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"Akce 93" - starostova odpověď
Budou se vám líbit Kralupy? - urbanistická studie
Co najdete v průchodu
Kralupské hospody
Jesle, ano, či ne?
Potkani hrozfi
černá kronika
Na kole, autobusem, nebo pěšky ?
Křížovka o ceny !!
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1. AYA
! defi jdou do skoly

Máme pro
Desatero oro rodičepro

(rady houstonské policie rodíčům v Texasu a v Kralupech.)

?

VáS

W
*

1. Od nejútlejšího dětství dejte dítěti vše, co sí přeje. Vyroste pak s myšlenkou, že svět mu
musí všechno dát.

2. Řekne-li dítě něco sprostého, smějte se. Bude se pak pokládatzavelmi chytré.
3. Neříkejte mu nikdy: "To je špatné!", abyste u něho nevyvolali komplex viny.
4. Seberte všechno, co nechá rozházené. Tak v něm vzbudíte jistotu, že odpovědnost

mají jiní.
5. Nechte dítě číst všechno. Sterilizujte nádobí, abyste jedlí čistě, ale nechte jeho ducha,

at' se živí odpadky.
6. Hádejte se vždycky před dítětem. Až vaše manželství ztroskotá, nijak ho to nezneklidní.
7. Dejte mu všechny peníze, které žádá. Nepotřebuje si je vydělat. Byl by to podařený

pohled, aby dítě mělo stejné potíže jako vy.
8. Vyplňte všechna přání dítěte týkající se výživy, nápojů í komfortu. Jinak by se cítílo

oŠizeno.
9. Zaujměte vždycky jeho stanovisko proti sousedům, učitelům a policii.

10. A když z něho opravdu vyroste lump, rychle prohlašujte, že jste v té věci nemohli nic
udělat.
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& [kBarV7 '5í s.p.
Kralupy nad Vlt.

nabízí

(qrtifikovoný zotqplovoď systóm
> TERBÁL 18 <

vhodný na zateplení starších i nových objektů stavěných tradiční technologií,
kde povrch tvoří zdivo, omítky, nebo beton napanelových objektech.

Tepemý izolant tvoří smnozhášivý pěnový polystyrén.
i Povrchová úprava tenkovrstvými omítkovými hmotami vytváří bohaté moiosti

strukturovaní povrchu a architektomckého zpracovaní objektů.
Montáž provádí smluvní partner.

V případě zájmu proškolíme a pověřííne další firmy.
V současné době je náš systém aplikován na Berounsku a Slánsku.

Průměrná cena materiálu Terbalu 18 - 360 Kč/m2 bez DPH.

Earvy a laky s.p., 278 65 Kralupy nad Vltavou
teleforx (0205) 511 L 257, fax (0205) 216 74

I mií Ill

«[]
a

«



ZPRAVODAJ zári 1993

w O čem se radí radní ? í
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- Městská rada zasedal@ během prázmnových měsíců ceucem třikrát, z toho jednou rrúmořMn!4. Ačkoli byla doba
dovolených, radní se scházeli vždy témět v kompletní sestavě.

První schůze se konala 15. 7. 1993.
Městská rada schválila:
- mzdové limity příspěvkovým organizacím města
- stamt technické komise
- ínísto provimrního tr;'iště Na Františku
- prodej stánku na Seifertově náměstí z majetku Městského podniku služeb
- nové platové zařazení ředitelů technických služeb a bytového podniku
- pronájem zubní iaboratoře pí Pipotové
- pronájem ovocných stroínů u Zákolanského potoka p. Vaidlovi
- pronájem pozemku na Strach.ově panu Vojtěchovskému
- poskytnutí dotace MHD na měsíc srpen a září
- prorninutí poplatků na dva měsíce p. Benešovi zalkoholua tabáku.

MR nesouhlmila s :

- prominutím poplatku spol. Košar (hotel Praha) za užívání vyhraz?ných parkovacích rníst na Palackého nám. na rok
1993 a pozaduje jejich zaplacem v p}né výši
- proíninutíín yoplatků z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků majiteli restaurace "Na Krétě".

MR ulolila:
- MÚ zajistit opravu střecny kryté haly a bazénu
- kontrolní komisi prověřit kontrolu výdajů za sekárí trávy a cen tepla předepsaných MBP občan?
- starostovi připravit vyjádření k pozvámce Francouzů do města Banyuls
- zástupci staros5 prověřit petici občanů z domu čp. 509.

MR revokuje své rozhodnutí ze dne 15. 10. 1992 o oprai verandy domu čp. 184 a souhlasí s úhra4ou nákladů na projekt a
příspěvkem ve výši 25.000,- Kč.

Dále se iněstská mda zabývala bytovou situací ve městě, kontrolami provedenými MÚ a přípravou návštěvy z
dáíaského města Ikast.

Druhé setkání radních se uskutečnilo 12. srpna.
Městská rada schválila:

- firmě Repka a Zeman pronájem pozemku do 30. 6. 1994 z důvodů zajištění topné sezóny
- činnost sázkové kanceláře FORTUNA ve městě

- výši odnněn pro dobrovolné hasiče
- prorninutí poplatků z alkol'iolu a tabáku p. RehberBerovi (důín hasičů) a p. Bansethovi (bistro v Přemyslově ul. čp. 319)
- finanční účast města na budování kanalizace v ulici u zimního stadionu
- vypsání veřejné soutěže na výstavbu penzionu a jmenovala výběrovou kornisi za předsednictví p. Petra, člena MR
- pronájem srnuteční síně p. Cibulkovi
- žádost p. Novomého o finančni úlevu m pronájem stánku s prodejem ovoce-zelexiina v Lobečku o polovinu na pět měsíců
- plán sadových úprav u sídliště Cukrovar a doporučila MZ uvolnit na ně finanční prostře?.

MR neschválila:

- ffidost p. Huínpla o sní:žení poplatků z alkoholu a cigaret v restauraci "U pytláka".

Na zasedání se též jednalo o využití budovy čp.20 (bývalé OSP), o rekonstnikci anténních rozvodů a opět o reservaci a
přidělovánJ bytů zdravotnictví a školství.

MR prohlásila p. Koulu členem městského zastupitelstva (za odstoupivší pí Witelku Kněpfelínacherovou) a vzala
na vědomí zprávy «xibonx městského úřadu v Kralupech a infonnaci o návštěvě p. Davise z Agentury pro čisté prostředí.

MR dále rozhedla, že o prodeji či pronájmu nové budovy D2 (u kostela) rozhodne na ínimořádném jednání rady dne
26.8.l993. Informaci o tomto je?ní přinese ale až říjnové čísloZpravodaje.

?ó ?
člen MR a zástupce s{axosty
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Soukromá firma
M. Žambůrek

ZelFruct
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

!10205 / 23 223

Velkoobchod ovoce - zelenina

Nabizi soukromnikům,
závodnim jidelnám a restauracim

odběr zboží v sortimentu ovoce - zelenina, nápoje

PrOVOZní dóa :
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. Žambůret

ZelFruet
Palackého náměstí 5, Kralupy nad Vltavou

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

" %/ "si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené InlnlfrZnlCe 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

5 )
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SlarOSl! SlarOStlj tentokrát na téma : AkCe IH3
Dnešní název jsem si vypůjčil ze závěni (podpisu) anonymního paínflehi, který byl počátkem srpna "ilegálně"

vylepován na městské plakátovací plochy. Aby "bojovnika (y) za lepší Kralupy" nepostihla pokuta m neoprávněné užívání
plakátovacích ploch (jsou ve správě MěDM Kralupy) a jeho (jejich) "záslužná práce pro město" byla doceněna, budu tuto
výzvu nejdříve citovat v originále, tzn. i s překlepy a pravopisnýíni chybami. Pouze vynechám dvě věty, kde je
žalovatelné obviňování konkrétní osoby.

Občane Kralup n/Vlt.
!Co tomu všemu žS-lcá;a?

l

To co jsme si slibovali po listopadu 1989, že se zbavime komunistické
nomenklatury, která byla složena předevšim zkolaborantů minulého režimu,
kteři tu tehdy předevšim organisovali vše pro svůj prospěch - lidově řečeno
kradli, to je dnes ještě horši.

Ze zlodějičků stali lupiči a my necháme tuto loupež stoleti volně
probihat a už jsme se zase stáhli do ulity jako za komunistického režimu. Vše je
nám jedno a moci jsou stále "bolševici" i když si myslime že jsme
přejmenovali uiice a oslavujeme jiné svátky, ze se něco změnilo.

Bohužel k horšimu!

V čele města stoji učitel - přitel pěnivého moku, který misto toho jak
manifestoval na komunistických oslavách dnes manifestuje na dnešnich, přestože dodnes
nepochopil co se ve městě děje.

V obchodech jste okrádáni, kupujete nekvalitni potraviny, siť služeb se

zhoršila a o cenových "přirážkách" vůbec nerrauvě. Hlavně, že máte každou chvili
oMostroj - ještě chybi lampi6nový průvod. Pořádek ve městě neni - most je plný
prachu, spousta černých skládek! Komunikace se nebuduji, výstavba ve městě žádná.
Tržiště je přimo odstrašujici svoji hygienou .a úrovni. Záchod ve středu města by
byl pro městské radni asi přepychem. ObchodnÍ středisko jako dědictvi rninulého
režimu je stále rozestavěno - tenťo p amá t n i k se stavi již 10 let!

Město je v rukou podvodniků, spekulantů, blbců o které se opiral i minulý
režim, protože se bez nich neobešel.

Občane probuď se, bliži se volby,
jednotlivec nedokáže nic musi nás být
přetvářce, a Iži!

Občane nenech

protestem!
účastni se těch akci kde se rríůžeš ozvat!
Jedině Tvůj hlas něco znamená.

se

u

jedině Ty mŮžeŠ změnit situaci ve městě,
vic, kteři konečně řekneme dost podvodu,

obelhávat, nenech okrádat, brari se slovy, braňse se se

I
l

l
l

l
i

l
l

l
l
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"Akce 93" ?vě poradí. O pořádek a čistohi ve městě jsem usiNoval již «xi svého ínládí a asi nikdy nepřestanu osobně
uklňzet po druhých a pečovat o přijatelný vzhled okolí svého bydliště. (Na sídlišti Cukrovar ?je nás "na práci " zatím velmi
málo,) škoda jen, b např. černé skládky určitě nedělají občané Kralup, ale numozemšt'ané. Uklid komunikací, jeho četnost
a kvalita je mimo dobré či špatné práce TSM také záleffitostí značných finančních nákNadů i investic do nové
techniky. Je pravdou, h výstavba ve městě, jako všude jinde, je značxiě omezená, ale letošních 21 milionů z? celkového
80ti milionového městského rozpočhi (převážně do plynofikace, kaxializace i výstavby a odvodnění komunikací
Kaplffova, Ke smdánce, Hybešova ul.) není také mállo.

