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V rámci tohoto projektu se 9. října usku-
tečnil první ukázkový den v areálu dílen 
odborného výcviku Střední školy Kralovi-
ce, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd ZŠ 
Manětín spolu s výchovnou poradkyní Ing. 
Evou Wolrábovou.

Žáci byli nejprve seznámeni s obsahem 
vzdělávání v učebních oborech Opravář 
zemědělských strojů a Mechanik opravář 
motorových vozidel (automechanik). Poté 
se budoucí zájemci o studium vydali do jed-
notlivých dílen. Byla jim předvedena ukáz-
ka obrábění kovů na soustruhu, přezouvání 
a vyvažování pneumatik a seřizování brzd 
na válcové stolici.

V další části se žáci rozdělili na men-
ší skupinky. V kovárně se sami pokusi-
li o výrobu čtyřhranu a špice z kulatiny. 
V zámečnické dílně byla výsledkem jejich 
snažení krabička z pozinkovaného plechu. 
V opravárenské hale si chlapci vyzkoušeli 
jednoduché montážní a demontážní práce a 
také svařování metodou CO2. Velký úspěch 
sklidila přehlídka vozového parku Střední 
školy Kralovice s možností vyzkoušet si 
cvičnou jízdu traktorem Zetor Proxima 70 
a nákladním automobilem Iveco 180.

Pro zájemce ze základních škol v regio-
nu jsou připraveny další dva ukázkové dny 
v měsíci listopadu. Cílem projektu je zvýšit 
zájem mladé generace o studium v učeb-
ních oborech a posílení prestiže technic-
kých profesí.

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje zahájila 1. března 2012 
nový grantový projekt nazvaný „Podpora technických dovedností žáků 
Plzeňského kraje“. Partnerem projektu se stala i Střední škola Kralovice.

Do vozového parku Střední školy Kralovice 
přibyl nedávno i moderní traktor Zetor Pro-
xima 70.

Škola podporuje zájem o technické obory

Letošní ročník se nesl v duchu hesla „Čti, 
žij zdravě!“ Tématu se věnovala výstavka 
knih vybraných z velkého množství titulů 
týkajících se zdravého životního stylu. 

V úterý 2. října knihovnu navštívila 
PhDr. Věra Kubová, která zde vystoupila 
u příležitosti 150. výročí úmrtí první vel-
ké české spisovatelky Boženy Němcové se 
svou přednáškou nazvanou „Božena Něm-
cová bez mýtů“. Dr. Kubová dokázala své 
posluchače zaujmout osobitým výkladem a 
velkým zaujetím. Na jaře příštího roku se 
proto můžeme těšit na její opětovnou náv-
štěvu s novým programem. 

Jako tradičně věnovaly pracovnice 
knihovny pozornost dětem. Přivítaly prv-
ňáčky v programu „Poprvé v knihovně“, 

který je součástí celoročního projektu „Už 
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Žáci 
druhých ročníků si povídali o Josefu Čap-
kovi, třeáci se seznámili s přední švédskou 
spisovatelkou knih pro děti Astrid Lin-
dgrenovou a zejména s její slavnou knihou 
„Děti z Bullerbynu“. Na žáky čtvrtých tříd 
čekalo vyprávění o známé autorské dvoji-
ci  Sempé & Gosciny, která se zapsala do 
čtenářského povědomí zejména slavnými 
komiksovými příběhy o Asterixovi. 

Knihovna nezapomněla ani na studenty 
prvních ročníků SŠ Kralovice, kteří přišli 
do našeho města za vzděláním. Představila 
se jim jako moderní kulturní a vzdělávací 
instituce, která nabízí účinnou pomoc při 
zvládání studijních povinností.

Týden knihoven 2012 v Kralovicích
Kralovická městská knihovna se i letos zúčastnila tradičního Týdne 
knihoven. Tato kampaň má za cíl propagovat činnost knihoven směrem 

k jejim uživatelům. 

Velkému zájmu se těšila přednáška PhDr. Věry Kubové (na snímku) „Božena Němcová 
bez mýtů“, kterou městská knihovna uspořádala v letošním „Týdnu knihoven“.

Z výběrového řízení vyšla vítězně firma 
EUROVIA CS, a. s. Nyní přebírá staveniš-
tě a ještě letos zahájí práce. V první řadě to 
bude navýšení pravého břehu Kralovické-
ho potoka z důvodů ochrany proti případné 
povodni a s tím související rekonstrukce 
přístupového mostku k fotbalovému hřišti, 
prořezání a vykácení některých topolů ros-
toucích v těchto místech a založení stavby. 
Na jaře příštího roku bude výstavba pokra-
čovat. Jako subdodavatel se na ní bude 
podílet i místní firma JIPS.

Kdy se tedy budeme moci v novém kou-
pališti poprvé vykoupat? V ideálním přípa-
dě by to mohlo být už napřesrok, by nyní 
nelze zaručit, že práce budou hotovy ještě 
během letního období. V každém případě 
bude nové koupaliště během příštího roku 
dokončeno. První návštěvníky tedy přivítá 
nejpozději v prvních pro koupání přízni-
vých dnech roku 2014.

O výstavbě nového koupaliště v Kralovicích v prostoru mezi železničním viaduktem a fotbalovým hřištěm jsme 
již několikrát informovali. V současné době již akce nybývá konkrétních obrysů i co se týče časového průběhu.

