pozemní komunikace dělá hodně kolegyně 
(paní Ulmová), jinak nám práci dělí paní 
vedoucí. Obvykle si můžeme říct, když má-
me o nějakou specifickou záležitost velký 
profesní zájem. Náročnější stavby děláme 
ve dvou lidech, v jednom se to zvládnout 
nedá, také potřebujeme zastupitelnost. 

Jaké dozory aktuálně probíhají? 
Kromě pokračující rekonstrukce školy 
Třebízského a plaveckého bazénu?
Aktuálně probíhá rekonstrukce komunika-
ce v Čechově ulici, parkourové hřiště z an-
kety Orlen, výstavba nového chodníku Na 
Cikánce, dále máme na stole množství pro-
jektových dokumentací, které teprve čekají 
na svou realizaci. Věříme, že v době vydání 
říjnového Zpravodaje, bude za námi úspěš-
né předání demolice provizorní výpravní 
budovy a výstavba nové opěrné zdi v ul. Ná-
dražní. 

jak ovlivňuje probíhající stavby současná 
situace (drahé energie, materiál)?
Současná nejistá situace je problémem 
hlavně pro realizační firmy, ty vysoutěží 
cenu několik měsíců zpět, a když dojde na 
realizaci, je vše jinak. Např. plavecký bazén, 
tam se od data podpisu smlouvy zvýšila 
cena u materiálů v celkovém objemu v řá-
dech milionů. Mezi městem a firmou nyní 
probíhají dodatečná jednání, aby se našla 
cesta ke spokojenosti obou zúčastněných. 

Tento problém ovlivňuje i samotná výbě-
rová řízení, firmy jsou opatrnější, nabídek 
přichází méně. Stavební trh je teď úplně 
postavený na hlavu. Situace se mění každý 
týden. Firmy dávají do nabídek upozorně-
ní, že ceny jsou platné po velmi omezenou 
dobu. Před podpisem smlouvy město s do-
davatelem otevřeně jedná, zda si je vědom, 
do čeho jde… Jestli bude město navýšení 
ceny akceptovat či nikoliv… 

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
Ať jsou občané trpěliví, když se něco staví 
:). Ať nám nevolají, aby nám (anonymně) 
vyčinili, ať si nejprve zjistí informace, proč 
se co děje. Když jim danou věc vysvětlíme, 
obvykle reagují smířlivě a s omluvou. Pro 
nás je tato vyostřená komunikace demoti-
vující, děláme pro rozvoj města maximum. 
Město nedělá omezení naschvál, ale z důvo-
du zlepšení určitého stavu věci… 

Někdy máme pocit, že si lidé nových věcí 
neváží. Kralupy obvykle chválí lidé, co se 
sem vrací po delší době, nebo přijíždí z ji-
ných měst na návštěvu. Spokojená většina 
mlčí, nespokojená menšina je hodně sly-
šet. Někdo chce to, jiný tamto. Maminky 
přinesou petici, že chtějí tam a tam hřiště, 
proti tomu se zvedne vlna nevole od jiných 
občanů v místě, že tam rozhodně nechtějí 
dětský křik. Tyto boje nám berou energii do 
práce. A to nemluvíme o lidech, co realizo-
vané věci ničí, to je samostatná kapitola… 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.

ANDREA JŮNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Rekonstrukce vany 
krytého bazénu.

Dílo vandalů  
v našem městě.
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MAGICKÁ NOC TRU-
BADÚRŮ se vrací do 

Kralup nad Vltavou. V rámci 
České republiky  se jedná o ne-
všedně pojatou kultur-
ní akci, na které je v 
rámci jednoho odpole-
dne a večera propojena 
hudební, taneční, diva-
delní, výtvarná a dal-
ší umělecká produkce. 
Magická noc trubad-
úrů s touto drama-
turgií úspěšně pracovala již na 
čtyřech ročnících. Neodmysli-
telnou součástí akce jsou noviny 
se starobylou aurou TRUBAD-
ÚR, které jsou jejím programo-
vým manifestem.  Hlavním po-
řadatelem festivalu je Kralupan 

Jindřich Kohm přezdívaný R. 
X. Thámo z domácí  kapely Bra-
trstvo Luny. Na 5. ročníku fes-
tivalu se představí tito účinku-

jící: XIII. STOLETÍ 
(gothic rock); Under-
theskin (post-punk, 
Polsko); Bratrstvo 
Luny (LunArt Music/
postgothic), Carpatia 
Castle (gothic rock), 
Taneční skupina Na-
děje, Pavel Kohn (hra-

je a zpívá Karla Kryla i vlastní 
tvorbu, křest CD), Urbex team 
Kralupy (výstava fotografií), Ma-
non Black (extravagantní módní 
salon), Kateřina Krejčová (mo-
delka), Václav Cílek (spisovatel) 
a Petr Korál (moderátor večera). 

„Pro mne osobně noc vskutku magická – plná hudby, uměleckých událos-
tí a příjemných setkání s ostatními muzikanty a spisovateli. Atmosféra, 
jakou zažijete jen málokde. Vnímavé publikum, které si svátek gotiky 
opravdu užívá.“ PETR ŠTĚPÁN (XIII. STOLETÍ & HRDINOVÉ NOVÉ FRONTY)

VSTUPENKY / PODROBNÉ INFORMACE O PROGRAMU / FESTIVALOVÝ SERVIS /  
KDE SEŽENETE PÁTÉ VYDÁNÍ NOVIN TRUBADÚR? / VŠE  NAJDETE NA: 

www.magickanoc.cz

Legenda Československého punku a gotiky 
Petr Štěpán oslaví v Kralupech šedesátiny

KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou, z. s.
50. ročník Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na koncert jubilejní 
50. sezóny KPH

ve středu 26. října 2022 v 19:30 hodin.

Koncert SMETANOVA TRIA
Jitka Čechová – klavír

Jan Talich – housle
Jan Páleníček – violoncello

Změna programu vyhrazena.
Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves za dodrže-
ní všech aktuálních epidemiologických opatření. Jednotné vstupné 150 Kč. 
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden 
před koncertem u tajemnice KPH paní Ing. Hronkové (tel.: 725 837 912, e-mail: 
hronkovai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to 
kapacita sálu umožní.
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 hod. ze zastávky autobusu MHD U Jízku, 
v 19:00 hod. ze zastávky u KD Vltava v Lobečku a v 19:05 od penzionu. 
Ing. Petra Očenášková, předsedkyně KPH
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V tomto roce slaví Kralupy 120 let od povýšení na město. Pojďte společně věnovat 
městu symbolický dárek - hodiny. Minický kostel je bez nich od nepaměti. Prázdný 
zaplechovaný prostor v kostelní věži na své zaplnění čeká dost možná od svého vzniku. 
Přijměte proto pozvánku na prodejní výstavu uměleckých děl, grafik a obrazů, jejíž 
výtěžek půjde na nákup věžních hodin. V pátek 14. října od 17:00 hodin.
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Městské MUZEUM ŘÍJEN 2022
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel. 315 723 035 ■ ÚT, ST, PÁ 9:00–12:00 a 13:00–16:00, ČT do 19:00, SO 13:00–17:00 ■ zavřeno: NE, PO a státní svátky

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

Do 5. listopadu
je otevřena krátkodobá výstava s názvem: 
30 LET ČINNOSTI MUZEA. 

Doprovodné programy:

Sobota 1. října 13:00–17:00
Akce pro veřejnost a rodiny s dětmi; vstupné: 
dospělí 30 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Čtvrtek 13. října 18:00
Dřevěný večer s MARTINEM PATŘIČNÝM a je-
ho novou knihou Umění dřeva, hudba a zpěv 
Bedřich Ludvík, možnost zakoupení knihy; 
vstupné 50 Kč.

Sobota 15. října 15:00
Komentovaná prohlídka výstavy s ředitelem 
muzea Janem Rackem; vstupné 50 Kč.

Pozvání pro školní skupiny na speciální pro-
hlídku výstavy nejen s úkoly; více web mu-
zea.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
Výstava ke 120 letům povýšení Kralup na 
MĚSTO (s doprovodnými programy), verni-
sáž 22. 11.

JAN RACEK, ŘEDITEL

Sledujte www.muzeumkralupy.cz 
(především složku online) a facebook, 
kde pro vás stále připravujeme mnohé 

zajímavosti, videa, obrázky.