Obchodní středisko D2 dostalo město do majetku 1.l.l993 a nákladeín cca 7 mil. Kč bude do konce září 93 dokončeno.
Zapoínněl jsem m časté ohňostroje: v listopadu 92 při oslavách města - sponmmvala firína Real (když si předtím

dělala sťj "propagační oMos'€xo3" na Komenského náměstí) a v květnu 93 oMostroj zorganizovaný a financovaný
francouzskýín městem Banyuls.

"Občane, probud'se a účastni se těch akcí, kde se rmtf:eš orvat." N'aprosto souhlasím, a M nástupu do funkce
vyzýváín kralupskou veřejnost k větší spolupráci se zvolenou sannosprávou. Neniusí to být jen na veřejném zasedání, či
besedě MZ. Rád budu předávat svou funkci vzdělanému, pracovitému a poctivému člov?4ku. Doufám-jen, h to nebude autor
popisovaného pamfletu.

Hýs.Pm-L R%
starosta města

ffi

JJ Vallá,

PEJS' EK spol. s r.o.

'rQby izolířpírh skef
oznamu)e

na nové zahramční výrobní lince

š

Firma

Ů'M"

i

l

l
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Se zbabělýín anonymem by se nemělo v ffldné demokratické zeíni vůbec "diskutovat", ale škody obecně napáchané
těínito kreaturami v celých dějinách lidstva mne nutí alespoň na některé výroky reagovat. "Akce 93" začíná celostátním,
všeobecným úvodem, s jehož některýíni názory též sám souhlasím. Vzápětí jsem zařazen mezi jednu z nejhlavně:jších
příčin katastrofální situace ve městě. Nevím,proč dali kralupští občané při komunálních volbách v roce 1990 ve městě
nejvíc hluů takovému člověku, který"dodnes nepochopil, co se ve městě děje", a přesto"manifestuje na dnešních
oslavách". Nevím sice na kterých, protok jediné oficiální oslavy, které město orgarúzomlo, byly k 90. výročí založení
města. Dřívější "komunistické oslavy" byly protrpěnou součástí Evota většiny z nás. Při svém původním povolání uč:itele
nemám zašpiněné svědoíní s reakcí na okupaci v roce 1968 a hlavně se vshipem do řad členů vládnoucí K'5Č. Moji bývalí
žáci i jejich rodiče mohou "Akci 93" potvrdit, že rnimo výuky matematiky jsem děti vedl k dobrému vzíahu k hudbě a
zpěvu. Při veřejném uplatnění a zúročení úmorných hodin nácviku svých pěveckých sborů nás vůbec nezajímalo, který
spolek, či organizace rná scbůzi (jiné moiosti vystoupení nebyly), ale zda hudba v našem podání přinese radost a dobrou
náladu (nejvděčnější publikum bylo např. v domovech důchodců). Zároveň jediná moiost veřejného uplatnění na
komunistických oslavách přivedla ínnoho mých ? k amatérskému i profesionálnímu provozování hudby a zpěvu
jejich dalším fivotě.

Obchody a většinu slukb nevlastní ani neřídí město. (To snad by mohla "Akce 93" již od r. 1989 vědět.) Neznalost
vla? na území města i současných pravomocí města je přičinou mnoha "dnešních pravd" neoprávněných kritiků.
Tržiště bylo řadu let hygienikem trpěné provizorium. Pozemek je nyní restituován a město bude mít svou novou trmci v
Kaplířově ulici. Dva veřejné záchody ve městě (Hůrka a Lobeček) jsou sice málo, ale pro současného provozovatele
TSM jsou již tak značně ztrátové a nejsou skoro vůbec veřejností využívány. Věřím, že po volbách si s tímto problémem

v

l
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l
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l
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a dovoluje si Vám nabídnout okamžité dodávky tohoto
progresivního výrobku s vynikajícími tepelně a zvukově
izolačními vlastnostmi.

<> Okno s izolačními skly snížuje tepelné ztráty o 40% ve srovnání s jednoduchým
zasklením.
r:> Izolační skla vyrábíme v rozměrech, tvarech, druzích použitého skla včetně
rozdělení meziprostoru ozdobnými mřížkami dle Vašeho přání.

Téšílm, Se na Vaše zal«ázkV!

Najdete nás na adrese: PEJŠEK spol. s r.o.
Havlíčkova 97
Kralupy nad Vltavou

f 0205/21 686
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Urt»anislická Studie eemra našeb0 méSta
Odbor výstavby a územního plánování MÚ Kralupy

n.Vlt. oznámil vyhláškou ze dne 30.7.1993 zahájení
projednání návrhu územně plánovacího podkladu -
Urbanistické studie centra města Kralupy n.VIL

Vypracování studie bylo zadáno s cflem navrhnout
nový funkční dopravní systém v centru města.
Zpracovatelé z Architekíonického ateliéru Hlaváček &
Partner stanovili poďe zadání MÚ Kralupy n.Vlt. tyto
dílčí cíle :

1. Umoit plynulejší a bezpečnější průjezd po
komunikaci II/101 ( současný průtah íněstem) v úseku
mezi podjezdem pod ťlezniční tratí Praha-Děčín a
mostem TGM přes Vltavu. V návrhu je nahrazena
současná světelně řízená křižovatka v Mostní ulici novou

výkonnější o? křiThvatkou.
2. Navrhnout nové autobusové nádraff v

přednádramm prostom a zajistit jeho napojení na průtah
silnice II/}Ol novou vnitroměstskou komunikací.

3. Navrhnout napojení Kralupského mlýna a
pivovani Boheínia na základní komunikační sít' tak, aby
nebyla narušena funkce a provoz pěší zóny.

4. Umožnit bezpečný a pohodlný pěší a qklistický
provoz v celém území.

Ve variantě A je navrmno rozšíření Mostní ulice a
mostu TGM o dva jízdní pruhy a vybudování okružní
kfižovatky. Tato úprava je provázena nutností vykácet
stromo'řai podél existující komunikace. Směrem ke
Komenského škole je navržen nový výjei napojený na
novou městskou třídu, která bude s}oužit průjezdu
autobusů a nákladní dopravy k nádraE a do průmyslové
zóny za nádraEm. Tato kornunikace odlehči prostor
Komenského nániěstí a ulic Žižkova a Havlíčkova. S
realizací této nové městské třídy jsou spojeny demolice č5ř
obytných domů v Libušině ulici. Zřízení komunikace s
paxmnelry potřebnými pro nákladní a kamionovou dopravu
si vyMdá také demolici budovy dnešní zvláštní školy
Zpracovatelé shidie považují mlýn a pivovar pro nejbližší
desetiletí m stabilizované v centni města a proto navíhují
rozšířit Ži;*ovu ulici zbouráním obchodů (východní fronta
doínů) a posunutím stavební čáry cca o 13 m tak, aby v
uvolněném prostoru mohly vzniknout dvě komunikace
oddělené pmhem zeleně. Rozšířením komuni},ace na cca
28 m vznikne vzdušný městský prostor charakteru bulváni
či podlouhlého náměstí.

Mezi jednotlivými částmi řešeného území v současnosti
exisffijí významné pěší vztahy a na řa&' míst dochází k
nežádoucím střetům s automobilovou dopravou. V
současné době ani v nejbližší budoucnosti nelze nejživější
část centra města úplně uzavřít pro automobilovou
dopravu a vyhradit ji pro zřízení pěší zóny. Mlýn a pivovar
budou ještě dlouho v centru íněsta fungovat a vyžadovat
dopravní obsluhu nákladními automobily.

aDnešní významná pěší trasa od nádraží čSD - ulice
Husova - Jungmannova - podchod pod železniční tratí
Praha-Děčín - ulice Podřipská bude vylepšena lávkou pro
pěší, která bude zavěšena na konstrukci klezničííiho
nadjezdu. Pro zvýšení bezpečnosti pěšího provozu ve městě
budou na úseku dlouhém cca 600 m vybudovány 3 lávky -
jedna bude nad novou okružní křiivatkou na príítahu
silnice II/101, druhá bude se spirálovými rampami za

kostelem sv. Václava a třetí bude lávka zavěšená na
konstmkci železničního nadjezdu. Pohodlný a bezpečný
přechod %ších a qklistů přes Vltavu bude nutno
zabezpečit novou lávkou směrovanou na levém vltavském
břehu do klidné zóny mezi nemocnicí a nově navrženou
obytnou čtvrtí za Komenského školou.

Ve varimntě B přistoupili zpracovatelé studie k
zadanému úkolu s vědomím, % vzhledem k novýrn
vlastnickým vztaMrn a finančním možnostem města nelze
počítat v návrhu F) rozsáhlými dernolicemi a vysokými
investičnííni náklady.

V dopravním řešeni jsou sledovány tyto cíle :
1. Dořešení provozu kfižovatky za podjeJem pod

klezniční tratí a návrh bezpečného propojení pěší trasy
přenišené průtahem silnice II/101

2. Zvýšení plynulosti dopravy na silnici II/101 v
úseku mezi mostem TGM a železničním nadjezdem trati
Praha-Děčín včetně bezpečného přechodu pro pěší

3. Odklon nákladní dopravy směřující do průmyslové
zóny na jihovýchodě území a řešení autobusové dopravy
směřující k nMraE čSAD.

4. Snížit nepříznivé vlivy nákladní dopravy směřujíci
do pivovaru a mlýna.

5. Dořešení přednádražního prostoru s ohledem na
bezpečnost pěších a na zlepšení dostupnosti automobilem
včetně zajištění parkovacích ploch pro osobní automobily.

6. Začlenění levého vltavského břehu do městského
interieru. Významnou změnou dopravního řešení je
zrušeni odbočení z Mostní ulice na Komenského nániěstí

kolem obchodrího domu Máj a nahražení světelně řízené
křižovatky klasickou křižovatkou ve tvani T. Nová
křižovatka také ve tvaru T ( v těsné blízkosti nemocnice )
umožní odklonění autobusové a nákladní dopravy
východním směrem na okruh mimo centrum.

Bude povolen jednosměrný příjezd nákladních
automobilů ke ínlýnu a pivovani a zásobování obchodního
domu Máj

Autobusová doprava bude v úseku mezi novou
křižovatkou a nádražím čSD vedena oběma směry po
okruhu. V oblasti centra, jihovýchodně od príítahu silnice
II/101 je navrženo nové autobusové nádraží. Parkovišti u
nádraží, na konci Husovy ulice je navrácen původní účel a
bude opět mo'u»o parkovat u kostela. Parkoviště před
Komerční bankou má být znišeno a po doplnění zelení zde
bude přístup pouze pro pěší.

