Informace z Radnice:

Ve ctvrtek 2.11. 2006 se v sále mestského muzea konalo ustavující zasedání
nove zvoleného zastupitelstva,
na kterém probehla volba starosty,
místostarosty a clenu rady.
Starostkou mesta Velvary byla zvolena paní Ing. Jitka Linhartová a
místostarostou pan Mgr. Ivan Kurz.
Do Rady mesta byli dále zvoleni pan Ing. Karel Fiedler, pan Ing. Zdenek
Vojtechovský a pan Bc. Pavel Holý.
(red.)

************************
Stredoceská plynárenská, a.s. provádí v záveru letošního roku 2 opravy NTL
plynovodu v našem meste. Vetší oprava probíhá v ulicích Tyršova a Sporilov.
Tuto opravu provádí firma REVlS Decín a mela by být ukoncena 15. prosince
tohoto roku. Druhou menší opravu provádí firma REKOMONT Praha, a to v
ulici Ružové, kde se dodelává cást ulice smerem od námestí. Puvodne mela
být zahájena ješte rozdelávka ulice Pražské a K. Krohna, ale s tím mesto
nesouhlasilo, nebot by byla témer odríznuta Základní škola a príchod detí ke
škole. Tato etapa by mela probehnout v mesících breznu -dubnu 2007. Mesto
tyto akce sleduje z hlediska vlastníka místních komunikací, ale jinak
probíhající práce nemuže moc ovlivnit. Vlastníci domu vetšinou prímo
komunikují s provádejícími firmami a své problémy tak reší okamžite.
Zdroj www.velvary.cz
**************************************

Vážení spoluobcané,
dovolte nám, abychom Vám nejen jménem svým, ale i jménem pracovníku
Mestského úradu ve Velvarech popráli príjemné prožití vánocních svátku, hodne
zdraví, štestí a spokojenosti v novém roce 2007.
Mgr. Ivan Kurz
místostarosta mesta

Ing. Jitka Linhartová
starostka mesta
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Informace Stredoceských vodáren, a.s., Kladno o pripravovaných zmenách v
odectovém cyklu a fakturaci za odber vody.

G)VEOlIA
VODA

V Kladne 16.11.2006
Mesto Velvary

Vec: zmena odectového cyklu ve Vaši lokalite

Vážená panl starostko,
v souvislosti s pruzkumy spokojenosti, které Stredoceske vodárny jako
zákaznicky orientovaná spolecnost pravidelne porádají již druhým rokem, jsme se
rozhodli vyjit vstríc požadavkum našich zákazník!:1 a pristupujeme ke zmene
odectového cyklu. Vaše lokalita, která byla doposud odecítána jednou za ctvrt roku,
bude odecítána pololetne v mesíci únoru a srpnu. S tím souvisí i zmena cetnosti
fakturace. Faktury budou v souladu s tímto opatrením odberatelum zasílány dvakrát
rocne. Zároven nabízlme odberatelum možnost prejít lla systém zálohových plateb,
které jím umožní lépe disponovat s financními prostredky. vynakládanými na platby
vodného a stocného, Také nabízime možnost nahlásit na naši zákaznickou linku
samoodecet vodomeru k mimorádné fakturaci.
V rámci skupiny Veolia se dále pripravuje jednotná smlouva, která v sobe
zahrnuje veškeré náležitosti dané novelou zákona o 'Jbdovodech a kanalizacich
z brezna tohoto roku, a která zacne být s našimi zákazníky postupne uzavirána již v
prubehu letošního roku. Zákon ukládá tuto smlouvu uzavrít pouze v plsemné podobe
a to samé platí pro jakýkoli dodatek ke smlouve:' V souvislosti se zavedením
jednotné smlouvy se také pripravuje prechod na zálohové platby, které zákaznikum
zjednoduši úhrady vodného a stocného.
Prosím Vás o sdelení námi prijatých opatrení ob~ivatelumVaší obce s tím, že
v prípade jakýchkoli dotazu je možné se obrátit na záki';znickou linku Stredoceských
vodáren, tel: 840121 121.