M ístní kulturní veřejnost těžce nesla zánik muzea 
na počátku 60. let minulého století, Teprve po 

listopadu 1989 se začalo nesměle hovořit o vybudování 
alespoň pamětní síně J. Seiferta a J. Holuba. Od těchto 
záměrů byl k muzeu již jen krůček. 

Nejprve, v roce 1990, vznikla Společnost muzea za-
ložená na dobrovolné bázi. Jejími předními členy byli: 
JUDr. Růžena Hynková, Ing. Josef Stupka, Ing. Ota-
kar Špecinger, Dr. Jiří Karas, František Šíma, Mgr. Eva 
Dvořáková, Mgr. Jaroslava Fürstová. Jednotliví členové 
společnosti nejprve pořádali přednášky, aby získali ve-
řejnou podporu pro své cíle. V letech 1991–1992 byly 
Společnosti městem postupně propůjčeny místnosti 
v prvním patře tzv. obecního domu, dnešního sídla mu-
zea. Od jara 1995 je dům plně v užívání muzejní insti-
tuce. První stálou muzejní expozicí byla Pamětní síň 
Jaroslava Seiferta. K jejímu otevření došlo 23. 9. 1991, 
symbolicky v den básníkova životního výročí. 

Od konce roku 1992 je muzeum oficiálně zřízeno 
jako příspěvková organizace města (od toho roku po-
čítáme výročí naší existence). Muzeum je ustaveno ja-
ko společensko-vědní s následující strukturou sbírek: 
archeologie, archiv, etnografie, galerie, Seifertiana, 
militaria, medaile a odznaky, numismatika, knihovna. 
Shromažďované předměty muzeum ukládá, třídí, evi-
duje a využívá je buď ve stálých expozicích, nebo při 
krátkodobých výstavách. Od roku 1994 muzeum dva-
krát ročně vydává odborné periodikum – Vlastivědný 
sborník Kralupska, kde prezentuje výsledky badatelské 
práce o městě a jeho okolí. Jeho dosavadní rozsah se 
blíží ke 2 500 stran textů o minulosti města a regionu.

V závěru roku 1995 skončila činnost muzea ve sta-
rém a nepříliš půvabném obecním domě. Muzeum má 
od začátku velkou podporu ze strany města. Tato pod-

pora se velmi projevila v roce 1996, kdy došlo (pouze 
městským nákladem) k velkorysé a náročné rekonstruk-
ci, dostavbě a adaptaci budovy pouze pro muzejní úče-
ly. Na konci tohoto roku se muzeum stěhovalo zpět do 
novotou vonící zrekonstruované budovy. 

Počátkem následujícího roku bylo obnovené muze-
um zpřístupněno. Při té příležitosti byly nově uspořá-
dány a vybaveny stálé expozice archeologie a historie 
a nově přistavěný výstavní sál se stal místem pořádání 
rozsáhlých krátkodobých výstav. Krátkodobé výstavy se 
tematicky dotýkají oborů historie a výtvarného umě-
ní a rovněž připomínají různá výročí, společenské jevy 
a další. Jejich počet dosud překročil číslo 150. Muzeum 
ovšem pořádá i další kulturní akce, jako např. koncerty, 
přednášky, komentované prohlídky, křty publikací atd. 
Zde se jejich počet dostal přes číslo 200. Od svého ote-
vření po obnově se muzeum stalo jedním z míst konání 
Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. 

Roku 2004 muzeum započalo s pořádáním etnogra-
fických výstav s vánoční nebo velikonoční tematikou, 
často doplněných o tvůrčí „dílny“ pro především dětské 
návštěvníky. Od roku 2008 muzeum pořádá víceletý vý-
stavní cyklus s edukativními dílnami nazvaný Řemesla 
našich předků. 

Významné události pro muzeum se udály sklonkem 
první dekády nového století. Před blížícím se životním 
výročím básníka J. Seiferta byla zcela obnovena Pamět-
ní síň Jaroslava Seiferta, která byla po stránce prezen-
tační úrovně nejstarší muzejní expozicí. Nová instalace 
byla obohacena o novinky současné techniky. Obsaho-
vou a grafickou proměnou prošla opakovaně i expozice 
Historie. Všechny stálé expozice jsou rovněž doplněny 
o pracovní listy a o nové edukativní programy pro dět-
ské návštěvníky a pro zájemce z řad studentů. 

Slibně započatý vývoj obnovené muzejní instituce 
přerušil zásah přírody ve formě povodně 14. srpna ro-
ku 2002, kdy velká vltavská voda velmi citelně postihla 
i muzeum. Zcela zaplaven byl suterén budovy a v příze-
mí dosahovala vodní hladina do výše 60–80 centimet-
rů. Zcela zlikvidována tak byla instalace archeologické 
expozice v suterénu (exponáty byly zachráněny) a do-
časně zrušena byla i síň Georga Karse v přízemí. Zapla-
vena byla i muzejní knihovna a jeden z depozitářů (opět 
beze ztrát na exponátech). Více než rok trvalo vysoušení 
a opravy budovy muzea po povodni. Slavnostní otevře-
ní se konalo 15. ledna 2004. Šlo o všechny expozice, 
které kvůli povodni doznaly změn v umístění a prošly 
instalační obnovou. 

V té době jsme netušili, že stejná přírodní katastro-
fa přijde ještě jednou, a to v roce 2013. Vody sice bylo 
méně než před lety, ale i tak zcela zaplavené suterénní 
prostory opět na rok ochromily muzejní činnosti. 

Nejen formou záplav nám matka příroda dokazuje 
svoji převahu. Od roku 2020 vlastně až dosud se mu-
síme vypořádávat s přítomností viru covid-19 v celé 
světové lidské populaci. Různá preventivní opatření, ale 
i přímá onemocnění se nevyhnula ani muzeu. 

Přesto pracujeme na našem základním úkolu, a sice 
shromažďování předmětů dokumentujících minulost 
a přítomnost města. Muzejní sbírka tak dnes před-
stavuje přes 6 000 evidenčních čísel exponátů a přes 
3 000 čísel příruční knihovny.

Během let prošel změnami i tým muzejních pra-
covníků. Jeho nynější složení je: PaedDr. Jan Racek, 
Mgr. Iveta Bendíková, Ing. Jitka Lísková, Iveta Saurová, 
Michaela Pechačová, Jiřina Švecová. Formou pracov-
ních dohod vypomáhají kolegové Karel Štrof a Stanislav 
Hejduk. JAN RACEK

30 let Městského muzea v Kralupech

Z vernisáže 
30 let činnosti 

muzea.

Muzeum  
v proměnách času.
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Revize knihovního 
fondu 14.-30. října 2022

V ážení čtenáři, jak jsme vás již in-
formovali, od pátku 14. října 2022 

bude v naší knihovně probíhat revize kni-
hovního fondu, která je prováděna na zá-
kladě knihovního zákona jednou za pět 
let, pokud knihovní fond knihovny nepře-
sahuje 100 tisíc svazků. Poslední revize 
proběhla v roce 2017 na přelomu října 
a listopadu. Navštivte nás do čtvrtka 
13. října a vyberte si dostatečné množ-
ství knih na dobu uzavření. Vypůjčením 
většího množství titulů nám usnadníte 
naši práci. Po dobu revize vám budou 
výpůjčky automaticky prodlužovány. 
Jestliže návštěvu knihovny nestihnete, 
nezapomeňte, že si můžete z pohodlí do-
mova stáhnout až tři elektronické knihy 
přes online katalog knihovny do vašeho 
mobilu, tabletu či čtečky z portálu www.
palmknihy.cz. Náš katalog v záložce 
„Další možnosti vyhledávání“ nabízí ta-
ké odkaz do databáze Městské knihovny 
v Praze (MLP), kde najdete mnoho titulů 
ke stažení v několika formátech či k pro-
hlížení online. 