Komunikačním řešenim a dostavbou území v rámci
varianty B jsou existující pěší vazby v některých úsecích
oslabeny, někde posíleny. Je vytvoře:na nová pěší trasa od
nového autobusového nádraE krytou obchodní pasáff,
přes Komenského náíněstí a poté vedená po lávce,
zavěšené na mostní konstrukci do Lobeč:ku. .Na této noyé
pěší trase je jediné křížení s automobilovou dopravou na
novém okmhu u nemocnice.

Na pěší trase mezi nádraffim čSD, Palackého náměstím
a Jungmannovou ulicí je navržen systém dvou lávek
zavěšených na konstrukci klezničního nadjezdu. V
prostoru kfižovatky u obchodního domu Máj je ve variantě
B navížen podchod pro pěší, kteiý v případě "velké vody"
nebude fiingovat.

Tato varianta předpokládá, í v dalekém výhledu bude

l
l

l
l

l
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moho doplnit komunikační systém o další část oknáí Urbanistické studie. Obě varianty je možno objektivně
komunikace s ínimoúrovňov% kfižením v mistě náje? posoudit pouze ve spojení s graflckou částí a proto
m most. Toto řešení je ale podmíněno regulací Vlmvy v doponičuji spoluobčanům účast na veřejném

projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 9.9.1993 vetomto rnístě.
Tato informaee byla zpraeována z textové části velkézasedmcísmiMŮKralupyn.Vlt.

Připravil ?-? Na»%

Srdečně zveme všechny občany.

Kralupský rasismus ?
Jsem oMtt rmové dukriminace. Nemohu za to, že márn jinou barvu k?. Snažím se s kaMým vycházet po dobrém, ale

moji sousedé mi neustále dávají najevo, : jsem jiný, h mo3e rasa je špqmá a dávají íni za vinu všechny chyby lidí se
stejnou barvou pleti. Dokonce mě pouffivají -jako strašáka na své děti. -častokrát jsem zaslechl jak matka synovi říká:
"když budeš zlobit, oóese si tě ten od vedle a víš, že oni jedí děti". Na schodech mě nezdraví a za mýíni zády si vyměňují
výzxxarrmé pomedy. Mám strach, když se vracím večer doínů. Bojím se o svou ženu :? děti. Kdo je ochrání před zlobou
těch "druhých". Ňeuvno nám (10 -dveří vyryli ohavné obrazy- a já márn strach. žijeme přece snad v demokratické
společnosti, kde se lii nerozlišují podle barvy, ale podle svých skutků a kde nilcdo neíná mít v3'íhody oproti jiné rase.

Promiňte, málem jsem zapoínněl: já jsem bílej.
Pm=j ?

i-? +'lNrkl«l rW!!=':čiQm@ffl!ifilhl Y$K«» rlmJi p , }? 4. " í "vž"Ý-šsit«'artim
!

že opět zahajuje provoz od 1. září 1993

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15 -18 muži
10 -20 ženy
12,30-21 ženy
12,30-21 muži

18 - 20 společná pátek
sobota
neděle

10 -20 rnuži
9 -12,30muži 13,30-18ženy

zavřeno

V sauně je možnost masáží, připravujeme pedikúru a soláripm. Možnost zakoupgní permanentek, sleva
studentům a-důchodcům. Zaměstnanci Kaučuku zvýhodněni.

Od 1.9. - 1. 10. je zkrácený provoz - v pondělí a sobotu je zavřeno.
'Dčaú4e úť4á - ? !7. 7e-=eá
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5ERVI5, TV, VIDEO, SAT, RADIO.... lopmvujame
TV, VIDEA, 5A'í, RAOIA.weYAíú. «:;*hvorouú,.. '

l

čistíme vídaí, kazct!kkv i
monOJjeme 

PAL do barevných TV, čS zvuk do videí í Tv
Petr POP

Makarenkova 490, Lobeček, Kralupy ',l
M 0205/21976
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V jednom německém pfisloví se říká, h ten, kdo vykoná nějakou cestu může vyprávět. Učitelé z kralupských škol se
hned na začátku prázdnin vydali na cesm, o které je jistě co vyprávět. Jeli do Holandska-, kde na ně už čekali milí a přátelští
obyvatelé města Ede a stali se íía několik dní jejich pozornýíni bostiteli. Bylo velrni zajímavé seznámit se s ffivotním
stylem, způsobem bydlení, rodinnými a ínezilidskýrni vztahy v Nizozemí.

Pedagogové nemohli samozřejmě opomenout navštívit Naarden a s úctou tam položit kytici ke hrobu J. A.
Komenského. Všichni dávali za- pravdu K. čapkovi, h Holandsko je zemí atraktivních turistických cílů, větrných mlýnů,
grachtů, ale také tolerantních a pracovitých lidí.

Moc nás potěšilo, že Holand'ané našli zalíbení v naší vlasti a ani Kralupy pro mnohé z nich není prázdný pojem. Při
loučení u autobusu před odjezdem mnoho našich nových přátel slibovalo, že nám návštěvu oplatí. A tak na-tuto cestu
nebudeme jenom vzpomínat a vyprávět o ní, ale těšit se na dopisy z Holandska a snad i na shledání.

Poděkování všech třiceti sedmi účastníků zájezdu platí hlavně pí Hetty Joosten v Ede.
D.

@ auíoníiy
(vedle BIOF,4RMY)

Ing. Jan Prachař, Přemyslova 1052, Kralupy nad Vlt.

UBÍZÍ

- AUTOMOBILOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY světových značek
- OBJEDNÁVKOVÝ SYSTtM PRODEJE DO 48 HODIN

- VÝHODNÉ CENY

Otevřeno po-pá 9-18hod.
Špičkové světové výrobky!

l
l

l

==4Zpr4vy Od Ma!'dpskÝch stolú

=f'2==
Na okrajích našeho města jsou dvě hospody, kteíé v horkých dnech měsíce srpna navštívila naše kontrolní skupina.

Přestob jsou v ínístech, kde v širším okolí není konkurence, poměrně dost se od sebe liší.

V Zemčchách,
v dobách, kdy vesnice bývala ještě samostatná, se m prý uživily až tfi hospody. Dnes je zde jen jedna, hned pod hr"bitovem,
téměř uprostřed mezi domy. Je bez názvu - bohužel ani otťrací dobu jsme nikde m dveřích či oknech nenalezli.

IXky horku seděli Eznivci raději na schodech venku, i když pár stouai by určitě šlo před vchod uinístit. Hospoda je
soukxomá, leč změnou ínajitele se uvnitř nezíněnilo nic. Malba m stěnách, kamna i zaprášená okna a snad i uschlé mouchy
mezi nimi pamahijí hodně generací hostů. V ínístnosti je asi 25 - 30 íníst, daleko větší je však sál m dřevěnou přepážkou
-aleprý 'sevněmjižhodný dlouho nic nepořádalo. Obsluhoval nás chlapec asi patnáctiletý ak jídlu náín nabízel
pouze 'tlustostěnný-párek. čepují m Krušovickou desítku m 6,50, vaří 7 g kávu, na polici trůní nějaké -sušenk3íí a láhve s
limonádami a to je vše, co zde nabízejí. Opomeneme-li nezbylný automat, 3e záchod "klasicky" bez základního
hygienického vybavení, dokonce i bez spl'achovadla. škoda, romantické Zemčchy by si mloumly svou jedinou
"osvěmvnu" daleko kulturnější.

Majilel: p. Swž!lek

íio.spoda U pytláka, .
majitele p. Vítka Humpla, leH m konci Minic při silnici m Prahu. Upozorní vás na ni poutače v obou směrech a
vstoupíte-li dovnitř, uděláte dobře. čistá a upravená místnost asi tak pro 40 hostů, vyzdobená loveckýíni trofejeíni,
akváriem a květinami, vypadá velmi přitaffiivě. Rychlá obsluha naMzi pivo Podkováň m 9,- Kč. Na jídelním lístku, mimo
studené kuchyně, je 12 minutek a 5 pokrmů z ryb (vše v rozínezJ 43 až 65,- Kč + přílohy) - mimochodem skvěle
upravených, chut'ově pestrých a co do mnof4M velmi slušných porcí. Bohatý je i výběr nealkoholických i alkoholických
nápojů. Otevřená okna sioe vpustí hluk z ulice, ale poklid mší spíše televize, klerou nikdo z hostů nesleduje. KvalŇtní
zařízení podtrhují i špičková sociální zaXizerú.

Otvíracídoba: po-čt 10-22
pá 10-23

11- 23
zavřeno

so

ne

WHPEH

Sokolové se chystají na Xll. sokolský slet

ROZllOVOr 0 lejnš aneb
Otevřený dopis městskému zastupitelstvu

Mezi lidem obecným se slovního spojení rozhovor o h...ě, používá pro rozínluvu o něčem zbytečném a nic neřešící. Já
bych však chtěl svým dopisem, když už nic vyřešit nemohu, -alespoň upozornit na ne zcela nejmenší starost-obyv;;l-středu
naší obce. Nevím, kdo je zodpovědný za to, že v centm Kralup není jediný veřejný záchodek, zda -městský-úřad;i
techííické sluiy. Rozhodně bych však přál onomu radnímu, nebo technickému služet»níku, kterýamá-v -rem;tu -čřstotu
města, aby se do svého, jistě přepečlivě uklizeného, bytu vracel průchodem v m!mž se po 'kotníky - -brodí-iidskými
výkaly. Omlouvám se P.T. čtenářům za moiá přílišný naturalismus-svého dopisu, ale píši jej právě po té,-co -js;m'-sae
vrátil doínů, podoben pěšáku, blížícího se přískokem vpřed do týla nepřítele. Ačkoli neschvaluji' vyměšování-obč;'riň-v
průchodech, doínnívám se, že uínístěním několika, byt' i přenosných mchodků v centni by se -občanům- a-potammo ;l
městskýín průchodům, značněulevilo.

Dm;1 K?

i
l

Tělovýchovná organizaa= Sokol, v minulých letech ď4b zkoušená a dvakrát ve své činnosti násilně uínlčená, přece
jen dnes oHvá a její členové chtějí ukázat, jak se snaží. Chystají XII. slet v roce 1994.

Bývaly slavné všechny pWck»ozi slety, byly chloubou doína, vzbuzovaly obdiv v cizině. Nejobdivuhodnější bylo, že
vykvetly z dobrovolné práce členů, z nezíněrné oddanosti, obětavosti, kázně a lásky. Tak tomu má být i dnes, v- době
svobodného fivota. Jsme schopni přinést oběti, aby se téměř zapomenuté obnovilo? Ti, co se vrátili a stále ještě vracejí do
sokolských řad, jsou k tomu odhodláni.

