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Nabízíme
zajímavou próci, sociólnl jistoty a schopným možnost posjupu
ve ťunkcích. Uchazečům s praxí v ochranných službóch poskytneme
O aO Pmlía 'J, uartovskk 100, tel. 0;JM Ol 22 0ů
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Soukromá firma
M. Žambůrek

Slarosli slarosty na téma:

ZelFruet

Có se v Krampech n. Vll. v'r. 19@3 podařilo i nepodařilo a co ctmlá 'radnica" v roce 1994.
Zhodnotit uplynulý rok a vydcnout si předsevzetí a
cíle v novém roce by nia každý, kdo o fivotě alespoň
trochu přemýšlí. Frází o úspěšícb a nezdarech 'budování
naší společnosti' jsme si všichni spola%ě uffili až dost.
A co dnes? Dost občanů ještě stále přemýšlí a ;ďje jako v
minulé době. Nejhorším pozíistatkem 'soďalismu s perspektivou komunismii' je stále značná devastaa; mor'lky
a vztahu mezi lidmi. Historický 'skok zpět od socialismu
ke kapitalismu" se nedá uskutečnit m 4 roky. Např. v

nemůže plnit "radnice'.
Nemalé a obdobné problémy řeší již 3 roky městská
rada, městské zastupitelstvo a mají je i jednotlivé oďbory

sousedním Rakousku "v obecním «iomě'si nikdo nedovolí

a) Co se ve,Vašemu odboni v r. 1993 podafilo pro

Nabízí soukromníkům,

neplnit své povinnosti n4iemníka protože majitelem zal
jištěný a zap}acený úklid spol. prostoi domu by se

závodním jídelnám a restauracím

velmi znatelně musel promíhiout v ceně nájeínného.

město a jeho občany zajistit?
Jb) Co se v r, 1993 nedařilo a proč?
c) Co mohou občané Kralup očekávat v r. 1994?

Vojkovice
Velkoobchod ovoce - zeler3ina

(Neplatič nájeínného by se i se svýrrú zbývajícími a
exekutorem nezabavenýíni věcíni ocitnul do 4 měsíců
"na ulici".) Vyřešení všech nahromaděných problémů

odběr zboží v sotatimentu ovoce - zelenina, nápoje

města očekává velká část ?anu 'od radnice" pokud

mo;axo o?tě a nezajímá jí co m? vyřešit samo-

PrOVOZní dóa:
6,30-16100
16,30-'18,00

Nabízíme v dohodnutých termínech i rozvoz zboží na místo.
Možnost telefonické objednávky zboží na tel.: 0205/23 590.

( u městské hasičárny doleva ).

nadále však nabízí

EKopírování do formátu A3 okamžitě, velkoplošné kopírování do formátu AO do pěti pracovních dní
BBarevné kopírOvám do formátu A3 maximálně do týdne
5a Tisk svatebních o:?námení

S Výrobu vizitek
6a Počítačovou sazbu a expresní černobílý tisk do ťormátu B4
[čVýrobu razítek, a to jak dřevěných, tak samobarvících razítek značky TRODAT'

Otázky zněly:

Ze sedíni oďborů Mě'[J v tomto Zpravodaji uveřejňuji
odpovědi tří vedoucích, ostatní budou zveřejněny v
únorovém čísle. Od svého zárněru připravit, zveřejííit a

Il

l
«

vyhodnotit anketu pro občany jsem zatím z časových
důvodů upustil. Občanům, kteří chtějí skutečně svému
městu pom«xi připoínínám, ů cesm na 'radnici' mají

v$otevřenqu a b se svýrni kon)crétnimi náměty,
připomínkami, stíiostmi a pod. nemusí čekat na
veřejné zasedání městského zastupitelstva.

HýsJ'md R%i starosta města
«

a) Byla provedena plynofikace ulic: Horymírova, V
Zátiší, Vltavská (část ul. Ke koupališti), Ke hřbitovu,
oblast kolem Lidového náměstí a U hasičárny.
Byl dokon%n a zprovozněn výdejní sklad Propan-butan
a vodovod Zem&hy, vč. velké části kanalizace.

Byla dokončena kanalizace In. et. v Hostivítově
ulici, rekonstrukce kornunika« vč. odvodnění a
veřejného osvětlení Kaplířova ul., výstavby im.. sítí a
komunikace pro rod. řadové domky v Hybešově uliď.
Byla dokončena dostavba bývalé komplexni bytoÝé
výstavby, tj. 18 bytů na Cukrovaru a distribuce D2 u
kostela.

Byly provedeny kabelové rozvo«ky NN pro RD v ul.
Okxa5ové a OlbrachtoÝě.

Celkové náklady těchto prací z 80ti milionového rozpočtu
města za rok 1993 představují výši: 22,5 mil. Kč.
Dále bylo zajištěno zpracování dvou územních plánů pro
zóny Lobeč a Centruín a předprojektová pfiprava (vč.
výběru staveniště, projednání a výběrového řízení) pro
plánovanou výstavbu akce "Penzion pro důchodce" na
zaMjení v r. 1994.

Byla zajištěna pro3daová dokurnentacepron&olik
akcípřipravovaných pro realizaci v roce 94, a dále.
(Např. plynofikace Růžového údolí, ulic 28. října, Velvar-

plánovanou výstavbu plynofikace Růžového údolí, ulic 28.

mjna a Velvarské a to z důvodů nedostatku fin. prostředků
pro r. 1993.

Nebyla provedena rekonstrukce komunikace ul. Ke
studánce a to z důvodů časových vazeb na pokládku
inž. sítí (plyn) a i fin. prostř?. Nepodařilo se (vlivem
počasí) dokončit komunikace a chodníky pro rod. domky
(imlované) v Hybešově ul.
Nedaří se u některých majitelů - vlastnflďi domů docílit
toho, aby dbali o řádnou údrzbu a vzhled svých nemovitostí, ačkoliv to mají přímo ulo;ženo stavebním zákonem.
c) Rekonstrukci ulice Ke studánce, plynofikaci
Rážového údolí, ul. 28. října a Velvarské. Zahájení
prac'i m plynofikaci ul. Pražská a dokončení kanalizace
/In. et./ v Zeměchách. (Akce jsou podíníněny uvolněním
fin. prostřeáoi z rozpočtu města.)
Občané musí pochopit zvýšený tlak na vlastníky
nemovitostí (v rámci stav. zákona) za účelem zajištění
jejich rádné údr'by a tím i zlepšení vzhledu města.

I

se přestěhovala do nových proston:i v Horymírově ulici

rozh«xlnutími MR a MZ.)

2. Vedoucí odboru soc. věcí a zdrayotnictví
Světlana Hofmanová.

ské a Pražské.)

a) V průběhu roku se začala jealizovat dlouho slibovaná
výstavba pe'nzfionu,pro důchodce, byla vyvinuta maxiítíální
smha o vybudování stanice rychlé záchranné pomoci,

b) Nebylc ínóžné v ťomto roce zahájit ani dokonč:it

která by měla fungovat od 1.1. 1994

l l

ffi

Firrna

poudal jsem je o Ýelrni stručné odpovědi. (Připomínám,
že v oblasli ?osprávy je činnost odborů MěÚ fizena

Odpovědi na otáxkW.
1. Vedoucí odboru výstavby A. Vrba.

E'l Expres Print5;'

o'tkky, které jsou ve smyslu názvu lednových "starostí" a

3
l

Po - Pá:
Neděle:

správa, co státní správa, jaká je kompetentnost a jaké
jsou povinnosti 'fyzických a právnických osob půsoMcích
-na území města apod. V Dánsku jsem poznal, h městská samospráva řídí a ovlivřiuje na svém úzeníi úplně
všechno, mimo státní pošty a ťleznice. V Kralupech mohu jen s trpělivostí (která mne už někdy zákonitě opouští
a dost duševně i fyzicky unavuje) urgovat, připomínaI
zjišt'ovat apod. r?orodé povinnosti, které nemá a ani

MěÚ. Vedoucím odbom MěÚ v Kralupech jsem ilofil 3

i
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b) Převážná většim práce ' odboni spočivá ve vyplácem l je, í dík7 této iniciativě docMzi k postupnému čištění
sociálních dávek (státní správa). Přes vešketou snahu se l vzduchu, který všichni dýcháme. Pro větší informovanost
nám nepodařiio uskutečňovat kontrolní činnost tak, jak l obyvatel v této oblasti se konečně podařilo v samém
by kvalitě práceodpovídalo. Stoutokontrolníčinnosti l závěm roku zřidit na odboru stanici pro pfijem
aktuálních informací o kvalitě ovzduší z centrální
pomáhala i komise sociálně zdravotní.
c)Změny sevSůCiálnípolíticeOčekáVají Vpříštimroce l moxúŇorovad Sítě. Pr0 měst0 má tentO faktvýzflan[l

0 čem se radí radm

veliké. Doufám, b s ?ním využitím výpočetní l především v tom, 'žx,- budeme moď operativně reagovat
techniky vše zvládneme.

