Jubilea

Dne 31.10. 2007 oslaví své 90. narozeniny
paní Markéta Egermayerová.
Hodně zdraví do dalších let přejí děti a vnoučata s rodinami.
60 let společného života

Dne 28.9. 2007 oslavili diamantové výročí svatby
manželé Milena a František Lundákovi
z Nabdína.
Do dalších let společného života jim přejeme hodně zdraví,
klidu, pohody a spokojenosti v kruhu rodinném.
Děkujeme za jejich lásku a péči
děti
František, Naďa a Milena s rodinami.
***

Dne 11.10. 2007 oslaví 60 let společného života
manželé Miluše a Václav Böhmovi
z Velké Bučiny.
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví a spokojenosti
přejí
syn a dcery s rodinami
vnoučata s rodinami
Aneta, Adam, Anetka, Terezka a Péťa pravnoučata.

Blahopřejeme

Každý, kdo v rozmezí let 1970 – 2000 navštívil alespoň jedinkrát
velvarskou knihovnu, se zde setkal s knihovnicí paní Věrou Císařovskou. Tak
jsem ji poznala i já, ještě jako školačka a začínající čtenářka. Určitě mě v tu dobu
ani ve snu nenapadlo, že se naše cesty za pár let profesně i lidsky spojí.
Paní Císařovská mi byla sedm let vedoucí, knihovnickou kolegyní a časem i
blízkou přítelkyní.
Vzpomínám na příhodu, kterou mi kdysi vyprávěla. Jedno pěkné nedělní
odpoledne si vyšla s rodinou, v té době byly jejich děti ještě malé, na příjemnou
vycházku na Radovič. Asi v polovině cesty je dohnal osobní automobil. Seděla v
něm zoufalá matka, jejíž dcera – vysokoškolačka - potřebovala nutně odbornou
literaturu ke svému studiu a vzpomněla si na to, až těsně před odjezdem na kolej.
A tak skončila rodinná vycházka, která zpočátku vypadala tolik slibně.
Paní Císařovská odjela do knihovny a po zbytek nedělního odpoledne ochotně
vyhledávala požadované knihy.
Tato příhoda ji, coby knihovnici, charakterizuje naprosto přesně. Paní
Císařovská byla svému povolání zcela oddána a čtenáři ji měli rádi. Často jí
svěřovali i své osobní problémy, radosti a stesky. Byla jim vnímavým a citlivým
posluchačem a jejich důvěru nikdy nezklamala. Mimořádné pochopení měla
zvláště pro starší, osamělé čtenáře, kteří brali návštěvu knihovny jako malou
společenskou událost a zůstávali zde na pár slov i poté, co již měli novou porci
vybrané literatury dávno v tašce.
Sama paní Císařovská byla náruživou čtenářkou, a tak jsme mohly zůstat v
častém kontaktu i poté, co po třiceti letech knihovnické služby odešla v roce 2000
do důchodu a do velvarské knihovny chodila již jen jako zákaznice.
Je pro mě nesmírně obtížné psát o paní Věře Císařovské v minulém čase.
Odešla příliš, příliš brzy. Její přátelství mi už navždy bude chybět.
Zdeňka Ortová

Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění ve městě od posledního zasedání zastupitelstva, tj.
od poloviny června 2007, do dnešního dne.
Z větších akcí odboru správy majetku jmenuji realizaci I. etapy opravy střechy zdravotního
střediska, rekonstrukci prostor po bývalé prodejně hraček v Pražské ulici, I. etapu
rekonstrukce průjezdu budovy městského muzea v Pražské ulici, nátěry dveří a opravu klenby
v budově radnice, výměnu oken ve dvou domech a rekonstrukci ústředního vytápění ve dvou
bytech. V Ješíně byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení, byl vybudován nový
chodník v části tzv. „Lísy“. V nejbližší době budou zahájeny práce na opravě části ulice
Nábřeží v blízkosti hokejového hřiště.
V těchto dnech probíhá rekonstrukce plynovodu v ulici Karla Krohna, v nejbližší době bude
zahájena rekonstrukce plynovodu v Pražské ulici. Doprava v ulici Karla Krohna je řízena
světelnou signalizací, průjezd Pražskou bránou je uzavřen. Našli se však neukáznění
motorkáři, kteří projíždějí fortnou a jízdou po chodníku ohrožují bezpečnost chodců. Požádala
jsem místní oddělení Policie ČR, aby zasáhli. Rychlá jízda vozidel při průjezdu městem je
dlouholetým problémem města. Protože Policie ČR nám v tomto směru nevychází vstříc,
chceme v oblasti měření rychlosti vozidel navázat spolupráci s Obecní policií Koleč.
Na začátku školního roku jsme slavnostně otevřeli dětské hřiště, které jsme vybudovali v
prostoru za Panskou hospodou s finančním příspěvkem 50 tis. Kč z Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje. Kromě toho jsme osadili další 3 herní prvky pro děti do parku u
školy a 2 herní prvky do Ješína. Velmi nás těší zájem dětí a rodičů a jejich pochvala. Bohužel
musím konstatovat, že již došlo k poškození některých prvků.
Snažíme se postupně oživit město v letním období květinovou výzdobou. Rozkvetlá okna
radnice a květinová výsadba v keramických nádobách přitahují pozornost nejen občanů
města, ale bohužel také vandalů, kteří včera ve večerních hodinách vytrhali a rozdupali
květiny vysázené v nádobách před radnicí.
V minulých letech jsme z rozpočtu města částečně hradili provoz autobusové dopravy. Po
jednáních s odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje se nám podařilo přenést
závazek za základní dopravní obslužnost na Středočeský kraj, tím ušetříme více než 130 tis.
Kč ročně z městského rozpočtu.
V srpnu 2006 došlo při výboji způsobeném bleskem ke zničení telefonní ústředny na
městském úřadu. V minulém týdnu jsme pořídili novou ústřednu. Tato digitální ústředna
umožňuje telefonické spojení s jednotlivými úředníky bez nutnosti volání přes spojovatelku.
Seznam všech telefonních linek bude zveřejněn v říjnovém Zpravodaji a na webových
stránkách města Velvary.
Chtěli jsme zlepšit informování občanů tím, že budeme informace o aktuálním dění ve městě
sdělovat pomocí SMS. Do dnešního dne se k využití této služby přihlásilo pouze 21 občanů.
Zvláštní propagační kampaň proběhla v Ješíně, kde není již několik let funkční městský
rozhlas, na základě této kampaně se přihlásili pouze 2 občané. Zkušební provoz probíhá do
konce letošního roku, všichni občané mají ještě možnost se přihlásit. Po skončení roku
vyhodnotíme účinnost této formy předávání informací a posoudíme, zda tuto službu nabízet
občanům i v dalším období.

Jak už jsem Vás dříve informovala, v letošním roce připravujeme projekty na velké investiční
akce, které nás v budoucnu čekají. V těchto dnech již Státní fond životního prostředí přijímá
první žádosti o dotace z operačního programu Životní prostředí. Podmínky v této první výzvě
byly nastaveny tak, že o dotaci žádat nemůžeme. Máme sice připraveny projekty na výstavbu
vodovodu v Ješíně a na Velké Bučině, ale podmínkou pro výstavbu vodovodu je současná a
souběžná výstavba kanalizace. Projektová dokumentace na vybudování kanalizace v těchto
částech se v současné době zpracovává. Jediný projekt na kanalizaci, který je připraven, je
kanalizace v Malovarské ulici. Ani na tuto akci nemůžeme v rámci první výzvy žádat o dotaci,
protože minimální výše uznatelných výdajů je 5 mil. Kč a odhadované náklady na výstavbu
této části kanalizace jsou „pouze“ 4,7 mil. Kč. Další výzva z operačního programu Životní
prostředí má být vyhlášena v závěru roku 2007.
Projekt kulturního a sportovního centra, které by mělo vzniknout přestavbou a dostavbou
bývalého kina, sokolovny a školního hřiště, je připraven k zahájení územního řízení. Očekává
se, že první výzva z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy v oblasti
podpory 3.3 Rozvoj venkova bude vyhlášena začátkem roku 2008.
Na minulém zasedání zastupitelstva jsem Vás informovala o statickém narušení budovy
Panské hospody. Statik konstatoval velmi závažné až havarijní narušení krovové a stropní
konstrukce prvního patra, jež se v hlavním křídle nacházejí na pokraji nosné způsobilosti. Na
základě statického posudku bylo nutno přistoupit k opravě co nejdříve. Vyhlásili jsme
výběrové řízení, při němž byla vybrána firma FAJSTAVR, s. r. o.. Předpokládané náklady na
opravu krovu a střechy přesáhnou 4,6 mil. Kč. Tato částka významně překračuje možnosti
našeho rozpočtu, proto jsme požádali Ministerstvo kultury o zvýšení dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ministerstvo
naší žádosti vyhovělo a původně schválenou dotaci nám významně zvýšilo. Stejnou částku
však musíme vynaložit i z rozpočtu města. V letošním roce se nepodaří rekonstrukci dokončit,
pro příští rok bude třeba v rozpočtu vyčlenit cca 1,3 mil. Kč.
Průjezd těžkých nákladních automobilů v těsné blízkosti obytných domů je velkým
problémem našeho města. Jediným řešením tohoto problému je vybudování přeložky silnice
II/240 od Černuce na silnici I/16 (obchvat Velvar). Již dříve jsem Vás informovala o tom, že
jsme požádali Středočeský kraj o co nejrychlejší realizaci této stavby. Dostali jsme se o krok
dál: v červenci proběhlo výběrové řízení na projektanta stavby a již v minulém týdnu
proběhla první schůzka s projektantem. Práce na projektu potrvají přibližně 1 rok. O tom, kdy
by mohla být stavba zahájena, bych pouze spekulovala. Naše přání by bylo zahájit stavbu v
roce 2009.
V letošním roce jsme v rozpočtu města vyčlenili Kč 20 000,-- na opravu fasády na kapličce na
Velké Bučině, dalších cca 10 tis. Kč mezi sebou vybrali občané Velké Bučiny. Ukázalo se
však, že stav kapličky je mnohem horší, než jsme předpokládali, je staticky narušená a oprava
bude mnohem nákladnější. V současné době máme hotový projekt vypracovaný na základě
statického posudku a může začít první etapa, při které bude sejmut krov, provedeno ztužení
zdiva a zhotovena nová konstrukce krovu. Ve druhé etapě, která proběhne v příštím roce, bude
provedena fasáda.
V nedávné době mě kontaktoval soukromý investor, který má záměr vybudovat v okolí Prahy
Rezidenci pro seniory. V našem městě by záměru investora nejvíce vyhovoval pozemek
bývalého hokejového hřiště, podle zpracovatele územního plánu by tento záměr byl v souladu
s územním plánem. Investor o odprodej pozemku dosud nepožádal.

