
Í

;
q

&T
COMPUTERS

?eocnísle
1 Vánoce

00m0

1iq 500.- KČ
'CRI-DIŤ 1

nejnižší ceny, prodej na splátky, dvouletá záruka,
zdarma, realizacp síťových projektů, opravy, servis a přestavby PC

mOntáŽ a SerViS

Pokud se Vám zda cena z nějakého důvodu vysoká,
zavolejte a domluvte sí nížší.

Prodej těchto značek:

MICROSTAR, ASUS, ABIT,

JETWAY, QDI, INTEC,

CHAINTECH, AMD, SEAGATE,

QUANTUM, ADI, SONY, EDIMAX

MICROCOM, JCOM, CREATIVE,

HT Computers
nám. J. Seiferta 698
vlevo od kina Vltava
první patro
Kralupy nad Vltavou.

Telefon: 0602/803 044
0608/815 935

htcomputers@tesmail.cz
www.c-box.cz/htcomputers

RELISIS a další.

mKUD SE VÁM ZQA,Jí CENY VY;(XÉ
DOMLUVTE Sl NlŽŠÍ .@ .1
AKVARISTIKA,
«:HOVATEtSKÉ
?OTŘETiY
IOH«íR
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ŠlR(XÝ VÝ8ER CHOVATELSKÝCH POTRE8

ívíyši, mopčmí, útčcí, cvpčct

PAVOUCI, HADI, č,HAMEIEON, GEKON, KOREIY, AKVARIJNÍ RY8Y
všípo vpm:íu, mv,<ítg»': vovív,íi sucítozím«ít žít &/X mrí<m,

QNqH0 DRUHů-KRMIV: SUšENÉ, MRAžENÉ, GRANULOVAtíí
ŽIVÉ.. HOIATA, ČERVI

STELIVA A povísrÝt«x VODíTKA A &/,S'{ .ím:
ROZVOZ Z80ŽÍ PO KRALlfl'ECH ZDARMA.

ADRESA.. NÁM. J. SEIFERTA 698, KRALlfl'Y NAD VL7:
TEI.. 06021 803 044, 06031 38F5 047

l I
l

l
l

l l liiI

í
l

l
«

I
I

J

}hÍ ??g63JHl@yqy@(4 Ál
stav';Ůí "spomelua ""

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. nabízí

založení smlouvy, zvýšení cilové částky,
ukonční cyklu spoření

nyní zdarma CD ke kaMé smlouvě

vyřízení úvěru a meziúvěru zdarma

pro klienty do 30 let úrazové pojištění na 1 rok zdarma
Osobní návštěvu si domluvte na
telefonu:

Ing. Petr Zajíc,
0602/627 7í4, 02/2097029í
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Poradenskou službu
poskytuji každé úterý od
14 do 16 hodin na poště
v Kralupech - Lobečku
v ostatní dny kontaktujte
vedoucÍ pošty!
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Váúení čtenáři,
vítejte nad posledním číslem

Zpravodaje v tomto roce.
Jako vMy jsme se celý rok

snaŽilj Vám přjnést co nej-
pestřejŠí přehled a na?
bídku akcí,
informovat Vás o
dění ve městě,
zhodnotit udá
losti z předchá?
zejího měsíce,
nabídnout akce
jak kulturní, tak
společenské a
sportovnÍ.
Zprostředkovali
jsme Vám rozho-
vory se zajímavými
lidmi a mnoho dal?
ších informací.

V letošním roce máme
nové rubriky Občané se ptají.'
.Co s tím", ,,Co tu bude?",
,.Nešvar" a ,,Každý měsíc je-
den", tato rubrika přináší zají-
mavé a vyzkoííe»ené recepty.

Věříme, že jsme na nic pod-
statného nezapomnělí a stále
se pokouŠíme vymyslet něco

Z jednání rady města dne
31.10. 2001

- RM doporučila ZM schválit
žádost

loporučil
(,eskéh?o rybářského

svazu, MO Kralupy o poskyt-
nutí finančního příspěvku na
činnost na rok 2001 na neplá?
nované vodohospodářské akce
ve výši 120.000,- Kč
- RM schválila poskytnutí
příspěvku na činnost na rok
2001 Sboru dobrovolných ha-
sičů na dopravu na soustře-
dění Mladých hasičů v
Albrechticích v Jizerských ho-
rách ve dnech 9.11. - 11.11
2001 ve výši 4.000,- Kč
- RM schválila poskytnutí fi?
nančního příspěvku na činnost
na rok 2001 Loutkářskému
souboru Rolnička, na stavební
úpravy a elektroinstalační
práce ve výši 19.000,- Kč.
- RM vzala na vědomí infor?
maci o dražbách areálu BA-
LAK a.s a uložila MěÚ sledovat
další vývoj majetkoprávních
vztahů areálu BALAK a.s. a
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O čem se radí radní

§BBBp(oq
Měsíčník měita Kralupy nad Vltavou
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nového a zafimavého, něco,
čím bychom Vás upoutali a
snažíme se do Zpravodaje za
řadit rubriky, které jste v něm
m@hli postrádal

Pročtěte si
prosím celý vý-
tjsk a napište
nám, co v něm
postrádáte co v
ruam podle Vás
chybí, co Vás
zajímá.

VMíme, Že
VaŠe podněty
budou přínosem
pro kralupský

Zpravodaj a že se
nám podaří, aby byl

zajÍmaw.jŠÍ a ČtivějŠÍ.
Za vŠechny zafimavé ná

měty Vám předem velmi dě-
kujeme.

Mnoho pěkných chvil nad
stránkamí Zpravodaje, krásné
prožití adventu, příjemné pro?
žjtí svátků vánoČních a mnoho
zdraví, štěstí a radosti v no-
vém roce Vám v;em přeje

redakce

průběžně RM informovat.
RM vzala na vědomí infor-

maci o areálu Vojenské ubyto-
vací správy v Lutov(tově ulici v
Kralupech nad Vltavou a ulo?
žila odboru SM proverit mož-
nost získat uvedený areál do
majetku města.
- RM odsouhlasila zveřejnění
záměru města, pronajmout ne-
byt. prostor v areálu dvora
Strachov. Pronájem na dobu
určitou max. 3 let, využití např.
ke skladování ekologicky ne-
závadných materiálů, drobnou
výrobu - truhlářství, zámečnic-
tví apod. RM současně uložila
MěÚ připravit jednoduchou
studii, reáíc( výhledově využití
areálu dvora Strachov pro
možnost bydlení.
- RM souhlasila s pronájmem
prodejny č. 123 v OD Máj paní
Jaroslavě Kohoutové za úče-
Iem zřízení prodejny auto-moto
(náhradní díly a příslušenstv0 a
prodeje motocyklů Jawa.
- RM odsouhlasila pořádání
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mimořádných vánočních trhů v
Lobeč:ku dne 19.12.2001.
- RM souhlasila s pořádáním
vánočních trhů v Husově ulici
ve dnech 10.12. - 23.12.2001
- RM vzala na vědomí žádost
BK Kaučuk o prodloužení pro-
nájmu sportovní haly, ubytovny
a kiosku. RM zkonstatovala,
že: a) nelze ,,prodloužit nájem"
sportovní haly, neboť by se v
takovém případě jednalo o
nový pronájem b) není zámě-
rem města po ukončení plat?
nosti stávajícÍ nájemní smlouvy
dále pronajímat sportovní halu

Svůj loňský prosincový přís-
pěvek do Zpravodaje jsem naz-
val ,,poločas v činnosti součas
né samosprávy města". Uběhl
další rok a na podzim v příštím
roce souČasná samospráva
končí své volební obdotí.

Nebudu letos vyčíslovat
celkové počty zasedání za-
stupitelstva a jednání rady i po-
Čty usnesenÍ, které ve své
většině přispěly k dalšímu roz-
voji města.

Některé problémyvšak pře-
trvávají, jsou většinou celo-
státní a není v silách současné
samosprávy je vyřešit (narů-
stajcí doprava ve městě, ne-
dostatek park. míst, vandalis?
mus apod.).

Zároveň jsme vzhledem k
niŽŠÍm přÍjmŮm v rozpoČtu
města museli omezit investiční
akce. Přes tyto problémy se le-
tos ve městě (mimo běžné
údržby a oprav městského ma?
jetku) některé investiční akce
realizovaly. Jedná se např. o
přestavbu bývalé 5. MŠ na by-
tový dům (akce v hodnotě cca
6 mil. Kč), zastřešení malé le-
dové plochy na MZS (cca9
mil. Kč), výstavba 54 b.j. Na
Hrádku (město se zde podílí
penězi ze státní dotace, zatím
je proinvestováno přes 22 mil.
Kč), krajinářské úpravy mezi
řekou a nemocnicí, prodloužení
vodovodu v ul. Libušina, oplo-
cení hřiště u gymnazia apod.

Osobně věřím, ze se sa?
mosprávě podaří v příštím

Starosti starosty
Zamyšlení nad rokem 2001

roce získat pol
S

né fin.prostředky
do rozpočtu (např. výhodným
prodejem akcií v majetku
města) a realizovat alespoň
část potřebných investičních
akcí na území našeho města.

Při bilancování negativ i po-
zitiv každého roku se sluší za
mimořádnou a dobrou práci
poděkovat. Mé poděkování
patří především těm, kteří
zdarma a ve svém volném
čase dělají veřejně prospěš-
nou Činnost pro naŠe město a
své spoluobčany. Týká se to
především místních rybářů,
myslivců a skautů, ale i někte-
rých spoluobčanů, kteří pečují
o hezký vzhled veřejných
ploch v okolí svých domů
Uznání si zaslouJ i ti, kteří ve
svém volném čase pracují s
dětmi a mládeží, popř. ve
sportu či kultuře dobře repre-
zentujÍ naše město.

Mohu poděkovatsvým ko-
Iegům ze samosprávy, členům
komisí a výborů, pracovníkům
MěÚ, městských' příspěvko-
vých organizací i všech dalších
institucí a organizací, kteří se
na správě, údržbě či rozvoji
města podílejí.

Na závěr přeji všem svým
spoluobčanům hezké prožití
vánočních svátků a mnoho
zdraví i životní pohody v roce
2002.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

Z jednání rady města dne
14. 11. 2001

- RM schválila finanční přís?
pěvek na činnost na rok 2001
ve výši 4.035,- Kč AHL Kralupy
nad Vlt. na pořízerí dvou sítí a
jedné náhradní sítě do branky

RM schválila, aby Český ry?

čení platnosti stávající nájemní
smlouvy dále pronajímat uby?
tovnu s kioskem. Tento proná?
jem bude realizován v souladu
se zákonem o obcích.

a
Prosiim*c

2001
Cema r», - ?

k
íř,-

W

L

l
l

l
l

l
l

l

»



il'
il

l l

iiill
iii

l

ii
j?.
ii

l
l

il

gpravodaj
131l

0 zajištěm místních záležitostí veřejného pořádku a udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,ochraně žívotního prostředí a veřejné zeleně, a užívání zařízem obce, sloužícího potřebám veřejnosti.
ZastupitelstvoměstaKralupynad označríky městské hromadné nek vymezených zákonem č. Ieríkezvl.užíváníveřéjnéhopro-Vltavouvsouladusust.§í0písmb) dopravy, plakátovací plochy 289/1995Sb.,olesíchaozměně stranství,jevždypovinen:a d), §35 a §84 odst. 2) písm. i) zá- apod. adoplněníněkterýchzákonů,v a)užívatveřejnéprostranstvípouzekona č. í28/2000 sb., o ob«jch v 4. Dětským hřištěm se rozumí pro- platném zněrí. v souladu s povolením a pod-platném znění, schválilo na svém stor urČený pro hry dětí a vyba- e) Zeleň přírodrí - jsou slromové, mínkami v něm stanovenýmiveřejnémzasedánídne7.ll.200l vený k tomu příslušným keřovéasmíšenéskupinyze- b)užívatveřejnéprostranstvítak,tutoobecnězávaznouvyhláškukza- mobiliářem,bezohledunato, Ieně,remízky,biocentraabioko- abybyloconejméněodnímánobezpečenímístníchzáležitostíveřej- zdalijeneboneníoddělenoplo- ridory,významnékrajinnépíky, svémuúčeluného pořádku, ochraně životrího cením od okolrí zeleně a ozna- chráněná území, památné stro- c) nepoškozovat veřejnou zeleň aprostředí a veřejné zeleně v územ- čen jako hřiště. Sportovním my, apod., samostatně rostoucí veřejné prostranství, včetně zaří-rím obvodu města Kralupy nad hřištěm se rozuí'í'í veřejně pří- stromy v zemědělské krajině a zení na něm umístěnýchVltavou. stupná hříště (bez ohledu, zda zemědělsky aní lesnicky neob- d) zabezpečitpřístupkpožáí'rímhy-jsou jako hřiště označena či ni- hospodařované plochy zeleně, drantům, uzávěrům vody a plynu,koliv) určená pro širokou veřej- mimo zastavěná území rněsta. kanalizačním vpustím a pod. za-nost a to bez rozdílu povrchu a f) Hospodářská zeleň - jsou pole, řízerím

vybaverí. louky, zahrady, ovocné sady, e) všechny materiály skladovat v5. Nočnídobousevesmysluust.34 okrasné,ovocnéalesníškolky,tj. paletách, nádobách, kontejne-odst. 2) zák. č. 258/2000 sb., o plochy pro hospodářskou činnost. rech popř. je ohradit bedněním,ochraně veřejného zdraví, pro nebo zajistit jiným zpi:isobem,účely kontroly'dodržování povin- Část Ill. aby nem-ohlo dojít ke znečistěríností v ochraně před hlukem a VeřeJný pořádek a čístota v životního prostředívibracemi rozumí časový úsek územní obvodu města f) zajistit bezpečnost uživateli:i ve-mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. řejného prostranství (zábranami,6. Veřejným prostranstvím se ro- Čl. 3 mi:istky, oplocením, osvětlenímzumí všechna místa, která jsou Užívání veřejného prostranství apod.)každémuveřejněabezomezení 1. Užívatveřejnéprostranstvíjiným g) po skončení účinnosti povolenípřístupná. Jsou to zejména: po- než obvyklým způsobem nebo k ke zvl. užívání veřejného pro-
zemní komunikace (silnice, místnÍ jiným ÚČelŮm, neŽ je urČeno, Ize stranství uvést veřeiné prostran-komunikace, chodníky, náměsff, pouze na základě písemného po- ství do původnÝo stavutržíště, průchody, veřejná scho- volení, vydaného MěÚ Kralupy n. h) při provozování stánků, kiosků,diště, podchody, nadchody, Vlt., odborem správy majetku, prodejen a dalších provozovenloubí),veřejnázeleň.Veřejným pokudtatovyhláškanestanovíji- zajistitpořádekačistotuvjejichprostranstvím jsou i pozemky ve nak. Za zvláštní užívárí veřej- bezprostředrí blízkosti a to vždyvlastnictví jiného subjektu než ného prostranství se rovněz ažkbliHístraněvozovky.Dálejeměsta, pokud splňují podmínku považuje umístění přenosných a povinen opatřít si dostatečný po-veřejné přístupnosti bez ome- nepřenosných přístřešků pro vo- čet odpadkových nádob, pečovatzerÍ.

o jeiich řádný stav, pravidelné vy
vážení a čistotu kolem nich

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou
č. 6/2001

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. Vlt.
Každou sobotu je otevřeno v lékárně U nádraží, ulice Žižkova, telč."725Í'97,-od-7-.30-d9 -12.00 hod., od 12.00 do 18.00 hod. zvo-';Ít! T;I'. 'ňísl;Ť LéÍ;árna [ Nerudova ul. 727375, 7251 84, Lékárna'PANACEAaJ aLoÍ;';Žek 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.

O čem se radí radní
- RM odsouhlasila vybavení
ordinací Lékařské služby 1 . po-
moci malým nábytkem v ceně
cca 90.000,- Kč na náklady
města.
- RM souhlasila s prodlouže-
ním smlouvy pro AHL, na pro-
nájem nebyt. prostor v čp.
lla74, za účelem provozování
sekretariátu hokejbalu, spolu
se sídlem centra, začleněného
do projektu prevence krimina-
Iity mládeŽe.
- aRM odsouhlasila návrh
omezit v někteíých lokalitách
(Cukrovar, Hůrka, centrum
města) množství vyhrazených
trvalých parkovacích mÍst a to
tak, -že bude zvýšen poplatek
za 'tuto službu. Při stanovení
nové sazby bude odHšena
cena pro fyzické a právnické
osoby. Pro osoby tělesně po-
stižené budou tato vytvořená
stání i nadále zdarma. RM ulo-
žila odboru SM toto omezení
zapracovat do obecně závazné
vyí"ilášky o místních poplatcích
aatento-návrh předložit ZM ke
schválen(.

Ing. Jaroslav Kaňka
tajemnrk řVěÚ

. pvěřen likvidací černých
áck v okolí Zákolanského a
atjiřského potoka. Na ne-
:é výdaje spojené s touto
íbude -uvolněna částka
00,- Kč.
3F uložila MěP, aby prová-
a:výŠenou kontrolu odklá-
ní odpadu právnickými
obtmi do kontejnerí"í na se-
aoený sběr na stanoviŠtích:
nmt(- Mládežníků, Lidové
nmtí, Růžové údolí (u
adi Šarboch), Hůrka (u po-
Wm a ;arkovíŠtě u OD'F'lÍp a
skitovala odboru RlaŽP se-

řešených osob pro ne-
ávié ukládání odpadu.
RN vzala na vědomí rozší?
ií p:ičtu Iůžek následné péče
4s'P o další 4, tj. od 1 .1 .2002
?koíý počet Iůžek 128.
ikledy na zřízení a provoz
dezajiMovat RHG s.r.o.
RN souhlasila s pronájmem
ociálního automobilu" od
ískomoravské reklamní
en{ury KOMPAKT s.r.o.,
m. T.-G.M.1130, Podělébrady

u MěU) pečovatelskou službi
aíupy n. V. za roční pronájem

K(,.

8.00 - 1 2.0013.00 - 1 8.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00-12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

Lékárna Lobeček
Lékárna U nádraží
Lékárna Nerudova ul.
Lékárna Lobeček
Lékáma Veltrusy
Lékárna U nádraží
Lékárna Nerudova ul
Lékárna Veltrusy
Lékárna Lobeček
Lékárna Nerudova ul.

2.12.
9.12.

16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.

1.1
6.1
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Část I
Základní ustanovení

Čl. 1
1 . Touto obecně závaznou vyhláškou

se k zajištění místních záležitostí
veřejného pořádku stanovují zá?
vazné podmínky pro vykonávání
Činností, jež by mohly narušit ve-
řejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, a podmínky uží-
vání veřejného prostranství.

2. Touto obecně závaznou vyhláš-
kou se dále stanovují povinnosti
k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství, k
oclvaně životního prostředÍ a k
užívárízařízení obce, sloužící po-
třebám veřejností (dále jen ,,mo-
biliář")

3. Touto obecně závaznou vyhláš-
kou se stanovují práva a povin-
nosti vlastníků, správci a uživateli
při zakládání, užívání, ochraně a
údržbě zeleně s výjimkou kate-
gorí, u nichž je nakládání upra?
veno zvláštními předpisy.

4. Tatoobecnězávaznávyhláškaje
závazná pro vŠechny fyzické a
právnické osoby a občany, na?
cházející se a pŮsobící na tomto
území města Kralupy nad
Vltavou.

Páteční žurnální služby praktických lékařů
Dosažitelnost praktického lékaře (žurnální služby) během páteč-
ních odpoledních ordinací od 13.00 do 17.00 hod.

ORDINACE TELEFONDATUM LÉKAŘ
07j2. MUDr. Bartošová PTZ NelahozevesŮ(JE)r'.8vWnčarová Žižkovaul. 72521014.12.
21'.12. MlJDr.Herber Nerudova686
28.12. MUDr. Hájková Veltrusy

703158

721 7T1
781 156
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Čí. s
UžívánÍ veřejného prostranství

1. Užívatveřejnéprostranstvíjiným
než obvyklým způsobem nebo k
jiným ÚČelŮm, neŽ je urČeno, Ize
pouze na základě písemného po-
volení, vydaného MěÚ Kralupy n
Vlt., odborem správy majetku,
pokud tato vyhláška nestanoví ji-
nak. Za zvláštní užívárí veřej
ného prostranství se rovněz
považuje umístění přenosných a
nepřenosných přístřešků pro vo-
zidla, skládací garáže a podobná
zařÍzenÍ na veřejném prostran?
stvÍ.

2. Hrozí-Ii nebezpečí z prodlení,
není v případě havárií a jiných mi?
mořádných událostl při nichž
dojde k záboru veřejného pro-
stranství či jinému zvl. užívání ve-
řejného prostranství, zapotřebí
povolení. Provedení prací však
musí být neprodleně nahlášeno,
aby mohly b'ýt MěÚ Kralupy v příŽ
padě, že si to situace vyžádá, do-
datečně stanoveny podmínky pro
uvedení veřejného proslrans{ví
do pŮvodnfl"io stavu.

3. Za zvláštní užívání se nepova?
žuje:
- nakládání a skládání materiálu
a výrobků, nelze-lí toto provést
bez zvláštních nebo nepřekona?
telných obtíží jinde, naložení a
složení musí být provedeno co
nejrychleji, přitom musí být za-
bezpečen přístup k uzávěrŮm
vody a plynu, zařízením spojů
apod.
- vylepování a umisťování pla?
kátů, programŮ, volebn(ch hesel,
výzev a jiných tiskovin sloužících
k propagaci určité akce nebo vý-
robku výhradně na rrístech a za-
řízeních k tomu určených
- umísťování sběrných nádob na
komunálrí odpad í'iebo odpad
podobný komunálnímu na mís-
tech k tomu urČených.

4. Každý, komu bylo vydáno povo-

Městský úřad v Kralupech nad Vltavouoznamuje, termíny stánkových trhíaí v Lobečku na měsÍc
PROSINEC 2001

12.12. 2001 (7.00 - 17.00 hod.)19.12. 2001 (7.00m 17.00 ahod.) - mimořádné vánoční trhy
Město Kralupy nad Vltavou připravuje výběrové řízení na do?ivateleaúdržby zeleně v územním obvodu města, kterou za-at'uje-odbor realizace investic a životního prostředí: Městský úřad v Kralupech nad Vltavou - odbor

správy majetku oznamuje, ž=e ve dnech 10. - 23.12.
2001 se konají vánočrí trhy v Husově ulici

7. Veřeíjnou zelen(se rozumí:
a) Městská zeleň - je tvořena uce-

Ienými soubory živých a neživých
prvků (trávníky, květinové zá?
hony, stromy, keře, cesty, apod.)
uspořádanych podle zásad sa:
dovnické etiky v menších či vě'l
ších, zpravidla více funkčních
kompozicích, doplňujících dané
obytné prostředí soustavou
stromů, keřů, travnatých ploch.
zejména parků, zatwad, menŠích
sadovnicky upravených ploch,
ploch určených k trávení volného
času, ojediněle rostoucích strornů
a keřů, a je umístěna na veřej-
ném prostransM nebo ie ve vlast-
nictví města. Městskou zelerí se
rozumí zeleň v zástavbě a ostatní
veřejná zeleri ve smyslu ust. § 1 0
písm. d) zákona č. 'I 28/2000 sb.,
o obcÍch, v platném zněrÍ.

b) Vyhrazená zeleň - je zeleň veYei-
nosti omezeně přístupná nebo
běžně nepřístupná, zeíeň u pod-
nikŮ, zeleň soukromá.

c) Ochrannázeleň-jeizolačríado-
provodná zeleň komunikací, vo-
dote«j, výrobrích zařízení.

d) Lesy - jsou veškeré lesy v územ-
ním obvodu rríěsta Kralupy nad
Vltavou sloužící rovněž jako lesy
hospodářské, ochranné a zvlášt-
ního urČení, které se obhospoda-
řují podle platných ,,Lesních
hospodářských pláríů" a podmí-

Čl. 4
Udržování veřejného pořádku a

čistoty, octvana mobílíáře
města

1. Na území města je zakázáno:
a) znečisťovatveřejnéprostranstvía

mobiliář města zejména:
- odpady všeho druhu, zeiména
papíry, obaly, zbytky jídel, nedo-
palky cigaret
? pliváním
- tekutinami, zejména splaškový-
mi vodami a podobnými látkami,
kteté by mohly způsobit kontami-
naci vody Či vodních zdrojŮ
- údržbou, seřizováním a mytím
motorových a riemotorovýcti vo-
zidel. Nezbytné opravy Ize na
těchto místech provést pouze v
případech nepojízdnosti vozidel a
za účelem uvolnění daného místa
- vylepováním plakátů, letáků
nebo jiných oznámení mimo k
tomu urČená mÍsta a zařÍzení

barvou nebo sprejem
b) poškozovat či ničit mobiliář města

nebo jej přemist'ovat
c) uvazovat nebo jinak upevňovat

přívěsné vozíky, obytné přívěsy
nebo jednostopá vozidla k ve-
řejné zeleni neí»o veřejným zaří-
zenÍm

d) užívat majetek města k vlastní
potřebě bez svolení jeho vlast-
níka.

I. ÚDRŽBA TRAVNJ!TÝCH PLOCH.i: ěDRŽBA ZÁHOaNHaA-KVÍTINOVÝCH MíS:: ;:':R;B:A S'TROMÚ,"KiÁÓJ aŽlV'řCH PLOTŮ A PÉČE
0 LES

Veřejné zasedání Městského zastupitelstva
'v Kralupech nad Vltavou se koná?

12.12.2001 v 15.00 hodin
T

ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou

ii
li

Cást Il
Vymezení pojmú

Čl. 2
l Veřejným pořádkem se rozumí

stav, kdy ie zaručeno klidné a
pokojné soužití všech osob v da-
ném místě a čase při respekto-
vání subiektivrích práv a zacho-
vání možnosti jejich realizace,
zejména soukromí a nedot?
knutelnost osob, ochrana ma?
jetku, zdraví a právo na příznivé
životní prostředí.