Kralupští sokolové začnou s ú?em na slet v září 1993. Vy všiehni, kteří přejete sokolské myšlence a kteří třeba jste
ještě váhali s návratem do tělocvičny, přijďte, čekáme na vás. Váš zájem posílí naše snažení a odhodlání. Nebude-nás
tolik jako to bývalo «jříve, ale i tak chceíne přispět všemi silami ke zdaru )aI. sletu 1994. Ti, kdož jsou pamětníky, necht' se
rozpomenou a mladá generace, k níž Sokol zatím nepromluvil, pozná v čem je síla a krása cvÍčení, prodchnutého
ušlechtilými myšlenkami a snahaíni, vlastenectvím a mravními hodnotami.

K hlavním sponzorílm a organizáto*n příprav a propagace XII. sletu patří i Michael Kocáb, kterého si všichni
vážíme za vykonanou práci, jež mu byla svěřena. Kéž svým příkladem podnítí i ostatní veřejnost, aby nezůstala Ihostejná a
připojila se k nám!

Nmhledanou v tělocvičně a v další práá. Zdar )«II. sletu!

Aw t'+?

l
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Archeologický $kum na Kralupsku
Při yýstavbě dálnice D 8 z Prahy do Ústí nad Labem byl proveden v roce 1992 předstihový archeologický výzkum z

důvodu, -'a, stanovená trasa dálnice procházela archeologicky nejbohatšími končinami čech.
Jedním z vybraných íníst archeologického průzkiunu se stalo návrší nad levým břehem Vltavy u obce Vepřek, odedávna

znáíné 3ako bohaté axcheologňcké naleziště.
Průzkuín prováděli archeologové Národního muzea v Praze se spolupracovníky zabývajcími se přírodními vědami. Při

p?u vědaun velice pomohli brigádníci organizovaní základním článkem Hnutí Brontosaiinís Kralupy. Modernimu
archeologovi nejde jen o nález5í předmětů, ale také o doklady Evotního pr.ostředí tehdejšího člověka, o aoklady, které
fonnovaly jeho historii a kulturu. Nálezy tedy posuzovali antropologové - (nálezy koster), odborníci zkoiunali pylová zrnka
a určovali obraz vegetace v té době, zoologové určili podle nálezů a otisků stop živočichy, kteří v té době fili a další
odborníci skladbn krajiny.

Výsledky tohoto výzkumu budou vystavovány v Městském muzeu v Kralupech nad Vlt. Zahájení výstavy spolu
s přednáškou pracovníků Národního muzea v Praze se bude konat v úterý 21. září v 17,00 hodin v místnostech muzea.
K dispozici bude i publikace nazvaná "Vepřek, archeologický výzkum na Kralupsku", kterou vydalo Národní muzeum v
Praze spolu s Městským muzeem v Kralupech nad Vltavou. Podrobně se v ní budete moci seznáínit s výsledky výzkumu.
Publikace je pojatá populárně, doplněna fotografiemi a )cresbami a poví běžnému čtenáři hodně o době prehistorické na
Kralupsku.

Městské muzeum zve všechny občany nejen na zahájení výstavy, ale také na prohlídku exponátů.
bs - R? Hy?á

Te,chriické elu% měata Rralup r'iad Vltavou
dávají na vědomí všem obyvateMm, že od 1. 8. 1993 vlastní

ZÁZNAAmVÍK
na č. telefonu 23341. Stejné číslo rná i fax.

Na telefonním čísle 23 341 rn&te tedy -necháÝat své případné připornínky.

'?

Jinou, odpověd' uslyšííne od starších lidí, jinou od ínaminek ínalých dětí, ale i od jejich babiček. Pro objektivni názor
bude snad dobré něco se o současných kralupských jeslí dozvMět.

Jako mnoho jiných zařízeni a organizací stály v roce 1991 i jesle před problémem, zda jsou perspektivní, zda budou
využity. Zpočátlai se znatelně smžil počet dětí (ze 45 na 25), což vyvolalo potřebu sníffit i počet zaměstnanců o pět
pracovnic. Ve snaze vyjít vstříc maminkáín m mateřské do-iíolené, studujícím a všem, které z jakýchkoliv důvodů
poěebují 3cdnorámvě (na několik hodin i na celý den) svěřit své dítě (1 - 6 Net) do odborné péče se pjištěnou celodenní
stravou, zavedly jesle tuto placenou službu. Služba se zaběhla, měsíčně se zde vystřídá prííměrně 30 dětí a rnaminky si
pochvalují, h mohou bez problémů navštívit }ékaře, přivydělat si při mateřské dovolené, studovat a pod.

V únoru 1992 narůstá zájem maminek o uínístění dětí v jeslích natolik, že musí být otevřeno další oddělení. Do jeslí
dochází 45 dětí. V listopadu téhož roku bylo v jeslích otevřeno oddělení pro opakovaně nernocné a alergické děti, které
,jsou pod denní kontrolou dětské lékařky a mají zvláštní o;mavný reEm: inhalace, částečná rnakrobiotická strava a
další.

Hodnotíme-li po se?i iněsících přínos tohoto oddělení, je zře3mé, ů se nemocnost značně sníEla. Řečí čísel -
denně dochází do jeslí 87% těchto dětí. Pro svou specifičnost muselo být toto oddělení upraveno. Náklady na rekonstmkci
se podařilo.značně snížit díky pomoci rodičů. pez ní by si jesle tento krok mohly dovolit jen těžko.

Od dubna 93 se jesle rozhodnutím MZ staly samostatným právním subjektern, což v praxi znarnená, že vedení jesli mů'ze
saínostatně rozhodovat o co nejlepším využití přidě:lené čás$.

Díky tomu a díky přísp#k? sponzorů jsme mohli uskutečnit v "dějinách jeslí" nebývalý záměr - 14-tidenní ozdravný
pobyt v Jánských Lázních. Nápad vyšel z řad rodičů. Jednalo se vlastně o experiment jak jeselských sester, tak i rodičů.
Přece jen šlo o dost malé děti. Výsledek byl neočekávaný: ani jedno dít!' neonemocnělo. Sestry dětem zvýšenou péčí
nahradily rodinu,

Experiment se tedy vydařil a sestry se rozhoffly pro opakování této akce v příštích letech, a to i přesto, í jejich pracovní
den trval 24 hodin. Takže, i'iajdou-ii se pro tuto prospěšnou akci sponzoři ...

Za letošní rok chcem; poděkovat zejména: a.s. čes-ká spořitelna , s.p. Vitana a a.s. Pivovar Kralupy, fa
Elaso, p. Dočekalovi, PTZ Nelahozeves, a to za finanční příspěvky i za věcné dary spojené s ozdíavným pobytem
dětí.

Dále děkujeme fa MASCODY-LYNETTE za hračky pro dětM a všem rodičům, kteří se podíleli na zlepšování
prostředí v jeslí a okolí, a to zejména p. Ocáskovi, Konířovi a Gáborovi.

Jesle - ano, či ne? Názory se velice rfxzni. Jsou odpůrci i zastánci tohoto zařízení. Všichni zájemci si mohou. obrázek
o prostředi i personálu doplnit osobní návštěvou v jeslích. Jsou srdečně zváni.

Jesle. Ano, či ne?

- k,o[t[tivjes[í -

á k,xplička
V Olovnici, nevelké obci sousedící s Kralupami nad Vlt., kam náleží farností, stávala na rozcestí kamenná zvonička -

místní obyvatelé ji označovali za kapličku. Podle záznaítm obecní kroniky prý pocházela z roku 1751. Byl v ní totiž zavěšen
zvon, údajně prvovýrobek pražské zvonařské dílny A. Franka z r. 1751. Na zvohu byly reliéfy Panny Marie s dítětem, sv.
Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. V roce 1982 byla zvonička částečně demolována při přesunu jednotek okupační
sovětské armády a v dalším roce odstraněna. Po deseti letech, v červenci 1992, bylobylo qpočato

tovaných doki
se stavbou nové zvoničky.

dokumentů půvo4ní stavby. VPráce byly ukončeny za jedenáct měsíců. Nový objekt byl budován podle dochí
'nedmÍi-27. června t.r., u pffležitosti místní poutě, byla zvonÍčka benedikována kralupským děkanem Dušanern Řezaninou,
který posvětil i nový zvon. Ten byl ozdoben stejnými reliéfy jako původní z roku 1751, který odcizil neznámý pachatel.:nýíni

Bb2,Nový zvon, o váze 56 kg a laděný v tónině Bo",ulitý v dílně Dytrychových v Brodku u Přerova, byl zakoupen z «hrů
rnístních občanu. Stavba, umístěná na návsi, i úprava jejího okolí byly prováděny brigádně (970 odpracovaných hodin).
Do zvoničky byla vloťna pamětní listina v níž je věta: "... V této tíEvé době byla v obci nalezena síla pro obnovení
kapličky jako obecní památky, která se stala symbolem úcty k našim předkoim a současně symbolem víry v lepší budoucnost."

Při předání objektu do uťvání, kdy se i přes nepřízeň počasí dostavilo více jak dvě stě občanů, připomněl místní starosta
pan Zdenek Houska, jehož zásluhou byla stavba realizována, právě tento motiv. Obřad konající kněz zhodnotil význam
ffioničky - kapličky jako projev křesťanského vě:domí, které přetrvalo v obci i přes bezínála pfflstoletou nepffzeň.
Společnými motlitbami a zpěvem svatováclavského chorálu a státní hymny byla slavnost, proffivaná jako sváteční chvíle
celé obce, ukončena.

VÁŽENÍ RODIČE
Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. zá" 1993

budou ordinace
MUDr. L. NOVOTNÉ a MUDr. M. NF,JEDLF,

nově umístěny v areálu 8. Mš v Kralupech n. Vlt.,
ul. gen. Klapálka 976 (proti sídlišti V zátiší)
" Ordinační hodiny zůstávají neuněněny "

pondělí - pátek 7,30 - 12,00
odpoledm ordinace

pondělí do 17,00 MUDr. Nejedlá
čtvrtek do 17,00 MUDr. Novotná

'W'kZh.?J!t. '?k@šÁ 7N,'kDs. Á.'Nm?

prakt.lékař pro děti a dorost prakt.lékař pro děti a dorost

nlxuka (T).

ío
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'W! íJl)OZ€»lNĚNÍ !
Městský úřaď Kralupy nad Vltavou, odbor fivotního prostředí a zemědělství upozorňuje občany na vyhlášku o

povinném hubení potksnů, krys a myší, kterou schválila dne 24. 6. 1993 na svém zasedání městská rada. Vyhláška je
zveřejněna na vývěskách Městského úřadu a je nutné se seznáínit s jejím obsahem.

