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hledá ,

externí spolupracoyníky pro
akviziční činnost
píodej podílových listŮ podílových fondů

čí:chóirívÉsr, íwósúvoír4ve:sr a RENTINVEST
Podmínky:- věk nad l81et

- neprovádění této nebo podobné činnosti pro jinou investiční společnost
- bez zápisu v rejstříku trestů
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Živnostenský list není podmínkou, vzdělání nerozhoduje.
Výše výdělku není omezena, závisí zcela na úspěšnosti akvizitora!

Zájemci se mohou informovat u pracovníků kapitálového trhu -
česká spofitelíia, a.s., okresní pobočka, Husova 579, Kralupyn.Vlt.

Spoxzonavi rolioío Zpr<qvodqjt?
KAUCUK KRAlUí)Y.jís.p.

!t 0205721995, 21495 1. 38 I?= ?

Jeden Z mála dárků,
který je štědrý dvakrát.

- Máté rádi vánoční překvapení? My Vám ho nabízíme!
Pobočky české spořitelny, a. s. již prodávají spořitelní

vánoční list, který můžete někomu darovat pod stromeček,
nebo si jej sami uschovat. Ozdobný vánoční list je potvrzením

o vkladu od 500 Kč výše, k!erý bude uložen na šest měsíců
a posléze vydán doručiíeii listu s výhodným úrÓkem
Vklad na vánočním listu může být vinkulován heslem

dle Vašich požadavků. Vánoční list je dárkem, který dokáže
být štědrý dvakrát. Překvapí nejprve ria štědrý večer

a podruhé přqemným úrokem po šesti měsících
v české spořitelně, a. s.

zS
ČESKA SPOŘITELNA ....

Banka pro život.

Platební karta
Česk,é

Oy

n
spořitelny

být i Junior!
Ceská spořitelna, a. S. Vám nabízí nOVůu moderrí finanční sluzbu -

- platební karty Junior! Tyío plaíební kariy mohou v!asinit
Vaše děíi ve věku 1 5 - 25 let a vytírat si jejich pros!řednictvím omezenou

hoíovost z Vašeho sporožirového účtu, a lo v téměř 300 spořiíelních
bankomatech po celé čR. Na kartu Junior Ize vybírat hotovost

v rozmezí 1 00 - 1 000 Kč v pevných čtrnáctidenních cyklech.
Platební karia Junior %e stejně jako všechny plalební karty

České spořitelny, a. s. velmi praktická, kapesné je v bezpečí
a její vlastník ušeíří čas, kíerý může věnovat studiu.

S karíou Junior přesíávají být platební karty
České spořitelny, a. s. výsadou rodičí:í.

@šš€Í:3
klJ

CESKA SPORITELNA a.s.

Banka pro život.
Slavnostní otevření čerpací stanice Kaučuk v Kralupeó nad Vltavou

dne 18.11.1993.

ill

Foto Z. ?Petrovíčová
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Soukr?omá firma

M. Žambůrek

Zel] E"ruet
Vojkovice

Velkoobchod ovoce - zelenina
Nabízí soukromníkům,

závodním jídelnám a restaúracím
odběr zboží v sortimentu ovoce - zelenina, nápoje

Provozní doba:
6,30-16,00

16,30-18,00
Po - Pá:
Nleděle:

Nabízíme v dohodnutých terrnínech i rozvoz zboží na místo.
'Možnost telefonŤcké ;bjednávky zboží na tel.: 0205/23 590.

ň

Firrna

se přestěhovala do nových prostorů v Horyrrírově ulici
( u rněstské hasičárny doleÝa ).

nadále však nabízí
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Slarosfi slarosty na téma :
" Za činnost radnice zdaleka nezodpovídá ODS "

Název svých dnešních starostí jsem si' vylral z textu - výzvy Místní ra4y ODS Kralupy, publikované v listopadovéin
Zpravodaji, Kdo tedy nese za veškeré dění v Kralupech B.Vlt. odpovědnost? Odpověd' je podle mého názoru velmi
jedno4uchá. Tak jako v celém státě, íak i v našem městě nesoB určitý dfi zodpověanosti vÁichni občané. Staří i ínladí,
agilní i neteční, poctiví i zloději, slušní i hulváti, bývalí "mom' i nynější "vládci', levice, střed i pravice. Největší dil
odpovědnosti ve městě určitě paffl zvolené samosprávě. Za tři roky práce ve fiinkci stmos'7 měsm mohu zodpovědně
prohlásit, ze v komunální politice bude vžďý přdevším vítězit 'zdmvý roziun, přirozená inteligence, všeobecné i
odborné vzdělání, humanita a lidská poctivost jednotlivých zyolených ámpcu občanu, nikoliv jejich politická
pfislušnost. Pokud to nebude bolševický či sládkovský fanatik, bude velké části voiičů úplně jedno, z které strany či
hnu'ď 'poslanec pochází" (nebo zb-li je úplně nezávislý),-pmtože podle mého názom bude platil že č'm menší město, obec,
tím víc budou spoluobčané vout podle s'0ch osobních, lidských kritérií. Pokud bude zvolený záshipce občanrx pracovat v
samosprávě zodpovědně a poctiÝě, najde si vMy čas splnit svěřené úkoly, obětovat své soukromí i finančně oceněné
jiné aktivity, bude dostatečně inteligentni i ocho'lný se neustále vzdělávat, bude-li 'v;My přístupný k demokratické diskuzi
i k respekíování rozhodnutí většiny, potorn bude v$ pro obce či města pfínosem.

Neínám zájem ani "patent na roziun" jednotlivé @stní pol. strany pouěpvat, ale současná fiinkce i moje morální
povinnost je se zastat jednotlivých členů MZ i současného MZ jako celku. Místní rada ODS Kralupy v rámci své
předvolebm a@tace dělá podle mého názom určitou chybu. Staré bské přísloví nabádá :" Zamet' si nejdříve před svýín
vlastním prahem." Já jsem osobně (Xl roku 1990 člen KANu. Jako řadmrý člen nemohu m "mocenské boje" vedeni
různých a mě sympatických pravicových stran včetně KANu. Koaliční strm'iy by měly v zásadnich věcech "držet více
pohromadě." V celosíátní publikaci "Kdo je kdo" jsem se veřejně vyznů, že inUinuji k prograínu ODS a že si váBxa
V. Klause. (To stále plaff a není to "povinná formauta.') Nechci také podle současné volební situace z KANu
přecházet k 'větším pol. stránám' (v4z. B. 'mohik k ODS a F.R. čech k čSSD.5 Ve všech současoch stranách mi vai
přemíra '%-valých soudrubů' a hlavně bývalých neschopných poiitiků všech úrovní, kteři pod "převlekem kabáhi" jiné
pOlitiCké SlXang "?lkájejí" EVé l?COVSké SklOn'5' a hlaVnč Oč«káY!ají ..býýalé '%'ýbOd)". SCh0pné OSObnůSti a OCuX)rntCi,
které musí většina akceptovat (např. ministr Dlouhý, Stráský apod.) slouží 'ihn neschopJí jal!co precedens.

Na závěr se vrátínn k současnému kralupskému zastupitels'.ti. Současm? ae'rq ODS jsou pánové ing. Listík,
ing. Veselý, ing. 2!skal. Když se rozpadlo ph? OF a k OH nikdo nešel, z? z ph. koaliqe OF v současném
zastupitelstvu pánové ing. Trněný, ing.- Komárek, ing. 8íla, p. Holeček, p.Frmiěk jako nezávisu. činnost též skoíičila
(původně komční s -OF) Strana zelených (ing-.Kaňka, p. čadek, -pÍ Kolářová.). Proč nikdo z nich není dosud
teýstxovaný člen kralupské «xibočky ODS je sice jejich soukromou záležštostí, ale myslím si, í ve sv{: většině s hlavn'ínú
prinďpy politiky ODS také souhlasí. Nezávislí kandidáti budou v určité nevýhodě, protob bez podpory silnější
skupiny názorově spojených politických stranou či koalicí budou tězko prosamvat «»vá řešení.

Za činnost radnice nesou zodpovědnost všichni současní členové MZ, bez rozdfiu politické příslušnosti a budou ji mít ve
svých důsledcích i nadále bez ohledu na to, zda-li budou někíeří z nich opět kandidovat a zda-li budou případně znovu
zvoleni. Zodpovědnost nese a ponése především kahký sáín m se'be, m svo3i osobu, jméno a «zst a teprve následně za
politický prograrn své strany. Mojí hlavní povinností v příštím roce bude řádně připravit a zajistit komunální volby, pomoci
místntm demokratickým pol.stranám v pfipravě jejich volebních prograínů, které povedou k dalšímu xozvo5i města a předat
město do rukou podle volby občanů "těch nejlepších".

HýsJ'úsat R=ýhl
starosta města

p.s. Děkuji touto cestou všem členům MZ, předsedům a čieníun ko?í MR, praco? MěÚ v Kralupech a všech
příspěvkových organuhd města i mnoha dalším občan?, představitelům pol. stran, podttiků a organizací i
jednotlivým podnikatelů'ni m pomoc měsm a vzáje?ou spolupráď a všem občanům města Kralup n.Vlt.a přeji
šťastné prožití vánočnícb sváúcti, pevné zdraví a osobní spokojenost v roce 1994.

B'Kopírování do íoím«u A3 okamžiíě, v*ntopiohnb 'koplíovám oó' íoíííJíu oó 'do pai: pncovních om
[ZBireimé kopírování do formátu A3 maximálně do týdne

.i'

S Tisk r:::17:li"ií li oznámetíí
S Výrobu vizitek
B poaítaeovou sazbu a exprpsní černobHý tisk do formátu B4
ÍZÍVýrobu razítek, a to jak dřevěných, tak samobarvících razítek značky TRODAT l

%

3

m m

M€mořádné veřejné zasedání městskét»o zastup«telstva se koná '
v pondělí 6.l2.l993 v 15.oo t»od.

v zasedací sín« Městskébo úřadu v Kralupecb n. Ult.
-== -  l'lll!Ilíí4---Ill'lW%Ťl{ ===-= =--I" ""-V%'. ...... . ......l .. ........ .. .. .. "Q.....-......-..... ..... --- 1. .. "l.' . = =-l"" ..' ==  " . ..
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0 čem se radí radní

Mimořádné zasedání městské rady (MR) dne 25.10. 1993
Městská rada:

- schválila progarn veře5neso zasedání 8.l1.l993
- byl předloffi návrh - řešení městské hromadné 4opravy v Kralupech. Rada vzala tento návrh na vědomí. Zp?

řešení bude rozhodnut na veřejném zasedánt zastupitelstva.
- rozhodla o termínu spl$osti za prodej domu č. 9 Kralupy - Lobeček panu Lorencovi
- vyslechla Morma«;í pana šir.? pověřeného řízentui MBP-, o stavu městského bytového podniku.

Zasedání MR dne 4. 11. 1993
Městgká rada:

- provedla kontrolu úkolů z minulých zápist
- schválila předloíný plán zinuu? údržby Technick%i slu? města Kralup[ údržby

šimka, p- projednala platové zařazení pana šimka, pověřeného řízéním MBP
- projednala předlohný návrh pro domy, které bude moio navrhnout k výstavbě půdních bytíTh. V této souvislosti
budou evidováni ?telé o tento druh výstavby

- odsouhlasila Mdosti o souhlas s pronájmem nebytových prostor
- projednala 5dost o výměnu poŮ? Měú Kralupy s-pozemkovým fondem čR Mělník. O této výměně nebylo

rozhodnuto, bylo doporučenojednání s ing. Cemprem
- vma na vědoffl zprávu komise 'živoMho proslřeď. Požádala jrnénem pana síarosty o důraznější sledování provozu

motorových vozidel-v Třebízského ulici náčelníka Policie čR v Kralupech-.

()žÁ» ?, člen MR

If'lSPRflV - VOT€'lVfl
Vrchlického 599, Kralupy nad Vltavou

provádí
topenářské

]nstalatérské práce
od dmbných oprav až po kompletní

instalace
včetně materiálu a projektu

dle přání zákazníka
o 21306

]
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BIOP
Přemyslova 1062
Kmlupy nad Vlt.

Vás srdečně zve
k vánočním nákupům.

Urč:itě si vyberete z širokého sortímentu
vitarnínových přípraykú, čajů, přípravkí:í zdravé

výživy, dia a kosmetiky.

k a#

Hliníkové žaluzie ze zahmniční$ komponent
Výhodná zimní sleva!