B změny y ?ch pro rOZptyl škodlivin v ovzduší ;

vb obyvatele města infonnovat o případném z-horšování

a) (?r byl zřízen v únoru tohoto roku. I přes poměrně,
krátkou dobu svóho trváni se dle mého názoru podafilo
kromě výkonu státní správy pro město a jehc obyvatele v
této obiasti poměrně hodně učinit. Především se dafilo
udržet stoupajici trend v kvalitě ú? městské zeleně.
I když i v této oblasti občas něco zaskť"palo, ?ze fici,
ze ve srovnání s léty minulýíni je posun v p&'i o zeleň víc
než znatelný.

Okvalitě omluší si nelze dčlat zbyteč:né iluze.
Jednou z možností, jak stav v této oblasti zlepši? je
přechod na ekologický zp'usob vytápěni obytných
domů. Na př"sphky pro obyvatele, ktefi se rozhodli
pro hito změnu, bylo vydáno z rozpočtu města 850
tisíc korun. Na ú'&jueré se i?edem k nedostatku

I

kábme zabránit jejich vzniku. Tírnto problémem se
chceme intenťvně zabývat v příštím roce. Budéme však
potřebovat značnou spolupráci té "rozíimnější" části oby-

I
l

av'atel.

c) Kromě toho chceme sr pfišffm roce še zkvalitňovat
péčioměstskou zelóň a progtammě roz!iiřcvat její
plochy a rekonstrnovat dle potřeby poshipně jednodivé
prostory.Dálebudeme podporovat stejným zp?m
jako letos přechod mekologický zpffib vytápění"í> to
znaínená, ze bude zachovánaíniniínálně stqinávýše
přísphM na tuto činnod. Budeme dále usilovat o
zvýšaií stavu informovanosti občanu o vcškerém dění v
oblasti "jovo?o pmstředí vče(ně sníorma«:z o. stavu

l
l

I
I

Městský úřad v'7'atupechnad Vltavou žádá všec!iny majitele a uživatele vývěsních skříněk (tzn. politícké

l

?

strany, zájmové a sportovní organíza» atd.), aby svoje sŘříňky óznačili názvem majitele nebo uživateie, ,al
nahlásm 'počet a umístění svýcŤi skříněk nejapozŇji do 3t1. 1994 na odbor sluŽebJ školství a kultury MěÚ.
l l
a

l

5 Městský úřad žádá občany, kteří maji podanou žádost o nájem bytu u městského úřadu
(dříve mčStskéhobytového?), abynejpozději do 3). ledna 1994 písemně potvrdili na adresuměstského

Zápotockého ulici

0 souhlasi s vybudováním vodovodního řádu na
Palackého náměsh

neučiní ani na výzvu městského úřadu, bude vyřazem z evidence. Tato povinnost vyplývá z iióvely w{=stské vyhlášky

o hospodařei s byty.

budouv potřebné výšikdispozici

* s dalšími kroky v řizení k přechodu vlastnického práva
naměsto Kralupy n.Vlt. k domu čp. 934
(nemomce) a čp. 686 (poliklinika)
0 s vypracovánim konkurenčmho privatizačního

projektu-celé budovyčD
MZ schvaluje

pronájmy nebytových prostor.

Vltavou ve výši 3.800,- Kčl?]tok. S tím, že tato
částka bude projednána s jednotlivýíni obecnírni úřady.

0 příspěvek na neinvestičm náklady ZŠ y Králupech nad

USNESENÍ vyplývajíď ze zprávy komise ustavené MZ
k provedení výběrového řízení 'Komplexní zateplení

@ ulofila MÚ vyhlásit výběróvé řízeni na obsazeni ňinkce
ředitele organizace pro správu bytů

0 vysÍechla informace o převo«iu horkovodů do majetku
S-P- Kaučuk

obytných domů v majetku města".

MZ schvaiuje
* činnost koínise ve smyslu předložené zprávy
@ uvolnění čásíky 330 tis. Kč, na pokr5rtí nákladů firmy

0 vyslechla zprávn komise na zateplení bytů
* souhl4sí s osvobozením kralupských středních škol od

Montako

placení poplatků ze vstupného m maturitní plesy
@nesouhlasí s prominutírn penále v5ríněřeného z
nedoplatku dislokačního poplatku podniku 'Mlýny a

MZ ukládá

Mimořádné jednání Městského zastupitelstva
v Kralupech n. Vlt. 'ze dne 6. prosince 1993
Miínořádné mse«'JArú svolané v prvním prosinoovém
týdnu řešilo finanční a ínajetkoprávní záležitosti města
a zprávu komise o zateplení obyíných domů.

domechna sídlišti Lobeček podle návrhu a s
následným íazenimdo rózpočmr. 1994
* se zvýšením nákladů m dostavbu distribuce 'D2" provedení dodatečně pomdovmiých víceprací ve výši
l

*s poskytnJm příspbku KÓDK ve výši 20.000,Kč z mimorozpočtových zho5'ů, pokud tyto zdroje

Dále se městská rada zabývala odměnaíni ředitelů
příspěvkových organizací města, bytovou situací a

Výtah z usnesení z tohoto zasedání:
MZ souhlasí,
0 s provedením oprav havarijního stavu stoupaček v

úřadu, zda jejich žádost trvá a nahlásili-případné změny, které v době od podání Mdosti-nastaly. Žádost těch, kieří takto

4

č.p. 643 štejánikova ul. bytovému družstvu
0 souhlasí s přemístěním plaMtovací plochy v

o finančních zále:Etosferb a investicích.

I

Mgr. Pavel Rynt, starosta našeho města, děkuje všem, kteří mu zaslali vánoční a nóvoroční 51áhopřání.

0 soukk>ň se zvýšerúm ceny za svoz odpa? ?x týdně u
kontejneru za 3000,- Kč a 2x týdně za 5000,- Kč
0 souhlasí s vrácením nebytového prostom v domě

Městská mda také jednala o situaci při úklidu města,

stav těchto skříněk ye městě.

ve vélké zasedací místnosti MÚ.

1994

těstárny' Kralupy.

Nenahlášené a neoznačené skříňky budou během února 1994 sejmuty. Dúvodem tohoto opatření je neuspokojivý

Veřejné zasedárí měostského zastupitelstva
se koná v pondělí 24. ledna 1994 od 14 hodin

Městská rada

- Městská rpda

evzduší.

?

0 s uvolněmm maximálni záčtovatelné č:ástky 30.000,Kč na vydávání kralupského Zpravodaje v 1. čtvrtletí

Zpráva z městské rady konané dne 2.l2.93

l

prostřeóíi v řoxh'aS yoce již modostalo: těm hude
příspl%čk vypžaws. Nhe.m m$íce i?. Podstatné však

I

l

zemědělství M. Junek.

stavu.

b) Jedna z věcí, která se odboru nedaři řešit, je neutěšei
stav v oblasti nepovolených sklkslek. Přes některé dílčí
úspěchy je nejen nestačíme likvidovat, ale ani nedo-

I

3. Vedouď odbóru životního prostředí a

Zpráva z městské rady konané dne 25.1l.93

188.580,- Kč

@ finanční komisi akceptovat požadavek na finanční
prosde«ky v letech 94-95 ye výši 10 mil. Kč ročně,
nutných na zateplení obytných domů v mjetku města
* MR, vzhledem k nehospodárnému jednání, udělit
max. moié finanční akádrové postihyodpovědnýín
pracovnmoun a zajistit še'tření kontrolní komise nebo
jiných orgáM státní správy'

-0 -MR zpmcovat organizační ř"d MěÚ včetně fizených
organizaCÍ

* výběr. komisi pokračovat v práci s pmiím cflem
přípravy obchodních smluv na zateplení domů
MZ uklá4á kontrolní komisi
* přešetfit provádění schválené hosp. činnosti MBP
* přešetřit účtování nákladů na investice měřeni
MZ ukládá finační komisi
0 kontrolu hospodaření MBP

Celé usnesení MZ ?ze přečíst na všech vývěskách MěÚ v
Kralupech n. Vlt.