Těšíme se na vás v pondělí 31. října.

u 18. 8. v 12:22 na l. 156 přijato oznámení, že na 
autobusovém terminálu v ul. Nádražní se pohybuje 
zmatená starší žena, která v místě chodí bosa. 
Prostřednictvím MKDS byla žena odpovídajícího 
popisu zaznamenána na autobusovém 
terminálu. Před příjezdem hlídky žena přistoupila 
k odpadkovému koši a začala z něj vyhazovat 
odpadky. Následně byla u ženy provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem pozitivním přes 
2,5 promile. Z důvodu obavy o zdravotní stav 
ženy byla na místo přivolána RZS. Lékař rozhodl 
o převozu do nemocnice, kde byla z důvodu agrese 
převezena za doprovodu hlídky OO PČR. 

u 23. 8. v 7:59 na l. 156 přijato oznámení ostrahy 
OD Penny, že mají na prodejně záchyt zloděje, 
který při pokusu o útěk poškodil dveře prodejny 
tím, že je rozkopl. Lustrací na OO PČR bylo 
zjištěno, že se jedná o muže s bohatou trestní 
minulostí, za kterou byl v minulosti již odsouzen. 
Z důvodu podezření na spáchání trestného činu 
krádeže tak byla na místo přivolána hlídka OO 
PČR, která si celou věc převzala k dalšímu řešení. 

u 27. 8. v 1:26 zaznamenala DS obsluhující MKDS 
tři chlapce, kteří procházeli podchodem pod ul. 
Mostní. Poté se jeden z chlapců zastavil u zdi 
podchodu a začal na ni psát. DS byla informace 
s popisem osob předána hlídce. Chlapci byli 
monitorováni a hlídkou MP pak zastiženi v ul. 
Nádražní před halou ČD. Všichni tři chlapci byli 
mladiství, dotyčný se k popsání zdi lihovým fixem 
přiznal. Jednalo se o nápis velikosti cca 5x10 

cm a chlapec uvedl, že se nechal inspirovat 
filmem Gympl. Z důvodu podezření na spáchání 
trestného činu byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR, která si celou věc převzala k dalšímu 
šetření. Poškození cizí věci postříkáním, 
pomalováním či popsáním barvou (nebo jinou 
látkou) je podle zákona bráno jako trestný čin bez 
ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům tak 
může v některých případech mimo pokuty hrozit 
také odnětí svobody až na jeden rok. 

u 2. 9. v 17:52 na l. 156 přijato oznámení, že u OD 
Tesco se pohybuje muž a nabízí lidem parfémy. Hlídka 
pak muže odpovídajícího popisu v místě zastihla a 
poučila jej, že je podezřelý ze spáchání přestupku 
tím, že porušil NM týkající se pochůzkového prodeje 
na veřejně přístupném místě. S tím muž nesouhlasil. 
Na místě se však nacházelo několik svědků, kteří 
jednání muže nezávisle na sobě potvrdili. Hlídkou 
byla muži vyslovena příkazová pokuta, se kterou 
nesouhlasil. Celá věc tak byla spolu se záznamem 
z minikamery, která je součástí výstroje strážníků, a 
výpovědí svědků předána na MěÚ k dalšímu řešení. 
Muži tak hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 
100 000 Kč.  

u 4. 9. v 1:15 přijata žádost OO PČR o prověření 
oznámení, kdy se oznamovatelka nemůže dozvonit 
a dobouchat na svou přítelkyni. Hlídka se v místě 
spojila s oznamovatelkou a ta uvedla, že přítelkyně 
se nachází doma, jelikož jsou klíče v zámku dveří a 
ona byt nemůže otevřít. Hlídka se pak také několikrát 
pokusila dozvonit s výsledkem negativním. Proto byl 
přivolán HZS s plošinou, pomocí které by se dostali 

do bytu. Při jeho příjezdu však žena nacházející 
se v bytě dveře otevřela. Následně uvedla, že je 
v pořádku, bouchání a zvonění z důvodu tvrdého 
spánku neslyšela. 

u 5. 9. v 5:30 na l. 156 přijato oznámení, že na 
autobusové zastávce v Zeměchách sedí na 
lavičce nějaká stará paní, oznamovateli to přišlo 
divné. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o ženu 
ve věku 85 let, cizí národnosti, která měla na 
hlavě tržnou ránu, byla zmatená a nedokázala 
sdělit, co se jí stalo. Po nějaké chvíli uvedla, že 
upadla a poranila se. Na místo byla přivolána 
RZS, která ženu ošetřila a převezla do nemocnice. 

u 5. 9. v 9:41 na sl. telefon oznámili APK, že nad 
prvními schody na Hostibejk se nacházejí dva stany 
a v něm tři osoby. Osoby se dopustily přestupku tím, 
že porušily OZV města, která zakazuje stanování 
mimo místo k tomu určené. Hlídkou byla těmto 
osobám vyslovena příkazová pokuta. Osoby pak 
místo uklidily a opustily. V případě porušení OZV 
hrozí přestupcům pokuta až do výše 10 000 Kč.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
MěÚ – Městský úřad
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
OZV – Obecně závazná vyhláška
APK – Asistent prevence kriminality

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY  

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

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

Městská KNIHOVNA ŘÍJEN 2022
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel. 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz
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Mnichovská krize znamenala pro čes-
koslovenskou společnost pohromu, 

zmatek a strach, o čemž svědčí mimo jiné 
zápis v kralupské pamětní knize: „Vzdor 
všemu ujišťování vlády a politických či-
nitelů, že o existenci naší republiky jest 
postaráno, vymáhal se mezi občanstvem 
stále větší neklid a obava, co se stane v příš-
tích dnech. Stísněná nálada ještě vzrostla  
14. března, když bylo oznámeno, že p. pre-
sident republiky‚ Dr. Emil Hácha, jede do 
Berlína k jednání s p. říšským kancléřem 
a vůdcem německého národa A. Hitlerem 
a že Slovensko se prohlásilo samostatným 
státem.“ Bohužel vše dopadlo jinak, než čes-
ká politická reprezentace čekala, a další den, 
15. března 1939, začala německá okupace 
trvající šest let, až do jara 1945. 

Němci si na život v Kralupech 
nemohli stěžovat
Do Kralup nad Vltavou, jejichž název 
se záhy změnil na Kralup an der Mol-
dau, přijely první jednotky wehrmach-
tu v deset hodin dopoledne. Do Mikovic 
dorazila německá jízda, jejíž koně našli 
domov ve státním statku, zatímco vojá-
ci spolu s důstojníky v okolních domech  
a chalupách. V Lobečku luftwaffe obsadila 
letiště, jež záhy začala využívat pro výcvik 
svých pilotů, a na kralupské nádraží byl 
dosazen německý přednosta dozírající na 
místní dopravu. 

Představitelé okupační moci si zejména 
díky poměru marky ke koruně 1:10 nemohli 
na pobyt ve městě stěžovat, na což vzpo-
mínal i St. Kettner: „Žili si výborně, ne-
boť měli u nás všeho dost. Potraviny, např. 
masné výrobky, kupovali skoro zadarmo. 
Stalo se, že šváb (německý voják, pozn.) 
přišel do řeznického krámu a poručil si 
za jednu marku salámu. Řeznice mu dala 
1kg reklamního salámu a dvě housky, na 
což s údivem řekl: „Das ist su viel!“ (To je 
příliš mnoho, pozn.). Není proto překva-
pením, že vojáci wehrmachtu hojně vyu-
žívali služeb nejen místních obchodů, ale 
i restaurací a cukráren. Naopak Kralu-
páci se museli smířit s řadou omezení, jež 
s sebou okupace přinesla.“ V prvních čtr-

nácti dnech byly zakázány veškeré veřejné 
akce. Dosavadní starosta Vaníček byl na-
hrazen Josefem Koberou, jemuž dalo při 
volbě hlas 23 z celkového počtu 35 zastu-
pitelů. Prvním náměstkem se stal předsta-
vitel bývalé strany národně sociální Václav 
Novotný, druhým pak Josef Eisner. Tak ja-
ko v prosinci 1938 museli odejít z vedení 
města komunisté, nyní byl donucen opus-
tit samosprávu židovský advokát JUDr. 
Josef Rosenzweig. Pod vedením Václava 
Křešiny bylo ustanoveno místní Národní 
souručenství, kam vstoupilo 98,7 % mužů 
z Kralup. Dále ve městě působila Vlajka,  
a také Národně socialistická německá děl-
nická strana, v jejímž čele stál Gotlieb Ki-
jovský. 

Říše některé Kralupáky 
lákala, alespoň z počátku 
Kralupy se nicméně brzy vrátily ke kaž-
dodennímu životu. Koncem dubna zača-
ly vojenské jednotky opouštět město a za 
prací odcházeli do Německa také někteří 
Kralupáci. Tento trend začal již za druhé 
republiky a pokračoval i nyní. Svědčí o tom 
případ Jindřicha Blažka, který ještě před 
okupací zběhl do Německa z učení. Zřejmě 
se mu zde dařilo, neboť záhy požádal radní, 
aby poté, co dokončí školu, za ním mohla 
přijet i jeho sestra. V dalších letech se ov-
šem situace změnila a každý, kdo mohl, se 
nasazení – později již povinnému – v rei-
chu vyhnul. 

