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Všichni podnikatelé si stěžuji na neúrněrná břemena zatěžující jejich aktivity.Ale proč se
nevěnují jen svému poďnikání a proč si ostatní věci nenechaji zařídit? Tenjo stále
zakořeněný zvyk, že když si udělám všechno sám, ušetřím, v dnešní moderní a
uspěchané době již není pravdou. Proč ztrácet čas louskáním různých předpisů a
nařízení, neefektivním sháněním tiskopisů, technického zařízení a nábytku a proc nést vy-
soké náklady spo3ené s administrativou, když je m

NOVA Sl t ižao PRO VAS ?!

NaMjme:

- sekretářský a písařský servís (í cizoiazyčný)
- tlumočení a přek!ady (anglíčtina a něrríčina)
- pronájem vozu Volkswagen Passat Arrive i s řidičem
- prodej kancelářského zařízeni včetně nábytku
- školení obsluhy počítačŮ
- tisk propagačních barevných katalogŮ, letákŮ na moderních

zařízeních Apple Macírítosh, scanovárí aj.
- zajistíme i výrobu velkoplošné a světelné reklamy
- prodej samopropisovacích tiskopísŮ s možností nátisku loga Vaší firmy

Naše fiima začala poskytovat pto Vás své služby od 26. dubna t.r. Najdete nás na pěši zóně, na rohubudovy "U Wachů", -1. patro, vchod z parkovištč,-denně od 8 - 16 hodin. Protože nám íiebyl do kanceláře
dosud zaveden telefon, můžete se informovat ve večernich hodinách na telefonu 233 29.
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
květen 1993

ílllí?

eena 3,- Kč
-wa iiwwb

www??

h co w napMklaď ďočtetc
v kvčtnovóm Zpravoďaji ?

* Pro obč@ny nabízíme n'mimořádffiě levné zhotovení průkazkovýeh fotograní. 'Využijte tuto příležitost
v souvislosti s výuiěnou pasů a občanských průkazů.

* Vyplníme za Vás přiznání k dani z pozemků a nemovitostí.

O širokých aktivitách naší firmy svěda i mší nabídka - prodej zahraníčního nábytku.
O připravovaných akcích Vás vždy budeme in'formovat ve výloze naší firmy. Na Vaši návštěvu se těší

PREMI CONSULT, $UOl. $ r.o.w
Fúgnerova 99 (U Vlachú), Kralupy nad Vlt. 1.
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Vydává MÚ, KaSS a fa Expres Print v Kralupech iíad Vltavou. Náklad 2. 200 kusů.
Si«ilo redakce KaSS, náín. J.Seifem 706, Kralupy nad 'b'ltavou, W 228 27 nebo fa Expres Print 23 590.Povoleno OÚ Mělník pod č.j. 320616887.
Zodpovědná redaktorka V.Pavlů, gr:ácká úprava Mgr. Pavel Rotter.
Uveřejněné phspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakčrú rady Zpravodaje.
Změna programu KaSS, Klubu Pohoda a kina Vltava vyhrazena.
Sazba Expres Print, Sokolská ulíce 139, Kralupy nad Vltav«m. »

»

SíarOS'ki SťarOSí'ý a jeho aktuality z městského úřadu na straně 2C&hcete'koupÍt nemovitost v Kralupech ? pab určitě
EkOlOgié na Kaučuku ? Ale ovšem í Přesvědčte se na straně 4.č'e;nm"bronma Kralup aneb Policie informuje
Procházka po kralupských lokálech na straně 5.
Placení daně Z nemoviÝosÝi 'Be blížíi Jak na to? Zkuste si počíst

neprenteanexer'!ilŮrr'Jl -C íia iaíokonáníveřejnédražbynastraně3.
. Strana 4

na straně 12.
Strana"":3 '." Lidi zdravírn €irměvem a odpovídám POHODA !
Program kina VlťaVa

a spousta dalších zajímavých písmenek !

Cena : 3,- Kč
i . li .. »
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ZPRAVODAJ květen 1993

KpoakuTdd':lo"'uJ" 'a"objekt výhi'adně Ů jejich trvalému bydlem
Městské'zastupitelstvo se nu svém veřejíiéín zasedání, konaííén'm 5.4. 1993 zabývalo minío jiné těuíito zálczitostmi:* MZ ruíi vyhlá(ky čislo 2í91 a 3191 a čláííck 5.6 s5hl. 12191* MZ scln:a!uje i'yhláíku 6. 2193 - Popla+ek z íeklamnlch zařlzeni-- - -4?=-.-.s.I!ď.. X 21Q'« -7Vláílni užlswXe'b:y'hO píoslíansffií a poplaíek Za ulívánl I"P š iím,zepo@ NIL sciivaiu3c vyxxxa>--- ,. -.-- -. -r-* M[Z schvaluje vyhlášku č. 3/93 - ZV]áštní uži'Vání VeřCjnéh0 prostrarAs'h'í a poplaíex Za uzayaxys vx .) ,..l.., - ršesti měsícich bucle zhodnocen «lopa«3 této vyhlášky pteaevsím s olíledem na fflvotni prostředi v centru rněsta0 MZ so';ilasí-s-účastj města v nadaqi J. KarseW NIL SUulila)l .} L&líLWlJ ...-.- . -- ----,* MZ souhlasí s odprodejem části pozemku 83/32 v k.ú. Lobeček (za' ? " v- i eísrs - ,,ía7nrsc*pm MP.RO IKL a PETROTRANS k VýStaVbě adrninistrativní* ? SOllnlaSl S u(lpxuuí-y,t-- --=-P(J=++=*- - .ziínnín'i stadiónem) o výmUe 1.500 m společnostem MERO, íKL a

budovy za cenu 6 mil. Kč0 MZ souhlasi s odprodejern části pp. 357/2 v k.ú. Mikovice manželům Volfovým m 80,- Kč/m" " - -'- '-?a=1--- -útuí Np':?'h?('Ir!S'l 'ke zri""zeni' ol?lektu sl* MZ souhlas'i s odprodejern části pp. 35-//1 v x.u. ívmuvsvc max,.,.,.., . .--.J??? ?0 MZ souhlasí s odprodejem části pozeínku v k.ú. Zerněchy panu Nezbedovi ke :a'ízení objektu servisu, prodejny a--' -myčkyautza 150,-Kč/m0 MZ souhlasi Se 'zxslánim ďrař?eb domu čp. 9 v k.ú. Lobeček a bývalé budovy cukrovaxu k.ú Lobeč realitní kanceláři- - ? --*-= -..í,,x..-íot -ysrsc*5enékímrú cenvauhlasise ZaaanlHl(uďzeu uusuus,y,i. - , --.-. ---? ,M. Saudský aspol. skompletnímisluThaíni zaodměnu3% zdosaže'nékupní cenyIV?. ůduuSllhJ uJp--. .------r -* MZ souhlasi s vyhlášením síýběrosíéhe řízení na oíiprodej pozemku* MZ souhlasí s vyniaseiuiii vyvcx=uv,.,, ..-- -- ? ?,? ,,st. 766 v k.ú. Kralupy o výrrEre 402 m k výstavbě nákupmho střediska0 MZ nesouhlasí s odpr«xle3em části pozemku pp. 83 /1 a 82/1 v k.ú.0 ML nesuusuabx 0 wy.,,,,,--- -- r ? . .Mikovice (část dětského hřiště) manželům Zázvorkovým0 MZ nesouhlasí s variantarni č. l a 2 předioženého návrhu na rní!'stský inforrnační systém

ZPRAVODAJ květen 1993

Starosti starosty na térna: aktuality z městského úřadu***

a) Březen byl pro řadu členů MZ pracovně nárocný. 1. a 13. absolvovali exkurzi po kralupských školách s cílempozítat současný stav a problémy. 8. 3. se uskutečnila veřejná beseda s občany a téma bezpečnost, doprava, čistota apořádek ve městě. 23. 3 se sezriái'nili s materiály pro dubnové veře3né msedáni, kde městské zastupitelstvo vzalo navědorní rezignaci pana Stanislava Siabyhoudka na funkci zástupce starosty města, na pověření řídit městskou policiia na funkci člena okresního siu'omáMění ke dni31. 3. 1993. Pan Slabyhoudek zůstává členem městskéhozastupitelstva. Ve své rezignací uvádí: "Moji mší činnost bych chta zarněřit do prograínu úspor elektrické energ3e azaneprázdění v této věci by mi bránilo vykonávat zodpovědně moji nynqjší funkci."(Děkujerne mu touto cestou za vícenež dvouletou spolupráci.)
MZ zvolilo do 'funkce zástupce starosty pana Petra Holečka, kterého závoveň pověřilo řízením městsképoNieie. Za člena městské rady zavolilo ing. Jaromíra Trněného a za členy okresního shromá;zděm pana P.Holečka a panai. Ií-ťrdinu (misto pana čaůa).
Celé usnesení-z tohoto veře3ného zaseúní MZ je zveřejněno na Úředních deskách.

b) Co na tom úřadu vůbec dělají?
Pohačujeme ve merc'3'nováríi práce jednotlivých odborŮ, tentokrát Vás seznámíme s finančním odborem (vedoucípí.u'ií Ivana Adrnková).
Finančni o«it+or zajišt'uje především účetní zpracování příjrt'iů a výdajů města. Zde se provádí kompletní zpracovánífoaktur, má na starosti vym:ěření a vybtrání některých 'místních popla?: ze psa, z prode3e alkoholických nápojů atabákových výrobků, z utíytovací kapacity. Vymč:řuje a vybírá správni poplatky za tomboiu a hrací autonmty. V roce1993 'v'ybirá domovní daň jen pouze z nájemnich dornů (ostatni finančnj úřad).
Zajišt'uje mzdovou agendu pro zaměstnance městského úřadu. Dále jemm z Naynicli úkolů je zpracovám celkovélorozpočtu města na jednotlivý rok a následně pře.hled hospodaření tohoto roku. Součástí finaričníbo odboru.ie pokladnaíněstského úřaďu, kde }ze veškeré platby pro MÚ složit hotove.V neposlední řadě na tomto ohoru se vede také hřbitovníagenda.