2. K nastolení a zajištění veřejného
pořádku dochází dodržováním
pravídel chování na veřejnosti,
která tvoří jednak pravidla, obsa?
žená v právních normách, jednak
pravidla, která nejsou právně vy-
jádřena, ale jejich-zachovávání je
podle obecného názoru a pře-
svědčení nezbytnou podmínkou
soužití ve veřejném zájmu.

3. Mobiliářemserozumímovitévěci
v majetku rněsta, které slouží po-
třebám veřejnosti, jako například
odpadkové koŠe, stojany na
jízdní kola, laviČky, vybavení hřišt',

PF(padrií záiemci o Účast na výběrovém rízeríí v souvislosti síe:""e:ými ;-k'ceamia se-mohoW přiíilásit na každou uvedenou akcii;ostatně písemně do 21.12.2001 na adrese:

l
l

Městský úřad Kralupy nad VltavouOdbor RlaŽP - ing. 'Marie Trávníčková
U Cukrovaru 1087
278 88 Kralupy nad Vltavou

Rozpis stanovišť pro mobilní svoz odpadu
odpad se sváma 1. a 3. týden v měsíci

stanovíšM 8 - Mánesova ul.F!í?. smnovísnstanovíště 1- LobeČek - tenísové
kiírhi 14?00-14.50hodin ?.

1 5.00 - 1 5.50 hodin
;ň-'-- ' 14.00-14.50hodin
stanoviště 2 - LobeČek - Nábř. J. stanovíště 9 - Lidové nám.

14.00 - 14.50 hodinŮoluba 15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 10 - MlýnsM ul.

'Í)?
ónovíště 3 - Lobeček - před ZŠ ?Pátek: 15.00 - 15.50 tK)din

;""b""'a';'o' - 1'-"W=45"ah-o-din- '?W'novíště 11- Miníce - požárnÍ
št!nOVlÍ? 4 - Zati81 (Fít)ICThOVa.) zbmj. 14.00 ? 143@ hodin-15.00-15.50hodin stanoviŠtěl2-Zem?
stanoviště 5 - Cukrovar 15.00 - 15.50 hodin

16.00-16.50 hod.

Př(padné dotazy zodpoví pracovníci odboru RlaŽPna tel;fonu: 0205/ 739886 a 0205/ 739844

l
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Město Kralupy nad Vltavou

MěstsÍÍý ňřad v Kralupech n.ad VltavouaODBOR -FINANČNÍ
PŘUME REFERENť-A -FINANČNÍHO ODBORU l'

l 'il
Il

Požadované vzdělání: ÚSO ekonomického směru
Nástup možný ihned nebo dle dohody

l
Prosinec
1 . týden (3.-7.12.) rozmamý od-
pad z domácností

S??J?.
stanovíště 7 - u gymnázía

14.00 - 14.50 hodin

Bližší informace:ědborafÍnaanMí-, -Městský úřad v Kralupech nad Vltavou;"AdárrJko'Já,-řel. 0205/739842, 0205/724867 l l

lii
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2. Ten kdo znečistí veřejné pro-

stranství či mobiliář města, je po-
vinen na svůj náklad neprodleně
odstranit znečistění. V prrpadě,
že ten kdo znečistÍ veřejné pro-
stranství či mobiliář města, ve
stanovené Ihí:ítě znečistěnr ne-
odstraní, učiní tak na jeho náklad
vlastník nebo jím určený správce
veřejného prostransM či mobili-
áře města či osoba, odpovědná
za udržování veřejného pořádku
a Čístoty.

3. Nerí dovoleno obtěžovat občany
nad mÍru přípustnou, a to ze-
jména hlukem, prachem, kou?
řem, plyny, parami a pachy.
V noční době se musí každý vy-
varovat činnosti, která by v roz-
poru se zvláštními předpisy rušila
nebo jinak obtěžovala obČany.

Čl. 5
Odpovědnost za čistoíu ve

městě
í . Za čistotu veřejného prostranství

a mobiliáře města odpovídá
město, popřípadě osoba městem
k tomuto účelu zřízená nebo k
tomu smlouvou s městem vá-
zaná. S výjimkami uvedenými v
odst. č. 3, 4 a 5 tohoto čl.

2. Osoba uvedená v odst. 1) je po-
vinná zejména:

a) zabezpečit prostředky potřebné
pro zajiŠtenÍ Čistoty veřejného
prostranství a mobiliáře města

b) soustavně dohlížet na udržování
čistoty vere)ného prosíransžvÍ a
mobiliáře města

c) opatřit dostatečný počet košů na
odpadky pro v«jejná prostran
ství, vhodně je rozmisťovat a dbát
o jejich pravidelné vyprazdňování
a údrŽbu

d) Čistění veřejného prostranstvÍ a
mobiliáře rněsta zajišťovat tak,
aby jefich uživatelé byli co ne-
jméně obtěžováni.

:. Vlastníci nebo uživatelé pozemků
jsou povinni udržovat pozemky
ve stavu, nenaruŠujÍcÍm veře)ný
pořádek, zejména vzhled města.
Vlastník nemovítosti (popř.
správce či jiná osoba, je-li k tomu
smlouvou s vlastníkem vázána),
k níž v zastavěném územr obce
přiléhá chodrík, ')e povinen zajiš-
ťovat čistotu na tomto chodníku.
Chodníkem se rozumí místrí ko-
munikace (cesta) upravená pro
pěší, cesta v podobě schodů,
pruh veřejné komunikace o šíři
1 ,5 m přiíéhající k nemovitosti a
potřebný k bezpečné chůzi v mís-
tech, kde chodník není zřízen.
Chodníkem jsou rovněz nad?
chody, podchody, podloubí, ve-
řejná parkoviště a zařÍzenÍ
potřebná k zajištění bezpečnosti
přechodů pro chodce. Chod?
níkem se rozumÍ rovněŽ veřejná
cesta pro pěší, pokud byla schvá?
Iena ')ako veřejná. Chodrík hra-
ničí s nemovitostí i tehdy, je-li
mezi chodníkem a nemovitostí
pruh pozemku, sloužící jiným
účelům než komunikačním (např.
veřejná zeleň). Nerozhoduje
také, je-li takovým pruhem roz-
dělený i samotný chodník.

4.

Podnikatelé a právnické osoby
jsou povinni zajišt'ovat čistotu v
okolí svých provozoven a zaří-
zení, udrzovat štíty, výklady, ro-
Iety a reklamnÍ poutače svých
provozoven a zařízerí, ve stavu,
nenarušujícím vzhled města.

Čl. 6
Povínností k zabezpečení

místních záležitostí veřejného
pořádku

1. Vzájmuochranyveřejnéhopo-
řádku, zdraví a majetku osob se
zakazuje konzumovat alkohol v
okolí míst, kde se prodávají alko-
holické nápoje, pokud tato místa
nejsou vymezena tržním řádem
jako předzahrádky nebo předsu-
nutá prodejní místa, s výjimkou
jednorázových akcí, a v okolí
škol, školských a předškolních
zarízení a dětských hřišf. Okolím
se rozumÍ vzdálenost vymezená
okruhem o poloměru 50 m nebo
u liniových staveb pásem o ší'rce
50 m.

2. Sporíovní a dětská hřiště je po-
voleno uŽívat pouze mimo noČní
dobu.

5.

Část IV.
Zeleň v územmm obvodu města

Čl. 7
Podmínky péČe o zeleň

1. Toutovyhláškousestanovípráva
a povinnosti vlastrÍkŮ, správcŮ a
uživatelÚ městské zeleně.

2. Touto vyhláškou se neupravují
práva a povinnosti při ochraně a
péči o kategoríe zeleně, které
jsou upraveny zvláŠtrÍmi práv?
ními předpisy - zejména pak o:
? vyhrazenou zeleň
ochrannou zeleň
lesy
zeleň přírodní
hospodáFskou zeleň.

Čl. 8.
Správa, údržba a ochrana

městské zeleně
1 . Povinností právnických nebo fy-

zických osob, které mají zeleň ve
vlastnictví nebo užívání (dále jen
správci), je průběžná údrzba a
kontrola zeleně a realizace opat-
ř.ení k nápravě jejího stavu.Údržba zeleně je nepřetížitý pro-
ces, jehož cÍlem je zachovárí
charakteru a účelu zeleně.
Spočívá v pravidelné a systema-
tické péči o zeleň podle kategori-
zace a v zajištění je')í funkce,
estetického vzhledu a zpŮsobu
užívání.

3. Povinností správce je udížovat
zeleň v řádném stavu, peČovat o
její čistotu, provádět plánovité zá?
sahy vČetně předcházení nega-
tivním vlivŮm na zeleni, ke kterým
mimo jiné patřÍ

a) zdravotnÍavýchovnéproYezávky
b) oŠetřování starých stromů
c) vČasná výsadba za přestárlou a

pokácenou zeleň
d) kácení dřevin suchých, nemoc-

ných, plevelných, poškozených
a doŽívajících

e) údržba travnatých ploch a květi-
nových záhonů

2.

f) údržba sadovnických doplňků a
zařÍzenÍ

g) zakládání zeleně
h) ochrana proti chorobám a škůd-

cŮm
ch)likvidace plevelů
i) případné posouzení dřevin a rost-

Iin z důvodů nemoci, vážnosti po-
škození, stáří apod. Posouzení
provádí o«:Jborný orgán státrí
správy nebo oprávněná osoba
takovéto posouzení provádět.

4. Při ochraně zeleně správce zafíst?.
a) ochranné pásmo stromů a keřů ve

smyslu platné české normy, po-
kud příslušný orgán ochrany pří-
rody nestanoví jinak

b) zachování podstatných fyzikál?
rích a chemických vlastností
půdy a vodního režimu v kořeno-
vých zónách dřevin

c) obnovu narušené zelené plochy.
5. Správce íněstské zeleně odpo-

vídá za odborné provedení
správy, údržby a ochrany městské
zeleně.

Čl. 9
Ochrana měsíské zeleně a jeJí

LlŽÍVánÍ
1. Městskou zeleň je povoleno uží-

vat pouze způsobem přiměřeným
jejímu účelu a dbát pokynů a upo-
zornění správce zeleně.
Jakékoliv poškozovánL městské
zeleně je zakázáno.

2. Při užívání zeleně je třeba za-
chovávat pořádek, Čistotu a vy-
varovpt se všeho, co by
narušovalo nebo ohrožovalo
účel, jemuž zeleň slouží.Pokud
zvláštní předpisy nestanoví jinak,
je na veřejné zeleni zakázáno
zejména:

a) vypalovat trávu a křoviny, rozdě-
Iávat ohně bez souhlasu odboru
RlaŽP MěÚ. 0 případný souhlas
k pálerí na vyhrazených místech
musí být požádáno nejméně 15
dnů předem

b) poskozovaÝ a znečišťovat cesty,
vodní nádrže, trávníky a půdrí
krJ

c) zakládat nepovolené skládky ma?
teriálu

d) vjždět motorovými vozidly (mimo
vozů a mechanismu údržby),
jízdními koly na plochy zeleně,
parkovat a provádět údržbu a
mytí vozidel na travna'lých plo-
chách

e) umísťovat stánky, reklamy,
sběrné nádoby, kontejnery a
poutače na plochy veřejné ze-
íenQ bez souhlasu odboru RlaŽP
MěÚ

f) chodit po trávnících a provozovat
spoíovní hry mimo místa k tomu
vyhraZená

g) provádět svévolné výsadby
okrasných dřevin a užitkových
rostlin na veřejných prostrarv
stvích

h) provádět svévolnou údržbu
stromů, keřů a jiné zeleně, která
ohrožuje je')í stav a vzhled

i) jiným způsobem poškozovat ze-
leň.

3. Vodít a nechat pobihat psy a jiná
zvířata v městské zeleni Ize pouze
na místech k tomu určených.

4
Část V.

ZávěreČná ustanovení
Čl. 10

Porušení této vyhlášky fyzickou
osobou, nejde-li o trestný čin, jiný
správní delikt nebo přestupek za
porušení povinností podle zvlášt-
ních právních se považuje za pře-
stupek a bude postíhováno v
souladu se zákonem ČNR č.
200/1990 sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů.
Podnikatelí:im, kíeří při výkonu
podnikatelské činnosti poruší tuto
obecně závaznou vyhlášku,
právnickým osobám, které poruší
tuto obecně závaznou vyhlášku,
může být v souladu s ustanove-
ním § 58 zákona č. 1 28/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, ulo-
žena pokuta až do výše
200.000,- Kč, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak.

3. Uložerímsankcezaporušenípo-
vinností, vyplývajících z této
obecně závazné vyhlášky, ne-
jsou dotčeny povinnosti podle
zvláštních předpisi:i nahradit
škodu, uvést zeleň do původního
stavu nebo provést náhradní vý-
sadbu.

4. V souladu s ustanovením § 8
odst. 3) zákona č. 1 28/2000 sb.,
o obcích, v platném znění, je
mě.sío povinno uplatňovat ná?
hradu škody, vzniklé mu v dů-
sledku porušení povinností
stanovených touto obecn«á zá?
vaznou vyhláškou.

5.

6.
Výnos
Skody

pokut je příjmem města.
na zeleni způsobené ži-

velnými pohromami odstraňuje
správce městské zeleně.

7. Kontrolou dodrzován{ této vy-
hlášky je pověřena:

a) Městská policieb:) Mí:Ú Kralupy nad Vltavou, odbor
školství a sluŽeb

c) MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor
realizace investíc a životrího pro-
středí

d) MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor
správy majetku.

Čl.ll
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší'.
obecně závazná vyhláška č.
10/93 o udržování čistoty a
vzhledu města a péči o zeleň, ze
dne 8.11.1993
obecně závazná vyhláška č. 7/96
o omezujících opatFeních při pro-
deji a používání zábavné pyro-
techniky,zedne25.ll.l996

ČI.12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pat-
náctým dnem po jej{m vyhlášení.
Dnem vyhlášení je den jejího vyvě-
šení na úřední desce MěÚ.

1

2.

Mgr. Pavel R y n t
starosta města

Rudolf K a s s e c k e r t
místostarosta rríěsta

Ing. Evžen Li s t / k
mÍstostarosta města

Q
("l

Městská policie hlásí Farní charita

Dne23.lO.200l vl5.lOhodin
oznámila občanka nález štěněte
na Seifertově náměstí. Na místo
se dostavila hlídka MP, která zji?
stila, že se jedná o štěně nezná-
mého původu, které potom
převezla do městského útulku.

Dne 24.10.2001 v 9.30 hodin
oznámila pracovnice OD Penny
na Františku záchyt zloděje.
Hlídka MP na místě zjistila, že
žena odcizila několik čokolád a
prošla pokladnou bez zaplacení.
Hlídkou MP byla ztotožněna a
přestupek byl vyřešen v bloko-
Vém řÍZenÍ.

Dne28.lO.200l vll.30hodin
oznámila občanka na linku 156,
že v ulici Přemyslova běhá fena
i se štěňaty. Na místo se dosta-
vila hlídka MP a zjistila, že se
jedná o hladovou, agresivní fenu
némeckého ovčáka, kterou se
pokusila odchytit. Po dohodě s pí
Kolkovou z psího útulku, byla
fena uspána a po té převezena i
se štěňaty do útulku.

Dne 8.11 .2001 ve 22.05 hodin
nahlásila občanka rušení noč-
ního klidu hlasitou hudbou v ulici
Krakovská. Hlídka MP na místě

zjistila, že 3 mladíci měli puště-
nou hudbu nahlas, kterou ihned
ztlumili.

Dne 9.11.2001 v O.30 hodin
vyjela hlídka MP do ulice
Masarykova na oznámení od ob-
čana, že dochází k vloupání do
objektu bývalé Jednoty. Na
místě bylo zjištěno, že 3 osoby
rozbily výlohu u jedné z prode-
jen. Provedeným šetřením byl
zjištěn popis. Jednalo se o 3
mladé muže, kteří odpovídali po-
pisu mladíků, kteří rušili noční
klid hlasitou hudbou. Mladíci byli
zadrženi a předárí PČR, která
celou věc prevzala k dalšÍmu šet-
řenÍ.

Dnell.ll.200lvlO.02hodin
oznámila občanka, že při ven-
čení psa nalezla u tratě mítvého
muže. Na místo se dostavila
hlídka MP a celá věc byla v
10.08 hodin předána na

byla
PČR.

Dne 15.11.200í ve 23.35 ho-
din vyjela hlídka MP na sídliště
Cukrovat, kde došlo k rušení noč-
ního klidu na hokejballovém
hřišti. Hlídka MP zde nalezla
muže, který si hrál hokej.
Přestupek byl výesen domluvou.

Milí spoluobčané,
již několik let provozuje

Farní charita v našem městě
tzv. ,,Charitní šatrík". Doposud
však stále potkávám lidi, kteří
mají různé dotazy, ohledně
jeho provozu i způsobu sběru
šatstva. Pokusím se vám tedy
znovu vše přiblížit.

Upotřebené šatstvo je
možno kterýkoliv den v týdnu
i v sobotu a v neděli přinést do
Penzionu pro seniory na
Cukrovar, kde ho od vás pře-
vezme služba na vrátnici a
uloží ho do vyhrazené komory.
Nejepším obalem na tyto věci
jsou ,,banánové" krabice, nebo
silné PVC pytle. Velké, ale pří-
tom tenké PVC pytle jsou ne-
vyhovující, protože jsou těžké
a při manipulaci s nimi se vět?
šinou protrhnou a celý obsah
Se vyS'ype na Zem a zašpiní.
Proto prosíme, abyste tyto
pytle nepoužívali. Když se ko-
mora naplní, což bývá asi lx
za půl roku, musíme vše pře-
vézt buď do OD Máj, kde
máme ve 2. patře pronajatou
místnost, nebo zavolat do

Diakomise Úpice, aby si pro
šatstvo přijeli. V OD Máj mu-
síme šaty vybalit a roztřídit,
příp. vyřadit věci nepouŽitelné.
Pak je vše připraveno pro zá-
jemce. Výdej se provádí vždy
čtvrtou středu v měsíci od
13.00 do 1 6.00 hodin za mini?
mální, spíše symbolickou
cenu. Den výdeje je každý mě-
síc uveden ve Zpravodaji.

Obracím se proto na
všechny dárce použitého šat?
stva, aby do sbírky dávali
pouze věci vhodné k okamži?
tému použití, čisté, s knoflíky a
zipy, protože ti, jímž je toto
zboží určeno (bezdomovci,
Iidé v uprchlických táborech a
podobně), nemají možnost si
ho dodatečně upravovat a tak
se i pěkná věc časti znehod
notÍ.

Přeji všem spoluobčanům
krásné a požehnané prožití
vánočních svátků a těším se
na spolupráci v dalším roce
2002!

Za Farní charitu
Marie Kasíková

Vážení přispěvatelé, milí čtenáři!
Kralupský Zpravodaj vycház(

jako měsíčník (zatím bohužel) a
měl by obyvatelům Kralup a
okolí přinést informace o všem,
co zajímavého se událo, co se
chystá a co přinesou příští dny.
Občas zabrousit do historie
Kralup a samozřejmě presen-
tovat co rŮzné sportovnÍ, zá?
jmové a jiné organizace na
území Kralup vykonaly, nebo
se chystají uskutečnit. V dnešní
době je třeba si maximálně vá-
žit každého člověka, zaníce-
ného nezištně pro jakoukoliv
zájmovou činnost, at už je to
sport, turistika, sběratelství,
chovatelství, houbaření,' ryba?
ření, numismatika, archeologie
a nelze všechny obory vyjme-
novat. To nám ale při sestavo-
vání Zpravodaje pi:isobí trošku
těŽkosti. Většina těch zanÍce-
ných lidí považuje toho svého
koníčka za jediného a nejep-
šího, vyžaduje ve Zpravodaji
co nejvíce místa a vůbec neu?
znává, že to co ohromně za-
jímá fandy jeho činnosti, může
nechat 80% čtenáří:í zcela
chladnými, ba donutí je to ob-
rátit na další stránku. V tomto
směru musím pochválit třeba
rybáře (nem to reklama, ne-
jsem již 11 let členem), kteří po-

kud si pamatuji, ještě nikdy ne-
vyžadovali umístění rozsáhlého
článku, s tabulkami o rekord-
ních úlovc(ch, nebo o zaslouži-
lých zakladatelích. Podobné
informace jsou jistě velmi zají-
mavé (týká se všech oborů),
ale patří spíše do odborného
tisku, většinu čtenářů Zpra-
vodaje nemusí skutečně zau?
jmout, zatím co fandové vědí,
kde si je najdou.

Redakční rada vítá i nadále
všechny zajímavé příspěvky.
ale z důvodu trvalého nedo-
statku místa je nucena omezit
od 1. ledna 2002 na zkušební
dobu 6 měsíců délku příspěvku
na polovinu stránky Zpravodaje
+ 1 Ýotogralie, tj. asi jedna
stránka formátu A4 strojem,
nebo rukopisem. V případě více
jak jedné fotografie se o to
zkracuje text. Pokud se jedná o
príspévek na pokraČovánÍ, roz?
sah je stejný a Ize přijmout tři
části. To z toho důvodu, že se
jedná o měsíčrík a za čtvrt roku
si uz málokdo vzpomene, co
bylo na začátku. Autoři, kteří
podají vice jak jeden příspěvek
se musej( rozhodnout, který má
prioritu. Ostatní budou otisk-
nuty, jen zbude-li místo
Přispěvatelé z jednoho oboru

se dohodnou, čí článek přecl
stavuje oficiální hlas určité čin-
nosti. Kdo nedokáže uvedený
rozsah dodržet, bude požádán
o zkrácení. V případě, že od?
mítne, nemůže být článek otiš-
těn.

Vážení čtenáři, chápu, že
mnohdy jde o závaŽné věci,
které chcete ventilovat.
Uvědomte si ale, že problémy,
které pálí třeba dvě stě lidí,
zbytku obyvatel, tj. osmnácti ti-
sícům Kralupáků nic neříkají.
Tyto nedostatky by se asi měly
řešit v jiné rovině a zabránilo by
se tak dlouhým a bezvýsled-
ným diskusím ve Zpravodaji.

Já sám, dva až třikrát ročrua
přispěji článkem o houbařerí a

i když u nás houbaří snad
každý druhý, snažím se, aby
byl co nejkratší, dostal šťávu
dobrým receptem. Ani ve snu
by mne nenapadlo psát něja-
kou tabulku o váze a velikosti
úlovki:i.

Přátelé, možná můj článek
mnohým radost neudělá, ale
redakční rada chce, aby
Zpravodaj byl čtivější, zahrnul
co nejŠirŠÍ spektrum Činnosti
našich občanů, prezentoval ak-
tivity dosud třeba pro nedosta-
tek místa utajené (nebo nemají
ve svých řadách pružného pi-
sálka).

MUDr. Egon Borek
Tento článek vyjadřuje sta?

novisko redakční rady.

Známky na popelnice
Upozorňujeme občany měs?

ta, že prodej známek na popel-
nice na kontaktních místech v
Kulturním a společenském stře-
disku Vltava, v Městské kni-
hovně, v provozovně Tabák, V prOvozovné Ta5ák -

3, Čechova 252, v Země-nápoje,
chách Čp. 11 7 - pÍ Listíková a ve
Večerce U Mlejna, Mlýnská 340
končí datem 10.12. 2001. Od
11.12. 2001 do 28.12. 2001

bude možné zakoupit známky
na popelnice na Městském
úřadě, U Cukrovaru 1087
Finanční odbor - pokladna.
Zbylé, nepoužité známky na
popelnice je možné vrátit do
10.1.2002 na Městském úřadě,
u Cukrovaru 1087 - Finanční
odbor - pokladna.

Ivana Adámková,
vedoucí finančniho odboru
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LouČenÍ se sezÓnou 2001
Výbor Sdružení rodáků a

příznivců města Kralupy nad
Vltavou ukončí letošní sezónu
přátelským setkáním se členy
sdruŽerí.

Proto poFádá dne 11. pro-
since 2001 ve vinárně hotelu
Sport v Kralupech nad Vltavou
přátelské posezení členů
Sdružerí rodákú a příznivcú
s neformálním programem,

Okénko Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy

VzpomínkaDne 24.12.2001 vzpomeneme nedožitých 90. let mé drahézemřelé maminky paní Toničky Matouškové'z-KraWp':"a:'SIIŤasztsí--orsq-írsrsn..-- - - - ------ a =- "Vltavou a 29.1 .2Ó02! vzpomeneme rok od -j-ejího Thmrtí:Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námÍ. 'D'ěkujeme.'S lásko.u, úctou a vděánosff stále vzpomín'Á-d-cera Jana a
ostatní přÍbuzní.

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v prosíncí dožívajívýznamných životních ' jubileí. Přejeme- fim-hodn'ě -zdra"ví, "raSo'sJti
a spokojenosti.
93 let Benešová Anna

92 let Klejzarová Růžena
Vrska František

85 let Gabrielová Helena
Horáček Josef

90 let Srpová Emilie

?ia?/ (?'í

4T
sr«oyxu&2. prosince 2001 v 16.30 hodin se rozzáří vánoční. ř.--.....-,,, , ,si.ííu Iluulll .>a luLall Vdll(Jt'nl §stromek u kostela, v 17.30 hodin stromek u KaSS ?? .1ph túto a«ci vystoupí omi a miúoei «raiupsí<ú 3

farnosti .Q s:irhiantními rsícnňmi a vr-vií ímx*r ?farnosti s adventními písněmi a Kralupští aM=[žesfový sólisté. r-ž 77
-4 /'

Jste srdečn?
t4X'?řC@'!'-*, ý%'a*

i

Rozs vícs« í
VÁ7V OČN ÍHO

'%

hudbou a malým pohoštěním
Začátek velmi pÍátelské be-
sedy v příjemné atmosféře je
stanoven na 15. hodinu. Čle-
nové majÍ moŽnost si s před?
stihem zaplatit členské
příspěvky na rok 2002. Čle
nové výboru se těší i na Vaše
připomínky a poznatky z le-tošní sezóny, které se-budou
snažit využít při závěrečné pří-
pravě definitivního kalendáře

80 let Kadlecová Vlasta
MOllereová Věra
Slavíková Květoslava
Vágnerová Františka
Vippvá Květoslava

"'ý
'?

b

?

akcí přÍštÍ sezÓny.
Přijďté si načerpat energii a

í.ísměvy před p'Wpravou finále
největšího svátku roku - letoš?
rích Vánoc v příjemné společ-
nosti.

