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Vás zve k nákupu zboží v sortimentu
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lovecké a sportovní zbraně a střelivo,
chladné zbraně,
kynologické potřeby,
lesnické, myslivecké a rybářské potřeby
malá zemědělská, lesnická a zahradnická
mechanizace fy Husqvarna a Agrostroj Prostějov.

Střelecká skola
výcvik uchazečŮ o získání zbrojního průkazu

Zároveň Vám nabízíme odborné služby naší
Lesnické a lovecké kanceláře

včetně nabídky speciálního software pro majitele městských, obecních a soukromých lesů.
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Dorský pavilon
ze souboru leptů "Veltrusl<ý-park" Ladislava Čepeláka,

který autor věnoval Městskému muzeu v Kralupech n.Vlt.

T

»
I

W
?

Á
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Starosti slarosty
Pravomoci dnešní samosprávy aneb Paradoxy současného zákona o obcích

Za uplynulých 33 měsíců od komunálních voleb
jsemčastoslyšel dotaz, výtku či přání ve smyslu: Je
vedení města infornnováno o tom,- či onom, proč to, či
ono nezařídí, nenařídí, okam;ťitě nenapraví apod.
Představa "vedení n?ěsta" uvětšinyobčanů automaticky
splývá s funkcí starosty, jeho zástupce popřípaa'ě
tajemníka MÚ. V současné dobé v oblasti pravomoci
samospráíy je vedení města kolektivní -voda, tj.
městské zastupitelstvo (v Kralupech nad Wt.
třicetičlenné). Pro přijetí kaMého rozhodnutí je třeba
nadpoloviční většina hlasů členů MZ. Kolektivní
rozhodování a řízerí je často velmi zdlouhavé a
komplikované. Optimální řešení probléínů jsou někdy,
třeba jen rozdílem jednoho hlasu, odložena či zamítnuta.
"Kolektivní" zodpovědnost není reálně, právně i
morálněpostifitelná. Já sám jsem někoimrát s
roz.ho«inutím většiny nesouhlasil, ale realita zákona je
neúprosná. Rozhodnutí MZ jsou konečná a v případě
porašení zákonů jej může zrušitpouzeparlament. Pro
určitá a zákonem o obcích přesně vymezená
rozhodnutí má kompetence městská rada (u nás v
Kralupech 9 z 30 členů MZ, tj. starosta, zástupce starosty
a 7 členů MR). Jednání MR jsou neveřejná a MR se
usnáší nadpoloviční většinou svých členů. Starosta
.může pouze rozhodnutí MR pozastavit a předložit
nejbližšírnu veřejnému zasedání MZ. - Jiné
pravomoci podle současného zákona starosta nemá.
Zákonem o obcích i logikou zodpovědnosti v této
funkci je starostovi stanoveno množství povinností a
"samozřejmostí" - připrava a vedení jednání MR, MZ,
kontrola všech vyhlášek města, usnesení MR a MZ, smluv
a zastupování samosprávy města i MÚ na všech
moiých jednáních a pod. Paradoxem zákona je, že jako
z.?olený představitel samosprávy je.starosta zodpovědný
za správný výkon státní správy MÚ - tj. např. oblast
sociální péče, živností, matriky a pod. Neujasněné
vztahy a povinnosti jsou také v oblasti armády a
civilní obrany. Současné pravomoci starosty a možnosti
jeho samostatného rozhodnutí jsou téměř nulové. Podle

mého názoru je hlavním úkolem starosty či jedinqu
možností jak "nebýt jen formální figurkou': získávat
informace, přehled, různá stanoviska a názory a trpěliyě
argumentovat, vysvětlovat a přesvědčovat kolegy k
nejoptimálnějšímu řešení problému. Získat předem
jednoz.načný a konečný názor na řešení určitého
problému je často velíni těžké, protože se v diskusi a
poleínice v jednáních MR a MZ často objeví další
"utajené" problémy a souvislosti.

Každý dnešní majitel, vedoucí, ředitel a pod. si
automaticky vybere (popř. propustí) své podřízené a
spolupracovníky. Současný starosta si může vybrat tak
nanejvýš svou sekretářku. Všichíii ostatní "podřízení" a
spolupracovníci jsou mu určeni a vybráni někým jiným;
čienové MZ voliči a politickými stranami,- ?
městským zastupitelstvem, tajemník MÚ městským
zastupitelstvem(nyní íněstskou radou) a přednostou
OÚ, ředitelé městských zařízení a organizací a
vedoucí o«ibom MÚ městskou radou, zaměstnanci MÚ
vedoucími odborů a tajemníkem. Navíc současný
starosta, který se dal do "služeb veřejnosti" a opustil
své původní povolání, se může během celého volebního
období nadít toho, ':» se 16 kolegů "špatně iyspí" a ze dne
na den jej z fuííkce odvolají. Mohou jej odvolat i takoví
členové MZ, kteří se za celé volebm- období objeví jen
jedenkrát na veřejném zaseuní, protože mandátu člena
MZ je neínůže nikdo zbavit. (To samé p}atí i pro funkci
zástupce starosty.)

Na závěr chápajícím občat.ům znovu připominám:
V současné době vám skutečně nemůže starosta města
nebo jeho zástupce dát sám jakékoliv právoplatné
rozhodnutí. V případě naléhavosti řešení -pouhé
maličkosti musí svolat mimořádné jednání- MR
nebo MZ. Komunální vo}by budou na podzim
příštího roku. Zákon ČNR'č.367/1990 o obcÍch by
ma být podle mého názoni urychleně přepracován a
novelizován. Jinak upřímně lituji všechna další "vedení
města".

H(í=.Pm-l R.rl
starosta města

P(X)EKOVÁNÍ

Děkuji touto cestou paní Daně Knópfelmacherové za dobrou práci v městském zatupitelstvu. Od prosince roku 1990
do července 1993 se aktivně podílela na řešení všcch hlavních problémů města. Z důvodu nástupu do funkce-řed;terky-Zš
Kloučkova (výkon státní správy) se musela vzdát mandátu člena-MZ.

Přejeme jí úspěchy v řízení školy, zdraví a pohodu v osobním ffivotě.

Děkuji touto cestou Komornímu. orchestni Dvořákova,kraje ,za vynikající.a neforínální reprezentaci íněsta Kralup
n/Vlt. a ce}é české kultury ve Francii. Orchestr pod vedením Václava Mazáčka existuje pod záštitou naše'ho-města-'a
jménem všech kralupských občanů mu přeji mnoho dalších úspěcM.

Hýs - Pa? RH
. starosta rm!sta
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Soukromá firma
M. Žambůrek

ZelFruet
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

M 0205 / 23 223

Velkoobchod ovoce - zelenina

Nabizi soukromnikům,
závodnim jidelnám a restauracim

odběr zboží v sortimentu ovoce - zelenina, nápoje

Provoxní doba :
Po - Pá : 6,30-16,30
Neděle : 16,30-18,00

Nabízíme v dohodnutých termínech i rozvoz zboží na místo.
Možnost telefonické objednávky zboží na tel. :0205 / 23 223.

Soukromá firma
M. Žambůrek

ZeuFruet
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

Vchod do dvora naproti OD Máj, mezi poštou a vjezdem do pivovani.
M 0205 / 23 223

" %/ 'si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené nllnlfrZnlCe v sortimentu
ovoce - zelenina, ovocné nápoje. Prodej čerstvého ovoce a zeleniny přímo od

pěstitelů (i ze zahraničí) za minimální ceny.

Prodejní doba :
Po - Pá 8 oo - 17 3o

) »
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,g." 0 čem Se radí radní Usnesení městského zastupitelstva z veřejnáho zasedání
dnel3.9.l993

Mimořádné zasedání městské rady (MR) dne 26. 8. 1993
Městská rada:

- souhlasí, na základě předlo;wných nabídek na pronájem či odkoupení objektu D2, s prodejem společnosti
ORIENTAL za 32 mil.Kč, pokud tato projeví závazný zájem do 2.9.l993. Jinak bude prodej zadán realitní
kanceláři RAK Praha za stejnou cenu.