Do všech typů oken, 3@ b,arev
- Cena o«' 469,-Kč/mŽ

Dodárí až do bytu do 14ti dní:i
Fr. Kába V. Opl

Odolena Voda Odolena Voda
Tel. 02/6fMO977 /. 2250 od 7 - 14 h.

nZVA
Starosta městm vyzývá všechny oběuiy Kralup nad Vltavou a hlavně děti, mládež a jejich rodiče k tomu, aby

pomohli zabránit ničení společného i soukromého ?jetku. Na všech veřejných prostranstvích, v panelových domech i na
dal&hmístech stále přibývají různé nápisy a úínyslné znečištěm prostor těžko odstranitelnými 4prejovými ? barvami. Kdo
zabrání ničení, připadně nahlásí pachatéle (ve- škole, m policii, m MěÚ a pod,) ušeffl městu i sobě peníze za
napravování hlouposti a vandalství. Též žádá kralupské prodejce barev ve sprejích, aby zváfili komu a na co své zbo-ň
prodávají.
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USNESENÍ MZ z veřejného yasedání dne 8. listopadu 1993
MZ bere na vědomí
- zprávu o plněm usnesení MZ
- imor?ci o výběrovém nzerú na zatepiem %tů a domů a pověřuje komisi zpracovat podklady návrM řešení zateplení
domů a bytů, které budou projednány na mimořádném zasedání MZ do 10.12.l993
- informaci o jednání ve věci skládky TKO v lokalitě ťJhy.
Souhlasí se vshipem íněsía do akciové společnosti. Výše částky bude projednána do 30.ll.l993 se zaintgesovanýrni

subjekty a bude zařaze na na jednání íniínořádného VZ MZ dne 6.12. 1993
MZ navrhuje
- aby pan Lubor Raboch vykonával funkď příse&ího Okresního soudu v Mě}níku
- aby pan Jiří Dvořák vykonával ňinkci pfisedícího Krajského soudu v Praze
MZ souhlgsí
- s nmrým zněním vyhl. č. 4/92
- s vyhláškou č. l l/93 o cenové mapě pozemků na území města dle předloženého pozměň. návrhu.
- s realizací vax.r:,. l předlobného návrhu k řešení dopravní situace na Palackého náíněsff (bod pro(gramu 5)
- s uvolněním částky 400tis.Kč pro Zš Komenského
- s vynBtíín finančních prostře«flďi za proaej distribuce D2 ve výši 32.000.000,- Kč dle předloženého rozpisu - 12 mil.
do rozpočtu města a o zbývajících 20 ml. rozhodnout po uskutečněném prodeji na mimořádném zasedání MZ 6.12
1993

- s bezplatným převodem akďí s.p. Barvy a laky v «lkové hodnotě 5.541.000,- Kč na město Kralupy n.Vlt., tedy
5.541 ks v nominální hodnotě 1.000,-Kč, což představuje O,4% z celkového majetku státního podniku.Ceiková částka
bude s definitivní platností aktualiivátia po provedeném ú&tním audihi po projednáni vládní koínisí.
- s posilentrn pfispěvku na provoz Městské knihovny o 128.600,- Kč a Městskému muzeu o 12.000,- Kč z
mimorozpočtových zdrojů
- s dotací 25.000,- Kč pro TJ čechii z mimorozpočto0ch zdrojů. Dotace bude přiznána v případě, 'žx, tyto zdroje budou
naplněny.
- s navrzenýín rozsahem provozu MHD od 1.1. 1994, doprav«m bude čSAD AB agentuta S.r.0. na dobu l roku podle
podínínek návrhu.
: s odprodejenn části pozemku pp.89/33 o výměře i,15m2 v k.ú. Mikovice, za navrhovanoíi cenu 250,- Kč/m2výměře i

Om2 v k.i- s koupí části pozemku 88n o výmj5ře li ú. Kralupy n. Vlt. za dohodnutou sínluvní a=nu
- s o«lp;«xlejí čAsú pozemku pp.83 v k.ú. Minioe o výíněře'cca 200m2 manželůín Tylšovým za sínluvní cenu 40,- Kč/m2
- s odprodejf části pozemku pp.83 v k.ú.Minioe o výměře cca 8m2 mauželůtn Krejmvým za-smlimií a=nu 40,- Kč/m2
- s oúoupenírn stavby - skladu jedů na poz.st. 26/5 k.ú.Lobeček (Stra-

chov) za cenu dle znaleckého posudku 721.355,- Kč
MZ souhlasí
- s návrhem, aby požadavky na poskytnutí dotací na podporu činnosti organizad a oddílů byly podávány účelově
- s prevo&m horkovodů a vým.stanic Hika a Zátiší z majetku města do majedm s.p. Kaučuk dle etapy l a 2
předlobné, &vodmézprávy. Forma převo«iu(prodeje nebodaru) budevybrána MRs ohledemna optiínální řešem.
Na základě usnesení VZ MZ ze dne 7.6.l993 pověřuje pracovni skupinu MZ ve slození: p.Hrdina, p.Gy6ny6r, p.Marek,

ing.Materna, ing.Pácha ve spoiupráci se s.p. Kaučuk a MěBP definitivně posoudit nabídku a pfipravit sezítam ínajá,
který by m!5i být převeden, včetně způsobu převodu (vč.poplatků a čas.plánu jednotlivých etap).
MZ revokuje
své usnesení o zřízení stanice RZP městem Kralupy n. Vlt. ze he 26.4. 1993
MZ souhlasí
s tím, aby se zřizovatelem RZP stala Aso'ice sa?tánů čR od 1.1. 1994 s tím, í zařízení zakoupená ze sponzorských
daxfx a pozemek určený pro výstavbu nové stanice zhtane v ?jetku města. Toto zařizení i pozemek bude RZP bezplatně
pronajat. Smouvy o pronájmu budou právnicky ošetřeny tak, aby byla zaručena funkčnost RZP.
MZ scbvamie
- obecně platnou vyhlášku č. 9/93 o chovu znřat m území m?
- obecně platnou vyhlášku č. 10/93 o udržování čiMoty a vzhliu města a péči o zeleň
MZ doporučuje
- aby MR zťídila komisi veřejného pořádku
- MR revokaď Mho usnesení ze dne 29.9. 1993 (bod č. 18/III/12) - souhlas s pronájmem pp. 153/22 kú. Lobeček panu
Hemalovi

MZ pověřuje
MR- vyhodn«xxním č'mnosti příspěvkových organizací a jejich přínosu pro město

Umesent z veřejtgého zaseMnt MZ dne 8. 11. 1993 schválilo 22 členů MZ
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Během putování po kralupských hospodách a restauracích jsme 'již navštivili většinu klasických podniků. Naše

pozorno-st se zaaná'obracet "k méně běžným provozovnáín rúHÝJao, event. naopak vyššího typu - vinárííám, bar?,
'bufetůín a hotelovým provozovnáín. Začneme jedním z bufetů uprostřed s"dliště Cukrovar.

bíifet v ba"nu : otevírací doba: úterý - sobota
neděle

pondělí

Situa« v bazénu je v současnosti terčem obč:asné kriti?ky (saiuia, bazÁ). Bohužel, ani bufet zde není bez chyb. Dlouho
nebyl V prCtvOm a po jeh0 0tevřeni je ú?eň dOSti níZká. Pmstředí je SiCe heZké a Ňni VkuSné a čiSté a ani pO úpO'JCNó
stránce nem bufet'zásoben špatně,- leč ttm to kona. PO sauně a- bazénu mvají návště'?ci hlad. Ovšem ve večerních
hodinách zde většinou k jídlu nedostanou nic. V sobom 13.ll.l993 náín byly nabídnuty jen slané tyčinky a několik druhů
sušenek V chladícím boxu se tři hodiny před zanraa «iobou krč»a jedna oschlá a jakoby okousaná kreínrole. Pamatujeme
doby, My zde bylo nabízeno n&olik druM chlebíčků, párek, sekaná nebo i bramborák. Takto ovšem o bíífet zájem
nestoupne a přitom by zde i ve večerních hodinách mohlo být pfijemné posezení u kávy či vína. Obsluhujici by se ovšeín
musela chovat k ?m vlídněji a vstřtcwS3i a né působit dojmem, -h je 'ráda, 'jx, už vše vyprodala. Celý areál by se
tak konečně niohl stát místan dokonalé relaxaee, odkud se člověku nechce odejít. A to se zatím nedaří úplně.

14 - 20 hOd.

14 - 19 hOd.
zavírací den

8tylová íyt.a'ttraee žíosubcjk :
(rnajitel p. Živec) ohrirací doba: uterý - sobota 1l - 24 ho«i.

I] - 22 hOd.neděle
zavírací denpondělí

Tento podnik patřil vh!y k těm lepšínn v Kmupech. Konaly a konají se zde svatby, nizné hostiny či pomaturitní srazy a
večírky. Samotná prmomvna je vebni ízky architektonicky zívárněná a vnitřně kompozičně řešena. Prostora v
pnrním patře je ideálni právě -pm ú&ly uzavřené společnosti, pěkné zařízeni a vaší počet stolů pro dvě až čtyři osoby
v přízemí naopak láká -k posezení a hovoru s přáteli, či k důvěrným scMzkáín ve hou. Restauraci jsme navštívili v
sobotu, kdy zde bě,zl čilý provoz a kapacita asi 90 osob byla zcela naplněná. Usm(=vavá a velú'ii rychlá obsluha si nás
však začala všímat téměř-okmnžitě a-bleskově nárn přinesla nejen nápoje, ale vyřidila i objednávku pokrmu. Nabídka
jidel je zde ví« než výborná - 7 studených a 6 teplých předkrm4 28 jídel (včetně ryb a obhbené čínské )cuchyně),
moučníky, poháry a zeleninové saláty. Hlavní jídla jsou vzhledem k úrovni podniku ve vyšší cenové relaci - - 44,70 -
152,20 (bez- pfflohy). Ovšem všechny, které jsme zde okusili, byly chuťově zaj'mavč:, a pikantní. Snad jen s převažováním
masa by si měl dát kuchař více. práce - některé z pqrcí se náni zdály mírně poddirnemované. Výběr je i v nápojích, hlavněe práce

čepuj+ :v destilátech, menší ve vín(a. čepuj+ zde Krušovice 12o - dobrou, studenou za 1l,90 Kč. Příjeínný večer z«ie unnocňuji
hořk' krb, v některých dnech i-reprodukovmiá nebo živá hudba - Mdané jsou hlavně country večery. I sociální zůuerú je
na patfičné úrovni.- V letním období navíc můžete sedět na terase, odkud je překrásný výhled na Vltavu směrem k
Nelahozevsi. Příjemné prostředí restaurace můb tedy i v Kralupech být umocněno jistou dávkou romantiky. Jen vědět, karn
jít.

SeHPEH

Ild"a lí í

Z pověření mbtského zastupitelstva v Kralupech n.Vlt. předkládmn kralupskýín občanťun seznmn zastupitelů města,
kteff 'naoměstském-úřadm-předložili osvědčení o lustraď podepsané ministrenrvnitra čR Janem Rumlem. Na zveřejnění
tčchto osvMčen{ se dohodlo městské zastupitelstvo m 5.veřejném zase«kú dne 13.9.l993.

(jsvědč«nt ;;edlouli -všÍchni čienové MZ, kromě paní Hffiy Kolářové (dlouhodobě mimo město), pana Jindřicha
Vachtla, pana Václava Morese a ing. E'v'ena Listika.

Pb H.lúd=
zásmpce starosty města

l
í
í

I
l

i
l

l
i

l
l

'I

i
i

í
l
í

l
l
l

úwž»
a?

?-a ..?/?
Blabopřejeme našim spoluobčmuun, kteří
se dožívají v prosinci 1993 význmnných
životních jubileí. Přejeme jim hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.

nožxs.« šrňpAsxovA,
Na velvarské silniď 22/III

šržpA«« BERANKOVA,
Přemyslova 891/I

FRANTIšF,K DVO]??Hůrka 104411
? mrotíšxov.3 E. Beneše 550/II

85 let a.LtN HTJS, Přemyslova 359/I
JOSF,F SRP, V zátiší 10l4fi

92 let

90 let

80 let :čURDOVÁ, 4. čapka 333/II
MARIE JANKŮ, Hůrka 1033/I
VIASTA xocm?ovA, čechova 284./III
VIASTA NOVOTNA, V zátiší 1008/I
JAN Z,MF,šKAL, Na velvarské silnici 185/III

Upozor'íuJem'e podmky í podníka'teÍe, ze mqhou proe!úednictvrm na;letio?Zpravoda3e
popFát r»vým obchodnrm partnerům, zákazriíkům í epluob;čariům r'F 1994.
Za tuto alu:žbu zap!atr amluvnr cenu. kterou si dohoanou Př} zad?rir textu.

POděkOVání
Prožil jsem ani ne 3 týdny v nemocnici y Kralupech nad Vlt., m neurologickém oddělení, a jsem velice rád, b jsent s4

sešel s lidmi, kLeří mají srdce na správném místjS.
Díky mýrn sousedům z domu č. }0'l4 jsem opět na rnxstě zvaném 'domov".
Další mé up?é poděkování patří všern lékahim a ošetřujíeímu personálu, neboť se všichni chovali k nám

paďentům velice «xfborně a ochotně.
Naše město m? býl hrdé na takový odborný a obětavý celek.

V.M. (jméno a adresa v redakci)

'V literární výchově a slohujsme se ? hovořili o sbíra= novináhi SOS Suajevo.
Žáci 5. roč? vyzvali ostatní spolužáky školy, aby ze sxých ušetřených peněz- věnovali i třeba inalou částku na pomoc

dětem, hnám a inužůtn přežít nadcházející zimu v SarajeÝu. Byli jsem velmi mile překvapčni. Během tří dnů jsme sbírku
zorganizovali a na konto SOS Sarajevo zaslali3 389,- Kč od ? a učitelů. Potěšil nás takový výsledek, nebot' potvrdil,
že děii mají citlivou duši, soucit a snahu pomoď trpící?m. Děkujeme touto ce@ou i rodičůrn, že své děti společně s námi
takto vychovávají.