Začíná výstavba nového koupaliště

Kralovičtí hasiči ve finále soutěže
Letos probíhá opět soutěž „Dobrovolní hasiči roku“. Zatímco loňský první 
ročník se konal pouze na Moravě, letos soutěží hasiči z celé České republiky.
Organizátorem soutěže je společnost 
RWE. Role odborných garantů se ujali 
zástupci generálního ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru ČR, Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje, Hasičského záchranného sboru Jiho-
moravského kraje, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota 
a Moravská hasičská jednota. Do soutěže 
se zapojili i hasiči z Kralovic a vedou si 
mimořádně úspěšně.

Soutěž je určena jak pro hasičské sbory, 
které přihlašují nejpřínosnější akce, zvyšu-
jící prestiž sboru a napomáhající k šíření 
dobrého jména dobrovolných hasičů, tak 
pro jednotky dobrovolných hasičů, které 
soutěží se zásahem, který samy posuzu-
jí jako nejdůležitější nebo nejúspěšnější. 
Podklady byly odeslány organizátorům 
soutěže již v červenci a odborná porota 
nominovala v každé kategorii pět nejlep-
ších. O absolutních vítězích soutěže ovšem 

rozhoduje veřejnost hlasováním na webu 
www.dobrovolnihasiciroku.cz.

Nejen tedy díky dobré vlastní práci kra-
lovických hasičů, ale i jejich podpoře při 
hlasování ze strany obyvatel našeho města, 
jejich kolegů v zaměstnání, rodinných pří-
slušníků, přátel a dalších příznivců, se naši 
hasiči dostali v obou kategoriích do nejužší-
ho finále. Zda to nakonec bude bronzová, 
stříbrná či zlatá příčka se dozvíme po slav-
nostním vyhlášení výsledků soutěže v Brně 
8. listopadu. Případným zájemcům sděluje-
me, že bude živě přenášeno od 17 hodin na  
www.hasici150.tv.

Na nejlepší tři v každé kategorii čeká 
i finanční odměna ve výši 50 000, 30 000 
a 20 000 korun.  A  protože by kralovičtí 
hasiči rádi nahradili již dosluhující AVII 
modernějším vozidlem, je o jejím využití již 
rozhodnuto. Přejeme co nejlepší umístění a 
děkujeme za vzornou práci i reprezentaci 
našeho města.

V Kralovické galerii U Andělíčka, Markova 
4, bude uspořádána poslední letošní výsta-
va s názvem  „Můj pohled na svět“. Před-
staví se mladá nadějná výtvarnice Monika 
Švagrová. 

Autorka studuje čtvrtým rokem Střed-
ní  školu a pod vedením ak. soch. Václava 
Hrůzy maluje okolní svět jako živý orga-

nismus, neustále se měnící v průběhu 
času, od impresionalisticky viděné krajiny, 
až třeba po náhledy do duše při figurální 
malbě.

Vernisáž je ve středu 7. 11. 2012 od 17,30 
hodin a výstava potrvá do konce listopadu 
2012.

Jaroslav Frank

Výstava Moniky Švagrové „U Andělíčka“

Městská knihovna v Kralovicích 
rozšíří svoji nabídku i o audionahrávky 
mluveného slova. Rada města schválila na 
toto zkvalitnění poskytovaných služeb pří-
spěvek ve výši 20 000 Kč.
oprava střechy kaple v Buko-
vině, o které jsme již informovali, byla 
dokončena. Příští rok se počítá s opra-
vou fasády a poté s rekonstrukcí kapličky 
v Hradecku.
veřejné osvětlení v místech, kde 
se přechází frekventovaná silnice od sídliš-
tě Na Výsluní k Penny marketu, poškozené 
při dopravní nehodě, bylo opraveno. Záro-
veň zde byly odstraněny křoviny, aby se 
zlepšil výhled projíždějících řidičů a zvýšila 
bezpečnost chodců.

Práce na novém koupališti začnou ještě letos úpravou břehu Kralovického potoka.

ve čtvrtek dne 6. 12. 2012 pořádá ZŠ 
kralovice na náměstí osvobození před 
obchodním domem od 15.00 vánoční jar-
mark. v 17.00 zazpívají žáci základní 
školy vánoční písně a slavnostně bude 
rozsvícen vánoční strom. tímto vás 
srdečně zvou žáci a učitelé ZŠ kralovice.
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MKO                                                                      ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města
se sešla na svém patnáctém letošním 
zasedání ve středu 26. září v 17 hodin 

na radnici v Kralovicích.