- schválila program veřejného zasedání MZ dne 13. 9. 1993.
- revokovala svo3e usnesení č. l 5/III/7 ze dne 12. 8. a souhlasí s nabíůou fy TELCOM na provedení rekonstnikce

televizních rozvodů.
- ukládá řediteli TS zajistit reklamu a bezplatný pronájem pro trhovce do konce roku na tržnici na Františku.

Zasedání MR dne 13. 9. 1993
Městská rada:
-? rozhodla na budově v Přemyslově ulici č. 15 provést nejnutnější opravy a do rozhodnutí o dalším využití zachovat

souč:asný stav.
- souhlasí s pron'ájmev pozetnku firmě R + Z o zmenšené výměře 1000 m2a 50,- Kč/m2a ukládá MÚ kontrolu dodržování

#ě'Y.
- ukládá ing. Kaňkovi zpracovat do dalšího zasedání MR návrh na jednotný způsob zadávání obecních zakázek.
- revokuje asvoje usnesení č: 14/II/6 ze dne 15.7. 1993 a doponičuje MZ požádat o bezplatný převod stánku,

WC a vodotxysku na Seifertově náměstí do majetku města.
- vyslechla zprávu ing. Pipoty o zateplování štítů a koíistatuje,

že výbě:rové fizení nebylo provedeno a doponičuje s půjčkou vyčkat do výsledku řádně vyhlášené obchodní soutěže.
-souhlasí s umístěním reklamních hodin v navrhovaných lokalitách.
- přijala rezignaci p. Holečka na funkci předsedy komise veřejného porMku.
- upravila po konsultaci s řediteli pří@vkových organizací posílení jednotlivých kapitol a komisi výstavby uložila posoudit

účelnost vynalokných prostředků v kapitole výstavba.
a odsouhlasila zřizovací listinu rychlé záchranné pomoci s tím,

h terínín zahájení bude odsouhlasen po předložení rozpočtu.

Hlhs-E-E-íd=
člen MR

Všeobecná xdravotní pojišťovna ohčanúm Kralupsl«a
Okresní pojišt'ovna Všeobecné zdravotní pojišt'ovny české republiky v Mělníku ve snaze přiblížit své služby

občanům - pojištěncům rozšiřuje okruh svých aktivit i mimo okresní město. Pro občany Kralup nad Vltavou a Kralupska
se otvírá od 4. října 1993 nová úřadovna v Kralupech nad Vltavou v Nerudově ulici č. 686 (stará budova polikliniky
- vchod vlevo vedle vjezdu do budovy)

Zde mohou pojištěnci získat potřebné iťormace ohledně zdravotního pojištění a mohou zde splnit svou
oznamovací povinnost vyplývajíeí ze zákona. Dále si zde mohou vyzvednout potřebné tiskopisy a složenky pro
zdravotní pojištění. Lze zde rovněž předložit poukazy na prostředky zdravotní techniky ke schválení revizním
lékařem a návrh na lázeňskou péči. Tyto poslední doklady však nebudou potvrzovány přímo v úřadovně, ale budou
odhid odeslány do Okresní pojišt'ovny k vyřízení. Způsob předání bude na místě dohodnut s pojištěncem.

Úřední hodiny: pondělí 8 - 11
úterý 8-11 12 - 16,30
středa 8-11
ětvrtek 8-11 12 - 16,30
pátek 8-11

V této podobě se stanovují úřední hodiny na zkušební dobu zatím blíže neurčenou, během které budÓu získány
zkušenosti a podněty pro jejich následné a konečné upřesnění

Telefonní spojení je přes ústřednu polikliniky -(0205) 516.
č"hmeúá Hfiťm«a ')«&á

MZ pověřuje
- zástupce starosty p. Holečka tím, aby ve spolupráci. s vedoucí odboru vnitra ing. Petfikovou zveřejnil v letošním
prosincovém Zpravodaji a na úÍředních deskách MÚ seznam členů MZ, kteří- předlofili kopii svého lustračního
osvědč:ení. Kooptovaní členové MZ (náhradníci) mohou být zvcřcjn{=ni dodatečně do 1.3.l994.
- odbor služeb koůretizací bodu č.7 materiálu (zpráva o dopravní situaci).
- MÚ pokračovánim v jednání o založení akciové společnosti na tuhé komunální odpady (TKO) a vstupu města do ní.
Výše vkladu do a.s. bude schválena na příštím zasedání MZ.
MR bere na vědomí:
- informaci předsedy o letošním zájezdu dětí a dos%lých do Francie.
- zprávu o dopravní situaci na Palackého náím!stí.
- rozbor hospodaření města za I. pololetí roku 1993.
- informaci o jednání ve věci skládky TKO v lokalitě Uhy.
MZ souhlasí:
- aby pí Jiřina Černá vykonávala fiinkci 'předsedající Krajského soudu v Praze.
- s postupem likvidátora MPS Kralupy nad Vlt., s.p. v likvidaci podle navržené varianty a) - přímý prodej městu.
- s bezplatným převodem prodejního stánku, WC, vodotrysku do majetku města.
- s prodejem částí pozeínků č.85/7 a č.85/8 v k.ú. Minice manželům Mudruňkovým za účelem rozšíření zahrádky
za cenu stanovenou - znaleckým posudkem. Žádaná výměra se sníží o plochu potřebnou k vybudování chodníku.
- s prodejem kryté tribiu'iy TJ Kaučuk za smluvní cenu 500,-Kč a s podmínkou úhrady spojených s prodejem kupujícím.
- s odprodejemdomu čp.9 a přilehlýchpozemků č. 164/8 p.p.č. 40/3 a st.p. 18/l obálkovým způsobem mezi oběma
zájemci (p.Klečka, p. Lorenc). Odprodej uskuteční komiseve složení: ing.Pácha, ing. Petříková, ing. Materna do
15.10. 1993 za minimální cenu 100 000,-Kč.

MZ schvaluje:
- obecně platnou vyhlášku č.6/93 o povinném hubení škodlivých myšovitých hlodavců - potkanů, krys a myší.
- vyhlášku č. 7/93 o místním poplatku z prodeje alkoholických nápo.jů a tabákových výrobků s dodatkem v bodě 7,
odst.3 - "na základě odůvodněné písemné žádosti může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých
případech MR poplatky sníffit nebo zcela prominout na dobu určitou (nejdéle však 6 měsíců). Důvody prominutí či
snížení poplatků: a) začínající podnikatel v oboru, b) vysoké finanční náklady na zřízení.
- obecně závaznou vyhlášku č. 8/93 - Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol,
školních dnižin a školních klubů s tím, že příspěvek rodičů na MŠ bude 100,- Kč do konce r. 93 a příspěvek rodičů na
dniEny
Čl. 5 S

bude25,-Kč. Vybrané prostředky budou účelově v3mžity v rozpočtu jednotlivých školských zařízení
se doplňuje o nový odstavec: "V případě, ':ze dítě bude navšte:vovat zařízení kratši dobu než 10 dní v měsíci,

zaplatí ze tento měsíc polovinu příspěvku. Pokud dítě nebude navštěvovat některý měsíc zařízení vůbec, příspěvek za
tento měsíc se nevybere."
- výstavbu penzionu pro důchodce v k.ú. Lobeč (Cukrovar) a fin. spoluúčast na této stavbě v letech 1994 - 95 ve výši
cca33 mil.Kč.

- posilení mimorozpočtových prostředků: kap. 739 - 520tis. Kč (220tis. - TS, 300tis. - bazén), kap. 710 - 300tis.Kč, kap.
714 -570tis.Kč, kap. 716 - 280tis.Kč, kap. 719 - 220tis.Kč, kap.740 - nazahajovat akce č.5, 12 a 15
- posílení a zokruhování kabelových rozvodů pro 5 rodinných doínků v Olbrachtově ul. a dodatcčné zařazení do rozpočtu
města roku 1993 na kap. 740 z mimorozpočtových zdro3u.
MZ nesouhlasí:
- sprodejem č:ásti pozen'iku č. 81/163 v k.ú. Lobeček ing. PachoHkovi
- s prodejem pozernku 26/3 k.ú. Lobeček p. Vojtěchovskému
- s dosavadním způsobem výběni firmy na zateplení domů, je si vědomo možnosti ziráty státní dotace ve výši
18.352.000,-Kč pro letošní rok.
MZ ukládá:
- nově jmenované komisi provést dodatkové výtx:rovó řízení na dodavatele materiálu i na montážní firmu (zateplení
domů).- členy komise byli jmenováni: ing. Komárek, ing. Síla, ing. Veselý, p. Petr, ing. Kaplan, p. Hrdina,-ing.
Kaňka. Předsedou komise byl zvolen ing. Komárek.
- MÚ jednat s pí Durasovou o vykoupení pozeínku v ulici Na vršku pro potřebu výstavby veřejné komunikace v
místech uložených inženýrskýchsítí.