?, ?aud 7ReH

Mě:StSkáradanaSVénlzaSe{iánil5.4.93k0'nStaX)Vala,zeVkUull:blLiluůla..,.,..,.r--- , --městského zastupitelstva. Městská rada vedená snahou zapojit co nejvíce občanů do řizeni města, uložila přeďsedůrn---== -------ci-i-=.i,,-,;,íví-iinínt-rnqcinroobčanv,kteříbyměliotutoprácizájem,ílleSíSkeallO zastupitelstva. Me'stska" rada ve(íena SnaXkOu Zapu3u í-í.í xxy)-- ,,-..--- ?? ? .. ?získat pr0 práci v komisích ďalši členy. Proto přikládáme jako infot'nnaci pro občany, kteří by měli o tuto práci zájem,- a a - - a-'x-x-v sr.*x.s,,tu-za;mxi ieinoznozanechatsvouadresuanáz.evkomse, okteri'ffiSkatpr0práci-VkOnliSíChď.llšičlený.Protop'-Klaaaníe3aíuííuuíxxtu,.F.,..-.--,.,???. ,seznam jednotlivých kornisí a jejích p'redsea. V případě zájmu je xnozno zanechat svou adresu a ríázm komse, o kterou' - a " - 'a " - s---»-*- -ts=man"í n* neihli'ž.ší zaSe(lání kOíniSe. Seznjun kONÍliSí: bytoVá - p.seznam jednouivycn xoiiubí a 3c.pvii vi,;.,,... . r??,??? , .máte z:á5em u sekretářky tajemíka MU a budete pozváni na nejbližší zaseůní komise.Hubička, ekologická - ing. Kaňka,technická -p. Gyónyór, kontrolní - p. Marek, finančm - ing. Pácha, majetkopíávní - itíg. Materna, sociální - píHo'l;kov;, výst;vby'- ing. štěrba.
*** 0 čern se radí radní

Městská rada na svých zasedání projednávala mirno jiné o'to záležitosti:
4. 3. 1993

* městská rada se seznámila s níožnostmi vydáni komunálnich obligácí
* byla projednána petice občanu Zeměch, ve které si stěžují na nekvalitní provádění prací při výstavbě vodovodu v obci apetice ol

en0 M'Ú,bylo uloženo Mú, aby připravil návrh odpovědi
0 bylo rozhodnuto o zahá3ení přípravných prací v souvislosti s výstavbou penzionu pro důchodce v Kralupech* byla projeíinána a vzsm 5?a vědomí zpráva o 'svýstavbě inženýrských sití a komunikace v Hybešově ulici* za účasli-zástupců Policie ČR byla projednána bezpečnostni a , dopravni sÁtuace ye městě. Městská rada ulo;ďlastarostovi, aby pozádal xninistersl'vo vnitra o zvýšení počtu policistů ve měste:, dále aby dopisem upozornilaby 1

ČR naParlament ČR na nedostatky v legislativě a idal o zjednání nápravy. Městská rada také uíožila ing.Bartošovi ziístit možnosti, jak dosáhnout oínezení tonáže nmadních automobilů, projíždějících přes kralupskýmost.

18. 3. 1993

«» městská raďa se za účasti ředitelky kralupské nemocnice sezríámila s informací o činností tohoto zařízení. Dálebyly p'rojednány dopisy MUDr. Vokálové a íninisters,tva pro privatizace, týkajícíse privatizačríího.ers,tva pí
a. Renčeprojektunemocnice. Dopisy a ústní inforínace MUDr. Řenče a ing. Dytrychao situacivkralupskénemocnici vzaia městsRá rada na věďorní

* níěstská rada se seznámila s návrhem odpovědi na petici občanů Zeměctí a tento návrh s určitýrni úprava odsouhlasila0 městská rada odsouhlasila nabklku s.p. Kaučuk na posktytnuti inínýrských služeb při výstavbě penzionu pro důchodce0 městská rab odsouhlasila nabídku realitní kanceláře RAK Praha pro posouzení momostí vyuzití objektu D2(dokončovaný objekt sousedicí s obchodnim domem Máj)* městská ram vzala na vědomi informaci bytové komise a uloEla jejímu předsedovi připravit návrh kritérií propřid{=lováni městských tíytíí

ffi4. j;laiiú-i!m= /',aá=k-

Veřejná dražba***

MILVE
ReaNitní a aukění kaneelář Kralupy n. Vlt. - Kladno

pořádáv pondělí dne 17. května 1993 Ve 14,00 hodin z pověřem Městského úřadu Kralupy veřejnou dražbu následujicich objektův Kralupech n. Vlt.:91's 'p'ří' slušenstvím a pozemikem par. ě. 17, kat. území Lobeček1. Dům čp.
80 000,- Kčvlavolávací cena .......................
8 000,- Kčdra;zbní jistota ......................

2. Objekt gďministrativní budovy Í»ývalého cukrovaru s pozemkem v kat. územi Lobeě
-sL(s /Illll VXvy'volávací cena ........... 260 000,- Kč:

draže'bni jistota 26 000,- Kč

Dražba se uskuteční v zasedací inístnosti Městského úřaduy Kíalupechn. X71t.
Podmnky draz'by:česká státní přísiušnost, věk od 18 let, složeni díažebni jistoq na účet č. 624-171 /0100 nebo do pokladny Me:stského úřadu;ťupy n.- Vlt., nejpozději do zahájení dm'zby.Prohlídky draťbmch objektů se uskutečaí ve dnech:»srxx sí-.i3---.-= - - - --- -. - a) 3.5. ye 14,00-objektadn'íjtúítí:J'i'íi'ítvad.ovy

14,30 - domu čp. 9
ve 14,00 - objekt administratiírríí budoí'y

14,30 - dorrm čp. 9

i'

l

jl
1, 4. 1993

* mčstská rah vyslecNa a ííízala na vědomí infoffiaci ředitele plaveckého bazénu pana Pudila o provozu tohotozařizenÍ

€h mestská rada schválila návrh na hospodaření v obecních lesích a ulo'žila odboru 'ffivotríího prostředí zajistit jehopmběznou realizaci

b) 10.5.
Il

Veškeré infomace o dražbě a dražebních objektech zajišťuje realitní kancelář MILS(E, Kralupy n. Vlt
tel.: 0205/2] 748.

, Přemyslova 20.V
i
Ql
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Ekologický program Energetiky Kaučuku se realizuje
Kaučuk s.p. si dal za cíl přeměnit se v ekologicky čistý podnik. Kotle záv«xlní teplárny jsou zdro3em emisí

popílku, oxidů síry a dusíku. Pro sníženi těchto ernisi bylo rozhodnuto zajistit celkovou rekonstrukci kotlů.
15. březen 1993 byl hlšim historickým dnem Energetiky Kaučuku. V tento den byl 1. Brněnské strojírně předAn

kotel K4 k provedení rekonstmkce. Kotel, ve kterérn se pálilo energetické u}ilí o výhřevnosti cca I1 MJ/kg, obsahu popele
45 % a obsahu síry 1.5 % , bude deínontován a na jeho místě postaven kotel nový, většího výkonu - 160 t/liod páry.
Kotel bude moci spalovat zemni plyn nebo mazut (ITO). Po najetí kotle se plánuje spalovám mazutu. I v tqmto
případě dojde k podstatnému sniženi exhalací, které bude tento koíel produkovat. Nejvýrazněji se to projeví v exhalacích
popílku a oxidů dusíku. Tyto dva produkty budou zásadně sníženy a jejich koncentrace bude pod přístupným iimitei'n,
který určuje nový zákon o oviušL I u oxidu siřičitélio dojde k poklesu rnnožství vypouštěného do ovzduší. Proíoí se
jedná o první etapu ekologického programu Energetiky- Kaučuku, .budou koncentrace ještě nad normu. Zákon akláa
vyčistit kouřové plyny do 31.12. 1998. Rekonstrukce kotle K4 je první etapou prograrnu, jehož cílem je splnit pozhdavky
zákona o ov;Juší.

Rekonstrukce kotle K4 je akce, která by}a ještě před 4 lety neproveditelná. Pro vaši představu. ?odní kotel rná
výšku 30m. Ndorysně zabírá prostor 18x21 m, k tomu je nutno přičíst betonovou budovu filtrů kouřových piynů o
výšce cca 16m a půdorysu 20 x 21m. Toto vše musí být demontováno a do 15. listopadu 1993 na tomto inístě
postaven nový kotel.

I(otel bude řízen počítačem za pomoci nejnovější řídící techniky. Plánované náklady na rekonstrukci jsou 220
mil. Kč. Sínlouvu s Kaučukem o odstávce na klič podepsala IBS Brno. Je potěšující, že tak náročný úkol převzala
tuzeínská firrna. Od odstaveni kotle uplynula ještě malá doba, ale práce na rekonstrukci kotle bylo uděláno již ho«ině.
Obchodni smlouva obsahuje i tvr«M sankce za nesplnění terrninu.

Kotel bude mit větši výkon než původni. Protože kombinovaná výroba elektrické energie a tepla je ekonomická,
teplo levné a protože se nyní snižuje i ekologické znečištění, nabídl Kaučuk svoje tepNo městskému úřadu pro další části
Kralup nad Vltavou. Nabídl je i průmyslovýrn po?m. Vážná jednání probíhají s PTZ Nelahozeves o dodávce páry,
mohá je i dodávka topné vody do Nelahozevse.

Teplo z centrálního zdroje je levné, ale i ekologické. Musíme si uvědornit, že ani spalování zernního
plynu není nezávadné. Vznikají oxidy dusíku a metan, kíerý zvyšuje '«orbu smeníkového efektu.
Kralupy nad Vltavou 30.3. 1993 %.2iu-dt Kílú.

***

l

*** Xpráva od 'ívalupských sřglú
V di'iešni'i'n čísle bychorn cbtéli čtenářům přibl.ížit pohostinská zařízení v'jiné části měsm, než minule. V

p«xivečerí:ích-hodřn;c;jsme 'zaínířili da následujícíc'h podniM a výsledkem jsou tyto informace:
Febtaurace Rrét,a:

(otvírací doba po - pá l1- 23 hOd.
so - ne 12 - 23 hod.)

(majitel: Arnošt Vranovský)laJlLCl. ?íiu.»í vx«uxv=rs-y)Po? hospodského charakteru, kde se čepuje dobrá Krušovická desítka za 7,- Kč, ze které zřejmě hospoda prospemje.Dostanete zde pouze studenou kuchyrú (23. března konkrétně matesy, zavináče, utopence). Kapacita místnosti je asi 40rníst a ďe našeho rnínění by už nutně potřebovala 5arni úklid. Vybavení je klasicky hospodské, s televizí a v současnosti inezbytnýrn autornatem. Obsluha nám nabídla rychle a s úsnlěvem i pět druhů nea]koholických nápo5u. Bohužei vňzi?
podniku kazí toalety, které byly znečištěné a zapáchající.