rada města po projednání schválila:
Informace o občanech. * Veřejnoprávní 
smlouvu v oblasti přenesené působnosti 
v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, mezi městem Kralovice a městem 
Kožlany. * Smlouvu č. 22882012 o poskyt-
nutí účelové dotace ve výši 49 300 Kč z roz-
počtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora pro obce, které mají uzavřenou 
smlouvu s registrovaným poskytovate-
lem sociálních služeb na zajištění pečova-
telské služby na území Plzeňského kraje 
v roce 2012“. * Dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. SWR/07/173 uzavřené dne 11. 12. 2007 
s firmou VERA, s. r. o. Dodatek č. 1 rozšiřu-
je programové vybavení „Radnice VERA“ 
o další agendy. * Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o podpoře a provozu užití informačního sys-
tému Radnice VERA č. STP/07/07 uzavře-
né dne 11. 12. 2007 s firmou VERA, s. r. o. 
Dodatek rozšiřuje poskytování technické 
podpory na programové vybavení „Radnice 
VERA“. * Smlouvu na zajištění kontrolní a 
servisní činnosti Městského kamerového 
dohledového systému Kralovice, uzavíra-
nou s firmou EL-SIGNÁL, s. r. o., Plzeň. 
* Žádost Evy Haškové a Pavla Brauna 
bytem Kralovice o zábor veřejného pro-
stranství před domem č. p. 33 v Markově 
ulici a před domem č. p. 196 v ulici Boženy 
Němcové za účelem výměny střešní kryti-
ny. Zábor se povoluje v termínu od 1. října 
2012 do 31. října 2012. * Žádost Občanské 
demokratické strany, oblastní kanceláře 
ODS Plzeň-sever, o zábor veřejného pro-
stranství na náměstí Osvobození v Kra-
lovicích dne 29. září 2012 od 09.00 hod. do 
12.00 hod. za účelem pořádání předvoleb-
ního mítinku. * Žádost Základní organi-
zace Komunistické strany Čech a Moravy 
Kralovice o zábor veřejného prostranství 
na náměstí Osvobození v Kralovicích dne 
27. září 2012 od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
za účelem pořádání předvolebního mítin-
ku. * Žádost Strany Svobodných Občanů 
o zábor veřejného prostranství na náměstí 
Osvobození v Kralovicích dne 4. října 2012 
od 10.00 hod. do 11.00 hod. za účelem pořá-
dání předvolebního mítinku. * Žádost firmy 
KAGO Handel, s. r. o., Kralovice o uložení 
zemního kabelu VN do pozemků města 
p. č. 5589/20 a p. č. 5591/1 v k. ú. Kralovice 
u Rakovníka pro navýšení odběrného mís-
ta v Žatecké ulici 864 a uzavření přísluš-
né smlouvy o uložení inženýrských sítí. * 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-
12-0005896/004 uzavíranou se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem 
smlouvy je uložení distribuční soustavy 
nízkého napětí do pozemku města v ulici 

Marie Majerové. * Podmínky pro uzavře-
ní nájemní smlouvy na využívání dvanácti 
nových informačních desek umístěných na 
náměstí Osvobození: 1. Informační desky 
budou využívány na základě nájemní smlou-
vy. 2. Při podpisu nájemní smlouvy bude 
uhrazen jednorázový poplatek 1000 Kč, 
nájemné činí 1000 Kč za kalendářní rok.  
3. Běžnou údržbu informačních desek 
zajistí Technické služby města Kralovice. 
4. O přidělení informačních desek roz-
hoduje rada města na základě písemné 
žádosti. 5. rada města také rozhodu-
je o snížení příp. prominutí poplatku 
nebo nájemného. * Finanční dar ve výši 
1000 Kč všem členům okrskových voleb-
ních komisí města Kralovice při volbách  
do zastupitelstev krajů a Senátu ČR. * 
Výměnu bytu v majetku města na základě 
doporučení bytové komise města Kralovice 
a žádosti Věry Šiklové – bytu č. 7 o velikos-
ti 1+1 v Kralovicích, Na Palcátech 361 za 
současně obývaný byt č. 2 o velikosti 2+1 
Kralovice, Nádražní 786. * Výměnu bytu 
v majetku města na základě doporučení 
bytové komise města Kralovice a žádos-
ti Kateřiny Vrátníkové – bytu č. 2 o veli-
kosti 2+1 v Kralovicích, Nádražní 786, za 
současně obývaný byt č. 4 o velikosti 3+1 
Kralovice, Na Palcátech 587. * Přidělení 
uvolněného městského bytu č. 4 o velikos-
ti 3+1 v Kralovicích, Na Palcátech 587, na 
základě doporučení bytové komise města 
Kralovice Ivaně Procházkové nyní bytem 
Kralovice, Mírová 556. * Přidělení uvolně-
ného městského bytu č. 2, o velikosti 1+1 
v Kralovicích, Na Výsluní 689, na základě 
doporučení bytové komise města Kralovice 
Ondřeji Švecovi nyní bytem Kožlany, 
Větrná 368.
rada města doporučila:
Zastupitelstvu města Kralovice schválit 
odprodej pozemku p. č. 12/1 o výměře 55 m2 
v k. ú. Bukovina u Mladotic.
rada města delegovala:
Ing. Karla Popela a Jiřího Buňku do 
konkurzní komise pro výběr ředitele/
ředitelky nově zřizovaného Domu dětí a 
mládeže Kralovice.
rada města uložila:
Tajemníkovi MěÚ Kralovice Bc. Pavlu 
Vránovi vyřídit všechny výše uvedené 
body projednávané na tomto zasedání rady 
města. Termín do 5. října 2012, kontrola 
v radě města.

Rada města se sešla na svém 
šestnáctém letošním zasedání 
ve středu 17. října v 16 hodin na 

radnici v Kralovicích.
rada města po projednání schválila:
Informace o občanech. * Uzavření 
veřejnoprávní smlouvy v oblasti přenesené 
působnosti, v rozsahu zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, 
mezi městem Kralovice a obcí Kopidlo. 