H? F?, Zš Komenského náín.

Paní J. Holeková, předsedkyně sááW zdravotní komise MŮ, děkuje co nejupřirnněji všem spoluobčanům za anoqymní
pomoc-sbírku šatstva pro děti i dospělé ve strádajících zemíeh bývalé Jugoslávie. Její poděkování patří též
spolupracovnicím z gynekologického oddělení, které jí nezištně pomáhaly. Celá sbírka je vlastně dárek pod stromeček pro
tyto děti, spolu s phiním: Kéž toto utrpem skončí a lidé se začpou dorozumívat jako lidé - jen řečí a ne zbraněrni.

Vánoční svátky prožité v klidu .a spokojenosti, z očí at' vyzařuje láska a upřímný úsměv, v roce 1994 pevné
zdraví, vzájemnouohleduplnost, osobní štěstí v podnikání, v zaměstnáníivdůchodupřeje

sociálně zďravotní koffl* MÚ
J . Hald=-ú

IM
Iffi
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ZPRAVODA,J prosinec 1993

budově ve školním roce 1979/80 zl'ňze@ Střední
průmyslová škola chemická pod jednotítým vedením
gyrrmáziá. Za 15 let své existencepřipravilaprodalší
studia i praxi 337 studentů. Protože niěnící se stniktura
společnosti dává větši perspektivu ekonomickému
vzdělání bude ve školním roce 1994/95,po šestnáct»etém
působení, kdy budou maturovat její poslainí studenti,
zcela nahrazena Obchodni akademii.

život Dvořákova gyrnnázia se po liaopadových
událostech 1989 mvrátil k původnímu poslání a spolu
se zavedenim viceletého gymnázia ožil tak jako kdysi
Másky priniánů.

Tak běžel po se?desát let Mvot Dvořákova gynuiá-
zia. Jeho škamnmni za ta léta prošlo 4.045 ? z nichž
mnozí se ?i špičkovými odbomíky.

ZPRAVODAJ prosinec 1993 í

Q,,2, Kralupské gymn/ázium sedmdesátileté
ho'z' největši'ch"h"udebnich-mi;trů- světového-jm'éna -Sedmdesát let v životě společnosti nerď nijak dloiihá Váfili si toho, že působí v těsné blízkosti rodiště jedno-

doba, avšak z hlediska ústavu, jehoz posláním od samého
Dr. Antonína Dvořáka. To je přivedlo na myšlenkupočátku jeho miiku bylo šířera vzděkanosti v kralupskémregionu, přímo vybízí ke krátkému zamyšlení. A to nejen poudnt ministerstvo o udělem čestného názvu - Gymna-;'d"ttm,' "co"'ř 'dosud? mku školství vykorio, ie i ' siuín Dr. Antonina Dvořáka.

Konec třicátých let byl pro ;ávot gymnázia ve ?enínad jeho dalšííni perspektivarni.'4"up'7;d ";ta'VOu.':"J;ěSt0 poznamenané2,všem) pyroi.,nái!ínár.od,-*traxagT!«,h,,událtxo,.,stíhrMnihC7hk0,Vlalgkliůbbélnnó,prh"odnía"Pm'i 'j'evy' prů'm'y;lového }ozv'oŤJdruhé pol€viny 'Ýobí? !ylo .vy,sx!.dáno2 .r.yuky,.těžkýAc,h. ,,zk0,tušetk,I,OkllPQahCepínilunvul'éh'o""sJt:l'eytí""měJlo"po"skon;'ní?první".;Otěy.:é němec.:!ašisty,a!xru?běhetmMdruhéú,.svxlPt:%i,válkyk,í,tu-vuálkyu"c'n'ěoo'J'p"řes'.osm".tis'íc.obyvatel.vY'zdJělání-j';jÍJc!hx de,n!1:ed!o,,ť51,,břexznm,u,l?9h3,9Vp,řilc,šl»iorsvk?oubhuvdloávum,dětem poskytovaly tři obecné pětitřídnk a dvě zabranou pro účely německého vojska. rkdyžbylapoměšt'anské školy - dívčí a chlapecká.. Střední školy zde nějakém čase vrácena svému účelu, život v ní se od',:6',B,y':a'l(;::7A'6;Ť"'pA:',H A",poc,ni,tJ.očlycalhim"poíQt' třebmunemlWfišíhdoo-vzd?évlání, mzáklaaBduskezm&ěonilyl. a ovbecan"'é 1šedkukoly v Mík"abor':'cí'chc"'sea"stal'a;use' li j;zdit áo vzdálenějších íníst, ponejvíce do Prahy. měšt'anské školy í
ale část jejich prostorů musela být uvolněna pro němec-

Nešlo však jen o kralupské studenty. Podle budova gymnázia útočištěm žáků nejen kralupských škol,
tehdejšího úzeínního uspotú? tvoňl pOllfiCKy OffeS me (;aSl JCJIUII pl'U»lL!lu uxuxxa v, úvsmxy.m ,..í ..,...,,Ve}vary spolu se sousedním okresem Kralupy'an. Vlt. , koumládež.Mnoť,zestudentůmuselizrasovýchijinýchtehdejšíhoúzemního uspořádání tvořil politický okres
VClVaq SpOlu Se SOuSeanlnn o?eseín 'b-xaiupy ss. v IL. , hvu xxúau-b.---sr-.- ---..- -oblast s téměř padesáti tiiíci'obyvatel. Není proto divu, b politických důvodů školu opustit.
již v roce 192Í začala Městská m«h v Kralupech nad Vlt. Válka se chýlila ke konci. Poslední ročnik studentůJp'rojvedn"áva"t"podn':"tmý"ná:7'h;rofesor;Jo;fa-Bradáče: byl?nasazel2Xffl:;.ř:opovýDcAh,..!r,a.cíí,ch,mř,ada,7,p,r,o,fne.sorů,byla totálně nasazena-. Budova byla znovu zabrána apůsobícího na mladoboleslavském gymnáziu, aby bylanákladem města zřízena střední škola tak, 'že niRí od- přebudována 'na vojenský lazaret. Tím všem kralupským"dělení"čtyřtřídní m'ělo"'být'základeín vyššího m-dělení :ško? z?a pouze budova divči měšt'anské školy, v?dního. icz. by absolvent? dovolovalo niž se museli v směnovérn provozu a zkrácených?dního, jcz. by'neomezeně se věnovat studiu univerzitnímí, anebo hodinách všichni vystřídat. Dílo zkázy bylo dovršeno přit:«"hnic'kému'naškomch'vysokých".(Z-Pamětníknihý osudnémnáletunaKralupy22.březnal945,kdybyla

budoVa ? z větší části zničeíía.Státního reformního gymnasia v Kralupech ííad Vlt., str,
Jen vdrrú zvolna vstávaro po osvobozeni v květnu 1945,l.)4Uskutečnit tento záměr ve slofité popřevratové době stejně jako celé město, i 4uín z trosek. Ukázalo se

mimo-jinéJ h si válka vybrala svou kríÍtcu daň ivšak přaistavovalo vynalofít veliké úsilí. Nebylo peněz,
ne%'lOVhOdllébudOV37-alef))'l1ZaellaeZauJauprOVeC- mczi3cuu:uuucu?y.v.xiiii.,..,...J.,..l.b,..,.,...-.....--tehdejší starOSta města JOsef Vantbk, poslanec Národ- jejich jména připomínat parnětní deska pofizená jejichnebylo vhodné budovy - ale byli zde lidé zaujatí pro věc - mezi jeho studenty. Všem následujícím generacím bude
IClluCJhl bullll»lJI A{k&31Á Jsieyl 1?W&, ysi,íkukW --- - ,-J-7 ,---ního sbromážděnJ František Biňovec a jejich četní spolužáky.

Po dokončení rekonstrukce budovy v roce 1949 sespolupracovníci. I)íky jim bylo nakonec cfie «k»saženo.Vyřešeno bylo i zatirrmi uínístěm gymnázia. zdálo, h se gymnázium vrátí v plném rozsahu !e svému'K'o'n'cemJ'kvě'tna"Í"923a-byl--zía'skán?vládní souhlasa .piodnímuposMní. Avšakcelkový politický .'?o3soua;n"ě"rozhodnuto-o--pro'vedenípňstavby-k-b-udově 'následujících let provázený řadouškolských'reforernc"hlapec'ké'měš'ťanské škol;,-uskutečněn- zápi's áo prvních poznamenal negativíiě i obsahovou stránku výuky.
tři ročniků a zaffzeno ínnono aaisicn veci, souvise)icicn z,«aziu »utm uuyuaue.y v .,i.. .,.%,. ....-..-se zajištěniín výuky. Přístavba byla provedena v rekord- jedenáctileté školy v roce 1953/54 znaínenalo. i
tří "r"'oč:?'a"zařízeno ími'oho-dalmch-věcí,"-;'?';Ícícm :!luá«:ení školnr docházky o dva roky a zavedení
Se ZaJlSťenlnn ?. í'nsuivoa uysa pivvaxciia v tchuxu- 3vuíúuasiuxyty ,szs.txy - - -= -- --,- ním čase - přes prázdniny - a téhož roku v září bylo přerušení historie Dvořákova gymnázia.

Jednou ze světlých stráíŤek tohoto obdobi bylyzahájeno vyučování.;J-čela'J'Státni'ho reforínního gymnasia', jak se ústav školo-u -organimvané "Kralupské kulturní soboty". V
;staven-;šený"'a - obětavý profesor prílběhu dvanácti let od května 1951 do května 1963 - se.

hudby a literárně-hudebních pásem v podání nejpředněj-
nazýval,byl postaven zkušený a obětavý profesor prúbéhudvanáctííetoa«etna iy:ííaoxvcí.ua xyu.y-eíc.pražského Dívčího g3minasia E. Krásnohorské, Václav v budóvě školy uskutečnilo přes 90 koncertů komonď
mvel. Spolu s ním přicházeli z jiných ústavů i prvni pro-feso";J6rvních-tř;K-7očnících-řoshidovat-v"září ších-českýchuínělců.LzejenlitovatJeidalšízměny

přeměňujÍcí posiupně školu na polytechnický ústav,roku 1923 celkem 156 ?, z toho 52 dívek."Gymnáziuín -mělo od-počátku -dobrý -zvuk nejen v 'utlumovaly její kul? tradici natolik, h činnost vKralupech, ale i v celéi regionu. ? každým rokem tomto směni na dlouhý čas usíala. Tepřve v posledních;"býv"aio"a;-phstav;-buaovy" -iÍm zaMo být těsno. letechje vníopět ve spolupráci s organizací 'HudebnípyyloJ"nutnorpodnikat-další'krokykodstranění-této mládeže"aspolusrozvojemestetickévýchovynaškole
siffi«, Nasma znovu jednáni, na konci opět pokračováno.ko"'runwovánaŮ"?hem.-- '-- ' - ---- "-' Ještě zdaleka nebylo všem zrněnáín konec. V letechPsal";-rok'l928,-kdyžbylozapom«xistátuaměsta 1%3/64bylaprovedena delimitace dvanáctiletek, azapoča'to-se--stavboii'la'ásné 'modern{ budovy--a ňrvního teprve po- krmtkém zablÝskuutí m lepší časy na jaře'zffl""1930 byla-;lavno-óě ;řŤ žáMm a' p;ofesorL 1968 se škola vrátila k původnimu názvu - Dvořákovo
skén'u sboru.- Profesoři, věrni starýni kantorskýín tra- gymnázium.

V důsledku tlaku na polytechnizaci školství byla vdicím, se zapojili plně do osvětové činnosti ve městě.

l
l

V současnosti, kdy ve společnosti dochází k
podstatným zíněnáín, napraqie škola i htné Chyby
minulosti, přičemž se snafi uchovat všechno to, oo bylo
v je3í tradici pokrokové{a co vždy 'prospívalo rozvoji
osobnosti studenta. I tento letmý pohled na sedmdesátile-
tou íninulost Dvořákova ?a ukazuje, žt jeho
dlouttoletá pracovni a vzdělávací činnost zaujala pevné a
trvalé místo ve školství našeho '!r.xaje.

Lze si jeaíi přát, aby dnešní i budoucí qtudenti a
jejich profesoři mohli v příštích letech prozivat kiidnější a
sch?ější dobu než jejich předcMdci, aby vždy a za
každých okolností zůstali věrni všem pokrokavým
tradicím - dnes již sedmdesátiletého Dvořákova gym-
názia.

f),,K.9í4-?
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mPedagogové a studenti Dvořákava gymnáyia
v Kralupech nad Vltavou zvou kralupskou veřejnost

na akce uspořádané dne 10. prosince 93
u příležitosti oslavy 70. výročí jeho založení.

9,00 - 11,00 hí STUDENTSKA AKí4DEMÍE 1 divadelni sál SD Vltava
14,00 - 18,00 hod. DEN OTJ'ŘENÝCHDYEŘÍ

spojený s výstavkou studentských prací
a materiálů dokumentujícich 70-tiletou ?orii školy

20,00 - 03,00 hí STUDENTSKÝ PLES ve SD Vlffiva

Těšíme se na vaši účast.

l
l

I
l l

k
5

mm?

i

Jubiíuje letos nejen ?um. Své osmdesáté nmrozeníuy oslavil v měsíci fijnu i jeden z jeho bývalých proíesoríx,
kantor vábný a oblíbený, m kterého nezapomene nikdo z těch, které ma na <5eštinu či němčipu, ani z těch, kterým
byl moudrýín a ? kolegou - profesor Jmm Pícka.