S pozdravem a pránim hezkého dne
Ing. Martina Kynclová
Manažerka útvaru obchodu a odbytu
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o cem jednala

mestská rada

Nove zvolená mestská rada se sešla 13. a 22. listopadu 2006. Z programu jednání rady
vybíráme:
.Informace o posunu termínu rekonstrukce plynovodu v Pražské ulici - nove navržený
termín rekonstrukce: brezen 2007 - rada bere na vedomí.
.Informace o službách nabízených Financním reditelstvím v Praze v oblasti
vyhotovení a podání danových priznání k dani z príjmu fyzických osob za rok 2006rada nabídku prijímá, pro pracovníky financního úradu budou poskytnuty vhodné
prostory, o termínech budou obcané informováni .
•Žádost Celního úradu Kladno o možnost využití silnice C. 616 (bývala silnice smer
Slaný od križovatky u hrbitova k cerpací stanici) ke kontrole a vážení nákladních
automobilu - rada souhlasí za podmínek, že bude zajištena bezpecnost silnicního
provozu a prizpusobeno dopravní znacení.
.Žádost o udelení licence pro linku zvláštní autobusové dopravy Nelahozeves - Uhy,
Mero CTR - rada žádosti vyhovuje .
•Ukoncení pracovního pomeru vedoucího odboru správy majetku - rada bere na
vedomí, bude vyhlášeno výberové rízení na obsazení této pozice .
•Žádost Ceského zahrádkárského svazu, základní organizace Žižice, o poskytnutí
príspevku - rada nevyhovuje žádosti s ohledem na nedostatek financních prostredku .
•Návrh na rešení stavu správy a údržby objektu sokolovny cp. 370 ve Velvarech rada souhlasí s rešením, které navrhl odbor správy majetku, s vybranými uchazeci
bude uzavrena smlouva na dobru urcitou 12 mesícu .
•Žádost o rozvázání pracovního pomeru tajemnice mestského úradu dohodou - rada
bere na vedomí, bude vyhlášeno výberové rízení.
.Príprava strategického plánu rozvoje mesta - ing. Fiedler, clen mestské rady, zahájí
práce na príprave strategického plánu rozvoje mesta, o postupu prací bude radu
informovat na dalším jednání.
.Žádost o odprodej cásti pozemku C. 322/28 v k. Ú. Velká Bucina - rada prodej
nedoporucuje, protože by byla prerušena prístupová cesta k dalším pozemkum .
•Návrh na odkoupení pozemku c. 1620/6 v k.
doporucuje odkoupení pozemku .

Ú.

Velvary do majetku mesta - rada

•Informace o projektu Komunitní plánování v sociálních službách - rada bere na
vedomí, bude zajišteno personální obsazení (manažer, koordinátor, informatik).
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-Informace o podání žádostí o dotace z Fondu sportu a volného casu Stredoceského
kraje - mesto Velvary požádalo Stredoceský kraj o dotaci na vybudování detského
hrište urceného zejména pro deti predškolního a nižšího školního veku na pozemku za
Panskou hospodou - rada bere na vedomí skutecnost, že projekt byl vypracován a
vcas podán na Krajský úrad Stredoceského kraje.

********************

*******

Podekování

Vážení spoluobcané,
ten cas tak letí. Šestnáct let, skoro dve ste mesícu jste me potkávali na radnici a snažili se
spolecne rešit naše problémy.
Samozrejme, že jsem je rešila ráda a bylo jich mnoho. At to byly osobní problémy, špatný
stav inženýrských sítí, komunikací, stav životního prostredí, zdevastované nájemní byty
nebo kulturní památky apod.
Nekdy to vubec nebylo lehké, chybely financní prostredky, ne vždy byli všichni ti, co o tom
rozhodovali presvedceni, že je to správný krok.
Presto se mi podarilo plno vecí zrealizovat s lidmi, kterým nebyl a není lhostejný život ve
meste. Predevším bych vyjmenovala tyto akce: výstavba vodovodu ve meste a príprava
projektové dokumentace vodovodu ke stavebnímu povolení v mestských cástech (Ješín a
Velká Bucina), oprava kulturních památek, rekonstrukce mestských domu, získání budovy
ZUŠ zpet do majetku mesta od restituenta, kterému byla nemovitost vrácena v restituci,
výstavba tav, revitalizace Malovarského rybníka, porádání koncertu vážné hudby
v restaurovaném sále mestského muzea apod. Není nutné vyjmenovat všechny aktivity,
protože se vždycky na neco zapomene.
Chtela bych touto cestou podekovat tem, kterí se se mnou podíleli na zlepšení našeho
mesta, at už to byli jednotlivci ( bohužel nekterí už nejsou mezi námi), clenové
zastupitelstva, zástupci firem, podniku nebo sponzori.
Nejvetší dík patrí mým pracovníkum z radnice, kterí me podporovali, za trpelivost a dobrou
spolupráci. Muj odchod z radnice je jenom zmenou, kterou si nekterí v tomto období práli.
Presto verím, že i nadále budu pomáhat pri rozvoji našeho mesta v aktivitách, které byly
mým koníckem.
Svému nástupci na míste tajemníka chci poprát dobré nervy, hodne štestí a hlavne hodne
prátel. Verím, že se s ním budete na radnici setkávat tak rádi, jak jste se - aspon doufám·
setkávali se mnou. V nadcházejících svátecních dnech vám preji pohodu a hodne zdraví do
dalších let.
Jaroslava Saifrtová, Dis
tajemnice MeÚ
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Mesto Velvary, námestí Krále Vladislava 1,27324 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz

Oznámení o vyhlášení výberového rízení
Mesto Velvary zastoupené starostkou mesta Ing. Jitkou Linhartovou vyhlašuje v souladu
s § 7 zákona c. 312/2002 Sb., o úrednících územních samosprávných celku, ve znení
pozdejších predpisu, výberové rízení na pozici tajemník mestského úradu.
Druh práce: tajemník mestského úradu
Místo výkonu práce: Mestský úrad ve Velvarech, Velvary, nám. Krále Vladislava 1
Obecné predpoklady podle § 4 zákona c. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která je státním obcanem Ceské republiky, poprípade fyzická osoba,
která je cizím státním obcanem a má v Ceské republice trvalý pobyt
.dosažení veku 18 let
.zpusobilost k právním úkonum
.bezúhonnost
Další požadavky: organizacní schopnosti, orientace v právních predpisech týkajících se
samosprávy a státní správy, uživatelská znalost práce s PC, ridicský prukaz skupiny B,
výhodou je odborná zpusobilost a základní znalost anglického jazyka
Požadované vzdelání: vysokoškolské magisterské nebo bakalárské, príp. vyšší odborné,
ekonomické zamerení
Požadovaná praxe - nejméne tríletá:
• jako vedoucí zamestnanec
• nebo pri výkonu správních cinností v pracovním pomeru k územnímu
samosprávnému celku
• nebo pri výkonu státní správy v pracovním nebo služebním pomeru ke státu
• nebo ve funkci clena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobe
uvolneného pro výkon této funkce
Délka praxe musí být splnena v prubehu predchozích 8 let.
Písemná prihláška musí obsahovat:
~ jméno, príjmení a titul
~ datum a místo narození
~ státní príslušnost
~ místo trvalého pobytu
~ císlo obcanského prukazu
~ cestné prohlášení o splnení predpokladu podle § 5 zákona c. 312/2002 Sb., o
úrednících územních samosprávných celku, ve znení pozdejších predpisu
~ datum a podpis
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Výcet dokladu, které zájemce pripojí k prihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních
zamestnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
cinností
• výpis z evidence Rejstríku trestu ne starší než 3 mesíce
• overená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání

Nástup možný: I. I. 2007

Platové zarazení:

dle právních predpisu platných k 1. 1. 2007.

Lhuta pro podání prihlášky:

11. prosince 2006, 14:00 hodin

Místo a zpusob podání prihlášky: osobne do podatelny mestského úradu nebo poštou v
zalepené obálce oznacené" Výberové rízení - tajemník mestského úradu H.

Adresa pro zaslání prihlášky:
Mesto Velvary, 273 24 Velvary, nám. Krále Vladislava 1

Mesto Velvary si vyhrazuje právo nevybrat žádného z prihlášených uchazecu.

Velvary 24. listopadu 2006

Ing. Jitka Linhartová
starostka mesta
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Upozornení:

Platnost

dálnicních

kupónu

na rok 2006 koncí iiž v prosinci

!!!!