* s účelmou dotací pro TJ Kaučuk z rrúmorozpol5tových
zdrojů ve výši 200.000,- Kč na činnost oddílů ínládeže

Teahnickě služby upozorňují své zákazrúy, kteří
vlastní popelníci a Je jim odvážen domomí odpad, í po
obdrženísloknkyna mk 1994, nebude-li tato do 14ti
dnů zaplacena, bude jim popelnice odebrána. Ti, kteří
zaplatí, bude jm ? na popelnicl nalepena známka. Tírn
budou odlíšeni platící od neplatících. Známky budou
vylepovány v prúběhu mesíce po zaplacení složenky,

P«;t,, H?
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Sexnam časlých neplaličú nájemného

€maívf)gíg

registrovaných v Městském bytovém podniku v Kralupech nad Vlt.

k30.9.l993

0 V pořadí již 70. sázková kancelář s.s. Fortuna byla otevřena 24.listopadu 1993 v 15 hodin právě v našem městě.

jmáno

Nachází se v-areálu nákupního sířediska Říp a hned oto odpoledne zde bylo uzavřeno 80 sázek. Jde o kurzové sázení, kdy

Kč

adresa

sázející si vybírá z nabídky (uvedena na tabulích) určitý zápas, vffidí tip a když uhádne, okaínžitě zná svou výhru. 15% z

Henig Petr
Charouzek Václav
Kaliášová Alžběta
Kubová Venuše
Kunzová Iveta

Lanyi Petr

Boř'ivojova 833
Předmostí 701
Cukrovar 1065
Dr. E. Beneše 608

Liška Stanisiav
Marek Zdeněk
Niková RŮžena

Přemyslova 1050

Ponocný Stanislav

Dvořákova 469
HŮrka 1039

Portašík Zdeněk
Pribulová Věra
Svoboda Vladimír
Toman Martin

'. eplý František
Tomšů Růžena
Votoček Zdeněk
Vaněk Miroslav
Venerová Alena

Vespremi Pavel

Dr. E. Beneše 603

Přemyslova 347

Přemyslova 890
Přemyslova' 1049
Cukrovar 1065
V zátiší 1003
Předmostí 705
Vrchlického 526

Přemyslova 890
HŮrka 1059
t-IŮrka 1056

l

Dvořákova 468
Předmostí 702
HŮrka 1059

2.326,1.162,1.740,4.310,11.786s6.376,2.876,16.282,14.029,16.348,11.672,3.441,3.348,9.154,2.369,18.862,10.470,10.7615.759,say,2.643,14.111,5.220,-

l

Fiala Jiří

3.349.-

* V loňském roce Kruh přátel Prthy při Kulturním a společenském středisku v Kralupech nad VIL
uspořádal pm své č'leny i ostsitní veřejnost 7 zmjímavých akci Sezónu začal exkurzí do Rudolfina, které bylo
znovu otesrřeno po rozsMM rekonstruka. Zájemci se dobře bavili na představení Niiyj Novgorod v Semafom. Velký
zájem byl o exkurzi letiště Ruzyně, stejně jako o vycházku do chráínu sv. Víta a prohlíúu Praž5kého hradu. Své

přiznivce ínělm i prohudka nově rekonstruovaného areálu Břevnovského kláštera nebo hotelu Prahá. V prosinci si pak
členové KPP prohlédli prafmké vánoční výsmvy. O nově připravených akcích tohoto zájmového sdnizení budeme
informovat v dalším čísle našeho Zpravodaje.

l

Rybova 903

Dvořákova 466

l l

Dryák Jiří

Přemyslova 890

l j

V zátiší 1 003

l

Dndová Hana
Durdoň Milan
Dunko Zdeněk

3.466,8.036,15.214,-

l

HŮrka 1045

l

Tomkova 489

Bukvaj Jiří

* Na veniisáffi výstavy T,adislava Knntoše účinkoval Jaromír Pšánský. Tento mladý umělec, rodák z našeho města,
íná za sebou nejeden 'iunělecký úspěch a jistě o něm ještě v budoucnu mnoho uslyšíme. Za ten největší ?ze považovat
jeh0 10ňské vítězStn V 25. ročníku MemOdní rOzhlaSoVé Kutěže mladýCh hudebm COncertino Praga. Bmvurní
výkon přednesl ve hře na flétnu. Zahrál skladbu Silvie Borodové Léthé. Soi;těž je anoriymní. Hudební výkony se posuzují
bez toho, h by porotci znali jméno soutě&"bp, proto vMy zvítězí jen ten nejlepší.
* Zcela zaplněný velký sál SD Vltava sledoval 10. prosince 93 shidentskou akademii, která byla uspořádána u přflefitosti
oslav 70. výročí založení zdejšího gymnázia. Slavnost zaMjil řediter školy ing. Tomáš .Hrubý, který vzpomněl historii
Dvořákova gyínnázia, ale hlavně zdůraznil jeho poslání ve smyslu myšlenky J.A.Komenského 'Cokoliv se ve škple dělá,
musi slouzit zivotu . Starosta města Mgr. Pavel Rynt předal reiteli šk;oly Pamětm medmh J. Holuba a pote nasledoval
program, ve kíerém se představili studenti a navázali tak na tradici hudebních a literárních večerů.

I

Beneš Josef

l

čistého zisku Fortuny bude zdaněno ve prospěch našeho města.

&l:
:
.r'«
?

k30.llfl993:

l'ké'í

Kaučuki s.p. nabízí k odprodeji
náhradní
dílyprO
pro autOmOolly
automobily:
iahradni dilý

škoda 123, š íss, š íos,

Volha, ŽigulÍ 12, Avia, V 3 S,

%'
r.
':.l

=?!

,41

Th.?'-? 7,,-:-,:! ?. '%-? "ra»+/0-'j,

.';'% 'Q -;j
'z.B.
i?.. .g

Bugajevová Marie
Balážová Božena

čeháková Eva
Davidová Jana
Durdoňová Anna
Horváth Jaroslay
Hudeček Miloš
Chadima Petr
Janda Jiří
Lisa Zdeněk
Nesměrák Josef
Osadník Milan
Pechač Ivan
Slivka Roman
Smetana Karel

šafaříkova 742
Přemyslova 890
Masarykova 613
Družstevní 688

Přemyslova 890

šafařÍkova 919

Přemyslova 890
Přemyslova 654
štefánikova 874
HŮrka 1033
Dr. E. Beneše 602
Havlíčkova 900
Cukrovar 1075
MládežníkŮ 672

Přemyslova 881

celkem:

5.915,3.064,21.476,11.925i8.753,4.919,2.038,3.788,zí.«e,10.465,s.zye,.
3.149,
28.760,18.013,-

4.d14,-

358.770,-

l Jlt' ;fi.. l .

?

T 148, MT, Liaz, ARO 10
B!ižší inforrnace sdělí

útvar zásobování pí Kábová,
tel. 0205/712360.

l', Satelitm komplety 1«ž od
6.200,- Kčl
ASTRA, .,
AMSTRAD, LASAT, ..
PACE 800 a iiné.

RjÁ»k,KŘ8A&«Y
GRAMOFONY,
TVíWDEA SAT
í51

Barevné televize PANASOCIC, SONY a další.

Videorekordéry,
videopřehráveče. . @ ' Montáž SAT a TV antén. íaaaaa»

Inforrnace a obied
štefánikova 643
278 0l Kralupy n/Vlt.
tel.(0206)22 313

#.lillQ)uJl'-" " !'gX;w'l m'Jí ll
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Krátké zprávy z Kralup a okolí

úd&

?

?'

0 Rekondiční cvičení pro diabetiky

e) finanční výpomoc sociálně slabým studenůn

Svaz di? zahájil v minulých měsících
rekondiční cviěení v laalupském plaveckém bazénu.

g) financování nadstandardníbo vybavem školy pro

7,,'?

f) vzzMlávání a siáže profesoríx

Přes nesporný zdravotní %mn se akce nesetkala s
očekávaným ohlasem. Snad i proto, b jsme ji mohli
zahájit až v zimxúch, velmi nepříznivých dnech, v době
chfipek, dešffl a sněhu. Přesto ti, kteří měli odvahu se
rekondičního cvičeni zúčastnit, nelitovali. Ba právě
naopak,bylinadšeni. Ke spokojenosli přispěl i
kvalifikovaný phstup cvičitelek, personálu i saínotného
ředitele paaa Pudila. Za to jim patří náš upřímný dík.
- y.px.-

O Bude pro nové občánky Kralup

?

výuku i volný čas studemů

-Na-konto nadace DG je mo'hxo přispět u Agrobanky v

Kralnpecb nad Vltavou, číSlO účtu 151401-784/0600.
« kt

Dne 19.11. 1993 c&n dětí a mládeže ve spolupráci s
časkou policu organizoval II. r? "Běhu městem

oddělení Policie čR v Kralupech nad Vltavou za perfektní
spolupráci a za ceny, které do závodu věnovala. Putovní
pohár Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou
-y..IM,-

'

Komenského.

roce oficiálně uvítáno do ffivoía -šest nových občánků

našeho města. SlavnostníÍho akm, který se pravidelně
koná v obhidní síni M5stského úřadu v Kralupech nad
Vltavou, se v aopxo'vodu xoffi(čů a blízkých při'buzných zúčastnila jedna ínalá slečna a pět chlapců.

Zatímco-ínamiš jistě udělala radost kytička,
osmiměsíčním márn? se budou hodit nové bryndáčky
a 'iímřlohmotné hrnečky.

Zve všechny účastmky a příznivce cyklňstjky. Sraz 1.
ledna 1994 ve 13,00 hodin 'v Krajupech nad Vltavou u

finančm pomoc, kterou nám poskytla ve form5 náhrady faktury za dopravu a částečně i m ppbyt jedenačtyřiceti daí na

odpore? vánoční posezení do kaváríny hotelu Sport. Po.