* Uspořádání „Vítání občánků města 
Kralovice“ dne 24. listopadu 2012, nově 
vítaným občánkům budou vyplaceny 
finanční příspěvky v celkové výši 
100 000 Kč. * Smlouvu o dílo uzavíranou se 
Sborem dobrovolných hasičů Křečov, kde 
předmětem smlouvy je rekonstrukce pěti 
rekreačních chatek „Na Oblátku“. Celková 
cena díla 102 500 Kč. * Finanční příspěvek 
ve výši 6000 Kč na nákup stolu na stolní tenis 
pro Sokol Kralovice, oddíl stolního tenisu 
(z toho 3000 Kč poskytla firma Král PM 
Centrum). * Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-
12-0004404/VB/1 uzavíranou se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem 
smlouvy je uložení distribuční soustavy 
nízkého napětí do pozemků města v Žatecké 
ulici. * Pokácení lip a akátů rostoucích na 
pozemcích p. č. 4306/24 a 4306/28 v k. ú. 
Kralovice u Rakovníka. Jedná se o stromy 
poškozující objekty v areálu bývalých 
kasáren. * Uzavření smlouvy s firmou 
GPL-Invest, s. r. o., České Budějovice, kde 
předmětem je zajištění výběru dodavatele 
stavby, administrace žádosti v průběhu 
realizace a závěrečné vyhodnocení akce 
„Kralovice – vrt HV 01 – Žihle“. Celková 
cena díla 42 000 Kč. * Příspěvek 20 000 Kč 
Městské knihovně Kralovice na založení 
půjčovny audio nahrávek.
rada města se seznámila:
S žádostí Mgr. Markéty Lesné a MUDr. 
Ivany Králové-Lesné, PhD., bytem Praha 

o směnu pozemků v lokalitě za Základní 
školou Kralovice. * S návrhem Jednoty 
SD Plasy na směnu nebo prodej pozemků, 
které by měly být dotčeny plánovanou 
výstavbou kruhového objezdu u Sokolovny.
rada města doporučila:
Zastupitelstvu města Kralovice schválit 
Obecně závaznou vyhlášku města Kralovice 
č. 02/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.
rada města vzala na vědomí:
Protokol Krajského úřadu Plzeňského kra-
je, odboru životního prostředí, o přezkumu 
závazných podmínek provozu daných inte-
grovaným povolením pro zařízení Skládka 
TKO Kralovice.
rada města uložila:
Ekonomickému odboru MěÚ Kralovice 
rozeslat upomínky za neuhrazené platby 
za provoz systému shromažování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s termínem uhrazení 
do 15. listopadu 2012. Poté vymáhat dluž-
né částky cestou exekuce. * Termín do 26. 
10. 2012, zodpovídá Ing. Renáta Kubíková, 
vedoucí EO MěÚ, kontrola v radě města. 
* Tajemníkovi MěÚ Kralovice Bc. Pavlu 
Vránovi vyřídit všechny výše uvedené 
body projednávané na tomto zasedání rady 
města. Termín do 25. října 2012, kontrola 
v radě města.

Město instalovalo na náměstí dvanáct nových informačních desek. Podmínky jejich pro-
nájmu na této straně v zápisu z 15. jednání rady města.

Topoly rostoucí podél silnice na Kožlany u urnového háje budou z bezpečnostních důvodů 
pokáceny. Místo však bez zeleně nezůstane – počítá se s náhradou vhodnějšími dřevinami.

Tradiční vánoční koncert

PAVLÍNY 
SENIĆ
a jejích hostů
Lidový dům Kralovice
4. prosince 2012 
od 18.30 hodin
V programu vystoupí i kralovické děti
Pořádá MěKS Kralovice

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 
www.sskralovice.cz

nabízí

čtyřletý maturitní obor: 
Sociální činnost 

tříleté učební obory: 
Mechanik opravář motorových vozidel 

(Automechanik)
Opravář zemědělských strojů

Pro všechny zájemce o studium pořádáme 
 dny otevřených dveří: 3.11., 8.12., 19.1. a 

16.2. vždy v sobotu od 8 do 12 hodin.

škola
bez nudy
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MKO                                                                 KAPITOLY Z HISTORIE
V roce 1912 byla v našem městě založena 
sociálně demokratickou stranou Dělnická 
tělocvičná jednota. Své sídlo si našla v hos-
tinci „Na Cihelně“. Její dramatický odbor 
tu sehrál také několik divadelních předsta-
vení a uspořádal tu i několik tělocvičných 
akcí a také několik zdařilých zábav. Několik 
roků činnosti Dělnické tělocvičné jednoty 
postačilo k tomu, aby se jasně prokázalo, že 
zchátralý hostinec „Na Cihelně“ jako sídlo 
DTJ nepostačuje a zcela nevyhovuje. Byl 
tu jen malý sál s prohnilou podlahou plnou 
vystouplých suků a děr, jednoduchá okna, 
sál nebylo možno vytápět, dveře ani okna 
nepřiléhaly a všude temno a vlhko. Majitel 
hostince pan Soukup, jemuž ve městě pat-
řilo několik domů a také kralovický pivo-
var, o nějaké úpravě a zlepšení nechtěl ani 
slyšet. Do hostince „Na Cihelně“ byla ještě 
k tomu velmi špatná cesta. I v létě, když 
bylo sucho, byly tu hluboko vyjeté koleje a 
v deštivých podzimních a jarních dnech tu 
bylo plno mazlavého bláta a kaluží a večer 
k tomu mezi vysokými stromy úplná tma. 
Zato v létě bylo tu velmi krásně, zvláš pěk-
ná byla samotná zahrada patřící k hostinci, 
s altánky, kuželníkem, kvetoucími jasmíny a 
šeříky. Ještě dnes starší generace zdejších 
usedlíků spojuje vzpomínky na své mládí se 
zahradou „Na Cihelně“, kde mnozí prožívali 
své první lásky, nebo se tu sešli a poznali se 
svými budoucími druhy na celý život.