Ministerstvo dopravy upozornuje všechny provozovatele motorových vozidel,
kterí jsou držiteli celorocního kupónu (dálnicní známky) na rok 2006, že
platnost techto kupónu koncí již 31. prosince 2006 .
Rocní kupóny emise 2006 tedy nebudou platit až do konce ledna 2007, jakje
na nich uvedeno.
Tato zmena se týká všech vozidel, vcetne osobních automobilu a vyplývá z § 21 b
novely zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabývá úcinnosti
1. ledna 2007, a kterou se zavádí elektronické mýtné pro nákladní vozidla.
Povinnost platit za užití zpoplatnené pozemní komunikace mají všechna vozidla
(motocykly zpoplatneny nejsou). Vozidla jsou rozdelena do trí hmotnostních
kategorií: s hmotností méne než 3,5 tuny, s hmotností mezi 3,5 a 12 tunami a
poslední skupinou jsou automobily težší než 12 tun - tato skupina bude ovšem
zpoplatnena elektronickým
mýtem.

Typy kupónu
Rocní kupón
(oznacení R)
Mesícní kupón
(oznacení M)

Sedmi denní kupón
(oznacení D)

na r. 2007 a jejich platnost

Platnost je 14 mesícu - tj. 01. 12.2006 - 31. 01. 2008.
Platí v den vyznacený na kupónu a bezprostredne následující
mesíc. Konec platnosti pripadá na den, který se císelne
shoduje se dnem vyznaceným na kupónu. Není-li takový den
v príslušném kalendárním mesíci, pripadne konec platnosti na
jeho poslední den.
Platí v den vyznacený na kupónu a dalších 7 bezprostredne
následujících kalendárních dnu

Ceny kupónu

kategorie

do 3,5 tuny

emise 2007 isou následuiící:
rocní

900 Kc

mesícní
sedmidenní

300 Kc

rocní
nad 3,5 tuny do 12 tun mesícní
sedmi denní
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200 Kc
7000 Kc
1 750 Kc
650 Kc

Informace

pro podnikatele:

4teRIr
.~

CENTRÁLNÍ REGISTRACNÍ MÍSTA - JEDNOMÍSTO,
JEDENFORMULÁR

Od 1. srpna 2006 existuje jednotný kanál pro komunikaci státu s podnikatelem. Na
živnostenských úradech vznikají centrální registracní místa (CRM), která
umožnují prímé provedení nezbytných úkonu tak, aby podnikání mohlo být
zahájeno behem nekolika dní. Klient zde muže zároven pri ohlášení živnosti /podání
žádosti o koncesi! rovnež ucinit oznámení i vuci dalším správním úradum financnímu úradu, správe sociálního zabezpecení, zdravotní pojištovne a úradu
práce. Novela živnostenského zákona (zákon c. 214/2006 Sb.) zavádí pro výše
uvedená oznámení jednotný formulár, (dále jen JRF), který byl vypracován tak, aby
byl co nejprehlednejší. JRF nahrazuje ruzné typy formuláru pro podání, které
podnikatel musel vyplnit pred vstupem do podnikání, ale i behem podnikání, a to na
živnostenském úrade, financním úrade, príslušné správe sociálního pojištení, úradu
práce a zdravotní pojištovne. Požadované náležitostí z jednotlivých úradu se
sjednotily do jednoho formuláre, zprehlednily se pro podnikatele a soucasne se
odstranilo opakované vyplnování totožných, zejména identifikacních údaju na
registracních ci prihlašovacích formulárích urcených pro všechny dotcené orgány.
Prostrednictvím Centrálního registracního místa je možno provést vedle vlastního
oznámení živností také danovou registraci, oznámení Ceské správe sociálního
zabezpecení, úradum práce i príslušné zdravotní pojištovne. Informacní systémy a
databáze jednotlivých úradu jsou postupne propojovány pres Registr
živnostenského podnikání. CRM tak umožní provést registraci podnikatele bez
nutnosti dodávat nekteré doklady, napr. doklady o bezdlužnosti nebo výpis
z rejstríku trestu. Zrízením CRM, která jsou oznacena shora uvedeným logem,
dochází k zjednodušením administrativních postupu pri zahájení a v prubehu
podnikání.
(red.)
**************************