Po prázdninách se slibně rozjíždí kulturní život ve městě. V rámci tradičních Dnů evropského
kulturního dědictví připravili pracovníci Městského muzea ve Velvarech program na sobotu
8. září (vycházka na téma Velvarské rybníky a mlýny, vystoupení skupiny historického šermu
Fortuna), tento program se prolínal s festivalem Natvrdel, který připravilo občanské sdružení
Natvrdlí (2 filmová představení, koncert, divadlo, kejklířské vystoupení, výtvarné dílny pro
děti).
V neděli 16. září se konal další ze 4 koncertů vážné hudby pořádaných v rámci festivalu
Dvořákovy Velvary. Občanské sdružení Natvrdlí uspořádalo 25. srpna fotbalový turnaj
Pukavec cup, účastníci akce i pořadatelé byli s průběhem velmi spokojeni. Sbor
dobrovolných hasičů uspořádal tradiční Dědkiádu, v obou soutěžních kategoriích zvítězila
velvarská družstva.
Na závěr mi dovolte, abych Vás informovala o připravovaných akcích: Rodičovský klub
Vajíčko zahájil své pravidelné i nepravidelné akce pro rodiče s dětmi, Městské muzeum
Velvary pro Vás připravuje nejen zajímavé výstavy, ale i akce pořádané ve spolupráci se
střediskem ekologické výchovy Javory a s občanským sdružením Natvrdlí. Pro letošní rok pro
Vás připravujeme netradiční vánoční koncert, tentokrát v country stylu, a to vystoupení
skupiny Poutníci, které se bude konat v sále ZUŠ dne 13. prosince 2007.
Ve Velvarech dne 25. září 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

UPOZORNĚNÍ
Povinná výměna občanských průkazů
Podle Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou občané ČR povinni do konce roku 2007 provést
výměnu občanských průkazů vydaných do 31.12.1998. Žádost o vydání nového občanského
průkazu musí být podána nejpozději do 30. listopadu 2007. Za nesplnění této povinnosti
hrozí pokuta.
O výměnu nemusí žádat občané narození před 1. lednem 1936, pokud v jejich současném
dokladu není doba platnosti vyznačena a omezena konkrétním datem.
Povinná výměna řidičských průkazů
Držitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1. června 1964 do 31. prosince 1993
mají povinnost vyměnit tyto staré doklady za nové nejpozději do konce roku 2007

Poplatek na rok 2007
Za služby spojené s pronájmem hrobových míst na hřbitově ve Velvarech byl pro letošní rok
odsouhlasen poplatek ve výši 150,-- Kč. Poplatek lze uhradit v hotovosti, složenkou či
převodem do 31.12.2007.