V létě mohla tedy Dělnická tělocvičná 
jednota cvičiti na zahradě, ale v zimě zpravi-
dla nikde, nebo jenom s největšími obtížemi 
a překážkami. 

Je přirozené, že ani s kulturní činností 
DTJ tomu nemohlo býti jinak, ba bylo to vět-
šinou ještě horší. Na některé akce se snažila 
DTJ získat přístřeší v některém hostinci ve 
městě. Tehdy byl největší a také nejlepší sál 
v Kralovicích v hostinci U Gschwindů, v prv-
ním poschodí rohové budovy na náměstí. 
Tam však měla svoje sídlo Tělocvičná jed-
nota Sokol. Na žádost o propůjčení sálu na 
některou svoji akci nedodala DTJ někdy ani 
odpově. Pro divadelní zkoušky, schůze a 
pro nácvik zpěvu mohla DTJ používat míst-
nosti hostince „U Chaloupků“, který patřil 
obchodní firmě Marcus Popper, vekoobchod 
v Kralovicích, ale na podniky pro veřejnost 
byly zde místnosti příliš malé a nedostateč-
né.

Dělnická tělocvičná jednota neměla zkrát-
ka střechu nad hlavou. Touto situací se sou-
stavně zabýval výbor sociálně demokratické 
strany, jehož hlavními, možno říci rozhodu-
jícícmi členy byli Josef Tomášek, vedoucí 
úředník okresní nemocenské pojišovny, 
Václav Valchař, vedoucí dělnické konsum-
ní prodejny, a Ferdinand Šrekr, knihtiskař, 
vydavatel a redaktor Kralovického obzoru. 
Podle návrhu F. Šrekra se měla adaptovat 
budova hostince „U Chaloupků“. Sál měl 
býti v prvém poschodí, a sice do dvora. Fer-
dinand Šrekr nabízel i část svého domu, 
který s hostincem sousedil. Toto řešení se 
ukázalo nevhodným, poněvadž by se musela 
téměř celá budova napřed zbourat a stejně 
pak stavět jako v případě, že by se stavělo 
od základů.

Hledalo se jiné místo ve městě, ale ceny, 
které byly majiteli míst požadovány, byly 
příliš vysoké. Nakonec bylo rozhodnuto, 
aby Lidový dům byl postaven mimo střed 
města, proti novým čtyřdomkům v mís-
tech „Na Tržišti“. Jakmile bylo rozhodnuto 
o místě, rozběhla se celá záležitost Lido-
vého domu nad obyčej rychle ku předu. 
Kralovický rodák Ota Gschwind, plzeňský 
architekt, vypracoval projekt, obec Kralo-
vice, která měla sociálně demokratického 
starostu, dala k stavbě souhlas a uvolnila 
pozemek. Ferdinand Šrekr vyzval v Kra-
lovickém obzoru občanstvo i kralovické 
rodáky v cizině o pomoc, byly vydány vkus-
ně upravené úpisy na půjčky, které byly 
slosovatelné. Na jaře 1922 započaly na sta-
veništi práce, které vedl zedník František 
Antoš z Kopidla pod firmou Jan Matějka 
v Kralovicích. Již v létě byla uspořádána 
slavnost položení základního kamene, na 
které mluvil redaktor sociálně demokra-

tických časopisů z Plzně František Hatina 
o poslání Lidového domu. Základní kámen 
byl vylomen ve Volesku. Je to hranol, v hor-
ní stěně je vydlabán otvor asi 10 x 15 x 30 
cm a do tohoto otvoru jsou vloženy všechny 
záznamy o stavbě, všechny tehdejší mince a 
poštovní známky. Vše je vsunuto do prázd-
ného dělostřeleckého granátu ráže 80 mm, 
který už před tím sloužil za pokladničku. 
Uzavřen granátovou špičkou byl celý gra-
nát vložen do otvoru základního kamene. 
Vše bylo do roviny zacementováno a uhla-
zeno. Do kamene byl vytesán letopočet 
1922 a základní kámen posazen do oblého 
rohu, takže je zvenku dobře viditelný.

Celá stavba pokračovala velmi rychle. 
Střídaly se tu party stálých pracovníků a 
brigády dobrovolných pomocníků z ven-
kova. Tito dobrovolní brigádníci přicházeli 
na staveniště obyčejně v neděli, ale někdy 
i po zaměstnání. Všichni pracovali s chutí a 
nadšením, a tak se stalo, že poměrně velká 
budova Lidového domu byla 28. října téhož 
roku dokončena a slavnostně otevřena a 
předána straně sociálně demokratické, děl-

nické tělocvičné jednotě a ostatní kralovické 
veřejnosti k užívání.

V předvečer otevření Lidového domu 
bylo na prostorném a moderně vypraveném 
jevišti sehráno prvé divadelní představení 
dramatickým odborem DTJ, a sice Jirásko-
va Lucerna. Účastníci byli překvapeni a udi-
veni již samotným jevištěm, které působilo 
svou velikostí, výpravou a zvláště osvětle-
ním velkolepým dojmem.

