Zpráva starostky přednesená na zasedání městského zastupitelstva 19. prosince 2007
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění ve městě od posledního zasedání zastupitelstva, tj. od
25. září 2007, do dnešního dne.
V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme ve spolupráci s dodavatelskou firmou ing. Tvrdého a
pracovními skupinami vypracovali návrh strategického plánu, který jste obdrželi a k němuž se váže
další bod jednání. Pokračují také práce na vypracování komunitního plánu sociálních služeb. Tento
plán tvoříme společně s okolními obcemi, je škoda, že ne všechny obce při tvorbě plánu
spolupracují.
Největší investiční akcí letošního roku je řešení havarijního stavu budovy čp. 10, tzv. Panské
hospody. V září 2007 byla zahájena rekonstrukce krovu, v období září – prosinec bylo na tuto akci
vynaloženo 3 340 tis. Kč, z toho je 1 668 tis. dotace z programu Regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón od Ministerstva kultury ČR. Práce na
záchraně budovy budou pokračovat i v příštím roce.
V říjnu a listopadu 2007 proběhla rekonstrukce části ulice Nábřeží vedoucí k bývalému hokejovému
hřišti. Celkové náklady na rekonstrukci povrchů a osazení veřejného osvětlení činily 667 tis. Kč. Ve
4. čtvrtletí prováděla firma Rekomont a. s. rekonstrukci plynovodu v Pražské ulici a ulici Karla
Krohna. Investorem byla Středočeská plynárenská a. s. Odbor správy majetku se snažil o to, aby
dopady na občany města byly co nejmenší a aby všechny povrchy ulic a chodníků byly dány do
původního stavu. Chtěli jsme využít této akce k tomu, abychom nahradili asfaltové pásy v
chodnících v Pražské ulici za mozaikovou dlažbu, ale bohužel se nepodařilo sehnat dodavatele.
Soukromý investor dokončil inženýrské sítě a komunikace v lokalitě pro výstavbu 31 rodinných
domů, výstavba v této lokalitě mohla být zahájena.
Odbor správy majetku prováděl opravy bytového i nebytového fondu (výměnu oken v čp. 268,
výměnu dveří v čp. 105 a 370, rekonstrukci ohřevu vody a ústředního vytápění v čp. 105 a 435,
výměnu střešní krytiny v čp. 65).
Citlivou záležitostí pro občany Velké Bučiny je žalostný stav kapličky. Na základě posouzení statika
byla vypracována projektová dokumentace na její rekonstrukci. Věřím, že v rozpočtu vyčleníme
dostatek finančních prostředků k tomu, aby celá rekonstrukce mohla být v roce 2008 provedena.
Na základě předchozího jednání s občany Velké Bučiny, kteří odebírají vodu z obecní studny, byl
vypracován hydrogeologický posudek. Zpracovatel posudku nedoporučil prohloubení studny,
protože by mohlo dojít ke snížení hladiny v okolních studnách. Věřím, že občané tuto situaci
pochopí. Na výstavbu vodovodu na Velké Bučině již bylo vydáno stavební povolení, nyní záleží jen
na tom, zda se nám podaří získat dotaci. Z rozpočtu města nelze tuto akci financovat.
Problematickou oblastí ve městě je i nadále bezpečnost. Trápí nás projevy vandalismu, ať už se
jedná o ničení květinové výzdoby, laviček, odpadkových košů, tak i aktivita tzv. sprejerů, kteří
zanechávají své stopy zejména na budově základní školy a školní jídelny. Finanční prostředky
vynaložené na odstranění vzniklých škod nám potom chybí jinde.
Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Obecní policií Koleč proběhlo již několikrát ve