O z n á m e n í o změně telefonních čísel na MěÚ Velvary
V souvislosti s přechodem na novou digitální ústřednu oznamujeme všem občanům změnu
telefonního spojení do budovy Městského úřadu ve Velvarech.
spojovatelka

315 617 001

provolba
fax
starostka

315 617 0xx
315 617 000
315 761 023

e-mail
URL

mestovelvary@iol.cz
http://www.velvary.cz

***************
Provolba jednotlivých pracovníků 315 617 . . .
Ing. Jitka Linhartová
Mgr. Ivan Kurz
Ing. Radek Moulis

starostka
místostarosta
tajemník

002
099
009

ODBOR FINANČNĚ SPRÁVNÍ
Ing. Marie Chejnovská
ved. odboru
Marta Holá
matrika
Lenka Rohanová
inform. + evidence obyvatel
Libuše Pamětická
účtárna
Lenka Podivínská
účtárna
Jitka Urbánková
soc. agenda
Marcela Hirmerová
OP, cestovní pasy

004
003
001
006
005
007
008

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jan Bernášek
ved. odboru
Dana Růžková
referent
Martina Protivová
referent
Edita Sedláčková
referent

095
097
096
097

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Libor Šulc
ved. odboru
Blanka Mittelbachová
byty a nebyt. prostory
Eva Vidimová
přestupky, Zpravodaj
Jiřina Řenčová
hřbitov

091
092
093
094

Přestože stávající telefonní čísla 315 761 015 a 315 761 350 /stavební úřad/ zůstávají po
omezenou dobu ještě v platnosti, doporučujeme používat nová spojení.

Sběr odpadů

Sběr drobných nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 20. října 2007.
Sběr objemných odpadů a železného šrotu se uskuteční v sobotu dne 27. října 2007.
Časový rozpis je uveden na příslušných letáčcích.
Konec letního času

V neděli 28. října 2007 se hodiny posunou o jednu hodinu nazpět (ze 3:00 na
Středoevropský čas bude opět platit do konce března příštího roku.

2:00).

Ceny dálničních známek pro rok 2008 se zvyšují
Kupon R (roční)
vozidla do 3,5 tuny:
vozy od 3,5 do 12 tun:

1 000,-- Kč
8 000,-- Kč

Kupon M (měsíční)
vozidla do 3,5 tuny
vozidla nad 3,5 tuny

330,-- Kč
2 000,-- Kč

Kupon D (sedmidenní)
vozidla do 3,5 tuny
vozidla nad 3,5 tuny

220,-- Kč
750,-- Kč

Sazby mýtného by se v příštím roce měnit neměly.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma POMAR CZ s.r.o. (www.pomar.cz) přijme do výrobního závodu v
Hospozíně svářeče, potrubáře, přípraváře, zámečníky a další profese. Možnost
zaškolení (rekvalifikace). Nabízíme možnost nadprůměrného výdělku, teplé obědy
s příspěvkem, 13. plat, pravidelný platový růst, zajímavou / pestrou práci na
zahraničních i tuzemských zakázkách. Požadujeme solidní přístup k úkolům,
zodpovědnost. Kontaktní osoba p. Chmel 606 810 041 nebo p. Ježek 723 569 375,
případně e-mail pomar@pomar.cz.

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 20. ŘÍJNA 2007

se sídlem Velvary 420, PSČ 273 24, IČO 496 84 442
zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11701

nabízí k okamžitému nástupu zaměstnání na těchto pracovních pozicích:

• Dělník výroby neželezných kovů

Požadujeme:
o Vyučení v jakémkoli technickém oboru
o Spolehlivost, svědomitost, aktivní a samostatný přístup k práci
o Dobrý zdravotní stav a schopnost pracovat ve směnném provozu podmínkou
(provoz třísměnný, či nepřetržitý)
o Průkaz jeřábnický, průkaz řidiče motorového vozíku – velkou výhodou

• Provozní elektrikář

Požadujeme:
o SŠ, či vyučení v elektro oboru s praxí
o § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění – podmínkou
o Spolehlivost, svědomitost, aktivní a samostatný přístup k práci
o Dobrý zdravotní stav a schopnost pracovat ve směnném provozu podmínkou
(provoz nepřetržitý)

Nabízíme:
o
o
o
o
o

Práci v perspektivní společnosti a kolektivu spolupracovníků
Motivační odměnu
U spolehlivých dělníků i techniků trvalé zaměstnání
5 týdnů dovolené, penzijní pojištění, 13. plat
Možnost stravování v areálu firmy

V případě Vašeho zájmu kontaktujte firmu některým z níže uvedených způsobů:
METAL TRADE COMAX, a.s.
JUDr. Blanka Vaigeltová
273 24 Velvary 420

nebo e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz

Případné dotazy Vám zodpoví pí. Vaigeltová na těchto telefonních číslech:
• 315 730 201, či 724 146 998

