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Předvánoční úklid

Praní koberců a sedacích

14"?l8'

Pe{r Hohaus

přejeíetr'E'«SerasAVteán%

l

I

koberců VAX

KDMEKO nabízí:

íel. 0205í22 890

Jrndťich Karvánek lel. 0205122 878 (Xi03/867 520

Ing. Jos4Kulka lel. 0205í784 160 0602/199 166
e - mail: kulkaj@lelecom.cz

Půjčovna U Libichů,

Št. Bendy 584, Veltrusy
(bytovky u náměstQ

vederú jednoduchého a podvojného
účetmctví

zpracovám mzdové adend7
- vederú personální agendy
i

zp?racování přiznám k daním

'WAuíkR Praardíek ,

Kontakt:

l

telefon + záznamník: 0205/23584

M P-!6ervís

telefon: 0205/22252, 0602/1 70007

' Ele»«troslužby - práce speciálnímg mechanizmy
l

Výstavba, údržba a opravy vereiného osvMlení

opravy, Úpravy,

- pro odvoz síavební suíi, zeminy a jiného odpadu (1 0m3)

odlehčení našemu městu určitě

realizace této akce. Částečné

výkup zlata

l

l

Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m
- bezpečné a ryghlé číšMnl a nálěry okapů, opíavy sí(ech, koírínů, lasád a pod.
- kácenl a prolezáváni sííomů. zvlášíě nebezpečných a vzíosílých i na nepřlsíupných ímsíech.

TeleÝon,fax, ' Telefon:

i
i

Kralupy n. Vlt. III - Mikovice, V sadech 503, tel.:721044
příjem a výde5 zakázek - úterý a čtvrtek - 19o- 18" hod.

l

l

František Vrba
P. Bezruče 327

* na autoplachty * na fasády

'-, a,!
? Tř.Legií 565, Kralupy n. Vlt.,
hlflax/zázn. (0205) 23003

.. tak voŇe3te tel./fax: 020'67t'Ěí0 52
Vydává MěÚ, KaSS y Kralupech-'nad Vlteívou. NákÍad 2100 kusů.
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I ze samolepící fólie (polep osobních a nákladnťch
automobilů, výloh, výw:smch štftů apoď.)

PeŤv Krejciřík - Peri+us

l

potřebujete veklamu Yaší flrmy..?

Q dL ? )WA

? «:[úJvi.

l

přinese obchvat města Velvar,
který vyúsťuje na dálnici (Praha
- Nová Ves). Naší snahou bude
omezení tonáže mostu T. G.

Žižkovy uliceaokolínádražíČD. úbytku ploch městské zeleně. trasou. Trasa bude zjednodu-

Tuto problematiku určitě po- Týká se to hlavně trávníků, kde šena a otočka bude za penziomůže řešit odstavné (možno i by však místo asfaltu (či kla- nem pro důchodce.
hlídané) parkoviště pro osobní sické dlažby) se podle možností Začátkem příštího roku budou
automobily poblíž nádraží (pro- prioritně dávaly zatravňovací v jednotlivých lokalitách rozdáluka u Lihovaru) s jehož reali- dlaždice. Další pozitivum chys- vány všem místním občanům
zací se začne v příštím roce. taných opatření na těchto sídliš- anketní lístky. Uvítáme jejich vyMnoho občanů okolních obcí, tích bude konečné vyřešení plnění a odevzdání. Většinové
kteří dojíždějí za prací vlakem z nutných požárních vjezdů a vý- názory a připomínky ovlivní ko-

nádraží ČD, nebude muset hle- jezdá k panelovým domům nečné řešení (i neřešení!) sou-

dat v centru města celodenní (včetně srozumitelného zna- časnénevyhovujícísituace.
prostor pro parkování svého ne- čení, ale i důsledného pokuto- Věřím, že společným úsilím
zbytného dopravního prostředku. vání neukázněných řidičů za odborníků, samosprávy a obča?
Zvláštrí kapitolou ve všech nerespektování dopravního ozna- nů budou dopravríí problémy
městech jsou oblasti panelo- čenQ. Mimo požárníků a sanitek města postupně řešeny.

vých domů, kde před 14 - 35 se musí do těchto sídlišť dostat
Iety málokdo počítal s nárůstem svozové vozy na komunální
počtu automobilů a současnou odpad a separovaný sběr. V

nikací a parkovišť. Dnes je skoro přestavovány (či přemístěny)
v každé rodině 1 i více aut a místa na kontejnery. Zároveň
města.
auty většinou přijíždějí opraváři, budou likvidovány rozpadající
Co může řešit současná sa- služby, návštěvy apod. Prostory se "tvárnicové kóje", které mají
mospráva? Naší snahou bude na výstavbu garáží již většinou dnes funkci úschovny odpadu,
zlepšování stavu místních ko- město nemá a navíc dnešní ná- útočiště "hledačů odpadkových
munikací. Další iniciativou je klady na stavbu garáže mnoho- pokladŮ", feťáků a jiných nevíta?
přehodnocení dopravního zna- násobně převyšují ceny ojetých ných návštěvníků sídlišť. Betočení a zvětŠenÍ poČtu parkova- automobilů. Nejrychleiší řešení nová plata s nízkou (či žádnou)
vkusnou zídkou a okolní zelení

INFOCENTRUM l 0205/722422

.y.i#
.m.,-i,,,z@owfiotevřeno
cwiálwníi;.rrmai,ěunípse;or .cz

Zodpovědná redaktorka a foto Dana Kružíková. Grafická úprava: Dana Kríížíková, Pavel Keil, Libor Toms.

Uveřejněné pMspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory red. rady. ža obsahovou správnost zodpovídaií autoři příapěvků.
l

Počítačová sazba: aSL, Kralupy nad Vltavou. Tisk: Rapy s. r. o.

Mgr. Pavel Rynt
starostaměsta

nedostatečností místních komu- rámci těchto akcí budou někde

Masaíyka a vytlačování těžké
nákladní dopravy z obytných zón

Po-Ne 8.00
í'l' --19,00
teldonickéWormace

Sídlo redakce KaSS, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel: 0205/22827, fax: 0205/23664. Povoleno OÚ Mělník pod č. j. 32061 6887.

Zrněna progamu KaSS a kina Vltava vyhrazena.

@m

cích míst na území města. Mimo vyžaduje sídliště Cukrovar, zlepší hygienu sídlišť a přispěje i
centrum (kostel, Palackého ná- Hůrka a Masarykova ulice v k rozšíření počtu parkovacích
městí, prázdné a nevyužívané Lobečku. Pozitivum v rozšíření míst. Na sídlišti Cukrovar záropodzemní parkoviště pod Má- počtu parkovacích míst bude mít veň nebude již vedena autobujem)
jem) zů
zůstává nevyřešená zóna i minimální negativní důsledky v sová linka MHD současnou

l

Kralupy - Mikovice

pravy a každoročním zvětšením
počtu projíždějících i stále parkujících automobilů se potýkají
všechna rněsta a obce. Jediný
most přes Vltavu v rámci vel
kého regionu je současnou příčinou "zamoření" Kralup těžkou
nákladní dopravou. V tomto
mŮze naŠemu měStu p0mOCi
dopravní obchvat města. Zde
zase doplácíme na řeku, protože cena obchvatu se dnes již
pohybuje kolem miliardy Kč.
Obchvat je sice projekčně připraven v několika variantách,
ale v současné ekonomické si?
tuaci státu nevidím horizont

l
zlatnické práce na zakázku,

- nakladačem UNC 060 ""I.ř. J
Pron4em velkoobjernových kontejnerů C,

pismommli0

ffHTWM

Starosti starosty: K dopravním problémům města
Nárůstem automobilové do-

l

Elektromontážní práce
- elekííoinsíalace íozvodu venkovnich i vniíří'ích . ;'i
Zemní a výkopové práce

-=-=-= KONTMTuJTE NASI 0603"57620

á

'kí?noíw pěkpých cFtridmdstrátt[atrí Zípravodaje, í;;rásttý počátek,, zítml, o6doM adrierttu, příjettmé prožití wáúft riá'nočrtíth a tnrtoFto zdraví,
štěstí a radosti ri novém roce Vám rišem přeje
redakce

i

aa;nxh SzúíA

l- osvěíleni hal a venkovnich píosíoí

0205 - 220 53 * 0603 - 50 83 89

)!

děkujeme.

l

te[efort: 0205/ 219 76

Půjčování strojů na praní

TEL.: 0205/781 505

íJáMí HMIMJIU

na něm rádi změnili, co Vám v něm chybí.
Blíží se počátek nového roku. Přáli bychom si,
aby do něho kralupský Zpravodaj vstoupil s lepším
obsahem a zajímavější tváří. Věříme, že díky Vaším
zajímavým podnětům se nám toto přání podaří
uskutečnit. Za všechny návrhy Vám předem velmi

l

,7,

souprav

i ! ELEKTRIKÁŘI POZOR !

HÍflHkl

dobře celý výtisk a napište nám, prosím, co byste

ía-

l

lú-pš iom-íso.soqm.ípo

Provádíme zkoušky dle vyhl. 50/78 Sb.
Dále provádme projekty a revlze elektro.

wátí(ů a mrtoFto štěstí v roce 2(XX)

?px

OTeA€N0

l

'E'říjemrté prožití v«írtočnícít

l

W

OBL"í' zíí. H€Flí,"

Věříme, že jsme na nic podstatného nezapomněli. Přesto se stále pokoušíme vymyslet něco
nového, čím bychom Vás upoutali, snažíme se zařadit do našeho měsíčníku ty informace a rubriky,
které jste v něm dosud mohli postrádat.

l

zri. HERD

Jako vždy jsme se Vám pokusili přinést co
možná nejvíce informací o událostech, které se
uskutečnily minulý měsíc v našem městě, píšeme i
o věcech očekávaných, nabízíme Vám pozvánky
na kulturní, spoleČenské i sportovní akce, rozhovory se zajímavými lidmi a mnoho dalších informaCÍ.

DAŇOVÝ PORADCE

l

??.:i:Ť:"#

mgr. Martin Š TĚ,PÁN

?

yo5Q

l

Těšíme se na naši spolupráci

l

S.kZ{)OV( t."IZi'ThNi

Pomozte nám v našem hledání. Pročtěte si

posledního vydání v tomto roce.

e-mailu aspekt@aspekthm.cz nebo přes stránku www.aspekthm.cz.

KRALUPY J

Milí čtenáři,

vítejte nad stránkami prosincového Zpravodaje,

l

0312/637923, 0602/252123

zókozi-iíkc.

likvidace a konkursy obchodních společnostf
Máte-u zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat v našf kancelffi
na adrese Přemyslova 20, Kralupy nebo na telefonu 0205 / 721 436
nebo 0603 / 466 249. Taktéž nás můžete kontaktovat prostřednictvfm

l

€HC»P *tovime íll'l zohozv« ?:'íle pt<'u»i

Mě$íčník mě$Ťa Kralupy nad VlŤaVOu "-"CanaS,-Kč

l

?rekonstrukce a revize účetnictvf

obchod. oddělení:

j?!

l l

{:J

Poskytujeme svým klientům následujícf služby:
-vedení jednoduchého, podvo5riého a mzdového účetnictví
-daňové poradenství, daňová optimalizace
-zastupování před finančnííni a jinými úřady

l

0312/638415

m. TFl€K Fl(TFI, OIPRFIN. SUP€FllOFl.
PIFIFINHFI. FOFIT

,f

l 0205/45457

P..5.: 5tnéntm č[ettu rněsts[é

satnosprávy a pracozúý'MěÚ
v ya(upeá tt. V[t. přeýt rišem
spo[uo6čarí'ťtm ?ké proš&í
váwčníth mátl$, d'ůstojtwu
os[avu přMwdu rok,,u 2000 a
tmok zdrav'í, štěstí, vzájetrmé
&M;4) a pohody v twttém roce.

Město Kralupy nad Vltavou a KaSS v Kralupech nad Vltavou
zve na

SLAVNOSTNí NOVOROčNí OIHNOSTROj

L

l

1. 1. 2000 od O,30 hodin do O,45 hodin
lávka pro pě(J a cyklisty přes Vltavu

l

l

Telefon vysílací studio:

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

l!Il

i

* sossxA, memmieov!rssitmčyíhotsl

Vítězná 2958, 272 04 KLADNO 41

/
Il

l

Q

(? 1???

I?í=

HOLO S€RVIC€

l

7

l

&ů, g[«(0[=

*

flSPEKfi» s.r.o.

stříku )

Žádosti o pronájem zas&jte

č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodin zvonit!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna PANACEA - Lobeček 25905, Lékárna - Veltrusy 78íllO.

postou na adresu:

edná se o

l obchod v přízernf domu čp.
74 v Lobči (nový obytný dům)
iloše 56.78 m', z toho vlastní

?dejní plocha je 33,93 m', zby?
tvoff zázemí (sklad. chodby,
tální zařízem)

Využitf je uvažováno pro pro:ování obchodní činnosti. popadě služeb.
V žádostech uved'te:

navrhované využití

(podnikatelský zárnér)
nabťzenou výši nájemného
í. 600.-Kč/m"/rok, energie jsou

5.12. Lékárna Nerudova ul.8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

Méstský úřad Kraiupy n. Vk.

12.12. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

U cukrovaru 1087

19.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

278 0l Kralupy n. Vlt.

24.12. Lékárna Nerudoya ul.8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

nebo můžete doručii osobné do

25.12. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin
26.12. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.0013.00 - 18.00 hodin

podatelny MěCl Kralupy n. Vlt..
nejpozdeji do 30 dnů od zveře'y
něm této vyhlášky
Po uplynutí této doby o pronáj
mu rozhodne podle zák. 367/90
5b. v platném zneni orgán samosprávy - méstská rada.
Mgr. Pavel Rynt, starosla
Rudolf Kassecken, zást. sxarosrí

1.1. LékárnaUnádraží 8.00-12.0013.00-18.00hodin
2.1. LékárnaNerudovaul.8.00-12.0013.00-18.00hodin

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozpis stanovišť pro mobuní svoz odpadu
«xlpad se sváží 1. a 3. týden v měsíei
?.

Pondělí:

Lobeček - ten. kurty

JěÚ Kralupy nad Vlt., odbor služeb, školství a kultury, ozna-

í 4.00 - 14.50

íje důchodcům - držitelům průkazek pro bezplatnou přepravu v
íobusech MHD, že výměna průkazek bude probíhat od

Lobeček - Nábř. J. Holuba

.12.1999 do 15.1.2000 v kanceláři č. 304 na Městském úřadě

I?

alupy n. Vlt., 1. patro, v úředních dnech.
3távající průkazky na r. 1999 budou dopravcem uznávány až
15.1.2000.

15.00 - 15.50

dlerové.

jinace bude umístěna v 1 . patře
jovy nemocnice.
DINAČNÍ HODINY:

Lobeček - Nábř. J. Rysa

gJmJa,

u gymnázia 14.00 - 14.50

tel. 25 682

Mánesovaul. 15.00-15.50

Kč.

Dne 30.10. bylo předáno osob-

ní motorové vozidlo značky Š 105
zpět majiteli, které bylo dne
27.10. nahlášeno jako odcizené.
Dne 30.10. bylo oznámeno na
OOP Kralupy vloupání do osob-

ního automobilu Š' - Felicia. Ne-

ProsÍnec:

l.týden (1. - 7.12.) rozměrný
odpad z domácností

Kč. Ještě téhož dne byl policisty
ve spolupráci SKP zjištěn pacha?
tel. Pachateli bylo vyšetřovatelem
sděleno obvinění z trestné čin-

zařízení podezřelý muž na

nosti.

sídlišti Hůrka. Strážníci MP zadrželi na základě tohoto ozná-

Dne 14.11. bylo oznámeno na

OOP Kralupy odcizení busty akademického malíře J. Holuba,
čestného občana Kralup, z hrobu
na hřbitově v Kralupech nad
Vltavou. (pozn. red.

byl předveden na OOP ČR k
dalšímu šetření.

Další z mnoha případů, kdy
byl majetek občanů města zachráněn díky bezpečnostním

mace, vedoucí k na?

kamerám.

IlldUtii Ví-'uUuUl K íla-r ? !

Iezení busty [neboÁ
pachatelel, budou odměněny.

né činnosti.

Dne 4.11. vnikl neznámý pachatel otevřeným oknem do ro-

kovaného vozidla. Hlídkou MP

rady - tento vandal-p

předměty v hodnotě 111 000,?

850 000,- Kč.

mení podezřelého muže, kteíý
se snažil nezákonným způsobem odčerpat benzín ze zapar?

ský Čin zasluhuje'
veřejné odsouzení.
Proto případné infor-

dinného domu a odcizil zde zlaté

Dne 3.11. bylo oznámeno vlou-

pání do montážní Pragy V3S.
Firrně tak vznikla škoda ve výši

Dne 10.11.1999 v 00.20

hodin byl stálou službou MP
spozorován na monitorovacím

Nebuďme Ihostejní k tomu, co se
děje kolem nás!)
Dne 17.11. neznámý pachatel
nezjištěným předmětem vypáčil
petlici u dveří kůlny chaty. Z kůlny
pachatel rozbil okno chaty,
oknem vnikl do chaty a připravil si
věci k odcizení. Při krádeži byl pa
chatel vyn.išen a z chaty utekl.
Ještě téhož dne však byl zadržen
a obviněn vyšetřovatelem z tresl

známý pachatel odcizil autorádio
a ze zavazadlového prostoru rezervní kolo.

Pátek:

14.00-14.50

Gynekologická ambulance
Zdrav. středisko Kralupy Il. - Lobeček,

Dne 11. a 12.11. na základě

rozhodnutí MZ Kralupy řešili
strážníci MP dopravní situaci
na sídlišti Cukrovar. Majitelům
špatně parkujících osobních
vozidel byly vysvětleny důvody, které vedly k nasazování
tzv. nepopulárních "botiček"
(přístup v případě požáru,
špatná průjezdnost vozidel
MHD, potÍŽe s vyváŽenÍm kon?
tejnerů)

strážníky MP na základě upozornění občanů města do psího

útulku na Hrombabě čtyři psi
Na základě sdělení pracovnic
útulku budou přijímáni pouze
psi agresívní, ohrožující bezpečnost a zdraví občanů, neboť
útulek je již znaČně přeplněn.

l

I

il
Il

li

Il

Upozorríění občanÚm:
Strážníci MP Kralupy nad
Vltavou upozorňují občany rríěsta (hlavně prodejce a mládež)
na dodržování vyhláŠky Č. 7/96
o omezujících opatřenÍch při
prodeji a používání zábavné
pyrotechniky. Prodej pyrotechniky
je zakázán osobám mladším
osmnácti let a ve stánkovém

prodeji. Zábavná pyrotechnika
se nesmí používat na veřej
ných prostranstvích na území
rněsta - nesmí být ohroženy
osoby ani majetek. Porušování
závazné vyhlášky města č.
7/96 budou strážníci MP řešit v

í
i

blokovém řízení přísnými postihy.