městě měření rychlosti projíždějících vozidel. Ve dnech, kdy měření probíhá, se výrazně rychlosti
vozidel snižuje.
Rok 2007 byl rokem příprav na velké investiční akce. Byly zahájeny projektové práce na
zamýšlenou rekonstrukci a dostavbu bývalého kina a sokolovny, která má pracovní název Kulturní a
sportovní centrum. V současné době probíhá územní řízení. Byla dokončena projektová
dokumentace na výstavbu kanalizace v Malovarské ulici a zahájeny práce na projektech kanalizace
na Velké Bučině, v Ješíně a Nových Uhách. Dokumentace pro výstavbu vodovodu v Ješíně byla
upravena, v současné době je zažádáno o stavební povolení. Byly zahájeny práce na projektové
dokumentaci na výstavbu obchvatu Velvar (přeložka silnice II/240 od Černuce na silnici I/16),
investorem této akce je Středočeský kraj. Projektant již dokončil studii a v současné době probíhají
práce na projektu pro územní řízení.
Ráda bych touto cestou pochválila velvarské občany za to, že se výrazně zlepšuje třídění
komunálního odpadu. Výše příspěvků, které dostáváme od společnosti EKOKOM za třídění
odpadů, rok od roku roste. Od ledna 2008 přecházíme na nový způsob úhrady za vyvážení odpadů,
kdy svozové firmě budeme hradit nikoliv za počet vyvezených nádob, ale za skutečnou hmotnost
odpadů. Od dubna 2008 nově zavedeme vývoz biologických odpadů.
Od 1. ledna 2008 budou i na Městském úřadu ve Velvarech v rámci projektu Czech Point vydávány
výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, v průběhu roku 2008 i z
rejstříku trestů. Věřím, že občané města i okolních obcí tuto službu ocení.
Naší snahou je oživit kulturní a společenský život ve městě. Rozsvícení vánočního stromu spojené
s krátkým programem, který připravili učitelé a žáci ze základní a základní umělecké školy, SEV
Javory a pracovníci Městského muzea, přivedlo na náměstí řadu lidí, kteří se mnohdy po celý rok
nepotkají. Hlavní smysl podobných akcí je právě v setkávání lidí, to se myslím podařilo. Netradiční
předvánoční koncert skupiny Poutníci přilákal do sálu základní umělecké školy cca 70 diváků, kteří
při country hudbě prožili příjemný večer.
Na závěr mi vážení kolegové a vážení občané dovolte, abych Vás všechny pozvala na vánoční
koncert, který se bude konat 25. prosince 2007 v 16:00 hodin v kostele svaté Kateřiny, a na
velvarské náměstí na 1. ledna v 18:00 hodin, kdy při ohňostroji společně přivítáme nový rok.
Ve Velvarech 19. 12. 2007
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

*****************************
V úterý 1. ledna krátce po 18:00 hodině ozářil náměstí Krále Vladislava ohňostroj, kterým město
Velvary slavnostně přivítalo nástup roku 2008. Po krátkém úvodu paní starostky a vystoupení dětí
základní školy se nad hlavami přítomných diváků objevily první světelné obrazce. Věříme, že tato
vydařená akce přispěla k dobré náladě prvního dne letošního roku a současně položila základ
vzniku tradice novoročních oslav v našem městě.
red.

Z jednání městské rady:
24. 10. 2007
•Rada

schválila návrh vnitřních pravidel pro poskytování služby sociální péče - pečovatelské
služby, která byla vypracována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
•Rada schválila změnu výpůjčních hodin v městské knihovně.
•Město Velvary bylo požádáno ředitelem OBD Kladno o zahájení jednání ve věci možného
předání komunikací v sídlišti Chržínská ul. ve Velvarech do vlastnictví Města Velvary.
S ohledem na stav komunikací nedoporučil odbor správy majetku převzetí uvedených
komunikací do vlastnictví města, doporučil jednat s OBD o opravě komunikací a o instalaci
potřebného dopravního značení. Rada zastává názor tyto komunikace do majetku města
nepřebírat.
•Starostka informovala radu o současném způsobu financování obcí a o vzniku Sdružení
místních samospráv ČR, o.s., které má hájit zájmy malých obcí a měst, neboť Svaz měst a obcí
tyto zájmy hájí nedostatečně. Rada doporučila zastupitelstvu schválit vstup města Velvary do
Sdružení místních samospráv České republiky, o.s.
•Rada zhodnotila plnění rozpočtu města Velvary za 1. - 3. čtvrtletí 2007.
•Starostka informovala radu o 2 variantách připravované kanalizace v Ješíně. Varianta č. 1
předpokládá výtlak do ČOV Velvary, varianta č. 2 předpokládá výstavbu malé ČOV v Ješíně.
Rada preferuje výstavbu malé ČOV v Ješíně. Rada se dále seznámila s ostatními projekty na
výstavbu kanalizace (Nové Uhy a Velká Bučina).
•Rada schválila návrh na realizaci novoročního ohňostroje, který se uskuteční dne 1. 1. 2008 od
18:00 hodin na náměstí Krále Vladislava.
•Starostka informovala radu o aktuálních dotačních titulech:
a) Fond sportu a volného času (lanové prvky) – žádost do 15. 11. 2007;
b) Nadace ČEZ (výměna oken v 1. patře budovy mateřské školy);
c) Fond kultury Středočeského kraje (koncerty Dvořákovy Velvary);
d) Fond obnovy památek Středočeského kraje (dokončení rekonstrukce krovů a
střechy na budově Panské hospody, oprava fasád)
Rada souhlasila s podáním žádostí o dotace v rámci uvedených dotačních titulů.
7. 11. 2007
•Rada