Vážení ctenári,
blíží se konec roku, proto bychom chteli podekovat za spolupráci všem,
kterí svými clánky prispeli do jednotlivých císel Zpravodaje a panu
Saifrtovi za tvorbu titulních stránek.
Vám všem dekujeme za prízen a prejeme krásné prožití svátecních dnu
a hodne zdraví, štestí a spokojenosti v roce 2007.
Redakce
OZNÁMENÍ
VELVARSKÉTRHY SE KONAJÍ DNE 16.PROSINCE 2006
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Mestské muzeum Velvary informuje
ve Velvarechl

I Halloween

Tak nám letos už potretí strašilo ve veži. Nebojte se, nejedná
se o zdraví pracovníku muzea, název "Komu straší ve veži"
nese už tradicní halloweenská výstava v Pražské bráne.
Tématem té letošní bylo "Putování za vodou" a byla zatím
nejbohatší nejen celkovým množstvím detských výrobku a výtvarných prací,
ale i poctem vystavujících. Zúcastnily se jí deti ze ZUŠ Velvary, SEV Javory
Cernuc, ZŠ Velvary ul. Karla Krohna, školní družiny pri ZŠ Velvary, MŠ
Velvary, MŠ Hospozín, Detského domova v Sazené, studenti SOŠ Velvary a
také jednotlivé deti s rodici. Všem za úcast na výstave dekujeme a tešíme se
nashledanou zase príští rok mezi strašidýlky a pavouky v Pražské bráne.
Výstava je tradicne spojena s dalšími akcemi - soutežemi, ukázkami
výukových programu SEV Javory Cernuc a predevším lampiónovým
pruvodem. Letos nám pri lampiónovém pruvodu neprálo pocasí, pul hodiny
pred zacátkem zacalo pršet a voda padala stále víc a víc. Museli jsme
improvizovat a místo cesty ke studánce Svecence se úcastníci prošli
v pláštenkách a se zmoklými lampióny jen okolo školy a Pražské brány.
Deštovou vycházku jsme zakoncili v prostorách muzea, kde na malá
strašidýlka se svetýlky cekalo obcerstvení a drobné odmeny. I pres neprízen
pocasí se zúcastnilo letošního "Halloweenu ve Velvarech" dost rodicu a detí a
organizátori akce / Mestské muzeum Velvary a SEV Javory Cernuc/ jim
touto cestou dekují. Doufáme, že jste si odnesli lepší zážitky než jen rýmu a
príští rok si s námi "stašidlácký" den zopakujete snad už pri lepším pocasí.
Za organizátory
Ing. Jitka Kurková
pracovnice muzea

Zdravotní pOjištovna

METAL-ALIANCE
VÁNOCE

S MET ALKOU

mimorádná vánocní akce na podporu zdraví v období 20.11.-31.12.2006.
Každý nove zaregistrovaný klient bude zarazen do slosování.
Týdenní slosování o ceny:
Permanentka do plaveckého bazému Kralupy nad Vltavou
v hodnote 1 000,- Kc
www.zpma.cz
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II

Velvarské hry

U Malovarského rybníka bylo na státní svátek v sobotu 28. ríjna pekne
rušno. První oficiální rocník Velvarských her, které vyhlásilo sdružení
Natvrdlí, prilákalo predevším rodice s detmi. Rovných ctyricet z nich (tedy
hlavne detí, i když byly i výjimky) soutežilo na ctyrech stanovištích - v hodu
do plechovek, válení drevených sudu, házení do huby panáka a asi
nejoblíbenejší byla opicí dráha. Mimo souteže se skákal panák, kreslilo se
krídami a nebo si deti nechaly namalovat obrázek na oblicej. Jak stálo na
plakátech, kdo prišel s ceskou vlajkou, dostal limonádu nebo pivo zdarma.
Drakiáde sice neprálo pocasí, vítr nefoukal, ale jinak bylo na detské soutežení
hezky. Teprve odpoledne, když zacínaly souteže pro dospelé, zacalo pršet.
Nekolik soutežících preci zustalo a ti se popasovali ve staroceských
disciplínách: Kozinove hodu kládou, Bivojove behu se sudem a Rezácove
rezání klády.
Déšt neodradil ani diváky Filmového okénka. Neprišlo jich príliš mnoho, tak
akorát, aby se polní stan zaplnil. O príjemnou atmosféru se postaraly nejen
proverené filmy - Ropáci a Horí má panenko, ale také horkovzdušná
kamínka, a vrnící kamera "šestnáctka".
Velké díky mestu za zázemí a velvarským hasicum, u kterých jsme mohli
vysušit druhý den stan.
Magdalena Cechlovská
Sdružení Natvrdlí