Toto usnesení schválilo 1 8 členů .městského zastupitelstva.
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Životní jubileum
Nenápadný,!tíhlý, usrněvavý pán, většina kralupských občanů ho uctivě zdraví. Někdejší ředitel Dvořákovagymnázia, velký pfiznivec umění, akademický malíř, aÍe především skromný člověk I pan Stanislav -Šturz oslaví -2'7'Mjna své osmdesáté páté narozeniny. Při ;éto přílefftostÍ jsme-ho-p;;Mdal;-'o-rozhovor -prm-Zpmvodaj.

Naši čtenáři jistě uvítaji, když zavzpomínáte na své dětství, mládí ...
Pocházímiz Náchoda, kde jsem se 27.1'Í0.1908 naro«lil, rodiče se pak přestěhovali do Osova na Berounsko. Tam jsemnavštěvoval obecnou školu, pokračoval jsem pak na reálném"gymnáziu v Příbrami-,ale maturova-l -v-Kladně.'-;;

reálce jsem poznal dva výtečné grafiky -S. Kulhánka a S. Kliera, "kter?í-asi ovlivnÍli moje 'rozhodnutí' -studovat-proňsunikreslení. Dva roky jsem byl ?em prof. 0. Blaffčka na fakultě architektury ČVU-T-v Praze.-Blažíček--mi-Th'al-pevné
základy krajinomalby. Ve studiu jsem pokračoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze-u-'prof-.Zdeňka-Kratoc'hvÍla.Základy figurálního kreslení jsem -získal v ateliéru ak. malíře Rudolfa Vej'rycha-,-který-mr dal n;jvíce. --- "'Ťo-ab;olvov;ní
jsem začal učit. Nejprvc v Praze, pak na Slovensku, v Kladně a skončil jsem va Kralupech nad Vltavou.Zde jsem ňůsěil
velmi dlouho. Celých jednadvacet let jsem gymnázium řídil a nebyly to lehké časy.

To jste svůj život vzal hodně zkratkou. A co "Kralupské-kultunií veěer;"?
Ty jsme zalozili spolu s profesorem Macákem. První byl uspořádán -v květnu 1951. Na těchto večerech

účinkovali naši přední hudebníci, herci a zpěváci. Koncertovali tady například houslisti-Josef-M,--Lad;slav -Jásek:klavíristi Hála, Páleníček, členové opery Národ'ního divadla Eduard Haken, -Mi-lam šu'9;o;,i-, Marie P;dvalová,-herci ;et'onaši přední scény M. Glázrová, Karel- Hí'jger, }aroslav Vojta a mnozí jiní. CeÍke-m bylo uspoMdáno rěchto-večerů '9'l.Poslední v listopadu 1967. Na tuto tradici 'jak navázaly koncerty Kruhu přátel-hudby,'jehož"Ísem b;l první-m p;eda;dou'.
A jsem velmi rád, že klub působí pod vedením ing. Vojena Očenáška úspěšně dosud.člověk v tomto věku* má orávo vvslovit svoše iiřéní? CO hv«*p «i nrál9v tomto věku, má právo vyslovit svoje přání. Co byste si-přál?

Aby lidé zínoudřeli!

Pan Šturz o sobě mluví nerad, ale presto chceme připomenout, že byl činným i v kralupské turistice.Organizoval od zaěátku populární pochod do "Okoře-bez oře". Malování je-jeho celoživotní'Íá;kou-.-Kdyžpoprvé uviděl v Praze výstavu francouzského umění byl udiven, unešen i zmaten: Kubismus ho prostě -oč;roval ;n'adlouhá léta ovlivnil. Ale jako většina příslušníků jeho generace nepatří pouze k jeřnomu-směni, stme=hledá.a.".Výsledkem jsou obrazy, které můžete shlédnout v Městském muzeu voKralupech, kd;- bu'de uspořádá'na-;ýstava ';příležitostitohoto významného jubilea Stanislava Šturze. Vernisáž seuskuteční ve'ětvrtek-2'l.-ňjna--valJ7'hodin.Výstava potrvá do 31.12. 1993. Bude otevřena denne: pondelí až pátek, od-9 do-16 -a ;-neděli ;d-l-3 Tho' 16'hodin'.
Přejeme panu Stanislavu Šturzovi do dalších let hodně zdraví a aby ještě dlouho dokázal zachytit křehkou krásu

naseho světa.

V-u PmL.
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Půjčovrí doba Městské knihovny v Kralupech n. Vlt.

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 13.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 13.00 - 17.00
Čtvríek 13.00 - 17.00
Pátek zavřeno

Oddělní pro dospělé čtenáře
Pondělí 13.00 - 17.30
Uterý zavřeno
Středa 8.00-11.30 13.00-17.30
čtvrtek 13.00 - 17.30
Pátek 8.00-11.30

Pobočka Lobeček - .středa 13,00 - 17,30

gnfúi í nl i%«rn«
I

> Základní škola, Komenského nám. od 15. září t.r. vyvařuje pro zájemce z veřejnosti. Chce se zaměřit na
výpomoc těrn občaítům, kteří nemají možnost veřejného stravování. Snahou je poskytnout stravu chutnou, kaloricky
hodnotnou, vždy v souladu s pravidly správné výživy. Cena celého menu je 21,- Kě. Zahrnuje polévku, hlavní jídlo
včetně přílohy, nealkoholický íiápo4, případně moučník nebo ovoce. Informace na telefonu:23 542, 21664, 21 413.
Případně se rnůžete osobně přihlásit ve školní jídelně u pí Zabilanské.

> Teehnické služby oznamují, ;».e od 1. srpna 1993 byl zahájen provoz tržiště Na Františku (vedle Domu dětí) -
přemístěn z Žiůovy ulice. Nabízí násled?4jicí -sortiment zboží: Ovoce, zelenina, květiny, textil, obuv, elektronika.
Inforínace, placení míst: TSM - tel. 21 589 pí Hušková.

Zveme stánkové prodejce a občany. l)o konce roku 1993 se za stánek a místo poplatek nevybírá!

> Hlavním sponzorem zvláštní školy v našem městě sé v tomto roce stala Česká spořitelna a.s. v Kralupech
nad Vltavou. Za finanční částku íirčenou na technické vybavení školy d&ují učitelé i žáci.

> Začal nový školní rok 1993 - 94 a s ním spousty starostí. Jednu z těch mnoha pomáhá ZŠ na Komenského náměgtí
zdolávat firma Expres Print Kralupy nad Vlt, která kopínije ve;keré potřebné materiály důležité pro prosroz základníškoly. Toulo cestou vyslovují firmA- zastoupené panem Martinem Žambůrkem, srrc}ý dík- za ochotu a-sponozorování,
pracovníci školy.

> Pravděpodobně 1. týden v říjnu dojde k přečíslování všech telďonních účastníků připojených na ústřednu
Vetnisy. Tito budou zapojeni do ústřcdny Kralupy. Veškeré informace budou podávány na telefonu č. 0205/128 nebo
0206/128 a na OKST Mělník 0206/622505.

l
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Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteři se dožívají v říjnu 1993
významných životních jubilei. Přejeme
jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Albína Tomíšková, Revoluční 306/II

Josefa ťÍlavaňová, E. Beneše 539/II
Terezie Nájemníková, V zátiší 1004/I

Růžena Záleská, 28. řijna 8/III

80 ?ct Rudolf Horáček, Hůrka 1043/I
Jan Pícka, Hakenova 687/III
Božena Průšová, Klicperova 533/III
Marie Šulcová, Hůrka"l044/I-
Božena 'Lázvorková, Krakovská 742/II

> , Podání žádosti o byt
Žádost si může podat fyzická i právnická osoba, která má:

a) trvalé bydliště: pět posledních let ve městě Kralupy n. Vlt.- výjimku ínůže úřad mcsta udělat po projednání v bytové
komisi městské rady a přijmout ffldost idateli z důvodu veřejně prospčšnéčinnosti pro město. Jsou to např.
pracovníci ve zdravotnictví, školství, policic, atd.
b) není nájemcem jiného bytu ani majitelem rodinného donm - Ize udělat výjimku v leclíto případcch:

l) mdatel bydlí v bytě IV. kategorie, který je bygienickv nevyhovující
2) idatel z finančních důvodů neínůže byt užívat a vlastními silami není schopen sehnat výměnu za byt pro něho

finančně výhodnější
3) rozvedený manžel, který zAmsíen se žádostí předloží soudní rozhodnutí o zrušení společného nájmu bytu.