Pane profemre, všechno nejlepší! ! !

Jqk budímí jtzdií mčsískou Imowqdxotí dopí«voti od 1 . 1. l 994?
Povinnost dotovat městskou hromadnou dopravu ÚSMD vyplývá, že řada spojů jezdí nedostatečně

(MHD), kteráje všeobecně zlrátová, přešla od 1.1. 1994 $. Zejména se to týká sobot, nedělí a ObaObí tzv.
ze státu na obce. Stát hmto rozhodnutím předal obcím k dopmvnj'ho - sedla (dopolední a večernt ho«iinys,.dopraví

USMDřešení dalši "bonbónek'. předlofil návrh nového linkového veďeni a jízd-Snahou městského zasti.ipitelstva a městského úřadu je ních řádů, k'.eré scb'?o městské. zastupitelstvo-. Ve
městskoudopravu vKralupech zachovat. Tato snaha výběrovém hzenízvitězilafirma čSAD-AB agentura
musí bÝt samozřejmě přijatelná pro městský rozpočet. Mělník, která nabídla nejvýhodnějši podmínky a bude
Pro infor?i, v současném rozsahu čtyř linek by 'MHD MHD provommt i naše.
vyhdovalá oa m5sta ro«Šní dotaci ve výši více než 1,5 . Co z toho vyp}ývá pro cestující?
ínilionu korun. Z tohoto diodu vypsal městský úřad Od 1.l.l994 budou v Kralupech jezdit dvě linky MHD.výběrovéřízenína,provomvateleMHDveměstěa Linkač.lbudejezditvdosavadnítraselinkyč.l-nádraffl
nechal vypraa»vat Ústavem silnim a. městské do- - koupaliště a dva spoje budou zajíždět ke hřbitovu. Linka
pravyexpertizuoptitnalizaoeMHDveměstěvčetně č.2pojedevffaseMinice-nádra'!i-Kaučuk,vybrané
návrM tras a jízdních řádů. Zároveň městský úřad spoje budou obsluhovat i Veltrusy, Lobeč, dýMrnu a
prOVáděl fOrmOu do? vl? přepravní pr?. zeůh5. DO Veltnis mají CestujíCí m0iost podt iZeín&hy. Do Veltrus mají cestující

souběžně jedouciclí lipek čSAD íJakéjsouvý,sleáy? ' souběžně jedoucich lipek čSAD ve směru Mělni)c,vý,sledky
i USMDExpertiza kOnstatuje, b současná síť MHD Chlumin, Vojkovice. Tarif z?e nezměněn. Platit se

je vůči potřebátn města přediínenzovaná. Z výsledku
přepravního pr?u a vlastxúcb pozorovánich M5U a

.edku bude ja.ko dosud ve voze. Sledujte vývěsní jízdní řády.

l
l
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Byly v Kralupech nad Vll
Podle posledn{ho satání v r. 1991 je v Kralupech ,

celkem(í4.614 b3Q z tohÓ je 1.777 ? v rodinných
domcích. Ve vlastnictvi města je 1.815 bytů, dalši byty
jsou ve vlastnictví stavebního bytového dmžstva, r?ých
-oryarůzad (např. Kaučuk, Barvy a laky, čD a' další) a
soukromých osob. Odbor slu?, školství a kulhiry Měst-
ského úřadu v Kralupech eviduje v současné době okolo
480 nevyřízených. Mdostí o byI a tento počet není
konečný.

Město tedy vlastní jen okolo 27% veškerých byďi v
Kralupech. Tento počet je příliš ínalý m to, aby bylo
moho uspokojit podstatnější část ?telů o nájem
městského (dříve státního) bytu. I když do majetku
města bylo předáno v posledním roce několik dornů od
státních organizací (OBP Mělník, Státní statek
Veltrusy), jedná se však o domy s již obsazenýíni byty.
Komplexní bytová výstavba panel«»0ch domů se
celostátně pouze dokončuje a v Kralupech již ani
neprobíhá.

Byty se uvolňují jen v případě úínrtí nebo odstěho-

váni dosavadního nájem«, pokud nájem bytu nepřejde
podle občanského zákoníku na jinou osobu. Ročně se
jedná asi o 15 ?. Zrušením zákona č.41/64 0 hospoda-
řem s byty již není povinnost města vést pořadíú jako
dříve. Byty přiděluje bytová komise podle evidence
uc? o byí na základě kritérií schválených měst-
skou radou (občané se zdravotními problémy, rodiny s
dětmi, žadatelé s delší dobou tnrání ffldosti a občané se
soudní výpovědí). Město íná rovněž právo přednostně
umístit do bytu občany, u kterých to vyžaduje ?ý
zA3em: Jedná se o profcse, nezbytné pro zajištění chodu
města (např. zaměstnanci ve zhavotnictví, ve školství
atd.).

Zájmem kaMého občana by mělo být, aby si opatřil
vhodný lqat pro sebe a svoji rodinu. Město je pouze jed-
ním ze subjektů, kde jíe mo':»o o byt Mdat. Není tedy
pravda, ů je město povinno kladně vyřídit každou
qdost o nájem bytu. Musí se vycházet předevšini z
reálných moiostí. A ty v tomto směm ncjsou v Kralu-
pech příliš velké.

F4 . ?, Měú

VÁ?ENí čTENÁŘl, ZAiMEM.KAžQÉHO NAIEMNíKA 8Y MĚU 8ÝT VčAĚNÁ PUřBA
sAsexstso, ALE PROTOžE asou miz« NAMI l íhcí, íiŘr NEP,UTí ZE sveho 8YíU,
8YL0 «ozsoo»íuío, žE V t,iosovew číSLE mo NEPLAT«čE zvtňeihím. ío suoÉ
zaíís p«vsr KROK, PO s?m suoou sAscioovhí ohúr...

VěC: PůdníWOSíaWbŤ
Město Kralupy nad Vltavm nabízí zájemcům o byty možnost vestavby bytů do půdních prostorů v t&hto domech:

ul. 9.' května čp. 505, 506, 507, 508, 509, 510, 165
ul. Gagarinova čp. 513, 514, 515, 516, 5'l7
ul. Přemyslova čp.' 378,' 379,' 390,' 656'
ul. 28.října čp. 238,'239
ul. Dvořákova čp. 469, 466
ul. Vrchlického čp. 493

Vestavby si budou zájemci provádět na vlastní náklady.
Zájemci 0 vestavby si podají písemnou žádost na Městském úřadu Kralupy nad vit., odbom siu=b, školství a mtury.

PřednoSt bude dátta těm, kteH majt po«kmu fMost o byt.

Vážení občané,
dovolte mi, abych jménem Liberální strany riodněsociálmv Kralupech nad Vlt. poděkoval všem,kteřise

poďíleli na humanitární akci - sběra dětského obla5ení pro děti v Sarajevu, kter'á se uskutečnilla'od-8.' oy 15."l r.'l99'3'.'Za
úspěšný príffh celé akce patří náš dík především ředitelce a všem pracovnicím domu-d'ětí á-mládeže,"kde anáín by'ly
?hútníX?cl l l 'I ---a--- 'ochotně poskytnuty prostory a pomoc.

Jaké bude nové nájemné?
Vyhláška Ministerstva finan4 o nájen'iném z tiytu a

úhradě za plnění, posk3Aovaná s uEváním bytu (č.l76/93
Sb.), zásadně měm pravidla regulace nájemného a zvýší
je v pr?ěm zhniba o 40%. Tato vyhláška pro většinu
z nás vstoupí v platnost od 1.l.94. Srněřuje k tomu, aby
nájemné pokr54o oprávn(.,né náUady na Mžný provoz,
opravy a údriu bytovéhó fondu. Vyhláška neplatí pro
byty družste?.

Jaké hlavní změny tato vyhláška přiná)í?
1. Vyhláška stanovuje podle kategorii bytu měsíčnístanov ji

y za mmaximální ceny m mL obytné plochy. Sazba je u I. kate-
gorňe 6,-Kč, u II. 4,50 Kč, u In. 3,50 Kč, u IV. 2,50 Kč.
Do obytné plochy se započíi4vá i plocha WC, koupelny,
sklepa, báóítů a jiných rnismosti, užívaných pouze
nájem«m bylu (i když jsou v domě ínimo byt), a to jednou
polovinou.
2. Zpřesňují se kategorie bytů. Byty s plyno?
vytápěni typu Gamat nebo tzv. "Wawky!' se považují za
ústředně vytá%né, stejně tak jako byty s elektrickými
akumulačními kaínny.
3. Maximální nájemné za vybaveni bytu se urč;u3e
procentem aínortiza« z pořimvacích nákladů, včetně
nákladů dopravních a montážních. Pokud není u věci
znáíno datum potžzeni a cena,- nebo již uplynula její
fivotnost, je maximální nájemné určeno čáštkou za v&.

Do vybavení bytu patří i měřící a replační technika na
teplo p vodu.
4. Ruší se veškeré sociální slevy z nájemného.
5. Ruší se zvýšení úhra0 pro větší podlahovou plochu
obytných místnosti tzv. 'nadíněr".
6. Rozúčtování sluzeb, pro kíeré neplatí zvláštní předpis
(např.
odvoz od:du, úklid spol. prostor atd.), dohodnou prona-
jíínatelé s nájemci. Pokud nedojde k dohodě,
rozúčtování se provádi podle počtu členů domácnosti.
Výtah platí ti nájemci, kteří ho užívají, vždy však od
třetího nadzemního podlaží
7. Nájemné a zálohy za sluzby se nově budou platit
nejpozději do posledního dne tx%iého měsíce, pokud
nebude dohoóuto jinak.
8. Obce mohou s přihlédnutím k poloze domu nebo bytu
? základní nájemné zvýšit nebo sníMt- v
závislosti na počtu obyvatel obce (v Kralupech
maximálně o 10%),

Kromě uvedených zíněn obsahuje nová vyhláška i
prvky liberalizaa;, protoů stanovuje, kdy a Ů jakých
?nek Ize siednat volné nájemné, -věcně
usměrňované nájeínné a kdy ?ze nájemné zvýšit až na
dvojnásobek ínaximálního nájemného.

F4 - Tj?, Mě ú
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Víte,že sías
Púsid Haé, m výbor LSNS

1
s

> v Kladně půsohí informační sMba VERIS (Veřejná Regionální Informační Sluzba) č. :(», která slouffi 24 hodin
nonstop m telefonním čísle 0312/81%7 a zajišt'uje':-veš'kerá telefonní čísla v české republice a-'někíerá-telefonní-čísla
ve Slovenské republice - faxová čísla skoro- celé Evropy - záchrannou automobil-ovou -slumu (ití-anami;)":"amtah,
opravu vozidla, případně i ub3ítování posádky, která se nacházi mimo reýon svého bydliště.

Služba VERIS nabízí, paklik se přihlásí 4telé z Kralup a okolí, -že ;aj'istí-;tídku jejich služeb, výrobků
atd. Ovšem podnikatelé se musí kontaktovat osďoně na adrese:VERIS, Holandskáulice Ž46-7, Ůaávo.o

> Při stavbě nové benzinové pumpy v našem městj'pamatoval s.p. Kauěuk i na tělesně postiÍné. Pro tyto naše
spoluobčany vybudoval bezbariérový vchod do bistra, stejně jako do kabinky W-C.

> Koncert populári skupiny YO YO Band spom»rovala 30. listopadu t.r. ve společenském domě Vltava firína FELIX
- elektro, ?ova 51, Kralupy nad Vltavou. Za sponzor? děkují-pořadatelé i návštěvníci.-

> Město Kralupy mělo ópět čest ve dnech 15.- 2LlLl993 uvítat čtyřčlennou delegaci města Banyuls sur Mer
vedenou starostou města p. Jeanem Redem. Tentokráte se dojednávala návštčťva ůancouzských-Idětí v-některém--;
rekreačních objektů města a Kaučuku a rexiproč:,rá zájezd dětí z-Kralup do Francie-. Dále -se'-Francouzi"";jímali o
kralupskou kulturu a podívali se i do škol- na výuku francouzštiny. Setkali se -také 'se členy- 'momorn?í'ho'oJrch"estru
Dvořákova kraje, který vale p. dirigent Václav Mazáček, a jenž hostoval ' v čemiu právě-v;-fr'ancouzské 'Katalánii."A
protob ;» práv{:, v tomto týdnu uskíítečnilo slavnostní ' ořevření první beítzÍíové ' -pumpy ---naseo ho--n?ejvětšího
kralupského závodxi, stihli ban3mlští i hito ?ou akci.

> Po jedenácti ietech byla konečně dokončena tajuplná- budova u k4tela, která několikrát opuštěna stavebníky
a hlavně financemi se dočkala svó kolaudace. Mvodně - projektovaná velkoprodejna potravin ?a cukrár;=ted'již"čeakáJ
J- - -- ----? ---- -- J- ++y+ + ,-si0sr%%. MsigWlsisx l&&ukWvais» ku&eav d Y»li;liiu maiupaUi Sl urcite zasiouZls aDy oo3en
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Soukromá firma nabízí místo

prodejce osohních automobilů F Kralupecá
a Zn. Technické předpoklady a příjemné vystupování podmínkou.