POZVÁNKA

Školní jídelna Velvary
zve všechny deti s rodici na Mikulášskou besídku,
která se koná v sobotu 2.12.2006 od 15. hodin ve ŠJ Velvary.
Hry, souteže, hudba. Odmeny od MIKULÁ$E, ANDtLA a CERTA.
***********

Nabízímek dlouhodobému pronájmu
garsonku, pokoje - každý s vlastním sociálním zarízením, nebytové prostory
(kanceláre a pod.). Kontakt na tel. 721 551 183 nebo v pracovní dny od 11.00 hod.
v restauraci PARIS.
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(tentokrát

o celostátní souteži Kamarádka

knihovna)

Naše knihovna se prihlásila do celostátní souteže o nejlepší detskou knihovnu
s názvem Kamarádka knihovna, kterou vyhlásil SKIP (svaz knihovníku
a informacních pracovníku. Odborným garantem souteže je Národní knihovna CR
a generálním partnerem je firma 3M.
Nedeláme si velké nadeje, že bychom mohli v konkurenci jiných, mnohem
vetších a renomovanejších knihoven obstát a obsadit první prícky. Ale bereme
naše zapojení do souteže jako zajímavou výzvu i možnost zhodnocení práce
detského oddelení v porovnání s knihovnami, které mají ke své práci podmínky
srovnatelné s našimi.
Organizátori nás ujistili, že se není ceho bát. Nejde o to najít dokonalou
knihovnu, která by splnovala všechna soutežní kritéria, ale takovou, která je svým
detským ctenárum prítelem (KAMARÁDKOU), a kde je spokojenost detí tím
nejduležitejším.
První fáze spocívá v tom, že deti vystavují knihovne vysvedcení. Možnost
vyplnit velice pekný a dobre výtvarne zpracovaný formulár, který je v knihovne
k dispozici, mohou všichni detští návštevníci knihovny bez ohledu na to, zda jsou
registrovanými ctenári ci ne. Každé díte, které vysvedcení vyplní, obdrží
v knihovne drobnou odmenu (originální visacku na kliku detského pokoje). Pocet
a kvalita techto vysvedcení bude základem hodnocení knihovny. Krome prestiže a
výborné príležitosti k propagaci cinnosti detských oddelení mohou ocenené
knihovny získat i nezanedbatelnou financní cástku (1. místo 30.000,- Kc, 2. místo
20.000,- Kc a 3. místo 10.000,- Kc) a navíc bude oceneno nekolik detí, které
knihovne vystaví nejhezcí a nejzajímavejší vysvedcení.
Dalšími kritérii po vyhodnocení odevzdaných vysvedcení, které v prubehu února
posoudí odborná komise, jsou napríklad:
1. Spokojenostdetí s knihovnou
2. Týdenníprovoznídoba oddelenípro deti
3. Procentoregistrovanýchdetskýchctenáruz poctu detí v obci
4. Pocetvýpujcekna 1 registrovanéhoctenáre
5. Pocet kolektivníchakcí pro deti, delšíchnež 30 minut
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6. Pocet stanic verejného internetu, které jsou k dispozici detem
7. Obrat knihovního fondu oddelení pro deti za rok
8. PrÍIustek knihovního fondu oddelení pro deti za rok
9. Webové stránky detské knihovny ajejich kvalita
Do dnešního dne vyplnilo naší knihovne vysvedcení 130 detí. Srdecne zveme
další deti, které by naší knihovne ješte rády vysvedcení vystavily a pomohly jí tak
k dobrému umístení v souteži, aby do naší knihovny zavítaly nejpozdeji do
12. prosince letošního roku.
Zdenka Ortová - knihovnice

Rády bychom poprály všem ctenáru Zpravodaje a zejména všem
návštevníkum naší knihovny vydarený záver letošního roku, príjemné prožití
svátecních dnu a štastné vykrocení do roku príštího.