ŽMosti se podávají u příslušné pracovnice na Městském úřadu v Kralupech n. Vlt. a projednávají se na zasedání
bytové komise Městské rady v Kralupech nad Vlt., která se schází dle potřeby, nejméně však ?x měsíčníč. Žadatelbytové komise Méstske rady v xrampecn naa vit., xtera se scna;a úíe poí
dostane pořadové číslo, pod kterým se zapiše do seznamu uchazečů o byt. Za«dateli 3e podána píscmná zpráva o přijeti
žádosti.

6

> S.p. Lihovar Kralupy nad Vltavou odvezl šatstvo na překladové nádraží do Prahy. Odtud poputuje pro
postiženéobčanybývalé Jugoslávie. Lihovam za tento příkladný čin patřípoděkování.
> Upozorňu,ieme, že ošacení - především daské teplé oblečení, ale i starší vyprané a vyžehlené pleny - shromažd'uje
paní J. Holeková ve zdravotním středisku v Lobečku.
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V rámci výstavby nové telekomunikační budovy (TKB) v Kralupech n/Vlt. byla pro tělesně postižené občany dána do
užívání bezbariérová telefonní kabina.

členové základní organizace Zdravotně postižených v Kralupech nMt. tímto děkují všem, kteří se na uskutečnění
těto akce podíleli a to:

I MÚ - stavební odbor
- ředitelství Okresní správy telekomunikací Mělník
- ředitelství Městské správy telekomunikací Kralupy
- Stavební podnik SAKS Kralupy

Realizací a dozorem byl pověřen pan Synáček. Nebýt jeho energie a mravenčí práce, nebyla by kabina dokončena a
za to mu patfi poděkování.

Jednalo se hlavně o zajištění a instalaci vybavení kabiny - sklopná židle, madla atd.
Wříme, že tento přístup ke zdravotně postiženým bude i nadále pokračovat v realizaci dalších akcí,které se týkají

bezbariérových přístupů do úřadů a jiných veřejných budov a prostoríx.
-@- 'p ?

Sdružení zdrávotně postižených

Seiferl a dnešm Kralupy ?
"Do Kralup jezdil jsem rád a na cestu jsem se nesmírně těšil. Cesta na prázdniny byla nejtoužebnější. Cesta na vánoční

svátky plna posvátného kouzla. A w velikonoce byla cesta plná radostí. Stanice na této trati - kdysi dlouhé, dnes kratičké
- říkával jsem si jako apostrofy loretánské litanie.' Holešosiice, Bubeneč, Podbaba, Sedlec, Žalov a Podmoráň - jak jsou
krásná tato dvě jména. Pak jen Letky, Libčice a Dolany a už jsem byl na kralupském nádraH a utíkal do náruče -matčina
otce.

Takto popisuje cesty do Kralup básník Jaroslav Seifert ve své prozaické knižce vzpomínek a "parnětí" - Všecky krásy
světa.Má pravdu, když vyznává svému íí :stu oddanou lásku a přitom na dnihé straně teskní nad jeho posláním.
"...Kralupy nad Vltasíou, dnes íéiněř průmyslové přediněstí hlavního města, byly již před půl stoletím iněstem továren a
závodů. K večeru vtíraly se do kralupských ulic kouř a pach. Obyvatelé spěšně zavírali okna. Nejvíc páchly komíny
rafinérie zemních ole)'ů. Někdy inrak jejího kouře zahalil celé yiiěsto

Byly tam i jiné fabriky, které otravovaiv vzduch tohoto města. Fabrika na polévkové kořent Maggi, chemická továrna
hned před nádražím. Tam vynášeli co chvíli páchnoucf škváru nejen na ce$ v továrrúiii areálu, ale i na chodrúk podél
dlouhých zdí. CMze po této cestě byla krutě nepříjemná. Byly tazn i lihovar, cukrovary, pivovar, koželužna a ještě -řnthví
CO.

Uprostřed města tekl Zákolanský potok, který také nevoněl. Podle intenzity jeho pachu uhadoval se déšť nebo ziněna
počasí..."

Kolik je společného městu po desítkách let ještě dnes, a kolik změn proběhlo od dětství pana Seifería a od napsání
tohoto vzpomínání?! Nechávám na úsudku každého, kdo Kralupy alespoň trochu zná. Možná dnes Kralupy patří k čistším
městům než tehdy před lety. Nevím. A tak, zamyslíme-li se nad básníkovým vyprávěním, neodpustím sÍ několik málo
slov na toto téma.

Láska a umění milovat patří k nejcenějšímu lidskému bohatství na Zemi. Málokdo umí s tímto "darem" zacházet, a
obyčejně takovéto lidi poznáme podle toho, jak se k dnihým, a vlastně vůbec k celému svému okolí, chovají

Jsou lidé, a myslím si, že pan Seiferl k takovým nejspíš patřil, kteří z podstaty lásky, úcty a něžnosti postaví své vztahy
k ostatním, k blízkým a k těm nejbližším. Dokáží celou svou bytostí vstoupit do života druhých lidí. A příznivě je ovlivnit.

Na světě jsou však i taci, ktcří své "životní hodnoty" mají postaveny v úplně jiných rovinách. Úctu k lidem, lásku a
bohatství ducha dokáží rázem přcměnit v sobectví, v nenávist a v snobské království pěněz... Kladete-li těmto lidem otázku
zchátralé a zdevastované přírody, hovoříte-li s nimi o společném životním prostředí, obyč:ejně se setkáte s výsměchem,
vyslechnete na svojí adresu spoustu urážejích a nesmyslných teorií a se vzpomínkou na hulváta jste nuceni bud' začít
"bojovat" stejnými prostředky, anebo úplně odstoupit!

Měli bychom si asi všichni vzít ptíklad od tohoto moudrého pána. A mai bychom asi konečně pochopit, že lidé se
srdcem na dlani naší přírodu nezatežují tolik, jako ti bezcharakterní a sobečtí jedinci. A co s tím-udělá?Íme? Na to at'
odpoví svědomí každého z nás. A až si s ním o tom budeme povídat, nezapomeňme mít otevřené oči a nenechme se
uchlácholit televizními zprávami o přebytku ve státním rozpočtu...

Ve čtvíek 23. září 1993 jsme si připomněli 92. výročí od básníkova narození. At' v jeho poselství nadále
zŮstanou Kralupy jeho"sladkou a milovanou růžičkou", kterou by již nikdy neměli ;kamenovat špinav«á a
mastné saze'š.

H? JWwl=,
Hnutí Brontosaunis

ZPRAkVA O -TOhS» Ž E POaT É" b' El'D' íj: NA j'JIE' STRAlf'lĚ'
Co mě v poslední době nejvíce potěšilo?
Například připravovaný zákon o prodloužení odchodu

do důchodu. Jsem zodpovědný občan a vím: 'Iím, že se
důchodového věku nedofiju ani já, ani nikdo z mého
okolí, ušetří stát zase nějakou korunu, kterou bude moci
výhodně investovat do rozvo3e třeba chemického
príímyslu.

Potěšil mě: Kralupský Zpravodaj
a urbatxistická studie města Kralupy.

Varianta A: Vykácíme stromořadí podél existující
komunikace, provedeme (lemolici čtyř obytných domů
v Libušině ulici a rozšíříme -Ži,úovu-zbouráním
obchodů ... V současné době ani v nejbližší budoucnosti
nelze nejEw:jší část centra rněsta úplně uzavfft pro
automobilovou dopravu.