PRODÁM velmi zachovalé pianino. Telefon 315 761 086

První den ve škole
3. září začal první školní rok novým prvňáčkům. Na tento slavnostní den jsme se i my,
učitelky 1. tříd, pečlivě připravovaly. Kromě vyzdobených tříd a chodeb jsme připravily pro
děti zbrusu nové učebnice a pracovní sešity.
Letos se prvňáčkové začnou učit podle nového školního vzdělávacího programu, který pro
ně připravili učitelé naší školy. Novým předmětem v tomto programu je dramatická výchova.
Prvňáčkové a jejich rodiče svůj 1. den ve škole nepodcenili. Děti, slavnostně oblečené,
přišly s krásnými taškami na zádech. Po přivítání dětí třídními učitelkami přišla prvňáky
pozdravit s dárečkem také paní starostka ing. Linhartová. Žádný z nových žáků neplakal, ba
dokonce se děti naučily nové básničce. Šlo jim to skvěle! Přejeme jim a jistě i vy ostatní, aby
děti na svá školní léta vzpomínaly v dobrém.
Mgr. Jitka Kolínková
Mgr. Iva Maňáková
(třídní učitelky 1. tříd)
************************************************

OBECNÍ ÚŘAD UHY se sídlem Uhy 31,
273 24 Velvary, IČO 235067
n a b í z í k pronájmu
prostory RESTAURACE v Uhách
• Jedná se o objekt na velmi atraktivním místě obce Uhy stavebně spojený
s obecním sálem vybaveným k pořádání různých společenských akcí
• V blízkosti restaurace se nachází ubytovna OÚ Uhy, obcí prochází silnice
1. třídy
• Zahájení pronájmu – leden 2008
•

Cena pronájmu bude stanovena dohodou, očekáváme seriozní nabídky,
dobrou spolupráci a korektní jednání

• Zájemci, hlaste se v pracovní době na telefonním čísle OÚ Uhy
315 761 016, či kdykoli na čísle 724 146 998
•

Po úvodních kontaktech se uskuteční osobní pohovor se zájemci v úředních
hodinách OÚ Uhy, tedy: každé pondělí: (18 – 20 hodin), a to po předchozí
dohodě.

TOM SEV Javory Černuc a Městské muzeum Velvary
pořádají

Halloween ve Velvarech,
letos na téma
Stará bába čarovala,
z bejlí lektvar namíchala.
27. října 2007 od 18.00 hod.
Program:
Lampiónový průvod s překvapením
Vycházíme z Třebízského náměstí pod kostelem sv. Kateřiny.
Přijďte s lampiónem a ve strašidlácké masce, na konci se bude
volit nejhezčí strašidlo, čarodějnice či jiná pohádková bytost.
Na špejchaře straší- výstava strašidel v Galerii Jiřího Corvina
i venku v areálu
Čarodějné býlí- program TOM SEV Javory Černuc
Volba nejhezčí strašidlácké masky, občerstvení
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. 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.
.

Pořadatelé si vyhrazují změnu programu při mimořádně nepříznivém počasí.

Městské muzeum vyhlašuje výsledky soutěže „O nejhezčí perník“.
Soutěž vyhlásilo muzeum v květnu 2007 u příležitosti oslav 525. výročí povýšení Velvar na
město a dodané perníčky byly součástí výstavy „Perníkové Velvary“ v Galerii Jiřího Corvina.
O vítězi soutěže tentokrát nerozhodovala porota, ale návštěvníci výstavy, kteří si krásné a
voňavé výrobky mohli prohlédnout v prostorách starobylého špejcharu až do poloviny září
2007.
Přestože se soutěže zúčastnilo málo perníkářů, množstvím, krásou i vůní svých výrobků
vytvořili velice pěknou výstavu. Za účast děkujeme paní Jaroslavě Pohlenové z Kladna,
Jaroslavě Fundákové z Velké Bučiny, Radce Klímové z Černuce, Tereze Husákové
z Roudnice nad Labem, Michaele Kuptíkové se synem Kryštofem a paní Wolákovou a
dětským kolektivům z MŠ Černuc, ZŠ Kmetiněves a TOM SEV Javory Černuc.
V kategorii dospělí zvítězila Radka Klímová z Černuce se souborem perníků s velvarskými i
lidovými motivy.
V kategorii dospělí s dětmi získal ocenění malý kolektiv ve složení paní Woláková a
Michaela Kuptíková se synem Kryštofem z Velvar za perníkovou Pražskou bránu.
Kategorie děti a mládež má dva vítěze, MŠ Černuc se souborem perníkových zvířátek a
dalších drobných tvarů a ZŠ Kmetiněves vystavující perníkové Velvary i s truhlou
pověstných tolarů – oba kolektivy získaly od návštěvníků stejný počet hlasů.
Ceny budou vítězům předány 27. října 2007 v areálu bývalého děkanství při akci Halloween
ve Velvarech cca v 18.30 / po ukončení lampiónového průvodu/.
Za Městské muzeum Velvary
Ing. Jitka Kůrková
*************************************************************

Pozvánky
Městské muzeum Velvary zve na prodejní výstavu

Miloslav Radoměřský – PASTELY
Výstava potrvá do 28.10.2007.
***
Základní škola Velvary, Školní 269, tel. č. 315 761 060, mobil 739040121
zve předškoláčky a jejich rodiče
do klubu

„Předškolák“ aneb „hrajeme si na školu“.
První schůzka proběhne dne 16. října 2007 ve 14:30 hodin v tělocvičně školy
(zde se dozvíte další informace).
***
Občanské sdružení NATVRDLÍ pořádá v neděli 28. října od 15 hodin
v areálu Malovarského rybníka

VELVARSKÉ HRY
Drakiáda, dětské a dospělácké soutěže, slavnostní přetahování a posezení u táboráku
(buřty s sebou).