VobdobíodlO.ll.dol8.ll.

byli odchyceni a převezeni

Mluvčí MP Kralupy nad Vlt.

MUDr. Karel POHL

Il. atestovaný ženský lékař
por. as. Lenka Pohlová
sestra Marie Linharlová

Ordinační hodiny
Pondělí
7,30 - 12,30 hodin
Llíerý
15,00 - 19,00 hodin
Středa
7,30 - 12,30 hodin
Operačníden - zasb.ipuje MLIDr. Bcít?oííá

:Jterý 7.30 - 15.30

Čtvítek

:Ďtvítek 7.30 - 15.30

Páíek
14,00 - 16,00 hodin
Ultrazvuk: Každý den mimo sffedu.

("átek 7.30 - 12.00

Mlýnská ul.

Dne 20.10.1999 bylo ozná?
meno na OOP Kralupy vloupání
do rodinného domu v Kralupech.
Neznámý pachatel rozbil okno do
koupelny a vnikl jím dovnitř, odcizil věci ve výši 30 000,- Kč.
Dne 28.10. bylo oznámeno na
OOP Kralupy, že neznámý pa?
chatel vykopl dveře u šatny na
zimním stadiónu, kde odcizil mobilní telefon v hodnotě 10 000,?

Městská policie hlásí

(

oznámenÍ

2.11.1999 je rozšířen ambu?
íní provoz v NsP Kralupy nad
avou o ordinaci FBLR (fyziatrie,
neologie a léčebné rehabili?
e) pod vedením MUDr. Jany

ŽENY POZORiii NOVĚ ZŘÍZENA

14.00 - 14.50
15.00 - 15.50

Miníce - pož. zbr. 14.00 - 14.50
Zeměchy
15.00 - 15.50

Zátiší (Fíbíchova) 15.00 - 15.50

stský úřad Kralupy nad Vítavou

Lidové nám.

Z dem'ku Policie čR

l

platném znéní ozna?
muje svůj zámér:
majmout nebytové prostory

Každou sobotu je otevřeno v Lékárně U nádraží, ulice Žižkova, tel.

@

MĚSTSKÝ ŮŘAD V KRALUPECH NAD VLTAVOU
oznamuje
obyvatelŮm města termíny stánkových trhů
na měsíc prosinec 1999

15.0'0 - 19.00 hodin

středa 1.12.1999(7.00-17.00)
středa 15. 12. 1999 (7.00 - 17.00)
úterý 14.12.1999 (7.00 - 17.00) Mírnořádné vánoční trhy

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Město Kralupy nad Vltavou
R«uk města Kralupy rgi Vuavou podle 24 odst.l a 45 ptsm. 1 ) zák. č. 367/1990 Sb., o obctch v úplném zněnť
a v souWu s 27 odst. 6 a 7 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemnťch knmunikactch, vydává dne 20.10. 1999 tuto obecríě rAvaznou vyhkžšku.

Článek 1

Vpondělíl5.ll.l999sevsále
KD Vltava konala Celoměstská

tad'í našió současných poliuků, je
nezvratríým faktem, že jsme ae-

akademie k 10. výroČí 17. listo-

nem NA TO a máme šanci slát se

padu 1989. Úvodem, po zazněnÍ

členem Evropské unie. Přeji jménem svým i jménem celé kralupské samosprávy všem dalším
genem«,ím, aby ideály 17. listopadu roku 1989 se v jejid'í životech beze zbytku naplniq'.
Poté následovala vystoupení
dětí od 2 let věku až po studenty
Dvořákova gyrnnázia. Zcela zaplněné hlediště, především rodiči,
prarodiči a známýrni vystupujÍcÍch
dětí, ocenilo výkony dětí, a to nejen

české hymny, pmmluvil starosta
města, Mgr. Pavel Rynt: ,,Před deseti I«0 často zněla tato melodie

Franuška Škroupa na slova Jose-

Obecně závazná vyhláška č. 2/1999 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období

udržuje), mlaiový chodnfk podél části ul. gen. žení musf být úklid prováděn průběžně.
Klapálka (směrem k potoku), Horova ul. - chodnflc c) v pffpadě nočnfl'io sněženf nebo vzniku náledí, musí

fa Kajetána Tyla. Naše hymna,
tehdy ještě československá, se
sMvala statečným syrnbolem Mtnosfi a vlastenedví. Po 41 letedy

vozovkách rnístí?ích komunikacf je v zimním ob- podél pozemkíí 4. ZŠ-, Máchova ul. - všechny chod- být schňdnost zajištěná nejpozději do 7 hod. ráno.

tohlflní vlády rozhodujíď většina
národa pMala možnost i ve

í(15.listopad-20.březennásl.roku)zabezpečo- nikyvparčhprotiZŠTřebfzského,Třebízskéhoul.

svobodné a demokmtické zemi.

Plán zinuií údržby

:i sjfzdnost (schůíinost) podle "Operačniho plánu chodíú podél ffieálu TJ Čechie.

' Článek 4

níúdržbykomunikací".

Sankce

1. Kontrolu dodržovám této :obecně závazné vyhlášky

Článek 3
Článek 2
+zovky místních komunikací, na nicbž se neza-

Rozsah, zpmb a IMty odstraňování závad ve provádí městská policie a odbor služeb, školství a kulschůdnmti

ffiMěÚ Kralupy n. Vltavou.

Okénko Sdružení rodáků a příznivců
města Kralupy nad Vitňvou

Celoměstská akademie

vzpomínalo se na zlo nacismu a

svých. Děti z Dětského centra, ZŠ
gen. Klapálka, ZŠ Sídliště, ZŠ
Třebízského, ZŠ Komenského,

fašismu. Dnes je 17. listopad vý-

Zvláštní Školy, Dvořákova gymná-

17. listopad byl do roku 1989
Mezinárodním dnem studenshía a

uje sjízdnost a schůdnost odstraňováníín sněhu Vlastruk cho?h a vlastníci přilehlých nemovitostí, 2. Pomšení této obecně závazné vyhlášky se postihuje
análedí"'
kteffodpovídajfzaškody,jejichžpříčinoubylazávada podlezvláštníchpředpisů".
'ovky: Příčná - Minice, Sladkovského, Jeronýmovo ve scMdnosti vzííiklá znečištěním, náledfm nebo sně-

mamným dnem České republiky zia, Základní umělecké školy a

oku - Zeměchy - koncový úsek od kři'z. s ul. J. způsobem:
Tato vyhláška natývá účinnosti dnem vyhlášem z důiry, Pod lipami - koncový úsek od kfiž. s ul. U stu- a) odstraňování sněhu nebo náledí se provádf ručně vodu naléhavého veřejného zájmu. Ruší se obecně zák-y.
nebo strojní mechanizacf, v pffpadě polřeby násled- vazná vyhláška č. 4/1998 ze dne 2.ll.l998 v plném
notoristické komunikace: schody na Hostibejk, ným posypem inertním, zdrsňujfcfm materiálem rozsahu.

dejší studerú dali impuls nejen

íěsff,- Na Baště, V Hliništi, U studánky - Zeměchy, hem", zajišťují v zimnún obdobf úklid následujícfm

Článek 5

dnúg.%wpaí.rku.,naF,YoAřák,ově:áíní:,ccho,ůíl$4..v
?emí.á.lkaAme:,ádrť,pč.s.ek,),v.ím,olr.ádí?!,ch,:.i.tu,ackích Mg,PavelRynt Ing,vz,nLis,,
;u v -ul. K. Čapka, chodnflcy v parku v Šafmůově a na zvláště nebezpeLných ínístech Ize apukovat che)vorákova stezka, chodrá7 v parku mezi domy mický posyp. Chemický posyp ne}ze aplikovat na

{074 až 1084 na sídl. Cukrovar a břehem Vltavy, chodmlky z betonové záníkové dlažby.

starosta města

zástupce starost2ý rněsta

?* za)rxtovriní sýtzínosíí a ;chŮnomí múb býí provwno opera-

inyslova ul. - chodník pred voj. útvarem a b) v případě sněhu nebo náledf musí být zajištěná

ílvízaúčelem.vÝkonuyeřejněpn2spěšn9chsluzeb.vmunořM-

;unem, ul. 28. ffjna - cho? po pravé straně smě- scMdnost do 4 hod. po skončem spadu sněhu nebo **

27 odsl. 3] a 4] ulL č.13/1997 Sb.

ných siluaďch č{ v finých odůvodúných př[priech

změstavcelédélce(nástupištězastívOMůse vznikunáledf,přinepřetržitémdlouhotrvajícímsrí!- *** 470dsl.l]píSmJdlzatč.2íwl9goSb.Vplalne'mvxěra420bl.
Ilpístth bluík. č. 13/1997Sb.

a nazývá se Dnem boje studentů
za svobodu a demokraái. Teh-

svým vrstevnikům, ale všem demokraticky smýšlejícím spoluobčanům. Za to jim patří úda a
poděkování. / kdyz má souČasná
doba velké množství probMmů, z
niďíž vMina pm'neníz předlistopadového vývoje naší země, ale
bohužel, i z nesóiopnosti ríěkte-

ASPV zpí?aly, tančily, mčily, zahrály pohádky, recitovaly básně.
Děti a jejich učnelé připravili
všem pfflomnýín pilemný podvečer. Jejich snaha byla oceněna po
vystoupeních zcela zaslouženýrn
potleskem a akademie se tak stala

důstojným vyvrcholením oslav 10.
výročí 17. Iistopadu 1989 v našem

í

zák. č 367/90 Sb. v

Přehled služeb lékáren - neděle a svátky

rn

4

Tentokrát - dne 18. Iistopadu mé, že přednáška posluchače
1999 jsme se sešli v penzionu zaujala a přijali ji s porozuměprodůchodcenabeseděspaní ním. Poté zodpověděla paní
doc. PhDr. Marií Rackovou. Před docentka několik dotazů písem45 přítomnými objasnila paní do- ných i těch podaných ústně. Bylo
centka obraz vývoje naší mateř- by jistě velmi zajímavé, o čem

štiny, neboť téma znělo "Čeština bychom ještě pohovořit chtěli,
jako předmět zkoumání i péče o ale vymezený čas uběhl a bylo
jazykovou praxi". Nenásilně, nutno skončit. Mluvit o péči o hopoutavě a odborně hovořila o po- vorovou praxi v dnešní době by
čátcích a vývoji naší řeči v její vyžadovalo jistě více besed,
formě mluvené i psané v dobách zvláště proto, že čistota dnešní
nejstarších i pozdějších, jak to češtiny velice trpí k lítosti těch,
vyžadovala ta která doba i kdo ji milují a o její čistotu usilují.

)

Vltavou v souladu se

tu'azeny zvlášť
- k žádosti přiložte kopii podni?
katelského oprávnénf (živnost. list.
koncese, výpis z obchodníbo rej

l

Mésto Kralupy nad

l

Zpravodaj

potřeba. A(, je to téma vědecko -

odborné, myslím a bylo to zřej-

Za přítomné Anna Lipšová

Výborzvevšechnyčlenyipříz- Scéna a KaSS. Vstupné pro
nivce Sdružení na "Předvánoční členy Sdružení a Scény 30,- K(:,
setkání", které se bude konat ve pro nečleny 40,- Kč. Těšíme se
čtvrtekdne9.prosincel999od nasetkánísvámi.
16,00 hodin ve velkém sále Zároveňupozorňujemevšecha. Na
KaSS Vltava.
Napríprogramu bude ny členy, že ve čtvrtek dne 6.
VýstoupenÍ dětí MŠ gen. Klapál- ledna 2000 se koná v muzeu od

ka, žáků Základní umělecké 15hodinčlenskáschůze(zpráva
školy, zatančí nám studentky o činnosti Sdružení, volba nogymnázia a shlédneme vánoční vých členů výboru, příspěvky
pásmoDSScéna.Vhlavníčásti atd.)aodl6hodinpřednesepan
odpoledního programu si po- Ing. Stupka zajímavé vyprávění
slechneme vyprávění herce Pet- "Z historie našeho kraje". Věříme,
ra Haničince, po kterém bude žesezúčastnítevplnémpočtu.
následovat beseda s umělcem a

městě.
-dk-

autogramiáda."Předvánoční setkání" pořádáme společně s DS

Za výrbor Sdružení
Mil. Hellerová

l

l

l

l

li

Daňový sloupek

předpisy EU hustota při 15 stup-

ip teplý,
tpnlv na
hřeie.
je
na zimu
zimu hřeje.
Já zase kalhoty z manšestn.í,

jednak Ke
ke SDllZe01
sblížeí3( meť(X)IKý
metodiky VYvýjeanaK

Blahopřání

v těhletěch zima už mně je.

6.12.1999 oslaví své. životní jubileum, diamantovou svatbu,
i Anežka a Jaroslav Šlemrovi.- Při této přiležitosti jim přejeme

tu sazeb se vzala v souladu s

ních Celsia. Touto zrněnou došlo
došlo
oočh.i
počh.i daně mezi CR a EU, jednak
bylo odstraněno zýhodnění do-

Já bych chtěl bn.isle na kličku, v«»zci:i,-ktňn ze ffihr'ničÍ dováželi

benzín s nižší hustotou. Došlo tak

l

Poděkování

bákovýctÍ @ro6ků a cigaret a naopak zrušena byla spotřební daň
Při placení spotřební daně došlo

ré byly na Štědrý den tak oblí?

Dále byly zišeny sazby u ta-

Poděkování lékařům a sestrám v NsP

;spokojenosti.Bohužei,v vanýzápalplicjinaštěstínepotkal.
';'pmpaděsíčasnaslova Naoddóleníjíikévyléčilitřivelké
xánÍ 'a pochvaly většinou dubicity. Ka;ídý, kdo se s tímto
problémem setkal, to komentuje:

?me.

qna to bude rok, kdy byla ;'To se ti tam o maminku dobře
aminka- hospitalízována v starají". Teď bohužel zápolí s další
«é nemocnici. Zpívu jeden rozsáhlou proleženinou.

»m íntemě, pak ana ometřo- Všem sestnčkám na oddělení
Í*lůžku.Óbarodičebyliv bych chtěla m jejich péči touto
ě mladém věku postiŽeni cestou poděkovat. Jejich práce je
íerovou chorobou. Jen nedoceněná, fyzicky a psychicky

í se stará o tyto nemocné, vyčerpávajÍcí. To víme všichni.

í, jak nás %řletá péče o - Maminka je nehybná, nespolu-

'@ala.VědělÍjsme,ažema- pracující pacientka, která vyža»atřína gerentopsychiatrii. duje vešk:erou péči. Nikdy bych

Ístmní v Kralupech mně a nebyla schopná ji zajistit v takoaíeumožňujekaždodenní vém rozsahu, v jakém se jí ve
s ní. Jsme vám za to ne- Vašem zařízení dostává.
vděčni.
A za to všechno bych Vám, Ié-

bylvloňskémrocehospi- kařům a především sestřičkám,
n tatínek, během pěti dnů chtěla moc poděkovat.
:ápal plic a přes veškerou

a 'neurologiÍ to byl jeho
Maminku-jste výéčÍli z

pod okny zpivali chudým.
A někde dostali jablíčko,
jinde i oříšek k tomu.

JL

S koledou obešli celou ves,

iším nechvalným zvykem těžké virózy, přeČkala bez pro:siěžovatakriiizovaívpří- blémůchřipkovouepidemiiaobá-

Zdeňka Smetanová
(dcerapaníJiskrová)

nesli si uzlíčky domů.

Doma hned rozlouskii prvrí dva,
ale před dětskými zraky
skořápky ležely bez jader.
A třetí? By? prázdný taky.

Pomník obětem náletu

u'ré;ovéhoavÍna'.

kei uVtjl
dvěma
hlavríím
I Id I IlelVl
Ill I I AIzměnám:
I ICII lal I 1.

- denní zálohy nyní odvádí ti po-

- tJCil l I lal%Jl 17 I J- I Wl- - - - l- platníci, kteW překročí i mit 7 mil. Kč
(dŠe 5 amil'.'Kč5

splatnost zalon
záloh se
- spiaínosí
se u
u poplatnípopianiiků, kteří je platí měsíčně, posunuje
o 30 dní.

'Vzákoně o dani z př0mu fyzic-

'ch osob došlo
došlo ke
ke zrušeníanejzrušení nejkých

vyšší sazby (40% pro základ daně

Společnou iniciativou města a ', výšší.než -1 il04 ;0,-.Kč). Zna:

pozůstalýdí-poobětechnáletuna', rriená to,.e,,n,ejvyšší, možná
Í;alupy"n'."Vlt.--dneffi-.'3.1-9451 seízbanyníie32",4-a-jeplatríápro

íne:cooon!r:'
:nmi'm'moa'aíl:'rpaomkn"m:íleír'i í;,'Ý"',".'4íů4/oy'a.K'FJ,;;?;?,'!9,51ě;
'niaJS??z+ piře, d?n?ia????m'?,?a.i'le?a rÍ?a?k.,=. ?T a?l?l?r I? 2"?5o/ouí 'yn'a" 1 ""5 o/oÍyos. n?,?ní.?a"?W'í?bai.ísy mií???
Josef Hvozdenský. Pomník. bude i i,aV',5 aoHnaí placen:Ť z úmkových či

oJen kostel se svou trchou věží

zůstal trčet mezr troskami nedotčen.

Na jeho podlahu snášeli mrtvé.
katolíky, evangelky i bez vyznánr'.

na uaecn
úaech u
u oanx.
bank.
no

Upozorňuji, že tato novela daně
z p?'ílmu vstoupí v úČinnost aŽ od
L pl Ill I lu Vílljupl v IJl.íll II ísígt cy í.íí.í

nosti. Zda bude zdráv, jak
dlouho bude živ, zda se svobodná dívka provdá, nebo na
koho čeká bohatství. Proto se

po štědrovečerní večeři rozkrajovala jablíčka a loupaly ořechy
a ze zdravých a pravidelných

diče na třídní schůzky, byla

katelé-a obchodní společnom tuto
dáváno až v březríu 2001 .