Mezinárodní situace se totiž během léta 
začala opět vyostřovat, neboť Adolf Hit-
ler zaměřil po likvidaci Československa 

svou pozornost na Polsko. Tisk zaplavi-
ly nenávistné projevy, atmosféra houstla 
a německá vojska se začala přesouvat na 
východ. Do města se vrátila posádka wehr-
machtu, nelahozeveské tunely byly stře-
ženy, před nádraží umístěny dva tanky  
a budova pošty, stejně jako Petrolejka, byly 
obsazeny bezpečnostními složkami. Vý-
sledek krátkého tažení překvapil všechny. 
Již 9. září zavlály na úředních budovách 
ve městě vlajky s hákovým křížem slavící 
obležení Varšavy. Sovětský vpád pak kata-
strofu v Polsku završil. 

Přechod na válečné 
hospodářství a růst drahoty 
Začátek druhé světové války tak místo na-
děje přinesl spíše zklamání, ovšem přes-
to došlo jak v protektorátu, tak i v Kralu-
pech samotných, k řadě změn. Vzrostla 
aktivita odboje, došlo k podřízení prů-
myslu válečným cílům a k zavedení pří-
dělového systému. Záhy již byly všechny 
nákupy regulovány. Nejprve se od 25. zá-
ří objevily odběrové poukázky na mýdlo  
a od 1. října 1939 již začala platit vyhláška 
o zavedení potravinových lístků. Postupně 
docházelo také k růstu drahoty, kdy ceny 
potravin v průměru stouply o 40 %, v přípa-
dě textilu na který byly zavedeny přídělové 
lístky od prosince, šlo až o šedesátiprocent-
ní vzestup cen. 

Co se týče výročí vzniku Československa, 
tak na rozdíl od Prahy, proběhl kralupský 
28. říjen poklidně. Veřejný klid a pořádek 
nikde narušen nebyl a zesílené četnické od-
díly zasahovat nemusely. Mnoho lidí dalo 
raději přednost návštěvě posvícenských zá-
bav, které se konaly například v hostinci 
U Čejků nebo v Besedě. Závěr roku zakončil 
prosinec – měsíc kultury – celostátní akcí 
„Národ svým umělcům“. V Kralupech se 
uskutečnil koncert v bio Sokol a dále dvě 
výstavy. Šlo o jedno z posledních vyvrcho-
lení kultury, neboť společenský život měl 
být postupně omezován, stejně jako sa-
mospráva, která byla nakonec roku 1942 
rozpuštěna.

JAN BARTOŠ

■ První republiku je možné, přes veškeré její politické a sociální neduhy, označit za jedno z nejlepších období 
českých dějin. Příznivý vývoj, jenž tehdy panoval i v Kralupech, však ukončila velká hospodářská krize a s ní 
související vzestup totalitárních režimů. Nástup Adolfa Hitlera k moci a nezájem západních mocností nakonec 
vedly k okupaci, která již od samého začátku výrazným způsobem zasáhla do života našeho města a jeho obyvatel. 

Kralupy v prvním roce okupace
aneb jak vypadal postupný přechod od demokracie 
k totalitě v našem městě od jara do podzimu 1939? 

Němečtí vojáci před budovou chlapecké školy, 
dnes ZŠ Komenského.
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Město Kralupy nad 
Vltavou vyhlásilo 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Na referenta odboru výstavby 
a územního plánování MěÚ 
Kralupy nad Vltavou
(agenda památkové péče, na dobu určitou) 
PRODLOUŽENO

Nástup: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášek:  
do 13. 10. 2022

Na referenta odboru životního 
prostředí 
(agenda státní správy „nakládání s odpady“,  
poloviční pracovní úvazek) 
PRODLOUŽENO

Nástup: ihned,  
popř. dle dohody

Lhůta pro podání přihlášek: 
do 13. 10. 2022

P aleta zářivých barevných emocí, tak 
bych několika slovy popsala letošní 

ročník festivalu poezie a přednesu Seifer-
tovy Kralupy. Oba festivalové dny byly plné 
radosti, porozumění, něhy i vášně. Každé 

přednesené slovo, ať vyslovené či zhudeb-
něné, pohladilo po duši. A tak to má být.

Děkujeme, pane Seiferte.
ZA KD VLTAVA, JITKA KOŠŤÁLOVÁ, 

PRODUKČNÍ FESTIVALU

Barevné Seifertovy Kralupy

Loutkový soubor Rolnička 
uvede dne 12. října 2022 
v 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku ,,PERNÍKOVÁ 
CHALOUPKA“. 
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Plná znění výběrových řízení najdete na:  
www.mestokralupy.cz v záložce „volná pracovní místa“.

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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

HLEDÁ SE KUCHAŘKA
MATEŘSKÁ ŠKOLA V LOBEČKU PŘIJME KUCHAŘKU 

NA PLNÝ ÚVAZEK. NÁSTUP DLE DOHODY. 

INFORMACE NA TEL. 778 087 838. 
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jubilanti�
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří 
oslaví V ŘÍJNU významná životní jubilea,
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor soc. věcí, 
školství a kultury MěÚ Kralupy n. Vlt. se souhlasem jubilantů.

80 let

Magdalena Brožová

Libuše Diamantová

Milada Bínová

Jana Houdková

Anna Koberová

Zdeňka Prokešová

85 let 

Jarmila Novotná

Vlasta Švarcová

Vladimír Liska

Emilie Víznerová

95 let Božena Melicharová

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka  
se souhlasem pozůstalých.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás�

11. 8. Ladislav Kurfiřt 88

14. 8. František Špička 67

18. 8. Jiří Hrušovský 94

24. 8. Jaroslav Bradáč 76

26. 8. Miloš Koula 85

26. 8. Hana Havlová 77

13. 9. Marie Brožová 87

13. 9. Jaroslava Slabá 68

Dne 17. 10. 2022 uplyne 10. 
výročí od chvíle, kdy dotlouklo 
srdce naší maminky a sestry 
paní JARMILY HORÁKOVÉ. 
Vzpomeňte s námi, děkujeme, 
děti a bratr s rodinami.

Dne 26. 10. 2022 by náš 
tatínek a manžel (ANTONÍN 
KARBAN) oslavil 80. narozeniny. 
Vzpomínáme s láskou, kdo jste 
ho znal, vzpomeňte s námi, 
děkujeme, manželka a dcera 
s rodinou.

vzpomínky�

46. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2022
zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

vás zve na vycházku přírodním parkem Divoká Šárka
Kdy? V sobotu 8. října 2022

Přírodní rezervace Divoká Šárka 
sdružuje geologicky a botanicky 
vzácnou oblast v okolí Šáreckého 
potoka. Potok se zde zařezává do 
tvrdého skalního podloží tvořeného 
buližníkem a vytváří tak dvě stano-
viště s výrazně odlišnými přírodní-
mi podmínkami. Na jižních svazích 
se nachází vzácná teplomilná vege-
tace, naopak na severních svazích 
najdeme vzácné druhy chladnomil-
né vegetace. Díky tomu patří mezi 
přírodně nejcennější lokality na 
území hlavního města.

Odjezd z  kralupského nádraží 
bude již tradičně v 8:42 hod. na Ma-
sarykovo nádr. Dále budeme pokra-
čovat tramvají číslo 26 do zastávky Divoká Šárka, 
odkud se vydáme pěšky do přírodní rezervace.

Tato vycházka je realizována s finanční pod-
porou MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová.

blahopřání �
Gratulace k narozeninám pana VLASTIMI-
LA DRÁBKA, který leží na LDN2 v Kralupech  
n. Vlt. a včera oslavil krásné 96leté narozeniny. 
Rádi bychom mu ještě jednou touto cestou po-
přáli vše nejlepší k narozeninám, Mgr. Michae-
la Schranz, Hana a Jan Hitzovi.

