Jubilea

Dne 19. září 2007 se dožívá
85 let
naše maminka, babička a prababička
paní LIBUŠE TRNOBRANSKÁ
z Nabdína.
Do dalších let pevné zdraví, pohodu
a hodně životního elánu jí přejí
a za vše děkují
děti Josef a Libuše s rodinami
************

Blahopřejeme

Z jednání městské rady:
1. 8. 2007
•Rada

vzala na vědomí informaci starostky o tom, že město nechá vypracovat
hydrogeologický posudek z důvodu obav některých občanů Velké Bučiny o snížení
hladiny vody v jejich studních při prohloubení městské studny.
•Městský úřad Velvary se v březnu 2006 přihlásil do projektu „Zavádění moderních metod
řízení kvality na úřadech s využitím moderních nástrojů řízení kvality pomocí modelu
CAF pro účely sebehodnocení a zlepšování organizace“. Rada vzala na vědomí
Sebehodnotící zprávu aplikace modelu CAF pro účely sebehodnocení a zlepšování
organizace Městského úřadu Velvary a Akční plán městského úřadu.
•Starostka informovala radu o umístění nových herních prvků ve městě. Byl realizován
projekt dětského hřiště za Panskou hospodou, na které přispěl částkou 50 000,-- Kč
Středočeský kraj. Dva herní prvky byly instalovány v Ješíně a tři herní prvky v parku u
základní školy.
•Rada schválila žádost občanského sdružení Natvrdlí o poskytnutí prostoru areálu
Malovarského rybníka včetně zázemí dne 25. 8. 2007 na uspořádání fotbalového turnaje
Pukavec Cup a hudební zábavy.
15. 8. 2007
•Rada

vzala na vědomí informaci Ing. Kůrkové, pracovnice Městského muzea ve
Velvarech, o stanovisku Ministerstva kultury k ocenění sbírek muzejní povahy.
•Rada souhlasila s objednávkou 50 ks kalendářů města Velvary na rok 2008.
•Rada souhlasila s tím, aby starostka požádala Ministerstvo kultury o zvýšení dotace na
opravu Panské hospody.
•Rada vzala na vědomí informaci o tom, že Středočeský kraj vyhlásil dotační řízení
v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007.
•Starostka informovala radu o plánované rekonstrukci plynovodu v ul. Pražská a K.
Krohna. Z uvedeného důvodu bude od 5. 9. 2007 do 23. 9. 2007 částečně uzavřena ul. K.
Krohna, přičemž bude uzavřen průjezd Pražskou branou (ul. Pražská bude slepá). Provoz
bude řízen světelnou signalizací. Od 24. 9. 2007 do 31. 10. 2007 bude zcela uzavřena ul.
Pražská (vjezd bude omezen pouze pro zásobování). Objízdná trasa povede ulicemi
Čechova, Tyršova, Školní a Chržínská.
•Starostka informovala radu o připravovaných akcích Pukavec Cup, který o. s. Natvrdlí
pořádá dne 25. 8. 2007 v prostorách Malovarského rybníka, a Dny evropského kulturního
dědictví, v rámci kterých je dne 7. a 8. 9. 2007 připraven hudební, filmový a divadelní
festival o. s. Natvrdlí ve dvoře DPS a v areálu Malovarského rybníka, procházka po
velvarských mlýnech a rybnících pořádaná Městským muzeem Velvary a vystoupení
skupiny historického šermu Fortuna.
Ve Velvarech dne 17. 8. 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Vážení občané,
již dříve jsme Vás informovali o chystané rekonstrukci plynovodu v ulicích Pražská a Karla
Krohna. Z důvodu rekonstrukce, která bude probíhat ve dvou etapách ve dnech 5. 9. - 31. 10.
2007, bude omezena doprava v dotčených ulicích.
Ve dnech 5. 9. - 23. 9. 2007 bude částečně uzavřena ulice Karla Krohna. Bude omezena
šířka vozovky, doprava bude střídavě vedena v jednom směru, provoz bude řízen
světelnou signalizací. Pro příjezd do města od Kralup nad Vltavou lze také využít silnici
I/16 (obchvat) a sjezd u místní části Nové Uhy. Pražská brána bude neprůjezdná, vjezd z
náměstí do Pražské ulice bude povolen, ulice bude označena dopravní značkou „slepá
ulice“. Objízdná trasa povede ulicemi Čechova, Tyršova, Školní a Chržínská.
Ve dnech 24. 9. - 31. 10. 2007 bude zcela uzavřena Pražská ulice, bude povolen pouze
vjezd vozidel pro zásobování. Objízdná trasa povede ulicemi Čechova, Tyršova, Školní a
Chržínská. Ulice Karla Krohna již bude průjezdná v obou směrech.
Ve Velvarech dne 17. 8. 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