se zabývala bezpečnostní situací ve městě, na jednání byla přizvána vedoucí Obvodního
oddělení Policie ČR Velvary npor. Bíbová. Bezpečnostní situaci ve Velvarech vedoucí oddělení
hodnotí jako dobrou, šetřili pouze jediný případ vniknutí pachatele do 2 domů, pachatel byl
zadržen.
•Rada souhlasila s udělením licence k provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy
pro linku 220081 Poštovice – Velvary – Velká Bučina.
•Rada souhlasila se zakoupením repasovaného vozidla Multicar M25 pro potřebu technické
čety města v I. čtvrtletí roku 2008 za 641 tis. Kč.
•Rada projednala žádost vedoucí České pošty o změnu provozních hodin pošty ve Velvarech.
Rada vyjádřila obavy o dostatečné zajištění služeb pro občany, kteří dojíždějí do zaměstnání
mimo město Velvary a vracejí se domů v pozdějších hodinách.
•Starostka informovala radu o dalším jednání, které se týkalo výstavby obchvatu města Velvary
a na kterém byli přítomni zástupci společnosti Velvana.

21. 11. 2007
•Rada

projednala návrh názvů nových ulic „Lísa“, „Svatojiřská“ a „V Topolech“ a doporučila
zastupitelstvu tyto názvy schválit.
•Rada se zabývala návrhem rozpočtu na rok 2008, projednání odročila na společné jednání rady
a finančního výboru, které se uskuteční 26. 11. 2007.
•Rada posoudila návrh na sjednocení programového vybavení jednotlivých agend městského
úřadu a na základě předložených nabídek schválila pořízení jednotného informačního systému,
zabezpečujícího agendy městského úřadu, od společnosti Triada.
•Rada souhlasila se zásadami grantového řízení pro rok 2008 a doporučila vyčlenit pro grantové
řízení v rozpočtu města Kč 200 000,-- v kapitole místní správa.
•Rada schválila vydání souhlasu s provozováním zvláštní osobní linkové vnitrostátní
dopravy
pro společnost ROBUS s.r.o. z Roudnice nad Labem.
•Rada schválila bezplatný pronájem veřejných toalet ve městě Velvary.
•Starostka informovala radu, že město obdrží příspěvek 50 000,-- Kč na technické vybavení
kontaktního místa Czech Point. V rámci uvedené služby se vydávají občanům ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze
živnostenského rejstříku). Vydávání výpisu z rejstříku trestů bude zahájeno v průběhu roku
2008.
5. 12. 2007
•Rada

projednala nabídku svozu biologických odpadů. Od roku 2009 bude třídění biologických
odpadů povinné podle zákona o odpadech, proto starostka navrhla, aby v roce 2008 byl svoz
biologických odpadů ve Velvarech zaveden zkušebně.
•Na základě společných jednání rady a finančního výboru rada doporučila zastupitelstvu
schválit rozpočet města Velvary na rok 2008.
•Rada vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Velvary o zvýšení cen stravného v MŠ od
1. 1. 2008 z důvodu zvýšení cen surovin a energií.
•Rada vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ Velvary o tom, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Velvary se uskuteční ve dnech 8. a 9. 2. 2008.
•Rada schválila plán zimní údržby komunikací ve městě Velvary.
•Rada doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o obstarání věci s E. Sychrovskou, majitelkou
psího útulku Bouchalka, pro rok 2008.
•Rada vzala na vědomí analýzu dotačních příležitostí týkající se výstavby vodovodu v Ješíně a
na Velké Bučině.
19. 12. 2007
•Rada