.Všem členům sdružení přejevýbor Vánoce plné pohody,
zdravÍ a spokojenosti.'

Děkuji zastupitelům města a
městské radě za přání i dárek
k mým 85. narozeninám.
Potěšila mě osobní návštěva
pracovnic, které mi je předaly.

kovat Ing. Vladímíru Hanzlovi a
dětem v jeho skautském oddílu
za vyčíštění lesní stezky podél
silnice ke hřbitovu. Byl to dobrý
nápad, obzvláště ve dnech
Dušiček, kdy byla silnice velmi
frekventovaná auty. Jen bybylo jeŠtě potřeba-udělat na
konci stezky v kopečku pár
schůdků (pod obřadní sínQ

Věřím, že v období letních
měsícŮ využije tuto cestu
mnoho dalších lidí. Bylo by
škoda, kdyby někdo opět zne-
čistil stezku různým odpadem apráci těch, kteří se svo'u pní pří
činili o dobrou věc, znehodnotil.

Kalousová,
Kralupy nad Vltavou

Poděkování

d

-jk-

Daňový sloupek
Účetní pmgramy Il.

Výběysprávnéhoúčem(nopío?(4níp nenl jednoduchá záleži-
íosílRsmipmgramčasíoučemítost. Učetní program často Účetní
skutečně po,z?ry?á až po několikaměsÍcích práce, teparvi

Jších pyo?
schopen zhodnotit 'jeho
Avšak zvlášté u složitějšígramí:í, u nichž je velmi 'ná'Íd:a'd'néjejich pořízerí a zavedení dgfirmy, již může být pozdě. Zde minmy.%lžm(ížebý}poÁldeŤ

io prosazováni vlast-
avků proti nadWze-nich po'zadavkÚ -pmíí-nÍ

:i na výslavě viděli
dělal

bárevné grafy a 'moc-se
atd.) nebo si nechat oo-jim líbil atd.) nel iechat po-

ívislých fi-
il neC0 0

řadit od kolegů či nezál
rem a poslechnout si

rem programu si
yspecifikovat, jaké
ást požadavký. Je
podnikatel, kterýnesmysl, aby (

pracuje sám, poi
warový balík v hí

iřizoval velký sofÍ-
iodnotě desítek ti-

síc korun, zrovna tak jako ká;ž sistředně velká firma": -několíkapobočkami koupí prOgram=Za
dva tisÍce.

Každý prolo musí vědět, jaké
agendy bude v programu chtítde v programu
zpracovávat (např. bude-íi stačít
jen (íčetnictví, nebo bude-li chtít

ke komunikaci mezi -středisky
firmy atd.rmy

Di:ilíežitá je také otázka tech-nických předp6kladů',- atedy
otázka. jestli se pro účetní pro-

program na počítači, který na nějnení dimenzován, pracuie po-, pracuie
výhody

k niČemu.
malu a veškeré p'aro-
gramu mohou býtU větších firem, kte-ré -chtějí
aplikovat větší účetní-' programy

iejedná jen
q se vede

(pak se již zpravidla ni
o program, v kterém-se vedeúčetnictví, ale jde v podstatě o
program, který má mnohem většíužitjou hodn-otu), je pa-k častopotřeba program anejen n'ainsta-lovat, ale hlavně přizpůsobitiovat, ale hlavně přizpůsobitvnítřríí i vnější chod fírmy tomutoprogramu. Zavedeííí p;ogramupak- vychází -většin;u "mn'ghem
dráž než zakoupení vlastníhodráž než zakoupen7 vlast;Ío

daňový poradce

4
Q
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Záhadný nápis v Minicíc]h
V předcházejícím čísle Zpra- čovatel v 49 letech věku svého.

vodaje(Iistopad200l)jsmepsali Odpočívejvpokofi.o opravách, které probíhají již Záhadný je však jiný nápis, činěkolik let v kostele sv. Jakuba lépe řečeno chronogram. Dal jejVětšíhovMinicích.Nebudebez vytesatprávětentofarářdopod-zajímavosti se při té přfležitosti stavce sochy svatého Janazmínit o vzácné barokní soše Nepomuckého. Nápis na soše
sv.Jana Nepomuckého, která hlásá:
stála před kostelem nad praž- HlCstatskou silnicí. Stála zde od první qvo a DlWante
pOIOVin)7 1 8.StOletí a dal ji pOSta- Infama Conser
vit vlastním nákladem tarář VatVrorbis
Fí'antišek Karaysl, který zemřel v CVI Ipso Canonlzatl
rocel739,tedylOletpotom,co onlsannopopVLl
byl Jan Nepomucký v roce 1729 pletas posult
svatořečený. Farář Karaysl je CoLLosVMpohřbený uvnitř minického kos- Tedy ve volném překladu:
tela přímo pod kazatelnou. Nad Zde stojÍ ten
jeho hrobem je v podlaze zasa- za jehož podpory
zena dlaždice s nápisem: je zachována sláva světa

A.D.MDDCXXXlX kterémuprávě
/.MA/./ osiiv //V otvo v roce jeho kanonizace
A. R: V:D: FRANCISSCVS zbožmst lidu

KARA YSL MINICENSIV postavila pomnÍk
INA.XVll CVRATVS V čem je tedý Záhada? V Ia-
AETATIS SVAEXLIX tinSkém textu je na prVní pohled
REQulESCA T jN PA CE vidět, že některá písmena jsou
Na tomto latinském nápisu větší než druhá. To je typické pronenínic záhadného. V překladu tzv. chronogram, který v soběr(ká:LétaPáněí7391.májeze- skrýváletopočet.Písmenazvý-snul v Pánu A.R:V:D. František razněná svou velikost( zastupujíKaraysl minjcký, sedmnáctý pe- totiž římské číslice. Jejich sou-100 let ZŠ Komenského nám. v Kralupech n. Vlt.

čet pak dává letopočet vzniku
příslušného dfla. Tak např. je-
li slovo Dominica napsáno
DoMlnlCa, znamená to Ieto-
počet D-500, M-1 000, l-1, I-1 ,
C-100 a po sečtení 1602.
Takovéto chronogramy se vy
skytují na skulpturách i budo-
vách již od 1 7.století.

V minickém chronogramu
však součet římských číslic
dává přfliš vysoké číslo. Je v
něm tedy utajeno něco nav(c.
Znění uvedeného nápisu bylo
publikováno již mnohokrát bě-
hem posledních sto let. Nikde
však uvedený chronogram ob-
jasněn nebyl. Patmě první,
kdo minický nápis na soše
sv.Jana Nepomuckého uvedl,
byl Ferdinand Velc (1864-
1920) ve svém díle ,,Soupis
památek historických a umě-
leckých v politickém okresu
slánském" v roce 1904, ale bez
objasnění chronogramu.

0 soše sv. Jana Nepomuc-
vého v Minicích Se píše i ve čtyř-
svazkovém díle ,IJmělecké
památky čech" (1978). V sou-
časné době je socha přemístěna
ke kostelu za obvodové zdivo.

Sv.Jan Nepomucký v rohu zdj
kostela sv.Jakuba v Mínících.
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Je však bez hlavy a chronogram
vytesaný do podstavce ležícího
mimo sochu, je již nečitelný.
Protože se ale jeho znění za-
chovalo, bylo by možné jeho ta?
jemství vyluštit. Pokusí se o to
některý čtenář?

Ing. Josef Stupka

Základní škola na Komenského
náměstí v Kralupech n. Vlt. se
úspěšně zhostila oslav svého
stoletého trvárí. Oslavy byly
krásné a náročrié na přípravu,
za coz patří dík všem, kteří se
o úspěch zasloužili.
Při této významné události ne-
mohu nevzpomenout období let
1 990-1997, kdy byli všichni teh-
dejší pracovníci školy vystaveni
tvrdým pracovním podmínkám,
v nichž osvědčili svoji vysokou
profesionalitu. V roce 1990, kdy
jsem přijala funkci ředitelky
školy, jsme začali uvažovat o
vstupu do právní subjektivity.
Na základních školách mělnic?
kého okresu nebyly v tomto
směru žádné zkušenosti.
Jezdili jsme pro ně s
Mgr.Hrubou, zástupkyní řed.školy a představiteli-MěÚ v
Kralupech až do Mostu, kde ta-pechí

ZŠ jiková Zš již existovala a zá-
stupci tamějšího MěCI nám
ochotně předávali potřebné in-
formace. Po odsouhlaserí
všemi pracovníky školy a vyří-
zení všech nezbytných náleži-
tostÍ přešla škola včetně školrí
jídelny k 1.1.1993 do právní
subjektivity.

Za jeden z největších kladů té
doby považuji vynikající spolu?práci s MěÚ v čele se-starostou
Mgr. P. Ryntem, který pomohl
škole i se stabilizací učitelských
kádrů poskytnutím tolik potřeb-
ných bytů.
Ve škole byla provedena gene-
rální oprava střechy, elektric-
kých rozvodů, rekonstrukce
sociálních zařízení a kanali-
zace, zateplení chodeb zdvoje-
ním oken, nátěry všech dveří a
oken, stavební úpravy vnitřku
budovy včetně nového školnic-
kého bytu z bývalé školrí dru-

žiny. Ze starého bytu školníka
byla vytvořena nová třída pro
žáky. V tělocvičně byla polo-
žena nová podlaha, obloženy
zdi, izolováno vše proti vlhkosti
a zprovozněny sprchy a umy-
várna pro žáky. Sborovna byla
přemístěna, vznikla kancelář
pro ekonomku školy a hovorna
pro rodiče žáků. Byla vybudo-
vána nová poČÍtaČová pra-
covna stejně jako pracovna
chemie, třídy byly postupně vy-
bavovány novým nábytkem.
Proběhla rekonstrukce kotelny
z pevných paliv na plyn.
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Třešinkou na dortu se stala
nová fasáda školy.Řada úprav se prováděla za
plného provozu školy a všichni
zaměstnanci projevili nesmír?
nou dávku pochopení a obrov?
ské pracovn( nasazení. Škola
dál plnila své hlavrí poslárí -
výuku a výchovu svěřených
žáků. Krorně jiného jim nabídla
řadu volitelných předmětů, z
nichz: největší zájem budila vý-
početní technika. Rovněž pís?
kárí na flétničku, které se
uskutečnilo díky spolupráci se
ZUŠ, mělo velký ohlas u žáků
nejnižších tříd.
Všechny tehdejší aktivity školy
vyjmenovat nelze. Za každou
se skrývá nepopsatelný kus
práce. Chci poděkovat všem.
kteří v tak hektickém období
poskytli škole všechny své síly
a svoji podporu.
K významnému jubileu přeji
,,Komendě" i nadále nadšené a
obětavé veder'íí, zapálený pe-
dagogický sbor, vstřícnost nad?
řízených a podporu rodičovské
veřejnosti.

Mgr. Vjasta Hykyšová
ředitelka školy 1990-97

Foto: Tam
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Šestého listopadu jsme se
zastavili na místě posledního
odpočinku tří vynikajících
osobností, čestných občanů
města, při příleŽitosti jejich ju-
bileí.

Nejstarším výročím bylo 55
Iet od narození (6.11.1846)
Antoníny Boruty, význam-
ného spolkového a kulturního
činitele, děda básníka Jaro-
slava Seiferta. Antonín Boruta
přišel do Kralup jako stroj-
vůdce pro tehdy zde novou že-
leznici.' Úraz ruky však záhy
jeho kariéru ukončil, a tak od
poloviny 70. let měl prostor pro
realizaci svých zájmů, které
byly povětšinou kulturní.
Zajímal se především o českou
Iiteraturu a historii. Aktivně se
zapojil snad do všech zde po?
stupně vznikajících spolků,
včetně Sokola. Nejvýznam-
nější však byla jeho činnost ve
vzdělávacÍm a podpůrném
spolku Řemeslnicko-čtenářská
beseda, kde založil a vedl
spolkovou knihovnu, kterou na
počátku 90. Iet předal jinému
významnému činiteli, Janu
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Rysovi. Z této knihovny se je-
jÍm zpřístupněnÍm i pro širokou
veř:nost stala knihovna měst-
ská. Neméně dí:iležitá byla
jeho činnost v Okrašlovacím
spolku, který na přelomu sto-
letí stál u zalesnění kralup?
skýeh strání a u položení
základů místních parků (u dívčí
škoý, na sokolišti). Tato jeho
zásLižná činnost byla pozapo-
meruta, a tak v dnešní době je
zná'n především pro své ro?
dinré vazby. Borutova dcera
Mame se stala maríželkou
Anbnína Seiferta, a to, jak
znáano, byli rodiče velkého
česxého básníka, laureáta

Tři pietní zastavení
Nobelovy ceny za literaturu,
Jaroslava Seiferta. A právě
SeiteW.ív děd Boruta byl tím,
kdo mladého vnímavého
chlapce přivedl k české litera?
tuře, historii, přírodě a lásce k
vlasti, tedy k tomu, co poté už
jako básník zúročil ve své
tvorně. Pro tyto zásluhy byl
Antonín Boruta v roce 1997
jmenován Čestným občanem
města.

Devatenáctého listopadu
uplynulo 140 let od narození
Josefa Vaníčka, dlouholetého
starosty. Josef Vaníček se na-
rodil 19. listopadu 1861 v
Lažanech na Turnovsku. Do
Kralup se přistěhoval v roce
1898 jako už zkušený pracov-
ník dělnického spotřebního
družstevnictví, které i zde po?
třebovalo pozvednout. Stál u
vzniku místní ,,Svépomoci': ne-
boli Dělnické spotřební, vý-
robrí a úsporné jednoty, která
provozovala místní mlýn a síť
obchodů po městě a přilehlých
obcích. Starostou se zkušený
Vaníček stal ve svých osma-
í
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padesáti letech, v roce 1919.
Kralupy sice tehdy byly osmi-
tisícovýn okresním městem,
avšak mnohé jim k městskému
charakteru chybělo. Právě to
se nový starosta rozhodl na-
pravovat. Nejprve získal no?
vou, důstojnou budovu pro
městský úřad (dnes finaríční
úřad) a pak začal pracovat na
zkvalitnění infrastruktury.
Elektrifikace města, budova
gymnázia, budova pošty, vy?
dláždění ulic, rozšíření kanali-
zace, dokončení regulace
Zákolanského potoka a na ní
navazující stavba silničního
mostu přes Vltavu - to jsou
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nejviditelnější výsledky Vaníč?
kovy práce pro město. Dvacet
let, až do německé okupace v
roce 1939, stál v jeho čele.
Dočkal se ocenění svých zá-
sluh ještě sklonkem života,
kdyŽ v roce 1946, při příleži-
tosti 85. narozenin, byl jmeno-

ván čestným občanem města.
Zemřel21 .4.1951....

Hned dvě výročí byla Ietoš-
ního podzimu spojena se
jménem Prokopa Filípa
Masnera, a sice 130. výročí
narození (1 .11 .1871 ) a 45. vý-
ročí úmrtí (9.10.1956). Byl
synem Prokopa Jindřicha
Masnera, zdejšího obchodníka
a továrníka, později dvojná-
sobného starosty. Studia a
první léta praxe prožil mimo
město, kam se vrací roku 1897
a stává se spol.ečníkem svého
otce y obchodě s koloniálním
zbožím. V tomto podniku pů-
sotí až do jeho zrušení v roce
1908. Po otcově smrti v
roce 1919 se stává ma-
jitelem cihelen v Leša?
nech a Kralupech. Záhy
po návratu do Kralup
vstoupil i do veřejného
života, byl členem
městské rady, okresní-
ho výboru, představen?
stva Občanské záložny
(byl jedním ze zaklada?
telů tohoto finančního

ústavu v roce 1995).
Byl dlouholetým před-
sedou místní organiza-
ce Národní demokracie
a jejím kandidátem do
Národního shromáž-
dění.
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Svůj volný čas věnoval his-
torii, a to historii města a kraje.
V místním tisku je dochováno
množství jeho prací z období
středověku a nové doby.
Shromáždil mnoho písemného
materiálu, výpisŮ z archivů,
kronik a úřednÍch spisů k ději?

nám obcí a regionu.
Zpracoval podrobně
historii kralupského
okresu, mÍstopis města
a další témata. Svůj
bohatý písemný mate-
riál odkázal okresnímu
archivu k dalšímu stu-
diu všech zájemců.
Nedosti na tom, jeho
láska k historii se pro-
jevila i velkou podpo?
rou muzejní činnosti. S
jeho nemalým přispě-
ním (i hmotným) vzniklo
v Kralupech Krajinské
muzeum (1928), jehož
společnosti byl dlouho-
Ietým předsedou (do r.
1953). S muzeem s.dí.lel
vše?ghna úskalí jeho
další pohnuté exi-
stence. Ještě na

sklonku 40: let se podílel na
novém budování expozice v
zámku Nelahozeves. Další ob?
dobí však jeho veřejným akti-
vitám nepřálo, nebyl přijatelný
pro stoupence nového režimu,
kteří rovněž zlikvidovali ro?
dinné podnikatelské dílo. Až
dnešní doba ocenila nemalé
zásluhy tohoto muže, o němž
prvorepublikový tisk napsal:
,,Jest mužem srdce opravdu
zlatého, který neodpírá pod-
pory žádným dobrým účelům".
V roce 1997 byl jmenován
čestným občanem města.

Jan Racek
Foto: Tam
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Pořádání plesů
Informace pro pořadatele

plesů (vč. maturitních), taneč-
ních zábav a podobných veřej-
ných podniků.

Dnem 15.10. 2001 nabyla
účinnosti obecně závazná vy
hláška města č. 5/2001 k zajiš?
tění veřejného pořádku při
pořádání, pri:iběhu a ukončení
veřejnosti přístupných kultur-
ních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték. Touto vy-
hláškou se mimo jiné stano-
vuje doba, kdy Ize uvedené
podniky na území města pořá?
dat, a to:
v pátek a v sobotu od 6 do 24 hod.
v ostatní dny od 6 do 22 hod.

- u příležitosti vítání nového roku
i po 22 hod.

0 udělení případné vyjímky z
tohoto ustanovenÍ mŮŽe pořa-
datel požádat pÍsemně radu
města s uvedením:

- druhu veřejně přístupného
podniku či produkce hudby,
dobu a místo konání, identifika?
ci pořadatele, osobu odpověd?
nou za zajištění pořadatelské
služby?

- předpokládaného počtu
úČastníki:i.

Rada města zasedá v inter-
valech 1 x za 2 týdny. Na udě-
lení vyjímky není právní nárok.
Odbor sWeb, školství a kultury

Zimní údržba silnic a chodníkŮ

V zimním období (1. Iisto-
pad 2001 až :31. březen 2002)
zajišťují zimní údržbu komuni?
kací a chodníků ve městě tyto
subjekty:

1) Správa a údržba silnic
Mělník - zajišťuje údržbu vo-
zovek průjezdních komunikacÍ
ve městě, tj. ul. Veltruská, V
pískovně, Mostní, Podripská,
Ke hřbitovu, Dobrovského,
Hálkova, Přemyslova, Gen.
Klapálka, 28. října, Velvarská,
Pražská, Růžové údolí.
Telefon dispečinku je 782470.
Tato organizace není podří-
zena městu.

2) Technické služby města
Kralupy n. Vlt. - zajišťují zimní
údržbu ostatních vozovek ye
městě, kromě těch, kde se
zimní údržba neprovádí vůbec
(jsou uvedeny v Nařízení
města č. 7/2001, které bylo
otisknuto v minulém Čísle
Zpravodaje}. Z chodníků zajiš-
ťují celou stezku pro pěší a
cyklisty, chodník u nemocnice
vč. parku u zvl. školy, chodník
podél OD Perla, chodník do
Lobče, chodníky v Husově
parku vč. chodníků okolo
domů čp. 1063-1066 na Cu-
krovaru, chodníky z Lobečku k
mostu TGM, chodník v
Chmelově ul. Telefon dispe-
činku je 726589.

3) fa Gabčo zajišťuje údržbu
chodníkí:í, přilehlých k měst?
ské zeleni v zástavbě sídlišť:
Lobeček, Cukrovar, Hůrka a
Zátiší, dále chodníky na mostě
TGM, obvodové chodníky v
parcích: Dvořákovo nám., Ša?
faříkova ul., Cechova ul., ul
28. října, Seifertovo nám.,

chodník okolo ZŠ v ul. 28. říj-
na, terasa a schody k OD Máj.
V Minicích chodník ze zám-
kové dlažby v ul. Pražská. V
Zeměchách pojízdný chodník
v ul. V Rokli a chodník k zast.
ČSAD. Telefon dispečinku je
724298 nebo 0602/471737.

Pokud se týká chodníki:i, při?
háhajících k nemovitostem
(např. rodinné domky, garáže,
podnikatelské provozovny, za-
hrady a jiné pozemky apod.)
upozorňujeme, že ve smyslu
zákona č. 13/1997 o pozem-
ních komunikacích odpovídají
vlastníci těchto nemovitostí za
škody, jejichž příčinou byla zá?
vada ve schůdnosti přilehlého
chodníku, způsobená zněčis-
těním, náledím nebo sněhem.
Úklid v zimním období se za?
jišťuje odstraňováním sněhu
nebo náledí a v případě po-
třeby posypem zdrsňujícím
materiálem (písek apod.)
Chemický posyp (sůl) Ize apli?
kovat pouze v mimořádných
situacích a nelze jej aplikovat
na chodníky z betonové zám-
kové dlažby, Bližší podrob-
nosti jsou uvedeny v Nařízení
města č. 7/2001, které bylo
uveřejněno v předešlém čísle
Zpravodaje.
Odbor služeb, školství a kultury

Sdružení zdravotně

postižených v Kralupech
nad Vltavou,

(Hůrka 1041 v přízemQ oznamuje,
že další poradní dny budou každé
čtvrté úterý v íněsíci od 15.00 do
16.00 hodin a to 18. 12. 2001

Město Kralupy nad Vltavou
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v plaíném znění

oznamuje svůj záíněr prodat dúm čp. 11 v ulici Na
Hrádku

s pozemky - stavební parcelou číslo 6/4 o vým{..Fe 31 8m"
pozemkovou parcelou číSl0 32 o výměre 539ma
vše v katastrálním území Kralupy nad Vltavou

za minimální cenu 800.000,- Kč
Jedná se o jednopatrový obytný dům s nebytovýmj prostory v přízemí, vy-
žadující celkovou rekonstrukci.
B]ižší informace podá odbor správy majetku Městského úřadu v Kralupech
nad Vltavou, vedoucí odboru paní Naďa Břicháčová, tel. 0205/739832, pan
Dryák, tel. 0205/7398 16. Prohlídka domu je možná po předchozí telefonické
dohodě,tel 0205/739816 - pan Dryák.
V žádostech o odprodej uveďte cenovou nabídku.
Žádosti musí být podány v zalepených obálkách s nápisem: NA HRÁDKU
11 - NEOTVÍRÁT.
Žádostí zasílejte poštou na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
U cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vlta vou nebo doručte osobně na po-
datelnu MÚ - 1.patro, dveře 35'7 anejpozdě.fi do 31. 1.2002 do 10.00 hoda.
Obálky s žádosfmj budou oíevřeny veřejně dne 31- 1.2002 v 10.00 hod. ve
velké zasedací sínr MěÚ v Kralupech n.- Vlt.
Po uplynutí tMo doby bude věc předložena v souladu se zák. 128/2000 Sb.
orgánu samosprávy - zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Město Kralupy nad Vltavou
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje

sví:íj záměr prodat objekt bývalé výměníkové stanice ,,ENERGO IÍ" v
katastrálním území Kralupy n.Vlt. (C:helčického ulice)

včetně stavební parcely č. 936 pod stavbou
Objekt je možno po příslušných stavebních úpravách využít jako prodejnu,
popřípade k provozování drobných služeb a pod.
Záměrem města není přestavba objektu na restauraci, bar, bufet, nebo jiru5
zařízení podobného charakteru.
Minimálnícena 600.000,- Kč
V žádostech o odprodej uveďte závazne záměr podnikáríí, cenoímu nabídku,
kopH živnostenského listu, u právnických osob výpisu z obchodního rejst-
říku

Bližší informace podá Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, odbor
správy majetku vedoucí odboru paní Naďa Břicháčová, tel. 0205/739832,
pan Dryák, tel. 0205/739816.
Prohlídka uvedených prostor je možná po předchozí telefonické dohodě, tel
0205/739816 - pan Dryák.
Žádosti musíbýt podány v zalepených obálkách s razítkem firmy a nápisem:
ENERGO // - ŤJÉOTVÍRAT.
Žádosti zasílejte poštou na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, U
cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou nebo doručte osobně na po-datelnu MÚ - 1.patro, dveře 35'1 nejpozději do 31. 1-. 2002 do 945-hod.
Obálky s žádostmi budou otevřeny veřejne dne 31. 1. 2002 v 945 hod. ve
velké zasedací síni AMÚ v Kralupech n.'Vlt.
Po uplynutí této doby bude věc předložena v souladu se zák. 128/2000 Sb.
orgánu samosprávy - zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Město Kralupy nad Vltavou
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje

svůi záměr prodat objekt bývalé výměníkové staníce
,,ENERGO I:: v katastrálním území Lobeč (Chelčického ulice) -

včetně stavební parcely č. 500/1 pod stavbou
Objekt je možno po příslušných stavebních úpravách vyuHt jako prodejnu,
popřípade k provozování drobných služeb a pod.
Záměrem města není přestavba objektu na restauraci, bar, bufet, nebo jiné
zařízení podobného charakteru.
Minimálnícena 650.000,- Kč
V žádostech o odprodej uveďte závazně záměr podnikání, cenovou nabídku,
kopii živnostenského listu, u právnických osob kopH výpisu z obchodn(ho
reistříku.
Blížší informace podá Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, odbor ?
správy majetku, vedoucí odboru paní Naďa Břicháčová, tel. 0205/739832,
pan Dryák, tel. 0205/739816.
Prohíídka uvedených prostor je možná po předctír:ízí teíefonické dohodě,
tel. 0205fi398l6 - pan Dryák.
Žádosti musí být podápy vazalepených obálkách s razítkem firmy a nápisem:
ENERGO / - NEOTVÍFiAT.
Žádosti zasílejte poštou na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou,
U cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, nebo doručte osobně na
podatelnu MÚ - 1.patro, dveře 351 nejpozději do 31. 1. 2002-do-9.-30'hod.
Obálky s žádostmi budou otevřeny veřejne dne 31. 1. 2002 v 9.30 hod.-ye
velké'zasedací síni MěÚ v Kralupech n.'V]t.
Po uplynutí této doby bude věc předložena v souladu se zák. 128/2000 Sb.
orgánu samosprávy - zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Odbor správy majetku Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou
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Občané se ptají

Co to bude?
Pro odpověď na tuto otázku

jsem si došla k majiteli Roma?
novi (:iermákovi.