Z nabídky akcí KD VLTAVA Kralupy nad Vltavou ŘÍJEN-PROSINEC 2007
TANEC A SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4.10. a 8.11. – pro všechny, co rádi tančí. TANČÍRNA.Vstupné 60,-- Kč/ pár 100,-- Kč.
Večery slovem provází taneční mistr Tomáš Mikulský.V sobotu 15.12. ples do 02.00 hod.
POHÁDKY PRO DĚTI
Cyklus pohádek pro rodiče a děti Z POHÁDKY DO POHÁDKY:
sobota 6.10. v 15.00
Zázračný pramínek
sobota 20.10. v 15.00 Princezna a loupežníci
sobota 10.11. v 15.00 Sněhurka a sedm trpaslíků
sobota 24.11. v 10.00 Pasáček vepřů - (toto představení je mimořádně od 10 hod. !!!)
sobota 8.12. v 15.00
Kocour v botách
Vstupné na každé představení je 50,-- Kč
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
středa 10.10.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ – lidová opereta Járy Beneše
v 16.00
V hlavní roli Josef Zíma a další herci a zpěváci HD v Karlíně.
Určeno pro seniory (ale nejen pro ně !!) Vstupné 50,-- Kč
úterý 16.10.
v 19.30

Joe Orton: ČISTÁ KOŘIST
Anglická detektivní komedie o jedné z variant, jak rychle zbohatnout.
Režie: Václav Postránecký
190,-- Kč/důchod. 170,-- Kč

úterý 13.11.
v 19.30

Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy:
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY. Čtyři podoby lásky, čtyři
pohledy do světa zamilovaných, podvádějících i podváděných.
Režie: Jan Kačer
190,-- Kč/důchod. 170,-- Kč

čtvrtek 6.12.
V 19.30

Robert Thomas: VRAŽEDNÉ DĚDICTVÍ ANEB BASTARDI
Skvělá komedie v hlavní roli s Pavlem Trávníčkem.
Režie: Pavel Trávníček
190,-- Kč/důchod. 170,-- Kč

KONCERTY
čtvrtek 11.10. v 19.30

„Z české klasiky“ – Mezinárodní festival melodramu – 10. ročník
Kralupy n.Vlt. Účinkují: Bořivoj Navrátil, Carmen Mayerová,
Petr Kostka, Miroslav Sekera – klavír
Průvodní slovo: Věra Šustíková
čtvrtek 25.10. v 19.30 Čeněk Pavlík – housle, Ivan Klánský – klavír
program: G. F. Händel, L. van Beethoven, C. Franck, P. de Sarasate
čtvrtek 15.11. v 19.30 Panochovo kvarteto
program: A. Dvořák, L. Janáček, L. van Beethoven
čtvrtek 13.12. v 19.30 Vánoční koncert – Dobrý večer Quintet
neděle 16.12. v 18.00 Vánoční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje a
Dvořákova komorního sboru v kralupském kostele
Koncert duchovních skladeb a písní.
Cena jednotlivé vstupenky 100,--Kč / důchodci, děti a studenti 75,--Kč
Cena abonentky na celý cyklus – září – květen je 400,-- Kč, důchodci, děti a studenti 250,-Kč. Na všechny koncerty konané v KD Vltava platí abonentky, na koncerty v kostele včetně
koncertního melodramu 11.10. mají držitelé abonentek vstup zdarma, pro ostatní je vstupné
60,-- Kč.