projednala návrh strategického plánu rozvoje města a doporučila zastupitelstvu tento plán
schválit.
•V rámci dotace pro DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka na rok 2008 žádá město
Velvary o dotaci na rekonstrukci pomníku hrdinům z Velvarska padlým ve světové válce (tento
pomník je umístěn u silnice k Radoviči). Náklady na rekonstrukci byly předběžně vyčísleny na
Kč 127 000,--, požadovaná dotace je Kč 66 000,--, spolufinancování městem Velvary Kč 61
000,--. Rada doporučila zastupitelstvu spolufinancování akce z rozpočtu města Velvary v roce
2008 schválit.
•Rada projednala žádost o pronájem dřevěné chaty u Malovarského rybníka na soukromou akci,
neschválila tento pronájem s ohledem na nevyhovující technický stav a hygienické podmínky.

•Rada

schválila změnu knihovního řádu Městské knihovny ve Velvarech.
•Rada schválila pronájem dalších prostor ve zdravotním středisku Velvary
za
předpokladu, že v uvedených prostorách nebudou provedeny stavební úpravy, které se týkají
zásahu do odpadů.
•Rada vzala na vědomí informaci starostky o shromáždění starostů DSO Přemyslovské Střední
Čechy a doporučila zastupitelstvu vystoupit z tohoto DSO k 31. 12. 2007.
•Rada vzala na vědomí informaci starostky o jednání s projektantkou vodovodu v Ješíně. Rada
doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí o právu věcného břemene a
náhradě v silnicích I. a III. třídy v k. ú. Ješín v rámci akce Ješín – vodovod.
•Odbor hospodářsko správní navrhl přemístění úřední desky, která se nachází na budově muzea,
na budovu radnice. Rada s uvedeným přemístěním vyslovila souhlas.
Ve Velvarech dne 27. 12. 2007
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Informace MěÚ Velvary:

Czechpoint na městském úřadě
Novinkou od 2.1. 2008 je zavedení systému CZECHPOINT na Městském úřadě ve
Velvarech. Uvedený systém umožňuje občanům získat výpis z katastru nemovitostí, z
obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů. Za vydaný výpis
vybírá městský úřad správní poplatek. Zatímco za výpis z katastru nemovitostí, z
obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku zaplatí občan 100,-- Kč za první stránku
a 50,-- Kč za druhou a každou další stránku, za výpis z rejstříku trestů zaplatí pouze 50,-Kč. Jedná se o velmi významné zvýšení kvality poskytované veřejné služby občanům,
neboť zatímco dnes čekali občané ve většině případů, až jim výpis z rejstříku trestů bude
zaslán poštou, dnes si jej mohu odnést z městského úřadu obratem.
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

Odpady
Stejně jako předešlé roky má být poplatek za likvidaci odpadu za 1. pololetí uhrazen do konce
měsíce února. V letošním roce Vám však nabízíme možnost zaplatit současně poplatek za celý rok.
Poplatek začneme vybírat v pondělí 7. ledna tohoto roku a je stejný jako v minulém roce 500,-- Kč
na osobu.
Během roku se nám podařilo dotáhnout do zdárného konce i valnou část nařízených exekucí na
„neplatiče“. Na nařízené exekuce rychle reagují banky, zaměstnavatelé, pouze Správa sociálního
zabezpečení je poněkud méně pružnější.
Pro tento rok jsme se rozhodli rozšířit systém tříděného odpadu o další komoditu, bioodpad. Svoz
bioodpadu bude prováděn v období od 1. dubna do 30. listopadu (jednou za 14 dní). V příštím čísle
Zpravodaje vás blíže seznámíme se systémem nakládání s bioodpadem.
Likvidace vánočních stromků
Žádáme občany, aby v období od 7. do 15. ledna soustředili odstrojené přírodní vánoční stromky
vedle kontejnerů na tříděný odpad. Město zajistí jejich odvoz a následnou likvidaci.

