Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 31. 3. 2010
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v úvodu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města Vás jako obvykle seznámím s děním ve
městě v 1. čtvrtletí tohoto roku i s akcemi připravovanými v nejbližší době.
V letošním roce nás čekají dvoje volby, termín parlamentních voleb je již znám, budou se konat ve
dnech 28. - 29. května 2010, volební okrsky i volební místnosti zůstanou beze změny.
V zimních měsících jsme se potýkali s přívaly sněhu. Pracovníci technické čety pracovali i o
víkendech, při odklízení sněhu z chodníků jim práci usnadnil nově zakoupený zametací stroj.
Odklízení sněhu z místních komunikací a náměstí jsme zajišťovali dodavatelským způsobem,
celkové náklady činily 24 tis. Kč.
Naší největší investiční akcí v letošním roce je výstavba kanalizace v Malovarské ulici a na Nových
Uhách. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci cca 14 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, ihned po uzavření smlouvy o dílo
může výstavba začít. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat dotaci, přesto podíl města na této
akci (předpokládá se cca 4,3 mil. Kč) je pro náš rozpočet velmi zatěžující.
V únoru letošního roku se propadla část kanalizace v ulici Za Roudnickou branou. To, že tento úsek
kanalizace v délce více než 90 m je ve špatném stavu, bylo zjištěno již asi před 10 lety, kdy probíhal
kamerový průzkum v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod a hlavního kanalizačního
přivaděče k ČOV. Nyní je však třeba tuto havárii urychleně řešit. Zadali jsme vypracování
projektové dokumentace a nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Věřím, že se nám
podaří co nejrychleji tuto situaci vyřešit, bude to však velký zásah do rozpočtu města.
Problematických kanalizačních úseků je ve městě ještě několik. Nevyhovující část stávající
kanalizace v Malovarské ulici bude rekonstruována v souvislosti s novou výstavbou. Nyní se
připravuje projekt na odkanalizování Pivovarské ulice.
Další velkou investiční akcí, se kterou je však v rozpočtu na letošní rok již počítáno, je výměna
oken v poslední z našich „školních“ budov, a to v budově Základní umělecké školy. Výběrové
řízení na dodavatele již proběhlo a akce bude co nejdříve zahájena. Náklady na výměnu oken jsou
cca 500 tis. Kč.
Koncem loňského roku došlo k přerušení přívodu elektřiny do budovy školní jídelny. Tuto havárii
jsme vyřešili samostatným napojením budovy školní jídelny z trafostanice, náklady na tuto akci
byly cca 100 tis. Kč, ani s těmito náklady náš rozpočet nepočítal.
V nejbližší době bude ČEZ provádět rekonstrukci vedení nízkého napětí na Radoviči, v této
souvislosti musíme provést neplánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení v této lokalitě, opět nad
rámec schváleného rozpočtu.
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón máme
letos příslib dotace ve výši 645 tis. Kč. V souladu s Programem regenerace schváleným
zastupitelstvem v roce 2008 plánujeme v letošním roce obnovu historického schodiště v budově
radnice a 1. etapu opravy krovu této budovy.
Odbor správy majetku provedl kromě běžných revizí a oprav rekonstrukci tzv. „holobytu“
v čp. 105 a bytu v čp. 59 v Pražské ulici.
Letitým problémem nejen našeho města je přemnožení holubů, kteří působí značné škody nejen na
majetku města, ale i na majetku občanů. V předchozích letech docházelo k nárazovému odstřelu
holubů, do kterého se zapojili členové mysliveckého sdružení, tento způsob nebyl příliš efektivní.
V loňském roce jsme poprvé využili služeb specializované firmy, která provádí klecový odchyt.
Populace holubů byla významně oslabena, proto jsme i pro letošní rok s touto firmou uzavřeli
smlouvu. Doplněním klecového odchytu bude v letošním roce i odstřel holubů. Věříme, že
spojením obou těchto povolených způsobů se podaří holubí hejno významně oslabit.
Nedořešena je stále otázka převodu kostela sv. Jiří z církve do majetku města. V lednu letošního
roku měli zastupitelé možnost se podívat do interiéru kostela a shlédnout inventář, který je bohužel
ve velmi špatném stavu. Jednání s Arcibiskupstvím pražským budou pokračovat.
Je třeba si uvědomit současný stav státního rozpočtu, na který jsou rozpočty obcí navázány velmi