28. 9. oslavil 80. narozeniny náš obětavý kama-
rád, pan VÁCLAV PANOCHA, můžeme se na 
něho vždycky spolehnout, nakupuje vše, co po-
třebujeme, rozdává radost a úsměvy. Přejeme 
mu mnoho zdraví do dalších let. Lenka, Maruš-
ka, Helča, Helenka Holubová, Marie Nováková.

poděkování�
Z celého srdce bych chtěla poděkovat vedení domu 
DPS KRALUPY NAD VLTAVOU a všem pečovatel-
kám za milý zpěv a blahopřání k mým narozeninám. 
Opravdu jsem nic takového nečekala, velmi jste 
mě dojali. Všichni si toho vážíme, je to od vás moc 
pěkné a pozorné. Mockrát vám děkuji. P. Poláková  
a ostatní klienti.

rodáci�
Rodáci zvou členy i příznivce na zájezd na zámek 
Jemniště u Benešova. Zájezd se uskuteční ve 
čtvrtek 13. 10. Odjezd: U Zeleného stromu 7:00, 
hotel Sport 7:10, Lobeček 7:15.

Placení a přihlášky jsou možné v penzionu v úte-
rý 11. 10. ve 14:00 hod. Informace na tel. 728 
939 510. 

Výbor se těší na všechny zájemce. 

NABÍZÍM odvoz staršího nábytku na skládku. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Rozum-
ná cena. Tel.: 773 484 056.
PRONAJMU byt 1+1, 36 m2, 1. patro, Kralupy n. Vlt. – Zeměchy. Byt je částečně zařízený, vhodný pro 1 osobu. V místě je 
autobusové a vlakové spojení směr Kralupy a Kladno. Nájemné je 8 tis. Kč + 3 tis. Kč za energie (ceny el. a plynu jsou fixo-
vané do roku 2023/24. Vratná kauce 2 měsíční nájmy. První platba nájemného + energie je při podpisu smlouvy. Kontakt: 
601 576 567, e-mail: ontl@seznam.cz.

soukromá inzerce�
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ŘÍJEN 2022

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

120 let Kralup
V sobotu 10. 9. 2022 se na Palackém náměstí 
konaly slavnosti na počest povýšení Kralup na 
město před 120 lety. Při této příležitosti kra-
lupští občané zavzpomínali na povodeň, která 
se před 20 lety prohnala městem. Z hudeb-
ních vystoupení se představil dechový orchestr 
ZUŠ JK BAND, NEZMAŘI, folklórní soubor VŠE 
Praha GAUDEAMUS, VOXEL s kapelou a PORT-
LESS s Kryštofem Michalem. Dětské návštěv-
níky pak svým vystoupením potěšili ČIPERKO-
VÉ. Nechyběly ani trhy, malování na obličej 
a skákací hrad. V dílničkách DDM Kralupy si 
děti tvořily papírové větrníky a loutky na špejli. 
V koutku Legohraní si malí i velcí návštěvníci 
mohli stavět z malých kostiček lega dle vlastní 
fantazie a představivosti. Program byl nabitý 
a každý si našel to své.

ZAMĚSTNANCI DDM  
A EXTERNÍ PRACOVNÍCI 
Soňa Votavová
Představujeme vám nový kroužek v DDM – „Dra-
maťák se Soňou“, ve kterém jsem lektorem. 
Jmenuji se Soňa Votavová a jsem nový pedagog 

volného času v DDM. 
Vystudovala jsem Střed-
ní pedagogickou školu 
v Litoměřicích a s vede-
ním kroužku mám již 
zkušenosti z minulých 
let. Nový dramatický 
kroužek je určený pro 
děti, které navštěvu-
jí ZŠ. Nejedná se jen o mluvené slovo, ale děti 
se též seznámí s prvky muzikálu jako je tanec 
a zpěv. Děti se naučí základním dovednostem 
v oblasti dramatické výchovy, především zvládá-
ní mluveného projevu, mimiky a celkového půso-
bení na jevišti. Těším se na vaše malé herce.

Jakub Kozelka
V neustále více digitalizovaném světě je tvorba 
na počítači v podstatě každodenní součástí živo-
ta. Digitální média je kroužek se zaměřením na 
tvorbu v digitálním prostředí, kde si děti budou 
moci vyzkoušet některé z programů, které jsou 
tvůrcům nabízeny.

Jedním z nich je program Blender – modelova-
cí 3D program, ve kterém se podíváme na zákla-
dy modelování, sculptování a animace.

Photoshop, kde se podíváme na možnosti re-

tuše obrázků, kreslení 
základních tvarů a jejich 
následného stínování. 
Dotkneme se také stop-
-motion kreslené ani-
mace, kde se pokusíme 
vytvořit krátký snímek.

Posledním progra-
mem je Sony Vegas - 
slouží ke střihu videí a jejich editaci s možnostmi 
přidání hudby, efektů, filtrů. Zde se také pokusí-
me vytvořit světelný meč ze Star Wars, odstra-
nění zeleného plátna, titulků a dalších možností, 
které tento program nabízí.

Kdo jsem já?
Vystudoval jsem Střední uměleckou školu Václa-
va Hollara v Praze v oboru grafický design. V tuto 
chvíli dokončuji studium na UMPRUM (Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová v Praze).

Ve volném čase rád hraji hry, sleduji filmy, pra-
cuji ve Photoshopu a Blenderu.  

PŘIPRAVUJEME  
NA LISTOPAD:
Svatomartinský průvod 
Nocovka v DDM
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ZŠ 28. ŘÍJNA

I v letošním školním roce se páťáci ujali 
mladších spolužáků z první třídy. Celý 

školní rok se budou věnovat projektu „Jak 
být dobrým kamarádem“. Letos se jedná 
o 25 žáků z páté třídy, kteří se snaží usnad-
nit vstup do školy 28 prvňáčkům. V pátek 
2. září jsme se sešli ke společné prohlídce 
školy. Na toto setkání navážeme vycház-
kou do okolí školy, kde si povíme zajímavé 
věci z dopravní výchovy, prvouky a určitě 

zbyde čas i na zábavné hry a další aktivity. 
Na podzim se těšíme na kreativní tvoření. 
V předvánočním čase si budeme povídat 
o vánočních zvycích a společně vyzdobíme 
naši školu. V zimních měsících budou star-
ší děti číst své oblíbené pohádky. Páťáci se 
už moc těší, až jim prvňáčci čtení na jaře 
oplatí. Spolupráce obou tříd probíhá ve 
velice přátelské atmosféře a je prospěšná 
pro velké i malé žáky.

VENDULA SEINEROVÁ

Projekt „Jak být dobrým kamarádem“

Škola je změna

ZŠ KOMENSKÉHO
Povodně s nadhledem 
na ZŠ Komenského

V sobotu 10. září 2022 otevřela naše škola 
své dveře široké veřejnosti při příleži-

tosti oslav 120 let od povýšení Kralup na 
město a zároveň připomenutí dvaceti let 
od ničivé povodně, která ve velké míře za-
plavila naši školu. Na návštěvníky čekala 
pestrá nabídka aktivit především pro děti 
s tématem voda.

Mne povodeň v roce 2002 zastihla v Čes-
kých Budějovicích, kde jsem v té době stu-
dovala, ale v televizi jsem sledovala, jak 
voda zaplavuje nejen toto město, ale řadu 
dalších měst, Kralupy nevyjímaje. 

Od dokončení vysoké školy pracuji na ZŠ 
Komenského, takže jsem zažila povodně 
v roce 2013. Lze očekávat, že v budoucnu 
postihnou město a naši školu, která leží 
nedaleko Vltavy, další povodně. Doufejme 

ale, že již nebudou takového rozsahu jako 
ty v minulosti!

Učíme se o pravěku
Šesté třídy navštívily archeologické nalezi-
ště v blízkosti autobusové zastávky Kovo-
šrot. Prohlédli jsme si pozůstatky pravěkého 
osídlení z doby bronzové, konkrétně únětic-
ké a knovízské kultury. Na poli, odkud má 
vést most přes Vltavu na Debrno, se zatím 

našly např. pozůstatky dlouhých domů, po-
hřební mohyly s milodary, chlebová pec. Vý-
zkum teprve započal, uvidíme, zda pravěké 
sídliště poskytne nějaké unikátní nálezy. 
Žáci viděli, jak náročná je práce archeolo-
gů. Díky jejich poutavému vyprávění jsme 
se dozvěděli, jak žili lidé před zhruba 3 500 
lety.  Jak těžký byl život v pravěku si žáci 
vyzkouší ještě na exkurzi do HistoryParku 
v Ledčicích. MGR. JIŘINA BAUEROVÁ

Novinky z Komendy

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

L etošní školní rok jsme zahájili až v pon-
dělí 5. 9. 2022 na zahradě školy a ne 

v naší krásné aule, jak jsme byli vždycky 
zvyklí. Zahrada ale měla také svoje kouzlo, 
počasí nám přálo, a tak žáci hledali svoje 
třídní učitele nebo si učitelé hledali svo-
je žáky, hlavně paní učitelky hledaly naše 
malé prvňáčky, které jsme pak slavnostně 
přivítali i s panem starostou Ing. Markem 
Czechmannem.