Změna ceny vodného
Na základě oznámení Středočeských vodáren Kladno–Mělník, a.s., upozorňujeme, že cena pitné a
užitkové vody se s platností od 1.1. 2008 zvyšuje na Kč/m3 35,64.
Ceny v nové výši budou účtovány od 1.1.2008. Ve fakturách bude uvedeno množství odebrané vody
za ceny roku 2007 a za ceny roku 2008. Fakturace pro jednotlivé roky bude provedena
z průměrného denního odběru za běžné odečtové období a počtu kalendářních dnů, týkajících se
starého a nového roku.
*************************************************

Poděkování kolektivu Školní jídelny ve Velvarech.
Jménem strávníků, kteří docházejí do Školní jídelny ve Velvarech mimo žáky a zaměstnance
školy, bych chtěl poděkovat kolektivu zaměstnanců pod vedením R.Vosmíkové. Kromě výborné a
zdravé každodenní stravy nás čeká vždy příjemné prostředí a vzorná obsluha doplněná příjemným
slovem. Děkujeme a přejeme všechno nejlepší v roce 2008 !
Libor Šulc

Inzerce
Hledám pronájem bytu ve Velvarech. Spěchá. Tel. 739 762 135
******

P r o n a j m u garáž
na os. automobil v centru města Velvary, za Kč 700,-- /měsíčně.
Bližší informace na tel. 723 101 850.

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

Město Velvary zastoupené starostkou Ing. Jitkou Linhartovou vyhlašuje grantové řízení pro rok
2008.
Podmínky, které musí žadatel splnit:
•žádost

musí být podána na předepsaném formuláři

•termín

podání žádosti: 31. 1. 2008

•o

přidělení prostředků rozhodne rada města do 28. 2. 2008

•žadatelem

je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě Velvary

(vyloučeny jsou podnikatelské subjekty a fyzické osoby)
•projekt

má veřejně prospěšný charakter

•přidělené

finanční prostředky jsou účelově vázány na určitý projekt a nesmějí být použity na

jiný účel
•přidělené

finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány, vyúčtování bude

provedeno a zasláno radě města do 31. 12. 2008
•město

Velvary zajistí kontrolu použití přidělených prostředků

•žadatel,

pokud mu byly přiděleny finanční prostředky v roce 2007, zaslal radě města v určeném

termínu vyúčtování, při jehož kontrole nebyly shledány závady
•na

přidělení prostředků není právní nárok

Ve Velvarech dne 6. prosince 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Velvary na rok 2008
Název projektu
Žadatel

Název žadatele
Adresa
Telefon
e-mail
IČ
Číslo účtu
Jméno oprávněné osoby

Financování projektu

Náklady projektu celkem
Vlastní zdroje
Požadovaná dotace

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Ve Velvarech dne …............. 2008

…..................................................
podpis oprávněné osoby

Povinné přílohy
1. Vlastní projekt (popis projektu, cíl projektu, přínos pro město)
2. Harmonogram projektu
3. Podrobný rozpočet projektu

Základní škola Velvary
Školní 269, Velvary 273 24
tel.315 761 060, mob.739 040121

Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno Kladno, vyhlašuje

zápis dětí do1.ročníku
pro školní rok 2008/2009 v následujících termínech:

pátek 8.února 2008 od 12:00 hodin do 16:00 hodin
sobota 9.února 2008 od 8:00 hodin do 12:00 hodin
Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti narozené do 31.8.2002 a
děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky. Nezapomeňte
vzít s sebou rodný list dítěte. Pokud budete žádat o odklad povinné školní
docházky, je nutné vzít s sebou doporučující posouzení příslušného poradenského
zařízení a odborného lékaře. V případě Vaší žádosti o odklad povinné školní
docházky Vám nabízíme možnost zapsat Vaše dítě do přípravné třídy.
Mgr. Lenka Vrchlavská
ředitelka školy
*************************************************************************

Nakupujete, pánové?
Taky chodíte nakupovat? Nemyslím tím nákupy komodit, které nakupují muži v typicky mužských
obchodech z vlastního popudu a pro vlastní potřebu, ale nákupy potravin pro domácnost. Nevím jak Vy, ale
já jsem občas obšťastněn důvěrou mé ženy, která mě vůbec netěší (teď myslím tu důvěru). Nějakou podivnou
úvahou dochází moje manželka k závěru, že když už musím jet za nějakým účelem do města autem, nebude
pro mě jistě obtížné zastavit se cestou domů ve vhodném obchodě a nakoupit zásoby pro doplnění naší spíže.
Pokud prožíváte obdobné zážitky vrcholného manželského štěstí, rád bych se s Vámi nezištně
podělil o několik neocenitelných zkušeností. Při explozi cen potravin na počátku roku 2008 budou pro Vás
tyto rady jistě nesmírně cenné.
1. Neodmlouvejte, nevymlouvejte se.
Odmlouváním byste ničeho nedosáhli, jen byste si ztížili vyjednávací pozici. Jakkoliv Vám může být
nákupní úkol nepříjemný, projevujte maximální ochotu, dokonce radost, že jste byli poctěni takovou
mírou důvěry. K akci přistupte s pílí a zodpovědností, která je Vám jistě u všech domácích prací
vlastní.
2. K nakupování je třeba podrobně rozpracovaný seznam.
Vyhotovení seznamu je práce velice odpovědná, přesahující určitě Vaše intelektuální schopnosti. A
proto nechť ho vyhotoví Vaše manželka nebo osoba, která Vás doma úkoluje. V opačném případě
riskujete, že bude tvrdit, že Vám něco diktovala a Vy jste to nezapsal. Případně zapsal, ale blbě.