V Grégrově ulici, vedle
Pohřební služby, bude na jaře
2002 nová prodejna Motocyklů,
příslušenství a všeho co k tomu

patří. Se stavbou se začalo
10.9.2001 a zahájení provozu
se předpokládá v dubnu 2002.
Prodejna s podobným sorti?
mentem v Kralupech, ale i v
okolí chybí a je dobře, že bude
otevřena.

Tam
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Nešvor

Co s tím?
Denně, nejméně 2x chodím

okolo Obchodního domu
RENTO - Penny marketu.

Myslím, že tento obchodní
dÚm prosperuje a že nemá pro-
blémy s nedostatkem zákaz-
níků. Ale za celou dobu co
tento objekt stojí, nikdo neumyl
okna a neočistil fasádu, ales-

poň od pavučin a mušek, které
hyzdí jinak pěkný objekt. Také
nepořádek okolo budovy, ne-
vysypané odpadkové koše a
ostatní nejsou dobrou vizitkou.
Blíží se Vánoce, provoz se
zvýší, takže by se měl někdo o
úklid a ostatní postarat.

Tam
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Účehua poradce infoimuje

Inventarizace majetku a zá-
vazkú

S blížícím se koncem roku je
třeba připomenout význam,
smysl a dí:íležiťost prováděríí
inventarizacÍ majetku a zá-
vazků ( dále jen inventarizacQ

Je nesporné, že význam in-
ventarizacÍ je předevŠím v záj-
mu majitelů firem, kteří jejic-h
řádným prováděním ochraŮují
především svůj majetek a v ne-
poslední řadě zajišťují bez-
chybné dodržování účetních a
daňových předpisů - to vše za
předpokladu, že realizace in?
ventarizací proběhía v souladu s
příslušnými právními předpisy.

Současné platné - předpÍsy
pro provádění inventarizací:
1 .Zákon o účetnictví
2. Postupy účtování pro podni

katele

3. Podnikové normy-pokyny
pro provádění ínventarizací.
Inventarizace je soubor prací

zahrnujících zjíštění skuteč-
ného .stavu jednotlivých druhů
majetku a závazků a ověření
jeho souladu s účetním sta-
vem. Do souboru prací také
patří zpracování inventarizač-
níó soupisů, sestavení inven-
tarizaČnÍch zápisi:i včetně
vysvětlení vzniku mank a pře-
bytkí:í, vyčíslení, analyzování a
definitivní určení inventarizač-
ních výsledků a jejich předlo-
žení k proúčtov:4ní je'Ště do
účetního období, kdy -vznikly.
Druhy inventarizací

Řádná?neboprůběžná a mi-
mořádná. Povinnost provádění
inventarizací u peněžních pro-
středkí:í v hotovosti je záko?
nem stanoveno minimálně 4x
roČně, vŽdy vŠak k 31.12.
?

Inventurou rozumíme zjiŠtění
skutečných stavů majeÍkku a
závazků, uskutečňované vždy
k určitému dni. Rozeznáváme:

- inventuru fyzickou a inven-
turu dokladovou.
Inventurní soupisy

Obsahují účetní stavy

vedle nich se uvádějí skutečné
stavy podle zjištěné skuteč?
nosti.

Tento systém umožňuje ih?
ned při inventuře vykázat jecl
notlivé inventarizační rozdíly a
sestavít zápis o provedení-in?
ventarizace s jejich vyčíslením.
Dokladová inventura

Jde o metodu inventury, které
se využívá tehdy, není-íi účet-
ními předpisy nařízena inven-
tura fyzická. Principem
dokladové inventury je ověření
účetních stavů pomocí ne)ruz-
nějších postupů, mezi než ;patř(
různé druhy písemností, které
již jsou v době provádění dokla-
dových inventur v účetní jedno-
tce, v některých případech jde o
písemnosti, které si inventurník
opatřuje od obchodních part-
nerů (dodavatelů, odběratelů)
při ověřování stavi:i pohledávek
a závazků. Patří sem také lea-
singové smlouvy, smlouvy s po-
jišťovnami, bankami, -spisy
ověřující soudní spory, prohláo-
šen( hmotně odpovědných či ji?
ných pracovníků ke- stavu
majetku, který se dočasně ne-
nacházív účetníjednotce apod.
Inventarizační rozdíly
Z hlédiska praktické-ho prová-

dění inventarizací je'nutno
řešit:

a)vyčíslení inventarizačních
rozdílů (prvá fáze),

b)odstranění chyb,' které ne-
správně zkreslily inventari-
zační rozdíly-zpřesnění
skute«:né, (druhá fáze) - de-
finitivní vyčíslení inventari
začních rozdílů s určením
zpí:ísobu odpovědnosti a
způsobu zúčtování,

c)zúčtování výsledných inven?
tarizačrích rozdílů do účet?
nictví.

Všem čtenářům Zpravodaje
přeji do nového roku hodně
zdraví, osobních i pracovních
úspěchů.

Jaroslava Hajtúnová
- účetní poradce

tel. 0607-585186a
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Jaroslav Seifert a dnešní žáci

V Městském muzeu jste si
mohli od 21 . září do 1 1 . Iisto-
padu prohlédnout výstavu s
názvem ,,Jaroslav Seifert 1 90í
- 1986': uspořádanou ke 100.
výročí básn(kova narozen(

Po úspěšné vernisáži začali
navŠtěvovat muzeum zájemci
o básníka a jeho dílo.
Vystřídalo se zde mnoho jed?
notlivých návštěvníků, ale i
celá řada žáků a studentů se
svými pedagogy.

Je potěšitelné, že zájem o
Jaroslava Seiferta projevily i
školy z Prahy, Mšenných
lázní, Neratovic, Veltrus aj
Některé třídy přišly proto, aby
se dozvěděly o nositeli
Nobelovy ceny co nejvíce za
jímavých informací, aby si pre-
četly některé z básní o
Kralupech a okoí, podívaly se,
jací slavrí ilustrátoři doprová-
zejí Seifertovy sbírky. Jiné
třídy spojily výstavu J. Seiferta
s regionálními dějinami
Kralupska, některé skupiny
rozsfírily svůj obzor od pravěku
až k samotnému básníkovi
Příležitost podívat se na neob-
vyklou výstavu, J. Seifert a
Kralupy, využili např. žáci ze
základních škol Komenského,
Gen. Klapálka, ZŠ Revoluční,
Dvořákova gymnázia a ob-
chodrí akademie.

Náš velký obdiv patří ze-
jména žákům dvou pátých tříd
ze ZŠ Veltrusy. Přijeli se podí-
vat do muzea, aby se poroz-
hlédli po místech, kde se
recitují verše Jaroslava
Seiferta. Aby si prohlédli vše,
co souvisÍ s osobou básníka.
Překvapili nejenom velice pěk-
ným vystupovárÍm a zájmem
o českého básníka, ale do-
konce měl každý žáček při-
pravenou Seifertovu básničku
dle vlastního výběru, kterou si
mohl zkusit zarecitovat v kon-
certnÍm sále před svými spo-
lužáky. Páťáci byli zvídaví v
celé expozici. Velice je zaujaly
i texty J. Seiferta o Kralupsku,
zvláště pak o veltruském
parku a okolí. Takoví návštěv-
níci nepřicházejí do muzea
každý den, a proto je pro nás
jejich chuť poznávat nové ve?
Iikou odměnou. Poděkování
patří také jejich paní učitelce
Janě Novotné, která svým přá-
telským a kamarádským pří-
stupem objevuje u dětí vlohy k
různým oborům a činnostem.
A můžeme si jen přát, aby dě?
tem touha po vědění zůstala
dál a třeba za pár let bude ně-
který 'zák nebo ŽaČka zkouŠet
psát básničky tak jako
Jaroslav Seifen...

Mgr. Iveta Bendiková

Dravci ve škole

8. Iistopadu navštívil základní
školu Generála Klal.pálka so-

Českýchkolník pan Pavlík z
Budějovic. Jaké zážitky z této
netradiční návštěvy si odnesly
děti z pátých tříd si můžete pře-
číst v následujících řádkách.

Ve čtvrtek jsme šli na přecl
nášku o dravcích, která se ko-
nala ve velké tělocvičně naší
školy. Dravé ptáky nám přivezl
ukázat pán z Českých
Budějovic a dozvěděli jsme se
o nich spoustu zajÍmavých
věcí. Vyprávěl nám, am se živí,
jak loví a čím jsou uŽiteČní.
Předvedl nám orla mořského,
který je jmenoval Mařenka,
káně lesní jménem Zuzka,
Kubu - výra velkého a Toníka,
který je křížencem jestřába a
sokola. Potom vybral několik
dětí, které si n.aylékly rukavici a
do ruky si vzaly kus masa. Pán
pustil Toníka, on jim přilétnul na

ruku a vzal si maso.
Moc se mi tam iíbiio a těším

se na podobné povídání.
Nikola Hájková, 5.B

Ve čtvrtek 8. Iistopadu jsme
se šli pocívat do naší těloc-
vičny na dravce. Ty nám přivezl
pan-sokolník až -ze Šumavy.
Povídal nám o nich, předváděl,
co dovedou, ukázal, jak slyší
na své jméno. Nejvíc se mi lí-
bily ukázky toho, co umí.

Pan sokolník požádal dvě
pan( učitelky, aby se postavily
vedle sebe a chtěl, aby mezi
nimi Zuzka (káně) prolétla.
Několikrát se mu to nepovedlo,
ale potom se přece jen umoud?
řila a prolétla. Viděli jsme, jak
výr velký pojídá kuře. Předvedl
nám, že dokáže syčet a mňou-
kat i dravec, když mu sáhnou
na potravu. Odešli jsme všichni
plni záŽítků.

Jan Kareš. 5.B

lííl

Pěvecká soutěž

Do Kralup jako každoročně
přijelo pět nejepších í)ěVCLl a
laureátů letošního šestatřicá-
tého ročríku mezinárodní pě-
vecké soutěže konané v
Karlových Varech, aby zde vaby

Č:,esljediném koncertu v (:ieské re-
publice ukázali to nejlepší, co
předvedli při měření svých ta-
lentů v západočeské metropoli
ve věhlasném Grandhotelu
Pupp.

V Kralupech se v jediném
koncertu představili laureáti

chestr a jeho divize Pěvecké
centrum, která se osamostat-
nila a existuje nově jako
obecně prospěšná společnost,
jejímiž zakladateli jsou vnuk
skjadatele A. Dvořák, pěvec P.
Dvorský a významný český di-
rigent L. Pešek. Pfihlás»o se
téměř 80 zpěváků z 7 1 zemí
světa. Většina byla velice
dobře připravena. Ve finálo-
vém kole písňovém i ve třetím
kole soutěže pro juniory se po-
rota setkala s mímořádnými
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cen Dvořákovi pěvecké sou-
těže Petra šimková z čR,
Jelena Senkiewiczová z
Běloruska, Olga Spodarevová
z LJkrajiny, Josef Gráf ze
Slovenska a Richard Kalus z
Polska (viz snímek)

V čem byl letošní ročník pě-
vecké soutěže A. Dvořáka
jiný? Ředitel obecně pro-
spěšné společnosti Meziná-
rodní pěvecké centrum
Antonína Dvořáka Alois Ježek,
který pěvce do naŠeho města
přivedl v tomto směru uvádí:
,,Stal se mimořádný tím, že jej
pořádal někdo jiný než
Karlovarský symfonický or-

Ve čtvrtek k nám přijel pan
sokolník Pavlík s dravci
Všechny dravce, které přivezl,
jsme si mohli prohlédnout a se
všemi jsme se seznámili. Káně
létalo mezi našimi učitelkami, a
přestože byly u sebe velmi
blízko, ani se jich nedotklo. Výr
Iétal těsně nad námi. Pan so-
kolník nám prozradil, že se
svými dravci pravidelně před-
vádí dovednosti na hradě
Rábí. Určitě jsme se s ním tedy
neviděli naposledy.

Kamila Kandlerová a
Terqza Odvodyová 5.A

pěveckými zjevy, kteříjsou, byť
teprve na prahu své kariéty,

P. Šim-vynikající. Jmenujme
kovou- (ČR), 0.- Spodarevu
(Ukrajina) s hlasy, které mají
budoucnost."

Každá špičková soutěž musí
mít i kvalitní porotu. Ta letošní
byla opět mezinárodní, deseti
členná - zasedali v ní špičkoví
odborníci z USA, z Rakouska i
ČR. Předsedou poroty byl ten-
tokrát vynikající slovenský pě-
vec P. Dvorský, který při
zahájenÍ soutěže sdělil:
,,Neabsolvoval som až tak vera
jnterpretačných s(íťaží, ako ni-
ektorí iní speváci, ale nazdá-
vam sa, že spevácke s(íťaže
sú potrebné predovšetkým pre
tých, ktorí sú v speve ešte
málo skúsení. Móžu si tak ove-
rií určité osobné kvality.
Súťaže účastníkov motivujú,
kde treba smerovať ďalej. Je
treba si totiž uvedomil že spe-
vák nemusí maf len do.grý hlas,
aje aj pevné nervy, čiže vera
odvahy. Je všeobecne známe,
že mnohí kva»tní speváci sa
nevedeli dobre ,,predať" len
preto, že ich psychika to ne-
zvládla. A práve v súťaži sa
človek tomu všetkému móže
dobre priučil "
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Zprávy z DG a OA ZUŠ Kralupy
Studentské sdružení

Minimarket

Od října letošního roku zahá-
jila svou činnost studentská
firma Minimarket, třídy 3.B
Obchodní akademie, která se
zabývá výrobou, nákupem a
prodejem dárkových předmětů.
Minimarket funguje pod zášti-
tou Baťovy nadace Junior
Achievement, jejímž cílem je
spojit výuku teoretickou s výu
kou praktickou, což je právě
práce ve studentské firmě.

V prvních hodinách výuky
jsme si zvolili prezidenta a roz?
dělili si jednotlivé funkce, hla?
sovali jsme o návrhu názvu a
předmětu činnosti. Nyní je na?
ším úkolem zajistit správné fun-
gování firmy - vedení ÚČetnictví,
vyplňování účetních dokladů,
vedení personální agendy, za-
jištění výroby dárkových před-
měti:i, zkrátka vše, co k
podnikání patří.

Studenti 3.B OA
Kralupy nad Vltavou

Ekotechnické muzeum:
Dne 18.10.2001 se třída 3.F

Dvořákova gymnázia zúčast-
nila exkurze do Ekotechnic-
kého muzea v Praze- Bubenči

Ekotechnické muzeum je
umístěno v památkově chráně-
ném areálu staré čistírny od
padních vod, která patří mezi
významné objekty naší průmy?
slové architektury.

Stará čistírna byla součástí
stokového systému budova-
ného v letech 1895 - 1906

podle projektu anglického in-
zenýra W. H. Lindleye. Úkolem
této pozoruhodné technické
stavby bylo odstraňovat nečis?
toty z vody přivedené kanali
zací, aby mohla být bez
nebezpečí vypouštěna do
Vltavy.

Celá čistírenská technologie-
česle, lapač písku i sedimen
tační nádrže- byla ukryta v pod-
zemí, které je dokonalou
učebnicí práce s cihlou. Ve
všech prostorách jsou mistrně
provedeny klenby, výklenky,
postupy složitých ploch,
chodby a stoky.

Kapacita Čistírny byla projek?
tována na připojení cca
400.000 obyvatel, takže po
vzniku tzv. Velké Prahy ve 20
Ietech musela být rozšířena a
modernizována. Projektová
soutěž na zbudování nové čis?
tírny z roku 1933 nebyla do za?
čátku války vyhodnocena, a tak
stará čistírna přesluhovala až
do roku 1967, kdy byla uve-
dena do provozu čistírna na
Císařském ostrově. Po 61 Ie-
tech služby tak zůstalo
Lindleyovo dílo bez využití.

Teprve na konci 80. Iet obje-
vili opuštěný areál nadšenci,
kteří začali s obnovou zdejšího
strojního vybavení. V roce 1991
se jim podařilo prosadit památ-

Život dětem

V polovině měsíce září ocenilo
občanské sdružení ,,Život dě
tem" děkovným dopisem
Střední odborné učiliště che-
mické Kralupy nad Vltavou za
vynikající spolupráci při orga-
nizaci ,,Srdíčkového dne". Jeho
výtěŽek je určen k realizaci zá-
měru výstavby nové trans?
plantační jednotky kostní
dřeně, kde budou léčeny děti
nemocné leukémií. Srdíčka
prodávaly studentky třetího a
čtvrtého ročníku studijního
oboru chemik operátor. Anna
Kovářová, ředitelka občan
ského sdružení Život dětem
která celou akci zastřešuje,
děvČatŮm poděkovala za vf
sledek sbírky, který činil
23.904,- Kč. S uvedenou část?
kou se chemické učiliště umís?
tilo na čele této iniciativy v
Kralupech nad Vltavou. Ob-

čanské sdružení vysoce hod-
notilo lidský přístup všech žákí:í
školy, kteří finančně přispěli k
docílení vysoké sumy. Ob
čanské sdružení Život-dětem
poděkovalo nejenom studen-
tům za vysoce humánní pří-
stup, ale i těm, které pomáhaly
při organizaci sbírky (prodeje
žlutých srdíček v hodnotě min.
20,- Kč) v učilišti - Mgr. Anna
.Jorové a mistrové odborného
výcviku oboru chemik Mileně
Sládkové. Kopie poděkování
byla zaslána nejen na vedení
školy, ale i kralupskou radnici.
Další tzv. srdíčkový den se
uskuteční 5. prosince - stejně
tak jako vloni, kdy budou pro-
dávány krásné svíčky ve tvaru
srdíčka za 30,- Kč, coz bude i
hezký dárek pro nejbližší v
předvánočním období.

(ain)

kovou ochranu čistírny včetně
technologického zařízení a
poté založili Nadaci Ekotech
nického muzea s cílem zprí?
stupnit tuto unikátní technickou
památku veřejnosti a vybudo-
vat zde postupně muzejní ex-
pozici.

Muzeum, o jehož provoz se z
části starají dobrovolníci, bylo
slavnostně otevřeno v září
1996 u příležitosti 90. výročí
pražské kanalizace

mie. Skupinky byly tvořeny po
třech lidech a každá zastupo-
vala nějaký stát, který je čle-
nem Evropské unie. Konkrétně
Mad'arsko, Řecko, Polsko,
Bulharsko, Malta, Nizozemí,
Švédsko, Rakousko, Portu-
galsko, Finsko, Slovinsko,
Francie, Itálie, Turecko, Belgie,
Španělsko, Německo. (pro
velký zájem byly zařazeny i
státy, které se o členství teprve
ucházejQ.
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Součástí prohlídek jsou ex-
kurze do kanalizačních kata-
komb v podzemí provozní
budovy čistírny, kde se ná
vštěvníci seznámí s historií sto-
kování a čištění odpadních vod.
O patró výše, v parní strojovně,
je kromě dodnes funkčních čer?
pacích soustrojí umístěna rov-
něž sbírka modelů parních
strojŮ. Množství exponátů je k
vidění na pozemku muzea
Samostatnou expozici tvoří
sbírka úzkorozchodných želez?
ničních vozidel, umístěných u
depa čistírenské dráhy

Vanda Šlehoferová

Konkurz na ředitele
29. 10. 2001 proběhl konkurz

na nové mÍsto ředitele naší
školy. Konkurzní rada vybrala
ze tří kandidátů RNDr. Andreje
Plecháčka. K výsledku se ještě
musí vyjádřit ministerstvo škol-vyjái

(,R krajská rada.ství ČR a
Předpokládaný nástup ředitele
je 1 . Iedna 2002. K 1 . Iistopadu

á ře-2001 školu opustila bývalá
í Černíkoiditelka ing. Helena IVá.

Soutěž o Evropské unii
14.11.2001 se ve škole ko-

nala soutěž zaměřená na

Evropskou unii. Tuto akci pro
studenty zařídila pí prof. Popo-
vá. Poděkování patří také pro-
fesorkám Kaňkové a Klozové.

Začátek byl v 10.00 před
učebnami výpočetní techniky.
Sešlo se zde 51 studentů z
gymnázia i obchodní akade-

Soutěž se skládala ze tří
Částí. Pnzních šedesát minut ře-
šilo každé družstvo test s 56

otázkami, týkajících se EU
Poté jim bylo zadáno téma
Frankfurt nad Mohanem a jeho
význam pro EU, o něrnž měli za
úkol vyhledat co nejvíce infor?
mací s pomocÍ intemetu. Po
zpracování měli tři minuty na to,
aby relerát přednesli. Bodován
nebyl jen obsah, ale také forma
projevu. Porota se skládala ze
zmiňovaných profesorek, dopi
něných studentkou čtvrtého
ročníku Andreou Špačkovou,
členkou zeměpisného semi-
náře. Třetí část se skládala z
prezentací vylosovaných zemí.
l toto kolo trvalo pro každé
druŽstvo tři minuty. Kromě zá-
kladních údajů zde zazněly
různé zajímavosti, hymna,
zpěv. Viděli jsme národní tance
nebo naslouchali rozhovoru v

jazyce dané země
Soutěž dopadla takto: na

1 . místě se umístila skupina ze
7.G. Hanuš, Hudeček, Pejzl
Na 2. místě byly žákyně opět ze
7.G. a to Hnízdilová, Suchá,
Zemanová. Třetí místo obsa-

dily dívky z 5.G. Faltejsková,
Jílková, Krásová.

Nakonec pí prof. Popová
řekla, že doufá, že se naše
škola zařadí do republikové
soutěže o EU, a pí prof:
Kaňková dodala, že by napříště
rády sjednaly takovou akci
alespoň mezi školamiv okrese.
Budeme se těšitl

Ohlédnutí:

2.11 .2001 zpestřili svým
,,zobcově flétnově tamburino-
vým" vystoupením žáci Jan a
Martin Tetivovi vernisáž vý-
stavy Obrazy Otakara Čemuse.
Oba mladí muzikanti jsou žáky
J. Gombose.

Druhý interní koncert, který

proběhl 13.11.2QO1 V

Koncertním sále ZU':>, měl tra-
dičně velmi dobrou úroveň

Účastníci setkání Sdružení ro-
dáků a příznivců města Kralupy
nad Vltavou, které proběhlo
20.11 .2001 v Městském muzeu

v Kralupech, ocenili zaslouže-
ným potleskem hudební výkon

?i úM l
r.-a . ? ? ?

Pozvánka
'.<,

- - - ++ wZakladru umelecka skola Kralupy nad Vltavou
Vás zve na

ďi
'?SlXS, ?

1 9. 1 2.2001 v 17.00 hodin

do kostela Nanebevzetí pany Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vlt.
8

NA ADVENTNÍ KONCERT
Llvedeny budou lidové koledy a skladby staíých mistrů v podání učitelů, žáků

a Pěveckého sboru ZuŠ.

'vwmw»b' ú..

souboru zobcových fléten
Piskulíci pod vedením J.
Gombose, kytarový přednes Z.
Johanidesové ze třídy H.
Kohlové a přednes prozaického
textu v podání P. Vízdala z LDO.

Žáci'výtvarného oboru se
svou třídní učitelkou J.

Zikmundovskou ÚspěŠně pre-
zentujÍ své výtvory na téma
Podzim v uměleckém klubu
Nostalgická myš v Šemanovi-
cích, výstava probíhá od 21
října do konce listopadu

22.11 .2001 se učitelům - dů

chodcům z Kralup a nejbližšího
okolí představil Pěvecký sbor
ZUŠ pod taktovkou I. Jirasové,
flétnistka M. Jásková ze třídy p.
učitele Gombose a kytaristka
V. Hánlová ze třídy H. Kohlové.
Setkání pedagogů seniorského
věku pořádal OROS pracov-
níků školství ŠÚ Mělník.
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Co chystáme?
29.11 .2001 vystoupí žákyně

M. Lulkové a A. Kunnertové na

vernisáži výstavy Hračky, která
bude v KaSS Kralupy nad
Vltavou. Zahrají všem přítom
ným veselou skladbu M. Hoška
- Cvrček, kterou i se svým uči
telem J. Gombosem stylově do-
plní ,,hmyzími" kostýmy. Vše o

Nové knihy v kralupské knihovně
Oddělení pro dospělé

Naučná literatura

Messner Reinhold - Už nikdy
R. Messner líčí historii dobývání

obou zemských pólů a Mount
Everestu, úspěch i nezdar na
těchto třech ,,pólech". Jako jeden z
těch, kdo překračují dosavadní hra-
nice lidských možnostÍ, se vypořá?
dává se stoletou historií dobývání
pólŮ vtipně, sebekriticky a se zna?
Iostí souvislostí, které jsou pro ne-
zúčastííěné nedostupné.
Fromm Erich - Mít, nebo být?