;'Í;ýc'h oÍ:idobných 'íí'er';"do sní:

ř

Samozřejmě se slévalo olovo. Když se při této zábavě
sešla skupinka mladých lidí,
byla asi spousta legrace. Olovo
totiž vytvářelo roztodivné tvary,
které se daly vysvětlovat všeli?
jak.
Koledy a koledníci
Koleda a koledování je oprav
du prastarý obyčej (dnes prakticky úplně zapomenutý). Byla
to vlastně obchůzka po stave-

ních, koledovalo se 'od Štěd-

rého večera do Nového roku,
koledníci zpívali a přeříkávali
říkadla o NarozenÍ Páně, poté

ffi

%
.Í

r

r

daňový poradw

Koledníci zpívali známé i
méně známé vánoční koledy.
Některé se nám zachovaly
dodnes, a tak si je sporadicky
zazpíváme občas i my u stro-

r.
m

Á

'ffi
ě
k
'»';?

Ili
il

mečku. Na Moravě a ve Slez?
sku se koledovalo se "šČestím".

jil;

To byla jedlová větvička na

l:

Štědrý den přinesená z lesa.
Koledníci je rozdávali pro štěstí
a zpívali

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

li
Il

vinšujeme vám.
Nejprv pánu hospodári
pak vaŠim dítkám.
Zdaleka k vám jedeme
novinu vám neseme,

co se nám jest narodilo

li

v městě Betlémě.

mácích.

-dk-
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hnutí "Stonožka" naše škola

J

l

,l

instalována prodejní výstava
Rodiče i děti si nakupovali vánoční přáníčka. Děvčata - pokladní s radostí uvítala každý
příspěvek.
Radost při koneČném sČítánÍ
byla veliká, protože na konto

;;Io? pro-zrakově,- sluchÓvě a

Mgr. Marun Štěpán

dále.

následovalo obdarování od do-

1

l

":4

žené sazby byla přeřazena jedna

MěsMém muzeu ve Vrchl;o ijia v Kralupedí n. Vít. j 1. «,ervenci 1999.
?Za všediny day tírnjo predem děkujerne.

dveřím, děvče se do roka vdalo.

"9"

7

motx»u se jí zúčastníí otíčané, podnikatelé i fírrny.
jinak tělesně postižené osoby. I
Prípadní
dáť rnohou
Přispěvky
přírno
v i V'hytO
v platnošt k
Případní dárC'
rnOhOusvé
SVé
přlSpěVkýsloi
Sl0ů
přlrnO
j J@změny
změny vstoupily
vs,ou

;ý p;'tuto skAŮ u míThí pobočky Cíeské spoblny.

šejte), a když padl špičkou ke

.'-' Á

Jams'aV "'. Ífa' : změnu uvedou až v daňovém při-

nebo je poukázat ra účet č. ?](HDD zalo-

vém domě to snad ani nezkou?

ffi
l

Věnurl ti. kteW neZQOmnělÍ j znárí m rok 2000, které bude j:+o-

je vyhlášena..na ?í od !5.1:1.1999 do 15,32000 a

Ozval-Ii se kohout, byly do roka
vdavky jisté. Ve světnici házela
děvčata střevícem (v panelo-

iili

il?

a .chrámjevŠec'T"Fh..'7ma' : d;;'od=ledna'ŽOOO,-avšakpodnÍI

prostředků na pořízerí a instalaď tohoto pomníku. Sbírka

í

chtěl znát něco o své budouc-

Také se tlouklo na kurník.

1. ledna 2000. Znamená to, ze

.í: f i.ištěnv41,fi?nančnFilMproshedMdakůabffiym,QMffěstskérnna?Ňu ,. zd.a'L"-a. ;'.OYán""" ju.p,roy0,oyatel"o""""",;!Ote'o"Ť(
muzeu 'v Kraluped n. VÍ pomena «joirka firíančníd'í

-

davý a zvědavý, proto vždy

zaměs;ancům"'b';de=;níiena

znamné. DoŠlo ke změně ve

??-?---IV

všeho druhu. Člověk je tvor zví-

nám zalíbila.

vujíami výbuch a následný text: i ností a družstev. Tím bylo zrovno-

"Stonožka - na vlastních nohou".

investic a po'0my z Úroků
př0my z investic

Vánoce jsou obestřeny tajuplností, hlavně Štědrovečerní
noc, která byla jako stvořená
pro Čarování, věŠtěnÍ a pověry

Výzva zakladatelky tohoto hnutl Běly Grun Jensen, uspořádat
stonožkový týden na škole, se

seznámili naši žáci ze Základní

z dalekého Norska, s hnutím

dne 22.3. 1945.

0 štědrovečerním čarování

Organizaci akce si vzala na
starost zástupkyně ředitelky
školy Jitka Hinterholzingerová.
Ostatní už bylo na dětech
(hlavně na 1. stupni). V hodinách výlvarrié výchovy, ve
školní druŽině se kreslilo, vyrábělo, připravovalo.
V den, kdy do školy přišli ro-

hovovádeskaspaprskypředsta-l omezeným;komanditníchspoleč-

Pomník bude ummn u křizku v ult gen. Klapálka v

m? ie'X:'Fgí'»?F'j7!'iN

Na začátku letošního roku se

školy generála Klapálka prostřednictvím dopisu, který přišel

yavúúnoupamětoběterr;náietu j právněnozdaňovánÍmezitěmno

v rodinách vyráběly hračky z
ořechových skořápek. Ořechy
byly nezbytnou součástí štědrovečerní hostiny. Různé vozíčky,
kolébky a želvičky vytvářeli
mladí i staří a po večeři z jablek,
líků, sušených hrušek, švestek,
kaštanů a hrozinek a opět z
ořechových skořápek stavěli
třeba panáky.

Stonožka na vlastních nohou

ých př0mů, zz podílů
mn ipodlobu symLboJlicky .po.lozbo,y : oÝoenoový'ch-p:mó,podílů na
;nézdilna.nížbudeumístěnalitáj získu'na-sp61ečn'ost.:ručením

v zákoně o dani z připrosh:+n.izabudovoupoštyaodhak;nvpředvečervýročí:Změny
«men)/VZaKOnB09aíll}pí4udl le
I IljlJí íí.ííy
i íg'l?v ínlkferak
ííííí«í (Illl V)/v y
nálahi
t4na
')
I
T<
)(YY1.
i
dane
ŤOdn0'l
nejSOu
náletu, dne 21 .3.2000.

,i"5"i

beny, aŽ se staly trnem v oku
nejen mravokárcům, ale i vrchnosti a to jak církevní, tak svět?
ské. Mezi štědrovečerní zábavy
patřilo také práskání bičů a karabáčů. Když se začalo smrákat, a to je v prosinci poměrně
brzo, přiběhli na náves starší
hoši a začali práskat biči jako o
závod. To se provozovalo také
na Mikuláše. Zajímavé je jistě i

hi
irlppři
riřipříležitosti
nřílpJitndi55.!i!ivýroČí
v«nňítéto
tmo l žaklad
r!!! 312
za+aaadane
aaneW&Sl
vyssl nez
5 IZ 909UUU,bude
Kč. Sazba daně z příjmu právnicsmutné události odhalen pomník
kých osob byla snížena z 35'/o na

pod vlídnou střechu. o

'

Štědrovečerní zábavy
Zlaté prasátko bylo svázané s
půstem. Ve zprávách o staročeských Vánocích se píše také
o maškarních obchůzkách, kte-

manželka a děti

'@

určitě škoda.

valy po štědrovečerní večeři.

1. F'avla HeÍebranta, za projevy soustrasti nad jeho úrrutím.

5

dách, tedy o tom, co dnes již
téměř neznáme, a to je pro nás

syn Jaroslav s Ivankou a vnuk Martin s Katkou

eme všem přátelům, známým a bývalým spolupracovníkům

?

drovečerním čarování a kole-

Předcházely nebo následo-

draví, štěstí a pohody do dalších let.

í

V tomto čísle se zmíníme o

štědrovečerních zábavách, ště-

duje o Štědrém dnu především
televize. Na Štědrý den se také

l

Chtěla bych ořísek z beránka,

hmotríostnÍ, začaly jimi být jednotky objemové.
K)/
ODp-mOVB.Za
Lkizáklad
zaíudu vv přepočpítípuí.;-

!-ifl

ťN.l
m
d

t!ž,

i

jŠnotkou -přestaly být jednotky

KdWCtlOm fflkOVÝ d;lí - způsobua Ůu=daně-." Mě'mou

'Il

l

to asi bychom se měli!
A teď si každý představrríe,
co bychom v ořísku chtěli.

Kd'ž přišli do stavení, zazpívali
vánoční písně a za to dostávali
jídlo a někdy i malý peníz. V některých domácnostech je přijímali vlídně, někde ne. Koledy
žáků a studentů byly během let
zrušeny, děti však koledovaly

Il

ě

Il

l

Anna Vávrová, U cukrovaru 11 71/1.
Josef Hlaváček, Ke koupališti 250/Il.
Ladislav Khop, U cukrovaru 1064/I.
Marie Rehbergerová, Raisova 1 79/ll.
Vladimír Soukeník, nám. Mládežníků 672/II

třásla bezem a volala: "Třesu,
třesu bez, ozvi se mi pes, kde
můj milý dnes". Nebo: "Třesu,
třesu, třas, ozvi se mi hlas, kde
já budu za rok, večeřeti zas"

il

l

střevÍčky, vějÍř a rŮŽe.

krále chodívali s "hvězdou".

i

všimnout ŮačerpacÍch stanic. U
těchto výrobků došlo ke změně ve

František Švantner, V olších 837/l
Zděna Tatarová, V růžovém údolí 72/Ill

Vdavekchtivá děvčata zase

i

Byly tam hedvábné punčochy, zínu a riá%, jak bylo možné se již

rém veČeru a vánoční nadnce,
štědrovečerní večeři. Tedy o
tom, co se Úzce váže k nejkrásnějším svátkům roku, a protože
mnoho zvyků a obyčejů je dnes
již zapomenuto, jistě neškodí si
je krátce připomenout a vzpomenout moudrosti našich předků.

f

V celé republice bylo tímto
způsobem nasbíráno 800 000,
Kč na nový sanitní vůz, který
bude sloužit dětem i dospělým

l

Ve-spotÍ'e"bní dani došlo od 1. 7.

99 ke z:šení sazeb daně u ben-

l

ukryto ještě být můŽe!

ii

l

Václav Pešta, U křížku 24/lll.
František Vrska, Karsova 76/II

Co všechno v takovém oříšku

ii

i

4

jesličkách a betlémech, Štěd-

šťastný příští rok. Svíčičky, které
se plavily v míse s vodou, určovaly nejen délku života, ale také
do jak vzdálených zemí se rna
jitel lodičky vydá.

Po koledě chodívaly nejen
děti, ale i mládež, studenti a
žáci, pro které bývala koleda
jedním ze zdrojů obživy. 0
Vánocích s sebou skupinky
žáků nosívaly "jesličky" nebo
jen "děťátko" a o koledě na Tři

l

Růžena Klejzarová, E. Beneše 605/Il.

spotřební dařii.

hvězdiček jádřince se usuzovalo na dobré zdraví a celkově

l

dané hodnoty, o dani z piijmu a o

byly v něm bálové šaty.

Anna Benešová, Lidové nám. 350/lll

to, že se hrálo "v kostky", i když
tato štědrovečerní zábava byla
už ve středověku zakazovaná,
zřejmě i proto byla v 16. a 17.
století nahrazena hrou v karty,
tímto způsobem si lidé, mimo jiných vánočních zvykŮ (olovo,
skořápky atd.), vyplňovali čas
především před pŮlnoční, karty
se hrály různé, alespoň "Cerný
Petr". Nyní se v rodinách sle-

l

V pn:iběhu roku 1999 došlo ke

AkdyžhoPopelka-rozlouskla, zrněnárnvzákonechodanizpří-

V uplynulých dvou letech jste
si mohli v prosincových Zpravodajích přečíst o vánočních obyčejích, vánočním stromečku,

l

Holoubek přinesl v zobáčku
Popelce oříšek zlatý.

l

Zrněny v daňových zákonech

ořejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají
sinci 1999 významných životních jubileí.
ne frm hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Malé vánoční vyprávění

l

Jaroslav Seifert

l

VÁNOČNÍ KOLEDA

Společenská rubrika

m

p

li

ve válkou zničeném Kosovu.

D. Knópfelmacherová,
řed. školy

il

odeslala 5 032,10 Kč.

l

Q

i

l

Í
l

p

m

Účetní šikovatel Vaněk z Haškova Švejka
V listopadovém čísle Zpravo- Švejk pokmčoval dál v zábavě, Kmlup'ť

domnohasvětovýchjazyků,atak jápodléhámvyššímunařízení.- ZesběméhotáborauVídně

nantovi Lukášovi, u soval. Jeho zápisky později využil
kterého jsem byl puc- i známý spisovatel Jan Morávek.

!l

by nebylo možné v Kralupech změní. V souvislosti s dodávkou Přinásíme proto odpověď pouze
Co se sousedkou, která vozí pořádat pravídelné burzy rúz- odpadkových košů TSM stávající na ni.

»dpad do lesa? K.I. Kralupy II. ného zboží. Určitě by to plno starší koŮe repasují a opravÍ a Co přinesl 17. Iístopad 1989

vy jste v civilu, pane válkuažnaitalskéfrontě.

?( =

r4

l

l

starý známý. Čímpak Rusku, šikovatel Vaněk ukončil pěší'zóna.
1 (!líi

Před prvnÍ světovu válkou si

Vaňka si tedy Jaroslav Hašek Jan Vaněk zakoupil dům č.p. -95 i

tímfamiliémímsoused- podle Vaňka nebyl u mužstva se -rozv4ející obchodní čínnost
ským tónem dobrého oblíben,skutečnoupostavoubyli JanaVaňk:apřerušilavrocel914

vojáka Švejka,
želunehejtman
-naruko:
VUjarsa
ůVUpsei,
ílďíítílííííanČeněk
vene+tSágner,
aagner, ctižácílza- mobilizace.-Van:ěk
mODlllZaCe. vaneK musel
musel naruk0ÚčetníšikovatelVaněí<aŠveý« dbajesvédí)stojností,dostivýkadetBíglerifeldkurátvat.Zkralupskéhookresusez
v kresbě Josefa Lady.
kterou velioe rád ukaz«> Otto Katz.
války nevrátÍÍo 84'l- mužů-.-Vaněk
val před vojáky kumpa- Jan Vaněk se narodil 23. květ- měl -štěstí a válku přežil. Ale brzy
Jak se spisovatel Jaroslav nie, odpověděl, jako by byl na 1888 na Žižkově. Vyučil se poprvnísvětovéválce251-sipna

Švejkůvpodřízený:- - - drogistouastrávil3roky;a'Jojně. 'Í927-zemÍeÍ.-Bílo-muteprve'39

Hašek seznámil s kralupským
drogistou Vaňkem? Došlo k tomu

l

"'B""Á""?

Účetn7 šikovatel Va- nevymyslel. Skutečnou postavou s-drogerií na-'PaÍmckého'ná'městí:
něk byl tak překvapen byl i nadporučík Lukáš, který Drogerie je zde dodnes. Úspěšně

'Uájsemtaktodrogista Varíěkz Na drogistickou praxi šel do let. Je pochován na Olšanských

v roce 1915 ve sběmém táboře y
Mostu nad Litavou nedaleko

hřbitovech v Praze.
r

IšIi

I1 2N

ííů M

noval Hašek) sedí v plukovní
kanceláři a přikládá do kamen.

l o osudech dobrého vojáka Švejl ka nedokončil. Zemřel v Lipnici,

tJJ'

í-. /

kdy Švejk-(do kterého se transpo-

? Jak známo, Hamek svou knihu
6 kde ?rychle postupulici nemoc
ukončila jeho život 3. Iedna 1923.

@ OROG[RIE

Nechme dále hovofit autora:

a

l

&

Za dhvi7i po odchodu nadpom-

ě.,,

b

1

"=éÁ=:i',: !!

l

} ský Vaněk, který přežil Haška o
g ayři roky. Ale nenÍ tomu tak.

ía?

l

Švejk seděl na židli a pfikládal l

h:*-

tím způsobem do mahých želez- l
ných kamínek, že házel kousky
uhlí otevřenými dvi7ky dovnitř.

i

Jedná se jen o shodu jmen.
Román dokončil, ale ne příliš
úspěšně, fejetonista Karel Vaněk
z Prahy.

?

Kamínka čoudila a smrděla a

Znalci Haškova dfla se domnívají,
že slavný román dokončil kralup-

l

j'?

Ing. Josef Stupka

Vaňkova drogerie na Palackého náměstí v Kralupech.

Kosmetika

něl by být povinen inforrnovat otázku odpovídáme sami. Nápad Prosím o odpověď na otáz- rice Starosti starosty. Nebudu se

CO dOkáže StraVa účinek
posiÍují paměť
mléko, ořechy, rýŽe

»kamzitě řněstskou policii, která to jistě není špatný. Pořádání ku, kdy přijde na řadu oprava tedy opakovat a doporučuji Vám

hovězÍ maso

:jedná nápravu. Pokud tak občan burz se proto ujme KD Vltava, s chodníku v ulicí generála některé z mých článků otištěných

avokádo, chřest
karotka, grapefruit
ryby, vaječný žloutek

íeučiní, měl by alespoň, třeba, i jejich pořádáním se počítá po Klapálka. J.V. Kralupy
na stránkách Zpravodaje k přeV současné době na opravy čtení.
inonymně informovat MěÚ, novémroce.
»dbor životního prostředí, který
nejsou peníze, schválené opravy (odpovídal starosta města,
íěc došetří. Stačí i jen ozna«jt Prosím o zodpovězení do- již byly provedené, oprava dal- Mgr. P. Rynt)
nísto, kde nedochází k umísťo- tazu týkajícího se instalování ších chodníků a komunikací je

podporuje sebevědomí
zvyšuje schopnost
koncentrace

též posilují paměť

pomerančová št'áva, paprika zvedají nÁladu
tavený sýr, mandle, kvasnice pomáhají odbourávat stres
fazole, hrách, tofu

íá.nÉ'
Iid#2vnrThiio?dpa5ÍyfIJ.n.a od.pa,d'n,í5ÍÍJ.-!oš9..řfí?-}íd.Ígfí «'(gj.!kŽu-Jroz;očtu-ro.k;'.2#, š,,;neěd"aekčrénědok','cen'yso.upovdzsh,a'etdneém,ekza'ec'h'c,h
»atřičná místa, nebo kde je zaklá- 2!átiší. Vzadu u laviček a spor- který se bude zpracovávat začát- :Áno" ":a

prospívají zdravotnímu stavu

zelí

zahání kocovinu

sleď, okoun

po:fflÍÍujÍ fflvaly a';nozek

jána černá skládka.

chléb, těstoviny

zdravý spánek
posiluje imunitnÍ systém
zvedají náladu

tovního hříště není jedíný od- kem ledna a schvalovat v březnu.