Protok v našem městě došlo ke zvýšenému výskytu škodlivých myšovitých hlodavců, především potkanů, bude dne 1.
září 1993 zahájeno jejich povinné hubení. Tato akce se pmvW na doporučení okresního hygienika ve všech

objektech města jako dtiležité opatření k ozdravení životního prostředí. Hubení myšovitých
hlodavců je významné z hlediska zdravotního a hospodářského. Potkani i drobní myšoviti
hlodavci mohou šířit nakaflivé nemoci a způsobit nákazu lidí a domácích znřat. Působí značné
škody tíni, % napadají potravinářské suroviny a výrobky. Je nutno proti nim vést cílevědomý boj.

Zajiště:ní deratizace je povinností majitelů objektů a provozoven. Hubení myší na veřejných
prostranstvích dá provést MÚ na vlastní náklady.

Po skončení hutící akce tj. 30. listopadu 1993 budepracovníky odboru životního
prostřectí uskutečněna kontrola provedené deratizace.

'«W Deratizaci provádějí např. tylo firíny: DEMA, píáce DDD, Jindřich Maršoun, Alšova
1230, Neratovice (tel. objednávky přijímá Drogerie Barbora - Neratovice, tel. 682646).Jaroslav Rybák, Náměstí
republiJ 996, Neratovice. Firína DDD, M. Horáček, Neratovická 462, Kostelec nad Labern.
Deratizační firma musí xnít osvědčení o zvláštní zpíisobilosti a povoleni okresn?ího hygienika z Mělníka.

Připomínky k,odbornosti.a účinnosti deratizace jsou rnajitelé objektů povinni nahlásit okresnímu hygienikovi v Mělníku
č. tel. Ó206/622443 nebo MÚ Kralúpy nad Vlt., odbor ;ďvotního prostředí-a zemědělství.

ALu-a H«b/koi-í
odbor fiv. prostředí a zemědělství

'%

,,]

Situocq v zojistění stqmotologické pér:e
Městský úřad v Kraiupech nad Vltavou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví sděluje, že informacé, která byla čtenáříím

podána v íninulém Zpravodaji a týkala se zrušení lékařské služby první pomoci na stoínatologickém oddělenň a dalšího
nezajišt'ování péče o školní mládež, již není pravdivá. Z iniciativy kralupskýeh stomatologů bude od 1. 9. 1993
zajišt'ována lékařská služba první pomoci na zubním vždy v sobotu a v neděli od 7,00 do 13,00 hodin v budově
polikliniky v Kralupech nad Vlt. Po dokončení orffimce (asi během září) bude zajišt'ována v kralupské nemocnici.

Péče o školní ínládež bude od 1. září 1993 poskytováría ve stejném rozsahu jako dfive.
? H?

vedoucí odbom socyěci a zdravotnictví

! S'l'ilYEJlNÍ ZAÍíON !
Vzhledem k tomu, že některé. stavby,ve městě nejsou dostateěně udržovány a nepřispívají k dobrému vzhledustavby i

by MÚ.města, upozorj!uje odbor výstavby MťJ, í na základě stavebního zákon4 § 86 je vlastník stavby povinen udržovat
stavbu v dobrém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí po?ch a hygienických závad, nemohlo dojít k ohrožení zdraví a
fivota lidí, dáje k jejímu znehodnocení a zhoršení vzhledu stavby.

Neprovádí-li vlastník řá«W údížbu stavby, může mu stavební úřad naMdit, aby v urč:eném termínu a za stanovení
?nek zjednal nápravu.
- Udržovací práce většího rozsahu jako např. oprava fasády včetně lešení, přelob krytiny střechy, výměna oken a dvefi
(při zachování stejných rozměrů), přestavba ohradní zdi a pod., podléhají dle § 55 stavebního zákona tzv. "Ohlášem
stavebnímu úřadu", písemně na předepsaných tiskopisech.

Drobné udržovací práce, které je stavebník rovnč4;ž povinen provádět, ale nepodléhají tzv. "ohlášeííi", jsou např.
menší opravy vnitřních i venkovních omítek, podlah a dlažeb, nátěrů okapů, oken a pod., jakož i opravy a výíněna
zařizovacích předmětů ústředního topení, zdravotní techniky, kuchyňských linek atd.

Jakékoliv zásahy do nosných konstrukcí, wJhledu budov, zíněny dispozice a užívání, jakož i rekonstrukce
plynových a elektrických zafizení, však nelze provádět na "ohlášení", ale podléhají vydání stavebmho povolení.

A+? Vů, vedoucí odboru

í
'íl

m
41

Ú'
á"'?6o'n«b Policie Ín%rmoje

Krade se a krade, pravil pan kpt. StoUásek, kdyz jsem ho navštívila na policii. Nenechavci- navštívili i dva byty
policejních úředníků. V-pmiím případě se jim to 26.6. nepovedlo. Nadstrá?str Micbal Hanousek opatřil svojc obydlí těmi
správnými záínky, takže škoda čítaía pouze poškozené dveře. Zato o deset dnů později,při návratu policejního inspektora
Stokláska domů,to byla spoušt'! Zde prý nešlo o klasickou bytovou krádež, ale spíše to vypadá m akt pomsty.

Jenže ono se chodí tak dlouho se džbánem pro vodu, afz se ucho utrhne. Jako se tak stalo v případě V.š.(1963) a M.M.
(1970), kteří přiznali «xlcizem 12 jízdních kol a ještě vloupání do ;odinného domku a do skladu Mzirrmim stadionu.

Znovu apelujeme na občany. Nepomáhejte zlodějům tím, že svoje kola necháte bez dozoru a odemčená.

O tom, h třináctka je nešt'astné číslo je určitě presvědčen majitel Volkswagenu Golf Ekonomic, který parkoval m
Hůrce v Kralupech a 13.7.1993 mu byl tento vi odcizen. Přišel tak nejméně o 150 000 korun.

Ale ani2. červenec nemusí být pro kaMého tím nejšt'astn!:jším. To ziistil švýcarský oběan, který byl přepaden
v Nelahozevsi. Chtěl získat pouze inforrnace a ze zdánlivě dobrých lidí se vyklubali neurvalci, kteří cizince srazili k zeíni a
vzali mu 20 000 švýcarských franků, 2 000 českých konin a další předíněty, vše v hc+dnotě půl ínilionu korun! To budou
vzpornínky na čechy!

Touhou po alkoholu asi trpěli pachatelé M.M. (1957) a S.J.(1953), kteří se vloupali do vinárny na stadionu čechie.
A aby jim ho nikdo neukradl, hned to raděii vypili a ráno je objevila policejní hlídka na zastávce před SD Vltava značně
podroušené.

Další bod k dobni si mohou připsat policisté za usvědčení pacbatele U.J. (1970), který zcizil tchánovo auto značky
Lada Samara a havaroval s ním,

Smutný a hrůzný případ se stal 12.8. t.r. v kaiiřiikářské ubytovně.
Co přimělo rumunského občana (1955), aby si tento den doslova podřízl hrdlo, dosud policie nezjistila, nebot' je v
ošetřování v m51nické nemocnici a jeho stav je vážný.

Opravdu podivně se bavily tři děti na hřbitově v Ledčicích!
Nezletilý Š.M. a E.J. (oba 1985) spolu s H.L. (1986) zdemolovali padesát dva hroby. Prý se jim líbilo jak drnčí sklo, a tak
rozbíjeli svítilny, pomníky, urny ... Co si nesou tiio ttíladí lidé do života, když nectí ani památku zesnulých, se bude se
mnou ptát asi více čtenářů.

Podle informací kpt. Stokláska sepsala V-Pml!A

12 13

% Mavie Piclqová
opravy a výroba brašnářské galanterie

 opravy kouných oděvu
zašívání obuvi

l

Lutovítova 29 (nad čsAD), Kralupy n/Vlt.

l
l

Vinárna 17j 'hooůh"
p ř ij m e

m vedlejší pracovní poměr (brigádu) spolehlivou ženu
pro výpomoc v kuchyni, případnč: k obsluze.

Pracovnt doba dle dohody.
Zájeínkyně se mohou hlásit osobně od 7. 9. 1993 od

18,00 denně ve viúrně "U Procházků", Velvarská 516,
Kralupy nad Vlt. III. Telefon 220 24.
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W Blahopřejeme našim spoiuobčanům,

kteří se doffvají v září 1993 významných životních jubileí. Přejeíne jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let Bohuslava NíETÍKOVA, Dvořákovo náín. 585/I
Marie NOVOTNA, Revoluční 531 /II

85 let Marie FIRBACHEROVA, V zátiši 1015/I
Bohumil PETŘíčEK, Sídliště 658/II
Františka VESELA, V zátiší 1005/I

f V měsíci červnu 1993 se v Městském muzeu uskutečnila přednáška doprovázená filmem, který natoč:il občan
našeho města pan Karel Zítek, kapitán české plachetnice Carmen. Ta se zúčastnila plavby po stopách Kryštofa
Kolumba u příležitosti 500 let objevení Ameriky. Akce nesla název Grand Regatta Coluínbus 92 - Quincentonary a
zúčastnilo se jí 147 plachetnic z mnoha států světa. Start byl stanoven na 25. dut+en 1992 ze španělského Cadizu, vedl
přes Kanárské ostrovy, San Juan do New Yorku a Bostonu, nazpět pak přes Liverpool do Hamburku. Posádku Carmen
tvořili 4 muži - kapitán Karel Zítek, Zdeněk Bařjna Zdeněk Teubner a František Skořepa. Urazili téměř 10.000 ínil, do
cfle dojeli jako nejmenší plachetnice a získali ve své kategorii 9. místo. Přednáška se znovu uskuteční v zAří v
Městském muzeu v Kralupech nad Vlt. a dopomčuji, nenechte si ji ujít, stojí to za to! Přesný terínín bude zveřejněn na
plakátech.

I
Il

l
l

l
l

í
l

1 Pochvolo stmostoviÝ
!.;4.

Vážený pane starosto,

z podnětu pana poslance JUDr. Jiřího Vyvadila jsem se zabýval postupem
Vašeho úřadu při řešení sociální situace hdatelů o dávky sociální péče. Na
základě ziskaných poznatků konstatuji, že způsob, jakým v této oblasti postupujete,IIU je plně v souladu jak s dnešnííni právními předpisy (zákon č. 100/1988 Sb. a č.
482/1991 Sb. v platném znění), tak i se záměry sociální politiky vlády. V ffldném
případě však nelze hovoř4t o tom, že v řešení sociální situace osob přistupujete

plošně, neboí' se jedná o cílený, adresný a diferencovaný pfistup k -řešení příjmové a sociální situace jednotlivých ťdatelů o
avky sociální péče.

S výsledkem zjištění seznamuji pana poslance dopisem, který Vám zasílám v příloze na vědoíní.
Věřím, h i nadále biidete individuálně a citlivě přistupovat k řešení problému Vašich spoluobčanů, kteří se ocitli ve

svízelné EvotnÍ situaci.