' > Městská knihovna v Kralupech nad Vltivou děkuje zaspoluprácivroce 1993 těmtospolečnostemafirmám:
knihkupeetví U VlacM, české @ořitelně, a.s., Okresnímu stavebnímu podniku Mělník, nrmě Inplast, flmě K+K

př"telskýchslovechpana starosty jsme shlédli velmi

ikné vystoupení ? 7. mateřské-školy ze 'Ěhvemovy

Tuto skutečnost jistě kromě pracovnic knihovny ooení především 3cjí čtenáři.

ulice. Zahráli nám na zobcové flétničky a předvedli
vánoční pásmo. Zikladní umělecká škola Na Františku
uvedla obtí;aié pásmo koled, provedené dívčím
pěveckým triem a dále duo z?vých fléten.
Scházka se nám velmi líbila a děkujeme tímto za

svíčky, kolekce a další dobroty, které jim daroval.

V pondělí 13.prosince jsme byli městem pozváni na

zastupitelstva; posezení uskuteč:nilo.

-

gymnáziuín, SRPš při Dvořákově gymnáziu v Kralupech

gymnázia v Kralupecb nad Vltavou.

Nadace by měla uínomt škole uskutečňovat
nadstandardní akúsity ve prospěch studentů. Za hlavní
de své činnosli povaije:

a) podporu studijních cest a slla studenhi v ďzině
b) podporu styku se zahraničními školami
c) zajištění lektorů pro rozšířem výuky studentů

d) podporu kulturníqh á sporíovních akcí školy

škole v přírodě v šumperku. Bez této ?ční pomoci by tito mi nepoznali krásy šiunperské -krajiny a poč'hM Jeseníků.

Dále děkujeme DružstÝu výtvarných řemesel Star Nelahozeves za umoiění exkurze pro ? 4. třídy naši školy a

O Založení Nadace Dvořákova gymnázia

nad Vlt. a Vetyška, spol. s.r.o. Nadacj Dvořákova

> 5. Zš Kralupy nad Vltm, Mikm4ce, celá 4. a 2. třída děkujé ňrmě Longberry - paní a panu Lněníčkovýin - za

za pěkmý dárek.

v Kralupech nad Vltavou
Dne 29.11. 1993 založui spoluzakladatelé Barvy a
laky s.p. Kralupy nad Vlt., BOS - Jiří Brffi, Dvořákovo

> Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou děkuje m pomoc při zajišťování oslav 70.výročí Mohni školy

Základní umělecké škole, Kulturnímu a společenskému středisku, firmě Nápoje Petra Francová, Sokolská ulioe a
restauraci 'ť,T zeleného stromu majitele pana Beneše v Kralupech nad Vltavou.

obětavou práci jak pmú Masnerové, ředitelce 7.
mateřské acoly, takvedení základníumělecké školy i
všem účinkujícm. Prá#, tak městu, které
prostřednictvím paní Holekové, členky městského

-aca-

%děkovám

o Cyklistický klub Havran pořádá, jako

'O Vánočrí posezení
l

K!kROLíNA 'áTTANCOVA, Masarykova 628/II

JTjRÍ
SCHWEÍGSTn,I,VVr?vém
r?vémúd«
údolí 66/In
Jnu SCHWEIGSTILI,
MARIE šPíNOVÁ, Jiuigmannova 92?7I.

Kralupy-nad Vltavou". Velmi děkujeme Obvodnimu

restaurace Kochmanka.

J

? ňet

nhqmš:ú ?íoc?ovA, uhb 1061/I
BOžENA ?ovA, v 4tí«í ioŽau

O Závod o putovní pohár

každý rok, "Novoroční provětrám hlavy".

'%%...-

?

h) propagaci školy.

:mskalo družstvo chlapců .ze Zš Sídliště, dnihé obsadilo
mužstvo- -ze- Zš generála Klapálka,' třetí pak Zš

V pón&h i3. prosame 1993 %4o naposledy v tomto

?"

Blahopřejeme našim spoluobčan?, kteří
se dožJvají v lednu 1994 významných
životních jubileí. Přejeme jim ho4ně:
zdraví, radosti a spokojenosti.

Klub důchodců města Kralupy

O Dar HolainďínŮ

Dne 25. 1l. 1993 navštívila město Kralupy n. Vlt.
delegece holandského města Iandsg;rí, která přivezla
huínanitárnípomocnaší nemocnici. Obsahem daru
byly léky, obvazový materiál, oblečení pro zdravotnický personál a nejcennější součástí byly i tři vozíky
pro invalidy. Tyto dary byly rozděleny na jednotlivá
oddělení nemocnice, &t obdrbla i ošetřovatelská
služba 'Ali«", která tyto dary bude vyuzívat po dohodě s

Kvalite. Díky jejich sponzorským da*n byl zajištěn plynulý nákup knih a podstatně TOů{tem jejiCh nabiůa V MěK.
> Děti z 8. mateřské školy děkují panu Beránkovi zkv? m Hůrce za pěkný vánočni stromek, ozdoby,

> Sdniíní rodiěů 5.základní školy a 8.mateřské školy Mikovice děkuje touto cestoíi parii Br?vé za knihy, které

věnovala dětem.

y? o?
zlatnické práce na zkázkii
opravy, úpravy, výkup ?zlata

* * Kralupy nad Vltavou m - Mikovice, V sadech 503 *

příjern a výdej zakázek - úterý a čtvrtek - 15.3o - is00 hod.

praklickými lékaři.
Světlana Hofnianová

Komise sociálně zdravotní městského úřadu dává na vědomí, 'ne bude od 3. Jedna 1994, v době od 15 - 17 hodin

otevřena vezdravotním středisku v LobŇku-pedikúta-masák-'Bezbariérový;řísWp!
8
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Nově s ryólou xáchrankou

Přódnášky nejŇ pro díabetiky

Od' 3.1.1994 zahajuje provoz nově zbudovaná
stanke Záchranné služby v Kralupech n.Vlt., která
bude slouEt ?an? našeho mč5sta i okolí. V í'xvo«bú

fázi bude její provoz

dispečinku.

Svaz diabetiků české repubBky v Kralupech nad
Vltavou zaMjil zdravotně osvč.,tavou činnost, jeQ

zhoršení zdrav. stavu). Je pak věcí dispečerky vyhodnotit

cílem je předejít pří? kornplikacím takto zk?votnj5

každou ?' z hlediska

znaínenat:

1. Vlastní výjezdové stanoviště Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) resp. Rychlé
lékařské pomoci (RLP) vč.

dispečink. Občané se sem mohou obracet v případě
pochybnosti o zdrav. stavu (ve smyslu náhlých pThod, či

ff (i

naléhavosti a rozhodnout o

š)l

?
phpadě RZP-seTedná'o pr'onikavé zlepk,rú zhhvTpéče v
připadech ?ého ohrožení fivota a zdraví,
zdraví, ,inekť zde

»NALNI zásah na
jc rozhodující RYCHLÝ a PROFESIONALNÍ

tnistě posúbm, na který po zajištění zdrav. stavu
postikného před dalším postupujícím poškozenínn jeho
zdraví navazuje transporl (!O zdrav. zaťizení.
'?vadní zabezpečem tkhto služeb výjezdo?
stanovištěm z Mělnflca nesplňovalo požadavek včasnosti
zásahu do 15 uiinut od rmblákrú výjezdu, který je
velmi často rozhodt0jcí pro další přefiff.
K tomu, aby sliáa široké veřejnostt opravd»
slouEa, je důležitá ?ost telefonního spojení na

Od zavedení DZS si

MUDr. Oldťicha Macbaráčka o výživě a fivotosprávě.
Ve čtvrtek 11.11,.1993 následovala přednáška chirurga

§ s rmstxíirrá zdrav. zaříz? eními i občany a celkově

a

sluzby (DZS).
Jak už titulek napovídá, v

Nová fÓrma prevence byla zahájena 4.listopadu
m.r. přednáškou internisty a dietologa z Prahy

adekvátním postupu,

slibujeme lepši spoliipráci

.h'.

2. 'Provoz -Dopravni ?votní

postižených občanů?

WÍ'

MUDr. štěpána Hodače o diabetické noze. Tato p;o

'ffflW zvýšeni kvality tétodůle-

žité sluzby. Organizačně vytvářejí prosúe&y DZS

zálohu pro přípaůy ;omadm;ch neštěsti.
Telefonm čísla: pohotovostrí
dispečink

155
24108
24238

I
1

diabetiky velice důlefitá přednáška (třetiíía amputací
dolních končetin u diabetiků rná p'óod v zanedbávání
diety) sebohužel nesetkala s velkounávšt?ostí. Snad
bylo dhodem i špatné počasí, které mnoM odradilo
od návštěvy kulturntho domu Vltava, kde se konala.
Budeme ji proto opakovat v úterý 18. ledna 1994 v
15,00 hodin Ý klubu POHODA (bývalý OK Kaučuk).
A oo bude ínimo jiné náplní přednášky? MUDr. Hodač, chirurg s dlouholetou praxí, se s váíni podělí o řadu

svých zkušeností, pohovoří o základní péči o nohy, porá co s otlačeninami, puchýři, kuřími oky, křečovými
'žilami, ploch%i nohami. Připomene, jak jsou důlefité
masáže, koupele, ? i vho«iná obuv.(V sóuvislosti s
obuví je nmdějné a potěšitelné, že a.s. Svit Zlín zahájila
výrobu zdravotní obuvi ne3ext pro diabetiky, ale i pro
ty, ktefi mají problémy s cévnímo»emocněním,
dlouhodobými ko? nemocemi a lehkýmioríopedickými vadami. Biide srovnatelná s obuť zahrauiční
výroby a co je neméně důležité, Všeobecná z&avolů
pojišťovna na ni bude připlácet 50%.)
Srdečně tedy opět zveme na tuto, jak již bylo
předesláno, opakovanou přednášku MUDr. Hodače a
zároveň i m únorovou přednášku, jejíž téniatem bude
boj s bolestí.
Tíínto zdaleka zdravotně osy{=tová činnost neskončí.