'!l 0206/622 522 ing. Karsch.
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Vážený pane Hrdino,
po zralé úvaze vclím formu oteíného dopisu,

abych Vám mohl odpovědět na tvrzení uvedená ve
Vašem stanovisku k si? vzniklé kolem zateplování
pmielových domů. Zmíněné stanovisko bylo zveřcjněno v
kralupském Zpavodaji, a protože m5 stm' do podivného
světla, pova;žuji m nutné dopinit jej o fakía nebo
vysvětlení.
? Dovolíín si rozebrat Vaše stanoyisko odstavec po od-
stavď, případně větu po větě a poloEt proti Vašim
tvrzením svá vysvětlení a doklady.

l) }sem rád, h dosvědčiíietr 'ze součásti pxo3ek-
tové dokuínentace je tepelně technický výpočeI prokazu-
jící úsporu 52% nákladů ria teplo. Se zateplenírn střech se
ve skutečnosti uvažuje, a sia= ve II. etapě akce komplex-
ního zateplování, protože nebylo možné 4skat ze stát-
ních prostředků dotaci vyUí, než je již zmíněných
18.352 000,- Kč.

2) Tyto technické probMmy mne skutečně zajíínají,
nechápu však Vaši připomínku, která vyznívá tak, jako
bych uzavřel smloimi bez předběžného projednáni v měst-
ském zastupitelstvu. Naopak tím, í jsem si vyžádal
stanovisko městského zastupitelstva k to? celé
yůbky, doš]o k pxo mne nepochopi'ílnému konflikhi a
ktomu, h= múouva. d«sxi není pod?na. Dovolím
si Váín připomenout, f?p jsern je? zcela v intencícži
usnesení městského y.istupitelstva a u vědom{ toho, 'že
město Kralupy nad  .uvou pohídilo Energetické agen-
tuře české republiky, že si prosthký ve výši cca 20 -niil.
Kč zajiJ v případě posk)ímiti státní dolace ze svého roz-
počtu.

3) Chápu, h:: nechcete komentovat v§dtavó řmní,
kteréjsemprovedl, vzhledem k posůu advokátni
kanceláře? Zikmiuid a Stránský, který konsbxtqjc napros-
tou regulérnost výběrového řízení podle Obchodního
zákoníku. Na rozdil od Vás mi nepřipadá zarážejici, ze
MBP neposkytl projekč:ní podklady, když ani v«rováMBP neposkyu pi
kornise, ani MěU se neobtěivaly dát MBP na vědorní
podminky vypsané soutěže a po'mdat jej o včasnou
přípravu podkládových materiálů.

4) Nechápu, co myslíte "pozastavením akce', protořb
o tom není v usnese'ní z veřejného zasedárú městského
zaópitelsh;a ani zínínka. Naopak poslmici změnili své
stanovisko k již uZavřenému usnesení ze dne 7.6.l993 a
vyjádřeni o výši investičnich nákladů na «lou akci a to
nesvědčí ve prospěch vědomí si odpovědnosti ve prospěch
hospodaření města.

5) Vaše tvrzení o "vrcholu la[ov«" problému mezi
MBP, vedením města a mnou-je poněkud zavá«lě5ici a
dovolím si proto zrekapitnlovat podstahi s0ch j? s
vedeim města. Zásadně jsem nikdy nepřipravoval fi-
nančně náročné akce bez předběiého projednání s ve-
dením města. Musím bolmžel odmítnoút Váš pohdavek
předkládáni investi4ch záměrů na 5 let dopředu,
protob pak by o invesliční akci rozhodoválo jňné, vedení
města než to, které ji bud' schválí qebo očkrúme. ď je to
otázka rozpočtu města, toho jsem si věďom s největší
vážností. Jsem si také dobře vědom toho, ':ze' získat
dostatek finančních prostředlai na investiční účely je
zálefitost ob'ožná, a proto jsem neuzavřel udnou smlou-

14

vu, jejíž finanční krytí bych neměl předem projednáno,
Nemyslím tím ovšem sínlouvy kryté z prostřed)ďi, se
kterým hospoda" MBP přimo. To bylo také dňodem,
proč 3sem se tolik angažoval při získání státní dotace na
komplexní zateplování.

Pokud tini . zminěným ledovcern problémů máte na
mysli problémy vzniklé kolem po»davků na finanční
:investic do majetku m5sta, kťeré jsem přédkládal
jako investiční poffebu se snahou zlepšit stav majetku
města v době co nejkratší, pak nevím proč to uváďte jako
problémy mezi MBP a vedením města. Je přece jasné, í
správce ínajedm podává majiteli zprávu o stavi.i jeho ffla-
jetku a návrhy m opatření ke zlepšení stavu. Nemyslím si
proto, í tato skutečnost má právo být nazývána
problémem. Skutečné problémy mezi MBP a vedemm
města leffi totiž úplně jinde. Např. v tom, když město
nemá ve svém rozpočhi dostatek prostředků k pokryíí
rozpočtových výdajů, jako jsou např. přispěvek na pro-
vozMBP (k 1.l1.1993 jsme obdrželi z městského roz-
počtu teprve 50% slíbené částky), nebo chybějí
prostře&y na-úhradu závěrečné faktury pro dodavatele
měřící a regulační techniky (kterou byl nucen MBP do-
tovat čásůou 1,6 mil. Kč), a kdy není zže3mé v jakém
terminu %dou tyto pxosúe&y MBP poskytnuty nebp
vráceny. Je pochopitelně možné mít pochybnosti o
včasnérn uhrazení těchto částek z rozpočtu města po vy-
slechnutí zptávu o stavu rozpočtu iia veřejném usedán'i

.MZ dne 13.9.l993, kdy bylo konstatováno, že příjmové
položky rozpočtu jsou plněny na 18%. Při tomto stavu
mzpočhi se vnucuje otá;h, jak dalece 3sou si poslanci
vědomi odpovědnosti za bospodaření města.

K Vaší poznámce o výkonu 'funkce ředitele
příspěvkové organfrmce - ve své ňinkci jsém se vMy
snažil při$povat s ínaxiínální pozornoslí a rozvahou k
naléhmvým potřebám bytového fondu a tepelného
hospodářstvi, kromě toho jsem se vMy snafil o oo možná

anejrychlejší zkvalitnění služeb nájeínnflďirn. Za celou
dobu íni vedení města ne?lo chybu v mých přístupech,
áni jsern nebyl »dán o vysvětleni, nebo ustoupení od
opa'thpi, kteréjsemučinil. To, k jsem byl odvolán z
fiuikce bez udání důvodu prakticky ze dne na den, bez
toho, 'žr:, bych byl slyšen městskou radou, poffivně kon-
trastuje se skutečností, 'ze mi městská rada běhóm devíti
měsíců 2x zvýšila osobní příplatek. V tomto kontextu se
zdá, 'že kritickým místem vztahu mezi mnou a vedemm
města se stalo výběrové řízení na dodavatele kom-
plexního zateplování budov.

6) Chci Vám vysvěuit investice do výmSny 40«) ks
oken. Nikde jsem neřekl, a nik4y jsem nepoidoval
penize m mto akci z městského rozpočtu. Naopak,
plánoval jsem financovat tuto výměnu z fondu údrzby
budov. Jen 3e3í provedeníby bývalo byloracionálnější
ve spójení se zateplováním domů. Výměna
vodovodních stoupaček v Lobečku je do jisté míry neu-
mlgický bod, na který, ják se zdá, je nebezpečné jen
poukázat. Krytí této akce jsem Hdal v letošním roce 2x a
nikdy jsem nedostal ani od:věd'. Nicméně se jedná o re-
konstrukci stoupaček 790 bytech v nejstarší zástavbě, kde
díky starým stoupačkám neni možné namontovat
vodoměry m teplou vodu.' To znaínená, b obyvatelé

')

)

)
)

těchto býtů biidou platit teplou vodu podle výpočtu
zalo:wného na velikosti plochy bytu a ne podle faktické
spotřeby, 5ako ostatní ů'astnější nájemníci. Bohužel
nevím, co máte na mysli, když uvádíte spotřebu 6,5 ínil.
Kč "na měficí zařizení vody a tepla' a tedy nemohu
komentovat Vámi vypočtenou částku 48 ínil. Kč. Je
potěšující, b člen zastupitelstva si je vj5dom obrovské fi-
nančni potřeby města (lépe řečeno ínajetku města), j
když uvádí jen část nutných investic. Smutnější je
podtón, který dokazuje spíše podrážděnost z rrmo?
problémů, než snahu hledat řešení.

7) Zařízení měř"cí a regulační techniky spotřeby
tepla a teplé útkové vody bylo namontováno celkem
v 1.806 bytodí (vodoměry je v !016 bytech) v p'růběhu 8
měsíců letošního roku. Současně s tím byla provedena
montáz. fakturač4ch měřidel pro jednotlivé domy a3e«kíotl

Uhrnná částka činilamo'nffl vodoměrů na studenou vodu.
18.300 000,- Kč a předstayuje cca 10 000,- m
průrněrnou b30ovou jednotku (790 pd nenamontovaných
vodom5ť z&talo zatim ležet ve skladě). ?Podle nové vy-
hlášky o 'nájemném č. 176/93 Sb. je odpisová sazba
12,5% ročně. Podle této vyhlášky jsme vypočetli velikost
měsíčmch odpisů pro jednoUhvé velikosti ? a dali
jsme je náje? na vědomí současně s textem nové
vyhlášky a komentářem k ní. K Vašemu problému
návratnosti vlo:)íerlch nákladů: podle dříve provedem'ícbm: podle dříve provedeQch

čR se zaveíiemín regulačníriěření v jiných lokalitách v
a měřkí techniky a zlepšením tepelného chování
nájemnflďi dá ušeířit zcela běžně 14% nákladů m teplo.
Při cénách tepla roku 1993 představují odpisy 101 13%

ročnich nákladů na vytápění bytu měly by se tedy vrátit
velice brzy. Perspeklivní trend narůstající «rry tepla v
příštích letech učini hito zálefitost pro nájemníky ještě
výhodnější. Není pra«% h dodavatel byl vybrán
nejdražši a bez ?ru. Dodatkové výběrové řízeni
probímo za úzké součiíuiosti s technickou koínisí MZ
afirma RAPP byla doporučena jako dodavatel
nejlevnější z posuzovaných (MANAG, EKOTHERM,
KKS, RAPP) a technická komise se přesvědčila osobně
např.v Lounech o kvalitě dříve provedené práce. Také
MR schválila výběr firíny RAPP na svém zasedání y
prosinci lo?ého roku. Pro zajímavost: EKOTHERM
instaluje zařízerú pro byty s.p.Kaučuk při práměrných
nákladech i4 600,- Kč na bytovou jednotku, přičeínž
neínonhije poměrové měřiče tepla.

8) Oceňuji Váš přehled v potřebě investic v Kralu-
peds nad Vlt, ale domnivám se, 'že jste nevzal
dostatečně úvahu stáťí je4noúivých sídlišt' a íastický
stav ? v Lobečku. Jsem přesvědčem, že práve taín je
nutno začít investovat.

Vysoce si vá?, pane Hrdino, Vašeho uznání přístu-
pu MBPkproblematice města, které vyplýsíá z
posledni věty Vašeho stanoviska. Dovolte íni, abych
Vám m něj poděkoval jménem SVÝI?I i ostahiích
praco? MBP.

Závěrem rni dovolte, abych Vám nabídl, h Vám ochot-
někdykolivdoloMm všechny údaje, které jsem uvedl
a poskytnu další vysvětlení problérnů, které Vás trápí.

Se srdečným pozdravem

?. fkt 7D?

i,;!
Dětské oddělení Městské knihovny v Kralupech nad VIL i7hlaluje

VÁNOČNÍ IUTE!
9

Soutěž je urč?enai»ro děti od 1] do 14 let. Pokud však odpovědi znáte i vy mladší, mváhejte a zúčastněte se také!
Správné odpověal slosujeme a výherce odměrúme knižrúmi certami a drobnými dárky.
Otázky:
1. Z jakých surovin se vyráběl papyrus, pergamen a papír a z kterých oblastí svb pocházejí?

2. Ezop (Řecko, 6. stol. př.n.l.), Jean de La Fontaiite (Francie, 17. století), Ivan Andre3evič Krylov (Rgsko, 18.-19.stol.).
Tyto -literární osobnosti různých národů i sloletí jsou autory děl se společným témateni i názvem. Kterýrn?
3. Jakývynález zpoloviny 15. století při@?k velkémurozvoji píseínnicMakdojejehoautorem?
4. KdO je autoťem ů04 mé Z počátku 12. stoL a V júém jazyku je sepsána Dalimilova kronika Z počátku' 14. StOleu?
5. Který národní buditel 18. stol. (zakladatel české expedice - střediska společ:enského á' literárního) se zasíoiál o
rozMření čes4<é literahiry mezi širší vrstvy obyvmelstva'! (S jeho postavou se setkáme i v jednom Jiráskově díle.)
Odpovědi na otázky, označené jménem, adresou a věkem, odevzdejte v Městské knihovně, Jodlova 111 (nebo
zašlete) do 31.12.1993.
S výsledky soutěze se můžete sezri?t od ledna 1994 v MěK, budou také zveře3n{=ny v únorovém kralupském Zpravoda3i.