Nejedná Se 0 klOVání, VěC je V padkOVý kOš. Směrem Od ZaŤím Ťedý na ŤuŤO OŤáZku bOhu- [)03(ljByB zB Bp@1l3pr,4(;:5 p'?
:ájmu všech občanů, neboť od- města se poslední koš na- želneznámeodpověď.

56inadále.

česnek

sójové boby, banány

Lázně
Lázeň z mléka, medu a soli

l

:ládání s odpady, jejich třídění, Pořádání takových akcí není v nik odboní životniho prostřed0 kolem sebe. Tomuto tématu jsem
se mj. několikrát věnoval v rubryužívání, zneškodňování ap., kompetenci MěÚ, a proto na

i

l

F"okud občan zjistí, že někdo Iidípřivítalostím,žejednapo- rozmístí znovu do města. Mimo a posledních 10 let našemu
»orušuje vyhlášku č. 2/98, která lovinabyvýhodně nakoupilaa jiné se bude jednat i o sídliště městu? H.S. Kralupy
e platná v územním obvodu na- druhá se zbavila věcí, které již Zátiší.
Při hledání odpovědi na tuto
ieÍ'ío města, a která se týká na- překáží. K.I. Kralupy ll.
(odpověděl F. Bartoš, pracov- otázku se stačí rozhlédnout

%i

Skutečná podoba šikovatele Vaňka.

l l

prostředi) změna? B.N. Kralupy
hužel jen jediná týkala našeho
Ještě letos nebo nejpozději města (ostatní se týkaly celé reChtěla bych se zeptat, zda příští rok na jaře se situace publiky a NATO, EU ap.).

li

'e

l

sme Vám slíbili odpovědět. (odpovědě.lM.Martínek,pra- u lavičky na konci sídliště Zpětiotázek,položenýchpa?
4ěkolikotázeksevnašíredakci covnikřJěÚ,odboruživotnho srněremdoMikovic.Nastane nemH.S.panustarostovi,sebo-

1

nanc. My jsme s pa- ústupu opozdil a byl zajat. Za- ulice Í:iyly zbořeny při přestavbě
nemoberlajtnantemuž tímcoHašekstrávilzbytekvojnyv dráhyv-rocel980.'Dn:esjezde

7

u

%

Il

zenouinteligencíjsem jaknaí.íseku91.pluku,kdenepří- vJungmannověulici.DůmJosefa
bylpovýšenejna ordo- tel prolomil frontu, se Hašek při Kysely a vlastně celá levá část

"? "

J

g

lí

flekem, ale svou pWro- Mezi poznámkami je -Í svědectvÍ', Kralup do drogerie Josefa Kysely

[- za

Vídně, kde byl Hašek zařazen do
11. setniny. Je to známá scéna,

Vminulérnčíslekralupskéhostraňovánímčerríýchskládekdo-cházíubývaléhokínaStředa
(odpovědělapíTrávníčková,
špravodaje jsme Vás vyzvali k chází k nári:istu finančního zatí- celá trasa zadem pm sídliště pra«,ovnioe odbom realizace a
:aslání dotazi:i, týkajících se zále- žení městské pokladny, v níž jsou nemá už další. Jeden rozbitý
investic)
(itostí našeho rněsta, na něž penízenásvšech.
seteprvepodelšítraseukrývá

»pravdusešlo, následujícíprostor
9 tedy vyhrazen jejich zodpově:ení.

marškumpačce k panu obrlajnt- zážitky-zprvnřsvětovéválkyzapi-

světě.

ilo udržet trend maximálních Štěstí - každ-é lidské konání Íehdy, když musÍdávat coanej- 'Tojetonejdůležitější.

Otázky a odpovědi

!

Vaněkstalnesmrtelnýmajméno hrdě dodatkem, "pan obršt na ruskou frontu. Vaněk si ponašíobcesestaloznámévcelém Schí5derměsempridělilkll. dobnějakoEgonErwinKischsvé

:eleň a vše, po čem se brečí, ně- výstavami a akcemi zde pořáda- by dodržovali veškeré vyhlášky a Já bych si strašně přála pro
aké ty dětské koutky, hřiště, nými, protože spokojený ná- nařízerí, ať již se jedná o vy- důmdětítakovéhoředitele, který
ipor}oviště, a v souvislosti s tím vštěvník příjde pří7;tě zase a navíc hlášku o silničním provozu nebo ví, co dělá a rozumí tomu. Pokud
ídělat i něco k prevenci krimina- je nejepší reklamou, protože při- o vyhlášky města. Aby řidiči par- to nebude někdo takový, kdo roity. To je tedy jedno přání - aby vede případné známé a přátele, kovali na místech, kde se má, zumí dětem a má stejné nápady
ie městskému zastupitelstvu da- další návštěvníky.
protože policie je spokojena jako ony, tak to nebude fungovat.

ečnost opravdu pochopila, že legy, příznivce muzea a přátele. tem bezpečí'iějším, kde se lidé všímavější k vandalismu na doentotypškol avzděláníje nedíl- Je to zase jedna ze základních nemusíbátvyjítnaulici.
pravním značení a veřejném
íou součástí rozvoje člověka, že hodnot, bez nichž nejde v žádJ. Leden, velitel MP osvětlení.
jětem by měl dát jakési základy ném kolektivu, a v tomto malém
V. Chlada, ředitel TSM
)ramotnosti kultumího člověka, zvláště, vykonávat naplno něja- Knihovnajeporekonstrukcias
terý bude žít v evropské civilizaci kou práci nebo povolání.
jejím vybavením jsme spokojeni.

L?

se i kralupský účetní šikovatel Já jsem tofižzde ordonanc': řekl byla Haškova setnina odeslána

:-zšířitbyt'ovou-výstavbu-,-rozšíÓt jenosr-ná"vštěíníki:í'-s Ínsřtugí, deVší;-ukázněnějmÍ"řÍdÍ'č'e', Íňeří

ZUŠ bych přála, aby tahle spo- všechny spolupracovníky, ko- vešlo, že Kralupy se stávají měs- Také bychom byli rádi, kdy6y byli

J/

i

Osudy dobrého vojáka prohlásfl, že vašemu rozkazu ne- no převedl.
Švejka.
rruJžu vyhovět pn nejlepší vůli kli- Další osudy Švejka, i účetního
Haškova kríiha byla přeložena dN se třebas z celýho lágm, neboť šikovatele Vaňka, jsou známy.

vy knihy

Našemu městu bych přál pod
přáno, k čemuž je zapotřebí
S. Pánková, ředitelkaMK
;tromeček,abymělopeníze,a Městskémumuzeubychpřál právěizmíněnéhozdraví,štěstía
iby se další roky dařilo podstat- čtyři základní věci, jak se obvykle spokojenosti
Přáli bychom si, abychom se
íou částku z rozpočtu investovat, přejí, tzn. štěstí, zdraví, spokojeJ. Ra»k, ředitel MM včas dozvídali stanovený rozpoílavně dokončit bosé komuni- nost a já k tomu ještě doplňuji
čet, naším druhým přáním je vřeíace,případněopravitarekon- dlouháléta.Aproč?Poněvadž CobysipřálaMěstskápoliciev lejšíspoliupráce s rodiči.
itruovat ty, které již dosluhují, tou spokojeností myslím spoko- Kralupech pod stromeček? PřeH. Cemikoivá, ředitelka DG

!

l

nungsfeldvébla"VaňkazHaško- vildůstojněŠvejk,-"dovolujisivám háčkynebočárky,atakWesrJadl

ředitelkaKDVltava toto zúročení bylo muzeu do- cích.... .

g
-ff

1

l

Kralup. Málokdo si uvědomil, že se odtud klidil.
- ného Haškova díla. Naštěstí náse jedná o syna známého "rech- "Pane rechnungsfeldvébl", pm- zev naší obce neobsahuje žádné

7

I

zeninám pana Jana Vaňka z «:hn7ekkámen:ařeklŠvejkovi, aby dostalo do všech-překladů slavf

l

blahopřání k osmdesátým naro- pozomval Švejka, pak alekopl do kralupskému drogistovi Vaňkovi

»tali osob, které mají na starosti Kultumímu domu bych přála které muzeum dělá, je zaměřena net.
íěkteré instituce v našem městě pod stromeček novou omítku a do bližší nebo vzdálenější bu- Do nového roku bychom přáli
ía to, co by přály té své, kterou nová sedadla do kina.
doucnosti, kde se tyto činnosti našim čtenářům hodně nových
ipravují, pod vánoční stromeček.
M. Vondmšková, teprve zúročí. Takže si přeji, aby knížek. To však závisí na finan-

nvestic z rozpočtu. Dále bych potřebuje určitou dávku štěstí, méně pokut a sankcí. Nedělá
M. Hajnová, vedoucíDDM
»řál městu, aby si všechno, co se poněvadž se nedá všechno na- nám žádnou radost, když se s řiady udělalo a dělá pro nás plánovat nebo předem předvídat, diči musíme dohadovat. To je ta- Technickým službám našeho
íšechny, udrželo a uchránilo takže proto i my zde při našem kové naše největší přání pod města bych přál, aby si občané
»ředrůznýmivandalyaničiteli,a konánípotřebujemeurčitoudáv- stromeček.Dálebychomsipřáli, uvědomili,ževtomtoměstěžijí,a
iby těchto kazisvětů bylo v na- ku štěstí, abychom zvládali to, co aby se nám i v přístím roce ve podle toho se k němu také choiem městě co nejméně.
máme připraveno a co bychom spolupráci se státní policií dařilo vali a dbali na udržování čistoty a
P.Rynt,starostaměsta rádiudělali.
snižovat kriminalitu v našem pořádku ve městě, zejména co
Zdraví - tím myslím zdraví pro městě, aby do povědomí občanů se týká komunálních odpadů

l

l

trati, protože spousta činností, jeden počítač připojený na inter-

l

entokrát anketu, v níž jsme se

daje pnnesla Společenská íubrika nevšímaje si Vaňka, který chvíli Jm'éno našeho města se díky

l

J.Lhotská,ředitelkaZUŠ muzejníprácejeběhanadlouhé výpočetní technmaou, alespoň

l

Dlouhá léta - zde myslím to, že Přáli bychom si její dovybavení

ivátků, připravili jsme pro Vás

l

Anketa
Neboť se blíží čas vánočních jedenadvacátéhostoletí.

l

7,

Z podmáslí

3 litry podmáslí vylít do plné vany

- 1/2 kgsoli, 1 litrmléka, 1 šálek Vod'l? . - .

medu

Osvezujíci

Sůl nasypeme do vany s horkou !l%- 3 .ci.trl?ony rozkr.a'jet .na kole?-ka,

vodou. Ohřejeme mléko aav něm roz- Q ,r"' a"3 .,,,'2'Woucý?vod a Pr'k'Ý"
pustíme mead. Přidáme do Vaný. AS'l p0 6 h-0.d:naaaaCll.př?edlŤ p-namo d0
í<oupeljeosvěžujícíadobřepůsobí vany-.o.sv!u.jibíúčinky.
napokožku.

Bylínková

Zkraslupci ?

120 g rozmaíýnu

'3kleněnou láhev naplníme růz- '?'? g .'ě'Ú rÚ"e

nými druhy bylin a zalijeme olivovým . 5o. g le"aQd. ulo.W,ch"'Ú
oíe7em.Neachámeas:atýdenvyíuho- všechnytřipřísadysedajídosáčku
vat. Používáme 1 polévkovou IžíC: by- a "o" do van'l?
linného oleje na plnou vanu.

Ivana Hulvová

Il

rn

Zpra;?

Zpravodaj i

Soutěž ve sportovním tanci

?Štikak o?bědu

g

?bh?a j

poroty K. Maršálka tu sehrála
velkou roli prozíravost KaSS,
které je zabezpečilo již v květ?
nu, tedy v době, kdy ještě roz

jednotlivých kategoriích.

tomu nám taneční mistr K.

počet na soutěž nebyl napjatý.

odborná porota přiřkla páru

Maršálek sdělil: "Především je
to příjemná atmosfé.ra, která se
tu pro nás pravidelrí«s vytváří.
Zájem ředitelky KaSS M.
Vondruškové a B. Pokorné vypovídá o tom, že takovýmto
společenským akcím kralupské
kulturní zařízení nepochybně
fandí a je to jedna z možností,
jak přilákat zdejšÍ veřejnost na

K tomu dodal: "Všichni pořada?
telé se v poslední době čas od

refundovat".

?

V soutěžích skupiny B, C, D

l

naší taneční školy je naštěstí Tanečního klubu All - 4 - Dance
minimálnr'.
Neratovice).
Poslední víkend ve znamení
(ain)
tance se v našem městě po-

Na soutěžící čekaly ceny
poháiy. Podle slov předsedy

výslovné přání autora vydané
na recyklovaném papíře, popřál mnoho ČtenářŮ
(M. PatřiČný: patřiČný nejen

dřevo, Ivo Železný 1999, 1 . 'vydání, 126 str., cena 99,- Kč)

000.- Kč v den dožití věku dítět

Svým blízkým rnůžete věnov
zvýhodněným úročením.
Uzavřerí smlouvy na povin
ručení nenechávejte na posle
chvíli. Smlouvu s výhodamii
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také Vánoční vkladní knížku

p
ii

ťovny, která je nasJ dceřií
společností, s klienty sepíšea
na počkárí na každé přepá;
K zaplacení úhrady můžete
užít i prostředky z kontokore
Uhrazení povinného ruČení
že ffl i ína splátky.
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Dětskou vkladní knížku, kde O(

banky dostanou navíc při živol
ním jubileu 6, 15 a 181et peněžr
prémii. Ta činí 500,- 1000,
2000,- Kč. Jedinou podmínkc
pro její získánÍ je zŮstatek 1

d«:qx»b, možná'Fx;íme,"'a"w"
POdaří Se-.paní Konvalínkové my
h9nrvaú-%';Ma- a "

l

U nás rnůžete zakoupit i
vhodný vánoční dárek. Vaše dět
jistě uvítají pod stromečken

Železný, kterýatéto knize, na

l

l

*

100 000,- Kč.

Slavnostního křtu kníhy se

I

I/ rnaúl-Á-X "

bez poplatku. Zdarrna je také
posouzení a vyhodnocení úvěru
na sporožirovém ÚČtu (kontoko-

Kontokorent Ize získat při
splnění podmínek íaž do výše

.1

??? . .----círii, íe ZlOm

SU!"SJQ icírks, ú.-rrt--- ?

hotovostní aa 5ptAitjuílEi»lly
spotřebitelský Úvěr
iiuíuvu;xiii
uvei

zúčastnil i její vydavatel pan Ivo

Turka a Dřevo M. Patřičného.

teorvpnc,b,,.i---=- ?

a

šení. kž? do konce roku Ize získat

;kl"a"S"'třl,:.'k"O'v'á"":"ýí't"Ho"'spe""s""z I:e:kt),xkt,e,rýkpo,skyh.i,jÁerniv:vř,
pobočkách Č:eské spořitelny.

1.1

?,,,=y);>r=mrocíías
chalou(»oe,absoltíhěbezlidí,vroDadOu??....,,,-rí,
GOndlkem,
tak JSem
S/ dlnnemkmhri
D-Ajuže -zlom
'
ratí )sem
si dinném
krtíhu. P«:x5?ám,
teprvenakoncinatáČenípfišlana
letorxx:tuhiisaí--xa
.....,,irara«»nípnsíana letopočtubudevpražskýchulicích
svéajedentahreksemnouzmizel
yícns:íyyi,;a;=-a=- =
k,T#a,,,ié,eL,TP....,o,p;:Jisíiermiouszemt:ne?] T:,nhež boe uřli2% "veBeď B,r uOIHlc/mB,
btíjarého
krát "nadlá.....bla'.: ,,íva )sem se ten- Trochu
my d«:qsex»ltoho
t, možná
bojíme,veselí,
a CO

Česká spořitelna má pro vás ře-

tinskoamerických byla nejepší
dvojice Pavlína Skokanová Erich Tikovský z STK Praha
(na třetím místě se ve finálové
skupině umístili jediní zástupci
zdejšího mělnického regionu

Íl

?- 7+a0 - i.íg iia ílaS]

pad z TK 6y;lístek Strakonime l ,,uk'zenoonar'
,,eČenoo ch'4 ,b'nám
dárky, co víc, chybí nám i peníze.

ve standardních tancích a v la?

i.

In,.a-u;.y:sy;Slu4ha;sal71:e -,0u-S:-;,ah-;:p«U:alen;bl3p;raeWaepdt
ožkíe:ed:hvh:ad;e'Vní; :m;-ne[';'V:"mKzrEl:a+hl,e.u-, uDmaedt
""',' :eaonu'""Í«";"é"'.ar,N;,'":'japasíéÍ;M'a,o";"'o"%"a"E€
:romú""':í "a:C';ooo'M"aa"'-:""'aoa
"ý-"e"m'.atoa"la'S :»'aiO"u"r:ce"."aoh".Q"a'l :'o"o'ň"aloaT-a" "'aa;'

nás všechny klade zvýšené ná-

Veronika Vlčková : Pavel Listo- l ro,"!' JSme na'5',,,,Ózn'nemáme

Martin Patřičný o své nové
knize s názvem ,,patřiČný nejen
dřevo" při jejÍm slavnostnÍm
křtu, který se konal 11. Iistopadu ve skleníku Botanické za?
hrady UK v Praze, v prostorách
výstavy s názvem Památné
stromy v obrazech ak. mal. J.

l
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Vážení Čtenáři,

řídil Karel Maršálek. Prvenství l biíií se vaanoční čas, ktery na

času potýkají s přÍzní sponzorŮ.
Sám se v taneČnÍ Škole věnufi
dětským tanečním párům, mé
dcery frž také soutěH v juniorské kategorii. Pořádám KonopiMskou růži pro mladé
tanečníky a taneční ligu kategorie mládeže a juniorů. Dotace

II

ňmua,,k,ů.l,n-,ů-, Il, -,laů,penlŤzĚp, ;em"s;5o';, ',ív,;';:,",*"W t ;"';?-,'a'zoog,,"7',:ř""TŤaa""'a", rŤ"a"k":":"W""""ao"""k"ba""fi%k""iaa-"

ivyřeší {),eská spořitehia!