W
-(i %)ol > % (z
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tq.J+A'J. V-íť?
ministr práce a sociálních věcí české republiky

'[][j

Tak ?ze charakterizovat situaci, která nastala ve většináměst české republiky, kde byla zavedena me:stská doprava.
K 30.červnu letošního roku skončila totiž státní dotace na íněstské dopravy. Tím vznikla kuriózní situace.-čAD není
(údajně) schopna bez dotace na městskou dopravu tuto provozovat. Města při sestavování rozpočtu s tímto nemohla počítat
a tedy na tuto dotaci nemají. Pro upřesnění v pfipadě města Kralup se jedná o jeden milion korun za rok.

Jaká je skutečnost? čAD odjezdila měsíc červenec bez dotace, na srpen již ffldala dotaci od města. Zde se pak nabízefo
několik-řešení. Bud' městskou-dopravu k 1. 8. t.r. zrušit, jak to např.-udělalo město Neratovice, nebo se snamt peníze na
dotaci sehnat. Kralupy volily dmhou cestu, a protože věc nesnesla odkladu, uvolnila MR z mimorozpočtových peněz 85
tisíc konin, ? se v srpnu jezdilo, Město dále poffldalo okolní obce a větší závody o spoluúčast. Výsledek - ani koruna.
Jeden ínimokralupský závod se dal slyšet, že má zaměstnanců na výběr, at' se tedy o dopravu stará kaQ sám. Obrátili jsme
se na soukromé,autodopravce - za menší dotaci nebude nikdo m«!stskou dopravu provozovat.

12. srpna ffldala @eská automobilová doprava vyjádření, zda od 1. září městskou dopravu zastavit, nebo další měsíční
dotaci. Nezbylo než uvolnit dalších 85.000,- Kč. Protože ale mimorozpočtový důl není bezedný, není jiná možnost,
nežodříjna-městskou dopravu radikálně seškrtat. Zůstane asi zachováno n&olik linek dopravujících děti do škol a
některý spoj na kralupský hřbitov.

S touto -skutečností bude nutno počítat při sestavování rozpočtu města na rok 1994. Snad i soukromí autodopravci
zjistí časem, '»?e se m(ostská doprava dá zorganizovat tak, aby vyšla s menší dotací.

O všech úpravách a zrněnách budeme občany města obratem inforínovat.
HUDs . E - E«íá, a!!ei- HR

putobusqm, pěšky, či no kolq?

i4

f 29. srpna 1993 se ve zdraví a svěžesti dozil ing. Otakmr špeeinger 70ti let. Od svého ínládí se zajíínal o
historii a kultuni povltavské oblasti. Dodnes vyšlo z jeho pera 55 samostatných vlastivědných a fivotopisných prací,s vyšli

Řadaněkolik tisJc článků a rozhlasových relací. Řada jeho odborných statí byla zveřejněna ve vědeckých časopisech. U
příleEtosti ffivotního jubilea O. -špecingera je od 25. 8. t.r. uspořádána v obrazárně městského muzea výstavka jeho
publikací. Zveme všechny občany k návšt(yě.

r Sdnižení zdravotně postižených ZO Kralupy nad Vlt.upozonkuje, žedne 24. října budeod 15,00hodin
přítomna v sekretariátu ZO, Hůrka 1046, vedoucí Střediska pro poradenství a-soc. rmhabilitaci pí Schweitnerová z
Měln&a. Bude potvrzovat p? a vystavovat trojúhelník.

w V budově Telcom Kralupy n/Vlt. byla uvedenadoprovozu bezbariérová telďonní kabinm, opatřená sklop-
ným sedadlem. Zdravotně postibní ínají při jejím užívání přednost. Mohou ji užívat v úřední hodiny: po - pá 7 - 19,30,
so 7-12al2,30-17,45,ne 8-1l,45

Vážení spoluobčané,
?váíne stránek kralupského Zpravodaje k informování široké veřejnosti o prostém faktu.

Jsme tady! Kdo?

A DEMOKRATICKÉ LEVICE
SDL

s

Kde stojíme: Na levé straně polbackého spektra jako nedílná součást LEVÉHO BLOK U.
Jsme stranou, která chce usilovat o občanskou spokojenost, a proto se zasazuje o prosperující sociálně demokratický a

právní stát. Dospěli jsme k poznání, že stále více občaírů tohoto státu si začíná uvědomovat nezbytnost ochrany svých
sociálních a národních zájmů. Jsme stranou levicovou a věříme, í všechny politické subjekty levice, levého středu a
středu budou schopny nalézl společnou řeč a dospět k reálné alternativě, jíž budou schopny garantovat.

Chceme k tomu přispět důslednou kvalifikovanou a realistickou levicovou politikou.
Proto se budeme zasazovat o to, aby levice jako celek byla schopna v zastupitelských sborech předkládat reálné

alternativní návrhy (projekty)
Parlamentní, regionální a obecní politiku považujeme za rovnocennou. Jakékoliv zrně:ny ve prospěch lidí práce a

sociálně ohroztných skupin obyvatelstva jsou našim prvořadým úkolem. Proto pokládáme levicovou sounálefitost za prioritní
a náš přístup k ní spatřujeme především v působnosti LB.

Chtěli bychom proto-najít společnou cestu se všemi levicově smýšlejícími spoiuobčany at' už organizovanými, či ne.
Společně pracovat ke zlepšení fivotních podínínek v našem rněstě a to je v současných poměrech úkol nadrníru slozitý.
Chceme se otevřít lidern, kteří se nenašli v jiných stranách. Lidem, kteří si zrovna tak jako my říkají, že to, k čemu

směřuje současný vývoj v naší společnosti, neínůže býi to pravé.
Další inforrnace-pro zájemce posk3mieme na adrese: Miroslav Vinduška, V zátiší 1024, Kralupy nad Vlt. I

Květa Hanousková, Velvarská 159, Kralupy nad Vlt. III.
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KRALUPY NAD VLTAVOU

Klub POHODÁ vstupuje do nové sezóny s novým vedením.
Během prázdnin ing. Hradiltk rezignoval na svou fiuikci. Novou ředitelkou Klubu POHODA je paní Mileva Sláviková.

'Úvodní informační schůzka kursů němčiny

POSEZENÍ
Přáte}ské se? Klubu důchodců s prornítáním diapozitivů p. HyrekEGYPT I.

Úterý 7,záÍt Zápis do kursů baletu a pohybové výchovy pro dai od 5 - 8 let.
odl6hod

Meda 8.záH Zápis do společenského tana: pro děti od 8 - 15 let
odl5hod.

Čtvrt«zk 9.zářď Klub důchodců - návšt#a Břevnovského kláštera s prof. ing. Pelzbauerovou,CSc.
Odjezd vlakem v 7.57. Sraz v budově vedle kostela v 10 hod.

Ůterý 14. zářt Klub důchodců - výlet do Libčic, Dolánek a Chv@těrub.
Odjezd vlakem v 8.29.

Čtvrtek 16.zářt Beseda Klubu důchodců s kulturním prograínem

Středa a čtvrtek Dvoudenní autobusový zájezd do Jindřichova Hradce, Slavonic, Dačic a Landštejna.
22. a 23.zMt Odjezd v 6.00 od Klubu POHODA.

Čtvrtek 30.září POSEZENÍ
od 14 hod. Přátelské setkání Klubu důchodců s promítáním diapozitivů p. HyŤeše. EGYPT II.

D :/h
'4

'/

Velká klubovnaSďeda l.záN
od 16 hod.

Čtvttek 2.záN
odl4hod. Malá scéna

Baletní sál

Baletní sál

Velká klubovna

Malá scéna

likvidaee
ývá všechny věřitele, aby veškeré pohledávky, připadně jiná práva,Likvidátorem byl jmenován Ing. Zdeněk Novák, který vyzývá všect

přiMá ili ve smyslu § 73 0bchMmho zákoníku do 31. října 1993 na adrese:
Z v o n a.s., nám. J. Seiferta 698, 278 0l Kralupy n. Vlt. II

Ií l M' I? Ill W m ? l

(=- S P e v a n + o
vede Dr. Ing. František Veselý

Srazy budou o«i září 1993 ve čtvrtek od 14,00 - 16,00-v KLUBU. Výuka letos bude rozšířena ještě o základní
ainfofflace o psychotronÍce a UFO. Zájemci z řad školní mládeže bu4ou vítáni.

SPOLEčNOST PRO OCHRANU

p
akciová společnost

zajišťující profesíonólní osfrahu objekk»

přijme
muže ve věku 21-55 lel fresfně bezúhonné s ukončeným sfřednlm

vzděk5ním - min. výuční lísf.

Nabízíme
zajímavou prócí, socíólní jisfoly a schopným možnost posfupu

ve funkcích. Uchazečům s praxí v ochranných služtxích poskyfneme
platové zvýhodnění.

Možnost zaměstnání i v Kralupech, Mělníku a Kladně.

IBO 00 PRAHA 8 ' CJielčickělio 45 W tel. 02/27 38 83

t%kapujte v OSP
"Lidé o nás nevědí, nevědí o tom, že si k náín mohou přijít nakoupit jako do kterékoliv prodejny, třeba jako do

železářshrí. Sice po zveřejnění našeho inzerátu ve vašem Zpravodaji se situace trochu zlepšila, ale pomozte nám, at' se
dostaneme do kralupského vědoíní, vždyt' u nás nakoupí občané levněji, než v jiných prodejnách."

A o kom je vlastně řeč'? O OSP - Okresním stavebním podniku, Zápotockého ulice v Lobečku. Paní Němcová, která k
nám do redakce přišla, pokračovala:

" Lidé si myslí, h OSP bylo zrušeno, ale není tomu tak. V budoucnu se budeme privatizovat a zřejmě poneseme nový
název STAVIMO. Už nyní se snaffme ho dostat do podvědomí lidí, ale dosud jsme registrováni jako Okresní stavební
podnik.

U nás nakoupíte veškerý stavební materiál, od hmbé stavby až po instalaci elektro, vody, topení, dále sanitární
techniku. Skladově vedeme zatím pouze tuzemské výrobky, ale na přání zákazníka zajistíme i poidovaný zahraniční
výrobek.

Rozhodnete se napříUad, "e biidete stavět rodinný dům. Můžete nám předat projekt a naši pracovníci vám zajistí vše
potřebné pro stavbu. Vedeme i časové dodávky. To znamená, h víte, ů pfiští '3aro budete potřebovat třeba elektromateriál a
tak si ho už nyní můžete objednat a my vám ho doničíme na místo až v době, kdy ho poidujete, tedy na jare. Odpadne
vám starost myslet na tyto záleEtosti a můžete se věnovat jiné činnosti."