Na Vaši účast v soutě;á se těší
@wamrtr '»'tůs f!
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%# »qbseh? ýút, »íeíe ús P sí »eaítst«: <yúcimrnan>
Vákn( diváct, milí spoluobčané!

Během tohoto roku jsme vám nabídli velice pestrou palehi pohúiu. .
Pravda však je, ')x'? jsme trochu zanedbali sWby, které se týkají DONÁšKY Jestliže si někdo nevybral, není to naše vina.

KULTURY .ť DO DOMU.'že neťte,-oč běží? Předpokládáme, h většina 'Kralupáká" už ?la našich služeb -a pro ty, kte'ň je!%5 netuší oč jde,uvedu několik podrobností.
Donáška kulmry do domu (dále jen DKDD) je naprosto nová sbáa, kterou naše kulturní zařízení mvedlo na

začátku roku. Každý občan tohoto města i přilehlých obcí si m? objednat jakéhokoliv umělce, soubor, kapelu atd.Umělce zajistíme, zaplatíme a přiyedeme do domu. Součástí této slu$ je-i zajištění občerstvení, které je- v ceněvstupenky. Dodárne júékoliv mno;zsM alkoholu, chlebičky, cigaxe'7 - ?tka všechno, nač si náš zákazník-vzpomene.V pHpadě, že se náš divák bude nudit, je naší póvinností ulofit ho k spánku, uínělce odvést a zaplatit veškeré - výda3e.Mohu zodpov?ě prohlásit, h taková situace ještě nenastala. Jen v jednom případě dfívák klimbal-, ale podařilo se námho udržet v bdělosti pomocí silného potlesku, který mmne pro tyto příleffitosti nahrán m magnetofonový-záznaín. Ale abyvýčet všech úspěcbů dostatečně vynikl, je nutno zařadit i neúspěchy, či spíše malé nezdary. Stalo se nám například, h sijeden zákazíů objednal 100členný soubor písm a tanců a obýval tíyt čtvrté kategorie 1+l. Soubor se pak neměl kdeosprchovat. Ani tento připad u;ž nemůže nastat. Vysíláme totiž do térénu své zaměstnanoe, kteří celou situaci zváží, terénzmapují a případně nabídnou náhradní řešení.
Myslím si, že víc už snad pro diváka nemůžeme učinit. Sbáy tohoto druhu nejsou obvyklé ani ve světě, natož v Evropě.A právě z těchto diodů, tedy c&v našemu kulhirnímu -zařízem, se kralupský divák zařadil na druhé místo v

celosvětové bodovací soutěži, kterou připravila a řídí Světová organizace pro záchrariu diváka (dále jen SQPZD).Podotýkáín, 'x první rnísto zaujímá velice vyspélý divák ze země Papua město Pua. Sami tedv vidíte, ':ze, se máíne všichniam chlubit! ! !

N&dy je nutné se uprostřed cesty zastavit, posadit se a zaínyslet. Tak praví, 't:ím ruské rčerú. My jsme to stihli ažke konď roku. A tak mi dovoltp závěrem malé roční bilan«, popřát véun do nového roku mnoho zdraví, pevné nervy,hodně svěksti. Především v,šak,,stále tak skvěle funguQící ;hirní středisko, jako tomun však stále tak skvěle fungující kulturní středisko, jako tomu bylo letos.r?ší»ymsrríuívšržííuurvÁs,rvznouvÁstt.y
P=-jA?

#
á'?Ó:n«b Polici« in%nn«$

a Překvapila mě fronta před policií. Že už by náš občan, frontami odchovaný, stál na něco i na poliďi? Až jsem sivzpoínněla, vb4 je lichá středa a v této budově se vydáÝá do pasu, které vydala čSSR nebo čSFR, označeííi "čes)cá
republika'.

- Musím napsat, váfíní občané neblbněte! S7aše cestovni doklady platí i bez nového označení do konce r. 1994 ana hranicích váín nebudou celníci dělat po!kib (snad aů na vyj'»mka v Itám). Ale stači, když se ve větším podnikudomluvíte, zavoláte panu kpt. Stokláskovi (217 19) a ten zajisff, aby pracovníci aízinecké policie tento úkon provedli
eča.xpřímo na vdem pracovišti. FomuM, kíerý je k tomu potřeba, je mo>no si vyzvehout na obvodním oddělení PoliciídOStán4 je zdanna, Stejně jak0 přelepka V paSu. Podle vyjúdření pana kpt. StOkláska Se u "SocialiStiCkýCh" pasů aninevyplatt přelepku zajišt'ovat, neboť -s ní s+e opravuje platnost oestovního do4adu do konce r. 1994. Získáním označeninevyplaí

'česká irepublika' se ve vša,h pasech omezuje jejich platnost m 4 roky. Raději si nechte udělat ňov;j.
Ale věnujme se účelu, m kter%. jsem tuto instituci navštívila. €o se událo od mé poslední návštěvy?Odpovídá kpt. Stoklásek a iá vytírám jen ty nejzajíníavější případy:
9.11. Na upozornění občami, b se v novinovéín stánku pana Magla v ?ku pohybují dvě podezřelé osoby, vyjela

policejní hlídka. Skutečně, ve dve"ch ohor, ale pachatelé nikde, až po vniknutí policisty dovnitř byl objeven I.D.(1976j uložený v regálu. Druhý společnk zn?l. Odciz?né ágpxeíy may hodnotu 12.000,- Kč.
"-11.11. byl překvapen dvacetiletý mladý kralupský občan R. J., když ho policie zadržela na Formance ve Vltavě.Nevzpomněl -si toti4 h při vloupání do SOUCH tam nechal tašku i s dopisem, který obsahoval jméno s celouadresou. Tento pachatel má na svědomí ještě další nepravosti. Vypůjčil si totiž v %ti videopůjčovnách videokazety,které prodal a tak zp?bil majitelům značnou škodu, zato sám újmu neměl, naopak proaáva1 je po hospodách a ffil z

cizího.
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Marta Bíaii nvská
Veltrusy 394, W 24744 + ?

Vám zajistí
levné jednodenní i týderThí

zájezdy za sněhem y tuzemsku

Obchodní firrna Karel Říha-WPgp cotipflt'«Y
v Kralupech nad Vltavou

přijme do trvaíého pracovního poměru
prodavačky do prodejen

hodiny a kieno'by ( vyučení v oboru nutné )
tapety
elektroníka ( vyučerií v oboru )
drogeríe (vyučerí v oboru v(táno )
papírnirtví a hračky

ů
Ť
íl
ů
ů

dále pňjme
* - pkonomkii a účetní

praxe v obon; a práce s PC

Infom»ace v obchodním sď'edisku ŘíP

- ffg4,;i
I

12.11. Panu M. S. (1967) '? nevad»o, b chata v Mikovicích, kterou začal 'obývat, má jiného majitele, dokonce sivy?něnil'v"lo'lm'v"zámk'u7as'i,'a'by hoa;doo;evykradl! Ž aještě ase-divil, Můyz byl zadr"n-a bylo mu 6rokázáno',' na základěvěcí u něj nalezených, vloupání do 5 garáÉ a dalších 6 neúspěšných po? h policisté pto jeho činnost nemají
?hopení.

Pokud vshipujete do s.p. Kaučuk, máte dojem, 'z musí být o jeho bezpew%ost dobře postaráno, ale když jsem sedozvěděla, h velitel ostrahy zranil svého kolegu do nohy při manipulaci se zbraní, budu muset svo3e stanovisko trochu
poopravit. Nebo že by i takoví odbornici mohli být nešikovni?

Vhi=-

Vónočm dórkové bolíčky
od firmy

'OIÁ - '0

' Il ' USťl íiL. l(IU 4'Q J« /Op@14iii Il Iriformujteseapří)ďte' Il driKraliirx:Wbhmlóni'i krlpKromě diabetických výrobků prodejna nabízí vitamíny,
léčivé a anglické čaje,

racionál,níJ1vlý4žřJa.ylr.o.grJam.ried.4u1řAčn2di,elt.y, ltaban, II MO2ó5/22496Od 1tto.padu kaMý .p4tek 4ia zá;.usky.
(:'řmÍd«ého 557 (u Poliaie), Kralupy n. Vlt.l

Il'ls/ESTUJ'rE NA J»GT'fiUl
Pekařský a mlýnský prí"ímysl

Vám nabízí možnost zúčastnit se
prívatizace ve fondu ,Forum Zemap-Invest

Llstí n.L. Ič0 445 52 785

do KraíŮsaký:h miýn:úa, "kde Vám
vyplatí za Vaše body hotosrě LO50,- Kč.

17

Finanční hotovost ihned můžete získat
v zastavárně - ing. Veselý

Kralupy - Rúžové údolí - Autobazar a
o 230 56

.. ' Jlf-I -'..,,,iii,,)i g,,,,,,,,í ,i,,%%
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PrVní čerpaCí SŇaniCe Kaučuku 'f/M % 4 % ;e? /!/
',Občané našeho města i proj4Měiíci mctoristé sledovali se zájmem jak roste vedle staré "benzinky" nová čerpacistanice západntho typu, kíerá byla postavena m 16 týdnů. Investora, s.p. Kaučuk, přišla ná více než 30 milionů Kč.Kolaudacc se uskutečnila 12. listo:du. Iťi předcházel zkušebni provoz automatické myč:ky osobních vozaí včetně

garančního testu dne 10.11. Vlastní zkušební provoz pro veřejnost byl odstartován 15.11. v 5 hodin ráno a automobilisténakupovali pohonné hmoty o 30 haléffi levněji než u čerpadel podniku Beíízina.
Slavnostní otevření stanice se uskutečnilo 18,.listcpadu. Zúča.stnilá m ho řaů významných osobností veřejného ;ňvotav čele s ministíem Igorem Němcem, předsedou Úřadu vlády.
Po slavnostních projevech řeitele s.p. Kaučuk ing. M. Nevosada, ing. J. Slavíka, který byl pov3ren řízením

stavby poánikových čerpacích stanic, (do konce roku mají být v provom mší dvě - v Mělníku a Humpolci) a ministraNěmceJjez přestfihl symbolickou págku a načerpal palivo do buč%am závodniho vozu BMW M3 jezace J. Vence,
byla uskutečněna prohlídka čerpací stanice.-'Slavnostniho a)chi byli pffto? rovněž zAsmpci konkurečnícb. stanic firem v české republi« -; Shell, Esso, óMV,
Agip, Total, Aral a zástu:i sdělovaďch prostředM.

J1ž oO xJ:00,,BflNrSOTE ?' No','TEPLÁ JÍDLÁ
šKAUČUK přeje všem občanúm našeho města šťastnéa a veselé vánoce.

'Thd"""'z@4;>""@yw f$"c.EeRls"8Llíca
ť-Á.?

?!

sbxtičt« VlÁDlMíR
NÁCuKŘOVARu lOaó
278€n !KRÁlu?YnlVlt.

RECEn
IEL., 0206/2'l043
FAX 0205/21 543

(-4

Nabízí ubytování v ewopském standartu.

R€ataura€:e: 7 - 22 hod. Snídaně, obědy, Ýečeře óa 18 - 28,- , točené Plzeňské pivo 8,-, limo 4,- káva 5,5o
V neděli taneční odpoledne od 17 - 21 hod., pro starší a střední generaci s hudbou k tanci p.Klemta.

KaVárna: 14 - 24 hod. - bohatá natídka lídel a nápojů.
V sobotu hraje M.Bartoš SONG od 20,30 - Ol hod.

Vináína: 20 - Ol hod. Diskotékové večery k taíici - noristop.
NOční klub: 22 - 06 hod. Luxusní vybavení
SalOnPk' pro 55 osobswuffil%l41lm«3%»

Zve Vás do svých prostor
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Kde je vinárna ?
pro pěšj nejlépe od mostu po prmém
břehu Vltavy asi 150 m (5 mmu0
pro auta w křižmatce 21 kžria odbočit
-směrem ke koupaLišti a za rtápojmou
proáejn«»u ::U Mac'háč3ai :: odboČií vŽevo,
parkmat he na nábřáž

ř

Dovolujerne si Vás pozvat k pHjemn«:mu posezent v soukromé vmárněIobědy -s-možnosú úhra0 strmenkami f.PREAdř Íralupy a GLOBAL kfělriUc
-mánost výMru aietrížch fidel

- k oMdu p%o 'Krušovice" riebo "Primus"
-zmrzliriosré a mocrxé poháry

Dále nabízíme - uspořádání plesů a zábav - výhodné pro pořádající organizaci (celková kapacita 300 míst),zajistíme hudbu,' iěžek ze vstupének přenecháme pořadateÍi. Prostory Ize vyuzít k' valné hromadě,
obchodnímu jednání, školení, srazŮm, svatbám, promocím (od 10 do 300 osob).

?UžnyriíVászvemena0doplesy: 15.1'.1994 PlesSupraCornpany
28.1. 1994 Maturítní.ples
29.1.1994 PleschovatelŮ
19.2. 1994 Ples baráčníkŮ

Obědy doporučujeme zejména pro zaměstmance m«rúžch firem rtebo podnikateleÍmožriost čásiečw: ůhra0 zaměstanmáíeli),
oteyírmcí doba:

pondělí - čtvrtek 11:00 - 23:00
pátek - sobotm 11:00 - 24:00

neděle 11:00 - 22:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ten rgejlepM Silvestr bude v naš/ vinárně "Na nábřefi!'!
Znformace na telefonu 2i249.