***************************************************************************
Stalo se ve Velvarech ………
V srpnu firma NEPO instalovala na tři místa ve městě zahradní zařízení pro dětská hřiště (v
parku za Panskou hospodou, v parku za základní školou, v parku v Ješíně). Jedná se o dětské
dřevěné prvky, ekologicky nezávadné, impregnované s jednoduchým designem a
bezpečnostně homologované. Používání těchto prvků je určeno malým dětem, za doprovodu
rodičů a na vlastní nebezpečí.
O prázdninách se ve školských zařízeních pracovalo. V mateřské škole byla vyměněna část
oken na jižní straně budovy. Na budově základní školy byl opraven zbytek severní části
fasády a část fasády směrem k bývalému kinu. Pracovalo se také v mnoha třídách školy. Před
budovou základní školy v ul. K. Krohna bylo opraveno venkovní schodiště a proběhly zde
další opravy. Stavebními úpravami prošel také vnitřek Základní umělecké školy a Školní
jídelny.
V rámci výstavby 31 RD v lokalitě Svatojířské sídliště doznala změn i cesta zvaná „Lísa“,
kterou si občané krátí cestu do Malovarské ulice. Město se dohodlo s firmou IKON Plzeň a
firmou pana Veselého z Velvar a v části cesty, byla položena nová zámková dlažba a osazeny
sloupy veřejného osvětlení.
(zdroj www.velvary.cz)

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 15. ZÁŘÍ 2007

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
VE VELVARECH V SOBOTU
8. ZÁŘÍ 2007

PROGRAM

10:00 – 11:00 hod.

Otevřena Galerie Jiřího Corvina v
děkanství – vstup zdarma.

areálu bývalého

11:00 hod.

Představení Skupiny historického šermu FORTUNA
z Kralup nad Vltavou před radnicí – pozvánka na
odpolední vystoupení.

13:30 hod.

VELVARSKÉ MLÝNY – vycházka s výkladem.
Sraz zájemců před Základní uměleckou školou pod kostelem
sv. Kateřiny.

15:00 hod.

Vystoupení SHŠ FORTUNA na koupališti – vstup zdarma.

9:00–12:00 hod. a 13:00-17:00 hod. je otevřeno městské muzeum k volné
prohlídce stálé historické expozice a výstavy Miloslav Radoměřský: PASTELY
Pořadatelé, Město Velvary a Městské muzeum Velvary, si vyhrazují právo změny programu.

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

SEV Javory Černuc a Městské muzeum Velvary
připravují již tradiční dušičkovou akci

Halloween ve Velvarech,
letos na téma Stará bába čarovala, z bejlí lektvar namíchala.
Jak název napovídá, bude se vše točit kolem léčivých bylinek, koření, čarodějnic, babek
kořenářek a jejich pomocníků.
Součástí akce bude opět výstava strašidel a strašidýlek. Letos nebudeme strašit ve věži
/ Pražské bráně/, ale přesuneme se do areálu volného času a strašidýlka budou
vystavena v Galerii Jiřího Corvina na špejcharu i venku na trávě okolo rybníčku. Pokud se
chcete naší strašidlácké výstavy zúčastnit, noste strašidla a další pohádkovou havěť
všech barev, materiálů i technik do Městského muzea Velvary. Protože bylinky se
sbíraly na lukách, polích, v lese i u vody, není tentokrát strašidlácký okruh omezen.
Prosíme jen o opravdu prostorové výrobky. Výkresy nepřijímáme, nemáme místo pro
jejich vystavení.
Výrobky přijímáme do 25. října 2007.