Kniha, která by neměla ujÍt žád-
nému čtenáři, který chce přemýšlet
o světě. Ve svém nejslavnějším
díle Fromm předkládá čtenářům
analýzu duše a osvětluje samý ko-
řen problému: za touhu po ma?
jetku, za touhu ,,mít" platíme úzkostí
a stresy, morální a psychickou de-
gradací, citovou deprivací, bezna?
dějí.

Beletrie

Kinkel Tanja - Lvíce z Akvitáníe
Poutavý román o životních osu?

dech Ellleonory Akvitánské, jedné
z nejpozoruhodríějších osobností
evropské historie dvanáctého sto-
letÍ. Autorka ČtenářŮm na osnově
skutečných událostí otevírá barvitý

pohled do vnitřního světa manželky
a matky dvou králů
Cole Martina - Zabiják

Alarmující případ, kdy v různých
částech města byly nalezeny malé
děti v bezprostředním ohrožerí ži
vota, se ujímá inspektorka Kate
Burrowsová, která se poprvé před-
stavila čtenářům v bestselleru
Maniak.

Oddělení pro děti
Beletrie

Eqli Werner J. - Volání vlka
Strhující román z americké divo-

činy líčí příběh o neobyčejném
vztahu člověka a zvířete. V údolí

Birch Creeku se vlk neobjevil už
dvacet let. Teď se jeden, patrně
zbloudilý, vrátil. Zatímco skupina
mužů se vydává do lesů, aby vlka
ulovili, sedmnáctiletý Zane vyrází
za nimi, aby vlka zachránil.
Dědeček Jiří - Šli červotoči do
houslí

Básník a písničkách Jiří Dědeček
vás zve, děti, do svého malého
zvěřince - a vy se nenechte dlouho
pobízet! Byla by opravdu škoda
přijít o spoustu básniček sršících
originálními nápady, vtipem, fanta?
ziÍ i přemýšlivostí.

Naučná literatura
Kožíšek Pavel - Naučte se čaro-

vat, aneb, Kouzla a Čáry pro
každého

Také vás zajímá, jak to ti kou?
zelníci dělají? Co musí jejich ruce
všechno umět, aby výsledný efekt
přiváděl v údiv mal-é i velké?-Český
iluzionista světového formátu nás

vpouští do své kuchyně, nechá nás
nahlédnout pod pokličku a prozradí
některé ze svých jednoduchých re-
ceptů s přesnými návody, jak od
vést i upoutat pozornost, aby se
kouzla povedla.
Andrea Míloš - Encyklopedie
naší přírody

Encyklopedie je původní publi
kace, v níž najdete vše podstatné
o naší přírodě. Přírodu ukazuje
uceleríě po jednotlivých stanoviš-
tích od lužrích a horských lesŮ
přes louky, pastviny, vodstvo, ra?
šeliniště až po parky a obory, ves?
nice, města i obnovenou krajinu.

Pobočka Lobeček
Lee Rachel - NoČní mma

Hlavní hrdinka, populární roz?
hlasová moderátorka Catey, roz?
táčí v nové knize R. Leeové zběsilý
kolotoČ na záchranu muŽe nespra-

Plachém drakovi básníka J
Hanzlíka se účastníci vernisáže

dozvědí z úst recitátorky
I. Faifrové.

4.12.2001 v 17.00 hodin pro-
běhne v pořadí třetí koncert v
Koncertním sále ZUŠ. Oče-
kávání vánoc dětem a široké
kralupské veřejnosti škola zpří-
jemní Veřejným vánočním žá-
kovským koncertem, který
můžete navštÍvit 18.12.2001 v
17.00 hodin v Městském mu-
zeu v Kralupech nad Vltavou.

Aby čekání na nejkrásnější
svátky v roce plynulo ještě pří-
jemněji, dovolujeme si již nyní
pozvat všechny Kralupáky
stejně jako nekralupské příz-
nivce dobré hudby na tradiční
Adventní koncert žáků a učitelů
ZUŠ, který se uskuteční
19.12. 2001 v 17.00 hodin v

kralupském kostele Nanebe?
vzetí p. Marie a sv. Václava.
Součástí adventního koncertu
ZUŠ bude také výstava výtvar?
ných prací žáků VO-ZLlŠ
Kralupy nad Vltavou.

Příjemné prožitÍ vánoc a
šťastný nový rok přejí učitelé a
žáci ZÍJŠ Kralupy nad Vltavou.

Mgr. Iveta Jirasová
zástupkyně ředitele ZUŠ

vedlivě odsouzeného k smrti na
elektrickém křesle

Studovna
Neumann Jarorrúr - Škrétové

Kniha pojednávající o díle zakla?
datele novodobé české malířské
tradice Karlu Škrétovi podává sou
časně poprvé podobně prokres-
Iený obraz o tvorbě jeho neprávem
přehlíženého syna.
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MMstská knihovna Kralupy

nad Vltavou
Vá8 zve

na 3. sběratelskou burzu
hraček z Kinder vajíček

v úterý 11. prosince 2001
od 14.00 do 17.00 hodin

Setkáme se opět ve studovně
knihovny, kde si budeme moci
nejen vyměnit a doplnit Vaše
sbírky hraček z Kinder vajíček -
jako obvykle, ale budete mít pří-
Iežitost prohlédnout si také vá-
noční výstavu knih z fondu
knihovny a inspirovat se nápady
na sváteční výzdobu, dárky i
peClV0
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IKINO KRALuPYl program naprogram

UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej na další dny končí půl hodiny
před začátkem představení. Telefon do pokladny (rezervace vstupenek) 0205/726 101

Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou
prosinec 2001
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SCARY MOVIE 2

LARA CROFT - TOMB
FIA?DEFI

RYCHLE A ZBESILE

OPERACE: HACKEFI

A.l. - UMĚLÁ INTELI
GENCE

PROKLETÍ
ŽLUTOZELENÉHO
ŠKORPlÓNA
ZVÍRE
SEX PISTOLS, DES A
BĚS
PODZIMNÍ NÁVRAT
BRATŘÍ(,KU, KDE JSI?
MEMENTO

KOKAIN

MALENA

PLANETA OPIC

BLIKAJÍCÍ SVETLA
JAKO KOČKY A PSI
JAKO KO(,KY A PSI

PŘIPRAVUJEM?E NA LEDEN:
Prci. prci, prcičky 2, Divoké vcely. Moulin Rogue,
Sklenený dům, Deník princezny, Selměte
Cartera. Zatracená noční dřina. Z pekla

SCARY MOVIE 2
USA, 97min., @, T, 55,- Kč
Pokračování úspěšné parodie, která si bere na
mušku známé horory.

LARA CROFT - TOMB RAIDER
USA, T, 96 min., *, 55,- Kč d?
Slavná hrdinka počítačové hry W "i
konečněnafilmovémplátně- J a "
v podání Angeliny Jolíeové.
Vnadná britská aristokratka
se zájmem o archeologii a S M!
pistolemi proklatě nízko bo-
juje za záchranu světa proti
spíknutí OsvLcených

RYCHLE A ZBĚSILE
USA, 107 min., m, ŠuP, T, 55,- Kč
Akční film z prostředí ilegálních automobilových
závodů. Sestavit speciál, který by s přehledem ví-

tězil ve všech kláních, to chce pěknou hromadu
peněz. A získat se dají i za hranicí zákona.

OPERACE: HACKER
USA, 99 min., w, ŠUP, T, 55,- Kč
Hugh Jackman a John Travolta v technothrilleru
režiséra Dominica seny. Cesta k miliónům naile-
gálních vládních kontech je i pro geniálního hac-
kera trnitá

A.l. - UMĚLÁ INTELIGENCE
USA, 146 min., m, ŠŮP, T, 55,- Kč
Filozofická scifi režiséta Spielberga. V budoucnu
se .staly .běžnou součástí lidského života robotiŠpičkový konstruktér Hobby sestrojil revolučního
robota s dětskou podobou a se schopností milo-
vat své ,,rodiče". Je to pořád ještě pouhá věc?
Haley Joel Osment v hlavní roli

PROKLETí ŽLUTOZELENÉHO ŠKORPlÓNA
USA, 99 min., s, ŠÚP, T, 50,- Kč
Nová komedíe Woodyho Allena s Helen
Huntovou v jedné z hlavních rolí. Špičkový new?
yorský pojišťovací vyšetřovatel rozlouskne jaký-
koliv pojišťovací podvod tím, že se vcítí do vědomí
podvodníka. Jednoho dne se ale kaíty obrátí.

ZVÍŘE
USA, 83 min., *, T, 50,- Kč
Rob Schneider v komedii o ubóžákovi, jemuž po
těžké havárii zachránil život zásah šíleného vědce.
Ovšem transplantace životně důležitých orgánů
hned z několika zvířat se projeví na chování re-
konvalescenta opravdu nečekaným způsobem...

SEX PISTOLS, DĚS A BĚS
Velká Británie/USA, 105 min., *,T, 55,- Kč
Existovali jen 26 měsíců. Podepsali smlouvy se
třemí nahrávacímí společnostmi, ale vydalí jediné
album. Přesto navždy změnili tvář populárnÍ
hudby. Dokument o vzniku legendární skupiny,
dosud nezveřejněné záběry z vystoupení, zkou?
šek a nahrávání.

P.ODZlMNí NÁVRAT - aríkino
9R/Řecko, 174 min., *, ', 55,- Kč
Řecký poválečný emigrant se po letech vrací do
místa svého dětského exilu - do Brna. Jiří
Baítoška v hlavrí roli filmu o tom, jak je těžké žít
bez kořenŮ.

BRATŘÍČKU, KDE JSI?
USA, 98 min., m, T, 55,- Kč
Nostalgická komedie od bratří Cohenů z prostředí
amerického Jihu 30. let. Útěk z kriminálu v blue-
grassovém rytmu vede George Clooney.

MEMENTO
USA, 113 min., s, ŠÚP, T, 55,- Kč
Jeden z nejoriginálnějších thrillerů posledních
Iet. Cesta za pomstou je v tomto případě kompli?
kovaná: mstitel postrádá dlouhodobou paměť.
Působivé drama o pošramocené osobnosti.

KOKAIN
111 min., w, T, 55,- Kč
Jak se nepředřít a vydělat balík. Americký sen
skutečného drogového dealera George Junga.
Kokainový král Johnny Depp jako americká
spojka medelínského kartelu

MALENA - artkino
USNltálie, 90 min., w, T, 55,- Kč
Všichni ji chtěli - jen jeden ji miloval. Na sicilském
maloměstě je nebezpečné být příliš krásná.
Nostalgické ohlédnutí za dospívárím za Duceho.

PLANETA OPIC
U8A, 105 min., s, ŠÚP, T, 55,- Kč
Scifi reziséra Tima Burtona volně inspirovaná fil?
mem ze 60. Iet. Ztroskotání přivede posádku
kosmické lodi na planetu, kde je pánem tvorstva
- opice! V hlavrí roli Mark Wahlberg.
r
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BLIKAJíCÍ SVĚTLA - artkino
Dánsko, 109 min., *, T, 50,- Kč
Komedie o povedeném čtyřlístku kodaňských
zlodějíčků, kteří chtěli udělat pořádnou ránu. Ale
všechno pochopitelně dopadlo trochu jinak, než
si představovali

JAKO KOČKY A PSI
USA, 87min., *, D, 55,-Kč
Kočky a psi spolu už několik tisíciletí vedou lítý boj
za pomoci nejmodernější techniky. Jen lidé o tom
nevědí... Triková komedie, která Vám představí
Vaše domácí mazlíčky, jak je dosud neznáte.
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Nadííílte aj pod str? »kiou
vmu?ku do K}na VKava na fi?m
? ? režméra Thn* &gÝorm,
který uvá? ve daeeh 21.
30.12.2001!

Napjéte ríám do 15. 12. '001 na náě
e-maií kass@kralupy.cz odpověď na ná
sled4cí otázku:

Ve kterém roce vzn]kl původm sn/-
mek Maneta opic režiséra Franklina
J. Schaffnera, který zahájil sérii ,,opi-
čích" filmu a kterým ie volně inspi-
rovaná / letošní novinka?

Ze správných odpovědí vylosujeme tři
výherce volné vstupenky pro dvě osoby
na premié.rové uvedení tohoto snÍmku v
naŠem kině.

0 mládeží do 15 lel nepř(slupno
N mládeB do í2 lel nepříslupno
* mládeži přístupno

D česká verze
l., če?s?k.é? 14u%ky1, české IrlulkV
SUP šrrokoúhlý film

Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722 430
Závěrem toh.oto roku 2001 bych ráda poděkovala sišem

pracovníkům Domu deta a mládeze Z(/ ;.ásluf,nou práci a
obětavV přístup k dětem. Děkuji všem za hodiny, které'jste bez
ohLedu na svou pracovní dobu dětem věnovali.

ZAroveň děku,ii :.a spolupráci tnžstu KraLupy nad Vltavou.
'..ejména panu starostovi Mgr. Pavlu Ryntovi.

Přeji všem :?aměstnancům. dětem i jejich rodičům,
organizactm, kzeré s námi spoluprarují a všem. kdo rádi čzou
náš časopis ,,Domeček= př(jemné a krásné pro5ití svátků
Vánočrrích.

Do Nového roku 2002 mnoho :.draví, štěstť, prat'ovmch
úspěcM a mnoho nosiých nápatm přispívajících k rozvoii
osobností dět( které navštěvu,ií nase zájmové úrvarv v
mimoskolní dobe.

Marie Blafková. ředitelka DDM

é"X

';'nočí výskva
se koná v budově DDM

10. - 14 . 12. v 9-12 a 13-16 hodin

Začíná poslední měsíc roku a tak i naše akce se týkají
svátečn?'ch dnů, které nás čekajf.

Mikulášská nadílka

Pro všechny malé děti jsme opět
připravili mikulášskou nadflku. Konat
se bude óe 6. prosmce v 9.30 hod.

S ohledem na to, že v loňském
roce jsme se do prostor DDM téměř
nevešli, poprosili jsme o spolupráci
České dráhy a-přednostu apana
Nezdařila. Propůjčí nám svůj
společenský sál v budově nádraží.

Mikuláš přijde děti pozdravit v
9.30. S dětrni si popovídá a určitě
nebude chybět ani společná písnička. Po předešlé dohodě s
rodiči rozdá dětem nadílku. Vstupné 15,- Kč.

Mikulášská diskotéka

Aby si tento den užily i větsí děti, mohou přijít v 16 hodin do
sálu na nádraží. Pořádáme tu pro ně diskotéku-.

A kdo bude hrát? Samozřejmě Tomáš Kučera z Rádia Relax.
Vstupné je 20,- Kč. Občerstvení bude zajištěno.

Protože všechny minulé diskotéky byly velíni úspěšné, přiďte
všichni at' zůstaneme tradici věrní.

Na vánoční výstavu již tradičně zveme nejen všechny
školky, skoly a ?žiny, ale samozřejmě i rodiče dÁff, které zd;
budou vystavovat a ostatní jednotlivce.

Ve spojem s výstavou bude probfl'iat 13. prosince také
vánoční trh s programem. Těšit se ínůžete na prodejní stánky,
občerstvem a hudebm a kulturru' program.-Mimo jiné se
zúčastní 1. divadelní společnost z Neratovic se- svým
představením o Betlému.

Doufáme, že Vás naladíme na tu správnou vánoční
atmosfém.

Malujeme hedvábí

V listopadu proběhly dva kurzy malování na hedvábí pro
pokročilé. Kurzy byly zarněřené na malování kravat a vitrážek.

Vzhledem k blížícím se vánocům mezi ztván'iovanýrni
motivy převažovali andělíčci, kteří budou jistě zanedlouho
zdobit nejedno kralupské okno.

Mám radost, že se v našem městě našlo takové množstyí
šikovných žen a dívek, které s radostí tvoří a zkoušejí nové věci
nejen na kurzech, ale dnes již také doma. Našly tak třeba svůj
nový koníček, a to byl hlavní cfl našich kurzů. Radost z
vlastnomčně vytvořeného dílka nebo dárku.

Budu ráda, když k nám v novém roce ještě přibudou další.
G. Junášková

Ž (= Š
? ?l?'!

« « «

Kino Vltava
nárněstí Jaroslava Seifeíta 706
278 0l Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/726101 fax: 0205/723664
e-mail: kass@kralupy.cz

ukázky z filrnú uvádíme ve spolupráci s TV
STUDIO PRO jako součást zpravodajského

bloku na Info kanálu kabelové televíze.
Naše kino na internetu:

programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zajímavosti najdete na serveru:

www.kralupy.cz/kino
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Fotbal

Oblastní kolo halové kopané pro ZŠ - IV. kategoíii se konalo
5.11. 2001 v ZŠ Generála Klapálka. Zúčastnilo se ho 46 dětí a
6 dospělých. Akce byla dobře organizačně zajištěna
nevyskytly se žádné problémy.

TŤmto bychom chtěli poděkovat ZŠ Gen. Klapálka za
propůjčení tělocvičny a zároveň panu učiteli Márovi za
bezchybný výkon v roli rozhodčího při jednotlivých zápasech.

Výsledková listina:
1. místo ZŠ Gen. Klapálka
2. rnísto ZŠ Veltmsy
3. místo Dvořákovo gymnázium
4. místo ZŠ Třebízského
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Cesta pohádkovým lesem
18. října proběhla pro malé děti cesta pohádkovým lesem. V

15.hodin bylo již první stanoviště U myšky plné dětí, které se
nemohly dočkat, až se kone«:ně vydají na cestu.

Na trase je na stanovištích čekala myška Hrabalka, pejsek
Čmuchálek, zajíček Ušáček, prasátko Rochňátko, koza Róza,
žabka Kuňkalka a medvěd Všechnosněd se svými úkoly.

Počasí nebylo ideální, ale aspoň nepršelo a tak všichni v
pořádku dorazili do cfle, kde už čekala zasloužená odměna.
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J. Merfaitová
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Nejmladšť účastník
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Z'Ú Aerobic
Již třetím rokem nabízí DDM v Kralupech nad Vltavou mezi

zájmovýíni aktivitami pro děvčata hodiny aerobicu.
V letošním roce zde cvičí asi 120 dívek v šesti hodinách.

Nejmladší - předškolačky, první, dmhá a třetí třída ZŠ - si s
aerobicem vlastně ještě hrají. Při této činnosti se však učí
správnému držení těla, základním pohybovým dovednostem a
naslouchat hudbě.

Děvčata osmi až dvanáctiletá mají možnost si vybrat mezi
aerobicem pro začátečnice a pro pokročilé. Učí se již všechny
základní aerobické kroky, vazby a jednoduché sestavy.
Součástí hodin je i rozvoj kloubní pohyblivosti a síly.
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Děvčata ještě starší mají také možnost si vybrat. DDM jim
nabízí aerobic speciál a super speciál. V těchto hodinách již
vznikají složité choreografxe, ale nadšení a viditelná radost z
pohybu děvčata neopouští ani při největší zátěži. Jedna hodina
je též určena pro dorostenky.

Hodiny junior aerobicu vedou při DDM zkušené cvičitelky.
Mezi staršími děvčaty jim vyrůstají velrni zdatné pomocnice.
Zejména žákyně 8. třídy Základní školy Generála Klapálka
Helena Beránková pomáhá téměř ve všech hodinách a je moc
šikovná.

DDM letos zakoupil další aerobické náčiní, které hodiny
junior aerobicu dále zkvalitní.

A co si přát do budoucna? Stálý zájem dívek o cvičení a tím
i plnohodnotné naplnění volného času.

J. Czechmanová

Moderní tanec

Ach ta nuda, ta příšerná nuda. Docela bych si trsnul nebo
trsnula. Ale kde? Dost vzdycM a otázek. Já vás zvu. No kam?!
Do taneční'ho kroužku DDM. A kdo vás zve? Já, Veronika.

Dovolte, abych se představila. Od roku 1992 jsem vedla
taneční skupinu Naděje, která nezůstala jen při produkcích na
domácké scéně. Jezdili jsme tančit na Okoř historické tance.
Vystupovali jsme v televizi, ale hlavně jsme soutěžili.

A to bych si chtěla spolu s vámi zopakovat. Tu báječnou
atmosfém zaplněných sálů s nádechem nervozity. Je nás zatím
čtrnáct a již jsme začli nacvičovat novou choreografii.
Vycházíme z původní skladby GIMME! GIMME! od ABBY,
na kterou navazuje stejná skladba od A TEENS. Ovšem
moderní tanec a tato choreografie není jedinou náplní kroužku.
Chtěla bych se věnovat i historickým tancům, hlavně z doby
středověku, a scénickému modernímu tanci.

Tak neváhejte a přijďte. Třeba jen na kukandu, za to nic nedáte.
Ahoj Veronika

Zajímavá návštěva v ZÚ biologie

V pátek 2.1l.200l se pravidelná scMzka ZÚ biologie
protáhla téměř až do večerních hodin. Důvodem byla přednáška
paní Věry Gilové ,o dravých ptácích spojená s jejich názornými
ukázkatni. Paní Gilová nebyla v DDM poprvé, její opeřené
svěřence jste již měli možnost vidět na posvícení a v íninulém
čísle Domečku jsme podrobně informovali o jejím projektu
záchramié a chovné stanice ptáků.

Ochotně však přijela znovu, tentokrát aby o dravcích
podrobně pohovořila před mladými biology z našeho kroužku.

Výklad byl opravdu zasvěcený a vyčerpávající a tak
zajímavý, že ani nejmladším dětem z kroužku nepřišly ony tři
hodiny přiliš dlouhé. Jak by také mohly. Kde jinde si rnůžete
pohladit či nechat na ruce přistát puštíka obecného, sovu
pálenou, kalouse ušatého, sovici sněžnou, výra velkého,
poštolku obecnou, káně lesní či jestřába?
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Kromě těchto ptáků z řádů sov a dravců s sebou také paní
Gilová přivezla krkavce velkého, který se usilovně snažil být
středem pozornosti a
svými nezbedhými kousky
neustále všechny bavil.

Děti se dozvěděly
mnoho zajímavých detailů
o životě a zvycích těchto
ptáků, o způsobu jejich
výcviku v sokolnických
klubech, mohly slyšet
jejich hlasy v různých
situacích, naučily se
rozeznávat je podle
charakteristických znaků,
způsobu života a
obstarávání potravy.
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Pro mnohé byla jistě překvapivá zjištění, že sovy vlastně
nepatří mezi dravce, ale jsou příbuzné papoušků, že výr velký -
naše největší sova - dosahující rozpětí křídel až 170 cm a váhy
až 3,5 kg 5e schopen ulovit i lišku nebo menšího psa, že sokol
je bezkonkurenčně nejrychlejším živočichem na světě neboť při
střemhlavém lehi dosáhne íychlosti až 380 kírí/hod., či že
krkavec i přes svůj skřehotavý hlas patří mezi pěvcovité a umí
výborně imitovat lidskou řeč.

Děti se zároveň nenásilnou formou poučily o ochraně
přírody, důležitosti predátorů jako jsou tito dravci pro
zachování přírodní rovnováhy, o užitečnosti pro člověka, o
ekologii a mnoha dalších věcech.

Četné dotazy dětí svědčily o zájmu o přírodu a myslím, že
paní Gilové se podařilo přenést na ně alespoň kousek z jejfl'io
nadšení a zápalu pro ochranu a pomoc našim dravcům a živé
přírodě vůbec.

Milan Junášek

'Uárwční re /-

úl(s

Minulý rok jsme si s várni v prosincovém čísle povídali o
historii Vánoc a jejich tradicích. Letos jsme pro vás připravili
pár praktických návodů.

Víme, že především ti z vás, kteří chodí do práce, majf málo času
a už vůbec ne chuť něco vyráMt. VMyí' dnes se dá téměř vše
koupit. Naše obchody začínají být zahlceny hromadou dokonalých
dekorací, ale klasické české Vánoce se pomalinku vytrácejí.

A proto i když to, co vytvoříte, nebude na jedničku, věřte, že
chvfle strávené s rodinou a dětmi při zdobení perm'ků nebo
výrobě a zdobení adventního věnce budou patřit k tém
nejpěknějším z letošních Vánoc.

Vánoční perníčky
650 g hladké mouky, 250 g moučkového cukru, 100 g medu,

50 g másla, 4 celá vejce, 2 ?žičky jedlé sody, 2 ?žičky mletého
koření - skořice, fenykl, anýz, hřebíček.

Cukr a 400 g mouky prosejeme na vál spolu s kořením a
jedlou sodou. Doprostřed uděláíne důlek, kam dáme med, máslo
a ve3ce a vše zpracujeme dohromady. Postupně přidáváme
zbylou mouku, až je těsto hladké a nelepí se. Je-li 'větší vejce, je
třeba přidat mouku. Před pečeruím potřeme celým ve5cem.

Poleva na zdobení: 1 bflek, l/2 ?žičky citronoyé šťávy nebo
octa a 2x prosetý cukr.

Výroba adventního věnce
Vánoční dekorací, která může nahradit vánoční stromeček, je

adventní věnec. Vyrobíme jej tak, že stočíme kruh ze silnějšfl'io
árám a na něj přikládáme slámu. Drátem o průměru O,8 mm
přitahujeme slámu k podložce, až vznikne slaměný kmh o síle
asi5 cm.

Potom si nastříháme chvojí a na podložku ppkládárne krátké
větévky smrku nebo jedle, přitahujeme je drátkem k podložce
až ji celou pokryjeme. Chceme-li věnec zavěsit, musíme
podložku pokrýt celou, bude-li věnec položený na stole nebo na
ozdobném talíři, stačí pokrýt jen potřebnou část.