úzce – hlavním příjmem rozpočtu obcí je tzv. podíl na sdílených daních. Jak už jsem Vás dříve
informovala, v roce 2009 byly daňové příjmy města o 2,7 mil. nižší než v roce 2008. Obávám se, že
ani rok 2010 nebude pro náš rozpočet příznivý. Máme sice v současné době rezervu, která je
připravena na spolufinancování projektů, na které se nám podaří získat dotaci, ale přicházejí
havarijní stavy, o kterých jsem Vás informovala a které tuto rezervu rázem ztenčí.
Významným zdrojem financování města jsou dotace, snažíme se o jejich získávání všude tam, kde
je to možné a účelné. V závěru loňského roku jsme podali 6 žádostí do krajských fondů a 1 žádost
do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, o výsledku řízení nemáme dosud
informaci, přesto jsme již v předstihu objednali vypracování prováděcího projektu na hřiště za
Sokolovnou. Podali jsme i žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím
Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy na 2. etapu opravy hasičské zbrojnice ve výši
více než 400 tis. Kč, při hodnocení v MAS jsme uspěli, proto doufáme, že tuto dotaci ze SZIFu
obdržíme.
I v letošním roce jsme v rozpočtu počítali s navýšením počtu nádob na biologické odpady, všechny
nádoby již byly rozvezeny a v sobotu 3. dubna začne pravidelný svoz těchto odpadů. Tato služba se
setkala s velmi kladným ohlasem.
Na základě požadavků občanů na obnovení velvarských trhů jsme oslovili pořadatele slánských trhů
a mohu Vám sdělit, že trhy se ve Velvarech budou konat každý první pátek v měsíci počínaje
květnem od rána do odpoledních hodin.
Velmi si vážíme všech, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu (a mnohdy i na vděk)
dělají něco pro ostatní, ať už jsou to sportovní kluby, občanská sdružení či školy. Podporujeme
jejich činnost tím, že jim poskytujeme část prostředků na jejich činnost ve formě grantů, v letošním
roce jsme rozdělili 400 tis. Kč. Některé akce spolufinancované z grantů se již uskutečnily, např.
Pukavec Cup nebo Vajíčkobraní či cestovatelský večer, a setkaly se s kladným ohlasem
zúčastněných. Městské muzeum pořádá pravidelně v nově zrekonstruovaných výstavních
prostorách i ve stálé expozici výstavy, jejichž vernisáže se setkávají se stále větším zájmem
veřejnosti. Letošní cyklus koncertů v rámci tradičních Dvořákových Velvar byl zahájen vskutku
skvostným koncertem světoznámého kytarového virtuóza profesora Štěpána Raka, secesní sál
muzea při tomto koncertu doslova praskal ve švech.
Snažíme se o co nejlepší informování občanů o dění ve městě, ať už prostřednictvím Zpravodaje
nebo pomocí webových stránek. Řada občanů využívá i službu informování prostřednictvím
textových zpráv, noví zájemci o tuto službu se mohou na městském úřadu přihlásit.
Snažíme se zlepšovat životní prostředí ve městě. V minulých letech jsme dokončili výsadbu stromů
a keřů v prostoru za Panskou hospodou a u zdravotního střediska, byly vysázeny stromy v
Malovarské ulici i dosázeny některé chybějící stromy v dalších částech města. V současné době
máme připraven velký projekt na výsadbu cca 250 stromů po celém městě a vyhlašujeme akci
Adoptujte si svůj strom! Věřím, že se myšlenka společného postupu při zlepšování města, v němž
žijeme, uchytí a že se akce zúčastní všichni, kterým na Velvarech záleží.

Ve Velvarech dne 31. 3. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Vybráno z jednání rady města
Únor 2010
•Rada

schválila výběr nájemného za nádoby na bioodpad počínaje rokem 2010 pro osoby, které
nemají trvalý pobyt ve městě Velvary, na částku 200,-- Kč za nádobu za rok.
•Rada

schválila pronájem městské sokolovny o. s. Paličky na den 20. 2. 2010 za účelem konání
fotbalového turnaje amatérských týmů Pukavec Cup 9.
•Město

Velvary půjčilo Městu Veltrusy kolekci grafických listů Ladislava Čepeláka ze sbírky
Městského muzea Velvary. Na žádost města Veltrusy byla výpůjčka prodloužena do 30. 4. 2010.
•Rada

vzala na vědomí informaci starostky o tom, že v roce 2009 byly daňové příjmy města o
2,7 mil. Kč nižší než v roce 2008.
•Rada

projednala návrh odboru správy majetku na stanovení poplatku za služby spojené
s pronájem hrobových míst ve Velvarech pro rok 2010. Při stanovení výše poplatku vycházel
odbor správy majetku z počtu hrobových míst (1000) a ze skutečných nákladů na pohřebnictví
za rok 2009, které činily celkem 150 685,37 Kč. Rada schválila návrh odboru a stanovila
poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst pro rok 2010 ve výši 150,-- Kč na
jedno hrobové místo.
•Předseda

Orion klubu historických vozidel Slaný požádal o povolení záboru veřejného
prostranství na náměstí Krále Vladislava, kde by se dne 8. května 2010 měla uskutečnit výstava
historických vozidel spojená s 5. ročníkem závodu těchto vozidel Stopa slánského Oriona.
Rada s povolením záboru veřejného prostranství vyslovila souhlas.
•Rada

souhlasila s umístěním a provozem pouťových atrakcí v době od 1. do 16. dubna 2010 na
náměstí Krále Vladislava.
•Firma

Geogalileo připravuje projekt středočeského vydání souboru map a pohlednic
Poznávejme kraje ČR, rada schválila účast v tomto projektu.
•Vlastník

pozemku parc. č. 528/1 v k. ú. Velvary požádal město jako vlastníka sousedního
pozemku o souhlas se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu 0,5 MW a oplocení
tohoto pozemku. Záměr je v souladu s územním plánem města. Rada s uvedeným záměrem
vyslovila souhlas.
Březen 2010
•Rada

schválila hospodářský výsledek Základní umělecké školy, Mateřské školy a Školní
jídelny za rok 2009.
•Rada

schválila žádost okresního výkonného výboru ČSSD Kladno ve věci záboru náměstí
Krále Vladislava ve Velvarech dne 20. 5. 2010.
•Rada

schválila zapůjčení areálu volného času na Třebízského náměstí na akci Velvarské
vajíčkobraní dne 28. 3. 2010.

•Starostka

informovala radu o tom, že město obdrželo dotaci z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ve výši 645 000,-Kč. V souladu s platným Programem regenerace městské památkové zóny Velvary je navrženo
použít uvedenou dotaci na obnovu historického schodiště v budově radnice a na 1. etapu opravy
krovu budovy radnice. S využitím dotace rada vyslovila souhlas.
•Starostka

informovala radu, že odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje požádal o
návrhy na úpravu vlakových jízdních řádů. Návrhy, které předali občané městskému úřadu, byly
odboru dopravy KÚSK předány.
•Členům

rady byl předložen návrh závěrečného účtu města Velvary za rok 2009 včetně zprávy
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města v roce 2009. Rada doporučila
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 bez výhrad.
•Rada

projednala rozpočtové opatření č. 1/2010 a doporučila zastupitelstvu jeho schválení.