Proč tato změna? Během prázdnin, kte-
ré začaly o 14 dní dříve než v ostatních 
školách, vystřídaly 17. června hlasy žáků 
zvuky vydávané dělníky, kteří nastoupili, 
aby stihli rekonstrukci  elektro  rozvodů 
ve všech prostorách naší školy od sklepů 

až po půdu. Než jsme ale pustili dělníky do 
tříd, kabinetů a chodeb, museli jsme sbalit 
všechny pomůcky do krabic a společně se 
všemi lavicemi, židlemi, skříněmi a vůbec 
vším, co bylo k mání prostřednictvím stě-
hovací služby odnosit do naší tělocvičny, 
aby mohla začít první etapa, která  zahr-
novala rekonstrukci  tříd, chodeb, zácho-
dů, kabinetů a šaten, aby se žáci měli kam 
vrátit po prázdninách. A světe, div se, vše 
se povedlo. Samozřejmě se vyskytují ještě 
nějaké „mouchy“, které se musí vychytat, 
ale učíme v krásných nových prostorách.

Následně mohla začít druhá etapa, kte-
rá zahrnuje proměnu celé naší kuchyně, 
jídelny, tělocvičny a všech prostor, které 
je obklopují, stejně tak naše aula se tech-
nicky zmodernizuje. Tato část je oddělena 

od prostor pro žáky a měla by nám sloužit 
pravděpodobně na konci listopadu.

 Rekonstrukce kuchyně a jídelny způsobi-
la, že jsme museli hledat prostory, kam se 
uchýlí kuchařky, aby mohly vařit pro naše 
žáky. Azyl jsme nakonec našli v restauraci 
Chemik, která je naštěstí poměrně blízko 
naší školy. Pronajali jsme si kuchyň i re-
stauraci a kuchařky mohly začít  i v těchto 
složitých podmínkách vařit chutná jídla. 
Sice jsme schopni vařit jen jedno jídlo, ale 
je to dočasné. Vydržme a budeme odměně-
ni novými krásnými prostory v naší škole. 
Za vše vděčíme našemu zřizovateli – městu 
Kralupy nad Vltavou v čele s panem staros-
tou Ing. Markem Czechmannem.

PAEDDR. DAGMAR KUZNÍKOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY
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Prohlídka archeologického 
naleziště u kovošrotu.
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Za dveřmi u školní psycholožky...
ZŠ GEN. KLAPÁLKA

T ak už je tu opět začátek školního roku, 
a stejně jako celá naše škola, i místnost 

školní psycholožky je připravena, aby oži-
la každodenním školním životem. Stolek 
s pastelkami, nástěnné omalovánky, čajo-
vá souprava, houpací křeslo, barevný gauč 
s plyšáky a antistresovými míčky, oblíbe-
ná masážní krabice s fazolemi a letos nové 
relaxační pískoviště… I takové zázemí na-
jdete u nás ve škole, kde již čtvrtým rokem 
pracuji na plný úvazek jako školní psycho-
ložka.

Některé děti se samy přicházejí svěřit či 
poradit, jiné teprve sbírají odvahu, a tak na-
píší vzkaz do schránky důvěry. Jindy je při-
vede kamarád, rodič či učitel. Škála problé-
mů bývá široká – od vztahů s vrstevníky, 
školních témat, volby budoucího povolání 
až k závažnějším rodinným či osobním pro-
blémům. Poradenské služby školní psycho-
ložky také hojně využívají samotní rodiče, 
kteří se přicházejí poradit o svých dětech 
a výchovných otázkách. A v neposlední řa-
dě se snažím mít dveře otevřené pro učitele 

a asistenty, kteří si u mne mohou „odložit“ 
trochu ze své náročné práce, hledat inspi-
raci pro práci s kolektivem třídy či konkrét-
ním žákem. 

Práce školní psycholožky se ale naštěs-
tí neodehrává jen formou individuálních 
konzultací za zavřenými dveřmi. Oblíbenou 
součástí mé práce je i práce s třídními ko-
lektivy – zejména preventivní, kde můžeme 
formou zážitkové pedagogiky pracovat na 
posilování pozitivního klimatu třídy. V po-
zici školní psycholožky jsem součástí škol-
ního poradenského pracoviště naší školy, 
spolupracuji tak s výchovnou poradkyní, 

metodikem prevence i vedením školy. Vel-
mi osvěžující součástí mé práce je vedení 
školního parlamentu, se kterým se každý 
měsíc scházíme. 

Díky spolupráci s metodikem prevence se 
podílím i na adaptačním výjezdu pro žáky 
6. ročníků, který má na naší škole dlouhou 
tradici. Jeho cílem je stmelení nově sesta-
vených školních kolektivů, které se po pěti 
dnech vracejí do školních lavic s novými 
zážitky i novými kamarády. 

A co mám na práci školního psychologa 
nejraději? Právě to, že je různorodá – ka-
ždý den je jiný. Těší mě být součástí živo-
ta naší školy. A za to patří dík osvícenému 
vedení naší školy, které se také tentokrát 
zapojilo do Šablon (výzva OP JAK „Šablo-
ny pro MŠ a ZŠ I“ s reg. číslem CZ.02. 02. 
XX/00/22_002/0000069) a umožnilo mi 
tak díky evropským projektům na této po-
zici ve škole nadále pracovat.

LENKA COUFALOVÁ, 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

M aminko, pomoc! Po slavnostním pikniku na zahra-
dě školy přepadli primu piráti ze 7. G a unesli ji na 

adaptační pobyt na pustém ostrově ve Lhotce u Mělníka. 
/ Nepropadejte panice! Jevištní dramatizaci slavné knihy 
Douglase Adamse, Stopařův průvodce Galaxií, uvedli stu-
denti dramatické výchovy čtvrtých ročníků; svou dlouhotr-
vající práci dotáhli k premiéře i přes covidové lockdowny. / 
Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže: sekun-
da, tercie a kvarta odjely za projektovou výukou a pozná-
ním do chorvatského letoviska Gradac, aby bádaly na dně 
moře i v historických zákoutích města. / Smyslůplné po-
nocování s vědou - legendární Noc vědců na DG nabídla 
vhled do světa smyslů mimo jiné prostřednictvím virtuální 

reality, optických klamů a  komponování vlastní hudby. / 
Uf, úspěšně proběhly podzimní maturitní zkoušky. / Se 
psem se to lépe táhne - pět dívek zapojených do progra-
mu DofE a dva psi pokořili během badatelské výpravy část 
Lužických hor. / Nebuď mimo(ň), během orientačního pro-
gramu připraveného studentským parlamentem se první 
ročníky seznamovaly se školou, o něco později se odjely 
poznávat navzájem k holanským rybníkům. / Račte vstou-
pit do podzemí - veřejnosti běžně nepřístupné románsko-
-gotické sklepy v Praze navštívila pod vedením pracovní-
ka archeologického ústavu sexta. / Čas přeleštit lakýrky 
- plesovou sezónu zahájí již 11. 11. maturitní ples 8. G ve 
stylu retro. KLÁRA SIKOROVÁ

K aždý asi ví, že voda v Kralupech ne-
patří mezi ty nejčistší. To ale nezna-

mená, že v ní nic nežije. Když se podíváte 
do Knovízského potoka, můžete v něm za-
hlédnout nějaké ryby. Po soutoku tohoto a 
Zákolanského potoka můžete vidět snad 
jen kachny a holuby. Když ale jdete blíže k 
Vltavě, vždy od jara, když se oteplí, se do 
proudu potoka sjíždí tloušti, parmy, po-
doustve a někdy i nějaký kapr, či amur, a 
to od nejmenších až po slušné kousky. Na-
příklad jelec tloušť, který není tak náročný 
na prostředí, se do této ne moc čisté vody v 
proudu potoka chodí vytřít.