pátek 19.10. ve 20.00 Koncert rockové skupiny Psí vojáci
150,-- Kč
úterý 30.10. v 19.30 Koncert country skupiny Rangers band
150,-- Kč
úterý 20.11. v 19.30 Koncert folkové skupiny Žalman a spol. – k výročí skupiny 150,-Kč
CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY na malém sále
15.10. Na kole všemi kontinenty – cestovatelé Lucie Kovaříková a Michal Jon
5.11. Neuvěřitelná Indie I. – cestovatel Ondřej Valášek
3.12. Nepál – cestovatel Červinka
Přednášky jsou doplněny promítáním diapozitivů přes dataprojektor nebo diaprojektor. 40,-Kč
Více informací na www.kass.kralupy.cz. Vstupenky osobně v předprodeji v kanceláři KaSS
nebo telefonicky na čísle 315 727 827 nebo e-mailem : kass@kralupy.cz
**********************************************
Z redakční pošty:
Kéž lavičko, kéž bys promluvila …….
Laviček máme po městě dost, nejvíce na náměstí, či též v parku. Na náměstí jsou dosti odolné
něco vydrží a v parku nad školou musí vydržet více. A to nejen od mládeže. Mládež si zde
zvykla sedět na opěradle laviček, aj na hřišti (školním), kde je lavička (jedna) už jen kostrou
bez výplně. A další taková je u kina. Máme ve městě i jednu lavičku úplně vytrženou ze
země, víte kde? Pod Slovanem. Zkrátka lavičky u nás ve Velvarech dost zkusí a kdyby mohly
mluvit, to bychom slyšeli stížností a dost by bylo těch, co by červenalo studem.
Takže, kdo odpočívá na našich lavičkách – polepší se?
Jiří Krejčí
Domov Velvary
********************************************

Dědkiáda 2007.
V sobotu 15.září se uskutečnil již 13.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2007. Jednalo se
o soutěž starších pánů nad 35 let v požárním útoku na vodu. Letošní novinkou byla druhá,
otevřená, kategorie hasičů bez omezení věku. Soutěž je každoročně doplňována výstavou
hasičské techniky. Letošní ročník byl na tuto moderní techniku chudší v důsledku velkého
požáru v Kaučuku Kralupy, odkud měla další technika i soutěžní družstva přijet. Nicméně
vystavěná technika z a.s. ČEPRO a podniku Autoškoda Mladá Boleslav byla oživením
hasičského dopoledne v areálu Malovarského rybníka, který navštívila řada diváků.
V kategorii „Dědkiáda“ startovalo celkem 8 družstev – výsledky:
1.místo SDH Velvary 87 časem 36,22 sek (nový rekord soutěže)
2.
SDH Úžice
38,89
3.
SDH Hrobce (LT)
39,72
4.
SDH Lhota
43,05
5.
SDH Velvary
43,56
6.
SDH Libčice n/Vlt.
44,87
7.
SDH Hostouň
78,49
8.
SDH Hřebeč
81,12
Nejstarším závodníkem byl po šesté za sebou vyhlášen Jaroslav Mostek z Libčic nad/Vlt. – 76
let a nejstarším družstvem opět Libčice nad/Vltavou – průměr na člena 55 let.
Do nově zařazené kategorie bez omezení věku o pohár starosty SDH Velvary se přihlásila
pouze 4 družstva a první dvě místa obsadila domácí družstva Velvar:
1. místo SDH Velvary A čas 35,53 sec.
2.
SDH Velvary B
35,78
3.
SDH Hrobce (LT)
36,52
4.
SDH Minice
54,45
Odpoledne po soutěži se neslo v hodnocení výsledků, zpěvu při kytaře a dobrého jídla a pití.
Je nutné poděkovat sponzorům soutěže, Městu Velvary a technické četě města za vzornou
přípravu areálu rybníka.
Pyrocar 2007
Týden předtím 8.září se náš sbor zúčastnil s vozidlem CAS 25 LIAZ celostátního setkání
strojníků a hasičské techniky PYROCAR 2007 a to na letišti v Přibyslavi. Celkem zde bylo
vystaveno kolem 330 vozidel všech typů, zejména zásahových. Účelem bylo setkání
hasičských sborů, strojníků a techniky a předání zkušeností. Setkání se vyznačovalo i
bohatým doprovodným programem.
Za SDH Velvary – Libor Šulc
**************************************************************

KOUPÍM malý byt ve Velvarech pro jednu osobu. Cena do 600 000,-- Kč.
Tel. 737 412 097.