Nedalo náín to, abychom si neověřili uvedené inforrnace a opravdu, dveře, které jsme do kulturního domu potřebovali,
jsme v OSP koupili o více než sto konin levněji než v jiné kralupské prodejně. Jen by se zde měli zamyslet nad prodejní
dobou pro veřejnost. Prodává se sice ka:Mý den, od pondělí do pátku, vždy od 6,00 do 14,30 hodin, ale aíespoň jeden den v
týdnu z delší prodejní dobou by přišel vhod nejednomu stavebníkovi, nebo třeba sobota dopoledne!

Telefonní číslo do OSP je 518, ozve se ústředna a odhid vás přepojí podle požadovaného materiálu do příslušného skladu.
Můžeme doporučit, nakupujte v OSP! Jsou levnější a snaži se vyjít zákazníkovi vstříc. Na vaše přání dovezou u nich

zakoupený materiál až na místo určení.
Zaznamenala Vw, P?
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"íwlturm a Spolqčqnsk* Střqdisko
M228 27

Brzy se přiblíB čas plesových radovánek, pro někieré pfile;)ítost vrhnout se do víru společenského života, pro ostatní
alespoň jedenkrát za rok moiost se pěkně obléknout a vyjít si s přáteli do společnosti m zábavou a tancem.

Dle zájmu, který jsme v loňském roce zaznamenali (formou častých telefonátů) ze strany našich obyvatel, by o plesy
zájem byl - ale ouha. Pořadatelů ubylo, snad se i vyměnily generace a ti ínladší již do toho neínají chut', nebo chybí finan«,e,
nebo snad obojí domomady. Dotazů typu "proč je tak málo plesů", nebo "bude ještě nějaký ples", byla opravdu spousta.

A proto jsme se toho ujaly my, kulturní praoovníci v Kralupech, a vyzýváme tímto všechny staró, nové i
stnxonové pořadatele, této léty již prověřené a vyzkoušené zábavy, aby hito činnost opět obnovili.

Kulturní a společenské středisko vám k tomu nabízí zrenovovaný velký sál i přilehlé prostory za velíni solidní
smluvnt ceny.Dále ínůžeme naMdnout i dopllové služby,např. zajištění občerstvení dle konkrétní objednávky, zajištění
hudby včetně poviííností s tím spojených, konkrétní úpravu sálu dle vašich individuálních pohdavků a pod.

Vaše objednávky s požadovanými termíny přijímáme osobně, píseínně i telefonicky na č.228 27 v kanceláfi KaSS.
H? PL?

l

Práz?riy se chýlí ke konci a ve většině domácností před nástupem do nového škoNního roku přichází na řadu
gruntování ve skříních, lamentování nad každým kusem oděvu, kteíý je ještě pěkný, ale již z nějakého důvodu
nevybovuje. Wtšinu z nich je pám líto vyhodit, a tak je přesouváme ze skříně do-skříně, a nm«onec -stejně skončí v
popelnici, v lepším případě ve sklepě nebo ve stíěrných surovinách.

Při pohledu na ceny dětského oblečení mladé maminky litujeme. Připravili js;me proto pro ně následující burzu pod názvem

PO D]?CH - PRO Dtfi
Pod tímto názvem se skrývá phjem a prodej čistého a kvalitního dětského oblečeni všeho drubu a velikostí.Věřírne,

že nabídka bude pestrá, ceny nízké a všichni zájernci dobře proójí i nakoupí.

Příjem: úterý 7.9. celý den od 8,00 - 16,00 hod. Prodej: středa s.g. a čtvrtek g.g. od 8,00 - 16,00 hod.
vše ve společenském domě Vltava

Již v pátek si rnohou všichni zájemci, kteří se akce zúčastní jako prodávající, vyzvednout zbylé věci, nebo peníze za
prodané oděvy. Za kaMou věc ónou do prodeje přijímáme manipulační poplatek l,- Kč, 10% z prodejní ceny bude věnováno
na Festival her pro děti.

Mimořádně přijímáme chlapecké a dívčí šaty do tanečníeh !

0 Pátek 3. ?září od í0 - 16 hodin
DOI)A TEČNÝ ZÁPIS do tanečních

0 Sobota 4. září ve 20 hodin
vmxonmxorÉy mxy vmíč«

Vstupné 25,-

@ Pondělí 6. zář4 od 15 4o 17 hodin - velký sál
ROZI»ĚLENÍ ZÁJEMCŮ do kroužků jazykových kurmi

* Sobota IL září ve 20 hodin
DISKOTÉKA ESO A DISKŽOKEJ P. MILICKÝ

Vstupné 25,-
@ Neděle 12.září v 18 hodin
@ Pondělí 13. září v 19 hodin

ZAHÁJENÍ K URS[J tance a společenské výchovy

Pátek 17. září ve 20 hodin
činoherní klub Praha

MICHAL FRA YN: BEZ ROUCHÁ

Světově proslulá anglická komedie o divad}e a hercích.
Režie: Jiří Menzl
Hrají: Josef Abrhám nebo Jffl Menzl, Jitka Asterová nebo
Barbora Leichnerová, Pe:tr čepek, Veronika Freimanová,
Kateřina Frýbová, Jifi Hálek, Rudolf Hrušínský inl., Jana
švandová, Óldřich Vízner.

Vstupné 50,- 45,- 40,-

0 čtvitek 16. záH v 19,30 hodin
KONCER T A US

Syrnfonický orches'tx české armády vystoupí ve
společenském domě Vltava v rámci "Hudebních
slavností A. Dvořáka v jeho rodném kraji". V progarnu
uslyšíte skladby tohoto Mistra: Předehra Karneval,
Koncert a moll pro housle a orchestr (solo G.
Demeterová) a Syrnfonii č. 8 G dur.

Na koncert platí abonentnj vstupenky KPH. Zbylé
vstupenky v předprodeji nebo u pokladny KaSS.

Vstupné 20,- a dětž 10,-

0 Sobota 18. zářf ve 20 hodin
nmxorÉxa - ,7mm šmr»tgrv

Vstupné 20,-
0 Sobota 25. září ve 20 hodin
DISKOTÉKA JARDY ŠlNDI,ERA

. Vstupné20,-
0 '[Jterý 28. září?v 19,30 hodin
VE DNE ZA TÁŽENÓ, VNOCI ROZTÁŽENO

aneb Co týden dal
Zábavný pořad našeho předního imitátora Zdeňka

Izera, který paroduje a iínihije nejen naše představitele
politické scény, ale také naše přední herce a zpěváky. Na
klávesy doprov{mi Marek Dobrodinský. Před vystoupením
si můžete zakoupit desky a kazety CARMEN!

Vstupné 30,- 28,- 25,-

l

l

POdZimní Se7óna
Již tradičně je měsíc září vstupem do nové kulturní sezóny. Všichni pracovníci kulturního střediska si přejí, aby se tento

vstup vydařil a za tímto účelem, kroíně přípravy kulturních pořadů a akcí, probíhala po dobu letních měsíců i rekořistmkce a
úprava společenského domu Vltava.

Díky sponzorůrn: s.p. Kaučuk, Lihovar, Barvy a laky, a.s. Spořitelna a Kermmo Kralupy nad Vlt., 'firniě PAMP
(malířské práce za nejnižší ceny), Koloniál Anna, Papírnictví p. Janovského a spol., Drogerie p. Novotný, obě
kralupská knihkupectví a spol. s r.o. Megum Mělník, kteří v minulé sezóně vydatně podporovali naše kulturní-dění a
bez kterých bychom některé akce, vzhledem k jejich finanční náročnosti, vftbec nemohli -pořádat, mohli jsme přistoupit k
takovým akcím, jako je vymalování ce!ého objekhi společenského domu, oprav3 a povrchovým nátěrům střechy, nebot'
nám již do všech prostor zatékalo. Tato akce si vyžádala zatím 290.000,- Kč.

Povinná rekonstrukce a násle«iná revize elektrického zařízení, které je zastaralé a mnohdy již nevyhovující předpisům,
stála 42.000,- Kč.

čekají nás ještě další, ne zrovna levné akce, ja.ko je oprava a rekonstnikce výměnikové stanice, nutné opravy jevištiíí
techniky, kde jsou měřítka revizí velmi přísná.

Z toho vyplývá, h i na tomto "poli" naší činnosti se činíme seč nám síly a finanční prostředky stači. Přejeme si, aby
se našim návštěvníkům u nás líbilo, aby si každý v naší nabídce našel právě ten "svůj" -pořad a- abychom -společnými
silami navodili m správnou atmosfém kliďu a pohody, které máme v poslední době v životě poskrovnu.- Tímto děk?ijex'ne i
dalším novým potenciálníín sponzoríím, kteří se rozhodnou přispět byt' i malou částkou na- kralupskou kultum. Zárove'n
děkujeme i Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou za pravidelné dotace, kterými zajišťuje chod kulturního domu a
členům městského zastupitelstva m podpom kralupské kultury.

Pro podťmní sezónu hledáme sponzory zvláště proJato divadeJní představení, kde náklady činí v průměni
25.000,-Kč na jednu inscenaci :

Někdo to hork«; rád - Divadlo Ypsilon Praha
Čochtan vypravuje - Divadelní spelečnost Jos4a Dvořáka
Audience -v chudobinci - štp a Uhltř

Uvítárne i částečnou úhradu nákladů. Sponzorům nabízime zdarma reklamu v kralupském Zpravodaji, na plakátech a v
programech KaSS.

4==Jfd=Z-u ý-a-? KaSS
Potřebujete se nančit dobře a rychle psát na psacím stro3ň'? Máte doma počítač a chcete správně a rychle oviádat klávesnici?

Umožní Vám to návštěva našich

mJRSU ],'d SíROenEa

1 x týdně 2 vyučovací hodiny Kursovné na celý rok 500,- Kč
Přihlášky v KaSS denně 7 - 1l,30 a 13 - 15,30 (čt do 17,00) hod., tel. 228 27

18 al9
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Informace přes den na tel. 22827 Vstupenky v předprodeji tel. 21101
HraJe denn;,, krorn;á ctvrtk.a, od 17,15 a 19,45 hodiri, rierií-li uveJeno jiriak.

Freí,IprodeJ »rždy 1 hodiriu prea začátkem prvriího p'řoedeuven(.

',',','. I??p.
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30.
8

KINO JEDNOHO DNE

Kladivo na čarodroúéjníce.1Y'..P ČR, š.ú., 0
Připomenete si starší český fiJ natočený podle rornánu Václava Kaplického o čarodějnických procesech.
Přijmete-li naše pozvání, nebudete litovat. - Vstupné; 11,- 13,-

Q mládeži do 12 let nepťistupno
0 mládeži do 15 let nepřístupno
* mládeffi přístupno

«:.t. české titulky
č.v. česká verze

š.ú. širokoúhlá projekce

1.
St

3, 5.
pá - ne

Ruka na kolébce
Nedejte si ujít úspěšný horor v hlavní roli s Rebeccou De Mornayovou.