Protábneme jím čtyři dlouhé hřeby nebo kusy silného drátu
pro napíchnutí svíček, pro zavěšení upevníme na věnec čtyři
červené nebo bflé stuhy, které nahoře spojíme. V tomto rnístě
věnec zavěsíme.

Svíčky navrtáme vítačkou nebo vypálíme otvory zahřátým
hřebíkem a napíchneme na věnec. Na adventní věnec se dávají
čtyři svíčky.

Zdobit můžeme jmelím, kořením, usušenými plátky
pomeranče, malými mašličkarni atd.

Vizovické pečivo
Těsto se dělalo z té nejhoršf mouky - té, která zbyla v pytlích

nebo na půdě. Pravé vizovické pečivo se dělá z l kg obyčejné
hlaďké mouky a 4 dcl vody. V hromádce mouky si uděláme
jarnku, kam postupně přiléváme vodu. Je třeba vypracovat
velmi tuhé těsto, ze kterého se potom dobře tvaruje. Na
vypracování si musíte dát záležet, neboť na něm závisí ce}ý
úspěch.

Zpracované těsto dáme do vlhkého hadříku nebo do
igelitového sáčku a necháme asi šest hodin ,,odpočinout" v
ledničce.

Mezitím si připravíme nůžky, nožík, hřebínek, pinzetu a
obyčejnou hladkou skleničku. To vše při tvarování využijeme.
Pokud se chcete pustit i do zvířátek, budete potřebovat ještě
malé černé kuličky na oči. Použít ínůžete semínka koukolu,
pepře nebo směsi zobu pro kanárky. Na zavěšení pak kousek
měděného drátku.

Odleželé těsto vyjmeme z ledničky, rozkrojíme a prsty se
přesvědčíme, že i uprostřed je jemné a hladké, jinak je potřeba
znovu hníst. Teprve potom se tnůžeme pustit do konkrétního
modelování.

* *
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sobota i!). od 19.00 do sa.l
GALAPLE3 absolventů tanečn"?ízú
K tanci hraje skupina TANDEM Roudnice n.
Lab. 70,

neděle 16. od 15..00 do 22.00
OCHUTNÁVKA VíN S CIMBÁLOVKOU
K tanci i poslechu hraje cimbálová muzika
z Moravy "Žandár", nepřebernémnožství
nejrůznějších kvalitních vín a další občer-
stvení, které k tomu patří, jistě uspokojí i ty
nejnáročnější labužníky. Srdečně zve Vinný
sklep Na Františku p. Pagáč spolu s KaSS
Kralupy n. Vlt.

b

sobota 1.12. od 16.00 do 22.00 hodin
BLUEGRAS3 ADVENT
IV. ročník hudebního festivalu.
Uvidíte a uslyšíte výkvět české bluegras-
sové scény: sk. Cop, Modrotisk, Vabank
Unit, Nová sekce, Dřevěná tráva, Album,
Veget, Fragment

go,

neděle 2.16-19.30 a 20-23.30 hodín
REVANŠ
2. věneČky tanečních kurzů
K tanci hraje taneční orchestr TANDEM z
Roudnice n. Lab. 70,

so,
pondělÍ 3. v 19.30 hodin
Zábavná show RICHARDA GEN2!ERA a
MICHALA SUCHANKA
(přeložený pořad z října)
Vstupenky zůstaly v platnosti. Zbylé za?
koupíte v-předprodeji KaSS nebo pred po-

íso,řadem v pokladně.

sobota 8. ve 14.00 hodin!!
?hádky
k VÍLA

Z pohádky do poí
MÁLA wČ»ŘsŘA
Účinkují členové DS "Máj" Praha Po skon-
čení představení budou slosovány vyplněné
skládačky. Třicet dětí si bude moci vybrat
některou-z cen. Ale pozor, tentokrát si dá-
rek odnese každé dítě, které tuto pohádku
navštíví ! Při odchodu ze sálu děti dostanou
;ladkost, 'kt'e-rou Věnuje firma Nowaco, ČR,
spol. s r.o.

30,?

neděle 16. v 18.00 hodín
kralupský kostel NanebevzetÍ panny Marie
a sv. Václava
VÁNOČNí KONCERT KOMORNíH0 0R-
CHESTRU DVOŘAKOVA KRAJE A
DVOAÁKOVA KOMORNíHO SBORu
Záštitu nad koncertem převzala Farní cha?
rita Kralupy n. Vlt.

' - Vstupné dobrovolné

sobota 22. v 17.00 hodin
kralupský kostel Nanebevzetí panny Marie
a sv. Václava
VÁN(X2Ni KONCERT DVOŘÁKOVA
KOMORNíHO SBORU
Záštitu nad koncertem převzala Farní cha-
rita Kralupy n.Vlt.

Vstupné dobrovolné

sobota 8. v 18.00 hodin
VÁNOčNí KONCERT
EVY PILAROVÉ se
skupínou
Př3jdte se vánočně nala?
dit a zazpívat si známé
melodie.
Nad konceíem převzal
záštitu starosta města j

MgrJaP. Rynt-a-J. Holeková, předsedkyně
sociální komise při MěÚ

150, -; Důchodci po předložení legitimací
klubů 50,- Kč.

Řsobota 8.

Akce K5uh?u přátel?PrahyÝiNOčNí-V'YCHÁZKA- 00 NÁRODNíH0
DIVADLA s odbomým průvodcem PIS.

neděle 9. od 8.00 do 19.00 hodin
íawečwí ŠKRPAL
postupová soutěž tříd D,C.B a pohárovou
'soutáž třídy E ve společenském tanci
pořádají UÁ Foítna, Horák-Taneční škola
'E»laný, -KaSS Kralupy n.Vlt., Taneční aso-
ciace 'a StředočeskÁ divize ČSTS

Q

40,-

středa 26. v 16.30 hodín!
30. koncertní sezóna KPH
VÁNOčNí KONCERT SOUBORU MU-
SICA BOHEMICA
Umělecký vedoucí a dirigent: Jaroslav
Krček Koncert je vhodný pro rodiče s dětmi
Platí permanentní vstupenky KPH.

70, -ss, ?

Do 20.12. trvá výstava hraček a dekorací
Ivany Tvrdkové
Otevřeno po-pá 13.00-17.00
so-ne 10.00-12.00 a 14.00-17.00

Vstupné 5,- Kč

Připravujeme na leden 2002:
10. Premiéra pohádky DS Scéna
16. Dětský maškarní karneval
17. KPH - koncert souboru The

-í

Swings
30. Div. hra Žárlivost

Á- y hlgvních rolích J. Hlaváčová a "'
H. Maciuchová 'fll

ami»7
r-?
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*1.11- 1. adventní konceí'í
Rudulfúv sál v 19.OO hodin
MILAN CER]%IÝ
i.otií'soyA qunnú HÁNů
nhuoxsí íTALlE

8. 12. - O adventní konceri - Rudcílf(ív sál v IQ Ol)
hodin

SPONTaE StlA - SBOROVÝ ZPĚV
DIICHOVNÍCH PÍSNÍ

Rudolfův sál v15 12 - [11. adventní koncerí
17 .(X) hcídin
?sicA A TRE - v'ÝBĚR Z TvORBY MISTRŮ
KLASICKú HUDBY, vAso«?sí KOLEDY
íA. Michna z Otraílovíc. G. F. Hándel. J
Myslivečekl

22.12. - IV. Adventní koncerí - Rudolffív sál v
17 .00 hodin

CK VOCAL - SONETY WILIAMA SHAKES-
PEARA

2. 12. - Rud(ílfúv sál V IO.OO hodin
:(í Červený
ILÁŠSKÁ

kohout:Divodli
BEsíDKA S xaí»í?xo?i AMIKIII

POHÁDKOU O SKLENĚNÉM RYTáŘl

22. 12. - Rudolfúv sál - od R}.00 hodin
;RODF.JNÍ VÝSTAíA VÁNOČNÍBO
PERNÍKII

- nádvciří zámku - I 3.1)í). 14.1)O a l5.00 hodin
ZIVÝ BETLÉM

Ceny vstupenek:
l.. ll.. Ul adventní koncen: 6íl- Kč
IV adventni konceít: 71).- K('
Mikulášská besídka: 15.- Kiř
Ptedprode.j vsíupenek od polcíviny listopadu.
Tel.: í)21)5/ 781 14íí

Adventní a vánoční čas
V Malém máslovicke:m muzeu másla

v Máslovic(ch

Vátxoční motivy tvořené v másle
Po loňském úspěchu máslového betlému

dalH máslove: tvořenť na téma vánoc

Výstava.
Kalendáře - četba dlouhých zimtúch
veČerŮ

Termín: lO.l2.2001 - 3.2.2002
Oteyřeno: každou sobotu a neděli 10 - 16
hodin
O yánočnťch svátcích: 24. zavřeno, 25.
30.12. od 10 do 16 hodin, 31.12. od 10 (/0
14 hodin!!, 1.1. zavřeno

Kontakt:

V. Sýkorová,
tel.lfax.
02/20940235,
0603/431 148
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Vernisáž obrazů Otakara Čemuse
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V pátek 2. 11.2001 v 17.00 hodin byla vernisáží zahájena vý-
s:ava obrazů akademického malí7e Otakara Čemuse (na snímku
uprostřed). Vernisáže se zúčastnilo mnoho uměnímilovných ob-
čanů města, ale i ostatních, kteří chtěli jako první zhlédnout tuto
prekrásnou pod(vanou. Na vernisáži vystoupili žáci Základní'umělecké školy spolu se svým učitelem-J. Gombosem. Úvodní
siovo pronesl historik umění Jiří Karbaš. foto (ain)

Kralupák

Th
1n

h
.V

kí

k?v

] <

V každém z nás je kousek lo?
kálního patriota, a proto velice
rádi čteme nebo slyšíme ve
sdělovacích prostředcích jmé-

no obce či města, v němž byd-
líme. Například Kralupané ne-
pochybně fandili Petru
Novotnému, kteíý se zúčastnil
soutěže ,,Chcete být milioná?
řem" a dostal se až do finále,
kdy o uvedenou částku sku-
tečně šlo. I když se jím de facto
nestal a získal ,,jen" 80 000 Kč

l před zdaněním, působil přízni-
vým dojmem a nepochybně dě-
lal dobrou reklamu městu na
Vltavě.

Text i foto z obrazovky TV (ain)

Pavel Dobeš

Dobešovy písničky mají
vždycky nějaký děj, nikdy ne-
chybí bud' veselá pointa, nebo
poučení, nečekané rozuzlení.
Některé už téměř zlidověly
tak třeba ,,Zpátky
do trenek", ,,o lás?
ce", ,,Jarmilka"...
Podněty pro ně i
ty další, které vy-
dal na zvukových
nosičích, hledá
mezi lidmi. ,,Když
dělám nějakou no-
VOu pÍSeň, pO-
kaMé je přÍstup
jiný, neexistuje ně-
jaký mustr, píši ji
jakoby poprvé,
jako bych se
všemu učil od
prvopočátku. Ni-
Čemu co jsem do-
sud ii vyrobil" se nesmí podobat,
toho si posluchači nepochybně
všimli," dodává s úsměvem.
,,Téma mě většinou až pře-
kvapí. VMycky je to nějaká
okolnost, která mě buď naštve,
rozesmutnÍči rozveselí. Zážitek
musí být intenzívní - někdy je to
aženekdota, jako v písni star-

l

šího data Jarmilka, o nevěře,
která tu v dnešním koncertu
zazněla v retrospektivě. Ta-
ková situace se může udát
právě teď, co se tu bavíme."

1
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Koncert Pavla Dobeše, s
nÍmŽ vystupuje instrumenta-
lista Tomáš Kotrba, probíhá
spíše s absencí mluveného
slova. To nahrazuje rytmus
skladeb a plejáda moudrých
myšlenek v textech, které se
valí na vnímavého posluchače
v hledišti. (ain)

Křížovka

Správné zněrí tajenky z listopadového čísla zní: ,,Listopadová
mlha zhasíná slunce". Dvě vstupenky na některý z pořadů uvá?
děný v KD Vltava v měsíci prosinci vyhrává Jan Siegl Pražská
203 Kralupy nad Vlt. Znění prosincové tajenky zasílejte na ad
resu redakce Zpravodaje do 19.12.2001.
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INFORMACE A STŘÍPKY Z TURISTIKY
Klub českých turistú a Asociace turistických oddílú mládeže Kralupy n. Vlt.

www.kralupy.cz/kct kct@kralupy.cz

Mezinárodní mistrovství -

Thristický závod
7. září 2002 je vrcholným dnem ODhli>R'pro kralupskou turistiku. Tento

Kíal,den proběhne v našem městě "-í #).

»,5i

Mezinárodní mistrovství v
Turistickém závodě (MM 1'Z) t'

í*?
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- jde o vrcholný podnik v l o('v 4 'ú%
Ó?rámci tohoto outdoorového - ffl;e< a<sportu.Definitivnípřiklepnutí E á

závo2u jsme .o, b, dr;e!konl 7 i- co
cem října na základě vítězství ' J% % '/vkonkurzu.Hnedseroze- ;!00;!0}z":
běhly přípravy pro zdárrý p %" průběhakce,abychomne- TURISTICKY ZÁVOD
udělali ostudu sami sobiS,
naŠe městu, sponzorŮm a ČesŘé repuoiice
Co nás přivedlo k zisku MMTZ 2002'

příslib sponzorú v čele s Českou rafinérskou, a.s.
podpora představitelů města Kralup n.Vlt - akce se uskuteční v
rámci oslav 100 let města Kralup n.Vlt.
kvalitní výsledky závodníki:i KČT Kralupy n.Vlt. - nejlepší odd(l
roku 2001

- bohaté organizátorské zkušenosti (9x oblastní kolo, 1994 -
Český pohár, 1996 finále Českého poháru, 1997 - Mistrovství
ČR štafet, 2000 - Mistrovství ČR)
Věříme, že se nám vše zdaří dle našich záměrů a že najdeme

podporu u většiny podniků a organizací ve městě. 0 přípravách
závodu Vás budeme pravidelně informovat a vždy Vás na to bude
upozorňovat logo závodu.
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Oblastní turistický odznak
KRALUPSKO

Klub českých turistŮ a Asociace Turistických oddílů mládeže
Kralupy nad Vltavou připravili nejen pro turisty, ale pro širokou kra-
lupskou veřejnost oblastní turistický odznak Kralupsko. Jeho cí-
lem je propagovat město Kralupy nad Vltavou a jeho okolí a ukázat
všem škarohlídům, že Kralupy nad Vltavou nejsou jen šeď sídlišť,
tovární zdi a kouř z komínů.

Pro splnění podmínek vkusného odznaku ,,v tmavomodré barvě"
je potřeba si zakoupit barevný záznamník (cena 25,- Kč zahrnuje
pak i vydání odznaku
zdarma) a splnit 9 z 12
podmínek - návštěva kon l-RqALgíé=ó:
trolních míst.

-Kontrolnrmi body jsou .' !íllJllllLlllllllll lÁJtj} 1.)IJu l

přímo v Kralupech n.Vlt. - 1
městské muzeum, nád- f ,,-<ražní budova s infocent- 7 Í?. ;",),
rem, Hostibejk, Minice s
kostelem, Sprašová rokle v Zeměchách.
V okolí pak Dolany, Debrno, Chvatěruby, Veltrusy, Nelahozeves
zámek a rodný dům A.Dvořáka. Dvanáctým bodem je návštěva
turistické akce organizovaná KČT a ATOM Kralupy n.Vlt.

Záznamník Ize zakoupit na Turistické základně - Ke Koupališti
182, v informačním centru MARIC či po dohodě na telefonu
0205/727491 (večer) - jeho cena, která zahrnuje i vydání odznaku
je 25,- Kč.

Na setkání po putování v Kralupech a jeho okolí se těší KČT a
ATOM Kralupy n. Vlt.
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Urvěte se z vánočních příprav a od cuk-
rov€ a využijte našeho vánočnítio tipu.

Vyjeďte vÍakem do stanice Úholičky a
odtud vyjděte po zelené turistické značce,
která Vás vede mezi Vltavou a tratí až ke
stanici Žalov. Odtud již přes vršky a přes
vyhlídky do vsi a ke kostelíku sv.Klimenta
na Levém Hradci. Tato národní kulturní
památka
Cechách

z 9.století je prvním kostelem v
, v místě bývalého hradiště.

Zadíváte-Ii se dolů, oceníte naše předky,
jak strategické místo vybrali

I my scházíme zpět k řece a proti
proudu dojdeme po zelené turistické
značce do Roztok, odkud se buď můžete
vrátit domů, či pokračovat dále po žluté
značce do Roztockého háje a pak chato-
vou zástavbou a podél vilek do Suchdola
na praŽskou dopravu či na vlak.

Ujdete 12 kilometrů a protaženi pod?
zímním vzduchem se můžete vrátit do
předvánočnÍho shonu Či již k vonícímu
stromku a cukroví.
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Středočeský pohár - Thristický závod Zdravá zábava pro každý věk

l

V sobotu 10. Iistopadu 2001 se uskuteč-
nil v Kralupech nad Vltavou v prostoru lesa
Lutovník první ze tří závodů Středočeského
poháru v Turistickém závodě pro sezonu
2001/2002.

Chladné ale slunečné počasí připravilo
dobré podmínky pro závod, azurové nebe,
kvalitně připravené tratě a klapajÍcí organi?
zace vše jen umocnily a tak všichni startu-
jící a trenéři i doprovod mohli být spokojeni.jÍcÍ a trei
Žákovsl:ké tratě měřily 2 km, tratě dorostu a
dospělých pak 4,2 km - vše doplněno o
azimutové úseky, o kontroly prověřující te-

oretické znalosti (značky, památky, dře-
viny), o orientaci mapy, o hod na cíl, o
stavbu stanu, o lanovou lávku a o odhad
vzdálenosti.

Závodníci KČT Kralupy n.Vlt. stejně jako
v jiných závodech tuaáli prim, i když pro
mnohé to byl pívní start ve vyšší věkové ka-
tegorii.

Prvenství našich závodníků: nejmladší
žáci - M. Novák + T. Doležal, mladší žačky
- B.Závodská + L.Doležalová, mladší žáci
J. Vejrosta + M. Blecha, starší začky -
L. Pechová + Z. Kohlová, starší žáci -
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Z historie KČT
PhDr. Vilém Kurz (1847-1902), pred?

seda Národní jednoty pošumavské,cvičitel
Sokola Pražského, spolupracovník Tyršův,
po jehož smrti dokončil ,,Základy tělocviku':
byl vyslán touto organizací, aby svými zku-
šenostmi pomohl v prvních krocích nového
turistického spolku. V této roli se skvěle
osvědčil, byl všude tam, kde bylo třeba
práce a iniciativy. Jeho společenské po-
stavení a styky (byl profesorem a noviná-
řem) byly pro Klub českých turistů
nedocenitelné a dosáhl jimi přístupu i tam,
kam jinak by byly dveře zavřeny. To platí
zejména ve slavném období okolo Jubilejní
výstavy, kdy se stal (vedle arch.
Pasovského) hlavním motorem tehdejších
akcí KČT- pavilonu, rozhledny a lanovky.
Byl osobním
milovníkem

i přítelem
Šumavy,

Klostermannovým a
coz KČT ocenÍl po

jeho smrti tím, že nazval novou rozhlednu
-na Čerchově jeho jménem. Jako redaktor
,,Časopisu turÍstů" stál u všech nových ini?
ciativ klubu (vánoční stromky, studentská
a vodácká turistika) a šířil turistické myš-
lenky i v mnohých jiných i časopisech a de-
nících.

V politické práci se dopracoval vysoko.
Za Čechy byl zvolen poslancem do Říšské

itické práci se dopracoval
iy byl zvolen poslancem di

rady ve Vídni, coz byl nejvyšší parlamentní
sbor v Rakousku-Uhersku. Tato funkce jej
ovšem ke konci života vázalq stále více na
Vídeň, takže se práci pro KČT nemohl již
tolik věnovat. Ostatně brzy nato zemřel

Arch. Vratíslav Pasovský (1854-1924)
byl na ustavující valné hromadě KČT 11
červnal988 mezi známými osobnostmi jen
nenápadným mladíkem - bylo mu pouhých
34 let. Pocházel ze staré stavitelské rodiny
v Kostelci nad Orlicí, studoval ve Vídni a v
Praze, kde se pak i usadil. Vystavěl řadu
veřejných budov (zejména škol) v Praze i
mimo ni a dostal řadu ocenění za projekty
staveb v Bosně a Hercegovině. Stal se též
členem pražského obecního zastupitel-
stva, kde působil přes 20 let a jako sta?
vební inspektor se podílel např. na
pomníku Palackého, Obecním domě na
Mánesově mostě i na systému pražské ka-
nalizace. V roce 1901 byl proto jmenován
c(sařským a královským stavebním radou.

Do čela klubu byl zvolen v únoru r. 1890,
ale ve skutečnosti jej vedl od prvrího po-
čátku a dokonce i první klubovní místnosti
zřídil ve svém domě ve Voršilské ulici.
Klubové práci vůbec věnoval nejen spous-
tu svého pracovního času (bylo o něm
známo, že osobně vyřizoval několik tisíc
dopisů ročně a věděl takřka o každém ha?
Iéři klubovního jměnQ, ale i značné vlastní
finanční prostředky. l když jako zámožný
stavební podnikatel si to mohl dovolit,
přece jen musíme obdivovat, jakou míru
obětavosti klubu věnoval. Bylo to pro něho
prostě ,,druhé zaměstnání': ne-li dokonce
co do zájmu první. Značnou Část své práce
i práce své firmy věnoval klubu zdarma, ať
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J. Rosák + M. Rychtařík, mladší dorostenky
- M. Hojná + L. Habrová, mladší dorostenci
- P. Kalousek + J. Bendžela, starší doro-
stenky - L. Macurová + E. Baranovská,
starší dorostenci - T. Adámek + M. Geyčuk,
ženy - K. Zrzavá, muži - Z.Vejrosta.

Druhý a třetí závod Středočeského po-
háru .nás .Čeká až na jaQe příštího roku - v
Týnci nad Sázavou a v Doksech u Kladna.

to bylo adaptování nových klubovních mís'l
ností v Jirchářích nebo vypracování pro-
jektů a stavební dozor nad chatou a
rozhlednou na Čerchově, rozhlednou a
chatou na Svatoboru u Sušice, na Krkavci
u Plzně, na Harusáku u Nového Města na
Moravě nebo útulnou na Macoše. Věnoval
se však i prosté turistické práci, byl např.
vedoucím prvního značkařského družstva,
které upravilo a vyznačilo trasy v okolí Ště2
chovic, Karlštejna a Řevnic. í tuto práci -
jak jinak - vykonával zdarma a hradil i vý-
Iohy za dopravu a technické prostředky.

Obrovská byla jeho činnost .přednáš?ost přei
o $,ková, kterou šířil jak zájem o KČ:T, tak o

krásy české krajiny - Chodska, Českého
rá5e, Moravského krasu. Za jeho 251e-
tého předsednictví vzrostlo členstvo de-
setinásobně. Bylo vyznačeno prvních
1000 kilometrů turistických tras, vybudo-
vány nákladné stezky, postaveny první
chaty a rozhledny, získány pívní hrady.
Dnes je to téměř zapomenutý předseda,
ale po čtvrt století nesl na svých bedrech
osud spolku, který nezanedbatelně při-
spěl k českému uvědomění a nakonec i
osamostatnění ve svobodné republice.
Příčinou, proč přestal pracovat v r. 1915
v KČT, byla jeho zákeřná duševní choS
roba, která ho odvedla od veřejného čin-
nosti a nakonec ho vázala na 4 stěny
ústavu. Zde zapomenut dokonal s ,,myslí
zatemněnou".

Hlavní houbařská sezóna
nám už skončila. Dnes uŽ do
Iesa chodí jen ti skalní (nebo
praštění). V lese je ale stejně
Úroda 17. října 2001
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krásně a když se k tomu nějaká
ta opožděná houbička najde, je
to jako odměna za tu výdrž.
Letos, jak už jsem psal, se ne-
hledalo, ale sbíralo. Mohou ale
přijít roky, kdy houby budou
vzácné a bude třeba se sku-
tečně trošku zamyslet, kdy a
kam na ně. Už naši předkové si
všimli, jak vyplývá z názvu hub.
kde nejspíše určítý druh najít.
Proč by jinak byl křemenáč bře-
zový, osikový, smrkový, hřib du-
bový, borový a klouzek sličný
téměř vždy pod modříny. Ano
funguje jistá symbiosa mycelia,
tedy podhoubí s určitým druhem
stromů. Navzájem si neškodí,
naopak podhoubí pomáhá roz-
kladu lesního odpadu 0ehličí,
Iistí, větve, pařezy) na úrodný
humus. VlastnÍ houbou nejsou
plodnice, které sbíráme, ale
jemná houbová vlákna, tvořící v
Iesním humusu řídkou pavuči-
novou síť, rozšiřuj(cí se paprs-
kovitě všemi směry od místa
vzniku. Plodnice rostou na nej-
mladším podhoubí a často tvoří
tzv. čarodějné kruhy. Podhoubí
v příznivých poměrech vydrží i
několik desítek let a přečká ně-
kdy i stromy, u kteiých vzniklo.
Za ideálních podmínek se na
podhoubí vytvoří drobná klu
bíčka, z nichž vyrostou plodnice,
tj. houby, na které čekáme. Ty
podobně, jako plody na ovoc-
ných stromech, jsou nositeli roz?
množovacích útvarů (výtrusů),
které. vítr, voda a zvěř roznáší po
Iese. Sběrem hub nic nezka-
zíme, ale rozhrabáván(m listí,
mechu a jiného podkladu, ne-
napravitelně poškodíme pod-
houbí a v příštím roce odtud
můŽeme odejít s nepořízenou.
Odborníci již vykonali řadu po-
kusů o přeneseném podhoubí
třeba do zahrad, ale výsledky
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byly velmi špatné. Zřejmě ještě
nevíme o všem, co podhoubí
pro zdárný růst potřebuje.
Trošičku zkušený houbař, jde-li

za určitým druhem hub.
kouká po stromech.