BudounásledoÝat přednášky m téma oční komplikace,
nemoce: ledvin, nervů, srdce.
- J.M.-

24318
24738

ved. lékař

24028

ved. provozu

24418

?Ynov? roee ekonomieky a' e]koloýeL"y jedhiě s Nkomm!
Prodej jffidní:h kol, velomateriálu, záruční i pozáruční opravy
v prodejně EKOR KOLO-SERVICE, Zápotockého 199, Kralupy n/Vlt.ÍJ,tel. 23620.
Otevřeno:po,ůt,čt,pá 10-13 al4-18
so

9-13

#

Marta prumovská, Veltrusy 394
Vám nabízí jednodenní zájezdy na hory:
8.1., 12.2.,28.2. ALBRECHTICE (120,- Kč)

upravované přímo na stole. Pestrost jídei - od české

třídenní: 29.-31.1. óRLICKÉ HORY (2 noclehy, 'cca E300,- Kč)

Z»ráw oú"Ilsoeh stolů
=f-':)

Odjezd vždy v 7,00 od SD Vltaya Kralupy
Možno zajistit i týdenní pobyty v březnu.
Inforrnace: tel.+ záznamník 24744.

Tercier IPF investiční fond, a.s.

Vinárna Na náb;řcaži

se veřejnosti prezentuje výhodnou a od jiných privatizačních for;dů'zcela 'odlišnou strategií při investovárí
?? .
. .??bodůvell.vlněprívatizacesnadstandardrímirúožnostmi.

J

investování az po finanční zat»ezpečení dětí se zárukou zpěÍného odkupu ve všech programech u zástupce
společnosti TerCšer Group.

)

Než začnete uvažovat jinak, seznamte se s tímto zajímavým program a ještě !S dalším výběrem programů od

Kontakt a adresa: Ivo Šlémr, Pražská 201, Ž78 0l Kralupy n/Vlt.lS/
Tel. + záznamník privat : 0205/83109

Na vyvýšeném 'břeh'g nad ďiní v Lobečku otevřela v
rodinném domě paní Eva Komárková soukromou vinániu.
Ve dvou místnostecb z ni«,bž v prvni jeii ínalý
ínalý bar,

čistéaasvětlé
4e místo něoo přes 40 návšt?. čisté

prostory s tmavě zeleným dřevěným stropem a
dlaMcovou podlahou p'?i přijemným dojmem. Na
stolech pak látkové ubrusy v pastelových barvách, nechybí
kořenky a malé kytičky.

J

Jídelní i nápojový iistek provozovny je obdivuhodně
obsáhlý! Teplé i studené předkrmy, několik dnihů
palačinek a pohárů, po)amy z ryb, minutky a speciality.

k;chyně až-po 'čínu" - ale i vkusná úprava a způsob

servírování zákazníka velíni potěší a dojem je pak umocněn kvalitou a chutí stravy. Novinkou je i tzv. "specialita
rněsíce", kterou rnajitelka obzvláště dopomčuje.

Cenové relace- se pohybují «xÍ -30,- Kč (uzené se

zelím v bramborákn 1, až 320,- Kč (zmíněné fondu).

K pití si ?ze dopřát lahvovou Plzeň m 15,- Kč,
nailkoholické nápoje, r?é značky vín (0,71,okolo

60,- Kč), vícero -druhu aperitivů a destilátů (včetně
velmi ojedinělých, jako je mpř. írancouzský Pastj,s),
výběr je i v kávě.

- O- yinárně 'Na '?řefi" ?ze zatím hovořit s
mnom superlativy. Doufejme, Ů prostředí, rychlá a

velmi příjemná

obsluha a výboniá kuchyně bvde mít trvaJou úroveň,

A ještě jŇen pozaaiek pro ty, kteří se chtějí naotíědvat,

či najíst m levnější peníz. Denně od 11 do 14 hodin se v
provomvně podávají obědy v cenách do 30,- Kč.
Provoznídoba: po-čt 11-23hod.
pá-so 11-24hod.
ne 11-22hod.

Thjimavostí je i jídlo pro 2 či 4 osoby (masové fondu)

šeMH
ío
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Tip na výlet
Každý měsíc se můžete vydat podle nabho Zpravodaje na pěší výlet do okolí Kralup. Poznáte a tak
nejen tiistoríi a přírodm křásy, ale zlepšíte )ěstě i fyzickou kondici. Trasy připravil ing. Zdeněk
Vejrosta, předseda kralupského Klubu českých turistů.

ýfíí* Polkie m»rnmjw

Lednový výlet vás zavede na bájná Turská pole a do osady Kozinec a pak do Holubic k roínánské rotundě z
m pozoruhodnou románskou síavbou v Holubicích.
první poloviny 13. století, s později přistaví!5nou apsidou a
Po příjezdu pa? do Libčic nad Vltavou se věží.

dáme po místních komunikacích směrem k
Libčickému háji - od nádraži vlevo,
nejsprávnější směr získáte jistě po dotazu u
místních osadnílai. Libčickým hájem vyjdeme
vzhůru a paksilničkoudoTurska.
Po krátkém vydechnuq a??prohlídce .

ýl
%
%b;fi
fl
/4!S%,

i

pomniku padlych s figurálni rephkou %ně

Dále * cesta vede planinou k 1? podél
bývalého hradiště s nedávnými vykopávkmni
z doby blezné. U bývalého sháfáho domku
v údolí zvmsém Rusavky se dáme vpravo po
červené -kuistické značce, která nás 3=
(í,, přib4iÁje keKralupám.V Minicíchínůžeme

použit k navratu do centra mistm bus nebo

o'Tr'? 'ffl ?' oláše-Alše mú=me 'qkročit "-!' vlak--ze zastávky Minice, či okolo kostela sv.

Jakuba Většího pokračovat pěšky po červené

íé bitvy
bitvy na Turském poli, mezi
do dějiště bájné
a
vojsky kmene čecM
(íM a severočeských
Lučanů.

poaél kolejí, přes zahrady, po proudu
,!
Žlutá značka nás ve& po cestě mezi poli a po levé Zákolanského potoka zpět do '%áru" města.
straně nám zůsíává dominantní kopec okolí - Ers (345
m), osídlený poprvé již v době .blezné Halštaty a
naposledy v době atomové sovětskýuú vojsky. Dorazíme

Vydáte-li se ns tento výlet, pak št'astnou cestu a po
celýchl6kmlehkýkrok.

zení ke kognetib nemůžete ani pomyslet, je určena tato

rubriki ve které budeme pravidelně přinášet rady odbornic na slovo vzatých. Nebudeme se ovšem zaměrovm

pouze na práci kosmetiček, ale proíúneme také do
?m kadeřnického, pedikérského apod.
V dnešních radách se od kosmetičky Petry Fňrtkové z
l-WJ
í:'.='? a

'<
DlfflS -íadl( kOSlll€etiCké:
Péče o fflef v zimě
Pleť - vizitka kaMé avky a ženy. Někdo jí věnuje

minimální péči, jiný si na této důlefité součásti našeho vzhledu-dává-záležet více. Nehledě již na to,,zda si
sám aplikuje na pleť rozličné kosrnetické přípravký,

kterých- je v současm5 doŇ na našem trhu dost a dost,

netx» zŮ se svěři do péče odborníka. Druhý pfipad je
pohodlnější a snad i roziunnější, nebot' se vyvarujeme
neo«!ůoorný@ a pleti ínálo prospív4? zásahům.
Slyším již desítky hlasů, které roztrpčeně namítají: 'A

kde ínáín -ještě na tohle brát čas?" Vím, je -umění
najít si po-pracovními povinnostíni nabitém dni chvilku
pro sebe. Ale právě pro vás, ínilé dámy, které svádíte

?odenni bitvu s časem a na nějaké pravidelné dochá-

23.11. "Kutilové dokutili='. Mladi? Radek

jednoho pražského 'salónu krásy' dozvííne, jak pečovat
o pleť v zimním období:

-"Pro základní ošetřeni pleti volíme polomastné nebo
ínastné výživné krémy. Na ktém pak nanášíme makeup, opět dáíne přednost maslnějšímu typu (pozor, barva

make:upu by měla být shodm s barvou pleti) a
přepi*ujeme. Pleť takto chráníme nejen přd
povětrnostními vlivy, ale také před nečistým ovzduším.
Tonm se budou mnozJ z vás snafit uniknout v čase