Teď ale spíše k tomu rybolovu. Až po sou-

tok potoka s Vltavou se zde nesmí chytat, 
na Vltavě už naštěstí ano. Na rybaření zde 
všude musíte mít povolenku, tu já samo-
zřejmě mám. Proto chodím právě na mís-
to soutoku těchto vod. Toto místo je rybá-
ři velmi oblíbené, je zde dost rušno a pod 
mostem fouká silný vítr, ale už od brzkého 
jara se zde dají chytit pěkné ryby, hlavně 
tedy tloušti, cejni, karasi a další menší ry-
by. Také se vám může poštěstit, viděl jsem, 
jak zde někdo vytáhl pěkného úhoře, nebo 
i velkého kapra.

Po nějaké době, kdy se voda oteplí, jsem 
začal zkoušet i další místa, například kra-
lupské tůně, a to jak na plavanou (na hladi-

ně máte splávek, když ryba zabere, potopí 
se), tak i na těžko (nástraha leží na dně, že 
ryba zabere, se dá zjistit mnoha způsoby).

Nejúspěšnější je pro mě asi soutok Vltavy 
a Zákolanského potoka. Problém začíná, 
když je konec jara, začne opadávat chmýří z 
topolů a v té době se, podle mých zkušenos-
tí, ryby třou. V tu chvíli se zajímají hlavně o 
rozmnožování a na potravu ani nepomyslí. 
To trvá tak 3-4 týdny, a když v tu dobu jdu 
na ryby, nestojí to za nic a akorát se všude 
plavající chmýří z topolů nalepí na vlasec. 
To vám raději doporučím zůstat doma.

JAN PROCHÁZKA, 

STUDENT DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA 
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I v Kralupech se dají chytat ryby

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM POŘÁDÁ VE STŘEDU 19. ŘÍJNA OD 17:30 TRADIČNÍ ONLINE MINIKONFERENCI O VZDĚLÁVÁNÍ - TENTOKRÁT NA TÉMA HODNOCENÍ.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DGKRALUPY.CZ.

Letošní adaptační  
kurz 6. tříd.

Piráti ze 7.G 
 v akci.
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VIS

Po Kralupech v průběhu posledních pár let 
vyrostla řada konstrukcí určených pro cvi-
čení s vlastní vahou. A to je výborná zpráva 
nejen pro nadšence do kalisteniky.

Zmíněné konstrukce nejsou jen dalším 
místem, kde si člověk může odcvičit svůj 
trénink. Přináší do veřejného prostoru im-
pulz, a svým způsobem i svolení, k pohybu. 
Můžete si teď občas všimnout lidí, kteří si 
cestou z práce udělají zastávku, vyskočí na 
hrazdu a trochu se vyvěsí. A právě vis je 
tématem dnešního článku.

Jedná se totiž o nenápadnou, a přitom vel-
mi užitečnou, aktivitu. Nese v sobě širokou 
škálu benefitů, které mají přínos v běžném 
životě i ve sportu. Čím je stoj pro chůzi, tím 
je vis pro shyby, ručkování, lezení a další do-
vednosti. Zaměříte se na společný jmenova-
tel a zlepšení pocítíte v řadě oblastí.

Jaké jsou konkrétní přínosy?
Když vyskočíte na hrazdu a budete se chtít 
udržet co nejdéle, vaše předloktí se brzy při-
hlásí o pozornost. Síla úchopu je často sla-
bým článkem, který se dá visením posílit. 
Stačí postupně prodlužovat celkový čas, kte-
rý na hrazdě (nebo třeba na větvi) strávíte.

Přestávka na pohyb

Veřejné závody ve Veltrusech

Je mnoho konkrétních variací a způsobů, jakými mů-
žete tuto dovednost zapojit do života. Dobrým výcho-
zím bodem je pro většinu lidí tzv. pasivní vis.

Pověste se nadhmatem (dlaně směřují vpřed), pal-
ce v opozici.

Kromě úchopu se snažte vše uvolnit a umožnit tak 
gravitaci působit. S každým výdechem se vaše tělo 
pocitově prodlužuje.

Nepracujte do vyčerpání a nechte si určitou rezer-
vu pro sestup. Pouštějte se po mírném přitažení – ne-
klouzejte z hrazdy a nedopadejte pasivně.

Uvolněná varianta není vhodná pro ty, kteří ma-
jí sklony k dislokaci ramen. Obecnou kontraindikací 
je jakákoliv akutní bolest (například v oblasti zad), 
kterou pozorujete při, nebo po, visení. V těchto přípa-
dech je potřeba zvolit jinou cestu.

Snažte se vis zapojit do každého dne. Když se na-
skytne příležitost, zavěste se, až si postupně vybudu-
jete nový, pozitivní, návyk. Po určité době si o tento 
impulz začne vaše tělo říkat samo.

JAN VOŘECHOVSKÝ
(V případě zájmu o kontakt na trenéra je možné 
kontaktovat redakci KZ.)

JAK NA TO?

Pokud budete klást důraz na uvolnění, 
jen působením gravitace dojde k celkové 
dekompresi páteře. Vaše tělo tak dostane 
pohybovou výživu, které má v dnešní se-
davé době zoufalý nedostatek.

Samotná pozice rukou nad hlavou je dal-
ším klíčovým bodem. Pravidelné visení 
může sloužit jako nástroj ke zlepšení po-
hyblivosti ramen a snížit pravděpodobnost 
vzniku některých chronických potíží.

O víkendu 3.–4. 9. se na slalomové drá-
ze ve Veltrusech konaly opět po roce 

veřejné závody (Memoriál J. Froňka st.). 
V letošním roce byly závody ve stejném ter-

mínu jako SP ve vodním slalomu v Seu de 
Urgel (Španělsko), kde naši úspěšní čeští 
sportovci ve vodním slalomu (jako je např. 
Jiří Prskavec, Tereza Fišerová…) bojovali 

o celkové vítězství ve Světovém poháru ve 
vodním slalomu 2022.

Veřejné závody na slalomové dráze ve 
Veltrusech jsou určeny pro všechny věko-
vé kategorie, a to od „předžáků“ až po ty 
zkušenější, kteří jsou již dnes trenéry. 

 Z kralupského oddílu se zúčastnilo mno-
ho sportovců. Největšího úspěchu dosáhla 
v kategorii K1 ženy Iva Machutová, která 
se v sobotu umístila na celkovém 8. místě 
a v neděli na 11. místě. V kategorii C1 muži 
získal cenné zkušenosti Vít Doležal, kte-
rý se umístil na 2. místě v kategorii ŽM. 
Největší zastoupení měl kralupský oddíl 
v kategorii K1 muži, kde se nejlépe umístil 
Ondřej Brambora, který se v obou dnech 
zařadil do 18. místa ze 130 závodníků v ka-
tegorii K1 muži. Zároveň se v této kategorii 
účastnil i Jan Bárta, který v kralupském 
oddíle začínal a nyní jezdí za oddíl USK 
Praha. Na nedělní závod byl pověřen po-
stavením závodní tratě.

Závody proběhly za krásného počasí 
a členové kralupského oddílu se již chystali 
na další závod, a to MČR dorostu ve slalo-
mu, který proběhl ve dnech 10.–11. 9. 2022.

SIMONA PROKŠOVÁFO
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FOTBAL
I. A třída

FK Kralupy 1901 – TJ Jíloviště 3:0 (3:0)

Branky: Mařík 2x, Krejza

TJ Milín – FK Kralupy 1901 8:0 (3:0)

Branky: Obdržal, 5x Gabriel, Vondráček, Culek (vl.)

FK Kralupy 1901 - FK Králův Dvůr 3:0 (2:0)

Branky: 2 Junek, Houška

III. třída

FK Kralupy 1901 B – TJ Sokol Ovčáry 1:0 (0:0)

Branka: Neumann

SK Liběchov – FK Kralupy 1901 B 4:1 (2:1)

Branky: Marek, 2x Hángoc, Malák – Hrabal

FK Kralupy 1901 B - TJ Sokol Cítov 3:1 (1:0)

Branky: 2 Neumann, Zabilanský

IV. třída

FK Čechie – PTZ – Nelahozeves 6:0 (4:0)

Branky: Denis Dobiáš, Jakub Vydra, Mikuláš Pospíšil, Vojtěch Janík, 
Radek Pokorný, vlastní

SK Úžice – FK Čechie Kralupy 0:7 (0:4)

Branky: 3. Dobiáš Dalibor, 5. Kovář F., 28. Dobiáš Dalibor, 35. Kovář 
F., 55. Gaško Martin, 70. Kovář F., 85. Kovář F.