****
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
Věznice Vinařice
nabízí
zaměstnání s dlouhodobou perspektivou a stabilitou ve státní službě
PŘÍSLUŠNÍK BEZPEČNOSTNÍHO SBORU.
Vhodné pro schopné, flexibilní muže.
Požadujeme: Ukončené SŠ vzdělání /maturita/.
Nástupní plat od 19.240 ,-- Kč
Požadujeme: Ukončené SŠ vzdělání bez maturity.
Nástupní plat od 18 080,-- Kč
Předpoklady: bezúhonnost, svědomitost.
Nabízíme:

Možnost profesního růstu.
Posilovna sauna, výcvik sebeobrany.
Příspěvek na stravu, rekreaci, kulturu.
Sociální výhody služebního poměru.
Dovolená 6 týdnů, možnost ubytování.

Kontakt: VS ČR Věznice Vinařice, Hlavní č. 245, Vinařice u Kladna PSČ 273 07
Personální referát – tel. 312 291 748
e-mail:jcerny@vez.vin.justice.cz

Z redakční pošty:
Poděkování
Ve Zpravodaji č. 8 jste se dočetli o životě v Domově Velvary. Chtěly bychom se připojit a
napsat, jak se žije seniorkám v Domě s pečovatelskou službou ve Velvarech (bývalé faře). No
prostě máme se tady jako v ráji – naše pečovatelka pí Šárka Křtěnová, která je v této funkci
již 12 let, se o nás vzorně stará – od úklidu sociálních a bytových prostor počínaje, až po praní
a žehlení osobního prádla, dále obstarávání nákupů a zajišťování potřebných léků, ale má i
vlídné jednání po citové stránce a udělá si i čas na návštěvu v nemocnici u nemocné klientky,
což blahodárně působí na psychiku člověka.
Ještě jednou bychom touto cestou chtěly také poděkovat Městskému úřadu, který má velkou
zásluhu za náš spokojený pobyt !
Děkují všechny klientky „Pečovatelského domu“
Velvary, Slánská 198
************
Tak zase začala škola …………..
Skončily letní prázdniny a začaly povinnosti školáků od těch nejmenších až po ty větší.
Hlavně, aby všichni žáci, nebo většina měla vždy na školu dobré vzpomínky a scházeli se po
letech na srazech a připomínali si školu i v dospělosti, neboť vzpomínky na mládí či dětství
bývají moc hezké a člověk na to rád vzpomíná. Jako já vzpomínám, že jsem docházel do
školy ve Velvarech od první třídy až po třetí částečně a sice z Bratkovic. To jsme chodili (my
školáci) pěšky v létě i v zimě. V létě to byla procházka příjemná, ale v zimě to bylo horší.
Tohle už dnešní školáci neprožívají, neboť jezdí buď autobusem či vlakem. Ale i tak mám na
školu hezké vzpomínky. Toto přeji všem školáků, aby měli na školu jen pěkné vzpomínky.
Jiří Krejčí
Domov Velvary

Přemyslovská divadelní orba podruhé,
tentokrát ve Slaném
Před rokem se koncem září uskutečnil na Holém vrchu na pomezí Roztok a Únětic první
ročník festivalu divadla, hudby a vůbec kumštu Přemyslovská divadelní orba – čili PřeDivO.
K vidění a slyšení bylo 19 divadelních představení, 7 vystoupení hudebních skupin, 7 dílen
pro malé i velké a také mírně recesistický přemyslovský závod v orbě družstev. Počet diváků
hodně převýšil tisícovku, pořadatelská služba fungovala bez problémů a středočeský hejtman
Petr Bendl určitě nemusel litovat, že nad festivalem převzal záštitu.
Tradice byla založena a sluší se v ní pokračovat. Festival je koncipován jako putovní, bude se
rok od roku stěhovat po území „Přemyslovců“, tedy po oblasti, v níž působí regionální
sdružení (MAS) Přemyslovské střední Čechy. A protože centrem tohoto sdružení je Slaný,
patnáctitisícové město s diváckým zázemím a divadelní tradicí, padla logicky volba místa
druhého ročníku festivalu na něj. Královské město Slaný se stalo po vzájemné dohodě
spolupořadatelem, Středočeský kraj přispěl ze svého dotačního fondu – a tak se čeká už jen na
diváky.
Co jim PřeDivO´07 v týdnu od 21. do 27. září nabídne, najdete na letáku. Většina představení
se uskuteční v Městském divadle Slaný a v Dividýlku, komorní orchestr pozve posluchače do
kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji a druhý koncert (smíšený sbor
Byzantion) vystoupí v obnoveném kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub.
Za pořadatele vás zvou
Vladimír Vytiska, předseda sdružení MAS Přemyslovské střední Čechy
a Pavel Bartoníček, zastupující v tomto sdružení Královské město Slaný