•Rada

projednala žádost občanky o odprodej pozemků parc. č. 75/2 a 76 v k. ú. Ješín a
doporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje těchto pozemků.
•V

prosinci 2009 byly podány žádosti o dotace na výstavbu hřiště za sokolovnou ze dvou
různých dotačních programů. Informace o přidělení nebo nepřidělení dotace dosud město
nemá. Rada rozhodla, že bude objednáno vypracování prováděcí projektové dokumentace.
•Starostka

informovala radu o propadu kanalizace v ul. Za Roudnickou branou v jedné z
předzahrádek. Nejlepší variantou z několika navržených řešení se jeví rekonstrukce kanalizace
ve stávající trase v délce cca 90 m. Ústní souhlas se vstupem na pozemky (předzahrádky) dali
starostce při osobním jednání všichni majitelé dotčených nemovitostí. Oprava si vyžádá značené
výdaje, které nejsou nyní v rozpočtu zohledněny.
•Starostka

informovala radu, že ČEZ provádí rekonstrukci vedení nízkého napětí na Radoviči,
vedení bude uloženo do země. Z tohoto důvodu bude muset dojít k rekonstrukci veřejného
osvětlení, neboť budou odstraněny stávající sloupy (konzole), na kterých je dnes vedeno NN.
Náklady na rekonstrukci nejsou v rozpočtu města zahrnuty.
•Rada

schválila dodavatele pro akci „Výměna oken v budově Základní umělecké školy Velvary,
okres Kladno“. Ze tří nabídek byla vybrána společnost České dřevařské závody Praha, a. s., na
základě doporučení výběrové komise, náklady na výměnu oken jsou 509 587,-- Kč včetně DPH.

Ve Velvarech dne 29. 3. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Město Velvary
zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
a
na základě usnesení zastupitelstva města Velvary ze dne 31. 3. 2010,

opakovaný záměr
prodeje nemovitosti č.p. 435 v ul.Chržínské, s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č.
467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary za minimální cenu Kč 3 000 000,-obálkovou metodou.
Předmětná nemovitost obsahuje dva byty, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Jedná se
o samostatně stojící rodinný dům s nepravidelným obdélníkovým půdorysem. Dům je napojen na
vodovod, plynovod a veřejnou elektrorozvodnou síť. Přístup a příjezd k domu je po zpevněné
komunikaci. V podzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm a dvě sklepní místnosti. V
prvním nadzemním podlaží se nachází samostatný byt (dva pokoje, kuchyně, chodba, koupelna,
WC), chodba, WC a schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází samostatný byt (dva
pokoje, chodba, kuchyně, koupelna), schodiště a přístup na půdu. Půda je přístupná po
žebříkovém schodišti. Konstrukce krovu umožňuje zřízení podkroví. Na pozemku se dále
nacházejí dvě garáže, kolna, kurník a vodárna.
Dům je situován na stavebním pozemku č. st. 514 o výměře 195 m 2, zahrada na pozemku parc.
č. 467/4 o výměře 567 m2 a na pozemku parc. č. 467/6 o výměře 818 m2.
Kritériem pro posouzení nabídek bude nabízená cena.
Prohlídku objektu je možné dohodnout u vedoucího odboru správy majetku p. Šulce na tel.
č.: 315 617 091 nebo e-mailu: majetek@velvary.cz.
Do výběru budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou, v zalepené obálce
označené „NEOTVÍRAT - NABÍDKA - PRODEJ NEMOVITOSTI Č.P. 435“ zaslané na adresu
Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary nebo odevzdané do
podatelny městského úřadu a doručené nejpozději do 30.6. 2010 do 11:00 hodin.
Ve své nabídce každý uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč za nemovitost č. p. 435 s
příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č. 467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary, přičemž nabídková cena
nebude nižší než Kč 3 000 000,--, a přesné označení zájemce s uvedením adresy bydliště nebo
sídla.
Ing. Jitka Linhartová v.r.
starostka města

Adoptujte si svůj strom!
Vážení občané,
ne každý se může aktivně podílet na ochraně přírody a zlepšování životního prostředí. My všichni,
komu není lhostejný osud naší krajiny a prostředí ve městě, ve kterém žijeme, můžeme pomoci tím,
že si „adoptujeme“ svůj strom. Každý takto adoptovaný strom bude označen cedulkou se jménem
adoptujícího.
„Adoptivním rodičem“ se může stát jednotlivec, skupina lidí, občanské sdružení, škola, firma,
prostě každý, kdo se jím stát chce. Adopce je i vhodným dárkem k narození miminka, může se stát
i netradičním vánočním dárkem nebo svatebním darem, fantazii při obdarovávání se meze
nekladou, důležitá je zde vůle přispět ke zlepšení životního prostředí.
Co máte vy, budoucí „adoptivní rodiče“, udělat?
•Vyberte si svůj strom z projektu uloženého u starostky města a na odboru výstavby a životního
prostředí na MěÚ Velvary nebo na webových stránkách města.
•Zaregistrujte se u starostky nebo na odboru výstavby a ŽP a uzavřete darovací smlouvu
(darovanou částku si můžete uplatnit při výpočtu daně z příjmů). Registrovat se můžete již nyní,
registrace adoptivních rodičů 1. etapy bude ukončena v září 2010 (1. etapa výsadby proběhne v
říjnu 2010).
•Zaplaťte příslušnou částku (dle druhu a velikosti stromu – je uvedena v projektu) na účet
města 388156369/0800.
•Domluvte si s odborem výstavby a ŽP způsob výsadby (vlastními silami nebo s pomocí
technické čety města).
Vážení občané, děkuji Vám všem, kteří se do této akce zapojíte.
Ve Velvarech dne 31. 3. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Vzpomínka

Dne 4. dubna by se dožil 100 let náš milovaný tatínek
Josef Frýdek z Velvar.
Nezapomínají a vzpomínají synové s rodinami.

Divocí holubi – problém nejen městských objektů.
Město má v současné době velký problém s výskytem divokých holubů, kteří nejen objekty města
velmi znečišťují a poškozují, ale jsou i možnými přenašeči různých nemocí. Nejhorší stav je na
městské radnici, kostele sv. Kateřiny, v okolí základní školy a na hřbitově v okolí kostela sv. Jiří.
Od loňského roku probíhá druhá etapa odchytu těchto holubů firmou RADEXA a nyní se nabízí
možnost pravidelného odstřelu odborně způsobilou osobou. Pokud má někdo z občanů nebo firem
problém s výskytem těchto holubů, např. v půdním prostoru, protože holubi přelétávají z místa na
místo a nocují na půdách, lze u něj odstřel také provést. Požadavek ať vznese na Městský úřad,
odbor správy majetku, tel. 315 617 091-092 nebo e-mail: majetek@velvary.cz
Libor Šulc
odbor správy majetku MěÚ Velvary
******************************************
Torzo křížku na Velké Bučině – co s ním?
Občané Velké Bučiny upozorňují již delší dobu na torzo křížku, který stojí ve svahu a křoví na
jižním konci Velké Bučiny podél cesty k velvarskému lesu. Z městského muzea přišla informace
z Pamětí královského města Velvary, str. 226 pana Františka Vacka, kde se praví:
„Nade vsí Bučinou postaven byl r. 1752 na místě starých muk Božích nový sloup k poctivosti
sv. Vojtěcha a Václava, mučedníkův a patronův Českých. Přispěla k tomu celá obec Bučinská,
zvláště pak štědrým ukázal se rychtář její Josef Kotas a Matěj Procházka, kteří jménem obce
zavázali se opravovati nově zřízený sloup, kdykoliv by se toho potřeba jevila.“
Manželé Vaiglovi z Velké Bučiny nám zapůjčili staré fotografie, pořízené někdy po druhé světové
válce, kde za postavou vojáka a jiných osob, je vidět tvar sloupu, který byl patrně opraven v roce
1908. Současný stav sloupu je velmi žalostný, neboť zub času ho velmi poškodil. Zbylo jen torzo,
téměř bez vrchní části.
Město se snaží v současné době oslovit nějakého odborníka, který by navrhl způsob opravy a
stanovil náklady na obnovu sloupu. Pomocí vhodného podpůrného grantu se pokusíme sehnat
prostředky na opravu této drobné kulturní památky a v případě možnosti tuto opravit a obnovit.
Libor Šulc
odbor správy majetku MěÚ Velvary
P.S. Žádáme občany, zejména z Velké Bučiny, pokud mají nějaké starší fotografie původního
stavu křížku – sloupu, o jejich poskytnutí za účelem případné opravy.

Upozornění
Stočné pro rok 2010
Městská rada schválila dne 29.3. 2010 poplatek za odvádění odpadních vod – stočné – na rok 2010
ve výši 20,50 Kč/1 m3 včetně 10% DPH.
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst pro rok 2010 ve výši 150,-- Kč na
jedno hrobové místo lze v průběhu roku zaplatit v hotovosti na odboru správy majetku, nebo
převodem či složenkou, a to na účet Města Velvary vedený u České spořitelny, a.s. - č. účtu
388156369, kód banky 0800, variabilní symbol 3632. (Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět
specifický symbol, což je číslo hrobu).
Odpady
Sběr drobných nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 10. dubna – více letáček.
Sběr objemných odpadů od každého domu se uskuteční v sobotu 17. dubna – více letáček.
Nádoby na bioodpad budou v období od 3. dubna do listopadu 2010 vyváženy jednou za 14 dní vždy každou lichou sobotu – více letáček.
Výměna řidičských průkazů
Do 31. prosince letošního roku musí být provedena výměna řidičských průkazů vydaných v době
od 1. 1. 1994 do 31.12. 2000. Žádosti o výměnu přijímají úřady s rozšířenou působností příslušné
podle místa trvalého bydliště žadatele. Pokud bude provedena ve stanoveném termínu, je výměna
bez poplatku.
Očkování psů proti vzteklině v letošním roce
Plošné očkování proti vzteklině se uskuteční následovně:
středa 28. 4.
Nové Uhy – zastávka ČSAD
16:00 – 16:30 hod.
Ješín
– zastávka ČSAD
16:45 – 17:30 hod.
čtvrtek 29. 4. Velká Bučina – zastávka ČSAD 16:00 – 17:00 hod.
pátek 30. 4. Velvary – veterinární ošetřovna 16:00 – 18:00 hod.
sobota 1. 5. Velvary – veterinární ošetřovna 10:00 – 12:00 hod.
Nezapomeňte očkovací průkaz psa a 80,-- Kč na poplatek za očkování.
Obnova Velvarských trhů
Vždy první pátek v měsíci - počínaje květnem – by se měly na náměstí Krále Vladislava konat
prodejní trhy. Čeští prodejci budou nabízet pestrý sortiment zboží v době od 7 hod. do 16 hod.
První trh se uskuteční v pátek 7. května 2010.
**************************
POZVÁNKY

Městské muzeum Velvary
16. 4.
PETR BAREŠ - obrazy, kresby, drobné plastiky - vernisáž výstavy
23. 4. Cestovatelský večer
17.4.
Uhy - maškarní veselice
23. – 25. 4. Hora Říp – tradiční pouť
24. a 25. 4. Nelahozeves - hrnčířské slavnosti

VADY ŘEČI U DĚTÍ
Rozhovor s MUDr. Kateřinou Bílkovou
Jak jsem slíbila v minulém vydání Zpravodaje, vrátila jsem se za dětskou lékařkou
Kateřinou Bílkovou, abych s ní probrala velice aktuální téma,
které jistě zaujme nejen rodiče malých dětí.

V posledních letech pedagogové zaznamenávají zvýšený počet dětí s odkladem školní
docházky. Kde vidíte hlavní příčiny?
Hlavní příčinou odkladu školní docházky bývá nezralost dítěte po stránce psychické, tělesné
a sociální, nedostatečná grafomotorická zručnost, vadná výslovnost, v menším počtu je
důvodem nemoc, nebo také snaha rodičů prodloužit dětem bezstarostné dětství. Rodiče jsou
stále více zaneprázdněni a málo si s dětmi povídají, malují a čtou.
Přibývá hlavně dětí, které mají velké problémy s výslovností. Odborníky děsí, jak málo
se v tomto směru věnují rodiče svým dětem. Co by tedy rodiče neměli v žádném
případě zanedbat?
Rodiče nesmí zapomínat mluvit se svými dětmi, povídat si o tom, co dítě za celý den
prožilo, číst pohádky, říkanky. Hlavní je mluvit s dětmi přirozeně, nekomolit slova, nešišlat.
Je prokázáno, že zásadním předělem jsou třetí narozeniny dítěte. Když se v tomto
věku ptá třeba stokrát „Proč?“, není to jen zvědavost, ale z odpovědí se logicky učí
nové výrazy a rozšiřuje slovní zásobu. Nepodceňují rodiče právě tuto skutečnost?
Odpovídat stokrát na otázku ,,Proč?'' je sice někdy únavné, ale pro rozvoj řeči a rozvoj
znalostí dítěte je tato otázka velmi důležitá. Snažte se najít si čas a zahrát si hru na ,,Proč?“
Logopedy netěší, kolik času malé děti tráví u televize či videa. Pro vývoj řeči je
škodlivé zejména to, že se zde mluví příliš rychle až překotně. Není tedy osvědčená
metoda srozumitelného předčítání pohádek tím nejlepším řešením?
Televize, video, dokonce i počítač jsou často hlavním partnerem pro děti od útlého věku.
Přitom tato média mají jeden hlavní nedostatek, dítě informace pouze pasivně přijímá,
televize, video ani počítač mu neodpoví na zvídavou otázku. Komunikace je pouze
jednostranná směrem k dítěti, kdežto při čtení pohádek může dítě odpovídat na otázky, nebo
dokonce část pohádky vyprávět samo.

Z knihovnické zkušenosti musím spokojeně dodat, že stoupá počet maminek, které se
hlásí do knihovny i s opravdu hodně malými dětmi. A na dětech je vidět, jaký pokrok
dělají. Hlavně hlasité předčítání rytmických básniček má doslova blahodárný vliv.
Souhlasíte, že je vhodné s předčítáním začínat už v takto ranném věku?
S předčítáním dítěti můžeme začít velmi brzy. Odborníci dokonce doporučují zpívat, číst a
mluvit i na dosud nenarozené dítě. Číst můžeme i novorozenci - třeba i recept na koláč hlavní je uklidňující hlas matky. S postupným rozvojem vnímání dítěte zařazujeme rytmická
říkadla, písničky, krátké básničky, pohádky. Čtení pohádek nikdy nenahradí pohádka z
televize či videa.
Čtyřleté dítě by prý mělo umět používat kolem dvou a půl tisíce slov. Je to samozřejmě
individuální záležitost, ale kdy by tedy rodiče měli zpozornět a přijít se poradit, zda je
vývoj jejich potomka správný?
Rodiče by si měli všímat rozvoje řeči mnohem dříve. U těch nejmenších, zda dítě tvoří
slabiky, které později spojuje do slov, zda napodobuje zvuky. I nesmyslný výraz, kterým
dítě označuje trvale nějakou osobu nebo předmět, je slovo. Pokud se u dítěte nerozvíjí řeč,
je nutné hlavně vyšetření sluchu. Postupně se dítě učí používat stále více slov, spojovat
jednotlivá slova a nakonec mluvit ve větách. Pokud se opožďuje vývoj řeči, měli by rodiče
přijít vždy. Tříleté dítě, které sice mluví, ale nerozumí mu ani ti nejbližší, čtyřleté dítě, které
mluví ve větách, ale vadně vyslovuje několik hlásek, musí být včas vyšetřeno. Pozor na
koktavost, ta musí být vyšetřena v každém věku.
S MUDr. Bílkovou hovořila Zdeňka Ortová
*************************************************************************

PRODÁM BYT 3+1 VE VELVARECH
20 let starý, 90 m2, lodžie, garáž, 20 m2 + 2000 m2
pozemku s vlastní příjezdovou cestou.
Nové topení v mědi s vlastním kotlem, voda v plastu, nová střecha.
Možný k nastěhování.
Prosím jen vážné zájemce, ne reality !!!!!
Cena 1 790 000,-- Kč
KONTAKT: 775 203 346
******************

PRONAJMU DLOUHODOBĚ BYT 3 + 1 VE VELVARECH,
S VELKOU GARÁŽÍ. NA HEZKÉM MÍSTĚ. VOLNÉ OD DUBNA.
TELEFON: 723 448 497
******
Hledám paní (pečovatelku) na občasnou výpomoc k invalidní mamince.
Více informací na tel. čísle 776 574 969

VAJÍČKOBRANÍ VE VELVARECH 2010 - poděkování
V neděli 28.3. 2010 v areálu volného času ve Velvarech proběhl 3. ročník
„VAJÍČKOBRANÍ“.
Akce začala ve 14 hod. a zúčastnilo se jí přes 100 dětí většinou v doprovodu dospělých.
Bylo připraveno několik dílen, kde si účastníci mohli vyzkoušet různé velikonoční techniky. Při
pohádkovém „Pašijovém pochodu“ ti nejmenší sbírali za plnění úkolů razítka a snažili se získat
čokoládového zajíce. V kulturním programu, který uváděl moderátor Relax rádia Aleš Švarc,
vystoupili žáci velvarských škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ), proběhlo losování a ocenění výherců kvízu „O
putovní kraslici“ a zejména nejmenší návštěvníky zaujalo vystoupení „Vandy a Standy“. Nechyběly
ani stánky s rukodělnými výrobky a občerstvením. Atmosféru svátků jara dotvářela tradiční
výzdoba i živá dekorace. Snažilo se i sluníčko, které vydrželo vzdorovat dešťovým mrakům až do
16 hod., kdy byla akce ukončena.
Poděkování občanského sdružení ČLOVÍČEK RaD patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci akce.
Děkujeme zejména Městu Velvary za finanční i technickou podporu a pomoc, za
všestrannou vstřícnost panu Tichému a paní Kůrkové.
Za podíl na programu patří poděkování MŠ Velvary, ZŠ Velvary a školní družině, ZŠ Karla
Krohna, ZUŠ Velvary, SEV Javory. Také Knihovně Velvary - paní Ortové za kvíz.
Dále si velké díky zaslouží pan Hodovský, který celou akci ozvučil; pekařství Zounek za
napečení mazanců a věnců; paní Říhová za zajištění kozího stádečka; paní Malinová za poskytnutí
dekorace; pan Bakalář za zhotovení velikonočního razítka a v neposlední řadě KaSS Kralupy nad
Vltavou. Všichni jmenovaní se zapojili bez finančních nároků.
Věříme, že se s příznivci velvarského Vajíčkobraní sejdeme zase příští rok. Kdo by nechtěl
na podobnou akci tak dlouho čekat, je srdečně zván na „Dětský den“, který je plánovaný na sobotu
29.5. 2010. Zatím hezké jaro!
Občanské sdružení ČLOVÍČEK RaD
****************************************************

na
MAŠKARNÍ VESELICI
Datum: 17. 4. 2010 v Uhách.
V 18:00 hodin začíná průvod obcí,
sraz u obecního úřadu.
Ve 20 hodin taneční zábava v sále u restaurace,
hraje skupina EVEREST – J. Hory
vstupné 70,00 Kč,
masky 50,00 Kč

Příspěvek MŠ Velvary

A co se odehrálo za dveřmi naší „školičky“?
Začátkem února se konal zápis dětí do MŠ. Rodičů s dětmi se dostavilo hodně, zájem je tedy
poměrně velký.
Ve středu 17.2. to u nás ožilo rejem masek. Děti si zatancovaly a své masky také řádně představily.
Vedle kominíka, Bořka – stavitele, nejrůznějších zvířátek (kočka, beruška, tučňák…) zaujaly
největší místo pohádkové bytosti (víly, princezny…). Karkulka nezapomněla na voňavou bábovku
(Zuzance děkujeme) a nejen šašek s klaunem se postarali o veselou náladu.
A máme březen.
Slyšte, slyšte, velevážené dámy a velevážení pánové! Dokonce k nám zavítal i Cirkus – minicirkus,
ale zajímavých kousků bylo dost. Klaun Sambo např. naučil děti „živosochařství“ (vybrané děti
napodobovaly činnosti předváděné klaunem), nechyběly akrobatické kousky, vystoupení s velkými
kruhy a zřejmě největším zážitkem pro děti bylo číslo se třemi pejsky a „opravdický“ had, kterého
si ty nejodvážnější mohly i pohladit.
Levá, pravá, seno, sláma…pěkně pochodujeme (s občasným pokulháváním) směr Velká Bučina –
na výstavu drobného zvířectva. Slepice, kachny, ukřičené husy, holubi, králíčci s heboučkou srstí …
a hlavně pestrobarevní papoušci se dětem moc líbili.
A což teprve živý medvěd a tygr! Ano, viděli jsme je na vlastní oči. Velké očekávání vystřídalo
zklamání, neboť zvířata jsme si pouze prohlédli, a to tzv. z rychlíku.
Také jsme navštívili zdejší knihovnu (březen – měsíc knihy). Moc děkujeme paní Ortové za milé a
příjemné vyprávění o knihách pro děti.
18.3. nás navštívilo další divadlo, a to s pohádkou Kouzelný dědeček a Velikonoce.
Mgr. Milena Vernerová, Bc. Radka Bečvářová
**************************

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
DOVOLUJE SI VÁS POZVAT NA VÝSTAVU
PETR BAREŠ
obrazy, kresby, drobná plastika

VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ 16. 4. 2010 OD 18.00 HOD.
V KULTURNÍM PROGRAMU VYSTOUPÍ TOMÁŠSKÉ DECHOVÉ KVINTETO
VÝSTAVA POTRVÁ DO 6. 6. 2010¨

Otevírací doba muzea: ÚT-PÁ 9-11; 12-16, SO 9-12; 13-17
*****************************************

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

Pronájem nebytových prostor ve Velvarech
podlahová plocha 65 m2
vhodné pro skladování, výrobu, garážování
tel. 603 546 787

Nabídka přivýdělku
Na dlouhodobou spolupráci hledáme šikovnou a spolehlivou paní/slečnu na úklid
kancelářských prostor a vzorového domu v obci Lešany-Anglický Resort s.r.o.
Úklid Po- Pá (2 hod denně), vždy od 7 hod. nebo 18:30 hod.
Plat 5.000,--Kč/měsíc.
Pokud máte o přivýdělek zájem volejte 736 513 513 – B. Kohoutová

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

informuje o Světovém dni knihy

Světová organizace UNESCO každoročně vyhlašuje 23. duben Světovým dnem
knihy a autorských práv. Tento den je určen oslavám knih a čtení a slaví se ve více než sto
zemích po celém světě. Je poctou knihám a jejich tvůrcům. UNESCO se snaží motivovat
zejména mladé lidi, aby objevili radost ze čtení a získali respekt k autorům, kteří
nenahraditelným způsobem podporovali sociální a kulturní pokrok lidstva.

I naše knihovna se letos připojí k tomuto knižnímu svátku a odmění
každého čtenáře, který k nám zavítá v pátek 23. dubna symbolickou růží v
podobně knižní záložky.

Světový den knihy je zaměřen především na propagaci knih a čtení a měl by se stát
největší každoroční oslavou knihoven. Tento svátek by měli oslavit všichni, kteří věří, že
podpora čtení může lidem pozitivně změnit život. Že tomu tak je, se přesvědčujeme na
vlastní oči, neboť počet čtenářů naší knihovny stále stoupá a svoji spokojenost se službami
velvarské knihovny nám zákazníci často vyjadřují.

TAKÉ NĚCO PRO DĚTI
V rámci těchto oslav se ponese i nová akce pro děti s názvem:

KDO BYDLÍ V NAŠÍ KNIHOVNĚ?

Každý čtenář si může zvolit svoji neoblíbenější literární postavu, na lístek napsat její
jméno a pod něj připojit i kresbu svého oblíbeného hrdiny. Knižním oblíbencem může být
kdokoli – počínaje krtečkem, včelkou Májou, Popelkou, přes Harryho Pottera, až po hrdinky
dívčích knih. Protože nejde o ryze výtvarnou soutěž, jde především o lásku ke knihám, a
také o co nejpestřejší škálu literárních postav a postaviček, nemusí se bát zapojit do akce ani
ty děti, které se necítí být skvělými malíři.
V knihovně si pak čtenáři do nakresleného domečku mohou svého hrdinu umístit a
sledovat, jak se domek postupně zabydluje dalšími literárními postavami.
Čtenáři mohou své příspěvky nosit do knihovny od 1. do 22. dubna. V pátek 23.
dubna dojde ke slosování všech příspěvků a v pondělí 26. dubna budou vylosovaným
dětem předány ceny.

Příspěvek paní Zdeňky Křtěnové
O SVĚCENÉ STUDÁNCE A POUSTEVNÍKOVI CEDRYCHOVI
Už více než čtvrt století uběhlo ode dne, kdy jsem byla naposledy na Radoviči. Je odtud nádherný
pohled do utěšené krajiny, jíž kraluje legendární Říp.
……… když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat …..
Tak se vyznal ze svého okouzlení Jaroslav Seifert. Nevím, odkud se díval, zato si pamatuji, jak
často chodíval na Radovič nedávno zesnulý Vladimír Auška. Miloval Velvary, miloval pohledy
z Radoviče a své citové zaujetí fixoval v nesčetných fotografiích a diapozitivech. Vyzařovaly lásku
a poezii. Sestavili jsme z nich pásmo s průvodním slovem a hudbou a promítali v městském muzeu.
Sál byl nabitý a lidé si vyžádali opakování jedno, druhé…, už ani nevím kolikrát .… .
Když jsem byla na Radoviči naposledy, bylo to v čase, kdy zrály třešně podél cesty, neodolala jsem
jejich osvěžující sladkosti. Pak dole, na úpatí, zastavení u kapličky. Stála tam opuštěná,
zapomenutá, poznamenána přešlými věky, se zbytky jakési malby, ale jakoby chráněna stromem,
který nad ní doširoka rozklenul větvoví. Hned u kapličky studánka. Její voda prosakovala spadaným
listím mnoha podzimů. Snažila jsem se tehdy, aby byl tenhle kout zapsán do seznamu památkově
chráněných, neuspěla jsem. Co všechno tohle místo pamatuje…. .
Velvarský historiograf, kněz František Vacek, v Dějinách královského města Velvar /vydal je
vlastním nákladem r. 1884/ napsal:
„Roku 1714 /v čase, kdy se město zotavovalo z přestálé morové rány – pozn.autorky/
dal primas Kavika vlastním nákladem postavit kapli nejsvětější Trojice u Svěcené studánky
pod Radovičem.“
Na přední straně byla vyzdobena obrazem nejsvětější Trojice s latinským nápisem a letopočtem, na
zadní straně zobrazena byla sv. Anna.
V roce 1772 bylo třeba kapličku opravit, proto děkan Vrána vyhlásil sbírku. Vynesla více než 40 zl.
K tomu František Vacek dodává:
„Děkan Vrána objednal malíře, živil jej ve svém domě, doplnil částku, jak toho malíř sám
si přál.“
Kaple a obě malby byly opraveny. Pod obrazem sv. Anny latinský nápis hlásal /v češtině/
Trojjedinému Bohu zasvěcenou zbožnou štědrostí obnovili r. 1772.
František Vacek píše:
„Téhož roku posvěcena byla znovu kaple ta dne 28. června, druhou neděli po sv. Trojici.
Svěcená studánka byla daleko v okolí známa a zhusta od neduživých poutníkův navštěvována.
Vypravuje se, že tam mnozí zbavili se pevnou věrou v pomoc Boží a užíváním vody, nemocí
očních, pakostnice a zimnice. Na památku podobných milostí zanechali tam rozličné dary.
Z almužny poutníkův žil na blízku studánky p o u s t e v n í k. Amadeus Cedrych, terciář řádu
sv. Františka a poslední poustevník velvarský, prosil za zbudování kamenné chýže pod
Radovičem, avšak konsistoř nedala tomu svého schválení. Když pak r. 1782 zrušeni byli
poustevníci v Čechách, svlékl Cedrych svůj drsný šat a putoval do Říma. Odtud více domů
se nevrátil.“
Potěšilo mne, že kaplička byla nedávno opravena a myslím na studánku, patří k sobě už téměř tři
staletí. Býval takový zvyk, že v jarním čase chodívala děvčata studánky čistit. Byl to obřad se zpěvy
a říkáním. Byl to dobrý zvyk.
Tenhle kout pod Radovičem zve k zastavení, ku sebrání myšlenek, ke vzpomínkám na ty, kteří zde
byli před námi, a také k zamyšlení nad životem vlastním.
Zdeňka Křtěnová
Kralupy nad Vltavou