?ch víkendů a dovolených do hor. V tom pfipadě si
stačí přibalit do zavazadla masmý krém a krém íía
opalování s UV filtrem. To abychom si na vytoubném
horském sl?čku chránily pleť i zdraví před škodlivýín
ultrafialovým záře ním,'
A na závěr ještě jedna důleffitá mda, kterou Petra přidala k dobru. Týká se našich rtů, které v zimních měsících ošetřujeme jelentm lojem. Nemáme-li ho
zrovna při nice, nahradíme tento lehce dostúpný
přípravek jakýmkoli mastnějšm krémem, který
nanášímé v silnější vrstv{= na rty. Rtěnky, které v tomto
období poižváme,. by may také pocházet z té masmé

}

H.(1977) a Ladislay P. (1976, se rozhodli, že si zkusí
podomácku vyrobit střelnou zbrmk. A povedlo se. Jejich
impr«wimvaná 'flinta', či jak by se ínělo jejich dílko,
které sestávalo všehovšudy z kmové trubky, nap!5chované
prachovou náloH, střelivem - kuličkou a ucpána z obou
stran vatou, opravdu střflela. A jak už to při ?pulaci
s takto vyrobenýrni zbranč=ú bývá, ani tato se neobešla
bez zranění. Jeden z hocM utrpěl naštěsti jen lehké poranění lebeční kosti.

24.11. "Sportu chtivá mlMáT" Hlídce, která
procházela kralupským nádraBm, se zdáli podezřelí čtyři
mladíci, kteři se pohybovali v prostorách nádražní haly s
horským kolem a úmyslem co nejrychleji změnit
"pros'úeá'. Legitimovan% Jindřichu K. (1978), Tomáši
T. (1975), Mi? B.(1978) a Liboru K. (1979) bylo
prokázáno, h ono kolo není majetkem ani 3ex3noho z
nich. Podnikaví hoši, ktefi chtěli obrateín kolo prodat,
ho odcizili z balkonu druhého patra jednoho panelového
domu m sídlišti Hůrka. Nic netušící majitelka byla

velim překvapená, když u ní zazvonili policisté a
vra«li jí horské kolo. A to se dnes poštmí málokomíi
25.11. Ohro&val matku i brmtra. Silně agresivní
Jarornír D. (1944) se pokusil zabít své ne3bliffí, matku a
bratra. Zda jednal ve stavu pohnutí mysli, se snaží objasnit lékaři z psychiatrické léčebny, kam byl ohezen,
3.12. Zmařená loupež. Znovu sídliště Hika se stalo
terčem m ? úkor se obohacujících zlodějíčků. Tentokrát ovšem vyšli zkrátka. Majitel, vracející se v 18,15 do

svého bytu ziistil, b jeho dveře jsou pošiozené. Z
nejbliHího telefonu vytočil o?tě číslo obvodniho
oddělení kralupské policie. Jeho hlídka byla na místě
během desóti minut a lupiče přistihla při činu,
Téhož dne před půlnocí vyjela s!ejná hli«hh k
dalšímu případu. Tentokrát se jednalo oa pokus krádež=

osobního auta ve štefánikově-ulici v Lobečku. DLky

oznámení občmia byli zadrženi Luboš V. (1975) a Jiří H.
(1974), kterýn'i bylo prokázáno dalších pět podobných
pokusů.
5.12. Požár ve Všestudeeh. V pqledních hodinách
došlo v obci Všestudy k po? domku, který je rnajetkem
obecniho úřadu tamtéž.

Poirní technik vyloučil technickou závadu a specialisté
po přezkouináni ínista činu zjistili původ ohně. Ondřej
J.(1986) a Ondř,j S. (1984) si ů půdě 'rozdělali ohníček a od něj, ač uhašeného, došlo k samóvznícení. 0hnivý kohout 'spolkl' polovinu objektu.
7.12."Láska ke starožitnostem." Neznámý
pachatel vyloupil kostel v obci Zeměchy. Odnesl si
obrazy a ráíny pohodil m hřbitově .Naopak dopadeni
byli další milo?ci stmofimostí, kteří si je vzali bez
dovoleni z farního úřadu y Kralupech.

Nevítaný .spolužák. ŽAk 8. mdy Zš ve Veltrusích

PetrB. (1979) se postupně na svých spoWáďch
dopustii ?ceti trestných činů loupeh. Za použití násilí
na nich ziskával rázné 4nanční částky pro svou poffebu.
Pjí'pad je dosud v šetření.
Při celoroěním bilancování Obvodního oddělení

Policie čR v Kralupech nad Vltavou byla zjištěna
třicetiprocentní. úspěšnost vyřešených přípmdů. To
znmnená, že každý ětvrtý zločin byl objasněn! At' se
alespoň takk» daří našim ochráncům zákona i v novém
roce.

Podle informací kpt. Stokláska zpracovaly
Mgr. Á. Ježková a V Pmlťt.

Všem "lepičúm"
Ve síředu 15.12. jsem byl napaden osádkou vozidla st. p«ym. značky KTE 83 - 82. ?odem bylo upozornění, ů
vylepují plakáty na plochy, které jim nepatři. Dopadlo to dobře, ránu jsem vykryl.

- Ale to není-důvoď, proč tohle všechno píšu. -Docela mě totiž pob'avila představa, jak se ve. svých 40-ti letech válím

před kulturák-em na ze'mi sdospělými-lidmi a peru se kvli plakáta - kv& JEDNOÍU PIAKA'nJ.

7 Prosím tedy veškeré 'lepičó'-, aby za námi do kulturáku přišli a poradili se kdy, kde a jak lepit. Předcházím tak
tomu, 'žr:, by mi zase někdo chtěl ublížit. Lep.ia je totiž tolik, h bych měl pořád rozbitou hubu.
S úctou

Vl.P? ředitel KaSS

řady.
?aca-

Příště na téma líčeí.

Helena šTĚPÁNOVÁ, soukrómá účetrí kancelář,
zpracuje na PC prŮběžně i za celý rok účetni«,tví a podobnoíy agendu organizacím,

společnostem, podníkatelŮm i samostatně výdělečným osobám. Byt: HŮrka 1033, telefon 2'l2 58.
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29.1. Turistickývýletdookolí-Kralupy-Velké

Soutěž ze zdravovědy pro šD ?

DÍSKOTtKA Jar§ šindlera Vstupné 20,-

Přílepy, atd.

Technické vynálezy - test pio školn{ děti 14.00
LyMský zájezd do Albrechtic

' Fátek 7.1. ve 20 hod. ,
MYSLI%7KCKÝ nAt

- pro6šechny, kteří nefandí televizi, počítačůrn,

Sobota pro předškoláky
Závody na pekáach
gecitační soutěž k výroč?í ngození J. Seiferta

mnu? PLES spšcn

Pololetní prázdniny v DDM /8.00 - 12.00, 13.00 -

' Sobota 8.1.' ve 20 hod.

16,00/

ms:íorÍ» Jardy šindlera

oár,wTh KOLO V šúcnu

l

Pmo? aíac« »:ba

Cestopisný večer

S EKORĚM N,4 CESTÁCH

, ' Pátek 14j. v 19 hod.

MATURITNÍ PLES SOUCH

O putování na kole p7 Kirgizii,
Kir) Tibetu a číně bude

bimůnel Doplněno diapozitivy. "
vyprávět ing, Zd@něk Šimůnek.

úterý: 14.00 - 17.00

' Sobota l!5.1. ve 20 hod.

čtyrtek: 14.00 - 16.00

Vstupné 5,-

MATURITNí PLES GYMNAZIA - 4.C

pátek: 13.00 - 16.00

' čtvrtek 27.1, 'v 18 tiod, - divadelní ka-zárna
' í'leděle 16.1. v 18 %od.
TANEčNí

UPOZOÍJEME ž

I%řský zájezd i závody na pekáěích se uskutečnŽ jen v pfipadě dobrých sněhových podmínek

Výročni členská scbůze Kruhu přátel Praliy.
' Fátek 28.1. ve 20 hod.

' Úterý 18.1. v.,19,30 hod.

ů

l

Umělecká a?gentura Ars Ústí nad Labem uvede v
refii L, Bělohorské hru E. Albeeho:
POB:ŘEŽÍ
Kouzelné setkání páru ještěrů se stárnou?

j

Asociace sportu pro všechny TJ Kaučuk

manželským párem Amenčanů m břehíi moře. Ph'běh
phr5í laskavého i jedovatého humoru, hluboké
moudrosti, nečekaných objevůadramatických situací
sto3í za shlédnutí.
Hraií: J. maváčov4 P. Kostk4
. Hrají:
L. Zedníčkoyá a J. St'i'astný. Vstupné 35,- 33,- 30,-

zve všechny ženy, dívky i dm na odpoledne plm: pohybu

ve sporímrní hale'v neÁěli 16. ledna od 14-17 hodin.
Program: - džezgymnastika
- kondiční cvičem se zátěží

- aerobic pod vedením finalistky mistrovství repuhliky

' čtvrtek 20.1. v 19.30 hod.