3. Nikdy si ale nenechte do seznamu zapsat syrové maso!
Při nákupu masa je totiž absolutně nemožné koupit přesně to, co se od Vás požaduje. A navíc - zcela
určitě by na Vás nahlížela jako na omezeného tupce nejen Vaše drahá choť, ale i sličná řeznice.
4. K seznamu je nutné zpracovat kalkulaci.
A ke kalkulaci si vyžádejte odpovídající finanční zálohu. Neučiníte-li tak, je velmi pravděpodobné,
že nákup uhradíte ze svého kapesného nebo ze stranických peněz (stranické = stranou uložené). A
dokonce za to ani pochválen nebudete. Spíš dojde k vyšetřování, kde jste k tolika penězům přišel. A
doma určitě zrovna nebudou peníze v hotovosti k proplacení Vašich výdajů. A to až do doby
promlčení nároku.
5. Seznam si vezměte s sebou.
Máloco dovede ženu tak rozlítit jako to, že ona pracně sestaví seznam a Vy ho pak zcela nesvědomitě
necháte doma. Ztratíte-li seznam někde cestou, v hospodě nebo v obchodě, jistě se z toho už nějak
vykecáte. Ale z doma zapomenutého seznamu se vykecat nelze.
6. Vyžadujte v seznamu přesnou specifikaci.
Měli byste vědět, že v potravinářském obchodě je veškerý sortiment obtížně identifikovatelný, to není
jako v železářství. Tam když chcete „Šroub M 10 x 45 s šestihrannou hlavou, pozinkovaný“, má
prodavač jen dvě možnosti: buď sáhne za sebe do krabice a dá Vám přesně to, co požadujete, anebo
řekne „nemáme.“ Ale u potravin podobná přesnost a čistota terminologie neexistuje. V zájmu vlastní
bezpečnosti proto vyžadujte, aby na nákupním seznamu byl nejen název zboží, ale i jeho značka a
výrobce, a nejlépe i barva obalu a druh balení, jakož i přesně definované množství (kusy, kilogramy,
dekagramy, či jiné). Vaše žena určitě ví, že je například zásadní rozdíl v kvalitě rýže v krabici a rýže
v igelitovém pytlíku. Dobré je také znát požadavek na limitní cenu za jednotku množství. I když ani
to Vás ale neuchrání od nařčení z plýtvání, protože v každém jiném, než ve Vámi zvoleném obchodě,
mají stejné zboží určitě nejméně o deset haléřů levnější.
7. Žádné náhradní zboží neberte.
Nemají-li přesně to, co máte v seznamu, neberte radši nic. Hladem doma určitě neumřete, ale
rozčilení Vaší milované bytosti z nevhodného nákupu by mohlo být osudné. V horším případě
dokonce pro Vás.