Ttmo filmem končt letn( promaáníjen od 19,45 hod. !

Kickboxer USA,č.v, €
Kurt Sloan nalezl v pomč:rně mladém věku svó fivotní poslání. Musí pornstít svého bratra, jehož
zínrzačení thajskýrn šampiónem kickboxu Tong Poem byl svěolkem. Cesta m vítězstvím je však podrníněna
tvrdým tréninkem těla i duše.
Režie: Mark DiSalle a David Worth Vstupné : 21,- 23,-

USA,č.t., @

Vstupné: 19,- 21,-

1
Nově otevrená vzorková prodejna

vel)koobchodu a maloobchodu s nábH&em
affl

CE)OCI INTEgNffB
spol. s r.o.

6.- 8.
po-st

10.-12.
pá - ne

13,15.
po - st

Tělo jako důkaz USA, č.v., @
Krásná ínajitelka galerie (Madonna) likviduje svý starší bomté milence zajímavým způsobem - pomocí
nezkrotného sexuálního apetitu. Její obMjce Frank (Willem Dafoe) se sice snaží zachovat profe-
sionální odstup, ale nezadržitelně propadá jejímu nebezpečnému komu..
Refie: Uli Edel Vmupné: 19,- 21,-

Pro hrst dolarů I-NĚM-ŠP, č.v., š.ú., *
'Zapadlý kout v Novém Mexiku je terorizován dvěma rodinnýíni klany. Jednoho dne přijíždí cizinec, který
umí tasit rychleji než všichni ostatní. Přijíždí,aby prosaďil právo ...
Reffie: Sergio Leone Vstupné: 19,- 21,-

Neshrůrky z vesmíru USA, č.v., *
Poprvé se na plátnech kin můžeme setkat s ínalými ježatými pfišerkaíni z vesmíni (první díl jsrne viděli
m videu) - Critters se tento$át chtějí vrátit domů, ale při návratu do rodného kosmu se zřítí a dopadnou
do malého provinčního amerického městečka. Tam právě "zuří" velikonoce a ffavé po?rky se mají na co
těšit. Vstupné: 19,- 21,-

»xsÍzÍ štxoký VÝBěR;

kancelářského nábytku, sedactch souprav,
kuchyňských linek, stolů, fidlt,
osv&atí a podlahových kryttn

Pmdejna: Práká 122 (hostina, Modrá hvězda)
Krsdupy nid VIL - Minice

tel. 0205/83 135 fax 0205/22 731 0205/21632
OteÍno: po, s? pá 8 - 16

út,ět 8-18

17.- 19.
pá - ne

20, 22.
po-st

24, 29.
pá-st

Dobrodruzi z velkoměsta USA, č.V., *
čtyři přátelé - čtyřicátníci - se rozhodnou jet do Nového Mexika a strávit tam dovolenou jako kovbojové.
Divočina jim však připraví víc dobrodnižsM než je jim milé.
Režie: Ron Undenvood Vstupné: 19,- 21,-

Oheň v oblacích USA, č.t., š.ú., (:J
Podle skutečné, byt' tězJío uvěřitelné události vznikl film Robería Liebermana o muži, kterého v roce
1975 údajně unesli ufoni ... Vmupné: 21,- 23,-

Konec básníM v Čechách ČR, *
Další osudy štěpána a Kendyho, hrdinů úspěšné "Básnické trilogie" Ladislava Pecháčka a Dušana
Kleina. Tentokrát se štěpán-vrací do rodného města, aby se porozhlédl po novém zaměstnání a dostává se
do absurdního soukolí privatizovaného zdravotnictví. Hrají: Pavel Kří4 David Matásek, Tereza Brodská a
plejáda dalších vynikajících herců. Vstupmž: 21,- 23,-

l
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LENKA SLABA
zlatnické práce na zakázku
opraV)', úpravy, "jkuP
zlatého a stříbrného zboži

Kralupy naď Vltavou III - Mikovice, V sadech 503
příjem a výdcj zakázek - úterý a čtvrtek od 1530 do 1800 hodin
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Výhercem křízovky z práz?nového čísla se stala paní Marie Ovsenáková, Nelahozeves čp. 18. Blahopřejeme a
čekáme paní Ovsenákovou v Kulturním a společenskérn středisku v Kralupech nad Vltavou, kde si vyzvedne výhm - 2 volné
vstupenky buď na některý z prograínů KaSS, nebo do kina Vltava.

Dnešní kř'žovka je hlavně pro ty nároěnější. V legendě je uvedeno čtrnáct jmen riných zeměpisnýeh míst
(uvedena v abecedním pořádku v nápovědě), ale vlastní tajenku tvoří rmné váhy a míry. Možná, že sr vzpomenete
na své prarodiče, kteří ještě počítaNi na rumy, kopy, kjdlflcy, strychy či couly. V tajence je uvedeno tolik
váhovýeh, délk,ových ěi- objemovýeh jednotek, kolÍk je těch ffiměpisných míst. Takže, co to je, když se řekne
I,kTÍO nebo Pít»-či ZJRNO?

VODOROVNE: A, f holba nebo O,'70"l4 l), Ť (32 lotů nebo O,56 kg), Ť (26,34 ínm), T (dva korce nebo l
600 sáhů) - B. Dívčí jméno, polm cesta (zast.), střecha světa, islandská zátoka - C. Vojenský útvar, jízdní voják,
nejběhiější č?eské jméno, potahč, starobabylonská bohyítě země - D. Pramáti, ch«xiská okovaná hůl, Indián, holandský
os'trov, 'Ť (36 stop nebo 3,5966 m2) - E. Otázka 1. pádu, okrasný pták, město v Iránu, africký stát, železité víno - F.
Jasnovidec, město v Itálii, kropící nádoba,beran (nář,) - G. Značka mouky,' kohií choroba, jugoslávská řeka, druhová
číslovka, f (7,5859 km), - H. Zvýšená tónina, islandské město, xnísto v Izraeli, ženské jrnéno, mužský hlas - L
Tělocvičný povel, něrnecké město (Cáchy), ženské jméno, sídlo ve španělsku, označení města se sochou Svobody - J.
RoMasový přijímač, mésto v USA, německy "ornyl", australský medvídek, označení 1000 kg - K 'P (235,17 g), f
(českárníra 59,14cm), f (4 ptážskélolcte net»o2,39 m),'t (třipěsti neboO,316m).

S'VISLE: 1. Ť (1,5 měřice net»o 2887,3 m2), podvod 2. Kov zn. Pb, franc. "kxál", jas - 3. Cizí' ženské jméno, autor
povídky Zhfý scarabeus a básně Havran, pouštní bod - 4. SPZ oky. Benešov, "t (12 bodů nebo 2,19 mm), zázrak - 5.
Starobabylonské božstvo vod, citoslovce překvapem, kočí, osobní zájmeno - 6. Travnatý pozemek, místo v Indii - 7. Hlavni
město Zambie, mužské jméno (29.9.) - 8. Mužské jméno (25.6.), f (základní iněřiďo), usušená tráva - 9. Háj, místo v
Saudské Arabii, slovensky "nikdo" - 10. Souhlásky jiného názvu koroze, pobidka, rnalá pusa, lat. souMáska - 11. Povel
pro psa, vitaíninový prostředek - 12. členovec, skotské místo - 13. Místo-v Syrii, výčnělek, místo v Grónsku -i4. Alžírská
váhová jednotka, f (dva žejdlíky pó 0,354 N), zámezí v kopané - 15. Něm. osobní zájmqno, ukrajinsA;'y "co", něm. "duše",
angl. dopisní zkratka pro mub - 16. Zlatokopecký pozetnek, slov. "kapsa" - 17. Zkamenělá pryskyřice, španělské ínísto -
18. Mužské jrnéno (1.10.), povrchový dg iránské místo - I9. SPZ Tábora, indický pán, kysličník hliníku - 20. Japonská
déiková míra, velký čaroděj, mužské jméno (14.8.), tisková agentura USA - 21. Stát USA, hladovec (nář.)

Nápověů: Aachen, Aberl, A3m, Akbar, Akris, Amán, Aosta, Attá, Ecíja, Hasra, Lagaim, Lanía, Poitr, Sádí - rohan, Anavit,
Irtum, lik.
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Křížovku v potu tváře kontroloval redakční luštitel Petr Altmyšák.
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uvedly do provozu zatím :
- «iasbý hiub naruúa, sponzorovaný českou spořitelnou Kralupy a htub senior 4. ?:' , -. ?: '=xa.
Přitéto přílefitosti chceme poděkovat všem , kdož námpomáhali naplnit heslo "sii:íčj:;í :á ?'h'<:>' chrátnit slabšího".

Jsou to především - zastupitelstvo města Kralupy nad Vlt. a městská rada, v čele s paneíri StarOStOu Mgr. P. Ryntem
- sociáÍní odbor MÚ, v čele s -pí Hofmanovou
- sociálně zdravotní komise, v čele s pí Holekovou

ale také projektanti, pánové ing. Gobl, ing. Kodada a Richtr,
- prováděcí firmy pánů HřeMčka, Bašty, Giovagnoniho a Zdeřika šatavy s Josefem Trčkou spolu

s paríou mladých - Archou.
Nezvládli bychom to ani bez p? Kaučuk a Barvy a lalB, v čele s pány řediteli, ani bez sponzora české státní spořitelny.

Necht' v našem městě skutečně vždy silnějšť chrántslabštho.
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S6kolská ulice 139,

ulička mezi bývalým kinem Střed a italskou cukrárnou,
přístup též podchodem přímo z náměstí.

nabízí tyto služby
p

CTh opravy zlatých a stříbrných šperků
(i na počkání )

C8 výroba z doneseného i našeho
materiálu

(53 prodej zlatých, stříbrných
a zlacených šperků

(53 čištění šperků ultrazvukem

Jsme tady pro Vás !!
po, st, pá 8100-15,30
út, čt 10,00 - 17,30

M 0205 / 23 590
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Firma

E""lExpres Print./
Vám nabízí

Í kopírování do forínátu A3 na počkání
do forínátu AO do S pracovních dnů
barevné do 5 pracovních dnů

l tisk svatebních oznáírnení
Í expresní tisk fireínních tiskopisů
l prodej hospodářských tiskopisů '

i přírnoprůpisných
a í výroba razítek TRODAT@ i klasických

Í výroba vizitek klasických do týdne
exklusivnich do 3 týdnů

Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou

tel / tad / fax (0205 ) 23 590
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