Ve variantě B, která je ínimochodem méně
radikální, mě rozveselilo: Budeme opět parkovat u
kostela a doprava bude odkloněna v těsné blízkosti
nemocnice. Smysl pro humor prokázali zpracovatelé
obzvlášt' v případě podchodu pro pěší, ... který nebude
fungovat v případě "velké vody". Tete}il jsem se při
pomyšlení, ... že v dalekém výhledu je momo doplnit

komunikační systém o další část okružní komunikace s
mimoúrovňovým křížením v ínístě nájezdu na most.
Toto řešení je ale podíníněno regulací Vltavy v tomto
místě.

Pro potěšení ještě navrhuji ke zvážeíí mou
variantu C: Uzavřel bych všechny komunikace vedoucí
kolem města a veškerou dopravu bych směroval přes
střed města Kralupy. U nemocnice bych vybudoval dva
semafory a vyžadoval bych povinné přidávání plynu,
zvláště u řidičů nákladních automobilů. A abychom
si toto potěšení aktivně uffili, nayrhuji prodloužení
důchodového věku občanů z Kralup na neurčito.

Ke konci každé zprávy přichází zdůvodnění. Tak
tedy: Přecházím přes kralupský most, mám kapesník na
nose aústechadusím se. Splodiny z projíždějících aut
jsou příčinou mého záchvatu. Kašlu až zvracím. Otírám
si ústa a uslzené oči a vím, 'ze jsem zodpovědný a
uvědomělý občan. Brzy umřu. Stát bude spokojen,
spokojena bude pohřební služba. Potěšení vša?k bude
předevšíin na mé straně. Nebudu už muset dýchat a
pomalu a tiše umírat.

'ProcFiád.a

UNILEVER (,R
Povltavské tukové závody

277 51 Nelahozeves

hledá

ke koupi' nebo pronájmu
v okruhu do 15 km od základního závodu v Nelahozevsi budovu s prostorem, vhodným ke

skladování minimálně 100 ks palet EUR nebo obalů pro potravinářskou výrobu.
Tento prostor rríusí odpovídat všem hygienickým požadavkŮm, kladeným na skladování

potravinářských obalŮ.

Své natídky prosím sdělte telefonicky
na číslo telefonu 0205/21755 nebo na ústřednu č. tel. 21743, 21745, 21747, linka 131,

případně písemně na výše uvedenou adresu.

8 9
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Upozorňujeme občany H
mm

Odbor organizačních a vnitřních věcí Městského úřadu Kralupy nad Vlt. sděluje, ů až do odvolání budou rozděleny
úřední hodiny na matrice takto:

aúterý - s,oo N 10,30 -pouze vyznačování státního občanství čR do občanských prmazů v přízemí budovy Mú
12,30 - 16,30 ostatní matriční agenda

čtvrtek yeaO - íl,00
17,00 - 18,00
13,'00-17:00 pouze vyznačování státního občanství čR do občanských prímazíi v přizemí budovy Mú

#,
oneb 'Policiq inform?

Měsíc utekl jako voda a znovu pro čtenáře Zpravodaje vypovídá kpt. Stoklásek o trestné činnosti v kralupském policejním
rajonu.

Tercier aroup Roudnice nad Labem nabízí

nové a hlavně výhodné programy ohledně
finančního investování pojištění celé rodiny
finančního zabezpečení dětí ohledně úrazů a smrti

s-bezplatným pojištěním
Pozor, důležité upozornění!

U všech fondů a programů se společnÓst zavazuje ke zpětnému odkoupení akcií.

v

Nejatraktivnější finančrí program "Tercier Group"
CASINO PLAYING GAMES

ZÁKLADNí JMĚNÍ FONDU: 1 miliarda
a.s. 4

PŘEDMĚT Č?NNOSTI:
- provozování herních automatŮ
- provoz kasin a heren
- organizace, správa a provoz loterií
- výroba a prodej předmětŮ k provozování kasin a
heren

PLÁNOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY:
- roční bilanční zisk 96% l
- čistá dividenda 32% l
- nárŮst ceny akcií ročně 37,5% !
DOPLŇUJÍČ:Í INFORMACE:
- akcie jsou ve jmenovíté hodnotě 2.000,- Kč
- dividendy se vyplácejí dvakrát ročně, 31. 3. a 30. 9.

Důležité: prodejní cena 1 akcie = 600,- Kč
bonus od společnosti = 1400,- Kč

Doba prodeje od 1. 9. 1993 do vyprodání!

Veškeré informace o výhodnosti programŮ .a jejich zhodnocení, právoplatná uzavírání smluv a seznámení s
prosperující a dyn.amickou společností získáte u zástupce společností:a dynarr

Ivo šleí:mr, Pražská 201, 278 01 Kralupy n. Vtt.íV,telefon a záznamník: 0206/83 109

N
a

1
J

21
)

> Pepa D. zvaný JoEn z bazjn a jeho kamarád M. H.; těžcí invalidé a velcí přátelé tekutin s obsahem alkoholu, ví,
že pracovat nemohou, ale krást jim asi nikdo nezakázal, nebot' se podíleli na zci,<ení měděných kabelů. Kralupské
policii se podařilo ve spolupráci se Správou kriminální služby objasnit čtyřicet případů.

)> Hry na automatech se stávají pro mnohé nebezpečnou vášní, která mnohdy sklouzne až k trestné činnosti. Tak
dopadl K.B.. Aby svou vášeň rnohl ukojit, zcizil rodinným příslušníkům starožitnosti v hodnotě 20 000,- Kč a pak
se ztratil. Pohřešován už není, ale zato se pohřešují starožitnosti nebo alespoň peníze za ně.

> Občané pomohli svým upozorněním policii. 26.srpnachtělinenechavci odvézt auto v Lobečku u benzínové
pumpy, ale nepodařilo se jim čin dokonat, nebot' je policisté chytili. Všímaví lidé je totiž upozornili včas.

> O tom, í bezpečno není ani ve středu našeho města se přesvědčil chodec v podchodu z Kaplířovy ulice na
Palackého náměstí. V tomto po kralupsku zvaném "metni" mu koncem srpna strhl neurvalec tašku z ramene a utekl.
Dlouho se však z 1.400,- Kč netěšil, nebot' byl za deset dnů z krádeže usvědčen.

> Seéna jako vystřizená z filmu se odehrála v obchodu na Kochmance. Zloděj vlezl dovnitř otvorem pro
vzduchotechniku. Při násilném otvírání pokladny se spustilo poplašné zařízení. Zloděj se lekl, proskočil výlohou rovnou
do náruče policejní hlídky,

> V jednu hodinu v noci se vydala patnáctiletá dívka na cestu od švagra, kde se dívala na televizi, domů. V
Lobči u klezničního viaduktu, směrem k řece, ji přepadl neznámý muž. Zatáhl ji na opuštěnou zahradu do křoví, kde ji
znásilnil.Protože nechtěl být poznán, přetáhl jí svetr přes hlavu, takže jeho identifikace bude dost obtíiá.

Tento pMpad bude snad varováním jak pro rodiče, tak pro mladé lidi před jejich lehkovážností. Stejně jako
následující.

> Od soboty 4. zAři je pohřešován Karel Bužík, nar. 1974, z Kralup nad Vlt. V tento den odjel s několika
neznámýíni muži, údajně bydlícími v Praze, koupit auto a od té doby je nezvěstný. Sebemenší podrobnosti, nebo jen
nepatrnou maličkost, sdělte na tel. 217 19 nebo přímo zavolejte 158. Karel Bužík je malé štíhlé postavy,
hnědých očí, tmavých, na ramena dlouhých vlasů (zvlněných po trvalé). Hlavně mládež ho bude znát, protože-v
našem kulturním středisku pracoval při diskotékách jako pořadatel. Prosíme, pomozte!

V.P,.L.

Najdou se sponzoři?
Městské jesle a nestátní zdravotnické zařízení pro děti s recidivními chorobami a opakovanýíni nemocemi dýchacích

cest při I.Mš v Třebízského ulici by rády vlastnily jeden vodní vysavač "RAINBOW". Jeho cena je vysoká, 58.900,- Kč.
První vlaštovka, jíž byla paní Věra Řezníěková,-majitelka Oční Optiky v Nenidově ul., jim -zaslal'a -p-rvn';a-finanční
příspěvek na účet zřízen'j v České spořitelně, č. ú. 91 16 450-178/0800.'