8. K nákupu vyžadujte účtenku.
Většina soudobých obchodů potravinami tento požadavek plní hravě, dokonce na účtence najdete
kromě ceny často i nakoupené množství, jednotkovou cenu a stručné pojmenování tovaru. Byli byste
ale považováni za úplného blbce, kdybyste domů přinesli cizí účtenku, kterou v nákupním koši
zapomněl někdo před Vámi.
9. Ještě v obchodě účtenku podrobně zkontrolujte.
Pokud na účtence něco nesouhlasí, ihned záležitost důrazně reklamujte u pokladny.
Mně se například stalo, že jsem jednu položku nalezl označenou „Chl.kmín.dom.“, což jsem
identifikoval jako „Chlazená kmínka domácí“, kterou jsem v nákupním koši neměl. Tak jsem to hned
začerstva u pokladny reklamoval a dostalo se mi slušného vysvětlení, že se jedná o „Chléb kmínový
domácí.“ Ten jsem v koši měl a vysvětlení jsem přijal s úlevou. Protože doma bych určitě nemohl
očekávat takovou míru shovívavosti, jakou vůči mně projevila pokladní.
Jindy jsem na účtence měl dokonce „Kap.pap.maj.400“, což mě vyděsilo, protože to jsem
neidentifikoval vůbec. A naštěstí jsem to taky reklamoval hned u pokladny a vyšly z toho „Kapesníky
papírové značky Majesta – 400 kusů“. Co by z toho vyšlo doma si nedovedu představit. Vlastně,
bohužel dovedu.
10. Zasloužíte si odměnu? Odměňte se.
Protože Vaše ochota nakupovat je nepochybně až na hranici sebeobětování, jistě si zaslouží ocenění
něčím, co Vás potěší. Nečekejte však vděk a ocenění doma. Nejlepší, nejrychlejší a nejspolehlivější
je, když si to uděláte na místě sám. Například tak, že se odměníte lahví dobrého koňaku. Ale na tu si
nechte vystavit samostatnou účtenku. A hned za pokladnou ji zlikvidujte. Samozřejmě účtenku, ne
láhev koňaku, pojedete přece domů autem. A dávejte bedlivě pozor, kterou účtenku budete ničit, aby
to nebyla ta, kterou musíte předložit doma.
Výše uvedené pokyny dodržujte důsledně a vytrvale. A nebuďte nešťastní, kdyby posléze došlo ke
ztrátě důvěry a oprávnění k nakupování Vám bylo odebráno. Vždyť, co si budeme nalhávat, o to pánové
vlastně jde.

Sazená, prosinec 2007

Ing. Rudolf Votruba

**************
Vánoce v pohodě
Tak Vánoce máme zase za sebou a zůstanou jen vzpomínky. Prožil jsem již třetí Vánoce v Domově
v pohodě a při dobrém jídle. Vánoční cukroví jsem dostal z Prahy od pokladní ČD z hlavního
nádraží. Vánoční atmosféra v domově byla způsobena také tím, že na každém oddělení byl vánoční
stromek a vánoční výzdoba. Aktivita vedení domova před Vánoci byla dobrá. Měli jsme besedu s p.
Ing. Kůrkovou z Městského muzea ve Velvarech na téma adventní a vánoční zvyky, perníky a
perníkářství, přišel za námi Mikuláš, s anděli a čerty. Měli jsme zde vystoupení harmonikářů pana
Vladimíra Holce a pana Bohumila Ježka z Drnova, spolu s nimi byl i vnouček Bohumil Ježek, který
nám též zahrál. Na videu nám promítali starší české filmy. Takže o zábavu před Vánocemi bylo
postaráno a dobré jídlo o Vánocích přispělo k dobré náladě. Navíc každý dostal Vánoční balíček
s cukrovím a bonboniérou.
Tož Vánoce byly v klidu a pohodě!
Jako doma!
Jiří Krejčí
klient Domova Velvary