Nejvyšší soutěžní kategorii B
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vedl. Jsou známi i vítězové v

l

kalernsŤv( íLL--=-a -
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kladnu z celých Čech

detektivka nebo sbírka básní. V

!

l hi "k

ních kategoriích vystřídalo kolem
devadesáti párů. Svůj um tu
ukázali ti, kteří tvoří nejširŠí zá?

větou, co tato kniha je, špatně
se zařazuje, nevÍm, zda je to

jsem to napsal. Kniha se mi libí
a jsem s ní spokojen", řekl

í

I>

ffi

se ve všech soutěžních taneč-

"Špatríě se- řekne jednou

drobné» práce. V úplném závěru
knihy je několik fotek a moje
slintánÍ, co jsem k tomu pova?

?'l{,
rf

Patřičný nejen dřevo

knize jsou přiběhy ze života,
dále tři Úvahy - o Ženách, o mu?
zice a o úspěchu, pak je tam
love story, zamilovaný příběh z

r

l

L

piny B a D, Karel Maršálek ze
Struhařova na Benešovsku, je
odborníkem na slovo vzatým.
Několik let vede profesionálně
se svojí manželkou taneční
školu v Benešově u Prahy.
Chápe jako nepsanou povinnost trvale rozvíjet společenský
tanec mezi mládeží a dospěIými, povyšovat kvalitu amatérských tanečních párů při
pravidelných soutěžích.
A proč se tato dílčí soutěž zabydlela právě v Kralupech? K

Svatý Martin letos přijel
nejen na bílém koni, ale i s
novou knihou. Po publikaci
,,Dřevo krásných stromů" a příručce ,,Pracujeme se dřevem"
(1998) se jedná již o třetí knihu
z pera Martina Patřičného
umělce žijícího v nedalekém
Debrně. Poprvé se však jedná
o dílo beletristické, o jemně Iaděné texty, zamyšlení a vzpo?
mínky tohoto výtvarníka.
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Vedoucí taneční soutěže sku?
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představovala,
případně kaše je
řldšíatd Tn ca mí hx=y ? Wdší abri. To se mi běžně nestává.
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tance. / zde se otázka financí

promítá - protože také čas odbortíků, kteří také zde zasedali
v odborné porotě, bylo nutné
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mohla nakonec také Středo-

svém volném Čase váŽně za?
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Iice ušlechtilou zábavou ve

edstaveníBranickéhodivadlav zenwbrsn*,.ii-i- ='

l

rických tancích, byl nepochybně překvapen skutečností,
kolik mladých lidí se touto ve-

Štíka k obědu - tak zněl titul obdobný nápad, a to otrávit SOurO-

I?
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r.
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ve standardních a latinskoame-

jedinečnou akci. Letos tradiční
hlavní sponzor soutěže jejich
přání nenaplnil, musely nepochybně vykonat mnoho práce
pro získání peněz odjinud pro
zafištění nutného zázemí od
zdejších podniků a firem. Po-

I

Ten, kdo navštívil poslední Iistopadovou neděli kulturní a
společenské zařízení při soutěži amatérských tanečních párŮ
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a Josef Sadílek - tn.ibka. Ve svém

repeíoáru dávají přednost baroknÍ hudbě. Proto také během
večera zazněla dna Hendelova,

Vivaldiho, Scarlattiho, Saríiho, Vejvanovského a dalších.

LYRA DA CAMERA vystoupila
v Kralupech podruhé. Přízeří městu
je dána skutečností, že pěvkyně
odtud pochází a ráda se sem
VraCÍ.

'Soubor vznikl před čtylmi mky
během mých studií na Akademii
múzických umění a vyvinul se ve
stálý profesionální ansámbl pravidelně vystupující po republiw.
Každý z nás je navíc vázán v další«ó hudebnÍch tělesech. Kořeny
mám v Kralupech. Pokud se týká
mé urríělecké wsty, začáfl«y byly
ve zdejší Udové škole umění. Zde
jsem se učila hrát na housle a zpívat. Zpěv mě z«,ela zaujal. Následoval Kůhnův dětský sbor, potom
vystupování ve Vycpálkově soubom i s mým tatínkem. Potom

LYRA DA CAMERA je sdružení hudebníků - sólistú, kteří se
ve své umělecké činnosti zamě-

řují na interpretaci komorní hudby,
především 17. a 18. století hudbu barokní a klasickou, ale
nevyhýbají se ani skladbám novějším, včetně děl soudobých
auton:i.
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pátek 3. 16,00
Dětská mikulášská diskotéka
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Johana Rosická je absolvent+
kou hudebn( fakulty Akademie
múzických umění v Praze, kde
vystudovala obor sólového zpěvu
u doc. Jany Jonášové. Předtím ních pódiích je známá jako só- Praga, kdevyučuje hřenazobcoabsolvovala pedagogickou fa- listka i dokonalá a spolehlivá paí- vou flétnu.
kultu Univerzity Karlovy, obor hu- nerka orchestrů a komorních Josef Sadílek vystuóval hru
dební výchova. Již během svých sestav. Je členkou souboru Linha na trubku na pardubické konzerstudií se umidovala na předních SingersasdruženíLYRA DACA- vatoři u prof. Z. Pokorríého a na
místech v řadě pěveckých sou- MERA. Dlouhodobě spolupracuje Akademii múzických umění v
Praze u prof. V. Junka. Zúčastnil
těží. Spolupracovala se soubo- s houslistou J. Svěceným.
rem Pražští madrigalisté a od
JanaKartákovájeabsolvent- se řady hudebních soutěží
roku 1995 je sólistkou souboru kou Státní konzervatoře v Praze, Conceítino Praga, mezinárodní
Linha Singers. Věnuje se pře- kterou vystudovala ve třídě prof. soutěže hry na žesťové nástroje v
vážně sólové konceítní činnosti
se sdružením LYRA DA CA?

MERA, ale i s jinými uměleckými
tělesy, například s orchestrem
ART - N. Vystupovala na četných
zahrani«,ních puiích - v Itálii,
Japonsl
Francii, Švýcarsku, Japonsku,

Helcla. Zúčastnila se řady hudeb- Brně, kde získal 3. cenu. Jako sóních soutěg ve kterýdh získala lista nejčastěji interpretuje barokní
ocenění, například cenu za nej- hudbu. Je členem orchestru Státlepší provedení skladby součas- ní opery Praha a orchestru činonéhoautoraall.cenuvsoutěživ hry Národního divadla Praha a

Kraslicích.Specializujesehlavně současněičlene.msdruženíLYRA
na interpretaci hudby 17. a 18. DA CAMERA. Často je zván ke

Španělsl
Taiwanu, Německu, Španělsku,
století. Je členkou souboru Linha spolupráci s komomími orchestry
Mallorce.

JRka Navrátilová je absolventkou Akademie múzických umění
v Praze u prof. Zuzany Růžičkové
jsem se fiž začala zabývat zpě- a mistrovských kurzů v Zůrichu a
v,m z«,ela vážně a studovala ho. ve Stuttgartu. Její repertoár obsa'vystupujeme společně někďikrát huje stěžejní díla barokní a
a:i měsíce. Závjsí to na sezóně. současné cembalové tvorby. Je
řlaším cilem je vystupovat i mimo počítána do české špičky hráčů
rhpubliku a natočit v pn'jtím r«xs na cembalo a také na zahranič-

v Kralupech n«ul Vltavou
progr«mi na měsÍt prositaec

F'
Wi
ím

»'

Singers a sdružení LYRA DA CA- a soubory, nap&lad Komorní fil-

ME'Ů. Často vystupuje i s dal- harmonie Pardubice, Talichův

šími partnery například v duu komomí orchestr, Filharrnonie B.
flétna - kytara. Vystupovala na Martinů, Collegium Musicum
četných zahraničních pódiích, na- Drážďany, Camerata Helvetica,

p&lad v Dánsku, Německu, Švý- Moravská' filhamionie Olomouc,'

carsku, Rakousku. Věnuje se orchestr G. Mahlera, Komornífilrovněž pedagogické činnosti, harrnoniePrahaatd.
zvláště ve škole při Bambini di

Prosinec v městském muzeu
Dne 26. listopadu byla zprístupněna ,,Vánoční výstava':
která svou tematikou předzname-

Do 5.12. trvá "Vánoční výstava" s ukázkami lidové tvorby.
7.12. úžerý

18,00 hodin - Vánoční koncert souboru Lyra da
Camera (Johana Rosická, Jitka Navrátilová. Jana
Kartáková, Josef SadUek)

Vstupné 30, - Kč

14.12. úte4

17,00 hodin - vemisáž výstavy muzejních exponátů.
"Z galer{e dolního Povltaví".
18,00 hodin - koncert komomí hudby
"To n*0»epř»í pro violonceljo".

ÚčinkujÍ Martin Sedlák, Božena Kronychová.

Vstupné 30, - Kč

17,00 hodín - Vánočníí koncert ZUŠ Kralupy n. Vlt.

Dismas Zelenka, Jan Michalička, Adolf Cmíral, Otmar Má-

cha), německých (Georg Fridrich
Hándel, Johann Sebastian Bach)
se snad nejkrásnějších svátků v a italských (Benedetto Marcello)
roce. Na výstavě jsou k viděrí skladatelů.
Vernisáž výstavy "Z galerie
různé typy betlémů od těch textilních, až po ty zhotovené z ku- dolního Povltaví' doprovázená
kuřičného šustí. Představeny koncertem se uskuteční v úterý
jsou i různé typy zdobení vánoč- 14. prosince o 17. hodině. Výsta?
ních stromků, vánočrí výzdoba va bude prezentovat výběr
interiérů a různé stylové do- exponátŮ ze stejnojmenné muplňky. Po celou dobu trvání vý- zejní sbírky. Konceít violoncelstavy (do neděle 5.12.) budou listy Martina Sedláka (v 18 hodin)
mistři lidové umělecké tvorby zase představí známé skladby
P.l.Čajkovského a A.Dvořáka
předvádět své dovednosti.
Na úterý 7. prosince v 18 hodin pro tento nástroj.
Na uŽ tradičn(m vánočním
je připraven vánočn( koncert zde
uŽ úspěšně účinkujÍcího sou- koncertu vystoupí v úterý 21.12.
boni Lyra da Camera. Při kon- o 17. hodině žáci místnÍ Základcertě zazn( hudba českých (Jan ní umělecké školy.
Jakub Ryba, František Xaver
Jan Racek
Dušek, Leopold Koželuh, Jan
nává období adventu a blížících

Host pořadu: Standa Hložek
K tanci hraje Zdeněk Vranovský, diskžokej
rádia OK Hradec Králové.

l

Dejte si dárek k Vánocům a přijdte se po-

čtvrtek 9. 15,00

Zadáno pro kralupské rodáky

bavit do Kultu'mího domu Vltava.

sobota 11. 15,00

týden v prosinci.

Vstupenky budou v předprodeji již první
140,.

Z pohádky do pohádky

Z deníku kocoura Modroočka

A co vás čeká a nemine? Spousta soutěží
neděle 19. 15,00 a 17,00
o ceny, pěkné písničky k poslechu i k tanci Ve známé pohádce účinkuje Divadelní prostranstvípřed
vchodem do KD Vltava
pros
spolek
TYL
Rakovník.
a vůbec dobrá zábava, kterou jistě umocní
(,esl
ký
Betlém
Standa Hložek, známý moderátor dět- Děti, pozor! Po pohádce slosujeme vy- Dvě kostýmovaná představení v dekoraplněné skládačky a 40 dětí si od nás od?
ských pořadů nejen televizních.
jistě všem navodÍ tu správnou vánoČnÍ
Dejte svým dětem a vnouČatům dárek k nese pěkné ceny. A ty ostatní také cích
náladu.
Zastavte se a potěšte koledami,
nepřijdou
zkrátka.
Mikuláši a přijďte se spolu s nimi pobavit.
písněmi
a scénkami z narození Ježíška a
20,so, dalšími biblickými výjevy.

sobota 11. Akce Kruhu přátel Prahy

sobota 4. 15,00 - 22,00

Předvánoční procházka starou Fjrahpu

Bluegrass advent 99

II. ročrík hudebního festivalu

Uslyšíte a uvidíte skupiny Fragment,
Modrotisk, Reliéf, Nová sekce, -Roayl
Flush, Early Grass Revival, Forte a Děvín.
80, - v předprodeji
90,- na mÍstě

pondělí 6.
Mikulášská v tanečních kurzech

17,00 odpolední kurz, 19,30 večerní kurz
40,-

a prohlídka Smetanova muzea
Odjezd vlakem v 8,38 hodin
z kralupského nádraží.

Ml

ii

Předsilvestrovská diskotéka

K tanci i poslechu hraje Zdeněk Vranovský, diskžokej rádia OK Hradec Králové.
Oslavte Silvestr 1999 pred Silvestrem u

středa 15. 19,00 malý sál

Recitál písničkářky Evy Henychové
V roce 1997 se umístila mezi samými skupinamí na 6. místě v kategorii "Objev roku".
V televizi jste ji mohli vidět např. v pořa?
dech "Aporí" a "Zahrada".
40,.

so,

středa 22. 18,00 - 23,00

70,-35,-

so,

sobota 18. 19,30

Divadlo Járy Cjmrmana

Švestka

'E'racom'títť KaSS přejí všem srílm rtávštěrm@m přgermé proHtí vámčníá sváúít Zl í(['idu a poFiúdě a do ro%
mxi hodi zdrarx a spok.eýenostt Zl

Netradiční povídárí s Martinem Patřičným Divadlo J. Cimrmana nerí třeba nijak
o dřevě, knížkách a o tom ostatním u příle- zvlášť představovat, všichni znáte jejich-ty? oso6rtímž,'ívotě í yzarrběstnánL
žitosti vydání jeho nové knihy "patřičný pický humor, který tak dráždí naše bránice.

Dvořákúv komorní sbor

vstup volný

26':i;17;17FOWC'ETT

Vás zve dne 19.1:

Zveme Vás na V«'4NOČNÍ WON(€RT do kostela
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
V pátek 17.12.1999 od 17,00 hodín

15.30 hodin na

který se uskuteční

v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

účinkuje Komorní orchestr Dvořákova kraje

V programu zazní dila českých a světových autorů.

dirigent: Václav Mazáček, člen ČF

sólisté: Viktor Mazáček, člen ČF - housle, Lenka Píttauerová - housle,

Hlavními přispěvateli:

Petr Janek - violoncello, Marie Pavlíková - flétna, Martina Pavlíková - flétna

LUPA s.r.o. Pavel Lulek, Česká rafinÁrská a.s., Město Kralupy nad Vltavou

Program:

Vstup dobrovolný

? Sinfonia Pastorale, Allegro non troppo, Moderato, Adagio canta-

rou on raději za přítelem poslal.
bilelLAalrlgeog,roP.re?sto,l??J??SBacA'i'Jro??JnHceaítdenmKoOll,?pcreo,dC.vědfHlértnpy, 'aviorgloon'ce"l'Íničkami"
loa"ro" ,?0yllaa,i,;svx,,"Koretnici';.
l, -plo., : m.o .;yJ!Y Koretníci
musili utéci. Les-y
a orchestr - 1. věta Moderato. ?. Cavatina

L.outkařský sou.bor RO'LNIčKA

zve v!šechny nejmenšf na pohádku

ba
(4)ďímočm
P@
ve
středu 8.12-1999 v 16,30 hodin
J Í'a

a'%@ř do divadélka alá scena

I
I

Petrem Štěpánkem v Filavní roli.

hudba a vánoční kol»ledy.

Platí permanentní vstupenky KPH.

středa 8. 19,00 malý sál
Dřevěný večer

il

Připravujeme na leden 2000
Akce Kruhu přátel Prahy
Neděle 9. ledna 2000 od 15,00 hodin v
Hudebrím divadle v Karlíně muzikál Řek

Cestmi Stašek.
Umělecký vedoucía.Ío.€:estmír

Věneček večerních kurzú

)

nás v KD Vltava!

úterý 21. 18,00 - 23,00
Věneček odpolednÍch kurzú

neděle 12. a 19.
Lekce základních kurzú

lí

čtvrtek 30. 21,00-Ol,00

Zorba. V této muzikálové novince vystoupí
Radoslav Brzobohatý, Michaela Dolinová,
čtvrtek 16. 19,30
Václav Sloup a další vynikající herci.
28. koncertní sezóna KPH
Vánoční koncert Pra':zského dětského 12. a 19. Maškarní dč»tské karnevaly
25. Prachy? Prachy! aneb Funny Money.
sboru
Na programu: Česká a světová duchovní Divadlo Rokoko - vynikající komedie s

nejen dřevo".

,

Městské muzeum

21.12. Úterý

l

j

l

ň

I

l

Rosická - zpěv, Jitka Navrátilová oembalo, Jana Kartáková - flétny

I

(ajn)

KD VLTAVA

I

DA CAMERA ve složení Johana

CD disk", dodala J. Rosická.

l

l

'Ju? a Sy»MensM S ?í;;g'JCra[upy tuí Vtbvgu.

Lyra da Camera
Městské muzeum Kralupy nad
Vltavou vstupuje stále častěji do
povědorní příznivců vážné hudby.
Tamní sál je jakoby stvořený ke
konání komomích koncertů a vytváíse v něm po0emná atmosféía
pro posluchače i pozvané uměloe.
V o0nu (20.10.) tu konceíovalo
kvarteto mladých interpreti:i LYRA

l-í
i

4

Zpravodaj i

iol

@

-

ia "Vii
lvXI--

podobné jakýmsi mohy-

jsou u Lešan také za "zá-

"Koretnici" patřil minickému
pánu, ale z vděčnosti za zá?

',ušním hájem" a mezí maíým chranu d4roval ho pak velvarl,..

ikem, na zarostlém "VěncÍ".
Jiná verze tvrdí, že na místě

?zdější kapličky skončil svůj
syn Krištof z lešanského

'ora.

iK mrstu "Koretnice" v Iešan-

ite ooíasti se váže jiná pověst.

skému příteli.

(Pověstí z Kralupska, ze starých
zápisů vypsal a ústnÍ vypráverú-zaz'nai
menal Prokop F. Masner, Kralups'ký
vlastivědný sborrík, kvěíen Í958)

li

i

i

F

-

kinu - filrnům pro náročnější diváky.