Komise sociálně zdravotní Městského úřadu v Kralupech nad Vlt. děkuje předem všem dárcům především za lidský
přÍstup.

J? H-IduwA
předsedkyně komise

ío 11

Společnost Ň»RONOT spol. s r.o. '
se sídlem v Odolene Vodě

přijme
pro prodejní stánky v Kralupech
sídliště Cukxovar a ul. Přemyslova

pracovíůy-prodavačky (če) nebo nájemce.
Zájemci hlaste se na teL čtsle 02/687 23 37.

MUDr. Karel VIERECKL

praktický lékař pro děti a dorost
zahájil praxi (smlouva s pojišt'ovnarni)

v Kralupech n. Vlt.Í, Vrchlického 636 (vedle muzea)
telefon21l60 byt21l84
ord.hodiny: po, sť, pá 8 - 12

po,ůt,čt 14-16
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Žákovský hokej !
O tom, h hokej dnes není jen zimním sportem, dobře vMí i Mci Kaučuku. Ročník 1992-93 dopadl pro '? velmi dobře.
V tabulce regionálního přeboru se umístili na 2. místě. Hned začala letní příprava. Dvakrát týdn{:, se uci- pod vedením
trenérap. JindřichaMerfaita scházeli na hřišti, kde se připravovali na sezónu 1993-94.

Letní soustředění proběhlo ve sportovním areálu v Soběslavi v jižních čechách.
Soustředění se uskutečnilo díky sponzorovi - firmě BOS pan:a Jiřího Brůži.
Jediné, co potřebujeme, je větší zájem kluků 1. - 8. tfid kralupských a okolních škol o hokej, proto je zveme na zimní

stadion v Kralupech, kde se mohou přihlásit. Vždyt' již na našem- zimním stadionu bylo objeveno několik talentů.
Kralupský odchovanec p. Tót, brankař Sparty Praba, p. Procházka, nyní hráč Poldi Kiadno-a další. Možná, že i vy, kteří
přijdete, budete dalšími talenty a budoucími ligovými hráči. Ale je potřeba začít a teď jé nejvhodnější doba! -Zimní
stadion v Kralupech vás čeká.

- '»tp -

Nenechte si uiít !
Kulturní a společenské středisko, Kruh přátel hudby a Společnost Antonína Dvořáka

v Kralupech nad Vltavou
pořádají

v rámci "Hudebiiích slavností A. Dvořáka v jeho rodném kraji"
ve ětvrtek 14. Mjnm od 18,00 hodin v divadelní kavárně (kuřárně),ve společenském don»ě Vltava
besedu o oslavách A. Dvořáka v Americe.

Vyprávět a na vaše otázk7 budou odpovíót:
Dr. M. Hallová - ředitelka Muzea A. Dvořáka v Praze

Dr. J. Burghauser - předseda Společnosti A. Dvořáka v Praze
Dr. K Brumovský - předseda pobočky Společnosti A.Dvořáka v Kralupech

Uslyšíte mnoho zajínnavého z jejich účasti na oslavách 100. výročí uvedení Novosvětské symfonie A. Dvořáka v USA.
Vstup zdarma.

l
l

l

-l

@Středa 6. října v 19,3,O hodin
KONCER T L4 UREA' TU MEZINÁR ODNI PEVEC]«E
SOUTĚŽEÁNTONÍNÁ DVOŘAKA
VKARLOVÝCH VÁRECH
Na programu árie z našich i světových oper,
V loňském roce byl koncert laureátů hodnocen

jako nejúspěšnější. Posluchači byli výkony mladých
umělců nadšeni a oceňovali i kxásnou češtinu
zahraničních interpretů. Platí abonentní vstupenky PH.

*Sobota 9. října ve 20 hodina 9. říjx
'TÉKA - diskžokej Radek Malýnzsxo

Vstupné 20,-

@Soboi
DISKO:

ita 2. říj
'irÉxx

na ve 20 hodin
- účinkuje hudební skupina Eso a

diskžokej P. Milický Vstupné 25,-

@Neděle 3. a pondělí 4. října od 1?8 a?l9 hodin1. října od 18 a 19 hodÍi
?LEČENSKÉ VÝCHOVYK [JRSY TANCE A SP(h

@Středa 13. října od 16 do 19 hodin
KLUB 14= Nekuřácká diskotéka pro 14-tileté. Uvádi

Radek Malý. Vstupné 12,-

*čtvrtek 14. října od 18 hodin
BESEDÁ 0 0SL4VÁCH Á. DVOŘAKA V USÁ

Vstup zdarma

*Pátek 15. řjina od 18 - 21 hodinříjna oc
INCÍ'RNiJUNIOR TANČÍRNA PříleEtost pro letošní účastníky

tanečních, ale i pro absolventyminulýchročníků.

@Sobota 16. říina ve 20 hodina 16. říji
TEKí4 - (D]SKOTÉKí4-diskžokej Jarda šindler

Hulturm a Společqnsk* Střednko
!i228 27

*Sobota 23. října v 39,30 hodin,
Francois Campaux: NEKDO ZVONI
V reffii M. čaové účinkují členové DS Scéna.

*Neděle 24. a pondělí 25. října v 18 a 19 hodin
KUmY TÁNČEÁ SPOLEČ:ENSKÉ VÝCHOVY

*Středa 27. řjina ve 20 hodin)Středa 27. října ve 20 hodin
DISKOTEKA - účinkuje hudební skupina Eso a

diskžokej P.Milický
Vstupné 25,-

lo

L»ío<r Kmlupy nad !/Howu sponor$:S. p. l
čtvrtek 28. října ve 20 hodin

Seidy -,č.
IOmY }

.Burton Lane - Edgar Y.Harburg - F. .z.V+W
ČOCHTÁN VYPRAVUJE ("DÍVOTVORNÝ HmEC")
Inscenačni úprava losef Dvořák

Uvede Divadelní společnost Josefa Dvořáka.

V roli čochtana JOSEF DVOŘAK
Josef Novák KAREL GťJLT
Káča, jeho dcera R. STUPKOVA, S'. FOŘTOVÁ
WoodyRychtarik Z. MANDAL, MIDUCHEK

R. MUNZAPIOVA,, L. CHACIOSOVÁZuzana
senátor Randall JIŘÍ VEIT
Bellinda V. KAHOVCOVA, B. ?ovÁ
šerif E. MACHART
děti: Honza K. HYNKOV.A, J. FLEJ!ŠAR

K. KOUBOVÁ, N. ROUčKOVÁDiana

re'zAe

@Sobota 30. říina ve 20 hodint 30. říji
TEKA -DISKOTÉKA : diskžokej Jarda Šindler

Vstupné 20,-

31. ŘÍJEN - DEN SPOŘ[VOSTI
česká spořitelna, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou
sponzonije

RUDOLF FLEISCHER
'Jstupné 30,- 28,- 26,- .

Stňduí «»ďborne uémš& eheudeke
státní příspěvková organizace, Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou

připravuje
dálkové studium k ziskáni výučniho listu v obom provozni chemik, provozni chemička formou konzultací, které budou

každou středu vždy od 14,30 hod. Podmíííkou je základní vzd«:lání uchazeče. Doba studia 3 roky. Přihlášky se přijíma.jí v
sekretariátu SOUCH do 31. 10. 1993.

Informace podají:
Ing. Pavel ADAM, ředítel SOUCH, tel. 0205 - 22221, Alena Rechová, sekretariát SOUCH, tel. 0205 - 23415,

Miroslava Kymplová, s.p. Kaučuk, tel. 0205 - 713069.

@Neděle 17. října ve 14 hodin
Hanse Ch. Andersena:Podle pohádky Hanse

DIVOKELÁBUTE
Uvede divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem.