V den otevření Lidového domu byla zde 
uspořádána také ještě pěvecká akademie 
místního pěveckého spolku. Sedmnáctičlen-
ný mužský sbor řídil učitel Eugen Hohaus, 
který byl v této době na vojně a na otevření 
Lidového domu dostal dovolenou. Slavnost-
ní otevření bylo večer zakončeno všeobec-
nou taneční veselicí.

Dělnická tělovičná jednota měla velmi 
vyspělý dramatický odbor. Celý tento dra-
matický odbor vstoupil do nově utvořeného 
spolku divadelních ochotníků „Lidová scé-
na“, a tak byla divadelní činnost v Kralovi-
cích sjednocena a posílena. Lidová scéna pak 
velmi často hrála v Lidovém domě na velkém 

Devadesát let Lidového domu
28. října 1922 byl slavnostně otevřen nově vybudovaný Lidový dům v Kra-
lovicích. Při té příležitosti otiskujeme sta zpracovanou a zaznamenanou do 
pamětní knihy města v roce 1963 tehdejším kronikářem Václavem Maleče-
kem. Podkladem mu byly poznámky Josefa Berga, který jako člen Dělnické 
tělocvičné jednoty a Lidové scény vše, co se týkalo Lidového domu, sám 

bezprostředně prožíval. (Zkráceno.) 

jevišti, a to hry velmi náročné jak pro samot-
né herce-ochotníky, tak i výpravně. Také tělo-
cvičná činnost DTJ se te mohla jinak a lépe 
rozvíjet, nebo tu stál po všech stránkách na 
tehdejší dobu vyhovující stánek jak pro tělo-
cvičnou, tak pro kulturní činnost.

Hospodářská krize na sklonku dvacátých 
let a také ještě mnohé jiné okolnosti najed-
nou ohrozily celou tuto zdárnou a skvělou 
akci. Ač se vedoucí činitelé strany sociálně 
demokratické a DTJ všemožně snažili uspo-
kojit věřitele zúčastněné na stavbě domu, 
nebylo možno všem vyhovět a plnit termí-
ny splátek. Tito vedoucí činitelé pravděpo-
dobně také dobře neuvážili všechny svoje 
možnosti finanční, také nemohlo býti počí-
táno s hospodářskou krizí. Ta způsobila vše-
stranný pokles životní úrovně, což se v prvé 
řadě projevilo na výsledcích všech kultur-
ních akcí. Chudí lidé, namnoze bez práce, 
nemívali na chleba – na kulturu nezbývalo. 
Finanční situace Lidového domu se tak sta-
la pro stranu sociálně demokratickou nadále 
neudržitelnou, zvláště, když také selha-
la dlouho slibovaná a očekávaná finanční 
pomoc z krajského ústředí v Plzni. Tak došlo 
v roce 1928 k exekuční dražbě Lidového 
domu. Dům převzal pivovar Štěnovice.

Vzhledem k tomu, že v samotném Lido-
vém domě byla od samého počátku velmi 
dobře prosperující restaurace, která odebí-
rala velké množství piva, zakoupila Lidový 
dům v r. 1929 správa plzeňských pivovarů 
Gambrinus. Tak došlo konečně k uvolně-
ní od největších starostí finančních správy 
Lidového domu. Nový majitel se spokojil 
s tím, že dodával do restaurace své pivo, 
nadto provedl ještě některé potřebné koneč-
né úpravy a opravu poškozené fasády. Také 
bylo nutno provésti opravu střechy.

Když skončila hospodářská krize, nastal 
i slibný rozvoj v kulturní činnosti. 

Nastal rok 1939, s ním přišla okupa-
ce naší vlasti, doba největšího našeho 
národního neštěstí. Ustal všechen poli-
tický legální život a kulturní dění bylo 
tak usměrněno Moravcovými zákony, 
že se o nějaké opravdu národní kultuře 
dalo sotva mluvit. V Lidovém domě občas 
zahrála Lidová scéna pečlivě cenzuro-
vanou nějakou hru, nebo Kuratorium tu 
provedlo nějakou svou akci. Celý národ 
se nakonec dočkal konce okupace a Lido-
vý dům opět plnil své poslání. Tělovýcho-
va zákonem sjednocená se přestěhovala 
do Sokolovny a Lidový dům plnil poslání 
jako stánek kultury. Protože však se stal 
pro úkoly na něj kladené příliš těsným a 
mnohdy ani nemohl vyhovovat, převzalo 
jej Revoluční odborové hnutí a nákladem 
asi 2 000 000 Kčs provedlo nákladnou, ale 
důkladnou jeho adaptaci. Byl přistavěn 
malý sál, nově zřízeno a vybaveno jeviště, 
byly tu zřízeny klubovny, mimo restauraci 
také dva byty, a tak už ne Lidový dům, ale 
Kulturní dům se stal střediskem bohaté 
všestranné kulturní činnosti v našem měs-
tě.