í ,-. . , ,,

-

V pátek 22. října se uskutečnil ll. ročník
akce, nazvané "Halloween", jejímž duchovním otcem a zároveň organizátorem
je Dům Dětí a Mládeže (DDM) v Kralupech
nad Vltavou. Pátečnímu odpoledni předcházela rozsáhlá propagační kampaň ve
všech dostupných médiích, včetně plakátů
apod., ale také shánění sponzorů a mravenčí práce, aby vše dopadlo na výbomou.

1
l

I€€W$[-l

ěnÍ!
JpOz0rneíii

?
>okladna je otevřena od 18,30 do 20,00 hodin a již od 16,00 hodin, pokud se hraje též od 17,30 í€€D(n'aO=alOíe}
€N:::;,":':"l
din. Předprodej na filmy na další dny končí púl hodiny před začátkem každého pmstavení.

Fontána pro Zuzanu 3 SR/Č:R, č.v., 115 min., "

10.-12. Notting Hill V.B.,č.t.,120 min.,ŠÚ,Dolby '4Ů,-"

Co by Zuzana neudělala pro černého kamaráda Ibrahima, kterému se nechce do svatby se snoubenkou z dětství Nene. V
rodné africké vesnici však na něj čeká Nene - současná Miss

pá - ne Když do zapadlého obchůdku Williama Thackera vstoupila hol-

Zimbabwe, což zásadně mění situaci. Ale ani Zuzana nezůsta-

lywoodská hvězda Anna S»tíová, jeho fádní život se zásadně
změnil. Romantická komedie, ve které Hugh Grant a Julia
Roberbová dokazují, že velká láska vás může potkat kdekoli.

ne v africké divočině na ocet.

Režie: Roger Michel

Hrají: Eva Vejmělková, Alessandro Coari, Ibrahim Maiga,
Marian Labuda, Marylin Ngondo.
Režie: Dušan Rapoš

l

Telefon do pokladny 211 0l.

ffi

l

45,-

13.-15. Matrix

USA, «i.t., 120 min., ŠÚ, Dolby SRp

po - st Skupina počítačových hackerů pod vedením charismatického
vůdce (Keanu Reevens) vyhlásí ve 22. století válku světu, který je ovládán a řízen computery. Přijd'te se pobavit na akční sci

41,

Kouřové signály USA, č.t., 88 min., Dolby SR, "
Z indiánské rezervace Coeur D Aléne je to do Phoenixu hodně
daleko. Ale mladý indián Vidor tam musí pro urnu s popelem
svého otce a jeho přítel, sirotek Thomas, mu bude dělat spo-

44,-

lečnost. První indiánská road movie - hit loňského Sundance
16.

Režie: Chris Eyre

Čt

ziky 70. Iet.

&

Ronna potřebuje peníze a tak se zaplete do kšeftu s drogami.
Simon odjíždí s kámoši do Las Vegas, kde si zahrají o vlastní život a televizní baviči Adam a Zack nedobrovolně blufují v policejních službách. Jejich osudy se protnou v tarantinovsky Iadě- 17.-19. Lásky v Lisabonu

l l
l

Každá žena (která stojí za to) má svůj příběh. Bylo jich pět a
každá z nich má o čem vyprávět. Jsou krásné, zamilované a
chtějí se s vámi rozdělit o své zkušenosti. Tragikomedické etu?

Nenechte si ujít tento vynikající film!
Režie: Doug Liman
43,.

Všíchni moji blízcí

irtugalsko, č.t., 95 min.,m

pá - ne

né krimikomedii.

39,.

dy na staré dobré motivy.

ČR, 91 min., Doíby SR,'

Nenechte si ujít skutečně kvalitní snímek - zvláště ženy si při-

;? Píše se rok 1938, právě byla podepsána Mnichovská dohoda a

Smetanova 168, Kralupy

Nicholas Winton naději, dokáže zachránit jejich životy?

20. - 22. Inspektor Gadget USA, č.t., 77 min., Dolby SR,"

a další hvlázdy v ríejnovějším ?5eském filmu rezisé.ra Matěje

po - st Nikdo ho nezastaví, nikdo rnu neunikne, nikomu nic nedaruje.

43,-

Všíchni moji blízcí

nad Vltavou, tel.: 722 430

úg,.

Josef Abrhám, Jiří Baríoška, Libuše-Šafránková, Ondřej Vetchý
MnáČe.

Si Vás dovoluje seznámit s
naší vánoČnÍ soutěží nazya?
nou:

pBývalý člen ochranky John Brown, vybavený užitečnými
ff
dimplantáty na pronásledování zločinců, se-změnil -v comicsového inspektora Gadgeta.

ť

Chcete se pobavit spolu se svými dětmi? Přijd'te do kina na nejnovější rodinnou taškařici z produkce studia Walta Disneye.

É

Go l od ;':a)-%

Režie: David Kellogg
43,.

Čt-ne

lls- f%+ll,,

Clauda Moneta, ale Thomas Crown má neprůstřelné alibi.

1800 hodín - koncert komorní hudby
"Te nepepší pro v}oloncello"

Režie: John McTieman

l

30., 31. kino nehraje
a, pá

N mládeži do 12 let nepflstupno č.. .1. české títulky
mládežiořístuono

a ASSUMBO, vánoční blahopřánÍ.

? formát - jakýkoliv
Na zadní stranu výkresu na?
pište: jméno a příjmení dítěte
věk

* mládeži do 15 let nepřístupno č. v. česká verze
*

"ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE OPIčKY"
Vzhledem k tomu, že pražská ZOO v příštím roce začne
rekonstruovat pavilon opic, byla
nucena rozmístit obyvatele pavilonu do různých ZOO celé
Evropy. Gorily se ocitly až v německém Rostocku, kde již díky
svému pokročilému věku zůstanou a do Prahy se zpět nevrátí. Naše akce tedy spočívá v
tom, že děti namalují těmto gorilám, které se jmenují NIGRA

technika - taktéž

40,-

1.12. Út@

1700 hodin - Vánoční koncert ZUŠ Kralupy n. Vlt.

l I l

Pierce Brosnan a Rene Russoová v kriminální komedii.

Účnkují Martín Sedlák, Božena Kronychová.
Vstupné 30,- Kč

l

17ůO hodin - vernísáž výstavy muzejních exponátů.
"Zgaler}e dolnflío Povltaví".

27.-29.AféraThomaseCrowna USA,č.t.,šú,ll3min.,DolbySR,m
po - st I když má na kontě miliony, krade %ako straka ve stylu lupiče
gentlemana. Právě teď v newyorském muzeu zmizelo plátno

l

.l2.Útn

l

-'-' -'vstupřírhs'áo;:'-rtc'

l l

&.g!I.A a- ...--a- . l.. . .. .

23. - 26. kino nehraje
i

S koncem tisíciletí se v New Yorku objevuje samotný Satan.
P»kud se mu podaří s pečlivě vybranou ženou zplodit

l

St

Konec světa USA, č.t., ŠÚ, 122 min., Dolby SR,m

ŠÚ širokoúhh;rfilm

l

8.

':?

Dúm dětí a mládeže DUHA

jdou na svél
Režie: Luis Galvao Teles

? roďna Silbersteinových se připravuje na horší časy. Přinese jim
Tíagikomická reminiscence na doby minulé.

l

Režie: Mark Christopher

l

P

ské hřiště na břehu řeky mezi lávkou a
mostem. Nové místo se ukázalo jako nel
smírně výhodné z hlediska přístupu a možnosti umístit soutěžní disciplíny, ale i z toho
důvodu, že děti, které přišly bez rodičů, se
1 mohly vracet bez obav domů i za tmy.
kl
Jedinou nevýhodou, a bohužel i stínem
r
J
j
k
akce, byly projevy dvou skupin alkoholem
í
1
1
»
«
povzbuzených asi 15 letých mladíků, kteří
r
z lávky na děti i dospělé pod nimi na hřišti
J
plivali. Nakonec si však pořadatelé zjednali
Ťr
pořádek. Naštěstí počet i skladba účast?
níků akce ukazuje na to, že ne všechna
iů
mládež v Kralupech se věnuje alkoholu a
í
výtržnictví. Na "Halloweenskou zahradu"
b
totiž přišlo 491 (!!!) lidí. Z toho bylo 263
l
Á
r.
dětí, 78 mládeže a 150 dospělých. Ditivá
?"' .
většina účastníků přišla v maskách, a to i
J
desítky dospělých! Svěda to o popularitě
r
"Halloweenu", který si získal oblibu u růzí ných generací obyvatel Kralup.
Stejně jako během I. ročníku si účastníci
mohli zakoupit občerstvení ve foímě tepJe třeba říci, že se i.isilí pracovníki:i DDM Iých a studených nápojů, nebo třeba párků
vyplatilo - organizace a zajištění této akce na opečení. Pro opékání byl od začátku
zaslouží vyzdvihnout (bez nadsázky to akce do 21 hodin udížován oheň, a zá?
byla doposud nejvydařenější akce tohoto jemci mohli použít předem připravené
roku v Kralupech), zvláště, bereme-li v pruty.
%

V hlavní roli dance story Salma Hayeková.

USA, č.t., ŠÚ, 103 min., Dojby SR,m

4. Go
so

8

masky) oceněny.

1 zahrada" se pro Il. ročník přesunula na dět-

'<
W...,,,""?"a ','..?-,.,»J, . . .,

USA, «:.t., ag min., Dolby SR,*
Revival travoltovské diskotékové scény - americký film Klub 54
v ríás evokuje starý známý rytmus a vrací éru diskotékové muKlub 54

l

39,-

nec nespadla ani kapka. "Halloweenská

Iedne a večer věnovat dětem.

,,m

- fi, reprÍza filmu vás jistě zaujme!
Režie: Andy a Larry Wachowski

festivalu.

'ŠtJl

Největší obavy měli pořadatelé z počasí,
které hrozilo dešťovými mraky, ale nako-

Po ukončení soutěží, kde děti dostávaly
za odměnu sladkosti, bylo ze soutěžících
vylosováno šest št'astných, kteří vyhráli
(každý tři) vstupenky do vídeňského zá?
bavnít'io parku, které věnovaly inzertní noviny Elefant. Potom byla vyhlášena soutěž
o nejepší masku, kde tři nejepší dostali
dárkové tašky, a hned nato se děti pustily
do dlabání dýní, které byly (stejně jako

úvahu, že počet pracovníků DDM se rovná
třem. Na akci se také bezplatně podíleli
dobrovolníci, kteří pomáhali, kde bylo
třeba. Jsou to lidé, kteří neváhají udělat si
ze sebe legraci a navléknout se do r(izných masek, pomalovat se, a celé odpo-

školu a třídu

Do 6.12.1999 odevzdejte
své výtvory v kanceláři DDM.
Nejepších 10 výtvorů spoIečně s vánočním blahopřáním
zašleme našim gorilám.
Na spolupráci s Vámi se
srdečně těŠíme.
Za DDM DUHA

Magda Hajnová

Dúm dětí a mládeže
DUHA

pořádá ve dnech
18. a 19.12.1999

v prostorách DDM od 10,00
do 17,00 hodin výstavu ama-

térská díla z dílny kralupského rodáka, pana Zdeňka
Pospíšila, který v letošnÍm
roce oslavil 75 let života. Ke

zhlédnutí budou obrazy Kralup
nad Vltavou a okolí společně s
výtvory dětí, které navštěvují
DDM DUHA.

Další průběh "Halloweenských slavností"
byl provázen dováděním dětí, ale také setkáními známých a přátel, kteří si tak mohli
společně popovídat v jinak tolik uspěchané
době.

A když se pozdě večer rozešli poslední
účastríci, organizátoři provedli úklid plochy, uhasili oheň vodou z reky, a ještě v
neděli dopoledne jste je mohli zahlédnout,
jak likviduj( ohniště, aby si na hřišti mohly
děti bez obav hrát. Je určitě dobré, že
vlastně zapomenuté dětské hřiště v centru
města bylo díky "Halloweenu" znovu objeveno pro spoustu dětí a rodičů.
Pokud si někdo bude chtít připomenout
chvíle, strávené na "Halloweenské za-

hradě", mi:iže se zastavit u nástěnky DDM
na pěší zóně Na Františku, kde budou vystaveny fotografie, zpracované firmou Foto

Korbel - tedy, pokud ji někdo nerozbije a
nevykrade.

Na závěr bych ještě rád upozornil na
skutečnost, že akce podobného charakteru nejsou akce výdělečné, ba naopak,
bývají často prodělečné. Principem takovéhoto snažení je totiž dát co nejvíce dětem

l

ené
převážně pro mládež, hrajeme od 17,30 hodin. První a třetí čtvrtek v měsíci je věnován
? kiníí - íilmí"ím rsvrs rsártsArs;sí6í rl:síáltsz

Báječné duchaření

a ne na nich vydělávat...!
-pen-

0 KAPLIčCE A totípnžsícícn v i?,ušyucu
Na pokraji lešanského háje,
na nejvyšším místě nade vsí,
stojí kaplička sv. Jana. Nikde
se nedočtete, nikdo vám nepovr, kdy byla postavena, jen
pověsti se o ní vypravují. Ve

Žili tam loupeživí rytíři Koretané.
Jedenkrát byl minický pán na
návštěvě u jiného šlechtice z
Velvar a dlouho se u něho

prý kdysi nepřítel, jeho odpůrce
stál připraven k boji na místě,
kde dnes kaplička stojí. Po boji
pohřbil odpůrce své mrtvé, na?
vršil mohylu a na jejím vrcholu
postavil kaplí:ku. Nepřítel pochoval své mrtvé pod mohyly

zdrzel. Velvarský prítel znal
blízkou loupeživou čeládku a
varoval hosta, aby v noci domů
nejezdil. Ten měl pro strach
uděláno, ale přesto ho Ioupežníci cestou přepadli: neubránil
by se, kdyby v poslední chvni
nepřišla mu na pomoc zbrojná
chasa velvarského pána, kterou on raději za přítelem poslal.

za "Viničkami" a v "Koretnici".

Koretníci musili utéci. Les v

Vršky, podobné jakýmsi mohylám jsou u Lešan také za "zá?
dušním hájem" a mezi malým
hájkem, na zarostlém "Věnci"

"Koretnici" patřil minickému
pánu, ale z vděČnosti za záchranu daroval ho pak velvarskému příteli.

"Viničkách" a na "Kalvarii" stál

1,l

5n,o,Vp.LT.AVA.,K.ra,Ipu.py,.n.a,g qlty,v2u..p.roěgréam. na prosinec 1999

V měsíci prosinci hraje kino jedno pře'astavení denně od 20,00 hodin, pouze něWeré filmy,

@

IZpravodaj

Q

Jiná verze tvrdí, že na místě

pozdější kapličky skončil svůj
život syn Krištof z lešanského
dvora.

K místu "Koretnice" v IeŠan-

ské oblasti se váže jiná pověst.

(Pověsíi z Kralupska, ze síarých
zápisů vypsal a úsíní vyprávění zaznamenal Prokop F. Masner, Kralupský
vlastivědný sborrík, květen 1958)
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Z kralupských restaurací

nealkoholických nápojů

středohoří. A zde, stranou od zá-

stavby, je i restaurace stejného
jména. Stojí tu již několik desítek
let, zažila několik majitelů, období
popularity i nezájmu veřejnosti.
Lze se k ní dostat úzkou silničkou
z Lobče a své vozidlo můŽete m-

parkovat až těsně u objektu.
Daleko klidnější a romantičtější je
však výstup po schodech či
hrbolatých cestičkách kopce s
možností odpočinku u malého
altánku zavěšeného ve skalách.

Pak jako host lépe oceníte teplo a
útulný interiér stylové restaurace.
Již při vstupu jsme byli př0emně
překvapeni pohledem na malý kuřácký salónek, z něhož vedou
dveře do jídelny i na čisté toalety.

Námi konzumované pokrmy

Bývalá plynová kotelna
Bývalá plynová kotelna do- 220masebudouhrátmíčovéhry.
sloužila, proto teplo pro sídliště Renovací objektu byla pověZátiší v Kralupech nad Vltavou řena kralupská stavební fiíma
zabezpečuje akciová společnost Makra, která uspěla ve výběroKaučuk Kralupy od topné sezóny vém řízení. Jiří Kratochvíl, jedna1998/1999. Vyvstala otázka, jak tel firmy, sdělil: "00 konce ří)na
objekt kotelny nejépe využít? jsme stihli opravu venkovríí faMěstský úřad Kralupy rozhodl sádyiokenakompletněrekonpřeměnit její poměrně veliký struovat plochou střechu. Teprve
vnitřní prostor na centrum vol- potomsenaplnorozběhlyprá»
néhočasu.Přestožeznačnýsta- uvnflřbudovy,kdebylyjižvpředvební ruch v týdnu, ale i o stihu odstmněny cihlové příčky
sobotách rušil obyvatele sídliště atd. V listopadu naše firrna pra?
V zátiší, přijali tuto změnu"tváře" covala uvnitř budovy se sádrochátrajícího objektu v sousedství kartonem, kus práce tu odvedlo

sídliště příznivě. Část renovo- pfi zprovozněnítopení, do výloh
vané budovy budou využívat zá- směrem k fotbalovému stadiónu
pasníci aikido, kickboxu, stolního se montovala plastová makrolotenisu a v další části na ploše asi nová termoizolační okna. Naše
úsilí směřuje k k;mu cfli, aby re-
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konstmkce byla ukončena v měl
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síci únoru až březnu roku 2000".

Podle smlouvy je barevnost fasády určena. Budova z osmdesátých let bude mít světle šedou
barvu s červenými ozdobnými
pásy. S největší pravděpodobnostÍ naváŽe na stávající hříště s
umělohmotným povrchem na
basketbal a fotbal. Nepochybně
bude v pozdější době upraveno
okolí objektu, který byl celá léta
ze tří stran obehnán plotem z
vlnitého pozinkovaného plechu,
který okolí na kráse nepřidal.
(ain)

Chystáte-li se do restaurace trochu
dopředu, mi:ižete si s jednodenním předstihem objednat celou

pečenou kachnu se zelím.
Přestože dobou naší návštěvy
byl páteční večer, restaurace téměř zela prázdnotou. Snad je to
dáno větší vzdáleností od města,
o trochu vyššími cenami, či draž-

Skupina historického šermu Fortuna, založená roku 1 989, patří místo, kde se scházejí příznivci jihočeské historie, a kde se ode-

mezi největší SHŠ v České republice. Má přes třicet členů, které hrávají přrběhy, kten5 jsou zaneseny v rožmberských kronikách.
sdružuje v několika oddílech, náměty svých vystoupení čerpá z Tam jezdíme celá skupina trávit společnou dovolenou. Je kupohistorie Kralupska. V našem městě ji snad každý zná, ne-li odji- divu, že si jako jedna z mála skupin po všech těch letech ještě nenud, pak jistě z mnoha akcí, které tato skupina za deset let své lezeme na nervy.
A další vystoupení? K těm drobnějším patří již tradiční účast na
existence uspořádala, či které zpestřila svým vystouperím.

dobře udržované.