Projekt občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno pomáhá ženám s dětmi aneb
skončila Vám mateřská a co dál?
Již bezmála rok realizuje občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno projekt, který připravuje
ženy na rodičovské dovolené na návrat do práce. Nabídka vzdělávání je určena ženám ze
středočeského kraje a díky společnému financování z Evropského sociální fondu a státního
rozpočtu mohou zájemkyně kurzy absolvovat zcela zdarma.
Samotné vzdělávání se rozděluje podle cílové skupiny maminek na Kurz aktivního rodičovství
(KARO) a Motivační kurz. Cílem obou je vybavit maminky potřebnými schopnostmi, umožňujícími
dobře skloubit náročnou roli matky s budoucí rolí v zaměstnání.
KARO je pobytový dvoutýdenní kurz, kterého se účastní maminky společně s dětmi a celý se
odehrává v Domě rodin ve Smečně u Slaného. Hlavním záměrem je podpořit rozhodnutí maminky
darovat svůj čas výchově dětí, aniž by zároveň měla pocit, že ztrácí na osobních kvalitách vůči
budoucímu zaměstnavateli. Žena si ujasňuje svůj osobnostní potenciál, představy o profesi, druhu
pracovně právního vztahu, ale také jak optimálně načasovat nástup do zaměstnání z hlediska své
rodiny. Během týdne absolvuje ucelený blok seminářů s nácvikem praktických dovedností
(především v oblast komunikace) a seznamuje se například i s pracovním právem.
Díky podpoře z evropských fondů vznikla v Domě rodin i mobilní počítačová učebna, kde si ženy
procvičují práci na počítači. Součástí kurzu je také seminář o zdravém životním stylu, kosmetika
či masáže, kondiční jízdy v autoškole a další doplňkové aktivity, jako je např. keramika.
Kurzu se mohou zúčastnit společně s ubytovanými matkami také ženy z blízkého okolí Smečna,
které na jednotlivé aktivity do Domu rodin denně docházejí. Během programu se o děti starají
zkušené pečovatelky, takže maminky mají dostatek času na sebepoznání i odpočinek.
V roce 2007 proběhlo pět Kurzů aktivního rodičovství, jichž se zúčastnilo 42 matek s 69 dětmi,
jeden kurz mají organizátoři ještě před sebou v roce 2008.
Z pohledu maminek se jedná o vskutku zdařilou aktivitu, která jim pomáhá zvýšit sebevědomí a
překonat obavy, pramenící z nejistoty o následném profesním uplatnění po době strávené doma
s dětmi.

Motivační kurzy jsou na rozdíl od KARO určeny ženám po mateřské dovolené, které zaměstnání
již aktivně hledají nebo již jsou v evidenci Úřadu práce.
Cílem těchto kurzů je vybavit ženy nejdůležitějšími informacemi a praktickými dovednostmi,
směřujícími k získání vhodného zaměstnání. V osmi úterních dopoledních si účastnice ujasňují
vlastní priority, osvojují si základy správné komunikace, učí se sestavit svůj životopis a prakticky se
připravují na přijímací pohovor. Po prvních pěti lekcích začíná čtyřicetihodinový rekvalifikační kurz
základů práce s počítačem, ukončený závěrečnou zkouškou. I během tohoto kurzu mohou ženy
využít nabídku hlídání dětí.
Také Motivační kurz obsahuje nabídku šesti kondičních jízd v autoškole a lekce zdravého
životního stylu.
Kurzy probíhají ve Slaném, v kulturním centru Grand a v počítačové učebně 3. ZŠ Slaný.
I motivační program se těší velkému zájmu žen a jeho kapacita je plně naplněna. Certifikát o
rekvalifikaci s celostátní platností obdrželo v tomto roce 29 absolventek. Není divu, že pořadník
dalších cyklů kurzu, které budou probíhat v lednu a březnu 2008 se rychle plní, vždyť o jeho kvalitě
svědčí i fakt, že sedm ze šestnácti účastnic prvního běhu již našlo zaměstnání a aktivně vyřešilo
svoji situaci.

Vysoká úroveň kurzů je zajištěna především proto, že se pořádající organizaci Kolpingova rodina
Smečno podařilo obsadit role přednášejících renomovanými odborníky ve svém oboru (např. na
přijímací pohovor se účastnice připravují s dlouholetým generálním ředitelem velké zahraniční
firmy). Rovněž lektorka Úřadu práce v Kladně ohodnotila kurzy jako jedny z nejlepších, se kterými
se dosud ve své praxi setkala. Pomáhá totiž ženám nalézt nové obzory v rámci rodiny i
zaměstnání.
Za kolpingovu rodinu Smečno
Manažerka projektu
Ladislava Ondrouchová
tel: 777 558 246

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

Plán výstav Městského muzea Velvary
na rok 2008
leden-únor

Kulturní a sportovní centrum Velvary
Město Velvary představí občanům
projekt zamýšlených úprav budovy
bývalého kina a budovy tělocvičny.

březen

V.Velvarský výtvarný salón

duben-květen

Osud židovské rodiny ve XX. Století

červen-červenec

Jaroslav Vyšín: Pod hromovou horou
Výstava fotografií Českého středohoří.

srpen-září

Obrazy ze sbírky Oldřicha Brtníka

říjen

I.Velvarský fotografický salón

listopad-prosinec

Zdeněk Černý: Otevřete bránu
Výstava obrazů.
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