'??18
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1.-4. vmavyvA»oč»íchozr»oavíor»»a
9-12, 13-16 (výrobky ze soutěó dětí)

4, NÁRODNíMllZEUMPRAHA
(děti musí mít svačinu a peníze)
sraz v 9,00 přal DD&'í, návrat v 15,41 do Kralup

s. »ixutAšsxA NAD/IKA voDM
16,30 (rodiče mohou přinést pro svó děti rbadxlku předem)

e.- 11. ppooí.imvÝsvpva h«čtx
9-12, 13-16

g. o?tíuwí si ígum:«»a v auoov? DDM
15 - 16

ío. vA»očmp«»žovA»í
ve 13,00 pro školní družiny
v 15,00 proveřejnosl

g

11. zA.iszo 00 D/VaoLA
sps.iai.a a h«m«ríwq vp«z«

Odjezd autobusem Ýe 12,45 od budovy DDM.

TECHN/Cú w»At«zy-soutúi pm šr»
ía. vA»oč»írtuma.ívxošíxov?

zí. svícs» NA posttom cuvíu
v budově DDM

od 15,00 (šMrovečerní stolování aj.) .

15,

VÁNOčm PRAZDNlřlY V DOMĚ íTi

pdzr»»i»ovA čímosy

27. a-íz,ísse puzrmmovA čimosv

28. a z*. VÝJEZD ZA's»?mw 00 ALBRECHTIC
Odjezd v 6,30 od budovy DDM, návrat mezi 18

23. 8-14

a

19 h.tanit&.

pdzo»movA čimosr30. 8-12

pgavir»euiúaxct
mčívpčove spy: ÚTERÝ

čmTEK
PÁ TEK

14-17
14 - 16
13-16

m

UPOZOkŇUJEhlE !
VyuBjte momosd nákupu levných hraqek pro Vaše dM v době od 6.12. do I1.12.1993 v rámci

prodejní výstavy hraÉek!

í

[D
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K?PY NÁ'D VŽ
§?7-
fl,?

čt 2. POSEZENÍ Klubu důchodců Malá scůa
od 14,00 - pravidelné setkání tentokrát spojené s biuzou
knih

út 7. Klubdkhodců-
rqÁ všrňví« v,«u»šmrrsxňuo píuJcg

s prof. ing. Pelzbauerovou, CSc. Odjezd vlakem v
7,57. Sraz u stanice metra Malostranská v 10,00 hod.

út 14. Klpb důchodcoi - Zí4JEZD 'íAUTOBUSEM DO
PÁRDUBI'C Á HRADCE KRALOVÉ.

Odjezd od Klubu POHODA v 6,00 hod.

Sž 15. ČERVENÁ KARKULKí4 Mahž schta
od 16,00 Loutková pohádka pro nejmenší sóuboru
Rolnička.

čt 16. POSEZE,NÍ Klubu důchodců
od 14,00 - předvánoční setkání s pořadem "Na
vánoce dlouhý noce ...', účinkuje pěvecký sbor.

út21. POSEZEWÍKlubu«'mcho«lá Makžscéna
od 14,00 - tentokrát spojené s promítáním filmu "Cesta
divoč:inou' (Film USA, dobrodužství starého muze a
ínalého chlapa=) .

út 2& Klub důcho4ců -
- - TRmlČNÍ VYCHÁZKA PŘED SILVESTREM

no mrxusxňuozí4wgcxmop,«qu.
Odjezd autobusem MHD v 11,19 hod.

Výstavy: 29. čLENSKÁ VTÝSTAVA FOTOKLUBU

Pracovnice Domu děií a mládeze pře3í všem dětem i jejich rodičům hezké vánoční svátky a 'v roce 1994 hodně štěstí,
z?ví a ?M.

TěMme se na V[žs v Domě dětt a mládeft v Krabgpech n. ?

Soiikromá firrna se sídlem v Kralupech nad Vlt.
hledá zkušeného finančního účetního

S přiměřenou praxÍ
Zn. Znaloqt podvojného, Jednoduchého účetnictví

a profesionální pfistup k práci po4mínkou.
aí) 0206/622 522 pí Ježková.

]l'i»ilSE
Várn změří a motor seřídí dle vyhlášký č,; 248/'5J1 Sb.

AUTOBAZAR - VESELí
Kralupy - Mikovice - Růžové údolí

M 230 56
Póndělí - pátek 8-16 hodin

20
21

r

l a m[

a---"-' -= ----- - l

Firma BOS spol. s r.o.,
Růžové údolí 521, Kralupy n/Vlt.

hledá
' muže nebo ženu do 36ti let

s bydlištěm v Kralupech nebo okolí.
Vš nebo Sš vzdělání ekonomického smění.

Znalost A nebo N vítána.
Práce s PC, řidičský průkaz podmínkou.

Informace na telefonu 218 51.
i 10111111 l  
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?lturm a Spolecensk* Sl"gdisko
W228 27

Vážení návštěvníci,vp"řej;meT"Vám. kr,ás';;. .předván5»č,m chvile y(spo!ečen:ské,fflWd,oam,:Wt:veah.,%ěfihme, bn2k ;nhlnlčktneťl.rÝnHzt Knaš,ichaprc)tlllg vraxu wua'sxts- yxs-savahxsr-xw s-»v-y - - -r-- - - ------ ,přip'ravených pořadů přijdete, potěšite se a odpočinete si v předvánočnim shonu, abyste pak mohli připravit sobě amavně s?s bli;mm- krásné a -spokojené vánočnf svátky.
ýmemí«t ';!-a'>S

* čtvrtek 2, Xn. v 19,30 hod.
FEMINÁ KLUE
Prodejní módní přehlídka firmy Excelent Praha se

zamětcmm modelů především pro sířední generaci.
Vyprávěm o divadle herce Jaroslava Satoranského, který
la'omě vzporrúr? na scriál 'Nejrnladší z rodu ?',
bnde hrát na klavír a zpívat a vůbec přinese krásnou
předvánočni náladu. Uvádí Vikíor Linhmt.
Stolovéuspořádání Vsbxpné33,-
V šatně připraven vánoění minitrh. K dostání vánoční
pohle4ce, leporela, omalovánky, keramika, knízky,
desky, kazety, kosrnetika.
Oíevřeno od 19,00 hodin.

0 Pátek 3.)aL v 17 hod.
í[OUSLičKOVÝBÁL s nanukem

Jakub Třasák křtí desku, pěkné písničky, zábava- a
NANTJKY pro všechny děti s klobmikem.
Dvacet pět účinkujících: V tombole ceny v hodnotě více
než 15.000,-Kč. Vsbiptié50,-

@ Sobota 4.XIL ve 20 hod.
VIDEO DISKOTÉKA a
Uv4dí J. Vaníček. Vsbiptxé25,-

0 Neděle 5. Xn. ve 14 hod.
FESTIVAL HER PRO DĚTI - sponzor IKARUS Mělník
Zdeiiěk Kozák:

o šzvcz orrmovzía xo»í'mcg mrmcxs

utancované' "komteffl- uvede divaélní souboiPohádkový ph'běho díudém ševci, chudém pekle
ir " Máj

a

z

Prahy. Slosovatelné ystupenk5í! Vstupné 6,-

@ Neděle 5.Xu. v 18 hod.
»íxtnJšmrA xunsrí rxrrcg

0 Středa 8.Xn v 16 hod.
KLUB 14 Nealkoholická a nekiířácká diskotéka,

uvádi J. šindler VsLupné 12,-

0 Pátek 10. XIL od 9 hod.
Z«iáno pro .akademii Dvořákova gymsáúa

0 Pátek 10.XIL ve 20 hod.
vArročrví ptgs srrmzrvrů

@ Sohota ll.X?lL ve 20 hod.
IHSKOTIĚKA J. šindlera Vstupyě 20,-

* Neděle 12.,pondělí 13. Xn v 18 a 19 b.od.
mRSY TmCE

22

0 Úterý 14. XIL v 17 hod.
Na tradičním yředvánočním setkání důchodců uvidíte
Francois Campaur, NĚKDO ZVONÍ
Mvabnou komedii frarÍcouzského autora uvede

divadelm soubor SaSna. %lýHp ularma
Pro důchodce je zajištěn a'ptobus, který pojede po obvyklé
trase. Odjezd v 16 hodin z Miííic. Zpět' odjade autobus
po skončem divadelního představeni od společenského
domú Vltava.

0 Středa 15,Xn v .17 hod.
vÁrvočrrí xorrcgx r zuš

česká spořitelna, a.s., okresní pobočka Kralupy nad
Vlt. sponzonije vánoční koncerty:
0 čtvrtek?l6.Xn. v 9,11 a 13 hod.
]LýNTOŘí - koncert pro školy

0 čtvrtek 16.XIL v 1'9,30 hod.
Dalšt kmcert z ahomího qklu KPH
NESEM Ví4M NOVíNY Koledy a.pastorely 15. - 19,a ?toi

'ORI Pl.století v podání skupiny KANTOŘI Platí abonentní
vstupenky KPH. 'Zhylé vstupenky v předprodeji 'nebo u

' pokladny Ka8S. Vstupné 20,1 , ati 10,-
0 Pátek 17.Xn ve 20 hod.
DISKOTÉIKA Uvádi J. šindler.

0 Sobota 1& Xn. ve 20 hod.
Firma INSPRAV sponzomje Divadlo Bez zábradlí
Milan Kundem: JAK UB Á JEHO PÁN

J. Baríoška, K. Heřínánek, P. Zedníček nebo M. Kubec,
Z. Bydmvská n: M. Spurná, Z. Dušek, Vl. Dlouhý,P. Pospíchal J. špaň#ová a R. 'Fidlerová.

Vstupné 45,- 43,- 40,-

0 Neděle 19. a pondělí 20. Xn. v 18 hod.
vň,mčzx xr

* Úterý 21. Xn. v 19,30 hod..
ADVENTNÍ KONCERT Platí abonentní vstupenky KPH.

VÁCLAV HUDEč - housle, LUBOMíR BRABEC-kytara

Vsčupm: 20,-

* Středa 22.X«. v 16 hod.
KLUB 14 Nealkoholická a nekuřácká diskotéka, uvádí

J. šindler. Vstupné 12,-

0 Čtyrtek 23.Xn. ve 20 hod.
I)ISKO]VíARATÓN I. Mejmara Vshipné 25,-

* čtyrtek 30.XIL ve 20 hod.
DÍSKOTtKA - hraje Eso a P. Milický

Vstupné 25,-

l
l

Pí l I -l sa na plesovou sayánn ve SD Vltawa!
?

pá 7.1. Mysliveckýbál
pá 14.1. Mátuďtní ples SOUCH
;+o 15.1. Maturitní píes gyínnázia
pá 21.1. Společenský večer energetiky
'»22. 1. Maturitni ples chemické príunyslovky
pá 28.1. Ples železničáhi"so 29.-l.- Maturitni ples SPšS Mělník

so 5.2. Maturitni ples gyínnázia
pá 11.2. Reprezentační ples kulturního domu
Ů 12.2. Maturitní ples gyínnáziaitní ples 1

} čechiepá 18.2. Ples TJ

pá 4.3. Ples TJ Sokol
bálCountry ]

šibřinky
so 12.3.
pá 18.3.
Ů 19.3. Hrnčířský bál - Keramo
pá 25.3. šibřinky'

Lidé odcházeli rozčarováni
Takový konzrt jsnie dosud nezažili, kroutili návšt?ci společenského domu Vltava hlavou, když odcházeli zkonucea"rtuovy po"eltytil'cl'et'i' "íni"'nutách. "Nem"oklt apochopit, oh-.je Ťoffiec,Tste30ě Ij:;É? 7ítřadavteléo.e siy,yť, .t,o. wí mžl,o íe"=, ,vystohupe,,niKOugCNtu pu VIJIILGII Rui&umuw&k. &w.&&si.. y..-r-, a- -----, ---, . ., . , - .špičkového souboni, který nás často rcprezentuje i v zabxmúčl Kruh přátel hudby a KaíSS se doh«xllý, 'a vystoupení budou- "- - a ? owí-s---:= í s-----itx síi.-.x*x-.-a.a-s LtúN -mnilot;li nlní"SpRJJJVClllJ »uWlu, kLs,IJ &kag W,:íLsx .%p....i- - . -- . - , , -považovat pouze za veřejnou zkoušku, za ktereu nedostanou účinkující honorář. Návštčvníkům, kteři zaplatili plnévstupné se ještě jednou touto cestou omouvají a íluji, že v pokladně kulturniho střediska si mohou po předloknivsmpeůy vyzvednout peníze. Pro majitele abonenuiich vstupenek zajišt'ují pořahtelé náhradní koncert.A o kterém kona=rtu se to vlaÓě pkk? Přečtěte si následujicí dopis, který KaSS a KPH o?lyjako oťuvu.
Vážení posžuchači Klubů přátel hudby!Ch'těl;'byrcho;-se--Vám-touto -cestou omluvit za zkrácený program koncertu ze «he 27.lO.l993.Tato situace byla zaviněna tim, že se soubor 25.lO.1993 wátil ze zahraničního zájezdu, kde řada umělcůonemocněla chřipkou, a proto jsme ?to umělce museli narychlo nahradit zastupujicimi zpěváky a z programu:pWstit'obtížné srkladby.-Proíože daíum Íoncertu již bylo dvakrát odloženo, sná:žili jsme se přjet.Ukázalo se, že to.nebylo šťasmé řešení, a proto se ještě jednoú kralupské hudebnf veřejnosti omLouváme a budemese s'n'aži';'abychom v-bWdo'ucnu-svými-systoupenbni ve Vašem kraji tento dojem napravili.Mrz/ nás to též proto, že bychons nebyli rádi, aby se touto ojedinělou záležitosti zpochybnila práce pořadatelů Kruhu

pMtel hudby v Kralupech.
Děkujeme za pochopení. Za soubor Chons Cameralis Pragense Š. Britvík