Městské kulturní středisko
připravuje:

listopad
23. 11. – 20 h:
MANDRAGE
24. 11. – 20 h:
DOLOVNÁ
29. 11. – 20 h:

PETR SPÁLENÝ A APPOLO BAND + 
MILUŠKA VOBORNíKOVÁ

30. 11. – 21 h:
ExTRA BAND

prosinec
2. 12. – 14 h:

VÁNOČNí BESíDKA
15. 12. – 21 h:

HEWER 
25. 12. – 20 h:

Mr. FEELGOOD
31. 12. –  20 h:

SILVESTR – SUPER BAND PLZEň
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… výsledkový souhrn

Sportovní zpravodajství připravuje
Karel POPEL

… jednou větou

… sportovní pozvánka…výkon měsíce

Blíží se Malá Kralovická. Posedmé
Kralovice – V sobotu 17. listopadu se v okolí koupaliště pod Mariánskou Týnicí 
poběží Malá Kralovická. Sedmý ročník klání v přespolním běhu tradičně připra-
vili pořadatelé z KČT Kralovice, DDM Radovánek a DBK Kožlany/Kralovice.
Tratě závodu vedou lesoparkem, po polních 
a lesních cestách. Závodníky čekají kratší 
prudké výběhy a seběhy, startuje se inter-
valově po 10 vteřinách. Nejlepší závodníci 
v každé kategorii obdrží diplomy, medaile a 
drobné ceny, připraveno je občerstvení, star-
tovné je dobrovolné.

Účast se v posledních čtyřech ročnících 
pohybovala okolo stovky běžců, 113 bor-
ců závodilo v roce 2009, loni i předloni vždy 
105. V soutěži mužů loni zvítězil Jan Bajbora 
z Bíliny, u žen byla nejrychlejší Eva Weissová 
z Uherského Hradiště. 

Prezentace dětských kategorií od 9.00 
do 9.45 h., u ostatních kategorií od 9.00 do 
11.15 h. v prostoru klubovny na koupališti  
v Kralovicích. Tra vhodná pro použití treter, 
na červené a bílé trati je asi desetimetrový 
asfaltový úsek. S ohledem na termín konání 
závodu doporučují organizátoři na všech tra-
tích obuv se vzorkem.

Pořadatelé žádají všechny účastníky, aby 
parkovali auta výhradně na parkovišti u kláš-
tera Mariánská Týnice, odtud povedou šipky 
na start.
Časový pořad a délky tratí:
Superminižactvo (roč. nar. 2008 a ml., tra 
140 m): start: 10:00 hod., minižactvo (2006 
–2007, 310 m, modré fábory): 10.10 h., nej-
mladší žactvo (2004–2005, 640 m, žlutá): 
10.20 hod., mladší žactvo (2001–2003, 940 m, 
zelená): 10.30 hod., starší žactvo (1998–2000,  
500 m, oranžová): 10.40, vyhlášení výsledků 
žákovských kategorií: cca 11.00 hod., dorost 
(1995–1997), juniorky (1992–1994), ženy 
(1991–1963) a veteránky (1962 a starší, vš. 
2020 m, červená): 11.30 hod., junioři (1992–
1994), muži (1991–1963) a veteráni (1962 a 
starší, vš. 3130 m, bílá): 11.50 hod., vyhlášení 
ostatních kategorií: cca 12.20 hod.

Více informací najdete na  www.malakra-
lovicka.cz. 

BASKETBAL: Obl. přebor žen v. BaK Plzeň 
B 47:98 (Hynková 11, I. Šnajdrová 7), v. Sla-
voj Tachov 43:68 (Hynková 10, Levá 7, Biha-
riová 5), průběžně 7. místo (bilance 3 záp. 
– 0 3,skóre 132:262, 3 b.). Liga juniorek U19 
v. Sokol Nusle 49:67, v. Aritma Praha 51:86, 
v. BC Benešov 73:54, v. BSK Č. Budějovice 
81:72, průběžně 6. místo (bilance 7 záp. – 4 
3, skóre 501:465, 11 b.). Liga kadetek U17 v. 
ŠBK Sadská 44:81, v. Poděbrady 70:71, v. BK 
Chomutov 32:92, V. Kladno 52:96, průběžně 
12. místo (bilance 4 – 0 4, skóre 198:340, 4 b.). 
Liga žákyň U15 v. Loko K. Vary 88:81, v. BK 
Most 87:47,  v. BK Klatovy 68:64 a 85:69, prů-
běžně 4. místo (bilance 8 záp. –  5  3, skóre 
580:571, 13 b.). Divize žákyň U15 „B“ tým v.  
Aritma Praha 29:94 a 39:94, průběžně 6. mís-
to (bilance 6 záp. – 0 6, skóre 233:596, 6 b.). 
Liga ml. žákyň U14 v.  Loko K. Vary 81:51, v. 
Most 65:40, v. Slovanka 59:70, v. Strakonice 
58:34, průběžně 3. místo (bilance 4 záp. – 3 1, 
skóre 263:195, 7 b.). Obl. přebor ml. minižac-
tva v. Loko Plzeň 26:81 a 47:81, v. BK Klatovy 
53:82 a 50:53, průběžně 6. místo (bilance 4 
záp. – 0 4, skóre 176:297, 4 b.).
FOTBAL: I. B třída, sk. C muži „A“ v. Tluč-
ná 1:1 (PK 4:2, Běhounek), v. Mladotice 2:2 
(PK 4:1, Koča, Růžek), v. Křimice 2:2 (PK 4:3, 
Růžek, Koča), průběžně 3. místo (bilance 9 – 4 
3 2, skóre 21:12, 18 b.). Krajská soutěž doros-
tu, sk. A v. Blovice 4:1, v. H. Bříza 4:2, v. Un. 
Sparta 11:0, průběžně 1. místo (bilance 9 záp. 
– 7 2 0, skóre 43:16, 24 b.). IV. tř., sk. B muži 
„B“ v. V. Libyně 4:0, v. Žihle B 2:3, v. Trnová B 
5:0, v. Žichlice 4:1, průběžně 1. místo (bilance 
7 záp. – 6 0 1, skóre 29:12, 18 b.). Okr. přebor 
st. žáků v. Žihle 3:1, v. H. Bříza 5:2, v. Kožla-
ny 2:2 (PK 1:5), průběžně 3. místo (bilance 8 
záp. – 6 1 1, skóre 23:17, 19 b.). Okr. přebor 
st. přípravek v. Trnová 8:7, v. H. Bříza 4:9, v. 
Kaznějov 3:5, v. Třemošná 5:9, po podzimu 5. 
místo (bilance 10 záp. – 2 0 8, skóre 40:110, 6 
b.).  Okr. přebor ml. přípravek v. H. Bříza 9:9, 
v. Kaznějov 0:10.   
HOKEJBAL: přebor ČR st. žáků sk. jih/
západ v. HBC Plzeň 1:24 (0:11, 0:5, 1:8), v. 
CSKA K. Vary 3:2 po sam. stříl. (0:1, 1:1, 
1:0). 