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

CHVÁLA VESNIČANSTVÍ
Měšťáci obyvatele venkova, často posměšně označují jako burany. Nemám jim to
vlastně ani moc za zlé, neboť oni, jak praví bible, nevědí, co činí. Pokusím se vysvětlit, že
podle mne je přezíravost měšťáků v mnoha ohledech neodůvodněná a že život venkovana je
v mnohém ohledu životem lidsky hodnotnějším.
Můj dědeček byl docela obyčejný venkovský člověk. Jeho pohled na svět byl
přímočarý, nekomplikovaný, a pro mě dodnes inspirující. Také jeho základní kriterium
hodnocení lidí a jejich vlastností bylo velice jednoduché: „Jaké hospodářství, takový
hospodář.“ Opravdu jsem se nespletl, neříkal to v opačném pořadí, nepostupoval od
hospodáře k hospodářství. Jeho myšlenkový postup by se dal interpretovat asi takto: „Do
hlavy nikomu nevidíš. Ale když chceš vědět, jaký tam má pořádek, podívej se, jaký pořádek
má ve svých věcech.“
Už jsem si pouhou citací toho dědečkova pravidla znepřátelil spoustu lidí, kteří
vyznávají názor typu: „Pořádek je pouze pro blbce, inteligent se vyzná v jakémkoliv bordelu.“
Chápu, že i bordeláři mají svou ideologii a ani jim ji neberu. Ale mně se plně osvědčilo
dědečkovo kriterium pro posuzování lidí a nevidím žádný důvod od jeho uplatňování
ustupovat.
Jenže na druhou stranu, můj dědeček to měl jednodušší. Žil na vesnici a tam byl
pohled na hospodářství každého ze sousedů každému veřejně přístupný, ať šlo o pohled přes
sousedův plot nebo na jeho pole. Ve městě se tato jednoduchost vytrácí, málokomu a málokdy
se podaří vidět, jaký má kdo pořádek v panelákovém bytu, či dokonce v prádelníku nebo ve
své knihovně. I když z druhé strany – na pracovní stůl svého kolegy, či dokonce šéfa, se
obvykle podívat můžete. Ale stejně se mohou i oni podívat na Váš stůl.
Po létech strávených v různých městech jsem se odstěhoval na vesnici do domu po
dědečkovi a s úžasem pozoruji, že ty jeho starodávné životní pravdy až tak moc nezměnily.
Dokonce je lze aplikovat i v nových podmínkách. Například si všímám, že dnes platí i
moderní varianta dědečkova pravidla: „Jaký řidič, takový člověk.“ Opravdu to zase říkám ve
správném pořadí. Spoustu lidí dnes často poznávám pouze prostřednictvím jejich řidičských
projevů. A u nás na vesnici je silniční provoz tak řídký, že většina projíždějících má pro mě
zcela konkrétní jméno. A tak si mohu udělat poměrně přesný obraz o tom, jak je kdo
ohleduplný, vyrovnaný, tolerantní, kdo má úctu k lidem i k zákonům, a u koho je tomu
naopak.
Jsem tedy podobně jako můj dědeček ve výhodné situaci, když ke stavu v hospodářství
i ke stylu motoristické jízdy mohu většinou přiřadit konkrétního člověka s konkrétním
jménem. Zatímco při cestě do města či po městě pro mě ti slušní a pořádní zůstávají
v nepojmenované anonymitě, stejně jako ti bezohlední a bordeláři.
Dokonce se domnívám, že právě to vědomí, že moji vesničtí sousedé i já se máme
možnost vzájemně pozorovat, je významným korigujícím prvkem chování a morálky.
Sazená, červenec 2007

Ing. Rudolf Votruba
*************************

Protože víme, že mezi čtenáři Zpravodaje z Velvarska je mnoho těch, kteří mají nějaký
osobní vztah k Sazené, chtěli bychom je upozornit na nově koncipované sazenské
internetové stránky www.sazena.cz , kde najdou mnoho informací z minulosti i
současnosti. Textové informace jsou doplněny řadou obrázků, je zde možné hlasovat v
anketě, nebo zaslat svůj názor Obecnímu úřadu či správci stránek. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Ing. Rudolf Votruba