Re«a'r,aurace lidový důrrí:
(otvírací doba po-pá 9-22hod.

so-ne zavřeno)
(nájernce: Zdena Zitová )Reklama před vchodem slibovala nasytit hladná břicha, leč skutek utek. Na náš dotaz po jídelním lístku (který není též uvchodu) nám ot»sluha sdělila, že kuchař odchází domů ve 14,30 hodin a on že nárn může ohřát jedno jíďo v mikrovlnétroubě. Je pravdou, že hovězi maso na houbách á 23,80 s knedlikem nebylo nejhorší, ale podnik, který na vývěsnich- ' - - a - a a a aaa" - -- vs-ií?---íx *rso -- i VX = «se-ollrtshrslír-Irt'rrhcedulích slibuje výběr jídla po celý den, byl pro nás zklamáním. Čepuje se Poáováň lOo za 6,-Kč, z 'ííealkoholickýchí.=f;uuli(.11 člllJuJl;= VJLII-4 3xsixu psi siW-J =--, -J- r-. --- - -- - - , ,xiápojů tíyly k výběru člyři druhy limonád a sodovka. I-Iospoda je prostornější (asi 45 rníst), se saloríkex'n, květinami,teJevizí a automatem. Kontrolni výlet na sociáini zaťizeni nedopadl opět k naši úplné spokojenosti - záchody sice poměrně
čisté, leč bez papím a ruí:níku.

Re=;ataurace "U Jíěů":
(otvírací doba po - pá 10,30 - 22 hod.

so - ne 1l,30 - 23 hod.)

Á
i:

j
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*€»0 HusŮvdŮm

V sarném středu níěsta stojí býv. židovská synagoga. Tragický úděl, který postihl čieny Movského společensMiho spolí
Českoslinevyhnul se ani Kralup?. Po 2. světové válce fidovský kostel xieměl kornu slouffit a proto byl prodán ovenské

cíjkvi husitské. Objekt byl nedávno zrekonstruován nejen zvenčí, ale i uvríitř. V přízemí je projekční kancelář "Atelier
F" se stálou výstavou užitého umění. Ani své původni určeíí dům neztratil. Scházejí se tu křest'ané ze tří evangeiickýchcírkví. Vedl'e vlastníka modlitebny (.eskoslovenské církve husitské hostuje- zde Církev bratrská a Česk':bratrská
církev evangelická. Pmtí bohoslužby-začínají v neděli v 9.00 hod. a další v 10,15 hod. jsou bohoslužby CB a čCE. Ve
čtvrtek v 17,45 líod. se koná bratrské sejití - va5erní pot»ožnost s výk!adem Písma sv. Veďe členů zminěných círk'ví
sem přicházejí i ti, kteří hledají ujištění o tom, že ..." tak Bůh miloval svět, h Syna svého jeborozeného dal, aby kaMý
kdo věří v něho, neza-hynu}, ale íněl život věčný" (J 3,16).

*** POLICIE informuje...
V na(íern kralupském regionu (netýká se pouze našeho města, ale i Veltrus, Lužce, Vojkovíc, Dřínova a přilehlých

obcí) bylo spácháno v letošním roce již asi 400 trestných činů. Sice zde nedošNo k přepadent, ale o to víc se m
krade. Nejvíce v zJirádkářských koloniíclí. Tam je to pro pachatele přímo rá3. Zde přespí, nají se,a i Myž škody nebývají
velké, jsou pro majitele i tak ztréúou. K nejzávažnějším trestným činům patří vloupání do ťíytů, těch bylo letos již 5.
Hodítě se kraďou i auta. Zrovna při kráde'ži jednoho z nich byl chycen pachatel, kterému byly dokázány dalši tíestné činy
(vloupačka do W:tinového stánku v Lobečku, do prodejny Zvon a kromě jiného mu byl pfipsán útok na veřejného činitele,
nebot' najíMěl při zatýkání na policisty.

Znovu jsme řešili případy, o kterých informovala 'většina našich novin - neznáíná přejetá u tunelu a blši
utonulá v řece. Obě scbevrazdy, takto si vyřešily ženy své rodinné problémy. Tyto pffpady byly objasn!'ny, ale
istávají i některé, které dosud vyřešeny nejsou. K toníu, aby se u nás trestná činnost co nejvíce snížila, jsme se spojili
S měStSkOu poliCíí a nie Společná pěší hiíáa kontroluje pm'ádek. Pfiště budu čtenge inforrnovat O bis,íCh novink:ách,
kleré se udály za posledn?í měsíc.

kapitán Sío!cláse)k

(majitel: Soňa Langová)}AlkaJkL!Á. -l!JAka s-=-5--- -/Typická hospoó s ruchern a pohybem, kterou dokresluje kulečník s automatem - ale pozor! bez televize. Kapacita je asi50 osob. Zařizeni restaurace je jednoduché, ale účelné - dřevěné stoly i židle, ale po stěnách vkusné obrazy, závěsy ana oknech trocim špinavé záclony. Jídlo opět jen k pivu - matesy. Můžete tu ochutnat Poíikováň m 6,- Kč, či pět druM
nealkoholických nápojů. Obsluha je rychlá, všímavá a rázná.

Reataurace Rochmanka:
(otvírací doba denně N 1- 22 hod.)

(majitel: Václav Novotný)'VelkJ"á,'pr'os':orná,'Í'eč 'doJs'ti, restaurace asi s 80 msty a s ušírí?i 40 ínísty v salónku. V značně zaplněnénn podniku rozvázíserví'rka"pivo:;vozíku-(IJou;y za 8,-60s,- a to s takovou vehemencí, že aniž bylo objednáno, či již předchozi dopito, máte;al'š:"provstě"'před sebo:. 'Z:ato-n' a obj:ednávku jídla jsme čekali velíni dlouho (25 íninut). Z patnácti hotových pókíínů bylóv-l;,3"0"'hodí"n-k výběru :Wst '(v-;elac'i 8',40 - 2:ÍjO Kč) a 12 íninutek. Savojský řízek byl sice horký, ovšem celkovou teplotupokrnui sni"žovaÍ'5í' sytuden'é-b;am'borv.- p:o večeři'jsme opět značnou dobu seděli nad práMnými neo?izenými talíři. Záclony:z;;vuJa-n;val;mJ 'id;ý -ručník,-Jžádný papír.A' specialita. Ocet se podává v láhvi od limonády - pozor na záměnu!
peÁ H.lúítA

? Darui krav - daruieš živo+ Í
Přihlášky přijirnm okresni výbor ččK, -telefon 0206 / 62 30 40

wwww? w?
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*** Pozvání do městského rnuzea
V kralupskéín městském muzeu skončila úspěšně historická expozice, jsou však připraveny další pozonihodnéakce. Ve středu dne i2. května tu buďe v 17 hodin otevřena velká umělecká výstava, která jistě rovněž vzbudí zájemnejširší verejnosti.
Tato novávýstava bude mít třičásti. Vhlavním sálemuzeaspatří návštěvníci obrazy z mmjetku kralupsképohočky české spořitelny. PředcM«$ně tohoto peněmho ústairu, někdejší Mestská spořitelna -v Kralupecb7nadVlt.,často p«xlporovala malíře zakttpovánÍm jejich děl. Pouze část těchto obrazů však rnohla být zavěšena ve spořitelní hale,která je n)ť v rekonstnikci. V muzeu proto budou umistěny předevšírn obrazy, )cteré dosud zůstáyaly kralupskémuobecenstvu bud' vůbec, nebo povětšine, skryty. Poxjde o plátna Josefa Holuba, obrazy B. Hosera i blší umelecká díla, zrúchž některá představují příjemná divácká překvapen?í.
Zároveň pak ve dvou dalších místnostech budou kralupští občané seznámeni s činnosti urnělců, kteří městskémumuzeu darovali -v současné době řadu sx'ých vynikajicích prací. (»d Ladislava (:'epeláka, narozexié}io v roce 1924 veVeltrusích, bude momo vidět jeho skvostný a dávno již proslulý qklus leptů z chotkovského parku - a samozřejmě idalší grafické listy. NáklonnoSt tohOto tThrce, který dlOuhá léla vedl katedru grafiky na pražské Akadernii, ke Kralup?n. S'lt. je obecně známa. Téměř nikdo však neví, že už po několik iet 'hoří ve zdejšim rněste další význačný umělec - malíř arnedailér Josď Hvozdenský. Narodi} se sice roku 1932 na Morave a desud působil převážně v Praze, avšak nyní sestává jeho 'uorba i součastí mimořádně silných výtvaríiých tradic našeho dolního Povltaví. Skvostné medaile JosefaHvozdenského budou rozhodně nečekaným překvapením okílašované výstavy.
Tyto expozice zůstanou v muzeu, vedle stálé Pamětní síně Jaroslava Seiferta, otevreny až do konce srpna t.r. PC};?.rušení všech těchto expozic pak bude v městském muzeu od podzimu otevřena stálá gaNerie dolního Povltaví, kterásoustředí ukázky prací všech výtvaxrúku, kteří My měli vztah ke zdejšimu městu a jeho okoli.
Současně bude otevřena archeologická i'ýstava z vykopávek ;ďskaných při stavbě anice ve Vepřku ve spolupráci sNáro«hiim muzeem v Praze

Tím jsme však poněkud předběhii, nebot' ve velkém sále muzea se uprostřea obrazové výstavy bude konat vestředu 26. května t.r. v 17 hodin vzpomínkový koneert na pama' dvou významných osobností dnešniho Kralupska.Posluchači se v krátké přednášce doví o fivotě a díle velvarského rodáka, proslulého skJadatele Leopolda Kuželuha (odjehož srnrti uplyne letos 175. let) - a otxlobně bude připomenut význam geneíála Ka.rla ]Faapálka (nar. před 100 lety)hrdiny ?hé sv{=tové války, který v našem i'něstě prozil své mládí a často se sem vracel. Účinkovat bude Kralupské kornornísdružení Vratislava Šimůnka - a tnuzeum hodlá po«iobnýíni pořady i v budoucnu připomnat závahé osobnosti či událostiz historie města všern,kdo se o ně z.ajírnají
Doufejme proto, ů vernisáž ve středu 12. května a vzpomín..kový koncert ve středu 26. května (vždy v l-/,00hodin) budou hodně navštíveny.

Dng.0%olcav ';pecihge-t

"""" ""epolečen8M)krontka íďGI

W
Blahopřejeme našim spoluobčanurn, kteří se dožívají v květnu 1993 významných životnfch jubileí. Přejeme jimhodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let Bokna š'kabradová, Bíidečská stezka 882/I
Marie Prochá;rkoyá, U cukrovam 1067/I
Bokna Suková, Šverrnova 174/III
OM'ich Košt'ál, Zátiší }C»07/I
%éla Menoušková, Třebizského '707/II
Helena Burdoyá, Hika 1055/I
Alois Mat4ika, E. Be«eše 609/'íí
Blažena Bolinová, ško}aí 219/III

Jan K.ošler, 9. )cvětna 68/II
Vlasta Rychtař:ková, U cukrovaru ] 06 7/I

85 Id Emma Jostová, 9. kvetna 506/II
Josefa Karásková, 9. května 509,/íN

90 let Otilie Ottová, Růžové údolí 60/III

**4» Poděkoyání

Chceme poděkovat touto cestou pani Stokláskové, rozené Spálenské, za jcjí lásku, obětavou péči a výchovu, kterou
/3a[=íÁa =, -? (!?věnuje svým neteřinkárn, Kateřince a Elišce.