Zároven dekujeme všem, kdo v letošním roce podporili cinnost naší knihovny.
Všem dárcum, díky jejichž pochopení jsme mohly obdarovat víteze detských
souteží i vedení mesta Velvary za podporu modernizace a zkvalitnení služeb
naší knihovny.
Mimorádný dík patrí panu Pavlu Bakalárovi, který zcela nezištne spravuje
velvarské webové stránky, kde má naše knihovna také svoji rubriku.

Lenka Charvátová a Zdenka Ortová
15
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160 let od narození Karla Krohna - zakladatele hasicu.
Dne 25. ríjna letošního roku uplynulo 160 let od narození významné
osobnosti našeho mesta - Karla Krohna, zakladatele nejstaršího dobrovolného
hasicského sboru v Cechách.

Narodil se v Bratkovicích nedaleko Velvar, v rodine obchodníka dne
25. ríjna 1846. Po prerušení studií odjel do Berlína ke svým obchodním známým a
odtud do Hamburku, kde nastoupil místo v jednom z predních obchodních domu.
Krátce pred svým návratem domu byl v Hamburku svedkem velkého požáru.
Zde obdivoval pohotovost, umení a obratnost, s jakou si pocínali clenové
ochranných sboru. Byl uchvácen a myšlenka vycvicit podobný sbor doma v nem
utkvela natrvalo. Spoluobcanum doma vyprável své zážitky a doporucoval
zrízení takového sboru ve Ve1varech.Vedla ho k tomu i cetnost požáru ve meste a
okolí. V listopadu 1863 byla podána žádost o povolení spolku.
Dne 22. kvetna 1864 byly schváleny stanovy spolku, který se prejmenoval
na Sbor dobrovolných hasicu a tento den se považuje za oficielní datum vzniku
sboru.
Krome funkcionarení ve sboru, se stal ve svých 24 letech námestkem
purkmistra a v podstate vládl celému mestu. Obcané velmi ocenovali jeho prístup
ke spravedlnosti. Karel Krohn byl i jinak verejne cinný. Byl clenem okresního
výboru, okresní školní rady, besedy, sporitelny a záložny. V obecním
zastupitelstvu setrval až do své smrti. Ze svého majetku dokázal podporovat
každou dobrou vec a myšlenku morálne i hmotne. Nedožil se již 50.výrocí
hasicského sboru, nebot l4.února 1913 umírá ve veku nedožitých 67 let.
Krohn si neuvedomoval, že klade základy k mohutné organizaci, které dal do
vínku dobrovolnost. Tím posvetil celé hasicské snažení, tím mu dal vyšší poslání
a opodstatnení.
Jeho památka je nám vzorem a posilou k další práci. Velvarský dobrovolný
hasicský sbor si chrání a pripomíná jeho zásluhy a památku. Podle zakladatele je
pojmenována ulice, kde stojí hasicská zbrojnice. Od roku 1995 je porádána soutež
16

hasicských družstev pod názvem "Memoriál K. Krohna - Dedkiáda". Clenové
rovnež pecují o jeho hrobku na místním hrbitove a o pametní desku z vily
"Grónovka", která je umístena v areálu hasicské zbrojnice.
Zakladatelova prilba a sekyrka jsou uloženy v mestském muzeu.
Libor Šulc
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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CfFKA spol.s r.o.
Železárství a kovovýroba
Nám.Krále Vladislava 8
273 24 Velvary
prijme do kovovýroby :
•
•

Zámecníka/skladníka nebo pracovníka do výroby/skladníka
Obrábece kovu
Požadujeme: - fyzickou zdatnost
- svárecský prukaz na CO výhodou (není podmínka)
- ridicský prukaz skup. B výhodou (není podmínka)
dále prijme :'
•

Asistentku-fakturantku
Požadujeme: - nutná znalost práce na PC
- komunikativnost
ochota ucit se novým vecem

Kontakt :
Aleš Cífka - 602 282 990 Oednatel)
Jaroslav Svoboda - 602 320 823 (vedoucí kovovýroby)
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9vlesto o/e[vary ve spo[upráci
s CRjmsksJ~atoficksJufarností o/e[vary

0/ás srdecne zvou na

který se us!Wtecní v pondefí 25.12.2006 od 16.00 hodin
v ksJstefe sv. 7.(ateriny ve o/e[varech.

rrlarlianyJan 'l(alfus
rrru6Rg - :Mirosfav LaštovRg, Prantišek.(j3í(e~
Soprán Jana 'l(OUCRg
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