Vstupné 6,-

*Neděle 17. a pondělí 1.8. října
,EČENSJ

v 18 a 19 hodin
KURSY TÁNC'EÁ SPOLEČÍNSKÉ VÝCHOVY

125 let divadelrího souboru Scéna
Pátek 22. října

v 19 hodin - divadelni kavárna (kuřárna)
SLAVNOSTNÍ ZÁHÁJENÍ ÝÝSTÁ VÝ
v 19,30 hodin - velký sál
VZPOMÍNKO VÝ VEČER
v 19,30 hodin - ve]

@Neděle 31. října od 10 do .17 hodin - velký sál
SOUTĚž VE SPOLEČENSKÉM TÁNCI

v kategorii třídy "C" a "D"
o Dvořákův pohár 1993 ve standardních i latinských
tancích nejlepších párů české republiky
Přístup do sálu v průběhu celé soutěže

Vstupné 10,-

@Neděle 31. října v 18 hodin
KURS TÁNCÍÁ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

12 13
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KRALUPY NÁD VLTAVOU

út 5. KlubdŮchodců
zájezd autobusem do Manětína, kláštera Teplá
Konstantinových Lázní.
Odjezd v 6,00 od klubu POHODA.

čt7. Beseda o? budoucnosti české dráhy
14,00 s prornítáním videa. Zadáno pro Klub důchodců.

Malá scú:na

a

út 12. Klub dŮchodcŮ
prohlídka Malostranského náměstí, malostranských
zahrad a ostrova Kampy s prof.ing. Pelzbauerovou,CSc
Odjezd vlakem v 7,57. Sraz u stanice metra
Malostranská v 10 hod.

út 19. Klub důchodců
výlet do Libušína a okolí. Odjezd vlakem směr Kladno v
9,30 hOd.

st 20. Kutík a zvířátka
16,00 Loutková pohádka souboni Rolnička pro
nejmenší. Maláscéna

Čt 21. Beseda s kulturním programem
14,00 ZadánoproKlubdůchodců. Velkáklubovna

čt 28. a pá 29. Klub dŮchodců
dvoudenní zájezd autobusem do Regensburgu (Řezno)

v SRN. Odjezd v 6,00 od klubu POHODA.

VÝSŤfiVY - B(IR7Y
Il. - 14. Burza zimního oblečení a
sportovních potřeb pro děti i dospělé

velká klubovna

velká klubovnapřtjem
prodej
prodej
výdej neprodaných věct

1. - 31. Prodejní výstava
a opravy zlatých šperků

klubovna č.20

od Il = 17 hod.
Od ll- 17 hOd.
Od ll- 17 hod.

" od 12 - 16 hod.

poll.
ůtl2.
Stl3.
čtl4.

so 2. a ne 3. Propagační prodejní výstava
vlasové kosmetiky a zařízení pro kadeřnické
salóny

? klubovna č.21

Nabí?a zájmovýeh kroužků
pro školní rok 1998 - 94

Cvíčení pro dívky 1. - 4. tř.
pro dívky 5. - 8. tř.

Počítače - mikroelektronika

Dovedné ruce pro chlapce (práce se dřevem,
atd.)
Letecký modelář
Mineralogie
Turísticko- ochranářský
Rybářský

Judo - přípravka (od 4. tříd)
Košíková - dívky (jen 4. třídy)
Sportovní hry (dívky 1. třídy)
Pohybová výchova pro předškolní dívky

Němčina pro začátečníky - pokročílé - pro
předškoláky
Francouzština pro začátečníky
Angličtina pro začátečníky
Dovedné ruce pro dívky
Praktická dívka "a
Malá rodinná školička
Paličkování
Filatelie
Turistika

Výtvarriý kroužek pro předškoláky - pro školáky

Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vlt. každoročně pořádá letní stanové tábory, soustředění zájmových kroužků
atd. Náklady na orgaííizaci se rok od roku zvyšují, stejně jako cena poukazu, a proto jsme se obrátili s prosbou o finanční
nebo věcný příspěvek na kralupské podnikatele. Jménem dětí patří velký dík těmto z nich:
fi BOS,- panu Brůžovi - -Modmku, pí čechvalové - prodejně mvězdička, p. Kepplovi - m.s. Vitana - prodejně
(kantýna) ve s.p. Barvy na Palackého náměstí, p. Hoškovi a Kahabkovi - Aveonu, pí
Noevě - Pivovani - fi HAčIHA v.o.s., p. Hanzalovi, čížkovi a Hajtúnovi - Mlýnům a těstárnám - 'fi Janimatex Praha
- ti ELKA, p.Kalců - fi Praktik, p. Brejníkovi.

Pravidelné akce:

Nabidk«x a.kcí
kaz4éúterý 14,00-17,00 počítačovéhry
kaQ pátek 13,00 - 16,00 - U
vždy'v; středu - od 14,00 Dětský kamelot

(prodej týdeníku Mělnicko)
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6. }4,30
7. ís,oo
20.a21.

27. 14,so
30. u,oo

Malování na chodník
Jízda zničnosti na kole

Program pro školní družiny
Souboj s poěítačem
Zábavné odpoledne

Upozorňujeme: 16.10. od 9,00 do 14,00 se koná v prostorách nádraií budovy (vstup z I. nástupiště)

MINERALOGICKA BURZA spojená s prodejem šperků a kamenů
Srdečně na tuto akci zveme a slibujeme nevšední záiitek.

P?? r)bH
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l Satelitní komplety již od 6.500 Kč
ASTRA, AMSTRAD, LASAT, PACE 800 a jíné.
E3arevné televize PANASOCIC, SONY a další.
Videorekordéry, vídeopřehrávače. @

Á

Montáž SAT a TV antén. 

Informace a objednávky: Ladíslav Kubec ASTRA
štefánikova 643

278 0l Kralupy n/Vlt.
tel.(0205)22 313
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e. 22. - 24.
pá - ne

Věčně mladý USA, č.t., Q
Zkušební pilot se po smríi své lásky nechá zínrazit a probudí se až po padesáti letech. Zcela sám, v cizim
prostředí a své okolí térm!ř nepoznává. ]:Xky přátelství malého Nata a jeho matky Claire postupně
poznává, ':ze zatímco čas na nikoho nepočká, láska je věčná .... Hlavní roli vytvořil populární Mel Gibson.

Režie: Steve Miner Vstupné: 19,- 21,-

1. - 3.
pá-ne

Informace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 21101
)-Ira3e deriríe, krom;á čtvrka, od 17,1'5 a 19,45 hodiri, rierií-li uvedeno jínak.

FřeJprodej vždy 1 hodínu přea začátkem prvriího predetaverir.

Tanec v srdci AUSTR, č.v., *
Tanec v srdci je film, který nemá daleko k takovým hitům jakými byly Hříšný tanec a Horečka sobotni
noci. Zaznamenal mimořádný úspěch na všech mezinárodnich filmových festivalech. Mladý tanečník
odmítá respektovat zkostnatělápravidla Taneční federace a svou odvahoupředvéstvlastní styl si
získává srdce publika i svojí partnerky. V hlavní ro}i Paul Mercurio, 3eden z nejlepších australských
tanečníků.

ReEe : Baz Luhrmann Vstupné: 21,-23,-

Zelená karta USA, č.t., []
Rozrnarná komedie o tom, jak Gérard Depardieu hledal zelenou kartu (povolení k práci a pobytu) a našel
přísnou vegetariánku Andie MacDowelovou. Milá, vtipná komedie podložená skvělými hereckými
výkony hlavních hrdinů potěší široký okruh návštěvníků.

Režie : Peter Weir Vstupné: 19,- 21,-

25. - 27.
po - sf

28.
Čt

KINO JEDNOHO DNE - jen v 19,45 hodin.
Rain Man USA, č.t., [J
Dustin Hoffman a Tom Cruise v hlavních rolích amerického filmu vyznamenaného 4 0scary, 2 Zlatýrni
glóby a Zlatým medvědem. Psychicky postižený Raymond Babbit, muž s geniální parnětí, ale neschopný
běžné komunikace, zdědí po svém otci3 milióny dolam. Jeho mladší bratr, rozhořčený touto nesprave-
dlností - zdědí jen nepatrnou část otcova majetku - unese bratra z psychiatrické léčebny a odjíždí s
ním do Los Angeles. Během cesty se oba bratři tak sblíE, že na sThj původní úmysl,připravit bratra o
peníze, zcela zapomene.