*** Víte, ze ...
... v -. ániei spolupráee našeho města s fraueouzským městem BanyuNs se i letos uskuteční další akce. Ve dnech 16. -'Ž2.'lQ:;tna u'nmffi bude pobý'vat stcíčlenná výy»íava z Banyulsu.U přue'žitosti jejich ná'vštěvy se uskutečííí akce, o kte'tých informujerne v přehledu KaSSPobyt alergických dětí z Kraliip je v Banyulsu plánován v dnihé polovině ';rM{.Pobyt aíerglcxyCnuell ,t.xsiaxuy 3c v wa..y...,P......-. . - --, ?Pro všechny kralúpské občany ciiujeme z dopisu starosty Banyuls:"V rámcď přáíelstvt mezi našimi městy jsme- - -'- - =o a -1-=/??l-x-xx-=x---x-*-btu?'itgmvsuwdatmn?.TednáseoitO vsecnny 'ííaiupbhc ut:n-«u»y s,xsu3six-s- = -.-y-.. - ----, -.,-?rMi, že můžeme nah[dnout Vašim občanům Odennt pobyt (celoročně) v náem městskénx kempu zdarma? Jedná se o- o a -------x-i-»-. i-...,.,.,w nyn :níiknHsí tinřen{ roditty. která ie bude obývat. Vkempu (naprotirádi,žemuzememíuxunuuzwí.aúwaí,»a..yw,.,,.-,--.-.--,--,-,?? ,místo pro jeden stan nebo jeden karavan pro jakéko!iv sXožen( rodiny, která je bude obývat. V kempu- -- a a - vr --a-.:n-xii--.b.---..: x.«úsú»ssíyhkynlun<kÁkr»nhřnny" 'obcho«lnďmu domu Champion) stačť předJo5t potvrzení, že se jedná o balupského občana."
,.. velký den dětí, !erý organjza?íí? !V O.S3J,e41.ez.«ičny: :ta?aoic,e,aT,Ja.Sol1koTl, s';"npk0 ú"l Í(h'í.úokvoal"í"s:"nteÚímAka"oc'eí ThačrnlnlááddeožpeOale,nevMěstskyioŮřad Kra}upy naď Vlt., se bude konat v sobotu 5. června 'v areálu TJ Sokol (sokoliště). Akce začíná dopoledne v 10Úhroad"in,"rka"onTvneaul2,OvOÍ'a 'oapoŤea;'buae ';;Í ,'í'Á',o,oa y=- ,ho«.i'xn1.-Á- yÍpr«'nkhy:pNxgo řrtiM'za,mlllO+-1,ňlluKČ;=,toe piiŮelll',latúá"'eČíua'o'poho"uk'á'zk"oancnÍa"eOb"če"'r'Jsutváen"í P.(p';r'e'k": !'í";o'ná'ffl' ,".' x;.tu'pÁnlélpJO? jo*:pě,ů'JiQ,ShtOQJtíll-,a'5,-ctKQčň7(NlsralětePv rOQg'haoh2tmu'JouOSou"í'dměnosfo"Pau.A.nebu.,del1Í'ÚeČ'skupiny, majoretek, histoňckého šermu a na děti čekají soutěže-z.ábavná stanoviště s bohatou odměnou. A nebudec'Kyrbět'ani huďt»a, která jistě přispěje k dobré náladě.
... u přu'ležitosti letošního Dne uěMteiů pozva} starosta všechny ředitele i zAsmpce pedagogických kolektivů kraiupských' - " - a" ? '-"-1-------sn* 7A.,,.A í;,,vstsaxk«ssral 72 =.iičhnrÁCii iménemškol na radnici, kde jim předal pamětní list města Kralupy nad Vlt.. Záro'veň jirn poděkcval za jejich píáci i jménemkralupské veřejnosti. Zdůraznil, že si 'nejvíce vá'žíme těch učitelů, %teří svou odlx»rnost, moudrost a lásku k dětení dávají- ?- - a - í-í? ,??L ???c--:--xís. 'ux:*.ip.vs, mh'cei tú* m,-ar-'ívcssrav ředitel školskéhokralupske vere3nosti. z,aurazíui., zt; :bs uc3nyc -vabxxhxy t,,,., ,.,.,,.., ,...-..? .?????? ?.? ,trvale naje'yo a kteří jsou stálou zArukou spolehlivých profesionálů. Učitelůnx přišel též poděkovat ředitel školskéhoú' řa"du az JMělníka-p'an 'i;g. OčerJášek a pam Woláková,- okres'rď školni inspektor..du z Mělnika pan mg. ucenasex a pam wciíaíuv«, umcoiu obs»hx. ..l,F,..,,..Pamětní list OMI-žeui titO řediteté a učitelé, dámy a pánové : ing. Hráčo'vá, Bulínoyá, Masneí'ová, Horynová, černá,L,'iJpšo'vm:-=Nováková-, -Hlamová, Bittnerová, Šafránkoyá, Kosová,Brožovs;:-Vojtk';vá, - Bla&ová, Čí'íová, L,ipšová,
Huíková, Faltusová, št'astná, Kubíčková, H'y-kyšová, Pícková, 'Ptáčková, Němečková, Uxbario*á,Hur'Žkoi7á, FaÍtusovÁ, št'astná, 'Kubíčková, H'y-kyšová, Kyselová, Pícková, Ptáč]Získalová, Kolářová, Benešoyá, iiíg. Adam, Culek, Burian, Zivný, ing. Hrubý a Rubeš.

Oč jde nástupcŮm KSČ ?***

Dopisy bývají ínilou záležitostí, dokazují, že se někdosnaží komunikovat, nabízí upřímný dialog. Vyskytnou se idopisy,-vekteichase neznámý autor pokouší podat in-
foíínaci, že vaše manželka má jakési příliš blízké styky se
sousedem, či se vaše dcera spouští s největším gaunerern vok:Jlí.-Jsou však i dopisy, jejichž autor je vám dobře znárn,t+ohužel tak dobře, 'í vá; -to nutí přeloEt si srnysl dopisu
do skutečných úmyslů autora. Pokud máte s autorem mno-halet:'-zkušenosli, 'neni to vůbec lě.žké. Dopis této sorff ob-ě:Íela -íxiěstská aorganizace čSSD v Kralupech nad Vl-
tavou . Autorem je rněstská rada Levého b]oku, která seobrací na kxalupské politické strany a TJ Kaučuk s výzvouke-spolupráci n'a tzv.- oslavách 1. máje. Jejich odůvodnění:cituji:':-.. "bylo by-škoů, Myby tradice-1. máje, svátku lidsképráŽe a pracujícího člov&a,- vymizela na čas či nadobro-...". Slůvko 'NE, které vyslovili členové městské organizace
čSSD k této výzve, jen slabě vy4aďřuje jejich odpor. kvyjaďřuji

:Sč. Jc .ija.kékoliv spcltipráci 's -nástupci KSč. Jc jasné, že většina-soudruM z-Lev;ho bloku nadáíe sni sen o své vedoucí
úloze. Jsou rnezi nirni tací, co nmdy z tohotonebez-
pečnéiio snu neprocitnou. Přesto i pro ně píšu n&olik řádkŮ.- Ob5ané naÍeho města (s v5riímikou tčch íiejstarších) sižáóé oslairy lidské práce a 'pracujícího člověka nepaí'natují.Velice dobře však pamaffijí,- jak- byli kaMoročně donu-cováni ruznýrn ná'tlakem ť vy'Íu"ů:&an'ii 1. května pochodo-
vat před trit»unarni, ze kterých jim kymili rukou ti, kteří
touž rukou podepisovali rozsu«3ky nad ceiými rodinami!Jejich svévomé: ďíx',Atorské rozsuky znerríoMovaly žít

podle přesvědč:ení, studovat, ko:nat svou práci, mnohdy;arnenaly krimnál či předčasnou smrt! Takováto tadice'al.'amá3e "JvznikN;a;x -'42 - let -'vl'ády-zločinné, totalifflí KSČ.V I,evéín bloku jsou nejen řadoví-členi této straíty, ale i ti
kteří vynášeli zmíněné rozsu?!

Občané takovouto tradici- rádi navz.dy opustí a ne-dovolíjejí obnovu! Levý blok se snaží toto zvrátit. Prozatímn;;whuje poúze set?kání- při úbasrě a občerstvení u stánlcíi.řňpomíná to mámý příběh o kuížeti, který vařil obecní
polévku pro chudý lid. Levý blok nabízJ laciné pivo abuřty. Kníže pán-vyíáhl z-polévky holínky, copak asivytá'hnou souaruzia z Levého bloku? Třeba nachystajíp;ekvapení v podobě příjezdii zaslouffilých a kovaných;oudm'M štěpána, 05ziny- či "demokratického komunisty'Mohomty. V "iednom se však Levý biok s knížetern pánemshodují.oSvoje "daiy lidu" neplatí z vlastn.í kapsy,;rostř'e? získali dlouholetým okrádárúm těch, které se
snaff eťalanautit.

Pokud Levý blok chce komunikovat s občany a or-ganizacemi, musí opustit myšlenku podobné tradice či je3íÓíšeni. Omluvou celéinu národu a snahou o nápravu křiwla -škod zajisté vhodněji uctí pan?átku událostí rninuléhostolem. Dovolím si připomenout,- že 1. rrtáj je svátkem lásky;teřské, n'iilenecké a hlavně všélidské. Lidské srdce se
tento den otevírají k lásce i k odpuštení. Pouze však tou'iukd;- má též srdce na dlani.-Zlo, byt' je zabalené vř;dvábném papíře rádoby šlechetných úrnyslů, se vMy od-
holí!