FK Čechie Kralupy - Nová Ves 12:0 (6:0)

Branky: 11. Hruška Lukáš, 17. Dobiáš Denis, 21. Dobiáš Denis, 35. 
Vydra Jakub, 38. Pospíšil Mikuláš (pen.), 45. Kovář František, 55. 
Pospíšil Martin, 58. Vydra Jakub, 64. Gaško Martin, 75. Novák Jiří, 
78. Gaško Martin, 85. Hamák Daniel

LEDNÍ HOKEJ
Přípravné utkání:

Easy Flyers Králův Dvůr – HK Kralupy 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Branky a nahrávky Kralup: Štibran (Marek, Řehák) Čurda (Hampl, 
David), Šiška (Bradáček, David), Verbík R. (Čurda, Hampl), Soukup

Krajská liga

HK Kralupy – HC Benátky n. J. B 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Bradáček (Verbík J.), 25. Kučera (Soukup. 
Štibran), Bradáček (Kaprál, Verbík J.), 47. Soukup, 50. Bradáček – 
24. Uřidil (Hošek), 31. Kulvejt (Hejňák, Šípek)

HC Žabonosy - HK Kralupy n. Vltavou 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 24. Kubát (Charvát), 32. Hrachovec (Kubát), 
59. Smejkal (Paroubek) - 11. David (Čurda), 33. Čurda (Verbík J., 
Bradáček), 39. Kaprál (Verbík R.), 42. Bradáček (Klapka, kaprál), 59. 
Soukup (Verbík R., Binko), 59. Bradáček

FLORBAL
Divize

Kralupy Wolves – FBC DDM Kati Kadaň 9:12 (2:4, 2:5, 5:3)

Branky: 10. Petr Husťák, 20. Jan Suk, 34. Jakub Hájek, 36. Marek 
Čejka, 41. Marek Čejka, 51. Adam Kozel, 52. Ondřej Diepolt, 54. 
Marek Čejka, 55. Marek Čejka – 4. Erik Štěrba, 7. Marcel Kalfiřt, 
14. Marek Macura, 18. Lukáš Pardubský, 21. Jiří Prokop, 34. Lukáš 

Sportovní  
zpravodajství
(od 2. září do 18. září 2022)

Pardubský, 36. Ondřej Kopp, 37. Patrick Lenke, 39. Ondřej Kalach, 
46. Dominik Šebek, 50. Marek Pokorný, 57. Erik Štěrba

FBC Česká Lípa B - Kralupy Wolves 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)

Branky: 56. Petr Procházka, 60. Petr Procházka - 10. Aleš Mazánek, 
14. Jan Suk, 15. Petr Husťák, 38. Matyáš Metoděj Krahulec, 47. Aleš 
Mazánek, 54. Karel Urban, 58. Jan Suk

VOLEJBAL
Přípravný turnaj – O křišťálovou vázu/kadetky
10. – 11. 9. 2022 Ostrava
10. 9. zápasy ve skupině

Kralupy – Olymp Praha 1:2

Kralupy – TJ Ostrava 2:0

Kralupy – Frýdek–Místek 2:0

Kralupy – Střešovice 2:0

Kralupy – Warszawa 1:2

11. 9. skupina o 1.–6. místo

Kralupy – Plzeň 2:0

Kralupy – Liberec 0:2

Kralupy – Brno 2:1

Kadetky „B“ (Krajský přebor)
10. 9. 2022 Kralupy n. Vlt.

Kralupy „B“ – Kolín „A“ 1:3 (12:25, 20:25, 25:13, 22:25)

Kralupy „B“ – Kolín „B“ 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 27:25)

Starší žáci (Krajský přebor)
11. 9. 2022 Kralupy n. Vlt.

Kralupy – Kladno 0:2 (19:25, 13:25)

Kralupy – Příbram „B“ 2:1 (25:23, 24:26, 16:14)

Kralupy – Příbram „A“ 0:2 (12:25, 14:25)

Kralupy – Komárov 2:0 (25:13, 25:14)

KOMPLETNÍ PŘEHLED NAJDETE NA WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ
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ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
ÚP ČR KRAJSKÁ POBOČKA V PŘÍBRAMI

Místo výkonu: ÚP ČR KoP Kralupy n/Vlt.

Vzdělání: vyšší odborné nebo bakalářský studijní program – sociální 
práce, sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociálně 
právní činnost, charitní a sociální činnost.

Platové zařazení v 10. platové třídě

Předpokládaný nástup 1. 11. 2022

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské 
dovolené, nejdéle na dobu 3 let

Výhody: 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, 1 den na 
vyřízení osobních záležitostí, stravenky, příspěvky z fondu kulturních 
a sociálních potřeb.

V případě zájmu zaslat elektronicky motivační dopis s uvedením 
názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis 
nejpozději do 20.09.2022 včetně na emailovou adresu:Jindra.
martincova@uradprace.cz nebo písemně na adresu: ÚP ČR, Krajská 
pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště v Mělníku, Nová ul. 2571, 
276 01 Mělník.

Koupě nebo pronájem? 
Co je výhodnější?

J iž v minulém čísle Zpravo-
daje jsme mluvili o ztížené 

dostupnosti hypotéky. 
O to větší poptávka je 
po pronájmech. Ceny 
nájmů v Kralupech se 
pohybují od 180Kč/m2 
do 300Kč/m2. Podle 
velikosti bytu, vybave-
ní atd. K tomu je nutné mít při-
pravenu minimálně částku ve 
výši jednoho nájmu jako kauci 
(může být až do výše tří nájmů), 
první nájemné a většinou také 
provizi pro realitní kancelář. 
A samozřejmě zálohy na služby. 
Ani pronájem tedy není úplně 
jednoduchá záležitost. 

Ještě složitější je v současné 
době získání hypotéky. Přesto, 

pokud na ni dosáhnete, je vý-
hodnější vlastní bydlení. 

V tuto chvíli je úroková sazba 
hypotéky od 5,89% do 8%, podle 

banky a doby fixace. 
Vezmeme-li v úvahu, 

že inflace je 17,5%, roz-
hodně se hypotéka vy-
platí. Navíc, hypotékou 
splácíte VLASTNÍ ne-
movitost, pronájmem 

splácíte CIZÍ nemovitost. A do-
jde-li na nejhorší a nebudete moci 
splácet či platit nájem? V případě 
PRONÁJMU se ocitnete bez byd-
lení. V případě HYPOTÉKY dům 
prodáte, uhradíte bance dluh 
a stále by vám měla zůstat mini-
málně částka ve výši již uhraze-
ných finančních prostředků. 

Vaše 
ING. ROMANA HÁNKOVÁ

PR ČLÁNEK

Realitní okénko Romany Hánkové 

 Potřebujete  prodat či  pronajmout  nemovitost? Zavolejte mi, společně připravíme 
odhad optimální ceny Vaší nemovitosti a domluvíme další postup  Kupujete 

nemovitost? Zavolejte mi, pomohu Vám s financováním  a poradím, na co si při koupi dát 
pozor  Chcete se jen poradit? Zavolejte mi, domluvíme si schůzku a vše probereme.

ing. Romana Hánková, tel: 723133724, 
e-mail: info@bytydomypozemky.cz, www.bytydomypozemky.cz

PLYNAŘI
- KRALUPY
 Revize, servis, 
 opravy plynových kotlů
 opravy netěsností revize a kontroly
 výměny kotlů

Přemyslova 367/32
plynari.com 777012323

Inzertní oddělení
Eva Bittnerová,

inzerce@mestokralupy.cz, 
Tel. 702 286 625.
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MÁM ZÁJEM O OBRAZ (OBRAZY) 
MALÍŘE JOSEFA HOLUBA.

Cena obrazu podle velikosti, stavu malby, rámu, velikosti a dataci 
vzniku, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. Platba 

dle dohody a v hotovosti  na místě při převzetí obrazu, nabízím 
čestné a slušné jednání.

Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví či bazar.
Volejte v dobrém na 602 392 379. Jaroslav Rychtář.

VYKOUPÍM A MÁM ZÁJEM 
o sběratelské věci z 1. republiky, 1. a 2. světové války,

zejména předměty po vojácích, legionářích, četnících, policistech, 
pilotech, včetně uniforem, jejich jakýchkoli částí, včetně 

vojenských obleků, sak, kalhot, čepic, přileb, opasků, přezek, 
šavlí, bodáků, mečíků a podobně, vyznamenání, vojenských 

odznaků, vzduchovek vojenských. 
Pište sms, nebo volejte na 602 392 379,  

vždy se ozvu zpět a dohodneme se.