Á MnOhdV
? třeba

tam uŽ
třeba ta břízaP:,&,jl

není (až na
zbytky na
zemi), ale
rozkládající
se kořeny
stále ještě? spolupracují s

podhoubím a nabíd-
nou vám možná krásného

fešáka s pomerančově svítícím
kloboukem a mramorovou no-
hou. Je dobře vždy rozvážit, zda
převládá sucho, nebo naopak
hodně pršelo. Bylo nadměrně
teplo. Ne6o nezvykle chladno.
Houby mají rády určitou vlhkost
a teplotu, musíme tedy najít ide-
ální místo. Je-li chladno, nehle-
dáme nikdy v hloubce lesa, kde
i nás mrazí. Při nadměrném
teple, vyprahlé kraje lesa (jinak
slibné) nejsou tím nejepším lo-
vištěm. Naopak někde vevnitř je
určitě chladněji a i více vlhkosti
se tam udrželo. I situování lesní
stráně hraje roli. Slunečná stráň,
dříve zateplená, nám může na-
bídnout úrodu již počátkem se-
zóny. O to rychleji vyschne.
Naopak lokality méně slunné, z
kraje sezóny mítvé, se po-
stupně proteplují a mohou nás v
pozdním podzimu příjemně pře-
kvapit. Téměř celoročně se vy?
hýbáme místi:im, kde trvale
přotahuje v(tr, houby nemají prů?
van rády.

V médiích se renomovaní my?
kologové shodli (v druhé polo-
vině října), že hřibovité houby si
to již pro letošek odbyly. A asi se
trefili, protože začátkem listo?
padu, ač bylo v lese krásně, hub
už byly jen vzorečky.

A jeden recept navrch. Sám
jsem to ještě nedělal, ale za?
chutnalo mi to tak, že v příŠtích
sezónách ho zařadím do zá?
kladního repertoáru.

Houbové pečenáče
Malé, tuhé hlavičky hub (větší

rozčtvrtit) obalíme a osmažíme
jako ř(zky, naskládáme do skle-
nic a zalijeme Dekem (nebo ji?
ným nálevem, máte-li lepšQ.
Zavíčkujeme a po týdnu Ize kon-
zumovat. Chcete-Ii je na
Vánoce, dejte krátce sterilovat.
Je to bašta.

MUDr. Egon Borek
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Postžiro
Poštovni
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Co můžete mit hned, neodkládejte na zitřek!
Ač se to nezdá, venku už začíná přituhovat a pomalu se

blíží Vánoce, k nimž vedle vůně pečiva a sněhovt7ch vloček
za okny neodmyslitelně patří i dárky pod stromečkem. Už
je nejvyšší čas rozběhnout se za nimi po obchodech, aby-
'chom potěšili své blízké a kamarády. Pokud máte Postžiro
od Poštovní spořitelny, nemusí vám vadit, ze máte zrovna
hluboko do kapsy. A -pokud ne, pak je nejvyšší čas pořídit
si tohoto ,,ďobrého souseda", který vám v budoucnu po-
skytne řadu užitečných služeb.

Postžiro je účet, který vyhovuje všem - rodinám, studen-
tům i ďůchodcům. Je snadno dostupný, neboť si ho můžete
založit neJen v pobočkách Poštovní spořitelny, ale i na kte-
rékoliv ze-3400 pošt, to znamená skoro všude. Automaticky
k němu dostanete Maxkartu, která je zdarma stejně jako
Phonebanking, pokud o něj projevíte zájem. Zažádat můžete
i o GSM Banking, jenž vám umožní obsluhovat účet z po-
hodlí vašeho domom, anebo o spotřební úvěr k překlenutí
okamžitého finančního nedostatku. Kromě toho máte mož-
nost přečerpat Postžiro do minusu, a to je výhoda, kterou
určitě při nakupování oceníte. Vý'se této ,,půjčky" odpovídá
zhruba vašemu průměrnému vkladu za poslední tři měsíce
a splácet ji pak -můžete celý rok. A pokud si Postžiro hod-
láte teprve založit, budete moci využít služby přečerpání po
uplynutí 6 měsíců, coz se může hodit třeba při shánění ve-
likonoční pomlázky. Co můžete mít hned, neodkládejte na
zítřek!

Postžiro Vám umožni:
- přečerpání účtu až do výše 20 000,- Kč

spotřební úvěr až do výše 750 000,- Kč, bez ručitele
do výše 400 000,- Kč

- vyřízení některých druhů úvěrů i na vybraných poštách
í

Více informací získáte na
vsech poštách a v pobočkách
Poštovní spořitelny.

m.l .(J

Infolinka 0800 161 162
Poštovní spořitelna Í

Váš dobrý souseď
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Sváteční nápoj pro hosty - Domácí Bailey-s
Na asi 1 litr si připravíme:2 ple- ffl

%chovky slazenÁho kondenzo- !I'aá ! /..

vaneho mléka, 1/2 htru rumu, @ ?.
200 m/ smetany ke šlehání

mléke* VÍožíme ;eotevře;W'doPlechovky s kondenzovaným b !ffi

É=)EA:::",E;EŤ=:í a!:=!l
asi 1 1/2 hodiny. Vyjmeme a
necháme zchladnout.- §
Pak teprve plechovky otev- ?
řeme a jejich obsah vlijeme do mixéru. Za postupného přilévání
rumu a smetany ušleháme jemný krémovitý likér. ÓomácÍBailey's
podáváme nejépe ve vychlazených skleničkách.
Přejeme dobrou chut'.
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Čokoládové kroužky
2 bílkv. 14 dka moiíčA2 bílky, 14 dkg moučkového

cukru, 14 dkg nastrouhané čo-
kolády, 14 dkg ořechů, citro-
nová kůra, vanilka

Ušleháme tuhý sníh, pomalu
přidáváme moučkový cukr
(může být také velmi jemný kru-
pičkový), do velmi tuhé směsi
zamícháme ořechy, přísady a
čokoládu. Na vále,- posypaném
moučkovým cukrem, rozválíme
placku a vykrajujeme koužky,
které pečeme na dobře vyma?
zaném plechu, popř. pomouč-
něném (bílkové 'pečivo).
Mí:ížeme natřít bnkovou 'polevoau
(2 bnky utřeme nahusto se 14
dkg moučkového cukru do
Ieskla). Pozor, zpočátku je to
tvrdé, musí se rozležet!

A je to tady! Zase je to před
námi, dámy, ať chcerne čia ne-
chceme, ať se pokaždé zaříká-
váme, že napřesrok se s tím už
nebudeme trápit a koupíme to,
nebo uděláme maximálně tři
druhy... Znáte to, co si budem Ií-
čit, skončíme u nejméně deseti
druhi:í cukroví a půlku z toho
nám rodinní příslušníci v nestře-
žených chvílích zkonsumují
ješt.ě před.svátky?.

No, zkrátka Vánoce jsou jen
jednou v roce a mají to íbýt
svátky míru, klidu a hojnosti. Tak
tedy at' jsou i letos.

Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet
recepty těch druhých mám od
každého něco. Nejsou to re-
cepty na netradiční kapry, saláty
a podobně, ale vyzkoušené re-
cepty na cukroví. A aby to ne-
bylo líto diabetikům, přidám i
recepty pro ně.

WI=7

Vánoční cukroví
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Košíčky s

ořechovou dia náplní
12 dkg másla, 1-2

žloutky, 3-4 IHce bilého jo-
gurtu, S(//, 25 dkg hladké
mouky, tuk na vymazání
formiček a hrubá mouka na
vysypání formiček

Náplň: 1/4 / mh:ka, 1-2 IHce
kakaa, 15 dkg ořechů, sladidlo,
dia čokoláda na polevu

Do misky vložíme změklé
máslo, žloutky, jogurt, špetku
soli a vše důkladně třeme do
pěny. Poté postupně přidáváme
přesátou mouku a připravíme
vláčné těsto, které 'plríme do
poloviny již vymazaných a vy-
sypaných formiček, které kla-
deme na plech a pečeme ve
středně vyhřáté troubě do zla-
tava. LJpečené vyklopíme a po
vychladnutí plníme krémem.

Krém připravíme z mléka,
které zahřejeme spolu a kal
kaem, přidáme jemně umleté
o5echy a sladilo dÍe vlastní chuti.
Vše důkladně provaříme a ne-
cháme ztuhnout. Naplněné ko-

,*-iKakaové koláčky šíčky mi
l5dkgmásla,lžloutek,7dkg žemenako75dkgmásla,lžloutek,7dkg žemenakonecpolít'

cukru, 15 dkg hladké mouky, 6 rozpuštěnou dia čo?cuxru, 75 dkg hladké mouky, 6 rozpuštěnou dia čokoládou.
dkg Solamylu, 2 dkg kakaa, tro-
chu skořice Mandlová srdíčka s oře-

Zaděláme těsto, necháme od- chovou náplnř
počinout, potom vyválíme ;2 dkg tuku,-5 dkg sorbitu, 20
placku, vykrajujeme koÍečka a dkghladkémouky,'1]žič";Ůa-kyp-pečeme na vymaštěném ple- ří«:íhop;ášku-do"pe:-Íva:atuk'nYa
chu.Kolečkaspojujemepikantní plech:diamarmeláda-,-ve;cWna
zavařeninou (nejépe rybízovou) potření, půlkyspařetn"'jch-mandlí
a natíráme bílkovou či čokolái ' Těstoarozválí*emvy'krájÍ;ez
dovou polevou. něj srdíčka, přendáme'je ř:4aŮT

kem potřený plech, polovinu sr-
A ještě opravdovou specialitu. díček potřeme rozšlehanýmA ještě opravdovou specialitu. díček potřeme rozšlehaným
Vánoční - novoroční, svá- vejcem a ozdobíme půlkou

teční dort. - mandle. Vložíme "jQ=do tro«b;
6 žloutků a sníh ze 6 bilků, 28 vyhráté na 190 "C a upečeme.6 žloutků a sníh ze 6 bilků, 28 vyhráté na 190 "C a upečeme.

dkgcukru,28dkgořechů,2dkg Potomjespojujemeořechovouaxgcuxru,28dkgořechů,2dkg Potomjespojujemeořechovou
jemné strouhanky, 3 hřebíčky náplní, či marmeládou.)emné strouhanky, 3 hřebíčky náplní, či marmeládou
(roztlučené v hmoždm), trochu Necháme v chladu uležet.(roztlučené v hmoždíri), trochu Necháme v chladu uležet.
skoťíce, muškátovýoříšek(nebo Náplň: 10 dkg strouhanýchkvět), citronová kůra ' ořechů, asi'3 Ižíce neslazenéhg

Žloutky utřeme s cukrem do kondenzovaného mlé.ka 5 tah-«loutky utřeme s cukrem do kondenzovaného mléka, 5 tab-
husta, přidáme příchutě a oře- letek sladidla, 3 dkg dia čoko-ríusta, prídáme příchutě a oře- letek sladidla, 3 dkg dia čoko-
chy, nakonec sníh a strouhanku. lády.críy, nakonec sníh a strouhanku. lády.
Opatrně zamícháme a dáme do OřiOřechy prohřejeme, přelijemedortovéformy,vymazanétukem teplýmmlékem,-;e'kterémaj;;;
a vysypané strouhankou. ro:zpustili sladilo a promícÍ;áme
Pečeme v prostředně teplé se strouhanou éokoládoua.aJ;ň
troubě. Upečený dort rozléro- třeba přidá-me-ješrě-;rochu
jíme, potřeme rybízovou zava- mléka.
'řeninou (můžeme ji
zředit trochou
rumu). Zdobíme
šlehačkou a
půlkami oře-
chi:i.

%

?'-?

A do příštího roku vás pro-
sím, pomozte mi trochu a pokud
máte své tajné speciality, nene-
chávejte si je pro sebe.-Zašlete
je do redakce. Některé z nich
uveřejníme v naší rubrice
,,Každý měsíc jeden".

A tak pište a ať se vám daří,
VařÍ, peČe, smaží...,
jak na Vá- , --í-S
noce, tak v .,/
Novém

roce a po
celý rok.
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Cesta ,,zadem"
V letošním roce splnili kra-

Iupští skauti svůj slib a zpro?
voznili starou cestu na hřbitov
roklí a po louce. Větší část
cesty vede mimo velmi fre
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Podzímní prázdníny
Dřevomorce.

Pro oddíl skautů ,,STOPAFII"
se stalo již tradicí, trávit pocl
zimní prázdniny na středis?
kové chatě v Lužických
horách.

Bohužel, letošní špatné po-
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časí příliš nepřálo výpravám a
výletům po okolní krásné pří-
rodě. A tak se venkovní akti-
vity smrskly pouze na
hokejbalový zápas, při kterém
na sebe hráči v mlze skoro ani
neviděli, řezání a přípravu
dřeva na zimní období a le?
tecké závody s házedlem a le-
tadlem na gumový pohon.
Ovšem i tyto závody musely
být ukončeny z důvodu
hustého deště a tím i hrozícím
Ieteckým katastrofám.

Na skautské stezce

Podzimrí prázdníny 3. roje
V době podzimních prázdnin

zavítal náš roj, společně se
skautkami, až- naa Českomo?
ravskou vrchovinu, do měs-
tečka Polná.

kventovgnou silnici na Tursko.
Po odbočení z ulice Hybešovy
se cesta vine pěkným údolím a
po vystoupánÍ již po louce po-
hodlně dojdeme až na parko?
viště u hřbitova.

Cesta bude v nejbližší době
označena šipkami. V příštím
roce ještě dojde ke zlepšení
vyústění cesty na parkoviště.
Přejeme všem uživatelům této
staré cesty ,,zadem" příjemné a
bezpečné putování za svými
drahými na kralupský hřbitov.
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28. říjen, den vzniku naší re-
publiky skauti oslavili slav
nostnÍm nástupem a
vztyčením státní vlajky.

Odpoledne a večery byly vě-
novány besedám na různá té-
mata doplněným i akčními
scénkami při řešení různých
situací, do kterých se může
dospívající skaut v běžném ži-
votě dostat. Většinou se da-
nou situaci podařilo zdárně
vyřešit a kromě pouČení se
všichni i dost nasmáli. A o to
přeci jde.

Značná část odpoledního
času byla věnována i zase-
dání oddílové rady při pláno-
vání další činnosti oddílu.

I přes krajní nepřízeň počasÍ
se prázdniny přeci jen vyda-
řily.

Ubytování ve skautských
klubovnách, spíš klubovnič-
kách, bylo pro některé svět-
Iušky - nováčky zcela
nezvyklé. Společně se skaut-
kami se střídali ve službě a ani
jednou nás nenechali o hladu.

Světlušky za pár dní, které
jsme strávili v Polné, poznaly
celé městečko a jeho nejbližší
okolí. Navštívili jsme arcidie-
cézní kostel, kostel svaté
Barbory, židovský hřbitov a
Jiříkův kámen. Místní zámek a
muzeum je otevřen pouze v
Ietních měsících, a proto jsme
si mohli obé prohlédnout
pouze zvenČÍ. Bojovou hru po
městě vyhrály jen ty, které dá?
valy nejvíce pozor.

Skautky se po krátké pro-
hlídce města zabývaly tábor-
nickými činnostmi v jeho okolÍ.
Podnikly též výlet do blízké
Přibyslavi

Jelikož polenské skautské
středisko vlastní tábořiště v
blízkosti města, využili jsme
jejich nabídky a šli si ho pro-
hlédnout. Louka se srubem,
studánkou a rybníkem na kou-
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pánÍ uprostřed lesa
je pro táborníky sen
Díky velkému zájmu pro nás
nemají na tyto prázdniny volný
teríÍn.

Zdaleka to není všechno co
jsme v Polné zažili a kdo chce
vědět víc, ať př3jde mezi nás a
my u to povíme. Příští prázd?
niny mŮŽe jet s námi.

Blanka Dymáčková,
blanka.dymackova@quick.cz,

Podzímní prázdníny VlčatnÍný '
ila ŠuiŽe si Vlčata oblíbi mavu

je dnes již skoro jisté. Poznat
tento kout naší republiky jim
umožňuje základna Puchverk
nedaleko Sušice. Nebylo tomu
jinak ani letos v době podzim
ních prázdnin, kdy se opět 4.
smeČka rozjela na ii SVOu ii zá-
kladnu a 14 členů smečky,
kteří se nezalekli trochy nepo?
hodlí, trochy chladu a trochy
práce se těšilo na čtyři dny
bez maminky uprostřed šu-
mavské přírody.

Jako každý rok smečka za?
hajuje svou celoroční hru v
době podzimních prázdnin, né
jinak tomu bylo letos. Veškerá
činnost smečky je pro letošek
podřízena pohádkovým bytos?
tem, dokonce i příprava na zá-
vody Vlčat je strašidýlky
hodnocena. Všem je jistě
známo, že jsou strašidla
hodná a strašidla zlá. Je tomu
tak i v naší hře. Za dobré vý-
sledky rozdávají body víly, Bílá
panía když se něco nepovede
přidělují body Hejkalové a
Plivníci. Přes den jsme chodili
na výlety do okolí tábořiště a
jelikož se velice brzy stmívá
museli jsme si na tyto chvíle
připravit činnost zatím nebý?
valou - dělali jsme fotografie,
které jsme ve dne nafotili.
Domů si tak každý účastník
vezl fotografii, kterou viděl po
celou dobu jejího vzniku
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Nevěřili by jste, kolik dřeva
se spotřebuje za 4 dny po
bytu. To všechno dřevo je po-
třeba nařezat, naštípat- a
poskládat. V noci, v době pod-
zimních prázdnin, se teplota
pohybovala okolo 8 - 1 0aC, ale
topení nás nenechalo na ho-
Iičkách a tak jsme domů přijeli
bez nastydnutí. Myslíme si, že
je škoda nevyjet z Kralup nad
Vltavou jakmile je to jen trochu
možné. Oddíly skautského
střediska Střelka se o to snaží
a mám za to, že se jim to díky
základnám dařÍ.

PeS

Ze života smečky
Jistě si vzpomínáte, že jsme

psali o našem úspěchu v zá?
vodech světlušek a vlčat o to-
tem náČelníka v lonském roce.
Letošní přípravu jsme zahájili
již teď, nehodláme nechat nic
náhodě. Promítli jsme si video-
záznam z republikového kola.
Ve smečce je hodně nových
člení:í a Ti se mohli seznámit

s tím, jak vlastně takový závod
vypadá

V sobotu 3. Iistopadu jsme si
vyšli do Velvarského -háje a
tam vlastně začala naše Ie-
tošní příprava. Vlčata si prošla
trať, kterou jim připravili jejich
šestníci, kteří mají se závody
dobré zkušenosti. Výsledky
jsou napoprvé docela na
dějné. Na vlastní závod by to
asi nestačilo, ale na přípravu
máme ještě půl roku. Nejedná
se o novinky, vždyť poznat
rostliny, zvířátka, dopravní
značky nejsou věci, kterým by
se Vlčata vyhýbala

Aby nebyla příprava jen zá?
vodění, tak se Vlčata musela
postarat o svou stravu.
Nedílnou částí naší činnosti je
snaha naučit se vařit. UČíme
se vařit na táboře, využíváme
jakoukoliv příležitost si rozde-
Iat ohýnek a alespoň si opéci
vuřta. Stejné to bylo i tento
kráte
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Betlémské svě-
týlko.

l v letoŠnÍm

roce zajistí
kralupŠtí
skauti ze
střediska

Střelka, za
pomoci skauti:i

rakouských, plamínek svíčky
dovezený z Betléma.

Vyzvednout si ho můžete o
Štědrý den 24. prosince-od
9.00 - 10.00 a od 1 4.00 - 15.00
pod železničním viaduktem na
pěší zóně. Dále pak před a po
půlnoční mši v kralupském
chrámu Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Václava .
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VÁNOčNí LES
Opět po roce se rnůžete set-

kat s tradičními vánočními a

W l

Sraz je na louce pod lesem
Lutovník v sobotu 15.pro-
since od 16.00 hodín a před-
pokládaný konec je v 18.00
hodin

Vstupné je dobrovolné a vý-
těžek bude darován psímu
útulku na vánoční přilepšení
zde ubytovaným pejskům

pohádkovými bytostmi i v kra-
lupském lese Lutovník!

Tuto akci pro
rodiče s dětmi
do 10 let při
pravujÍ skau-
ti a skautky - '
ze středis- . . -Q
ka Střel- .,
kavKra- F
Iupech Ho
n a d ,;"'
Vltavou. o ':
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Spoření, které není

Nehledejte nás! Jsme všude,
kde na r?apě" najd«Jte alogoanaši"spontelny.

ď;]h.
e?Ů

"l-)1.
!! z.
íis»C

I""J
š

MMaC KllklfflE

I'RAHA

?
aunkyvíca ,

ffiÍTh
OIJ:IŤIIOIM:

]«'íaa!4
ORIND

Ié
081Rk!

Navštivte nás v nově otevresé kat»«:elMi
v 00 Máj na Palackého nátněstí

Vedoucía. Blanka Nováková,n«fiWaK«;IVa,
tel. 06081376040

státní podpora 25% z ročně naspořené částky
(až 4 500,-Kč)
pevný roční úrok z úvěru iiž při naspoření
40% cflové částky
možnost zažádat o tento bezkonkurenční úvěr
již po 18 rněsících / při nedosažení min. výse
hodnotícího čísla (bv. pNdělení volbou)
možnost volby mezi dvěma variantami úhrady
Za uZa'Vření 8mlOuV7.a 1,6% neb0 1% CllOVé
částky

Varianta 1,6% Vám nabízí
tyto dvě dalM výhody:

Dodatečné úrokové zvýhodr»ění ve výši 1% cflové
částky v případě, že se po přidělení vzdáte úvěru

ze stavebního spo%ní

Bezplatné zvýšení přidMované částky až na
dvojnásobek sjednané cílové č»stky.
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CUKROVAR SE
HOKEJBALOVÝ

Hokejbal
STÁVÁ KULTOVNÍM SPORTOVNÍM CENTREM

KAPITOL POKŘTIL STAROSTA MĚSTA
,,Tak ať se daří!': zaznívá ve vaček z junior ae-

středovém kruhu pro vhazování robic klubu pí
z úst našeho starosty Pavla
Rynta. Následuje řádná sprcha
napěněného šampaňského, je-
hož kapky dopadají na hrací
plochu zbrusu nového hokej
balového hřiště. K symbolic-
kému křestu se připojují také
zástupci nejvýznamnějšÍch
partnerů. Pavel Kuptík
(Kralupol) a Aleš Soukup
(Česká rafinérská), kteří vý?
stavbu zásadním způsobem
podpořili. Na Kapitolu panuje
slavnostní nálada. Mezi hosty
nechybí zástupci Českomorav
ského svazu hokejbalu, vedoucí
představitelé hokejbalového
oddílu AHL Kralupy nad
Vltavou, zástupci dalších sub?
jektů a organizací, kteří kralup-
ský hokejbal podporují. V zá-
stupech nastrojených hosti:i se
nad jiné velmi výraznou barvou
národních reprezentaČnÍch
dresů vyjímaly členové oddflu,
kteří proslavili naše město da?
Ieko za jeho hradbami, na me-
zinárodní sportovní scéně: dvoj-
násobný mistr Evropy Ivo
Loskot a juniorští vícemistři
světa Josef- íbl a Jiří Palice. Po
vystoupení sličných roztleská?

Czechmanové a
ceremoniálu

křestu, vzal
do svých
rukou sa-

motné,
opravdo?
Vé, SpOl'
tovní otev

ření Kapito-
Iu starosta
města Pavel

Rynt.
Nejprve si

oblékl kralup-
ský reprezen?
tační hokejba-
Iový dres s Io-
gem AHL na
prsou, aby si vy-
zkoušel hokejba-
Iový chlebíček v
podobě trestného
střflení. Následovali
jej i Pavel Kuptík s
Alešem Soukupem.
Kapitol si ale na
první branky musel
počkat až do exe-
kutiva mladých
funkcionářů AHL.
Ale opravdové
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zápasové branky
střílely až děti v

modelovém
mistráku
Jejich radost
ze hry byla
velkou od-

měnou,
všem kteří

se na vý?
stavbě

podíleli.
Hřiště

,,před
vodou"

přišlo v
pravý
Čas, ne-
boť ani po
pěti letech
zájem o
hokejbal
nikterak

neu-

padá.
Na ná?
sledném

posezenÍ
na které

ÚČastníky
slavnost-
ního od-

poledne
pozval

}

starosta, se diskutovalo o dal-
ších plánech rozvoje hokejbalu
v Kralupech. Největším oříš-
kem problému k rozlousknutí
je prakticky neexistující soci
ální zázemí (toalety, sprchy,
kabiny). Uvažuje se i o vf
stavbě oficiálního hřiště pro re-
publikový respektive meziná?
rodní hokejbal. Vždyť je velikou
škodou a ztrátou pro oddíl, že
si musÍ na soutěŽe juniorŮ a
dorostenců pronajímat domací
hřiště v Praze na Palmovce.