'? VL==jí-
předseda rněstské organizace čSSD v Kralupech n. Vlt.
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?, aby nájemntk mohl splatitDou'fejme, ;k tomu tak bude i letos! I,egislativně to je již připraveno. Já se ale zasazuji o to,? ?- - ,í-y-»-. w;t-íili'lí ?y-> ítň íoky. ale ZA deRi dobu. Za šest nebo osrn let. Při síDou'fejmejetomutakhudeiletos! I,egislativněto jejižpňpraveno. Jí:l sc axc JjlJaz.í.i3i , +a) ?, ,?alozené náJdady nikoliv za čtyfi íoky, ale ZA delší dobu. Za šest nebo osm let. Při současném ťstu 'Evotn{cho a ? -i---r-i ,,*x:r,.í,ít náip?mníkV m'šeniin goplatků o 120 - 140,- Kč měsičně, když by bylo nso>.né zvýšit"?'alo"ne;é náJdady nikoliv za čtyi íoky, aie ZA aeíst uuuu. t?,o ,,,, ..-.iíákladů by nebylo vhodné zatěžovat nájeínníky zvýšenim yoplatků o 120- -' a ------'- --'=-'l?-- - - oL- mktn miísí tet)rVe VVladřlí!'tákladň í)'5' neO'ýlO vuuuuyíís- - =,....-J- - ., , ?je třeba jerí o 80 komn. K tonmto návrhu se ale město rnusí teprve vyjádřit.a '-'- --=-la---r--q» H@ mnžnó V%"00ZOrO!'aĚ, že vedeníno' má jinéjen 0 80-kOrun. K (OnlutO náVrhll Se aie mesío uiu»u tvyx v, ,JJ.,...Z našeho rozhovoru je mozno vypozorovat, že vedení nového Městského bytového podnikuZ naseno s-ur.uu«uss- J, .-.--- .,í .zásady než předebozí OBP, se kter% byly někdy smutné zkusenostt.a '---- -,z;m nůíeínníkí'im zajistit dobrébydiení.Nechcemebýtnějakouzátě:'u,

n'e'jeřekti:JŮjši řešení.Nechceíne nájemníky obírat o peníze a nechceane se ani obohacovat na je5ňch účet. Máme zájení na tom, at»y iidé" a - ---v-í-=-. .i, *rrsr-hn ehnvívgvosti. než se nám to podaří. Nají:žd[me na"'Jo----' Nechceme na"le?ni'ky obx'rat 0 pelllze a necncerne Se aiu vuvua=.-v- -- --. J,---- -.- ? -.. ? ?dostali Za své penize opravdu h:itni služby. Potřebujeme ale trochu shovívavosti, než se nám to podaří. Nají:ždttne na' a o - i-a-:íí -..= ,. ep iíě4m yymynáme. Chceme to yšak splnit a my to dosáhneme.dOStaii Za SVé penize opravdu h'4itni SluzDy. FO'ueou)eittc atc uv,,.,. ,..,..-. -? , ?nový systérn a bude íiás to stát značné úsilí, než se se vším vyrovnárne. Chceme to yšak splnit a my to dosáhneme.Zaznamenal íJ{acr?[ Atpahr?re
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Program městského bytového podniku :
Zajistit dobré služby včetně měření spotřeby tepla

***

Razantní postup v instalaci měřidel. * Předpokladem je výměna za pJastové potrubí. 0 Lacinénení vždy levné. * Jaký vliv na topení a náklady má severní strana bytu? 0 Za jak dlouhobudou náklady splaeeny?
V duchu zlepšení hospodaření s teplem a teplou užitkovou vodou budou tyto dodávky jednotlivýín uffivatelůrnMcturovány podle skutečné spotřeby. V rámci tohoto programu vláda uložila dodavatelům tepla instalovat měřiče tepla ateplé ufitkové vody při vstupu do domu (u paý domu) k 1. září 1993, průtokové měřiče na ce]kovou spotřebu vjednotlivých dornácnostech k I. září 1994 a nakonec k 1. 9. 1995 namontovat pomérová měřidla k jednotlivýrnraďiátorům. To se ovšem ffká jen bytovýcl'í dm;zstev a bytových organizací, které dodávají teplo a teplou užitkovou voduve velkém,

. Pro mnohé to z'nartíená, ze si budou muset zajistit potřebné kryti i půjčkou od peněžních ústavů, protože%ynalo"ené náklady ría jeden byt budou dost vysoké. RozJožení prací na tři roky ně.kde uvítali, ale zcela jinak se ro;iodlMěStSký %'tOVý pOdllik Kíalupy n.Vlt., ktel'ý ZVOlil razanínčjší pOStup. PrOtO jSme navštívili ředitele MBP ing. Jiť'íh0P]?OTU, kterého jsme se zeptaJi
Co vás vedio k tounu, že jste se rozhodl instalovat všeehna měřidla ,iestě letos?Vládní íyhláška sice umo'Muje zavádět měřeni postupně až do roku 1995, alc my jsme vycházeli z toho, žc mámenájemnika co nejméně obtěžovat vstupem do jeho soukromi. Také se nám podařilo získat jako generálního dodavateleníěřidel švýcarskou fimnou HATT, která si ke spolupráci na montáže přizvala kralupskou firmu INPLAST. To bylo,myslírn, dost pro-ňravé, protože u této finny jsou lidé, kteří se sryznaií v technologii a znají i stav stoupaček v jednotlivýchdomech.

V loňském roce zníapovala firma SOLIDAT technický stav tepelného hospodářství v našem městě azpracovala dvě shidie na měřeni spotřeby tepla. To bylo poáladem k dalšíínu jednání a výsleůem je zjište:ní, že prácemohou být kompletně provedeny ještě letos m necelých dew,t měsíců.
Podle toho, co jsíne vidai před někter%i domy v I,obečku, kde již leží demontované vodovodní potnibí,jste s těmito praeenii již zaěaJi.

Ano. Ve staré zástax'bě Lobečku musi xiqjdřfve proběhnout výměna starých, kovových stoupaček za plastové, protožcnelze vsazovat vodom(:ry do zkorodovaného potrubí, ve kterém by se jemná sít'ka před vodoměry velmi brzy zanesla. To se uplastového potrubí nemůi stát.
Tyto rekonstrukční práce nás budou jenom letos stát 1,8 miliónu konin. Na víc nemárne, takže ostatní domyosadíme postupně později. Do ] . srpna bíxlou namontována všechna fakturační měřidla. Ta jsou 11 pat ,iednotliv'ých doínů.Poóřilo se nám ziskat tak slušnou nab.íói, že by celkové náklady na instalaci všech měřidel neměly překročit na jedenbyt deset tisíc korun. Tedy i v tom případě, že budeme všude instalovat na jednotlivé radiáíory v bytech po'měrněnákladná elektronická poměrová měřidla.Jiné typy měřidel jsou sice levnější, ale mají bateí'i se Mvotností jen dva roky.Cena jedné baterie se pohybuje kolern 200 Kč a takovou musí montér během osmi let vyměnit několikrát. Uelektronického stačí na tu dobu jen jedna. Odporová nněřidla mse nejsou dost věrohodná, protože mají nepřesnost v měřeníaž 300/o.

Jsou tedy elektronieká měřidla opravdu efektavnějM?
Měřidia, která jsme si vybrali, mají toleranci nejvýše 4%. Navíc mají pamět', která zaznamenává všechny závady,takže servisní pracovník, který odečítá hodnoty spotřeby, si přesně zjistí, kdy doslo k poruše a podle toho rúůže upravitfakturaci. Ta probíhá podle vypracovaného ptogramu zahraniční firmy RAPP. Tento program obsa}mje řadu závaznýchukazateiů, které dokáží objektivn(i zhodnotit hlaíaní a vedlejši náklady. Program posoudí celkovou polohu bytu, ? jekrajový nebo středový, je-li podstřešni nebo třeba v prvním poschodi. Jestli je místnost na sever nebo na jinou světovoustranu, jaká je konstrukce obvodových zzií apod. Jde v podstatě o to, aby nájemník, pokud si zvýšeni nákladů nezaviniS'!A;Tll špatným tepelným cbováním, nenesl ty náklady, na které nemá ':žAdný vliv. Tento stav jednotlivých t+ytů jsme sinccbali zjistit v závěru r. 1992 a do konce letošního ledna prověřiii edborrii praceyníci i vedicjší toprió pníky, jalco jsaustoupačky a vracečky teplé vody, stoupačky pro ústřední topení, počet článků topných těles, typ regulačních yentilůapod.Nebojím se proto říci, že peníze, vynaložené na tyto práce, se náin vrátí jinou formou.Je samozřejmé, že na všechny radiátory budou také namontovány termoregulační ventily, protože bez nich bycelá akce ziratila smysl. Každý nájemnjk musí mít mo;most si reguíovat teplo v jednotlivých rnístnostech pod}e vlastníúvahy. V obývacím pokoji si nastaví reguiátor třeba na 22"C, ale v ložnici mu bude stačit třeba jen 18-19 stupňů. Tovšechno bude ínít vliv na jeho účet za spotřebu tepla.

Jsou to hlavní důvody, proč tolik pospícháte?
Jsem toho názoni, žb když bude tato akce provedena rychle, že bude z.aručeně levnější. Mů;ze mi někdo s jistotou říci, ženáklady za materiál nebo m práci budou v příštím roce nebo v roce 1995 na letošní úrovni? Já myslínn; že je nutno ch)titpffležjtost m pačesy a využít ji až na 100%.

Město si vzaío na tento úkol úvěr, který je splatný po čtyřech letech. To dokáže zaplatit ze svých prostředků ataké z platby od nájenu'iíků. Je ale otázka, jak to dopadne s placením úrolďi. Loni byla možncst ziskat na ťihradu úrokustátní dotaci ve výši 75o/o úrok«s.
8

Ta naše !áska k divadlu ...
.. cit starý jako lidstvo samo, stokrát ba tisíckrát zkoušený,p'řaecklton"aa"'ja'iJ"dl""':"-7;Š:Tlc'h"'y.t.'il"a'-ob"a:*rse'-rmí'rnpr':ri'íac""Ám" uďkěj0'u""Skllc"náboženské, politické. Láska k tomu magickému kouskun,a,;"13,Ley"d'6""hevr'ec"m:e7o';. -krá1e5n.:. .ťb,%"x+,ecm+.í'vtn""'ektíanÍcve"mse směje i pláče, kde září dětské oči nad št'astným koncem