Hodláte-Ii si posedět, při1emně
a nerušeně si popovídat v nezakouřeném prostředí, či si najít
místo pro svatbu nebo rodinnou
oslavu, asi jste již nalezli, tak jako

Spolu s ve'doucím SHŠ Fortuna, panem-Jiřím Staňkem, jsme si dětských dnech, vítání prvňáčků a jiných akcích pořádaných pro

my.

HODNOCENÍ:
pivo Krušovice 12', 10' ""
kvalita obsluhy

l

vín a několika druhů káv i devět

kávat neobyčejný podnik.
Objekt byl vystavěn jako res-

Od61ena Vodu i vzdálené České

ším pivem. Nutno však podotknout, že světlá dvanáctka (20,?
K(,) i desetistupňové čemé (16,Kč) bylo výborně vychlazené a

l

zde přesvědčí, že můžeme oče-

bejk. Oáza zeleně uprostřed
Kralup, lesopark a vyhlídkový
bod, z něhož Ize vidět Říp, Mělník,

byly upraveny bezchybně. Slepičí
polévka s nudlemi (polévky okolo
20,- Kč) se evidentně vařila a byla
servírována s bílým pečivem i
chlebem. Zajímavě chutnal i teplý
předkrrn - drůbeží játra s jablky
(45,- Kč) s dobře uvařenou rýŽí.
Jedna ze specialit - bramborová
kapsa naditá zelím a drůbežím i
hovězím masem (85,- Kč) nerněla
chybu. Mlsným jazýčkům pak
můžeme z jídelníčku citovat například kachnu na medu, lososa, kalamáry, nabízeno je zde také pět
dn.ihů jídel typické české kuchyně
- např. koprovka, rajská či kralupský vrabec (tato jídla á 55,- Kč).

i

Křesla, stolek a koberec nás již

tauraČní zařízení stylového loveckého charakteru. Vysoká, patrová
prostora s krbem, schodištěm a
dřevěným ochozem v prvním
patře pojme něco přes 40 hostů.
Na stěnách visí obrazy, hodiny,
repliky zbraní. Barový pult s vystavenými destiláty a jinými nápoji
spatříte hned naproti vstupu, u
dveří je pak malá šatna. Místností
znítlumená reprodukovaná hudba.
U stolu se okamžně objevuje
personál, jenž se nám po celou
dobu naší návštěvy věnuje s
ochotou, nenuceností a s plnou
profesionalitou. Se zvědavostí
otevíráme jídelní list (zaznamenáváme i jeho německou verzi).
Místní kuchyně nabízí předkrrny
studené i teplé, šest druhů polévek, deset dnihů ryb, čínské speciality, třináct pokrrnů z drůbeže a
přes dvacet minutek. Nechybí ani
bezmasá jídla, zeleninové saláty,
kompoty a zákusky. Nápojový Iístek uvádí vedle běžných destilátů,

Každý z Kralupáků ví, kde je
dominanta města - kopec Hosti-

Ohlédnutí za sezónou

*****

ÍěaíÍta jÍdla
Ůrostře'd7
ceÍkový dojem

*****

****

povídali o minulé šermířské sezóně.
Letošní rok je pro nás rokem jubilejním. Desáté výročí založení
naší skupiny jsme si pripomněli malou reprezentační výstavou,
která proběhla v dubnu v malém sále KD Vltava. Na ní jsme se
snažili představit skupinu nejenom jako celek, nýbrž i práci jednotlivých oddilů: odd. historického šermu, hist. střelby, odd. luko-

děti.
Jak tedy hodnotíte letošní sezónu?
Letošní sezónu hodnotím velmi dobře. Krom vystoupeníjsme se
věnovali i publikační a přednáškové činnosti. Kupřikladu před ne-

dávnem vyšla v Šermírských listech práce našeho člena Marka

střelecMho, ženského oddflu a tanečnrho oddělení. Výstavu

Škorvagy ;O rytírském rodu Boryňů z Mikovic, i nadále jsme pokra-

navštívily více než tři stovky návštěvníků, podívat se přišli i kolegové z některých šermírských skupin.

čovali ve spolupráci s městským muzeem a Kulturním domem
Vltava. Pribyli nám také noví členové: zrovna teď máme dva nové
V přÍpraVCe.
Zažili jsme i jednu zásadní změnu. Založili jsme občanské sdružení, což nám otevřelo další možnosti vystupování.
V této souvislosti bych také rád poděkoval městu Kralupy, od
kterého jsme dostali významný finanční dar, za který jsme si mohli
pořídit dva krásné barevné historické stany.

*****

(čím vks hvězdrček, 'ím lepší hodnoceni
maximální počet hvězdiček je pět)

Otevřeno: denně 11.30 - 22.00

(ŠPEH)

Jakých akcí jste se letos zúčastnili?
Jako skupina jsme se v letošním roce zúčastnili několika větších
akc4 jednotlivé oddily se samostatně zúčastnily řady dalších. Za
všechny jmenujme třeba Libušín, největší akci v republice, kterou
se ve středočeském regionu otevírá šermírská sezóna, dále jsme

byli v ČesM Kamenici,- v Bochově u Karlových Varů, vystupovali
Co dělají šermíři v zimě?
V zimě doplňujeme kostýmy a zbraně, provádíme jefich údržbu,
hledáme nové materiály, navštěvujeme burzy, čteme knihy o historii, prostě se pfipravujeme na další sezónu. Jen na Silvestra si
zcela jistě někde vystřelíme ze všech děl, píšťal a hákovnic.

jsme i na Vyšehradě nebo třeba při přfležitosti oslav 725 let zalo-

ažení města-Mělnrka. Za nejvydařer;ější akci považufi Černovice,

Skládka na Hrombabě
Ne všichni Kralupáci vědí, kde Těleso skládky je v současnosti
se odpady z našich domoví:í Iikvi- podle projektové dokumentace
dují. Spokojíme se většinou s kon- uzavřeno a město dohlíží, aby bylo
statováním, že popelnici nebo správríě svažné, COž je nezbytné
kontejner pracovníci Technických pro řádné oíékání povrchových
služeb města vyprázdnili. A to se k vod, které se shromažd'ují v
naší spokojenosti periodicky opa- otevřené přepadové jímce, zabez?
kuje. V jednom z posledních čísel pečené zábradlím. Za účelem
tohoto listu bylo konstatováno, že provozu kompostámy bude vybuměstská skládka odpadů na dována ještě jedna jímka, a to mHrombabě již před více než třemi krytá, sloužící k odtoku tzv. šffiv ze
roky dosloužila. Zavážela se od zpracováríí biologid<ého odpadu.
osmdesátých let. Co bude s pro- Na těleso skládky bude navástorem,kterýsezaplnil?Budere- ženahlína,tzv.podomičívtloušt'ce
kultivován. Sdělil nám to Jan 40 cm a celkem 50 cm omice.

Kobera, pracovník odboiu Reali- Následně na severrím, čelním
mce investic a žíotního prostředí svahu bude provedena výsadba
MěstskéhoúřadijvKralupechnad do kon«,e r. 200í. Plošné zalesVltavou.
nění, které je pro skládku tohoto
'Městský úřad po uzavření typu nevýhodné, provedeno neskládky v rooe 1995 vypsa/ výbě- bude. Stromy a keře se vysadí do

row:»Leníkterésetýkaloodímny a hnízd, případně do remízků. V
podzemních vod na terfloriu sklád- ,Thdném případě se vkuítivovaná
ky Hrombaba a oelkového jejiho plocha nepřemění ve vycházkoošetření. VyhráljepodnikOórana vou zónu, jak bylo mylně v tisku
podzemních vo«j se sídlem v sděleno. Skládka zůstane i nadále
Pme 6. Jeho úkolem byio usku- oplocena a v jejím prostoru zůtečnit hydrogeologický pnJzkum stává již několik let provozovaný
skládky, vypmcovat projektovou psíÚtulek.
dokumentaa jejiho uzavření, ná- Kvalita podzemní vody pod
sledné rekultiva» včetně obsluž- skládkou se ayřikrát ročně hodnotí
ných komunikací i ozelenění. podnikem Ochrana podzemníd"í
Sanaoeprostortískládkymusívy- vodPrahaavýsledkyměřeníjsou
óázetzesžaítečnosu,žejdeou. až překvapivě dobré. Projekt re-

starr:»u ekologickou zátěž pro ži- kuivace je vypracován tak, aby se
voW prostředí. V jejím sousedství bývalá skládka na Hrombabě neexistuje asfaffová plocha, která násilně začlenila do krajinného
bude slotíBt jako komposMrría - rázu této lokality. Tímto sdělením
semsebude vozfla ukládatbiolo- se opravuje inforínace vydaná v

gický odpad z měsh, tzn. pose- jednom z minulých čísel Zprakaná tráva, dřevní štěpky", řekl J. vodaje.
Kobera.

Co plánujete na příští rok?
V příští sezóně bychom kromě účasti na standardních akcích
(začneme samozřejmě Libušínem počátkem dubna) chtěli navázat spolupráci s DDM v Kralupech. Chtěli bychom založit jakýsi
dorost, oddil práčat a přiblízit tak historii Kralup a okolí i dětem.

]

čtenáří:tm přgettmé prožít vánočníth wátkft.

PřicMzí zima - jaká bude?
Dříve než se pokusíme o
odpověd' na tuto otázku, ohlédněme se jeŠtě za počasím Ietošního podzimu. Září i říjen
přinesly teplé počasí. Zejména
pak září mělo výrazně kladnou
teplotní odchylku od normálu (+
3,5oC) a prakticky nám prodloužilo již tak pěkné léto. Jiné už to
bylo se srážkami. Zatímco léto
bylo mimořádně suché a od
konce dubna do srpna se vytvořil značný srážkový deficit (117
mm), v září spadlo 67 mm srážek, COž je 160% normálního
úhrnu sráŽek pro tento měsíc.
Byly to srážky více než potřebné, už vzhledem k tomu, že
říjen byl srážkově slabý a na?
pršelo jen 54% obvyklého
množství vodních srážek. Vzhledem k tomu zůstává od začátku

roku srážkový deficit (94 mm),
COž vyjádřeno v procentech
představuje pouze 78% normálního stavu. Poslední dva měsíce

(a0

5eště 6ych rM jtnértem vše«A č(ettů S'XŠ fomna popřá[ vajů

roku již významným způsobem

zřejmě tento stav nezlepší.
shodují v tom, že letošní zima
Závěrem se vraťme k původní bude mimořádně tuhá a dlouhá,
otázce. Jaká tedy bude letošní bohatá na sníh a silné mrary v

zima?

celé Evropě. Český astrolog

Zpi:isobů,jakpředpovědětpo- Dušan Motyčka tvrdí, že tuhé
časí na tak dlouhou dobu, je zimy budou trvat minimálně do
celá řada. Bohužel, úspěšnost roku 2003. Také klimatologové
těchto předpovědí je poměrně se přiklání k názoru, že stojíme
nízká. Spíše je to tak, že před- na počátku tzv. malé doby Iepovědí je tolik, že se některá z dové, a že období mímějších
mnoha vydaří. Nízká úspěšnost zim, které trvalo téměř 50 let je
těchto předpovědí je dána fak- již minulostí. Nyní nás prý pravtem, že zimní počasí je velmi děpodobně čeká přibližně stejproměnlivé, panují největšítep- ně dlouhé období chladnější.
Iotní rozdíly mezi jižní a severní Zajímavé je, že své představy o
částí Evropy a převoz vzducho- letošní zimě nezveřejňují sa
vých hmot je v tomto ročním ob- motní meteorologové. Nedivte
dobívelmi rychlý.
se jim. Právě oni nejépe vědí,
Jedním ze způsobi:i předpo- jak obtížné je objektivně vydat
vědi jsou např. pranostiky. Tento takovou předpověd'. A tak je na?
způsob je nejen nevědecký, ale konec možné pouze vyslovit
také značně diskutabilní, neboť svůj subjektivní odhad. Slovo
podle pranostik je možné prak- odhad je zde na místě, protože
ticky cokoli a jedna vylučuje dru- jde skutečně více o odhad než
hou.
seriózní předpověď. Vzhledem
Známetakéastrologicképřed- kvývojipočasívletošnímrocesi
povědi. Astrologové se vzácně dovolím i já svůj osobní odhad

vývoje poČasÍ v letoŠní zimě.
Domnívám se, na rozdíl od

astrologů a klimatologů, že zima
bude poměrně teplá, dosti bohatá na srážky a to převážně ve
formě deště a také dosti větrná.

Na horách bude zřejrně sněhu
dostatek, ale bude se za ním
muset do vyšších poloh a jeho
kvalita bude zřejmě dosti proměnlivá, neboť i vyšším polohám se nevyhnou četné, i když
krátkodobé oblevy. V nížinách
by zima mohla přijít možná až v

únoru. Úspěšnost této prognózy
však vzhledem k úskalím, které
jsem zmínil v úvodu, nevidím tak

vysokou, jako u prognózy hezkého a suchého léta, která se
naplnila beze zbytku.

Petr Trejbal

provozovatel klimatologicM
stanice v Kralupech n. Vlt.

smluvní pozorovatel ČHMÚ

l
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Strachov - budoucí rekreační zóna

S3 až k Veltrusům. Současně

s> plánuje protažení komunikace podél řeky až do Veltrus,
kde v současnosti vede pouze
značně členitá pěšina. Podél
batonové cesty vedoucí od
koupaliště až na konec Stra-

chova jsou jiŽ nynÍ vysazeny
platany, které vytvoří zajímavý
krajinný ráz. Tyto práce vykonávají pracovníci firmy Bioservis
V. Humpla, jak dokumentuje
náš snímek z konce října. Celé
území údolní nivy Vltavy o vý?

Naposledy v tomto roce se

rrWe 90 hektarů zůstane i do
budoucna klidovou rekreační

zónou, navazující na zelený koridor, táhnoucí se podél Vltavy
od stezky pro pěší až po koupaliště. Systém veřejných
komunikací a pěšin umožní vytváření okruhových procházek
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niorůvhokejbaiu,nadšenýzá- prinesounamezinárodníscénu. ffiflm

stu;;e kanaadské-fed;race'.' - :iaí« je na tom Kanada s hokej- [?

Doporučené mapy:

Nabízíme pár kratších procházek pro uklidnění či pro
"shození" nadváhy po konzu-

1 : 100 000 Mělnicko - Slánsko

balem, iak je zde populární? @(7

Kralupy navštívil viceprezident :aj;' s;-zde-celkem -;---10

1 : 50 000 Podřipsko č. 9

- zelená mapa z edice KČT.

hoto závodu a o tom, že v roce

kem.
Procházka třetí:

2000 jsme se stali pořadateli
Mistrovství ČR v TZ!
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""os Vítem Řezáčem a(p;edseda ČMSHb) vyzpovídal
?

Foto: J. Kohm

Přijďte do sebe nasát vánoční atmosféru spolu s pohádkovými
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Betlémské světýlko. Tato tradiční akce, pořádaná ve spolupráci
s rakouskými skauty, proběhne i v roce letošním. Všichni, kdo si
chtějí přinést do svých domovů plamínek svíčky zapálený až v da?
lekém Betlémě, mají následující možnosti:
u'la%lalll@Il%a alla&fflll%%l. I allJ íllÁlJll-l II alWg, pl/lalJGll la Va @pUN.lplaul
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ný mezinárodní podnik za účasti
nejepších juniorských (do 20 let)
hokejbalových týmů světa. Ko-

f'?

#

Foto: Michaela Horová

V. H.

Hora a Zdeněk Bělka, projednával při této příležitosti mnoho
otázek ohledně organizace a přípravy MSJ 20. Tony neodmítl
pozvání na "legendární" Co!osseum, areál kralupských hokej
balistů, který mu byl předveden

kejbalu v Litoměřicích na třetím
místě, o jednu příčku lépe dopadl na Slovensku na 3. mistrovství světa seniorů. Kanadský

v záři umělého osvětlení.

kulisa, jen velice těsně 2:3. Tony
lannitto nebyl nadšen jen zimním stadiónem a jeho zázemím.
Líbilo se mu též ubytování. Tony
přicestoval do Kralup s předse-

Děkuji za spolupráci na pře-

kladu rozhovoru J.Á.Šklíbovi'. Do

zvednutí opony šampionátu zbývá 205 dnÍ.

dou Českomoravského svazu

hokejbalu Vítem Řezáčem. Pří-

Prezident AHL
Jindrich Kohm ml.

pravný výbor MSJ, pracující ve
složení jindřich Kohm, Tomáš

*
,KÝC#

hokej. Popularitu zde má hokejbal obrovskou. Děti napodobují
a následují hráče, své idoly z

Z činnosti KČT
Stěhování mapy

[1

Cukrovar. Rám mapy má nový
nátěr a nyní již čekáme jen na

Ve čtvrtek 28. října provedli

členové-ÍJralupskéh'o K(:ČT pře-

NHL. Na ulicích s hokejkou na-

zniČená mapa a mapa s roz-

ho kluků končí s hokejem v do-

cestníkem našly své nové místo

Ing. 1Vejrosta

několik otázek. Jaký na tebe

rostu, protože nemají prostě kde
hrát. U nás je to podobné.
Spousta kluků nepokračuje v hokejové kariéře a začínají se věnovat hokejbalu. To je pro nás

Na Františku - u křižovatky na

předseda «čr
KčT Kralupy

udělalo dějiště nadcházejícího
šampíonmu dojem? Byí jsem
ohromen. V Kralupech je nejlepší
lepšÍ staí
stadión, který jsem viděl v
České nrepublice, a který bude
hostitelem šampionátu. Jaké
jsou ambice národního týmu
Kanady? Samozřejmě chceme

spousta týrruJ, které se kaŽdým
rokem zlepšují. Spolu s námi
budou patfit mezi největší favo-

do pos[edttk» ro% ](oí'w-ího tůít'i[etL

í

družstva Kanady.

podobují ty největší hvězdy.
Chtějí být jako Kariové nebo
Džegrové (Jágrové). U vás mno-

pod železničním viaduktem "U Vlachů"

č(ertové s[auts[ého střed'is[a SJ,EL'lQ't přefi všem íqa[up4m

í

IJ
!?

balu (hraje se zde již od roku
1 977), Kanada, nebude na šampionátu chybět. Využili jsme
příležitosti a položili Tonymu

ukořistit titul. Ale bude zde

o6čaítm přgertuíé proHtt váttočrtM wát5 a hodi zdraví a poFuxíy

'l

Iébka ledního hokeje, ale i hokej-

KulturnídůmVltava
Půlnoční mše

!