Vstupné: 13,- 15,-

4. - 6.
po - st

Mistr kickboxu USA,č.v., *
Příběh chlapce, který se ve své fantazii stává statečným bojovníkem. Ve skutečném světě je
nemotornýmastínatickým samotářem, terčem posměchu svýchspolužáků, ovšemaž doté doby,
než se začne učit karate a zm«!ří své síli se svým spolužákem Randym v hirnaji, kterého se osobně
zúčastní i Chuck Norris, jeho vzor, vynikající bojqvník V karate. Hrají: Jonathan Brandis (Nekonečný
příběh II), Chuck Norris a další.

Režie : Aaron Norris Vstupné: 21,- 23,-

29. - 31.
pá - ne

Auto snů USA, č.v., Q
Pozor na sny, mohou se vám splnit ! Nedejte si ujít vynikající krimi-komedii reEséra Lyínana Daytona!
Pobaví se všichni - malí i velcí.

Vstupné: 19,-21,-

€
o
*

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

č.t. české titulky
č.v. česká verze
ŠÚ širokoúhlý film

Návštěvníci FR,č.Y., *
...tentokrát z 12. století. Po nechtěném zabití otce své snoubenky, aby napravil osudovou náhodu, rytíř
Godefroy de Papincourt hledá pomoc u čaroděje. Vypije magický nápoj a probu4í se i se svýínčaroděje.

:tí. Řetězspolečríkem v lese, avšak ve 20. století. Řetěz komickým situací a zápletek pak nebere konce.
Hrají: Jean Reno, Christian Clavier, ValérieT,emerciérováaj.

ReEe: Jean-Marie Poiré

8. - 10.
pá - ne

Vstupné: 15,-1 7,-

Přežít USA, č.t., Q
Dramatický příběh, natočený podle skutečné události, vypráví o havárii dopravního letadla v Andách a
o zápase několika desítek pasažérů o život v knitých klimatických podmínkách.

ReEe : Frank Marshall Vstupné: 15,-1 7,-

11. - 13.
po - st

Bez východiska USA, č.t., O
Kevin Costner a Gene Hackman v hlavních rolích filmu, ve kterém Costner jako důstojník námořnictva
Tom Farell řeší vraždu milenky ministra obrany, se kterou on sám udržoval milostný poměr.

Režie : Roger Donaldson Vstupnú:: 15,-1 7,-

Posedlost V.B.-FR, č.t., O
Strhující drama režiséra Louise Mallea líčí tragickou a nevyhnutelnou posedlost, jíž jsou k sobě vázáni
starší úspěšný politik a mladá snoubenka jeho syna. Jejich slepá vášeň se stává vírem, který strhuje do
smrtícího neštěstí a bolesti nejen oba milence, ale i jejich okolí.

Vstupné: 21,- 23,-

15. - 17.
pá - ne

18. - 20.
po - st

Asociace SPOR'll' PRO YSEC? vás srdečně zve na
veřejnou cvičební hodinu ve sportovní hale

9. října 1993
od9-12 a odl2-13hodinvbazénu

- moderní formy kondičního cvičení pro ženy
- základy jógy

- cvičení ve vodě
Pro děti vlastnt sportovnt program.

Další nabídka - přednáška o produktech z Mrtvého moře a švédská kosmetika
Vstupné 20,- Kč na cvičební program, 30,- Kč s bazénem

Vstupenky jsou slosovatelné!
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francouzský spisovatel Louis F. Céline (1894 - 1961), je obsaženo 'V tajence našíJak vidí rodinné soužití
křížovky.

Vodorovně: A. Skandinávský skřítek, řeka poblíž města Essen, tvrdé bonbony, dnih básnictví - B. Něm. ne.určitýčleri, angl. "chlapec" včetně mluv. členu, naplněn, fotbalové zámezí, cizí mužské' jméno, solmizační slabika - C.čínské
kí.ské jméno, krvavé znamení, asijský stát, vyrobené z ovoce, italský souhlas - D. Značka starších gramodesek, první
ěást tajenky, morský zivočich - E. Angl. "čaj", jíJní prostředky, druh klobouku, básnické určení místa, staročeské
zájmeno - F. Chem. značka india, ně:m. "tedy", smyk (angl.), lihovina z rýže, cizokrajná kukačka, barrandoyské ateliéry -
G. Letec, hromada tiskovin, SPZ okr. Karvinná, hlupák (slov. Nidově), technické pravidlo - H. Zdůrazněný zápor, dnihá
část tajenky, značka strojírenského závodu - I. Označ:ení zemské délky, siáčet, kvaNita půdy, tropická rostlina, ukazovací
zájmeno - J. Jugoslávské město, xieúplná, souhrn sázek, karfiol, - K Telefonní společnost USA, Moharnedův přítel,
lihovarnická surovina, lodní poddůstojník, slov. přirovnávací zájmeno.

Svisle: 1. Televizní časopis, lat. ";ťvící" - 2. špaň."řeka", vidina, hutnický polotovar - 3. Osobní zájmeno, stovky,
podmiňovací zájmeno, citoslovce tišení - 4. Dnih květenství, námaha (nář.) - 5. Lebky, komunikační stavba, Sarma,t -
6. Létací křídlo, podřadná herecká skupina - 7. Kde domov můj, stop, zkratka početní jednotky - 8. Elektrické
podniky, potom, pohyblivá součást leteckého křídla, citoslovce úderu - 9. Kazašská řeka, cizí ženské jméno, šikmo -
10. Podpisy anonyma, cizí dravý pták, stoka - íl. Ruský souhlas, veslařská sestava, ženské jméno - 12. Nepříjemný
domácí hmyz, osud (islandský výraz), mytologický krasavec - 13. Označení kolínských tiskáren, SPZ Ostravy, ostrov v
Havajském souostroví, značka čistícího prostředku - 14. Porodit (zast.), monarcha, iniciály pěvce Mařáka - 15. Noha
bainta, listnatý strom - 16. Atd., starší jednot?ka ozáření, polynézský opojňý nápoj - 17. Pracovní stůl, zevlovat - 18.
SPZ Islandu, období, franc. "umění': ozn. atmosféry - 19. ZpěÝavý pták, starší české zA3meno, dopis z vězení - 20.
Postava z orientální pohádky, japonský likér z rýže.

Nápověda: Sola, Rhein, aboy, Ill, Alma, duro, Kaul, slip, ATT, tard.
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KřUovku kontroloval redakční luštitel Petr Altmyšák. l
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,Ihďo o mnbuLuitmi
sluŽbc v nemoeuiei

U každého oddělení funguje v nemocnici ambulantní
ordinace. K vyšetření není třeba dopomčení
obvodního lékaře. Stačí telefonické objednání a to na
neurologické a interní ambulanci (na diabetickou a
kožní se objednávat nemusíte).

 ambulanee:
denně 8 - 15,30 poskytuje služby v oblasti
všeobecné dermatologie, cévni vyšetřeni, ošetřeni
pacientů s citlivou a problematickou pletí, akné, též i
dětská mmbulance.

b«lmiee

neuroloJieká : iuternÍ :
(nutno telefonicky objednat) po odpol. - pro těhotné
l ,po 7- 16 ut 9- 12, 13 - 15útl4-17 st 9-12
st 7 - 15,30 ět akutní stavy
čt Kau«:uk, 7 - 15 pá 9 - 12
pá 7 - 14 (ordinační doba bude
, vprflběhu řijnaupravena)

Diabedeká poradna:
st, ět 6 - 8 odběry, 9 (9,30) poradna
dle počtu zvaných pacientů
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5ERVI5, T'/, VIDE0, 5Aí, RÁDIO.
opravu3cíne

T'V, Vl[)Eí'í. SAT, RA[)IA,
WEŤAKY, GRAMOFONY,...

čistime vidai, kazďaáky
moníu3emc

PAL do mrevnSch TV, čS zvuk do videii TV
Petr POP

Mmkmrenkovm 490, Lobeček, Kralupy
W 0205/21976

-- --- l

Fitma ,

l

Expres Printť 
Vám nabízí i

í kopírování do formátu A3 na počkání :
do formátu AO do 5 pracovních dnů
barevné do 5 pracovních dnu

l tisk svatebních oznámení
l expresní tisk firemnich tiskopisů
l prodej hospodářských tiskop»su

i příínoprůpisných
Í výroba razítek TRODATo i klasických
l výroba vizitek klasických do týdne

exklusivních do 3 ýdnu

Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou

tel / tad / fax (0205 ) 23 590

l ..... iii