pohádek.Jak veliká je to láska, kdy. dokázala po celégeneraCe udrz.ovat pohromadě hrstku zamilova'ných do" " "" r» *-- -nrrsrssr'ru slcnt?ečnost.i;-.-O tom vypovkM skutečnost,o"p;ken,- kferá znamenaji svět". 0 íOn'k Y@(M(la SKuIe(;iius?í'í v íetošním roce oslavime v Kraíupech n. Vlt. již 125.
'ěročí-trvání ochotnického divadla.Od roku 1868, My vznikl v Kralupech n. Vlt.první oc"ho"tm"c;.spolekT?Mía' avíe.n.e.c,=sen, "'o-lllíX,y,Vmésp?oŤaypíoměňoyaNy, rozdělovaly, a posléze 'movu slučovaly, aždo poslední podoby - divadelního souboru Scéna, který" - ' - j- -a - -.+W-A;elríí 'k71Ý'all7QuU pUbXl;Llj-Ll y--?l .?. ? ?.pracuje při Kulturnírn a společenském středisku Vltava.členové souboru vyví?je,jí činnost spolkovou iLlCílt.ÍYQ osiu'uy- - -, ?,-,,- ?vcřejně prospěšnou a můžete se s nirni setkat na řaděvcre?llit: pxubyc:mvú - ...---- ?- ..různých akcL Jen za posiedni dva roky to bylo eelkem 43say;ouperď-v 'Kralupech n. Vlt. i y okou,V7510upClu Y xsia- P,..-. .-. - .Základnim kamenem či'nnosti souboru Scénaje připra"v"adiv;delnich--představeni. V loňském roce toJe pKlpNiiVil uklla'u=--- ---. r-.---- . --byla pohádka M.Dismana Tři mcdviďata (režie M.Cížková) a konverzačíií komedie O.Wilda Jak je dffleEtémíti Filipa (režie N. Šlernrovíi). Obě tato představeni bylalyl<,Ilp'y'y;'(,':;4"Ha;'3'ý"'s; 'Kr"aal-u?-P--eC-.'h-n,'a,ti -%/lilt,,=taí<L? n,a*Azaa»De,z,aecnňhs?,ňllv1=-pkkL%JVXAk-t& J= - --- -r - -Měln?íku, Neratoxíicich, Teplicích, Mšeném atd. Pro novoulVlCrkmkkl, k*ůkaLsi%xwl.í.., --,-..--- asezónu je připra'vována pohádka Sedrn sestřiček akornedie Někdo zvoní. Slavnostním uvedenim těchto her=by-sou:oor chtě} oslavit své leto!;ní jubiieurnSoubor pvovMÍ i Čituíost klubovou - vMyalJuu%Jx P=--- - ?poslednípátekvníěsíci se konají tzv. "páteči yečery",pl))IR;ulu pal';ik Y xxxs-o---- - - ----?J- .které maji různé zaměřexu - poezie, }iterární pásma, zpěv.

-- - a -z -X*!řaké se-p";tklá-ve;ser velikonočni a vánočítí.Stranou pozornosti nezůstává v souboru aríi práce sjiž několik let věnují členky souboru J. Jedli-čížko'vá. Ne všecluty děti, které tento rrialý
dětmi.Té se
čková a M.;le'ktaiva n"a'vš'těvu'jí,"uvíznou-v-osidlech 'Tháiie, ale i těchněko!ik, které Se do divadla zmniiují, siojí m práci,kterou j'ffi'i čienky soubonx věnuji.

***

V poslední době soubor připravuje i pořadypr0 potřeby městského 'muzea - íecitačni pásma k otevřeííi" - - a- ' - ' YT-I-1- - e-,8rr-ní krallít)-Pamětních siní J. Seiferta a X. Holuba, svěceni kralup-ských zvonů atd. Clenové souboru recitují na vernisážích a' -"' a a a ' ----1-J--A-!-hts Atsvmí Vll2vnpodileji se i na dalších akcich společenského dornu Vltava.ao o*----=s: ..íx*-'+-a= Líiíanmy21 nřpď-xo;uiiiut,) "5 o 'j;h"o"pr"aco;u';- ěřipr2vilil x«!s%kýhka.rn,eVnllal ldpets.hřeď-prázdninovou pout' na zahradě společenského ďonm, dětský
ples. Nechci jen ch'válit, co soubor dělá a udělal, ale chcitaké upozo'Wt an';-některéaproblémy. V prvnt řadě jc pxo' o a a-' í:-sx ---Al--úrah vstrssí€cnás velkým prob!énnem íiedost,itek lidí zapálených pro síéc.Přesto, že soubor čitá kolem šedesáti členů, aktivně: jichpracuje jen kolení dvaceti. Staří členové z aktivni práce- -a a a '-" - '-1- -a etsnhrsr ň()mRRupra(;u)c )cu r-vxsíxsx í..----. ????odcházejí, ínladých je má}o, a tak se soubor pomalu-" - ' - -- Il-1- -a -eíets'n nTnlr«'l?oaCnazeJt, uiiauys,ht 3, .....-., ? ???ztenčuje. Peníze na činnost soubonx také nejsou, protože" ""--" - .! -* - úo lrsvliísruzřizovatel je nucen na sebe vydělávat a dotace na kultunijsou malé. Co tedy dál s "tou naší láskou k diva«iiu" ?- ' "x- -x-.i.... lríí=fi vnáÝp :JS()u NllduG. yv Ll--y --. --- -- -Obracíme se na Vás všechny, kteři máte rádi di-vadJo, byť bylo jen "z ocboty". Potřebujeme lidi mlaď?é i- "'- o?'a*a í:-?-ií- %....*tseJksts "usncsrnstředni generace, kteří by chtai divadlo hrát nebo jenornpři jeho realizaci pomáhat. Potřebujerne herce, nápovědy,prl jCllt! kukki?'wí= ys--...- -. -- . -zvukaře, tníh.láře, švadleny, řemeslníky - ptostěí všechny,pro které by se "ta naše láska k divadlu" stala i jejic%' -a%4iV!?? ---b-:x.rts-mtts'>Idrv't<qnláskou. Potřebujerne lidi, kteři se neptaji: Co za to?, kterýínstači raďost z vykoíiané práce pro radost diváků, pro daský
nsměv, pro vlastni uspokojení.uSull,v, yiu vxaotxt- y.Y.--J----.Potřebujeme také laskavé spomory, ktefi by našičinnost podpořili finančně, p'roto'že kromě lásky k divadluje k němu potřeba i rnateriál, kter,"o se rnusí n3k.oupit 4
-íeVO, la$ apOCl.', kalAJ 4-p-.Potřebujeme také iváky, kteří by na naše pW-stavení pravidelně chodili, kteří by snobsky neodsunovaliochotniky na vedtejší kolej a nepodceňovaíi výkotty amatér-
ských herců.'Potřebujerne Vás všechny, kteM jste ochotni s náínispolupracov,qt = přijd'te mezi nás!Kažďé úterý a čtvrtek O(l19,30 zkoušíme v divadelni klubovní'. za společnskýmd"yomJ"em'Vl'tava-ne'bo"se-';ůžete inforínovat u-pracovníkůuku"l'tu"r'ní'hvo"středisk;l ;mdÍ-Ýán; poradí kaín a za kým máte
jit.JTŤšime se na Vás a dě)cujeme za Vaši přízeň.

'Jv[arie Bntdiú:ivá
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'ill'$'d4WJariií výlet
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ii, Touzjte spojit přjjerrí?né s užitečným? Nabizi Vám to cesta pěší i jízda kolmokouzelnÝrn iaídnlím ntsAle= ---A-= 1)-----' "aa - - "'? ? ?-?.,.... ,..,,za v«íixi tucesta peSl i)izdakkouzelným údolím po«l}e osady Rusavky Cílem Vaš.í jarn?í cesty mí'iže být
nmJ9=lA'lOS5í0'X,,A OFílOVÍCE,
kde Vám nabízíme neotřelé modely i modýlky pro malé, velké i nejvétšíSorŤlm(!nt úíl nrsnrs'ye-l- -'- --L- -'--- ?Sortinient od ponožek až po !ostýmy'
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Jsme zde pro Vás v ponděfí az pátek
8,00 - 12,00 a 14,00 l }7,30 hodin,'

v sobotu 8,00 - 12,00 hodin.
P
?I

,lŤ= ' Přejeme příjemnou cestu.
Prrxiejna Josan[a

17.(:I:1. A eo jg lhlmvm ? Nakoupíte dobre a levně %
a.Z
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Pm,volnou chvíli
Výherce

f=
Vyluštěm dnešní křížovky zašlete do 15. května na adresu KaSS, nám. J. Seiferta 706,278 0l Kralup nad Wtavou.
obdrE volnou vstupenku pro 2 osoby na pořad, který si vybere.

Úspěšným řešitelem 'dubnové tajenky se stal pan František Beer, Kralupy nad Vltavou n/739!
Blahopřejeme a očekáváme pana Beera v pokladně KaSSu, kde si ínůže vyzvednout vstupenky na vybraný program.

Nizozemský malíř Hncerit van Gogh (1853-1890) byl umělec uznávaňý až po své smrtL Jeho myšle»íky jsou
však plamé i dnes.

VODOROVNĚ: A.Projev hněvu, terénní sklon, latinská poznámka"i@n k tomu účelu" B. Prvm část tajenky
C. Posledni z rodu Romberků, elektricky nabitý atom, zesílené čelo zdi, africký stát, fi}ipinská sopka D.Tisk
agentura USA, odpad při kování, dlouhá chvíle, tajná čínská spQlečnost, značka pudinku E. Neidoueí
teplomilný hnnyz, ústav pro farmaceutické výrobky USA, angl. "tozhovor", dmh obratlovce, pytlmovy
nástrahy F.Dnih polodrahokarnu, M5ová rostlina, váhová jednotka (lia.), stéblo slárny (lid.), ťímských 51 G,
Druhá část tajenky H. Tropický strom, značka vorú SEAT, literární druh.

SVISLE: 1. 100o C, osobní zájmeno 2. Závody vojenského opQavárenství, zaníeený bod v pokožce 3.
Pletivo pod kůrou, sjednotitel Slovanů 4. Listnatý strom, velký pozemek 5. StoMr, německá norrna pro
Íbezpečnoň práce 6.aUkazovací zájmeno, bujný 7. Německý normaliza4ní typ, ;ílatý, slavik 8. člen mládežnické.za4ní typ, ;Qa@,

.én@, dokola.10. ť?ikola iO. -Úřad (lid.), ženské jméno 11organizace, označení pro prázdnou instmkci 9. Chlapecké křestní .3mi
čer z Ghany, předložka 14. Řjmských 551,:ernoeh ;
6. Hóra

Jeden :ze smyslů, pokoj 12.Jihoevropský keř, mužské ji'néno 13
izoíované vedenj (lid.), 15.Pokrmový tuk z Nelahozevsi, pomluva 16. Hóra v Jugoslavii, zrak 17. Záhyby u sukně,
tělocvičný úkon 18. Dívčí jrnéno, postava z TV seriálu.

"'?
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PRAZIRNÁ KAVY - KRALUPY N. VLT.

Na Cíkánce 385
(0205) 21-242

NOVINKA
Ochutnejte kávu

z 1. kralupské-pražírny kávy
Nabízíme Várn srMy čerstvě pražncu kávu Gol«j Exlusive

L jakosti z naší soukromé prffirn=,:
Deímě pra?e malé rnnožstvi kásry, která je mmčeně

čerstvá a kvalitnÍ.
Naše káva má ve srovnánÍ s jinými-dru"hy též přijatelnoii cenui

Kávu mí4eíe koupit ve většině kralupských obchodů.
Zákazríka nemůžerne získat obrovskou reUamou -

my to zkusíme pouze kvalitou.

(ID :M
LON«;IIEIIIIY
ing. Jjří a Jana Lněníčkoyi

Ť
+

Nestátní zdravotnické
zařÍzenÍ

přijme
pro perspektivnf práci pro region

Kralupy nad vit,
díplomované-zdravotníasestry s
podmnkou 3 roky praXe 'u iúi' a

Pouze ranní směna, do;a-n'mstu"'pu -
podzim 93

Přihlášky u hlavnJ SeStry NsP píčervenkové-,-tel.2'29y32'

"t'l
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$""?Vinařstvi Lípa & Puzrlu oznamuje prodej mikulovského vina
ve čtvrtek 13. května oď 8 do ] O hodin u hotelu Sport v !alupech nad Vlt

Cena: 32,- Kč/1, šampus 45,-Kč/l
.:?l ; {
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PNE(ISEílVlS
Nezbeda Antonín

Růz,ové údolí 66
Kralupy nad Vltavou

otevřeno :

po - pá : 8,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
so : 8,30 - 13,00

? ?
?

*** Poslední terrrín přiznárí daně z nernovitosti - 15.5.
Jednou z nově zavedených daní v roce 1993 je daň z nemovitostí, upravená zákonem č. 338/92 Sb. Daň jesplatná k 30. 5. 1993 v případě, že nepřesáhne 1.000,- Kč. Pokud je vyšší, je moio ji zaplatit ve čtyřech splátkách

nejpozději 31.5., 30.6.,30.9. a do 30.11.1993.
-- -Forniuláře daňového přiznání jsou k dispozici na Finančním úřadě v Kralupech nad Vltavou. Fonnulářvypadá dost komplikovaně, proto je nutné řádně si přečíst přiložené poučení, vyplněný pak odevzdat na FÚ do

15.5.1993.

Pro lepší orientaci si můžete přečíst vzor vyplněného přiznání, které je vystaveno na našem finančním úřadě.
Pro Kralupy nad Vltavou plati tyto základrí údaje

Kód
zeni.půdy

672718
672912
672866
672742
672751
792799

Prťuněrná cena
Kč/m '

Koeflcient dle
počtu obyvatel

2,0
2,0
2,05'

2,0
1,6
1,6

Název katastni

Kralupy I
Lobeč
Lobeček
Mikovice
Minice

Zeměchy

Průměrná cena zemědělské pMy Kč/rn" Se použije při vyplňováni druhu pozemku typu A,B řádek 19. Koencient
dle počtu obyvatel se napíše při vyplňování dmhu pozemku F řádek 24 a smsrby typu H a I řádek 45,
Na doplnění upozoniujetne:

- řádek 25 a 28 u hně z pozen? a řádek 4 7 a 53 u daně ze staveb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru-u přislušenství obytných domů (kolny, ptá«lelny a pod,) vystavěnéodděleně seodečítá 16 m2 zvýrněryušenství obytných domů (kolny, ptá«lelny a podÝzastavěné plochy (tzn., % u Mlny o základně 30 m se do výměry zastavené plochy napíše pouze 14 m)- bazén a skleník (nevyužíyané pro podnikatelskou činnost) se zahrnují také jako příslušenství obytných doínů-s po«iíninkou 16 mŽ

Je nutné dodržet termíny podání daňového přiznání a zaplaeení daně, nebot' v případě nedo«Mení se
poplatnnk vystavuje možnosti vyměření penáJe!

5,55
4,66
4,62
4,22
5,25
5,28

a7?út?
POHODA

Kralupy nad Vltavou

čtvrtek 6.5. od, 14 t»od.'V'KLUBUMLmEŽ,E POHODA
POSEZENÍ

imí"táním-diapozitiv'ů pana HyrešeS pronlÍtanlm
- Turecko III.

čtvrtek 13.5. odj. 8,15 hod

NÁRODNÍ]VíUZEUM'FÁ2LÁ VSKÉ-NAfiáSTÍ
výlet vlakem do Prahy

Úterý 18.5. odj. 10,51 hod.
VÝLETNÁ HRAD OKOŘ

(vlakem do Zákolari)

čtvrtek 20.5. od 14 hod.

BESEDÁ
s kulturnié prograrnem ( host bude
uptesnin áomtečně ) - klubovna 17
Čtyrtek 27.5. 1.993 a

- pátek 28.5. 1993
DVOUDENNÍ
autobusový rAjezd na
šurvííavu
-s uoytovánÍm v Klatovech.
O'ájezd v 6,00 hod. od Klubu
POHODA.

%
22 431

čtvrtek 27.5.

Autobusový zájern do
Stavovského «iivadla na:
Luigi Pirandello -

JE TO TAK - CHCETE-Ll
Obsazeni: M. Donutil,V. Chra-"mo"stov;aJ-.'Íinklář,V. Postránecký,
";". B;abec,L. Skořepová, M. Nes-
vadba aj

Už dnes si mWete zajistit levnou
rodinnou rekreaci v rekreačn:un
středisku

'POHODA ve VALDEKU.
Bydlení v pětilWkových chatáchbe)z vyvářem,možnost koupání,
;ristik' a, výlety do Německa, hou-
baření, sportováni.Dobré'spYojení 'Jvýhodné ceny /již od
25,- Kč/.
Přihlášky u pí. Slá'vikové na tel.
22431

POHODA DĚTEM:
Středa 26.5. - od 16 hod.

Loutková pohááa pro nejmenšf
T Malá scéna POHODY

KAŠPÁREK DOKTOREM
Hraje soubor Rolnička.

's..7
-l -,i

0..%
i ? " )

4,;
ťŽa:'!r:

?'??
POHODA

Kralupy nad Vltavou

Sobota 1.5. - od 20 hod.

TERNO
diskotéka hrdy Šindlera.

Pátek 7.5. od - 20 hod.

TRISCO DISCO
diskotéka Jana Maršálka.

Středa 12.5. - od 16 hod.

BENJAMÍN KL UB
';ekuřácká ďiskotéka pro l 4-ti leté.

Pátek 14.5. - od 20 hod.

msco msco
diskotéka Jana Maršálka.

Pátek 2L5. - od 20 hod.

TRISCO DISCO
diskotéka Jana Maršálka.

Středa 26,5. - od 16 hod.

BENJAMÍN KL UB
nekuřácká diskotéka pro 14-til eté.

Pátek 28.5. - od 20 hod.

msco msCo
diskotéka Jana Maršálka.

Sobota 29.5. - od 20 hod.

TERNO
diskotéka Jardy Šindlera.

W

Vyměním 3+1 státní byt v Odoiené Vodě za stejný v Kralupech nad Vltavou
Zdeněk Pelc, DOlllí náměstí 384, Ódolena Voda 31.5. 1993 Světový den bez tabáku

i
12 13

SERVIS, T'/, VIDEO, 'Eí/'T, F,ADIO,...
opravuJeme

TY, VIDEA, !3AT, RÁDIA,
KAZEřÁKY, GRAMOFCMY,...

čislíme videa. kazeI'áky
montu)eme

PAL do barevných TV, ČS zvuk do videj i TV
Petr POP

, Makarenkova 490, Lobeček, Kralupy
V 0205/21976
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Telefon 21 395 Hulturní a Společenské Středisko
telefon 22827

Po 3. Koule}o se koulelo...
huďebni soutěž pro šD

St 5. Hry s počítačem - šD

So 15. O nejvšestranějšího chundeláče
9,00 sraz na Hostibejku

Po 17. Domácí loutkové divadlo
14,00 pro kaMého ...výt.práce

So 8. Zábavné odpoledne
14,00 pro malé ivelké

areál Hostibejk

Po 10. Mó«iní doplňky z kůže
14,00 práce s přír.materiájem

St 12. Hrajerne si na přírodu
13,00 pro školní druz.iny

14,30 pro veřejnost

Čt 20. Hurá závody - soutěž
13,00 pro školní dnány
14,30 pm vete3riost

St 26. Hrajeíne si na příro«iu
13,00 pro školní drufiny
14,30 pro veřejnost

Pá 28, Cesta strašideln% lesem
20,00 Areál z«kaví Hostibejk

Každou středu

KafM ůterý dopoledne pdsmo pro MŠ a r.áklady raěmeckého jazyka pro MŠ
dětský karnelot
14,30 videopohá«ika
16,00 videofilm

Každé úterý (14,00-16,00) a pátek (13',00-16,00) počttačové h'iy pro veřejnost.
Stále přijímáme přihlášky na LDT, příměstské tábory

*** Zveme vás do divadla

Když jsem začal psát dnešní pozvánku do divadla, byl jsem na rozpacích. Strašně se mi chtělo napsat něco víc
o autorovi hry Václam Havlovi. Najednou jsem cítil potřebu "obhajovat" autora i jeho luy.Zdálo se mi, že se na kaMén'i
kroku setkávám s nepocbopei'íim, jak osoby Václava Havla, tak Havla autora. Palc 3sem si ale řekl, že chyba iiení v autorovi
či v jeho hrách, chyba bude spíš v nás. V torn, jak nás "naučiNi" dívat se na svět kolem nás a tedy i na uměm. Tak3b ted'
nevím, koho bych měl vlastně obhajovat.

Jedno z nejposlednějších děl Václava Havla bylo bohužel dílem posledním pro reEséra Jana Gyossmana. Zeiel
10. února 1993 ve věku šedesáti osmi let. Svým dilem i zivotním postojem se zařadil mezi nejvýznamnější české reH«Ary
tohoto století, mezi alternativnj umělce, kteří hledali jinou možnost než konzurn a lidský kompron'ffs. (Amatérská scéna
4/93).

Nabízíme: Divadlo Na zábradlí POKOUŠENÍ autoř Václav Havel reEe: Jan Grossman

".,. jedním jsem si byl jist, k se té hty už dodkaí taemůluJe na nť nic předělávat nemůzu, [e ji buď nxůžu nechat jeiím
osudům, anebo jí zahodit a sám se pověsit." (z dopisu V.Havla P.I,andovskému)
"Neobyčejná síla hry je v tom, že pochopíme existenci d'ábla jako skutečnost duchovaí, že d'ábel je přítomen v kazťém z
nás tehdy, jesYí'ze ne,ťjeme v pravdě, nebo když Ejeme ve ]:ži, což je totéž." (o Pokoušenf Ivan Jirous)

Odolal jsem pokoušení dlouze a zbytečně psát, ale tajně doufám, že Vy pokoušení podlehnete a přijdete se podívat
na setkáni s d'áblem - pokušitelem, ve středu 12. května v 19,30.

V[adirnír 'P'ro?ga

Kdo pronajme hyt 3+1 1. kategorie v :KraJupeeh ? Tel. : 02/685 76 40-2 linka 26 ( pí Plíhalová «xl8,15 hod. )

l
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= 2Q,hódin
J!žlÍHO VÁNÍČKA

0 Sobota 1. května ve
ňDEODISKOTÉK4

Vstupné 25,-
* Úterý 1.

STARA
8. května v ]L'l,45 hod d4v. kavárna
BOLESIAV Á SVÁTÝ JÁN

NEPOMUCKÝ
(pověst, barokní legenda, skutečnost)
Promluví Dušan Řezanina.
Závěrem promítání dokumcntárních obrazů.

Vstup volný

@ Středa 19. května v 19 hodin
Zadáno pío slaynostní koncert na počest

francouzských hostů. Po skončeni kocem (- 21 hod)
skutečně - velký ohňostroj na nábřeží.

Vstup volný

@ Pátek 21. května ve 20 hodin
Zadáno pro společenský ve5er s franc. hosty zpro spole

Účinkují : dánský pěvecký' sbor mě,staBan3mlsu.
Ikast a Velkopopoyická Kozlovka.

Vstupné 50,-

0 Středa 26. května v 19,30 liodin
IX. koncert z abonentního gklu KPH

VÁRI{ÁNNÍKONCERT
Účinkuji: J. Tůma - varhany, zpésr L. 'Jernerová
Platí abonentní vstupenky KPH. Zůstatek u poklaby
KaSS.

Vstupné 20,-, děti 10,-

0 čtyrtek 6. května"v 18 hod v div. kavárně
Křest'ané z Kralup i Vás srdečně zvou na

VEČER EVÁNGLELIÁ,
ve kteréín bude z videozáznamu prornítnuto
slovo sv{=toznámého amerického baptistického
kazatele Billy Gra}xama. Je to záznam z

:oupenÍ
íu, ktéré

tožíoto evangelisty vnedáíaného vystí
německénnEssenu,kU:ré bylo přenášeno sateli-
tem do celého sv{=ta. Cclý program jev an-
gličtině s překladern do češtiny a s odpovědí na
případné «!lotazy
- Evaxigelium neboli "radostné poselství" bude tr-
vat 90a. Těšíme se na Vaši účast.

@ Pátek 7. kyětna ve 20 hodin
PO UTNÍCI

Vstupné 3 3 ,-

0 Sobota 8.,15. a 22. května ve 20 hodin8.,15.
TÉKADl,SKO TIÍKA JARDY ŠlNDLERA

Vstupné 20,-

0 Pondělí 10. května v 17 hodin
ZADÁNOPROBESEDUSOBČANY

Firn'ia šWOCH spol. s r.o. s p o n z o r u j e
Středa 12. května v 19,30 hodin
Diyadlo Na zábradlí Praha - hru Václava Havla

poxo ušgrví
Režie: Jan Grossman

Obsazeííi:
Dr. Jindřich Foustka: Ondrej Pavelka
Fistula, in'validní důchodce: Ija Racek
Primář: Jiff Ornest

Vilma, v'ě&5rné: Z. Geisierová nebo I. Chýlková
Zástupce primáře: Vlastimil Bedrna
Markéi;1, sekretářka:M.Pleštilová nebo K. Trojanová
Dr. Libuše Lorencová, vMkyně: Libuše Geprtová

'l'laďÍrnir MiekDr. %'iÍém Kotrlý, vědeč:
Dr. Alois Neuwirth : M. Mejzlík nebo J. Hrušínský
Hubová, Foustkova bytná: Věra Bubilková
Petruška: ' Marie Máiková nebo Eva Salzi'nanová
Tajemn?ik: JanNovotný

Vstupné 35,-33,-30,-

p#tipnavu.»iaht NA čERVEN

*čtvrtek 27. května sí 19,30 hodin
ZÁ VĚREČNÝ KONCER 7'
ZÁKLADi'VÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

* Pátek 28. května ve 20 hodin
DISKOTÉKA JARDYŠlNDLERA

Vshipné 20,-

Firína ELEKTRO BOMA sp o n zoru je
Sobota 29. května ve 20 hodin

COUNTRYBÁL S TROSEČNÍKY
Vystoupí taneční skupina Cararríella z Prahy, která
předvede předtančenJ a naučí i oblíbei'ié country
tance.

Vstupenky budou opet slosovatelné, hlavní 4hra v
ceně 500,- Kč.

Vstupné 25,-

Pr'ůša je úchyl - vystoupení skupiny Hagen Baden
Zábavný pořad Milana Markoviče a 5eho hostů
Koncert Jarka Nohavici

4.
8.

21.

Vs t u p e n k y na vsechny p o ř a d y zakoup(te v předprodeji KaSS - společemký «mm Vlíava, i. patro, Přtjťmáme i
hromadné objednávky.

14
15
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Informace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 21101

t-Ira3e denn;', krome c 'í,v rt k a, OZ;l 17,15 a 19,45 5cdin
Předprodej denm!, kromě čtvrtka, l hodinu před začátkem prvního představenJ.

24.

j' po

Í:
ď

25.- 29.
Út - so

kžno jednob?o dne ! Jeri v 19,45 hodin !
ČR, (]Pražská pětka

Film zachycující práci netradičních, ale vynikajících amatérských divadelnícli souborů,
zazna'rnenai bezesporu raďikálni řez do shnilého těla českos4ovenské kinematografie. Jeho
pren'iiéra - tot' společenská událost vzdouvající vlny kulttirníbo sebevMomí.

Mé jméno je Nikdo USA, č.v. *
Nikdo není perfektní - ale Terence Hill 3ako Nikdo je perfektní. Nové Mexiko - rok 1898.
Pan Nikdo, míadík s modrýma očim a rychlou rukou má za pen?íze od podrazáka
Sullivanaz.abít JackaBeauregara, legendárního pistolníka, postaveného nnimo zákon. S
obrovskou dávkou fantazie narafičí všechno tak, že se Jack musí postavit sám. proti i50
mužům. V hlavní roli Terence Hil a Henry Fonda. Režie Tonino Valerii.

1.- 3.
so-po

Aligátor USA, č.t. €
Pokračuje příběh s kriminální záp}etkou o obrositém aligátorovi, řádícím v městské
kanalizaci.

Reffie Lewis Teague.

30.-2.6.
tie-sl

Poslední Mohykán USA, č.t. [:l Š'Ú
Filnnová adaptace slavného románu Jarnese F. Coopera bude jistě lákavou podívanou pro
všechny rnalé i velké - znovu se setkají s lovcem Sokolí oko a jeho indiánskýini přáteli.

4.- 5.
Ůt - st

Hoffa usú; «.t. * ,ŠÚ
Jeden z nejvlivnějších politiků Ameriky J. Riddle Hoffa záhadně zmizel. Dodnes se nikdo
neodváEl proniknout do pálráni souvisejícím s jeho zínizením. Byl osobností jí'ž bylo
přílÍš nebezpečné se zabývat. V hlavni roli Jack Nicholson a Danny DeVito.
Režie Danny DeVito.

*

u
*

rrúádezA přístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
mládeE do 15 let nepřístupno

ě.t. české titulky
č.v. česká verze
šTJ" širokoúhlý fflín

7, 9.
pá - »we

10.- 12.
po - sť

14,16.
pá - ne

17.-19.
po-st

Pogv«»rt Dvojprodrmu ! Hraje se v 17,15 a 20,00 hodin !
Vůně ženy USA, č.t. *
Fikn líč:í příběh Franka Sladea, slepého, vznětlivého důstojníka ve výsluThě, kterého na
sváteční výlet do luxusnich hotelů New Yorku provází mladý student Chariie.Pro něj se
cesta po boku podivínského muže, který mimořádně intenzJvxiě vnímá svět Ýn, stává
exkurzi ;úvotem. V hlavní roli vynikající AI Pacino,režie Martin Brest

Vstupné 25,- a 27,- Kč

Půlnoční podraz USA, č.t. Q
Film vypráví o podv«xlníkovi, který právě opustil bránu vězení a znovu se poušti do velké
liry. Hrají James Woods, Loiiis Gossett jr. a hlší. Reffie Michael Ritchie.

Obojek USA, č.v. Q
Elektronickýxri obojkem spoutaná dÝojice vězňů na iitěku plnéin bláznivých nábod. Film má
vše, co divák žádá: zkušenébo re»séra Lewise Teaguea 'žádané herce, strhující akčni děj
plný napětí, ale i ironii, která pobaví.

Přepadení v Pacifiku USA, č.v. *
Akčn?í příběh fi}ínu se odehrává na největší a nejsilnější bitevní lodi USA - kfižníku Missouri.
Bandě teroristů, kteří chtějí získat jaderné zbraně, se postaví jédiný muž - hvězda akčních
filmů Steven Seagel. Filrn obsadil 1. místo v 'žebfičku nejnavštěvovanějších filmů v USA!
Refie Andrew Davis.

Hledárn spoNeč:nice nebo společníky, zdravotní sestru, která se nebude bát mít soukromou ošetřovatelskou službu
a vyučenou kuchařku (nebo kuchaře) pro vaření ietmch jídel.

Jindra šatavová
tel. 23727 - večer

V zátiší 10l4

Kralupy nad Vlt.Í

řirma I)ej.kk gpol . 8 r.O.,
Havlí4kova 97, Kral;ípy nad V!t.l

zaha,iuje od 1. července 1993 výrobu izolačních skel

přqme od června
- ekonoma (ÚSO + práee na PC)
- vyučeného sklenáře
- ú%ůMe stro5ního zařízen?í
- rnuže a ženy pro práci ria výrobn?í lince (zaučiíne)

Zájemci zašlete svoji adresu do KaS!S pcd značkou Pejšek.
Případně Vás buderne inforrnoval na tel. 0205/2 16 86.

Woramce o zaměstnání zašleíne všeín zA3emc;ám písemně.
Q W

w?

Pozor II Oprava do přebledu KaSS
21, 23.
pá - ne

Misery nechce zemřít USA, č.v. *
Ve vyjírnečném psychologickém thrilleru se stane slavný spisovatel Paul Sheldon nedobro-
vo}ným zajatcem šílené ženy, kierá se ztotožnila s hlavní postavou jeho nejno-
vějšího románu - Misery. Film je bereckým konceríem Jamese Caana a Kathe Batesové,
která m zívárnění role získala Oskara. Režie Rob Reiner.

Sobota 1.5. května
Kru}t přátel Prahy připravil pro své členy a

cmA;í ÉÝ. vírÁ ,=í vÝsruŤ uí
mší, záj?
:4 VEŽ

ieÍnce

Odbornýa;klad 'z.ajišt'qie 'prů;;odce-Prabké inforínační služby. Akci vede ing. Věra Závodská.
Od,iezd z Kralup vlakem bez příplatku v 8,15 hodin.
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