[
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Tonyh«

Po domluvě s panem starostou a pracovníky městského úřadu se poradili s většími kmeny. Další práce se rozeběhnou v jarríích měrozhodli, že zpřístupní a upraví starou cestu k městskému hřbitovu. sících tak, aby co nejdříve byla stezka pohodlná a bezpečná. V naStarousedlíci ji velmi dobře znají. Vede z Minické ulice roklívzhůru šich hlavách se již rod( projekt k využití tohoto prostoru na
ke hřbitovu. Jedna její větev je zavezena zeminou, ale její druhá odpočinkovou zónu. Ale to ještě nějaký čas potrvá.
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tulu velice bouřlivá divácká
l

skautského zákona se rozhodli skauti a skautky ze lečnému dílu. Náš dík patří i firmě Bioservis, která sponzorsky vy-
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výběr podlehl ve finále domá?
cÍmu SÍovensku, které hnala k ti?
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kralupskému útulku pro psy.
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Aleš Stárek

KČT Kralupy nad Vltavou

rou skauti a skautky sesbírali, na odvoz teprve čeká. Bohužel, po- Vánoční les se bude v letošním roce konat v sobotu 18. pročasí nám o tomto víkendu přniš nepřálo, takže práce nepokračovala sínce od 16.00 hodin na tradičním místě, hřišti v Lutovníku. Akce je
podle našich představ. Ale rokle je již průchodná a obrovská hro- určena pro děti do 10 let, mladší v doprovodu rodičů.
mada vyřezaného dřeva svědčí o tom, že každý příložil ruku ke spo- Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude předán na přilepšenou
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větev byla pouze zarostlá s několika černými skládkami. Technické
službyměstavpředstihuodvezlyčástodpadků,dalšíhromada,kÍe- Pozvánky.
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střediskaSTÉlELKAnaplnitvsobotul3.anedělil4.Iistopadu.
pomohlapracovní%ísmotorovoupilou.Beznichbychomsitěžko
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Takovýchto napínavých soubojů jako ve finále Mistrovství
města Mgr. Pavla Rynta 23.- 25. zimních stadiónech. Spousta
čeryna 2ÓOO. Jedná-se o vrchol- dětí hrála před hokejbalem lední Evropy -juniorů ve Zvolenu nás čeká v Kralupech mnoho.
Ozdobou prvníbo mistrovstvr světa 20 bude start zámořského
m

J.A.Šklibíia. Videostudio Krátký si samozřejmě tuto vzácnou zámořskou návštěvu nenechalo uniknout.

Tyto dva body

r
4

Fj

teční pod patronací starosty přes Iéto, výlučně na krytých

mstt ri roce 2000!

Skaut je ochráneem přírody a cennýcb výtvoríx lidských.

i

(j

Vltavou. Šampionát se' usku- přes 31 000. Soutěže se hrají

'Mtavou přejeme všem př'jetmž
pro.šítí vártočrt'íth sváúft a
trwto& zdrav', štěstt a spo[oje-

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
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pořadatelské mThffito-Kralupy nad 215 týmů. aPočet čleríů je něco

7tnénem 'X,,ČT $,,ra[upy ttad

Vlakem dojedeme do Roztok
a odtud se vydáme po modré
TZ Tihým údolím až (ted' už
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mezinárodní hokejbalové fede- provinciích, z toho jich je 7 rerace ISBHF a zástupce kanad- gistrováno pod svazem CBHA
ského hokejbalového svazu Tony (Canadian Ball Hockey Assolannitto. Tony si přijel prohléd- ciation). KaMá provincie má
nout stadión- a zázemí, které svůj řídícíorgán. Např jenom v
červnovému šampionátu nabízí Montrealu je registrováno cca

Věříme, ze se Vám naše na?

bídka výletů líbila, a že jste díky
tomu poznali místa, kde jste
ještě nebyli.
Pro příští rok chystáme cyklus "Turistické závody", kde
chystáme povídání o našich
začátcÍch a o našich úspěších,
o jednotlivých kontrolách to-

%
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k

ku "u Šlanacara".

a klidu v době Vánoc.

i
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zázemím zimního stadiónu v LonivkvětnusehrálovKanadě a

Od nově přestěhovaného rozcestníku (křižovatka "Na Fran?
tišku") po červené TZ přes
Chvatěruby dojdeme až k přívozu "Na Dole". Tady máme
možnost přejet přívozem do
Libčic a pak dojet domů vla-

g

r'í

Při zpáteční cestě mŮŽeme
ochutnat výborné víno ve sklíp-

Procházka druhá:

Á

Tony lannitto: "Čeká nás ve- niorským výběrem. Čeká vás ,
?? ?i L-4 x- -i--ibíi R-í-í his?i visúvúían*aAnr ríreírnÍár:í '

po zelené TZ) na "K?ozíhřbety".

Od nově přestěhovaného rozcestníku (křižovatka "Na Františku") se vydáme po modré TZ
částečně i podél řeky Vltavy po
proudu do Veltruského parku,
který nabízí i v tomto ročním
období svoje památky.

I?

l

stává Čas peČení cukroví, shonu, úklidu a nákupů dárků pro
své nejbližší, ale i čas pohody

Procházka první:

(krá, ai)

Viceprezident mezinárodní hokejbalové federace Tony Iannitto navUívil Kralupy

setkáváme v této rubrice. Na-

maci vánočního cukroví.

o různé délce.

r'í

l

Podle již dřive schválené stu?
ďe se uskuteČňujÍ na severoýchodním okraji našeho města
N prostoru vltavské nivy a
aíora Strachov nebývalé kraji?
rářské úpravy. Zatímco nyní
jsou k rekreaci a hlavně promázkám využívány především
Iouky a stezky v lese podél
%ltavy, v budoucích letech by
sa měl zkultivovat i celý pruh
Iesa pod koupalištěm táhnoucí

1171

4

l

í

rity domácí, tedy Česká repub-

lika a Slovensko. Čeká nás
velice dobný šampionát. Kanada
startovala na vrcholných podnicích MS, ME vždy pouze se se-

velice dobré. Děkuji Tony m
rozhovor a přmí mk na shledanou v Kralupech při mistmvství. Já také děkuji a frž se k vám
těším. Uvidíme se přístí rok.
0 kanadském hokejbalu jsme
se dále dozvěděli, že je zde re-

gistrováno přes 2 000 klubí:í a
hraje se asi na 80 hřištích. Nejsilnější členská základna je v
Ontariu a Quebecu. Seniorský

stěhování turistické mapy a dodání nových směrovek, aby
rozcestníku. Byla vyměněna bylovše,jakmábýt.
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reprezentační tým Kanady skon-
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Čil na 2. mistrovství světa v ho-

Osazování nové mapy.
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'raekla nám Šárka Lejsková, cvi

i pravidelných cvičenek ve
zdejším KaSS Vltava bylo zaměření jejich sportovního vyžití,
posílení jejich kondice a mělo
vyplnit určitou mezeru, která v
tomto typu cviČení v našem
městě chybí.

se zúčastnilo 80 cvičenek a vě-

kový průměr byl kolem 30 let.
Ty ženy, které cvičí aerobik
pravidelně, dokonce vydržely

"Pravidelná cvičeníaerobiku

v Kralupech ve večerních hodinách existují. Tato doba ženám

«

I

nabídkou prodeje sportovního
oblečení, kosmetiky, módních
doplňků. Firma Gestil, která
provádí zdarma testy vlasů a
pleti souČasně představila i své
kosmetické výrobky.
Pokud budou zachovány
podmínky jako v letošním roce,
mělo by se cvičení aerobiku
bodystylingu, step aerobiku i

rou organizoval KČT Kralupy.
Výletu s názvem "Zlatý podzim" se zúčastnil plný autobus
děcek. Cílem bylo toulání ma?

lebnou krajinou Českého ráje.
Hrad Valečov a jeho skalní
obydlí, vrch Mužský, Drábské
světniČky, Klamorna - to byla
místa, kam jsme se šli podívat.
Listí nám šustilo pod nohama,
jen počasÍ opět nepřálo
mlhavo a v závěru déšť. To
však dětem moc nevadilo a

celou cestu domů si povídaly
své zážitky, jedly svačiny a
zbyl čas i na písničku

dance aerobiku v Iatinskoame-

Aleš Stárek

rickém rytmu opakovat v následujícím roce.
"Velmi bych se přimlouvala,
aby Ženy na cvičení aerobiku
ve Vltavě přicházely vhodně
obuty. Většinou dbají o sportovní oblečení k němuž výhrady nejsou. Ale přijít v
běžných cvičkách - to není
dobré, minimálně by měly mít
botasky. Nejvhodnější je kva?
Iitní obuy která zpevňuje kotníky, protoŽe dolní končetiny
jsou při aerobiku nejvíce namá?
hány", sděluje cvičitelka.

výborKČT
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'!-íok,.ejorý [[u6 $ra[upy
tuí V[tavou přeje všem
srtým fanouš[ůrn, spono a soupeřítm k,[Mné
Vánoce a trmoh osoťi-

níth í sporto«Mt úspěďít v roce 2000.

II. ročník šachového turnaje mládeže v Kralupech

i,

účastníků, jichž bylo dvacet, se
hrál pouze jediný turnaj, a to
bez ohledu na věk", řekl hlavní

Kralupákům. V druhé desítce
skončily i obě dívky, které do
Kralup přijely - 12. Kateřina

z mladoboleslavské oblasti. Z

organizátor a trenér kralupských adeptů šachu Ing. Fran-

Forštová z Neratovic a 19.

m,?

l
l

Úroveň hry byla podle jeho
sdělení oproti minulému ročníku vyšší, pět hráčů mělo Ill.
výkonnostní třídu. Ti se také
považováli za favority turnaje a
očekávání splnili. Vítězem se
stal zkušený Jirka Vaněk z
Hlušic, který patří mezi nejepší
desetileté hráče v republice.

1

i

7

tišek Seiner.

h
?

Je potěšitelné, že jediná
porážka, kterou v Kralupech
utrpěl, byla od zdejšího hráče
arménského původu T. Nersesjana. Druhé místo překvapivě obsadil nymburský Michal
Křeček, patřící do starší kategorie, ale jen se IV. výkonnostní
třídou. Další pořadí jiŽ patřila

ovocné stromk». r«»že.
okrasné dřeviny, řezané
a hrnkové k#ny.
keramiku. substrá5,
květináče, věnečky.
svícny a levné vánoční

stavební práce, obklady, dlaŽby
opravy a nikonstrukce bytů

strornu
od 10.12. otevřeno denně
od 9 do /7 hodin
tel.: 0205/782435
0205/782436

Kralupy nad Vltavou
Tel. 0205/741 022

Bezpečnostní agentura
HASIM s.r.o., Žižkova 913
přijme muže na místa
stíáŽných
pro oblast Kralupy nad Vltavou
a nejbližší okolí.
Tel. 0603/1 70 743

Nikola Dolejší z Kralup. Je
velká škoda, že místní děti, i
přes velkou reklamu na škoIách, si nepřišly ověřit svoji výkonnost.

Prvenství získal Jiří Vaněk (6
bodů), 2. Michal Křeček (5,5

hracího sálu.

(sei, ain)

Kralupech nad ČSAD. Proud

žádné podmínky, ani věkové.
Jen ještě žít, než to skončí!

220 a 380 V, voda. Cena k

Tel.: 0205/25 179

l

I?l 48/181 hledá přítelkyni

nými stromy a chatkou v

jednání 97 000,- Kč. Tel.:
0205 / 23719 po 19. hodině.
ů Motocykl JAWA 350 - 634
r.v. 1972, propadlé OTP, 6 let
nepouŽitá, garáŽovaná, cena
4 ooo,-. Tel.: 0205 / 722331

CJ Dvořákovo gymnázium
hledá vedoucího kroužku vý-

0 Počítač AMD K6-2 /333,
VGA AGP 4 MB, RAM 32 MB
CD ROM, HDD 1 MB. Cena

ů Hledám pronájem nebyto-

dohodou. Tel. 0602/157 761

Kralupech a okolí. Tel.
0205/741592 po 19. hodině.

přes den.

početnÍ techniky se zaměřením na internet. Tel.: 22311.

vých prostor, vhodných k zařízení autodnny od 30 ma v

KUPÓN PRO BEZPIATNOU SOuKROMOU NEKOMERČNÍ INZERC? l
TEXT:

ř/?iONH KO
přijme s nástupem od 1.1.2000 pracovnka

TELEFON NEBO ADRESA:

do kumulované funkce
Tuto část píosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v te»du inzerátu, nebudou

vedoucí pújčovny stavebních strojů
a dispečer dopravy
pro svůj skladový areál v Kralupech n. Vlt. - Lobeček

zveřejněny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to íiskový zákon)
Jménoapíljmení
Adíesa:

Telefon:
Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLATNOST DVA MĚSÍCE.
Kupóny zasílejte na adresu redakce Zpravodaje.

Uzáv? ha=dno«rě»ho číela % 14. proaam?.
Vážení č*amáR, ? Váa, bh z 'm<hn=k?
důvodů bude ledn? ěíek» v prodejá ed rh- ? 2«»«X».

ffLTRW$Y
0 Alemva 291

Ieh 0205 / 7a l@ 97

HRALuPY
Penny mark*t

S s @ r. o @
Kuzínínova 849, Kralupy nad Vltavou

nabízí k pronájmu v 1. patře objektu
Zižkova ě.P. 51
(nad Lékárnou u nádraží)
volné '

b.), 3. Pavel Čížek (5 b.),' 4

Argišt Alaverdyan (5 b.), 5
Jakub Morávek (4,5 b.), 6
Telman Nersesjan (4,5 b.), 7.
Argam Alaverdyan (4,5 b.), s.
Tomáš Vaněk (4 b.), g. Jiří
Nejedlý (4 b.) a 10. Jaroslav
Kubický (4 b.).
Mladí šachisté děkují vedení
zdejšího nádraží za poskytnutí

RmNÉ

0 Zahradu 423 ma s ovoc-

0603/463 361

na tel.č. 0205fi2l3lO-13.

na zdejším nádraží. Byly na něj
pozvány děti z celého regionu
Letos jako soupeři chyběli hráči

části je nahradili hosté z Hlušic
(u Nového Bydžova) a Nym?
burka, kteří přijeli otestovat
svoje kvality. "Pro menší počet

Zednictví Válek

Pfihlášky jsou prijímány do 13. 12. 1999
u paní Pitoňákové nebo Hendrychové

?

Menší účast přespolních
Stejně jako loni zahájila kra?
Iupská šachová mládež sezónu
turnajem, pořádaným pod pa?
tronací starosty Kralup nad
Vltavou Mgr. Pavla Rynta, který
za nimi přišel do příjemného
prostředí společenského sálu

Nově otevřená prodejna
Kozom(n nabÍzía.

destičky a jiné drobné ND
Tel. 0603/829902.

l

V sobotu 13. Iistopadu 1999
se uskutečnila další z akcí, kte-

Cena dohodou. Tel. 722 366.

rozdělovač, stěrače, brzdové

i

Akce byla obohacena - protože se blížily Vánoce - také

pro ně zorganizovaly i hlídání
jejich ratolestí od tří let věku",

'pá 7.00 - 15.00 hodin

2105, kompletní třídílný výfuk,

l

Hned první dva sportovní dny
nazvané Aerobik párty I a II
měly velký ohlas a sešla se při
nich skvělá parta. V průměru

dobé, ovlivňující pochody Iátkové přeměny v lidském těle,
závislé na působení kyslíku.
Účelem setkání "svátečních"

-i

Cl Akvárium 65x35x45 cm.

l

Aerobik Mix.

dovolené a za tím účelem jsme

čechova 5't9, 'Kralupy tmad Vktíavou
02€)5/J&21T? linka 27
? owsízzar
7.(M» - l 7.€M» b*ěÁ?n
?day-,» y»o-et

0 Nové ND - Lada 2101,

l

rok.

dostatečně intenzívní a dlouho-

Českého ráje

Do no?y.ýr?e.%r*.y Inierne.t Krmlu.py Cz

PRODEJ

:

čitelka aerobiku, která cvičí s
kralupskými ženami už třetí

třeba maminky na mateřské

Přiid'te si vyzkoušet!
j?

l

cvičení, které vychází z přirozeného pohybu a hudby, je

W dO !!š

isrgusgar NA y»ší arpí.gvuzi
K );řÍi'ttíliíi na ?kntevsw.l' Jlž Oeyíí?tútíí(%v*b. Hxčlbíí'.

l

a okolí o tuto moderní verzi

Soukromá inzerce

l

Z činnosti KČT
non - stop celé čtyři hodiny cvi?
čení - a to je nepochybně
značný výkon.
Takovým "bonbónkem" na
záver bylo cvičení s Láďou
Pavlíkem z Fit Studia profi
Kladno, které je pojato poněkud jinak, než jsou Kralupačky
zvyklé, trvalo hodinu a čtvrt.
Bylo výborným zpestřením pro
vŠechny v pásmu zvaném

s dětmi časově nevyhovuje, a
proto jsme se rozhodly pro celodenní akce. Chtěly jsme s
Mgr. Petrou Klozovou oslovit

i.nfo(G)ike-cz

l"ESI,A INTER;ET BOX

Nebytove prostory
%ff

v rozsahu až 6 místnosh včetně sociálního zařůení

TEXTIL »EVY

o celkové ploše cca 110 m".
Po dohode lze pronajmout i menší plochu.

dětské, dámské, pánské

Infomace u p. Ing. Petra Závodského,
tel. č. 0:305/':31810-13
0602/36477:3

l

Aerobic párty
Aerobic párty I a Il, to byla
dvě setkání zájemkyň z Kralup

j'q

ff

l

Q

l

j:

