Vybráno z jednání rady města – leden 2010
•Rada

schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace objektu čp. 270 Hasičské
zbrojnice Velvary – II. etapa“ s realizací v roce 2010 z Programu rozvoje venkova ČR na období
2007 – 2013 prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy. V rámci
stavebních úprav je navrženo zateplení fasády hlavní budovy, oprava fasády věže a garáží –
celkové náklady včetně DPH jsou téměř 600 tis. Kč, přičemž dotace by měla činit 444 tis. Kč a
ostatní výdaje budou hrazeny z rozpočtu města.
•Starostka

informovala radu o požáru stohů slámy koncem prosince 2009 a o následných
opatřeních. Dosud nebyl zjištěn vlastník slámy vzhledem k nevyjasněním vztahům mezi
dodavatelem slámy, odběratelem slámy a vlastníky pozemků, na nichž byly a jsou stohy
umístěny. Starostka informovala radu o tom, že oslovila všechny zúčastněné strany a vyzvala je
k odstranění zbylých stohů nebo k jejich zabezpečení, zároveň oslovila Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje v Kladně s žádostí o zásah, aby nedošlo k dalšímu požáru, neboť
způsob uskladnění slámy nesplňuje bezpečnostní předpisy.
•Rada

projednala rozpočtové opatření č. 8/2009 a doporučila zastupitelstvu jeho schválení.

•Rada

projednala návrh směnné smlouvy na pozemky - cestu na Velké Bučině a na pozemky –
cestu k Mateřské škole a doporučila zastupitelstvu smlouvy schválit.
•Zastupitelstvo

města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2010 částku 400 tis. Kč na grantové
řízení. Uzávěrka pro podání žádostí byla 31. 12. 2009, žádost podalo 9 žadatelů, všichni splnili
podmínky. Celkem je požadováno Kč 546 440,--. Rada navrhla zastupitelstvu rozdělení částky
400 tis. Kč mezi jednotlivé žadatele, zastupitelstvo toto rozdělení projedná na veřejném
zasedání dne 27. 1. 2010.
•Na

základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a
rok, které vychází ze skutečných nákladů v roce 2009, předložil odbor hospodářsko správní
návrh změny přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (OZV č. 1/2010). Rada doporučila zastupitelstvu tuto vyhlášku schválit.
•Starostka

informovala radu o tom, že probíhá posuzování vlivu na životní prostředí záměru
výstavby druhé runwaye na letišti v Praze – Ruzyni.
•V

sobotu 16. 1. 2010 se uskutečnila schůzka zastupitelů v kostele sv. Jiří. Členové rady na
základě této schůzky stále zastávají názor, že město se musí o uvedenou památku postarat a
doporučila zastupitelstvu města schválit převzetí budovy kostela sv. Jiří, ale bez mobiliáře, který
je ve velmi špatném stavu.
•Rada

projednala možnosti provozování čistírny odpadních vod a kanalizace ve Velvarech,
protože v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu kanalizace na Nových Uhách a v
Malovarské ulici je třeba současný systém změnit. Rada doporučila zastupitelstvu schválit
podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění na živnost volnou – provozování kanalizace
a ČOV.

•Společnost

Lungta se opět obrátila na město, aby se připojilo k akci „Vlajka pro Tibet“ a
vyvěsilo dne 10. 3. 2010 na budově radnice tibetskou vlajku. Rada vyvěšení tibetské vlajky
schválila.
•Starostka

informovala radu o připravovaném vydání CD z akce „Varhany znějící 2009“, které
připravuje Město Slaný. Rada schválila příspěvek města Velvary na vydání tohoto CD.
Ve Velvarech dne 27. 1. 2010
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Městský úřad informuje
Poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2010
Do konce února by měl být uhrazen poplatek za likvidaci odpadu, který i pro letošní rok činí
500,-- Kč na osobu. Tuto částku je možné zaplatit najednou nebo ve dvou pololetních platbách.
Úhradu lze provést v hotovosti na městském úřadě, případně bezhotovostním převodem.
Nádoby na bioodpad
Žádosti o zapůjčení nádob na bioodpad (120 l nebo 240 l) přijímá podatelna městského úřadu.
Objednávky budou přijímány do vyčerpání přiděleného množství nádob.
Přiznání k dani z příjmu za rok 2009
Pracovníci Finančního úřadu Slaný budou ve dnech 10. a 17. března 2010 přítomni na MěÚ
Velvary. V době od 13:00 do 17:00 hod. budou v přízemí budovy přijímat vyplněná daňová
přiznání, případně poskytovat informace potřebné pro jejich vyplnění.
**************************
Pozvánky únor
Do 21. února Výstava obrazů a kreseb pana Tomáše Vosolsobě – městské muzeum
12. února
Cestovatelský večer – Indonésie – sál městského muzea
28. února
Dětský karneval – sál ZUŠ Velvary
27.-28. února Jarní výstava drobného zvířectva – chovatelský areál Velvary

Ředitelství Mateřské školy Velvary
vyhlašuje
zápis dětí do Mateřské školy Velvary
na školní rok 2010 – 2011
Zápis proběhne v budově MŠ v úterý 9. února 2010 od 9:00 do 14:30 hod.
Rodiče přivedou k zápisu své dítě a přinesou jeho rodný list.
Zapsány budou děti, které dovrší do 30.6. 2010 tří let.

Ve Velvarech 26.11. 2009

Bc. Maria Koscová
ředitelka MŠ

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

Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2009
Během roku 2009 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 2 079 lidí.
Výstavy
Dalibor Blažek: Igelity
VII. velvarský výtvarný salon - kresba, malba
Dejte vejce malované - výstava kraslic zapůjčená od Asociace malířek a malířů
kraslic ČR
Velikonoce na špejchaře aneb pomlázka se čepejří - výstava dětských výrobků
s velikonoční tématikou v Galerii Jiřího Corvina
Kresby a ilustrace Renaty Frančíkové
Gymnaziální střípky - výstava výtvarných prací studentů Dvořákova gymnázia
v Kralupech n. Vlt. / Pražská brána/
Ekkehart Panek: Ego / Pražská brána/
Egypt - výstava fotografií Marcely a Roberta Honsových / Pražská brána/
VII. velvarské výtvarný salón - fotografická část / Pražská brána/
Strašidla ze špejcharu - halloweenská výstava v Galerii Jiřího Corvina
Vánoce ve věži - výstava dětských výrobků a výtvarných prací s tématikou zimy,
adventu a vánoc v Pražské bráně
Historické kočárky - výstava kočárků ze sbírky Věry Čížkové

Kulturně - výchovné akce
Cestovatelské večery - povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií a filmů,
organizátorem společně s muzeem je OS Natvrdlí, během roku proběhlo šest těchto
večerů.
Masopustní průvod ve Velvarech - spolupořadatelem akce byl TOM SEV Javory.
Velvarský tolar - X. ročník dramatické soutěže pro děti a mládež, spolupořadatel
Městská knihovna Velvary.
Vajíčkobraní - muzeum se s dalšími subjekty zúčastnilo akce, jejímž hlavním
organizátorem byla organizace Človíček RaD o.s.
Velvarská muzejní noc aneb Svatby dříve a nyní - tradiční akce zařazená
do celostátního Festivalu muzejních nocí, výstava Svatby dříve a nyní, módní
přehlídka dobových oděvů tentokrát od konce 19. století po 60. léta 20. století
v podání studentek a studentů SOŠ Velvary, Svatební den s květinou-přednáška paní
Marcely Jiráskové o historii svatebních kytic a dekorací.
Památky v naději/Podřipsko - setkání příznivců drobných památek,
spolupořadatelé Královská města Velvary a Slaný, Památník národního písemnictví,
Římskokatolická farnost ve Zlonicích, Národní památkový ústav, Vlastivědné
muzeum ve Slaném, dvoudenní akce, konference v Městském muzeu Velvary,
historická vycházka po Velvarech, koncert pěveckého sboru ACANT v kostele
sv. Kateřiny ve Velvarech, exkurze pod názvem Barokní letokruhy/ putování
Podřipskem.
Dny evropského dědictví - Městské muzeum Velvary- stálá expozice, výstava
Hudba ve Velvarech, koncert, Pražská brána- prohlídka prostor a výstava fotografií
Egypt, Galerie Jiřího Corvina.
Halloween ve Velvarech – Svět pohádek, bájí a pověstí- tradiční „dušičková“ akce
pořádaná společně s TOM SEV Javory Černuc, lampiónový průvod, volba nejhezčích
masek, výstava Strašidla ze špejcharu.
Adventní neděle ve Velvarech - spolupořadatelé Město Velvary, ZŠ Velvary, ZŠ
Karla Krohna, Velvary, ZUŠ Velvary, TOM SEV Javory Černuc ; výstava Vánoce ve
věži v Pražské bráně, dny otevřených dveří ve velvarských školách, adventní koncert
v secesním sále muzea, vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu s programem
Království sněhuláků v podání dětí ze ZŠ a ZUŠ Velvary.
Vezmi tužku a namaluj mi hrušku - výtvarný program patří ke stálé nabídce
programů pro školy, v roce 2009 se ho zúčastnily dvě třídy ZŠ Velvary.
Jak šla staletí - vlastivědná vycházka po Velvarech patří ke stálé nabídce pro děti a
mládež a v roce 2009 ji využily tři třídy ZŠ Velvary.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary, v roce 2009 se uskutečnily tři koncerty v secesním sále
muzea a jeden v kostele sv. Kateřiny.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání městského zastupitelstva
Akce SOŠ Velvary
Předivo ´09/ Přemyslovská divadelní orba
Koncert Jaroslava Hutky
Beseda včelařského spolku

Sbírkotvorná činnost
V roce 2009 byly zapsány do přírůstkové knihy 2 předměty, ostatní předměty,
darované v roce 2009 muzeu občany, byly zapsány do tzv. registrace a po zpracování
se stanou sbírkovými předměty nebo budou dále registrovány jako pomocný studijní
materiál pro potřeby výstav, expozic a badatelů.
Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno 50 sbírkových předmětů a 669
předmětů prošlo řádnou roční inventurou.
**********************************************

Velvarští hasiči bilancovali úspěšný rok 2009
Na své výroční valné hromadě se sešli v sobotu 9. ledna členové Sboru dobrovolných hasičů ve
Velvarech a přivítali mezi sebou i starostku města Ing. Jitku Linhartovou. Loňský rok 2009 byl
rokem 145. výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. K této příležitosti
se díky dotaci z Programu rozvoje venkova podařilo ukončit I. etapu modernizace budovy hasičské
zbrojnice. Přestože práce probíhaly dodavatelsky, členové sboru zde na pomocných pracích
odpracovali stovky hodin zdarma. Pro rok 2010 podalo město další žádost o dotaci na II. etapu
oprav, které by obsahovaly zateplení hlavní budovy, novou fasádu, výměnu klempířských prvků,
opravu požární věže a sladění fasády s přední stranou garáží.
V rámci uvedeného výročí bylo oceněno za svou práci přes 20 nejaktivnějších členů. Vyvrcholením
oslav bylo konání jubilejního 15. ročníku memoriálu K. Krohna – Dědkiáda 2009, jejíž další
pokračování je předmětem diskuse členů. Patrně bude nahrazena jinou formou otevřené soutěže
hasičských sborů. Se svojí technikou navštívili členové také řadu výročí založení ostatních
hasičských sborů, které je pozvaly.
Členové sboru také pokračovali v inovaci své historické hasičské techniky. Vždyť v letošním roce
se zúčastní již V. celostátních hasičských slavností v Litoměřicích, kde mají v rámci výstavy
historické techniky co ukazovat. Přidělený grant od města Velvary jim umožní důstojně
reprezentovat město i sbor na této jedinečné hasičské události. Plánují také zhotovení nového
historického praporu sboru, který by po této generaci hasičů zůstal jako důkaz vysoké aktivity a
sounáležitosti.
V loňském roce po delší době stagnovala činnost oddílu mladých hasičů, který se po mnoha letech
nezúčastnil okresního setkání hasičské mládeže. Sbor věnuje mládeži mnoho prostředků a energie, a
proto doufá, že po ustanovení nových vedoucích bude činnost oddílu pokračovat.
Vedení sboru rovněž poděkovalo věcným darem panu Vladimíru Točíkovi staršímu, který po dobu
23 let vykonával funkci velitele výjezdové jednotky. V této funkci ho nahradil René Mašek a funkci
zástupce velitele vykonává Michal Ledvinka. Do funkce starosty občanského sdružení potvrdila
valná hromada opět Ing. Františka Saifrta.
Nejbližší akcí hasičů v novém roce bude tradiční hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 6.
března v kulturním zařízení na Uhách.
Libor Šulc

Budova hasičské zbrojnice po I. etapě oprav.

M Ě S T S K Á

K N I H O V N A

informuje o výsledcích své činnosti za rok 2009

Tak jako každý rok touto dobou se s vámi i letos podělíme o některé statistické údaje
naší knihovny za loňský rok. Tyto údaje čerpáme z ročního výkazu o knihovně, který
zpracováváme pro Ministerstvo kultury ČR.

Počet zaregistrovaných čtenářů celkem
Návštěvníci v knihovně celkem
Výpůjčky celkem
Přírůstek nových knih
Počet uspořádaných akcí pro děti

633
7.064
24.990
641
17

Počet účastníků akcí pro děti

371

Počet odebíraných časopisů

22

Počet návštěvníků využívajících internet

1.627

Počet návštěv webové stránky knihovny

13.746

Kromě tradičních knihovních služeb mají uživatelé k dispozici dva počítače
připojené na internet a nutno říct, že jsou opravdu hojně využívány. Návštěvníci proto stále
častěji volí možnost časových rezervací, aby měli jistotu, že v danou dobu je počítač pro ně
volný.
Dále je u nás možno využít kopírovací službu a skenování dokumentů.
V dětském oddělení se vloni těšila největší oblibě velká prázdninová soutěž:
PÁTRÁNÍ V KNIHOVNĚ. Zájem byl o ni veliký a šikovné děti s chutí sbíraly od června až
do září vysoutěžené body. A protože se množí dotazy ohledně podobné soutěže i pro letošní
rok, můžeme slíbit, že se malí čtenáři mají i letos na co těšit.
V půjčovně pro dospělé nastala personální změna, když Lenku Štýbrovou, která
odešla na mateřskou dovolenou, vystřídala nová knihovnice Anna Kratochvílová. Paní
Kratochvílová je zkušená knihovnice s bohatou praxí, ke čtenářům je velmi vstřícná a vždy
ochotná poradit.
Děkujeme všem čtenářům i dalším návštěvníkům knihovny za přízeň a věříme, že se
službami velvarské knihovny budete spokojeni i letos.
Zdeňka Ortová – knihovnice

NOVINKA V KNIHOVNĚ
Od 2.1.2010 je v naší knihovně zprovozněna nová služba pro čtenáře s názvem:
PŘ I PO M Í N K A
Co to vlastně je?
Čtenářům, kteří uvedli ve svém kontaktu e-mailovou adresu, zasíláme zdarma zprávu,
ve které oznamujeme, že jim za 5 dnů končí výpůjční lhůta.
Čtenář může odpovědí na tento email požádat o prodloužení výpůjční lhůty,
nebo vypůjčené tituly vrátit včas, aniž by si musel termín odevzdání hlídat sám.
Čtenář je tímto způsobem vždy informován, zda výpůjčky bylo možné prodloužit či
nikoliv. Zákazníci, kteří si novou službu nepřejí využívat, sdělí tuto skutečnost
knihovnici a bude jim vyhověno.
Naopak, tuto informaci sdělujeme i všem ostatním čtenářům, kteří by o zasílání
PŘIPOMÍNKY měli zájem, ať o ni požádají při návštěvě v knihovně.
Z prvních letošních zkušeností poznáváme, že novinku čtenáři vesměs vítají
a považují ji za užitečnou.

JEŠTĚ DO POLOVINY ÚNORA
MŮŽETE V KNIHOVNĚ SHLÉDNOUT
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ Z VELVARSKA
NA TÉMA
E M O C E

ROZHOVOR S AKADEMICKÝM MALÍŘEM

TOMÁŠEM VOSOLSOBĚ
Od 15. ledna do 21. února probíhá v nově zrekonstruované výstavní síni Městského muzea
výstava obrazů a kreseb akademického malíře Tomáše Vosolsobě. Po úspěšné slavnostní
vernisáži jsem výtvarníka požádala o pár slov pro čtenáře Zpravodaje:
Před deseti lety jste se s manželkou přistěhovali do Velvar ze Švýcarska. Byla to
pro vás hodně náročná životní změna?
Stěhování samo o sobě je pracná záležitost. Vrátit se do Čech bylo to
nejpřirozenější. Já jsem byl i těch osmnáct let v zahraničí stále Čech a myslím, že
moje paní byla, jak před vystěhováním, tak i teď po návratu, stále Švýcarkou.
Necítíte se zde jako úspěšný malíř trošku stranou od dění ve výtvarných kruzích?
Necítím se jako úspěšný malíř. Popravdě řečeno nevím ani, co to je. Výtvarné
kruhy chápu spíš jako široký pojem. Obrazy i kresby jsou individuální záležitost a
z mého hlediska je jedno kde vznikají.
Říká se, že malíři jsou většinou bohémové. Platí to i o vás?
Zajímá mě realizovaná práce a to, jak ji udělat. Zvládnout věci v čase a co lze,
udělat předem. Vůbec se nepamatuji, že bych někdy viděl některého malíře, který
by mohl být bohémem v tradičním smyslu toho slova.
Existuje ve Velvarech a blízkém okolí nějaké místo, které vašemu výtvarnému
cítění učarovalo?
Byl jsem překvapen, kolik míst v okolí bylo založeno po roce 1000 a ve dvanáctém,
třináctém a čtrnáctém století. Česká historie a české památky, nejen v okolí Velvar,
jsou pro postoj výtvarníka k práci mimořádně důležité. Konec konců, jak jsem
přesvědčen, pro každého. Nemáme sice moře, ani mimořádně vysoké hory, ale
máme svou historii, své předky, své kulturní památky. Jen tak mimochodem, moře
a pláže mám také rád. To všechno, třeba také psy, mám jakýmsi zvláštním
způsobem někde v obrazech a kresbách více či méně obsažené.
Vaše výstava je první v nově zrekonstruovaných galerijních prostorách našeho
muzea. Jak se vám tyto změny zamlouvají?
Nově upravené prostory Městského muzea jsou velice hezké. Tím je velvarské
muzeum v oblasti dočasných výstav v lepší situaci. Muzea jsem měl vždycky rád,
po návratu do Čech si stále více uvědomuji důležitost práce, kterou naše muzea
dělají. Napomáhají udržovat naši národní svébytnost.
S Tomášem Vosolsobě hovořila Zdeňka Ortová

(Tomáš Vosolsobě, tuš a akvarel na papíru)
********
VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB

TOMÁŠE VOSOLSOBĚ

je v městském muzeu přístupná ve dnech
úterý – pátek od 9:00 do 16:00 hodin
sobota od 9:00 do 17:00 hodin
neděle od 13:00 do 17:00 hodin
Výstava končí 21. 2. 2010

Byli jsme biti.
Věta v nadpisu není pravopisné cvičení, ani stručný popis průběhu fotbalového utkání. To
strohé vyjádření mě napadlo ve zcela jiné souvislosti. Vídám často upoutávky na různé výstavy, na
kterých se předvádějí hračky našeho mládí, kočárky, stavebnice a jiné podobné předměty. Ale
výstava s názvem „Čím jsme byli kdysi biti“ – ta se dosud nekonala. A když už výstava nebyla, není
a nejspíš nebude, zkusím aspoň verbálně shromáždit exponáty takové výstavy.
A začít bych měl od školy. I když v celé rakouskouherské monarchii byly tělesné tresty ve
školách oficiálně zrušeny už v roce 1870 a zákaz od té doby nikdy nebyl zrušen. (Jen pro srovnání –
Anglie k takovému zákazu dospěla až v roce 1986.) Už tehdy ale mnozí učitelé proti takovému
paušálnímu zákazu protestovali. Argumentovali tím, že místo okamžitého tělesného trestu působit
pouze na cit žáka, který ale veškerý cit sám zcela postrádá, je prakticky nemožné. Často takoví
odpůrci všeobecného zákazu z řad pedagogů měli ještě dlouho potom podporu dokonce i v rodinách
trestaných žáků a také v laické i odborné veřejnosti. Rozporuplnost názorů reprezentuje i autentický
výrok T. G. Masaryka, který při jednom z proslovů k učitelům prohlásil: „Když trest, tedy tělesný a
ovšem takový, aby se pořádně cítil - žádné hraní!“
Přestože jsem se nenarodil v devatenáctém století, ale až na konci první poloviny dvacátého,
tělesné tresty ve škole si dobře pamatuji. Nejčastějším nástrojem výkonu práva útrpného ve škole
byla rákoska. Ovšem tento název se používal pro bicí nástroje nejrůznějšího původu, které
s rákosem povětšině neměly vůbec nic společného. Exekuce se vykonávala nejčastěji úderem přes
prsty natažených rukou, obrácených dlaní vzhůru. Pamatuji si ale taky to, že někteří (jak by se dnes
řeklo) obtížněji vychovatelní spolužáci byli odváděni do kabinetu, odkud se sice vraceli se zvlhlýma
očima, ale převážně s nezlomeným a vzpurným výrazem ve tváři.
Vzpomínám i na učitele hudební výchovy, který náš zpěv doprovázel hrou na housle. Při
tom procházel mezi lavicemi a každou odchylku od správné tóniny ihned rozpoznal a nemilosrdně
trestal klofancem smyčce do temene hlavy.
Ale repertoár tělesných trestů ve školách býval podstatně pestřejší, než jsem sám zažil jedna z encyklopedií například uvádí: Pohlavek, facka, výprask rukou nebo předmětem, výprask na
holou, kopanec, úder do zad, rána pravítkem nebo ukazovátkem, odhození, třesení, praštění hlavou
o zeď, štípání, tahání za vlasy, vytrhávání vlasů, kroucení ušním boltcem, údery knihou nebo klíči,
burák (přejetí palcem nahoru po zadní vlasy zarostlé straně krku), škrcení, cvrnkání do ucha, stoj
na hanbě s předpažením rukou, klečení delší dobu, kliky a dřepy, přivazování ke stolu, židli, stromu,
svázání rukou za zády, zalepování úst leukoplastí.
Vzpomínám také, že vzorem pedagogů minulého režimu byl jistý Anton Makarenko. Měl
prý originální metody, zaměřené především na kolektivismus při převýchově mladých
bezprizorných, dnešní terminologií by se asi označovali jako mladiství bezdomovci. Tvrdilo se, že
jednou z jeho základních pedagogických zásad bylo také to, že dobře mířená facka ve správný
okamžik je nad všechny pedagogické metody. Bohužel nemohu autentičnost tohoto tvrzení potvrdit
ani vyvrátit. Makarenkovy spisy dnes už dostupné nejsou.
Jiný pedagog, kterého ale na rozdíl od Makarenka osobně znám, se k bití žáků přiznával
ještě docela nedávno. Tvrdil ale, že žáka udeří pouze v sebeobraně.
Ale nebyla to jen škola, kde se tělesné tresty uplatňovaly. Nedávný výzkum u dospělých lidí
potvrdil, že více než 70% z nich na vlastní kůži nějak okusilo takový způsob trestání doma. A z nich
kluci (proč asi?) zhruba o 20 % více. Já také patřím do té většiny a vzpomínám, jak byly domácí
exekuce diferencovány. Maminka řešila ty běžnější přestupky a jako nástroj používala to, co bylo
nejvíc při ruce. Většinou tedy vlastní ruku a při těžších případech vařečku. Na nejtěžší delikty byl
povoláván tatínek, který bez výjimky používal vlastní kožený pásek z kalhot. Z výměny zkušeností
s mými vrstevníky vím, že jinde byl repertoár velice podobný. Občas se používala také plácačka na
koberce (zvaná také prakl), která měla sice výhodu většího dosahu, ale svou velkou plochou zase

mírnila sílu dopadající rány na jednotku plochy. Pokud jde o mou vlastní zkušenost, dával jsem při
výkonu domácího práva na vlastních dětech vždy přednost vlastní ruce. Nejen proto, že jsem pásek
do kalhot nenosil, ale především z humanitárních důvodů. Tvrdil jsem a trvám na tom dodnes, že
zhruba ve stejnou dobu začne bolet trestaný zadek i trestající ruka a že je to neklamné znamení
k ukončení akce.
Spíš z doslechu jsem se dozvídal, že bicí nástroje byly rozdílné také podle profese těch
kterých rodičů. Často uváděným nástrojem byl v minulosti ševcovský potěh. Byla to kožená
smyčka, kterou si švec předmět své práce přidržoval ke kopytu na stoličce, na které obkročmo
seděl. Děti ze zemědělství zase mluvily o výprasku přeloženou opratí či bičem. Neslyšel jsem ale,
že by k výchovným účelům používal podobně například kovář třeba kladivo nebo rozžhavené
železo.
Objevují se teď diskuse, zda tělesné tresty zakázat zákonem úplně a ve všech případech.
Nejsem pedagog ani psycholog, abych se k tomu mohl odborně vyjádřit. Ale jako bývalé dítě, jako
rodič a prarodič mám dojem, že zákazem se brutalitě nezamezí. A že na druhé straně například
plácnutí přes dětskou ruku, sahající na hrnec s vařící vodou, je v dané chvíli účinnější než jakýkoliv
jiný výchovný prostředek. Možná jsem měl v životě štěstí, že jsem nikdy nepoznal ani neaplikoval
trest nepřiměřeně tvrdý a tak se ani nyní nedomnívám, že by bylo třeba řešit zákonem něco, co lze
regulovat přiměřenou lidskostí.
Sazená, leden 2010
Ing. Rudolf Votruba
***************************************************************************

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 315 727 827, fax 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz , www.kass.kralupy.cz
Program KD VLTAVA na měsíc ÚNOR 2010
__________________________________________________________________________
pondělí 8. od 7.00 do 17.00
ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ – PODZIM 2010
Taneční mistr Tomáš Mikulský.
Kurzovné 1.900,- Kč/osoba ( 10 lekcí, 2x prodloužená, 1x věneček), gardenka pro doprovod 350,Kč ( je přenosná a platí na všechny akce tanečních kurzů kromě věnečku.
Přednostně přijímáme páry.
neděle 14. od 14.00 do 19.00
SLAVÍME MASOPUST !
14.00 – 15.00 shromáždění maškarního průvodu na Sokolišti soutěže, vystoupení,
zabíjačkový guláš a další občerstvení, oficiální povolení průvodu starostou a jeho obdarování
15.00 -17.00 maškarní průvod městem za doprovodu dechovky se zastavením na Cukrovaru,
před Domem s pečovatelskou službou - různá vystoupení, občerstvení účastníků průvodu, zastavení
před KD Vltava – vystoupení, soutěž o nejlepší masku o cenu, zabíjačka a staročeské sladkosti
17.00 – 19.00 maškarní masopustní karneval pro rodiče a děti, tanec, soutěže o ceny, různá
vystoupení (více na plakátech a ve Zpravodaji)
Vstupné na karneval: masky zdarma, ostatní 50,- Kč
středa 17. v 18.30 (velký sál)
RADEK JAROŠ
…profesionální horolezec, vystoupil na 9 osmitisícových vrcholů, ČHS a OEAV byl několikrát
oceněn za výstup roku, získal cenu Fair Play od ČOV za záchranu tří lidských životů …
HORY SHORA – expedice 2009 – Fitz Roy, Manaslu – beseda s promítáním
vstupné : 70,- Kč, děti zdarma
čtvrtek 18. v 19.30
HALINA PAWLOWSKÁ v pořadu BANÁNOVÁ VELRYBA
Nová show Haliny Pawlowské o dokonalé ženě, dokonalém muži a dokonalé lásce v podání
naprosto nedokonalé manželky, milenky i matky Haliny Pawlowské. Halina radí, informuje, čte,
recituje, reaguje na vaše otázky i názory, zpívá, stydí se, vzpomíná, plánuje, kritizuje, vysvětluje,
směje se všem i sama sobě …….
vstupné : 280,-/ důchodci a studenti 190,- Kč
středa 24. v 19.30
TANČÍRNA
Oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem provází taneční mistr Tomáš Mikulský.
Vstupné: 60,- Kč/ 100,- pár
čtvrtek 25. v 16.30 (malý sál)
DOMEK PLNÝ POHÁDEK
Pohádka k ročním obdobím jaro, léto, podzim a zima. Střídání roku jsou příběhy
kuřátka, žab na rybníku, mlsné kozy, barevného draka a příběh medvěda a sněhuláka.
Hrají herci v kombinaci s loutkami.Pro naše nejmenší diváky uvádí Divadlo Hračka Praha.
Vstupné: 40,- Kč

Kino Vltava Kralupy – Únor 2010
Vy světlivky:
T - české titulky, D - dabing, ŠÚ - širokoúhlý film
15 nevhodné mládeži do 15 let,
12 nevhodné mládeži do 12 let

4. – 5. čt-pá
20:00 ČR PREMIÉRA. Pouta 2D ČR, 147 min.,12, 80,-Kč
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Celorepubliková premiéra!

6. so
16:30 a 20:00 AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
Nejočekávanější film desetiletí režiséra Jamese Camerona(Terminátor 1,2, Vetřelci, Titanik,
Pravdivé lži, Propast).

7. ne
15:00 Krtek a orel Kinečko pro nejmenší ČSSR, 67 min., 25,-Kč. Pásmo krátkých
pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30 G-Force 3D USA, 89 min., ŠÚ, D, 130,-Kč Agenti – morčata ve 3D.
20:00 AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
8. po
16:30 a 20:00 AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
9. út
18:30 Divoké safari 3D Belgie, 45 min., D, 80,-Kč. První filmový dokument z Jižní
Afriky, který byl natočen digitálně ve 3D.

20:00 Krvavý Valentýn 3D USA, 101 min., 18!, T, 110,-Kč
Jízda do pekla právě začíná. První horor v digitální kvalitě. Ve 3D hrůzostrašný zážitek.

10. st
20:00 Velké podmořské dobrodružství 3D Anglie, 81 min., D, 100,-Kč
Fascinující výlet do podvodního světa přináší životní zážitek.

11. čt
20:00 Antikrist FK Vltava Dán., Něm., Pol., 104 min., 15, T, 80/65,-Kč pro členy
FK Vltava. Podívej se ďáblovi do tváře očima dánského režisérského provokatéra Larse von
Triera.

12. pá
17:30 Dešťová víla 2D ČR, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč. Nová česká romantická pohádka v
celorepublikové premiéře!! Více na www.destovavila.cz

20:00 Sherlock Holmes USA, 127 min., 12, T, 90,-Kč. Nové dynamické zpracování
nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla "Sherlock Holmes" režisérem Guyem
Ritchiem(Podfuck).

22:00 Noc oživlých mrtvol 3D USA, 80 min., 12, T, 110,-Kč. Remake populární
hororové klasiky z roku 1968 ve 3D.

13. so
15:00 a 17:30 Dešťová víla 2D ČR, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč
20:00 Sherlock Holmes USA, 127 min., 12, T, 90,-Kč
22:00 Noc oživlých mrtvol 3D USA, 80 min., 12, T, 110,-Kč
14. ne
15:00 a 17:30 Dešťová víla 2D ČR, 96 min., ŠÚ, 90,-Kč
20:00 Sherlock Holmes USA, 127 min., 12, T, 90,-Kč
15. po
17:30 Alvin a Chipmunkové 2 USA, 88 min., D, 80,-Kč. Jsou zpět a nejsou sami.
Zpívající veveřáci versus veveřice.

20:00 Sherlock Holmes USA, 127 min., 12, T, 90,-Kč
16. út
17:30 Alvin a Chipmunkové 2 USA, 88 min., D, 80,-Kč
20:00 Na velikosti záleží FK Vltava Iz., Něm., Fr., 90 min.,T, 80/65,-Kč pro členy
FK Vltava. Komedie, která na letošním karlovarském festivalu získala cenu diváků, je určena
všem, kteří bojují s nadváhou, nesnáší diety a mají chuť to změnit.