NAš Typ NA Silvsír«!
Vináma "U Prochá"zků", Velvarská 518, Kralupy nad Vlt. Ill

zve hosty na

silvestrovsl«ou zókavu
3L12.93 oJ l'9,00 koJin - lonec Jle p{{ání koslů

Objednávky se příjíma?jí d«? 15.12..199.3Huďba, tanec, předké, -večeře, druhÁ večeře, chlebíčky, šampaňské
- to vše za pouhých 300,-' Kč

Dále oznamujeme zimni provozni dobu do 30.3.1994
0 žJVřen0Ne a po

Út,St,čt 18-23
Pá ía-ol
So 17-Ol

23
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25.-29.
so-sí

ČR*Svatba upírů
Je poněkud tajuplné 18. stoleti a do Prahy přij? Se svým strýcem mladý Angličan. čeká hO tu velkáÍásffi-Í-velké=dérodružsM.- KxásÁ hraběnlka Olivie- a je3i ?m sÍ totiž nejraději připíií jc3i krví. V'hlavních rolích h-ororové- k'ornedie-uvidite R. Hrušínského nejítíl., I. Bartošovou, P. Nároiého,
V. Preise, L. Kopřivu, 0. Wznera, N. Geieíovou a další.Re;He:JaroslavSoukup ao vstupné23,-25,-

Inforrnace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 2'l 101
Hraje derírie, k.romr: č'urtka, od 17,15 a 19,45 hodm, není-li uveAer'io jinak.

Fřeáprodej vždy 1 hodiriu p'reíd za;čkíkem prvrirho p'reJetaverir.
Q
o
.*

mládeži do 12 let nepřístupno
mládeži do 15 let nepřístupno
mládeži přístupno

č.t. české titulky
ě.v. ěeská verze
šů širokoúhlý film

1.
Sf

Kanárská spojka ČR,(J
Absurdní komedie s kriminální zápletkou, ve které hrají M. Kopecký, K. Roden, I. Chýlková,
R. Skamenei J. Satinský, M. ILaSiCa, M. Penk. AutOr hudby: M. Pen)c
Refie: Ivo Trajkov vMuptté ] 9,- 21,-

M

3.-8.
pá-st

Poslední akční hrdina USA,č.v.,Š'Ú*
Fantastická honička mezi dvěrna ss% plná órovského napě0, hiunoru a citů ... prostě jeden z
největších fflmů roku.
Reffie: John McTiernan vstupné 25,- 27,-

10.-13.
pá-p0

14.-15.
ůt-8t

USA,č.v.,Š'ÚOVolný pád
VOiný pád je nebezpečný pohyb, který Ize jen obtížně zastavit. Na vlastní kU to pocítil Michael Douglas,který současně přišel o zaměstnáni i o svo5i rodinu. Poslušný řadový úřednflc ve zbrojrúrn pínyslu sevymkne kontrole a rozhodne se vzít devastovanou spravedlnost v rodném Los Angeles do vlastních rukou.
Struhujíd ph'běh filmu byl trhákem všude, kde se proínítal.
Refie: -Joel Schumacher vstupné 21,- 23,-

Vítr USA,č.v.Cl
Mattliev Módine a Jennifer Greyová, která vyíněnila hříšný tanec za napínavý balet mezi hřebenyzpě'něných vln, jedou svo5i rozMdujíď regatu. Film o v(tru, moři, jachtách a saínozřejmě }ásce vám
přinese uklidnění a krásr@ záfitek.
Re;ňe: Carrou Ballard vstupné 21, 23B-

/

*

17.-19.
pá - ll€!

HRAJEME I V NEDÉLI 00 16,00 HODINI
Sněhurka a sedín trpaslíků
Slavm; animovaný fflm z produkce Walta Disneye.
Refie: David Handy,

USA,č.v.*

vstupné 19,- 21,- Divadelní soubor Scéna pří KaSS se obrací na občany Kralup a šírokého okolí s prosbou o darovánř, zapůjčení, čiod-prodejadřevěných-necek pro chystané představení pohádky. Telefon 228 27.
20.-22.
po - st

Neslušný návrh USA,č.t.Q
Milión dolm"ů m jednu nž je velice slušná a velice nemorální nabídka. Ovšem ta!kové se těžko odmítají,
obzvláště když je jejich autorem interesantně vyzrálý ínilionář Robert Redford.Deíni Mooreová a
Woody Harrelson, mladí ?elé v akutních finančmch problé'mech, to risknou a podrobi vzájemnou
toleranci extrémní zkoušce.
Rae: Adrian Lyne vstupmž 21,- 23,-

Vydává Ml'l, KaSS a fa Expres Print v Kralupech nad Vltavou. Náklad 2.200 kusŮ.
Sídlo.redakce .KaSS, námJJ. :i;g 706, Kralupy nad Vltavou, N 228 27 nebo fa Expres Print M 2:3 590.;ovole"no O"Ú Mě;'řk :'č.Í.a 32061888'7". ' ""
Zodpovědná redaktorka V. Pavlů, grafická úprava Mgj. Pavel Rotter.
tJveřejr»ěné pfispěvky nemusí qutr»ě vyjadřovat ná.zory redakční mdy Zpravodaje.Změna programu KaS&, Klubu Pohoda a kína Vltava 'vyhrazena.
Sazba Expres Print, Sokolská ulice 139, Kralupy nad Vltavou.
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í'<est,aur.ant FíZZEF<IA
žižkova 142

Kralupy nad Vlta;u .

l

nabízí

rozvoz jídel a nápojů
až do domu
objednávky denně

: od 11.00 do 23. 00 hodin
a 3 24 235

i
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l
l
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Il
Soutěž

Márne rádi přtrodu"
Základni článek Hnuti Brontosaurus Kralupy Ve spolupráci s Radou Brontosaura čR vyhlašuje Ve školníín rOCe

199j/1994 již dnihý ročník soutě: Máme rW jřírodus jejírnž hlavním tématem je vztah člověka k přírodě. Pmíí
ročnik pod názvem "Máme rádi mřátka" se uskutečnil pouze v Kralupech nad Vltavou začátkem roku 1993. Pro velkýúspěch'rozšiřujeme tuto soutěž pro celou českou repubÍiku a budeme rádi, když se do n?í zapojí co nejvíce škol -i
jednotlivců. Do sotitěže se pochopitelně mohou zapojit i zdravotně postižení mladi lidé a děti.

Na vaěze če»cajt zajď«gavé ceny veformě kmlek o přtrodě, pobytů na aJccích Hnutt Bromosaurus atd

Soutard ](at@rie a térnata
od 4 do 5 let Aíalba (pastelky, vodovky ...)

Kol& (lepené grafiky, ?é listí a-)
Ostatní výtvarné techniky

od 6 do 9 let Malba (pastelky, vodovky, tem:ry ...)
Kresba (uhel, pero ...)
Kol? (lepené gta&y, barevné listí ...)
Ostatní výtvarné techniky

od 10 do 16 let Fotografie černobflé
Fotografie barevné
Malba (pastelky, vodovky, teínpery ...)
Kresba (uhel, pcro ...)
Kol& (lepené gra&y, barevné listí ...)
Ostmtní výtvarné techniky
Literární oblast (pohádky, básničky ...)

od 16 do 19 let Fotografie čeniobflé
Fotografie barevné
Malba (pastelky, vodovky, tempery ...)
Kresba (uhel, pero ...)
Koláže (le:né graky, barevné listí ...)
Ostatní výtvarné techniky
Literární oblast (pohádky, básničky ...)
Projekty (nápady jak a ?co by se dalo
ziepšit ve vziabu člověka k přírodě,
např. problém likvidace odpadů, jejich
aseparovaÍiý sMr, úspory energie, ...
vaší fantazii se ffldné meze nekladou)

Soutartt poďrnín0
Do soutěže budou zařazeny pouze ty prá«, které se vzíahují k témahi 'člověk a příroda" a budou čitelně označeny

jménem, adresou, věkem, školou a rokem vzniku práce. Soutěže se může zúčastnit kdokoli ve vyrnezené věkové kategorii,
a to do 15-ti let prostřednictvíín školy, dnižiny, zájmového kroiáu, dětského oddílu ... V kategorii od 16-ti let pouze
individuálně.

Minimálni rozměr: čl3 fotografie 13xl8 cm
barevné foto?e 10xl5 cín
malby, ?kresby, koláže ... A4

Rozsáh liter?ch prací 1 až 5 stran strojopisu (30
. řádků po 60 úhozech), .

Rozsah projektů 3 ašr. 10 stran mojopim (30 řááoi po
60 úhozech).

Maximálm počet prací od jednoho účastríka:
5 kreseb, fotografií, maleb, koláží ... .
2 líterárrí díla nebo projekty

Uzávěrka soutěže u Hnutí Brontosaurus 15. března 1994
Vyhlášení výsledků 22. - 25. dubna 1994

Př%ěvky do soutěžt organtzátor nevract

Adresa pro zasflání soutaních prací, informace o tématech :
Hnutí Brontosaurus,

Cukrovar 1063, P.S.26, 278 0l Kralupy n.Vlt. I

í
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Výhercem ?vky z minulého čísla se stal pan Josef Rukavička, Revoluční 300, prosíme ho, aby si v kanceláři
KaSS vyzvedl dvě vmpenky na pořad clle vl?o výběm.

Nastal prosinee; poslední měsíc roku. V tomto období se nejen bilancují dosťené výsledky
uplynulého období, ale připravují se i nová předsevzetí. Ty nejkrásnější dny prosince jsou až
v samótném závěru; kdy se slaví vánoce. Věříme, že i letos budou pío vás tyto svátky radostné,a
proto přejeme ... (dokončeni je v tajence).

Vodorovně: A. Lyhxský pozhav, RoM nemoc, larva, kulečnikový pohyb tágem, model - B. Český básník, spěch
(lid.), cizí polévkové koření, doupě, pape? konina - C. První část tajenky - D. Rychlý útok, úínrlí, africký stát,
severské kř. jméno, Verdiho opem - E. Něm.mluvnický člen, máké kř. jméno, textilní podnik ve Zruči, liberecký
s'uo3irenský podnik, plt' - F. Anglicky "nebo", údaje, ohrada, anglický zápor - G. Zemědělský objekj, ónské kř. jméno -
H. Pochmurná nálada, pyůácké nástrahy, kladná elektroh, pfimořská hráz v Nizozemsku, kuřivo - I. Mezinárodní tisk.
agentura, říínských 999, zaznauienati písmem, chlapecké jméno, kolekce, niský souhlas, 'spú. "zlato" - J. Druhá
jSást tajenky - K. Qbec na jižním Slovens)m (%3 0l), tnin(slov.), živel - L. Stmořecký bů, kysiičíúy kovů, primát,
zaúpění, tučnolistá rostlim (slov.).

Svisle: 1. Noční pták, opravm lodí, zápalka - 2. Jí«n sopky, zkratka našeho denflcu, hudební záznam - 3. Mužské
jméno, špaň. malíř, umělecký pár - 4. Zásvit, patřicň pyšnému ptáku, smeták - 5. Osobní zájmeno, moravské město, štěně -
6. Obratlovec, starší anská vájs. jednotka, trny - 7. Průvodce, zmar, předlo? - 8. Bylina p«xlobná heřmánku, belgické
lázně, seky - 9. Nemluv, bnské jméno, port.'ostrov - 10. Pňodní obyvatel Japonska, kř. jrnéno spisovatele Greyc, vrchol
- IL Přírodní průsvitný nerost, slov. předlob, věnovali - 12. 60 kusů, fivel, římských 1099 - 13. Souhlas, cizi ínskéý nerost, s

14. částjméno, mluv. spojka - Londýna, přeďožka, lat. běh - 15. SkandiBávský skřítek, veselý, lat. spojka - 16.
Návod, počítačový jazyk, část Prahy - 17. SPZ Klatov, zadržet (soudní výraz), ráj - 18. Luštěnina, Jitřenka, stolní hra -19. Výběžek moře-do pevniny, textilni podnikve Dvoře Králové, elekírotech. zkratka - 20. Část souhsr{:.zdxHadonoše, rozdílné samohlásky,' otvor do místnosti - 21. český maliř, Cikán, domácí pták.
Nápovědm: ILO - IP - TAN - ISLO - ELAS - IPM - Oridon.
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Křížovku tentokrát nekomroloval vůbec nikdo.
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