LEDNí HOKEJ: Po šesti kolech byl odhlá-
šen z A skupiny krajské soutěže A tým 
mužů, v D skupině tak pokračuje jen béč-
ko; koncem roku vstoupí do svých soutěží 
i mládežnická družstva, žáky čeká souboj 
jen se dvěma soupeři – Spartakem Žebrák 
a dívčím týmem Berounských lvic.

říjen: fotbaloví dorostenci
Naplno běžely uplynulý měsíc soutěže v bas-
ketbalu, fotbalu, hokejbalu a ledním hokeji, 
zahájili i volejbalisté a stolní tenisté. Za nej-
lepší výkon měsíce října 2012 vybíráme výhru 
dorostenců v krajské fotbalové soutěži nad 
Un. Sparta Plzeň 11:0. I díky tomuto výsled-
ku je vítězný celek po neúplném desátém 
kole v průběžně tabulce na nejvyšší příčce. 

FOTBAL: SO 3. 11. st. žáci v. Kozolupy 
(10.00), muži A v. Doubravka B (14.00), NE 
4. 11. dorost v. Kaznějov (10.00), muži B v. 
Kunějovice (14.00), SO 17. 11. v. Rapid Plzeň 
B (13.30), NE 18. 11. dorost v. SK Smíchov 
(10.00), muži B v. Mladotice B (13.30, vše sta-
dion Sokola). 
PŘESPOLNí  BĚH: SO 17. 11., 7. ročník 
Malé Kralovické (více na jiném místě strany).

Na startu přespolního běhu v Jesenici jsou (zleva) Kateřina Šteflová, Kateřina Poslední 
a Kateřina Žitková. Foto Karel POPeL

Fotbalisté B týmu FK Sokol Kralovice (zleva v tmavších dresech Tomáš Škvor a Roman 
Vítek) přehráli  Sokol Trnová B 5:0. Foto Karel POPeL

Kralovický celek hokejbalových žáků (na snímku po první výhře nad CSKA K. Vary) 
vstoupil premiérově do oficiálních soutěží. Foto J. BeRBR

VOLEJBAL: Muži začali okresní přebor 
druhým místem při prvním turnaji ve Sto-
dě, druhé kolo se hraje v těl. ZŠ Kožlany 
1. prosince od 8.00 hodin.
STOLNí TENIS: V nejvyšší okresní sou-
těži zahájili novou sezonu dva kralovické 
týmy; áčko totiž nakonec sestoupilo v uply-
nulé sezoně těsně z krajské soutěže II. tří-
dy. 

LEDNí HOKEJ: krajská soutěž sk. A tým 
„A“ v. Gladiators 3:5, v. Klabava 1:7, v. Vipers 
6:6, sk. D tým „B“ v. Panasonic 6:3, v. Bez-
družice 5:3, v. Chotíkov B 4:9, v. Příkosice 5:0 
kont., v. Hanball 4:4, soutěž neregistrovaných 
Rakovník v. Mladotice 4:0, v. Dřevec 4:7, v. 
Rakona 14:1. 
PŘESPOLNí BĚH: Festiválek přírodních 
sportů (22. 10., Jesenice) – děvčata 2007 a ml.: 
3. M. Žitková, děvčata 2005–06: 2. Z. Stejs-
kalová, 4: M. Zemanová, děvčata 2003–04: 4. 
E. Popelová,  děvčata 2001–02: 2. K. Žitková, 
děvčata 1999–00: 2. K. Šteflová, 3. K. Posled-
ní, hoši 2005–06: 4. D. Sládek, 9. M. Popel, 
hoši  2001–02: 2. M. Stejskal, 5. Tupý, 6. L. 
Sládek, 9. M. Zeman. 
STOLNí TENIS: okr. přebor mužů I. tř. A 
tým v. Kožlany 17:1, v. H. Bělá C 16:2. 
TURISTICKÝ ZÁVOD: Pacovské dovádění 
(13. 10., Pacov) ktg. muži (29 záv.)17. K. Popel, 
19. Mir. Trnka. 
VOLEJBAL: I. kolo OP mužů (20. 10., hala 
TJ Stod) v. Zruč 0:2 (-19, -22), v. 2 0 (16,18,), v.  
Zbůch 2:0 (12, 9), v. Kožlany 2:1 (-24, 19, 12), 
v turnaji 2. místo.

Z Malé Kralovické 2011. Foto Karel POPeL