17. st
17:30 Alvin a Chipmunkové 2 USA, 88 min., D, 80,-Kč
20:00 Imaginarium Dr. Parnasse Fr., Kan., VB, 122 min., 12, T, 80,-Kč
Dobrodružný/Fantasy/Mystery. Lze ošálit ďábla, který se rád sází a vyhrává? Poslední role
nešťastně zesnulého Heatha Ledgera(Oscar za postavu Jokera ve fantasticky natočeném komiksu
Temný rytíř).

18. čt
15:00 Africké safari Kino senior 3D Belgie, 45 min., D, 60,-Kč
17:30 Velké podmořské dobrodružství 3D Anglie, 81 min., D, 100,-Kč
20:00 Imaginarium Dr. Parnasse Fr., Kan., VB, 122 min., 12, T, 80,-Kč
19. pá
17:30 Planeta 51 Špa.,VB, 91 min., ŠÚ, D, 80,-Kč. Rodinný animovaný film o
roztomilých mimozemšťanech na Planetě 51 od tvůrců Shreka 1 a 2.

20:00 Avatar 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
20. so
16:00 Planeta 51 Špa.,VB, 91 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
19:00 CARMEN Metropolitní opera 2D. Francouzsky s českými titulky, 300,-Kč
na místě, 270,-Kč v předprodeji. Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů operní literatury –

Carmen Georgese Bizeta - je slovy režiséra této nově nastudované inscenace Richarda Eyrea „o
sexu, násilí, rasismu a jejich protipólu – svobodě.
Je to jedno z největších uměleckých děl vůbec. Je smyslné a přitažlivé. A myslím, že by mělo být i
šokující.“ Záznam operního představení z Metropolitní opery v N.Y. ze dne 16.1. 2010.

21. ne
15:00 Sobecký obr Kinečko pro nejmenší ČSSR, 60 min., 25,-Kč. Pásmo krátkých
pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30 Planeta 51 Špa.,VB, 91 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
20:00 Avatar 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
22. po
16:30 Avatar 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
20:00 Avatar 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč
23. út
18:30 Africké safari 3D Belgie, 45 min., D, 80,-Kč
20:00 Nezvratný osud 4 3D USA, 82 min., T, 18!, 130,-Kč. Fenomén vyvražďovacího
hororu bez vraždícího maniaka ve 3D.

24. st
20:00 Velké podmořské dobrodružství 3D Anglie, 81 min., D, 100,-Kč
25. čt
17:30 Princezna a žabák USA, 91 min., D, 80,-Kč. Pohádka Studia Walta Disneyho je
návratem ke klasické, ručně kreslené animaci a k příběhu plného legrace a písniček.

20:00 Černej dynamit FK Vltava USA, 90 min., ŠÚ, 15, T, 80/60,-Kč pro členy
FK Vltava „Hej, vy všichni rozjetý šméčkaři, hustý roštěnky a drsný sekáčové! Teď bacha! Na
filmový plátno se chystá vtrhnout ten nejvymazlenější a nejkrutější černej bratr.“

26. pá
17:30 Princezna a žabák USA, 91 min., D, 80,-Kč
20:00 Fame – cesta za slávou USA, 107 min., ŠÚ, T, 80,-Kč. Inspirováno filmovým
hitem z roku 1980. Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch nejlepších výkonů hercůumělců skutečného života.

27. so
15:00 Bolt – pes pro každý případ 3D USA, 103 min., D, 130,-Kč
Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah a to vše ve 3D.

17:30 Princezna a žabák USA, 91 min., D, 80,-Kč
20:00 Fame – cesta za slávou USA, 107 min., ŠÚ, T, 80,-Kč
28. ne
15:00 Velké podmořské dobrodružství 3D Anglie, 81 min., D, 100,-Kč
17:30 Princezna a žabák USA, 91 min., D, 80,-Kč

20:00 Kawasakiho růže ČR, 99 min., ŠÚ, 90,-Kč. Za každou lží se skrývá pravda a za
ní pravda ještě hlubší. Jeden z nejlepších českých filmů konce loňského roku od režiséra Jana
Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského.

1. – 3.3. po-st
20:00 Kawasakiho růže ČR, 99min., ŠÚ, 90,-Kč

Český svaz chovatelů, základní organizace Velvary
pořádá v chovatelském areálu
27. února 2010 od 8:00 do 16:00 hod.
28. února 2010 od 8:00 do 12:00 hod.
JARNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE A EXOTICKÉHO PTACTVA.

Srdečně zveme k návštěvě.
Bližší informace: www.chovatele-velvary.cz
Telefon: 315 762 492 Kašparová Alena
****************************

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 17 - 20 týdnů - garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od
data prodeje.
Cena 138,-- až 148,-- Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč/ks.
Prodej se uskuteční ve Velvarech, na náměstí u pošty,
v sobotu 13. března 2010 ve 14:30 hod.
Případné bližší informace tel : 728605840 606490805 415740719 728165166
*******************************