Markéty Potoěníkové

Další koncert z abonentního «7klu KPH

Vstupn; 25,- Kč. Sporíovní oblečení a obuv s sebou.

SWING'S aSAXOFONOVÉ KVARTETO

Pro-d'ěti p-řipraven vlutní program. Maminky, i»řijdle s nimi!

Na prograínu české i zahranianí swingové skladby.

i

Do 25 dkg dobré ína3oíiézy ?cMíne po ínalých Ižičkách 25 dkg ušlechané kyselé smetany (?ze nahradit
krémovitou kysanou smetanÓu), l utřenou sardelku nebo stejně sardelové pasty, l ínalou ?ffičku hořčice, íía teííké
"nuali":řMyavnakráyj"íme 40 "dk"gšunkyy nebo-nbovéhoJ'?.ného ?, na7 hrubé%«rn?2truha.dlke.6str+o:e. lě,o@1«ypané jablko';še"dffi'a"ádně ypromíchámee a nec'háme nejméně-2 hodiny v chladu uležet. Můme dochutit citronovou št'ávou.
-

Na didu to zroma.mní, ale určitě si pochutnáte!

' Neděle 30J. ve 14 hod

Kulbirní agenbira IKARUS Mělník sponzoruje
FESTIVAL HER PRO DETI
Jarmilp TurnovsM

SEDM susáčnx

k

Vshipenky slosovatelné. Vstupné 10,- Kč
' í'«eděle 30.L v 18 ho«Ť.
xm'wč>ž

Pfipomínáme plesy v únoru a březnu:

$

pana Slahého

' Sobota 29.1. ve 2Q hod.
MATTJRÍTNí PLES SPš Mělník

Vstupné 20,- děti 10,-

l

Novoroční pochoutka - šunková majonéza

píxs ž,xí,nzsíčiů

Pohádku nastudoval DS Scém. ReMe JJedličková

- přednáška a ochutnávka správné výživy.

14

" Úterý 25.][. v 18 hod. - divadelní kavárna

Taneční

L/L) LJ IJ!kg Illlllllí kuaJVlksii.J á..i%......, , -i-- - - - m - --,

' í!eděle 23.1. v 18 hod.
Taneční

'KRALUPY J. SEIFERTÁ" 14,00

Podáyáme s vekou.

Vstupné 20,-

' Meděle 9.L v 18 hod.

Lepení papírmí'ých modelů pro šD

- počítačové hry:

' Sobota 22.1. ve 20 hod.

videu apod.
31.1.

' PMe'k 21.1. ve 20 hod.

l

26.1.

školička-PROFESORA E? - pro šD

páll.2.

Maturitni ples gymnázia - 4.A
Reprezentačni ples kultumího domu (vstuperky v KaSS)

so 12.2.

Maturitní ples ?názia - 4.B

pá 18.2.

Ples sportovců TJ čechie

pá 4.3.

šibřinky TJ Sokol

so 12.3.

Country bál (vstupenky v KaSS)

so 5.2.

pá 18.3.

šibřinky TJ Kaučuk

so 19.3.

Hrnčířský bál

pá 25.3. ?

šibřinky-TJ Kaučuk

l l

22.1.

' čtvrtek 6.L v 17 hod.
Zadán ínalý sál pro výborovou schůzi KPP.

Od 15.30

Sobota s počítačem 14,00

l

-šaty pro Bmbie'
8.1.
12.1.
14.1.
15.1.
19.1.

i

ahlášem soutěže pro holky , maíninky i babičky
Vyhlá

3.1.

27.1. Můjdomácímazlíček-zviřátko,kterémáínrád
/přehlídka a vyprávění o domácích zťřátkách/
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28.-30.

FRANKENSTEIN

pá-ne

Nejklasičtější přlh fantastické literatury z díla spisovatelky Mary Shelleyoyé byl již - mnohokrát
inspirací pro film. Tentokrát jsou tvŤci věmější předloze a vytvořili strhující drama o odpovědnoati
člověka
a sfle lásky. Výbornému hereckému ob?ni vévodí Pamck Bergin (Noci s nepřítelem) v
ti? roli.

'43Ř'(# @
:/;%4

Re;Ee: David Vickes.

po-st

Vstupenky v předprodeji tel. 21101

Hraje denn;', krom' ;čtw'Cka, 0(:l 17,15 a 19,45 hoan, rierií-lí uvederio jinak.
'FřeJprode:) v"ay 1 hodinu pFeí:1 za:čkkem prvního predetaverir.
2, 5.
ne-st

DOKONALÝ DŽENTLMEN

v'stupnÁ ' 23,l 12'5i -

€J

USA, č.v., 0

O

Eddie 'Murphy jako fivý důkaz toho, % ve Spojených státech může i politická nula udělat politickou

l

kariéni.

Režie: Jonatban T ,ynn

vstupm! 23,- 25,-

l

USA, č.v., []

l

7.-10.

MADE IN AMERIKA

pá-p0

0 t0m, co se všechno m'uze stát, k% se aitb dozvi, b je produktem umělého oplodněni. Po " Sest'e 'v
akď' se Whoopi Goldbergová představí v další komediální kreaci, kde jí ovšem není vMycky do síníchu.
Zejména ve chvíli, kdy její «kzra :h:»m zjistí, h neznánný "dárce' je čistokrevný běloch.
Re4e: Richard Benjamin.

vstupné 21,- 23,-

11.-12.

BYL JEDNOU JEDEN ZLOčIN

USA, «.t., *

Ůt-st

? dobrá komedie í svého hera=, kierý "táhne'. Tento film byl obsazen hned několika

*

mládeži od 12 let nepřístupno
mládeži do 15 let nepřístupno

č.t.

české titulky

č.v.

ČeSká verze

mláde» přístupno

Š'Ú

širokoúhiý film

ýbqete
překlad !l dďab jaqká ?
é,i «xlbomš tmty

?
flnl=m5;Fv17"?v&šDy,l$v,
něměiny, x;? a špan(Í?
Vám ziÍstí

mezinárodními hvězdami, jejichž jmém přilákají nejen milovníky komedií - John Candy, Ornella

eTiří '?ina Olovni«a lla.

Mutiová, James Belushi, Cybiu Shepardová a dalšt
Režie:EugeneLevy.

vstupné 21,-23,-

ž,ívÝ TF,Rč
USA, č.t., *
Refisér John Woo ve svém houywoodském debutu obsadil do ro!e «xlvážúého hrdiny slaÝného JeanClaude Van Da? který bojuje pxoti sadistidcé bandě lovící bezbranné a osmělé bezdomovce.
Pá?
začňyíá ve chvili, kdy mcbxáxú mladou piabnou ženu, jejíž otec w stal jednou z obětí
obchodnflai s lidmi.

31.-2.2.

Inforrríace přes den na tel. 22827

USA, č.t., *

vstupné21,-23,a

14.-19.
pá-st

ŠAKALÍLÉTA

ČR,I

ffl

vypisuje vytíěroJ řízení na obsazení funkce

Dejvice na sklonku padésátých let. Óbjevují se akordy prvních rokemolových kapel a do vzrušených
ulic provokativně vstoupil milovaný, dbdivováný i nenáviděný pásek Pavel Juřička alias Bejby.
Martin Dejdar v titulni roli odvázaného muzjkálu z doby, ve kíeré nebylo příliš do zpě«. Dále hrají:

ředítele organiza>,
i(cr spráwměstskych t»ytu v Kralupech nad Vl'í.
zajiš$jíc3spráw

neboSš! technickéíio nebo ekonomického srm,m
Požadai:JVšvšnebo

Josef Abrhám, Jitka Asterová, Jakub špalek, Sda Rašilov a-další.

Refie:JanHřebejk.

&

Městský úřad v Krajupech naď Vlta«u

ř
j
ii

il

l
l

- praxe v řídíď činnosti

vshipné23,-25,-

- morálm bezúhonnost.

Platom zařazení podle wdělání a praxe.
Termín nástupu 1.4.1994.

V sobotu á v neděli hrajeme i od 15,00 hodin!
1

ŮR,*,

21.-?3.

NESMRTELNA TETA

p$ne

Na počátku byla inspirace Erbenovou pohádkou RÓziun a ště«li, do které vstoupil autor zcela novýín
atraktivním dějem a hlavně postavou Závisti. Scénář je šitý na míru Jiřině Bohdalové. Jejím vynikajícím
partnerm je }arovrúr Hanzlík v roli Krále a současně se producentůín podařuo stvořit pár, který se
bezesporu stane symbolem lásky. Filip Blažek v roli Matěje má všechny předpoklady stát se novýn'i
Lukášem Va?m a Barbora Bobul'ová v roli princezny okouzlí chlapce i muÝ.
Refie:ZdeněkZelenka.

vaupnél8,-20,-

24.-26.