Největší touha každého muže
Když jsem mé ženě sdělil, že k narozeninám si chci dopřát to, co je největší touhou
každého opravdového muže, nebyl jsem si zcela jist její reakcí. Reagovala ale naprosto klidně
a věcně. Zeptala se, kde tu záležitost chci realizovat a kolik to bude stát. Protože jsem měl věc
již samozřejmě do detailů promyšlenou, mohl jsem odpovědět okamžitě. Realizace proběhne
v našem domku a celkové náklady by neměly přesáhnout dva tisíce. Tato odpověď mou ženu
viditelně zcela uspokojila, neboť, i když to nahlas neřekla, nedovedla si v uvedeném rozsahu
nákladů představit ani kyprou blondýnku, ani vášnivou brunetu.
Skutečnost však je zcela prozaická. Toužil jsem po vybudování pisoáru. Opravdu, i
když je to možná k neuvěření, po tomto zařízení skutečně touží každý opravdový muž. Neboť
mužové mají nejen svoje dny, ale také chtějí svou mužskou potřebu vykonávat důstojným
způsobem a to je vstoje. Jsou známy případy, kdy manželky své muže a syny ponižují tím, že
je nutí, aby tuto intimní činnost vykonávali v poloze vsedě, která je pro muže v této situaci
zcela degradující. Obvykle při tom argumentují možností znečistění okolí záchodové mísy, či
dokonce neestetičností zvuku moči dopadající z výšky.
Viděl jsem snad stovky obrázků a projektů domácího sociálního zařízení, ale ani na
jednom se nevyskytoval pisoár! A přitom ženy si snadno a často samy pro sebe vymáhají
takové libůstky, jako je například bidet. Neuvědomují si, že ignorováním mužských práv
vlastně škodí samy sobě. Proč asi muži tak rádi chodí do práce, když je práce vůbec nebaví?
Proč chodí rádi a často do hospod, když jim vlastně pivo ani moc nechutná? Odpověď je až
neuvěřitelně jednoduchá. V práci i hospodě mají muži možnost svou mužskou potřebu
vykonávat bez šikanování zcela důstojně. A je přitom lhostejné, zda jim k tomu slouží luxusní
velkoobjemový pisoár s automatickým splachováním, či jednoduchá asfaltem natřená stěna se
žlábkem.
I v rodinném domku nebo na chalupě, i když se to na první pohled nezdá, mají muži
svou situaci velmi ztíženou. Ať je tam k dispozici moderní splachovací záchod či obyčejná
kadibudka, problém zůstává stále stejný. A tak se uchylují k tomu, co klasik nazývá "močením
zákeřným" (tj. někde za keřem) nebo "závratným" (za vraty). Pokud jsou taková místa k
danému účelu frekventována častěji, škodí to jak vegetaci, tak čistotě ovzduší. A má-li muž
zvědavé sousedky, může to škodit i dobré pověsti.
Po schválení mou ženou jsem mohl přistoupit k obstarání potřebného materiálu. Naše
prodejní síť je přes výše uvedený nepříznivý stav kupodivu velice dobře zásobena širokým
sortimentem pisoárů ve velkém rozsahu cen, velikostí i provedení. Pro můj účel jsem volil
zařízení nižší střední třídy, které se dá pořídit i se sifonem za cenu někde kolem 1 500 Kč.
Vodoinstalační materiál jsem měl v zásobě a sehnat půl čtverečného metru kachlíků pro
estetický vzhled a snadnost údržby okolí pisoáru nebyl také problémem.
Celkem jednoduchá byla i volba vhodného umístění s ohledem na stávající sítě i
potřebu aspoň minimální intimity osoby vykonávající potřebu. Jediný problém nastal s
výškovým umístěním pisoárové mušle, neboť mužská část naší rodiny je výškově značně
rozčleněná. Horní hranice výšky byla celkem jasná, ale neměl jsem přesnou představu o
potřebné výšce minimální. Proto jsem telefonem zavolal dceru, která se svou rodinou žije asi
padesát kilometrů od nás. Po zdvořilostních frázích jsem se jí rovnou zeptal: "Máš doma
metr? A syna Járu?" Měla po ruce obojí a tak jsem mohl uplatnit požadavek: "Změř, jak
vysoko má Jára pinďoura od země." Z následujícího ticha v telefonu jsem pochopil, že jí
přepadla obava, zda se ze mě na stará kolena nestal pedofilní dědek. Vysvětlil jsem proto, že
žádaný údaj potřebuji výhradně k plánování stavebních úprav na chalupě. Moc ji moje
odpověď asi neuspokojila, ale vykonala žádané a sdělila mi výsledek. Ještě se nesměle
zeptala, jestli má taky přeměřit manžela. Především s ohledem na to, že by při manipulaci s
předmětem měření mohly vzniknout technické problémy, odpověděl jsem záporně.

Pro informaci napodobitelům mého nápadu s budováním pisoáru ale musím dodat, že
pro potřebu méně vzrostlých vnuků jsem nakonec výšku volil tak, že do doby než dorostou,
mají k dispozici nízkou stabilní stoličku.
Nyní je již pisoár vybudován a slouží svému účelu. Mužští členové naší rozvětvené
rodiny nás od té doby velmi rádi a často navštěvují a v jejich očích vždy pozoruji skrytou
touhu, mít doma taky něco takového. A to třeba i v paneláku.
Sazená, září 2007

Ing. Rudolf Votruba

Město Velvary

POUTNÍCI – COUNTRY VÁNOCE

13. prosince 2007 v 19:00 hodin
Základní umělecká škola Velvary
Předprodej:
Městský úřad Velvary, 1. patro
Telefon 31561700
Vstupné 100,-- Kč