Hokejbal již šestým rokem
kráčí za vysněným cílem, ho-
kejbalovým areálem, který by
se svým zázemím alespoň při
blížil spoitovním oddílům, které
jsou tzv. tradiční. Hokejbal je
sice velmi mladý, ale velmi dy?
namicky se rozvíjející sport o
který je veliký zájem, hlavně
mezi nejmenšími dětmi a mlá-
deží. Současná členská zá-
kladna AHL předešlé řádky po-
tvrzuje. Je velmi potěšitelné a
povzbuzující, že se výsledková
historie od 6.listopadu 2001
bude zapisovat již do dvou kro-
nik té ze ,,starého" Kolossea a
nové kapitolské

Jindnch Kohm

Foto: (ain)
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STATISTIKA BRANKAFIÚ 1. KRALUPOL AHL SEZÓNA 2001

1. Vymětalík
2. Svoboda V.

3. Baráth

4. Nový
5. Hakl

MQ

AIK

CSKA

HM

NE

Zápasy

8

1

g

3

5

Minu§

359

21

405

134

225

Zásahy

326

13

444

124

207

2002

Góly

25

1

35

12

21

Píi)měí

3,13
2,14
3,89
4,03
4,20

l)spěšnůfl

92,88 %
92,86 %
92,69 %
91,18%
90,79 %
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velZleva stojícístarosta města PavelIRynt, Pai
(Česká nrafi-Kuptik (Kralupol) a Aleš Soukup

nérská), sedící reprezentanti České republiky vedíCí repn
Josef Íbl, Ivo Loskot a Jiří Palice.hokejbalu

Foto: Michaela Horová

KANADSKÉ BODOVÁNÍ 1. KRALUPCIL AHL TOP 20

Góly Nahíávky Body +/-body TM

1. BejíD.
2. Loskot

3. Soudský
4. Husák
5. Kohm
6. Krčmář
7.
8.

Černý
Šmolík

9. Střeska
10. Kroužíl
11. Slavn«

12. SuchýR.
13. Topoí Mich.
14. ČeÍvenka
15. LutOVSký
16. Vaško
17, Straka
j5, Petřmek
19. Píantl

20. Kejmar

Jméno Tým

HM
NE
CSKA
AIK
MQ
NE
MQ
MQ
CSKA
CSKA
CSKA
HM
MQ
HM
CSKA
HM
SM
MQ
NE
JP

UíkánÍ

10
12
g
10
8
12
8
8
9
8
9

11
8
8
9
4
8
8

11
9

27
28
26
22
21
15
Ií
18
13
13
11
17
14
g
io
8

15
9
g

14

22
20
12
12
11
16
18
6

11
io
12
5
7
io
8
g
2
8
8
2

49
48
38
34
32
31
29
24
24
23
23
22
21
ig
18
17
17
17
17
16

5
20
31
8

28
15
29
28
io
12
26
.3

34

17
10
.3

21
6

.28

22
4
4
6
6
8
2
4

14
31
12

4
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Oddíl AHL Kralupy nad
Vltavou děkuje: Městu
Kralupy nad Vltavou, společ-Spi

Clnostem Kralupol a Česká
rafinérskáVšem členům od
dílu AHL, kteřÍ se pravidelně
í:íčastnili nekonečných brigád

m

TABULKA 1. KRALUPOL AHL

L HBCNelahozeves 12 8 í 3 82:60 17

2. CSKALobeček 9 7 2 0 83:35 16

3.MiniceQuijoles 9 7 í í 84:29 15

4. AIKHockeyHúíka 'l'l 6 í 4 69:69 13

5. HockeyMachines 11 4 í 6 77:7B 9

6.SokolMneÍěš 11 4 0 7 63:9í 8

7. BlackRavens 9 'l 0 8 36:66 2

8. JamalcaPíedaíoís 10 í 0 9 33:101 2
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Hokejbal

CSKA LOBEčEK DVAKRÁT K!.QPÝTL, ALE PŘESTO
Jlž 31 UTKANí V ZAKLADNí čASTl NEPROHRAL
MiniceQuijoíes 13 hru.Lobečtísioddychli,neboťsejim
Jamaica Predators 4 po několika slibných šancích ko-
(2:1 , 5:1 , 6:2) nečně podařilo překonat vynikajícíhoBranky"-=Š'molík 7, Petříček 2, Vy;ětalíka.'?Ůe'za'dvÍam'i;Ó'hy"b'ÝÍoBranky - Šmolík 7J Petříček 2,
Hora,Topor, Kohm, Cerný - Baran,
Kalců, Soukup, Perman - chvilky hostujcího brankáře a sla?
Vyloučení - 2:1 bou střelou po zemi překvapil pada-SÍřely na branku - 72:35 jícího Barátha. Ve třetí části kvalitní
Predators drželi se silnějším soupe- hra pokračovala. Nejprve domácí
řem krok jen v prvrí třetině. V 6. mi- Berit krásnou střelou trefil tyč.
nutěšlijižÍíradičněbrankouBaranado Domácíchtělirozhodnoutatlačilise
vederí,' ale ostrostřelec Šmolík do více do útoku. To jim přineslo ovoce
přestávky dvěma brankami otočil ve 39. minutě, kdy Šmolík využil
skóre. V-jednoznačné druhé třetině přesné přihrávky Petříčka a skóro-
(5:1)rozhodlidomácíosvémvnězství. val.Anidomácísevšakzvedeníne-

srovnáno. Petr Černý využil aslaÍ:iší

UOIlli:IUI Uímjll í0alUuílOul d Ik

více do útoku. To jim pjineslo
ve 39. minutě, kdy Smolík

raáovali-dlouho. Za padesát-vteí'in
vyrovnal spasitel hostí, Radim
Soudský, když z úhlu po zemi na-
chytal Vymětalíka. Ještě minutu
před koncem nastřelil agilní Soudský
tyč. Snad to tak mělo být, neboť re-
míza byla opravdu spravedlivým vý-
sledkem.

Hockey Machines'y Machini
LobečekCSKA

(2:5, 1:1 , 0:2)
Branky - Ele')r, Krupa, Suchý
Střeska 3, Soudský 2, Rázka,
Lutovský, Slavík
Vyloučení - 7:2, navíc Bejr (HM) 10
min. OT
Střely na branku - 45:60
Domácí potřebují bodovat, protože
nikdy v play-off nechyběli, ale letos
jim na čtvítého chybí jíž 4 body. Proti
držiteli Petroniova poháru to však
měli těžké. O vývoji utkárí rozhodla
již první třetina. Domácí dokázali jen
snížit na 1:2 a pak šťastně vlastní
brankou Večefi na 2:3. To ale bylo z
jejich strany vše. Ve druhé třetině se
domácí pro časté vylučovárí ani ke
zkorigování výsledku nedostali. V
dresu hostů si prvoligovou premiéru
odbyl Jaroslav Rázka, který se hned
uvedl brankou a přihrávkou. Naopak
zkušený matador Robeít Suchý se
po dvou letech trefíl do Baráthovi sítě.

7
8

Black Ravens
AIK Hockey HÚrka
(3:3,0:3,.4:2).Branky-'M'aršoun 4, Čadek 3
Fousek 3, Kurdiovský 2, Husák,
Pavlíček, Dický
VylouČení - 2:1
Střely na branku - 49:49
Ve středečním duelu předposled- Hockey Machines 3ního se čtvíým nebyl k vidmní příliš CSKA Lobeček 8
líbivý hokejbal. Na Izidor Koloseu
opět namrzl povrch. Utkání bylo
proto vedeno ve velmi pohodovém
tempu, ale na ledě to snad ani jinak
nejde. Domácí sahali po bodech.
ale hosté byli na konec o jednu trefu
Iepší.

Minice Quijotes 2
CSKA Lobeček 2
(0:0, 1:1,-l:1)
Branky -'Černý, Šmoík - Soudský 2
VylouČení - 4:4
Střely na branku - 59:65
Pro neustálém odkládání utkání se
loňští finalisté utkali teprve poprvé.
Očekávaný duel nakonec přinesl ve-
lice pěkné utkárí. Prim hráli oba
brankáři. Po bezbrankové prvrí tře-
tině, ve které měli mírně navrch
hosté, se aŽ v polovině utkání stře-
Iecky prosadil Soudský, jenž nechy-
tatelnou bombou využil přesilovou

Nová ledová plocha
Ve středu 20. Iistopadu byla pásky provedli předseda čes-

oficiálně otevřena malá hala, kého svazu ledmho hokeje
na místě původního venkov- Karel Guth a poslanec parla-
ního dlouho nepoužívaného mentuTomášTepík.
kluziště.Slavnostnípřestřižení Tam.
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Basketbal

Hlavní sponzor klubu je a.s.
Kaučuk, sponzor mužů ,,A" je TES
Media, s.r.o.

Družstva BK Kaučuk Kralupy ode-
hrála o víkend 1 7. a 18.11 . mistrov-
ské zápasy.
Muži A - Ill. Iiga
Sokol Kbely - Kaučuk Kralupy
69:99

Slabý soupeř kladl odpor jen do 6.
minuty, poté se projevila převaha
zkušeností i výšky našich hráčů. V
závěru jsme mohli střelit 100 bodů.
ale za posledních 5 minut jsme dali
jen 4 body. Nejlepší střelci našeho
družstva: Bruchala 19 bodů, Skála
a Kroupa 18 bodů
Dukla Dejvíce - Kaučuk Kralupy
77:86

V pri:iběhu celého utkání jsme vedli
a zvyšovali vedení až na 74:56 ve
34. minutě. Poté jsme zbytečnou
nervozitou na hřišti i lavičce náskok
téměř ztratili (39. minuta 80:74) a
utkánÍ jsme dohráli v nervózní at-
m0sféře.

Další utkání hraje naše ,,áčko" doma
1.12.2001 se Sokolovem od 18.00
hodin a 2.12. 2001, kdy přivítají v
13.00 hodin Karlovy Vary.

Bohemia Poděbrady - Kaučuk
Kralupy 72:51
Muzi zápasí se zraněním dlouhých
hráčů, přesto se jim povedlo jednou
vyhrát na hřišti soupeře.

Mladší dorostenci - Krajský přebor
EMĚ Mělník - Kaučuk Kralupy 70:71
DDM Neratovice - Kaučuk Kralupy
67:137

Dorostenci se štěstím vyhráli s
Mělníkem o jeden bod, kde špatně
bránili,ale mírný náskok v závěru
zápasu uhájili. V Neratovicích se
hrálo jen na jeden koš, protože do?
rostenci z DDM Neratovice jsou n4
slabší v celé soutěži. Dorostenci si
udrželi první m(sto v Krajském pře-
boru.

Starší žáci - kvalifikace o Žákovskou
Iigu
Kaučuk Kralupy - BC Slaný 53:68
Kaučuk Kralupy - BK Kolín 44:53
Našim žáki:im se nepovedlo vyhrát
na domácím hřišti i když soupeř ne-
byl tak silný, aby žáci doma oba zá?
pasy prohráli. Nejepší hráči byli
Gospodinov 22 a 7 bodů, Truhlář 19
a 25 bodů, Popelka 9 a 7 bodů.

Starší dorostenci - Krajský přebor
Kaučuk Kralupy - BK Beroun 79:44
Dorostenci bez větších problémů
vyhráli nad posledním družstvem
tabulky, kde hrála celá lavička.
Další utkání sehraje družstvo venku
1 .12. a 2.12.200í- v Brandýse a Č.
Brodě.

Starší žácí - kvalifikace o Žákovskou
Iigu
BC Kolín - Kaučuk Kralupy 43:38
Vyrovnaný zápas naši hráči prohrálí
neúspěšnou střelbou po úniku na
koš a neproměňováním trestných
hodů (19/3). Nejepší hráči byli:
Gospodinov 19 bodů, Popelka 8
bodů
BC Slaný - Kaučuk Kralupy 97:56
Poslední utkání, které v případě ví-
tězství dávalo naději na postup do
finále o žákovskou ligu, naši hráči
po prohře s Kolínem nezvládli a pro-
hráli jednoznačně rozdílem 40
bodů.

Nejepší střelci: Gospodinov 18
bodů, Truhlář 9 bodů a Popelka s
Vondrou po 8 bodech.

Družstva BK Kaučuk Kralupy ode-
hrálaovíkend 10. a 11.11. mistrov-
ské zápasy.

Muži B - Krajský pFebor I. třídy
Sokol Kutná Hora - Kaučuk
Kralupy 74:86

Starší míni žáci - Krajský přebor
BK Kolín - Kaučuk Kralupy 26:30
BK Kolín - Kaučuk Kralupy 38:25
l když družstvo BC Kolín mělo výš?
kovou převahu, podařilo se našim
žákům zvítězit v 1. utkání 30:26.
Nejlepší střelcí byli:Popelka 6 bodů
a Tondr 6 bodů.

V druhém utkání došly našim hrá-
čům v závěru síly a prohráli 38:25.
Nejlepší střelci byli: Popelka 6 bodů
a Krejčí s Petříčkem po 4 bodech.

Mladší mini žáci - krajský přebor
Kaučuk Kralupy - Berqun 18:48
Kaučuk Kralupy - Beroun 16:59
Nejmladší naši žáci ročníků 91 až
93 sehráli další dvě utkání doma s
Berounem, které promáli. Naši mini
záci hrají soutěž popivé o rok star?
ším soupeřem, kde z(skávají zkuše-
nosti, aby v příštÍ sezóně mohli
dobře reprezentovat náš klub.
Basketbalový klub Kaučuk Kralupy
Vás zve na mistrovská utkání na?
šich družstev do sportovní haly u
kiytého bazénu.
Přijd'te povzbudit naše mládežnická
družstva i družstva mužů, která hrají
nejvyšší soutěže v rámci středo-
českého kraje a Ill ligu!!
Muži A - Ill. liga, hrají na domácím
hřišti až 1 .12. a 2.12.2001 s druž?
stvy BK Sokolov a BK Karlovy Vary.

Motl Josef za BK Kaučuk Kmlupy

Střelci
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volverem či pistolí, jedna ze
soutěžní disciplín - big bore pi?
stol - se střílí na 100 či 200
metrů vzdálené kovové silu?
ety. Na snímku zleva jsou ús?
pěšní reprezentanti našeho
města J.' Škvaro (6. místo v
ČR), A. Hradilová (2. místo) a
její manžel T. Hradil
(3. místo).

(ain)

Republiková soutěž ve
střelbě na kovové siluety
CZMFFA, tzv. malý pohár, jíž
se zúčastňují také zástupci z
Kralupska, se skládá z devíti
disciplín. Čtyři z nich jsou za-
měřeny na palbu z maloráž-
kové pistole, dvě další se
týkají střelby z malorážkové
pušky, v následujících dvou
se soutěŽí s velkorážním re-

PLAVECKÝ BAZÉN - CUKROVAR 1089, KRALUPY NAD VLTAVOU

PROVOZ BAZÉNu
po 13.00-16.00
ÚT 1400-16.00
ST 6.30-7.45

6.30 - 7.45

Č:T
PÁ
SO
NE

13.00 - 17.00

13.00 - 1 g.oo

10.00 - 21 .00

9.00 - 21 .00

PROVOZ SAuNY
PO 15.00-21.00
ÚT 14.30-2130
ST 15.00-21.00
ČT 15.00-18.00

18.00-21.00
SO 15.00-21.00

18.00

18.00

15.00

19.00

15.00

20.00

18.00

20.00

muži

Ženy
muŽi

Ženy
spoleČná
muŽl

20.00

21.00

is.oo

21 .00 lichý týden v roce
18.00

21 .00 sudý týden v roce
21.00

21.00 Provoz o svátcích
Bazén

24.12.200í - zavřeno
25. - 28.12.2001 - od 13 do 20
hodin
28.12.2001 - 10 - 21 hodin
30.12.2001 - 9 - 20 hodin
31 .12. 2001-1 .1 .2002 - zavřeno
od 2.1 .2002 normální provoz

Sauna
24.12.2001 - 1.1 .2002 - zavřeno
od 2.1 .2002 normální provoz

]
Případná odpověd' do redakce

I?l Žena 28 let hledá práci v
Kralupech nad Vlt., pouze na
ranní směnu (nejépe od 7.00Ine%p?

nl
SOu i
+lP xk.

do 15.00 hodii
chemiqk?Q,Vzdělání
B - nabíd-práce na PC,

něte. Tel. 0205/723 634 nebo
0607/556 313

l
PRODEJ
Cl Prodám nebo vyměním slunný

v Lobči zadružstevní byt 3+1 v Lob
menší. Tel. 0723/764 604menŠí. Tel

ů Prodám tři velké a dvacettři ma?
lých stavebnic LEGO a LEGO-
TECHNIK, pěkné jednouŤECHNIK, pěkné
sestavené s návody.
Tel. 0205/ 723 756avečer

RÚZNÉRÚZNÉ
CJ Hledám pronájem garáže na

ízkostituto zimu
zastávky Modrá hvě;
Tel. 06Ó6/441 544

Soukromá inzerce

ů Hledám externí spolupráci s
projekční firmou n:ebo'proiek-
tantem. Mám VS, obor pozemniranÍem. Mám VŠ, obor pÓze-mní
stavby a konstrukce - projekto-stavby a konstrukce
vánÍ PS.
Tel. 0605/263 869

Cl Potřebuji doučit francouzštinu
Tel. 0606/ 441 544

přítelkyni pro 50/IE!1
o poustevníka.

[] Hledám přítell
vousatého poustevníka.
Zn.: ,,Zijem, tak si užijem".

W€YAAj%l PramMšek ;z?
M P-S 0 r'vi s?
Ele»«troslužby - práce speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy veřejného osvětlerí

osvěUeni hal a venkovních prostor
Elektromontážní práce
- elekíroinsíalace rozvodů venkovnich : vniffnich y '?l" '? ,1Zemnía výkopovépráce 91llll'?',l,l
's-aí"-adiai'aŽa'.'í'íící-'ň6-oi-i ---.-.a--h i- --a-í...-.a. M"'. -li"'?*3ffl,Pronájem velkoobjemových konteinerů

- pm odvoz stavebni suti, zeminy a jiného odpadu (1 0m3)
Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m

beXpečné'a rýčhlé číštění a nátery akapu, Opravy sitřech, kOtnínů, fasM a pOd.
M«:?nl' a ?r?'Xa'dní !?rl}u% Xllla'?" n€l?2?čn5?'h a W]fCJ}' l lallíl n«lpfl"I??ýl«-Ťl rlnl'!'?ó?

Teleíon:KONTAKTuJTE NÁS!Te?lefon, fa.x, íeieron:

0603 - 45 76 20záznamrík: ::8Uš H48 :,,E aU0205 - 727 053

F

íF!
S,:o)

* KRALuPY
P!NNY aAARKET t patm
tel.: 0?;m5rl2 23 03

d

7, '/
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VELTmj8Y
Alešova 29al
tel.: 02]f»5r78 10 97

www.modni-mix.cz

TEXTIL ODÍVY
dětské, dámské,

pánské

ÍňPÓN PRO BEZPLATNOU SOUKROMOU NEKOMER(,NÍ INZERCI l
TEXT:

TELEFON NEBO ADRESA:

Tuto část prosíme pačlivě vyplnit. Pokud neisou ílldaj5. obsaženy Y textu inzeííátu,nebudou zveřejněííy. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon).
Jménoapříimení: Telefon:
Adíesa: Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLAThlOST DVA MĚSÍCE
Kupóny zasílejte na adresu rÍidakce Zpravodaje

flSPEKTí-íu s.r.o.
účETNí A DAŇOVA KANCELAŘ

Přejeme všem čtenářům klidné, šťastné a spokojené Vánoce a
mnoho úspěcM v profesním i osobním životě v roce 2002.

Děkujeme našim klientům a partnerŮm, že rok 2001 můžeme
považovat za úspěšný, a doufáme, že v této úspěšné spolupráci

budeme moci společně pokračovat i v roce následujícím.

mgr. Martin ŠTĚPÁN
DÁŇOVÝ PORADCE
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l Příjem zakázek 24hodin denně. Tel.lÝax: 0205 / 727 052 míhila ť'llin" 666 40411

Samolepky. Bezpečnostnítabulky. Vizitky. Světelná reklama.
- výroba řezané reklamy z kvalítní folíe určené pm polep vývěsních štítů, výloh, i

stml.zařízení, automobilů,motocyklŮ, atd. . l

- náp}sy a malby na fasády - ruční línkování auto a moto veterinů

- výroba, p.lastíckých reklam z birzených PVC desek o tlouM» 8 - 30mm
(písmena,-Ioga, postavy,

'birzených
í, atd.)

- nápísy a malby na autoplachty a transparenty x PVC, pmváděné barvou
- nápísy na látkové transpareríty, tríčka, momérky, atd....
- laminace dokumerítů, vízíte.k, atd....

e-mail: f.í ?i.rk,7rvffasr«i'uA]e a aší:e!té rtffa«ý,

Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

Každý měsíc
2 hodiny plavání zdarma!

Další příspěvky na:
CViČenÍ, masáže, Saunu

antikoncepci
školy v přírodě

očkování proti klíšť. encefalitidě
fixní rovnátka

pobyty u moře pro děti alergiky
a další.

Dárek pro nového klienta:
4 hodiny v bazénu zdarma!ímainy

Bližší informace:
Každý čtvrtek 14 - 16 hodin v KaSS Vltava

www.zpma.cz, e-mail:info@zpma.cz

4 1271

n
Wl

LENKA SLABA
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice,' V sadech 503
tel.: 0'205 79 10 44, 0793 990 479

př0em a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 15.30 - 18.00 hod.

yAssa«»čsí N&aíDK&
* Počítače Comfor - od levných domácích

počítačů až po výkonné servcry
* Počítače Triline - pro počítačové Sítě

malých a středních ňrem
4
T * Počítače Diderot - pro výukové
!

! T-W
,,'T "

programy, sofhvare pro ty'to počhace je
dotován z programů EU

* Široká škála moiostí připojení k síti
INTERNET

ůe?o? l@a5eobmpa 100, Krab?í? V?o*osrayzaar?v, -o'ůi?á?ňž

4?
u T

L
Ť

l
Ť

Iníen'íetové stráí+ky Mísíního sdružení ODS
Kralupy nad Wíavou

Y
ODS

www.kralupsko.cz/ods

20 0SCH ČR Kaučuk
Kralupy nad Vlt.

hledá

pro své rekreační
středisko Valdek

u Rumburka

1
KINO VLTAVA

přijme
od ledna 2002

na dohodu

pokladní a
2 uvaděčky.

Informace na tel.
727 827

í

I

provozovatele
- nájemce nebo kupce

Základní požadavky:
smluvní cena pronájmu
závazek rekreovat členy
ZO OSCH ČR Kaučuk a
jejich rodinné příslušníky
zajiŠtěnÍ celoroční správy
střediska

Písemné nabídky adresujte:
ZO OSCH ČR Kaučuk,
0. Wichterleho 810,
278 52 Kralupy nad Vlt.
e-mail: PolakL@kaucuk.cz

NovaJ@kaucuk-cz

Uzávěrka lednového Zpravodaje

je 19. prosince.
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Sj«hzdový koxpltí (bo-ry, lyžt, holt) - od 70,- Kč/dtry
Btžícký koxplír (boíy, lyží, holí) - 60,- Kč/dcx

«czí«vúcí sjízdovýc!, sjízdových
cú«virííqových, b?žíckýc! lyží A sxowboúí?dů

sí?izovAxí, bí?ouštrví, worvrAz?

oíív*íxo dííyx? od 15;.00 do 18.00 hod
T(1. 0608 174 }29

:",:a',:",: '-" :í:=?.w? ŘAMJ vbú;s v Krabap*oh nm "affi-"ů 974 Náklad 2ffl) kusé. +-«? ped h í. MK (JR E igx8ídlo recb»kae KašS nárn J 8eíferta 706 Krakipy nad Vhavou, tel 0206/727€ž7 faa 02«W723«š@4 e-mail kas+s@k'alvpy C2
;?"nW@ ,,ě, ,":'.:::'.:?.?:a- WpF?:a,MíjPa.výF%ml= 2'-!."...-?262, ťgo?7??k Pkgíoď Kasseí? Marcsla %mdnákmaylJ::hi4a rin"?ímeo'-,:2 anW?mh?nasti ,"?eniaa 7á?.. redabíaí rady za úse? Bpr4mmm axapomi*?ainw'i přmpěvM

Peč? sazba: &L, Mta'žmy md-Wt?vou. ?'isk: %»H s. r. aZmba pro@aríu Ka&'í a Maw ?va vyhm.e?. Vyšlo ;a8.-b'kípaó-2?Ta

Česká obchodní
firma

přijme
nové pracovníky
tel. 0723/475 989

f V ů V

UVEQY, DUJCKY
Helena Kočová

Celoživotní program
na možnost získávání půjček

Kreditní karta zdarma

Možnost spolupráce
Tel. 0205/ 784 004 nebo

0606/581 723

%l ff

CESKA
%l%l

POJISTOVNA

Finančně silná pojišťovna s přednám postavetím na tuxemském trhu
nabizí

- pracovnf uplatnění v oblasti prodeje produktů
- příležítost změny kvalifikace
- výdělek v závislosti na výkonu
- vlastní plánování pracovní doby

Předpokládáme: SS, VŠ vzdělání, vlastní automobil
Kontakt: Česká pojišťovna, a.s. Region střední Čechy

Ing. Jana Reháková, obchodní ředitelka
Tel. 0206/6 15 366, e-mail: jrehakova@cpoj.cz

Koloniál Anna

v ulici 28. října 237

Kralupy nad Vltavou -

Mikovice

přijme

prodavačku

Nástup 2. Iedna 2002

Telefon: 0205/722 800

"' JAROSLAVAHAJTUNOVÁ "
Ú'ČETNÍ PORADCE - VEDENÍ [JČETNICTVÍ

nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vlt.
Tel./fax.: 0205/727 487, mobil: 0607/585 186

e-mail: v.hajtun@worldonline.cz

nabízí zpracování
' veškerého účetnictví včetně účetnictví pro společenství vlastníků '

" mzdy ' personalistiku ' poradenství ' rekonstrukce účetnictví "" účetní dohled " účetní revize ' cestovní příkazy '
"'ao*

" daňová přiznání ' veskeré administrativni prace
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KOČÍ LADISLAV
REVIZE VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

(parnr a kapalně kotle, tlakové nMoby stabilnů
POŽÁRNÍ OCHRANA A 80ZP
(školenr, vedenr agendy a další) 

MEŘENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
a průce s trm spoiené

INSŤALATÉRSKO TOPENÁŘSKÉ PRACE - ÚDRŽBA

'Ladislav Kočí, Zlosyň 37, 277 44 Vojkovice
tel. 0607/755 040 od 7.00 - 17.00 hodin