BLÁZNIVÉ DĚDICTVÍ

USA, č.v., *

po-st

Dobrodružný ph'běh plný humoru a akčního napětí má ambice upoutat všechny příslušníky rodiny.
Hrají: Leslie Nielsen, Ernie Reyes Jr., Ernie Reyes Sr., Rob Schneiďer a další.
Refie:NealÍsrael.

16

vstxtpné21,-23',-

Písemné pflhlášky s u*demm krátkého žívotopisu adosa«dnípraxe
zasíleite do 31.11994 na adresu: ing. Petr Kaplan, tajemnlk Městského úřadu,

l

U cukroyru 1087, 278 88 Kralupy nad Vlt.

Vinárna U Drocházků,
Velvarská 51 6, Kralupy nad Vlt.lll

í

.oznamuje

l

uzavření provozovny přes zimní měsíce ledén r-březen 94. V těchto měsících je však možné oievřít
na objednávku za účelem: syatby, rodinné oslavy neho Ůdnikovéh; večrrW.Tel-.(Í?0';/22024-.
?

.??? . ???,, .?-.....- --..-x ---»as- ysisaíííwsaivyíísi vwyiiiiia- i ví.siysi-ix?yyl.

Pozor, prodej kvalitrího moravského sudového vína přes ulíci nepřerušen - přijdte kdykoljv.

?ý ínzerát v núem ?rptsvo4íl{ '!ůma Qlá áobml s{ábu!
17
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podle svého výběru.
v ustavičném shonu a.

VODOROVNIĚ: A.Začátek tajer%, francouzsky mluvící obyvatel Belgie -B.Popěvek, příslovce místa, značka
mouký, konec tajíenky, nuŘa -C.Kus ledu, nápoj z mléka, Seveřan, travnatá krajina -D.Výkon fotbalisty,
neidentifikovatelné létající objekty, spodní část nádoby, angl. "pozňě", zkr. Slovenské republiky -E.Lidově

lékárna, plošná míra,- angl. "vzhům", cizí mužské jménq,-F.Francouzsky "skrz", král pouště, předlo?,
snížený tón, něrnecky "nová" -G.Tělesné nebo duševní poranění, bolestiv4 onemocnění kloubů, peněžní
úroková srážka z částky později splatné -H.Lahodný nápoj, doba, ypsuon, drobná mince starých Reků, pozn.
značka okr. Praha-západ -I.A sice, spojka, omačení mno? nářečně chlapec, domácké jméno Olgy -J.Výtvamý
brak, proud, poučení, sůt -K.Seveřmi slovensky, ukazovací zájmeno, nisky "jak", angl. "ono", skalnatý
výběžek do m0ře, zesílený zápor,

- SVISLE: l .Psovitá šelma, mys, opak světla, kuřecí citoslovce -2.Předlozka, surová nafta, otáčivá část motom 3.Dešťový svod, lihovina z rý'žr,, pracoviště v dole -4.Pytel, ubij, staré ví-é zájmeno -5.Dlouhá sarnohláska,
reakční teroristická or7anizace :l. "krát", označení našich letadel -6.Druh kávy, alkohol ve stadiu výroby,
značka elektrospotřebičů -7.Anglicky "silnice", pohoří v Americe, kulovitá baktérie -8.Osobní zájmeno, předloůa,
souhlas, lyže -9.Tázací zájmeno, angl. "sever", ?ékařsky "potrat" -}O.'Vývo3, irské pístno známé u Keltů -

1l.Ženské jméno, domácí zvíře, dáma z tzv. vyšši angl; @olečnosti -12.Zavýsknutí, sevření, angl. "nebo", asi
-13.Přípojka u sloves, zastarale tři čislja, východoasijská bylina -14.Nula, snížený tón, angl. "muffi", angl.
"plánovat" ;15.Uzlíček v tkanině, společenský večer vybrané společnosti, opět.
NAPOVEDA: Ogmn, raut, road

Jl

4

O

Il

18

Země luňzy a strachu proto, ů všechno, co jsem vám
vylíčila, ty kr'sná jezera a města jsou zničena. To válka,
nesmyslná válka, to všechno zničila a taky mčila spousm

Jedna z nejnavštěvovanějších oblastí bylo město Samjevo.
Je to, nebo spíše bylo,- jedno z , ,nejhezčích měst."Ani
jemu se nevyhnula hotelová záplava,-i přestože-není--u
moře, sem přitahovalý hiristy
?% a staré uličky s
kr'mky. DJším obh'beným místem

jsou i naši vojáci. Já -osobně bych
I liIss '

je Dubrovník, světoznámé
letovisko. Malé městečko s

přístavem a letištěm ji;axě od
Sarajeva. Zde mimo hotelů i pláží
vyrostly palmy a pomerančo?.

lidských ffivoM. Způsobila utrpení, s«xach, hnizu'a-bídu

dětem, rodináín a dospělým lidem: Do válčící Jugoslmvie ?
jsou slále vysflány mírové jednotky, v jejicM-řadách to nedokázala. I novináři zůstali, i
když vědí, ze jim jde o život. Snad

'ý'

nejví« odstřelováno je Saxajevo,
l'?'?'a

'(:':

g?4?

4?

zíněnily v txosky.

W

"Nejsou léky, nejsou potraviny;'

stále slyšíte ze zpráv.- Proto-je

Kr"má ?jsou také Plitňcká

Také zde se natáčel oblíbený film

ak

ale i jiná města a vesnice se už

I=

mnoho dětí, žen a rodin

jezera s ]ďišt'álově pr?čnou
vodou a písčitým dnem, terasaíni
vytvořené ledovou proudící vodou.

Šl.,

I:""::":"-?A";:@2Z«;;ff:I%!§;74

la(iq.%,'?..'% ,aý,Q

:;"'So 1

'eo z 1:10 a,

Vinnetou.

Právě'pro tyto krásy byla bývalá Jugoslávie fiva z

turistického ruchu. I já osobně si mysfini, í- kdo ji
spatfil v tóto době- rozkvětu, ntkdy na oní- nemohl

převáhno k nám, ale i do jiných

států. Jednou jsem viděla pořad-, ve
kterém byly oprawiu- strašné
obrázky. Také navštívili ubytovnu

dětí z bývalé Jugoslávie -a zeptali se jedné devítile-té
holčičky: "Víš kde máš svou rodinu?"-OdpovŮ' byla
smutná: "Ne?,kde jsou a ani nevím, jsou- 'li vůbec 'na
2ÍVll."

A to není Jugoslávie jediná válčící země!!!
P?PtnF, NA KONTO SOS' SARAThoVOZl ;33 3""331 '1'400

Tento text nám přinesl Mk 8. třídy Vádav Krhounek, napsal ho spolu se svou spoMačkou Radkou Hřebíkovou a byl fiž

publikován ve školním č«zsopise
časopise 'Deváťák"
J-L-=
í- aa
=
'Deváťák" Zš
Zš Lobpřpk
Lobeček.Tflsíímo
Věříme, *ú
žeiimt,-,i
mezi ,,xg,.;
našimix*...tx:
čtenáři--se----»-najdou
dobří
lidé,a ?kteří
svým bližním pomohou. Záci této školv iU na kontn .'snS: S:mníbs»n n»;eúxz; ;,b ;,,,. .. »:..*---»---=--- -»
a=
informovali

školy jU na konto SOS Sarajevo přispěli, jak jsme v listopadovém Zpravodafi

Technické služby města Kralupy

l

15

mem slunce a nalokáni slanou vodou.

l

I
il

I
ll

l

pracovní úvazek v měsících červnu, červenci, srpnu.
Potřebná kvalifikace mistr plavčík nebo plavčík.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 0205/23341 nebo

l

q
r""

l

l

l

l

0205/22859 popř. 0205/21589 linka 21, nejlépe však osobně.

l

ff

l

l

l
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l
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l

Nemocnice s poliklinikou 'Kralupy nad 'Vlt.
př0me rentgenovou laborantku nebo'labo?ranta.

l

Bližší formace u hlavní ses-try, pí Če'rvenkové.-Te'l".22932

l

K

I

l

J

hospMek, kam si chodili -turisté odpoč-inoJt,znav'eni

? a stxachu.

hledají pracovníky na koupaliště, nejlépe na vedlejší

lL

Il

l

zapomenout. A asi si taky nemyslel, k z ní bude zx:,mě

l
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Pobřeží v bývaló JugosláviÍ patřilo mezi ty

nejvyhlášenější. Bylo zde vystavěno ' ninoho ?hotelů -'s

l

i

zem, leď je zemí hrůzy a slrachu.'

bazény, s niíni se zde vyrojilo i několik---mal;bn;ch

Výhercem z posledního loňského Zpravodaje se stal pan František Beer, Kralupy nad Vltavou Il/739.
G-ratulujeme. Pan Beer si rnůže v kanceláři KaSS vyzvednout dvě volné vstupenky na představení
Vánoce - jsme vůbec ještě schopni pocítit jejich vůni, pohodu a klid
chvatu? Zpomalte, lidé, alespoň na chvfli postůjte - a přivoňte !

Jugoslávie, kdýSi kTáSná

l

l