Ze vzpomínek kapelníka Josefa Dryáka
Kulturní činnost ve Velvarech v minulém století
V minulém dvacátém století se lidé bavili jinak než dnes. Ve Velvarech byly dva sály. Hotel
Rolnická záložna a pod kostelem byla restaurace U Pilátů. V těchto sálech se hrálo ochotnické
divadlo, které provozovali Hasiči a divadelní spolek Tyl. Pořádaly se koncerty, taneční zábavy a
plesy. V létě se konaly různé oslavy v parku u cukrovaru. Postavily se tam lavičky, stoly a stánky
s občerstvením. Ve stáncích se prodávalo pivo, limonáda, cukrářské výrobky, salám, buřty a jiné
řeznické produkty. Lidé se seřadili ve městě, vepředu šla dechová hudba, za ní šli hasiči, sokolové a
baráčníci s prapory. Průvod došel do parku, kde se účastníci pohodlně posadili a poslouchali
dechovku pana Hrachoviny. Na zadní louce se obyčejně cvičilo. Každý rok se pořádal Dětský den.
V průvodu šli chlapci a děvčata od první třídy, až do čtvrté měšťanky. Tyto děti cvičily nebo hrály
různé hry vedle na louce. Památné byly Legionářské oslavy. Přijela též setnina Československé
armády a předvedla vojenské cvičení. To byla také poslední oslava v parku. Pak přišel Protektorát.
Po válce, v padesátých letech, se pořádaly taneční zábavy též v parku směrem na Černuc. Brigádně
jsme vybudovali betonový parket /je tam dosud/, na kterém se tančilo. Střídaly se tam hudby pana
Ant. Hrachoviny a Kapela mladých Zdeňka Podívínského. Za krásného letního počasí tam chodilo
mnoho lidí. Zatančili si a příjemně se pobavili. V parku u cukrovaru se ještě v šedesátých letech
konalo několik oslav. Potom ale byl definitivní konec.
Josef Dryák

Omluva redakce:
V minulém příspěvku pana Dryáka si zařádil redakční šotek, omlouváme se, a správně uvádíme, že
ve funkčním miniaturním modelu cukrovárku, byly kromě jiného – dyfuze a centrovky na
vytáčení cukru.
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Neslavné citáty I.
Občas si skoro každý z nás vypomůže citací slavné osoby. Když už se někomu v minulosti
povedlo říci či napsat něco opravdu chytrého a když to bylo dokonce vtipné, hodí se to určitě za
vhodné příležitosti použít. Dokonce občas v časopisech nebo i v knihách vycházejí soubory
takových slavných citátů, aby člověk měl možnost čerpat z moudrosti lidstva. V poslední době se
často takový výrok označuje jako bonmot – což je prý přenesený výraz z francouzštiny (bon mot =
"dobré slovo, pikantnost"). Pojem bonmot se potom vykládá jako vtipné slovo, vtip, rčení se
satirickým podtextem nebo také úsloví. V obecném povědomí je jeden politik z Vysočiny, který si
dle svého vyjádření v bonmotech libuje, i když musím popravdě říct, že mě v této chvíli vůbec
žádný z jeho vtipných výroků nenapadá.
Ale jsou i citáty jiné, jak jsem v nadpisu napsal – neslavné. Ne proto, že by se nějak
nepovedly či jinak vstoupily neslavně na svět, ale prostě proto, že je nevyřkla žádná slavná
osobnost. Je to ale ke škodě lidstva, že takové perly ducha zanikají a tak bych se chtěl pokusit o
záchranu a zachování pro budoucnost aspoň některých z nich. Slavnými se tím nestanou, ale aspoň
si je někdo přečte a třeba je bude vydávat za vlastní. Taková adopce mi nevadí, jen když bude
takové dítko slovesnosti dobře prospívat.
oOo
Zlatá šedesátá léta. Slyším to často kolem sebe, televize o tom vysílala seriál, některé
rozhlasové stanice si tu dobu stanovily jako programový rámec své hudby.
Byla to doba někdy před čtyřiceti padesáti léty, kdy se narodily naše děti, a doba byla
opravdu úplně jiná. Bydleli jsme v té době v Bochově, to je malé městečko na Karlovarsku na úpatí
Doupovských hor v nadmořské výšce něco kolem 650 metrů. Tehdy jsme si to ani nijak výrazně
neuvědomovali, ale zimy tam byla opravdu vydatné, nestalo se, že by sněhu nebyl dostatek, ba
přímo nadbytek. Občas ho napadlo tolik, že jsme byli několik dnů odříznuti od světa. A když do
toho přišel výpadek elektřiny v důsledku namrzlého vedení, bylo to opravdu něco.
Jednou kvůli takové kalamitě dokonce zavřeli školku a tak nezbylo nic jiného, než si vzít
naši tříletou dceru s sebou do práce. Seděla tiše někde v koutku naší zasedačky a kreslila pastelkami
všechno, na co si vzpomněla. Vedl jsem nějakou veledůležitou poradu a neměl jsem moc času jí
věnovat pozornost. Byli jsme v nejlepším, když vypadla elektřina. V místnosti v tu ránu bylo příšeří
a všichni ztichli. Ozvala se jen naše školkařka, velice zřetelně artikulující:
- nejde eretrika, ani hovno.
Nikdy, opravdu nikdy jsme před ní podobnou formulaci nevyslovili, i když měla naprostou
pravdu. Už tehdy jsme byli na dodávce elektřiny totálně závislí, možná víc, než jsme byli ochotni
připustit. Kromě toho, že nesvítilo světlo a nefungovaly domácí spotřebiče, přestalo topit ústřední
topení a ani voda v důsledku vypnutého čerpadla netekla. Měli jsme sice plynové sporáky, ale ty
byly napájeny centrálním rozvodem propan-butanu z přístavku u našeho domu. A protože si každý
přitápěl plynovou troubou, bylo za chvíli i po plynu. A to prosím někdy trvalo i několik dní v kuse.
Spali jsme doma ve spacích pytlích dětem přitápěli petrolejkou, aby v jejich pokojíku byla teplota
aspoň trochu nad nulou.
Tak v tomto světle bylo dětské stručné vyjádření naprosto výstižné a pokaždé, když někdy
třeba při bouřce vypadne elektrika, žádné přesnější vyjádření situace mě nenapadá.
oOo
Po čase jsme se z Bochova odstěhovali, ale dlouho jsme tam jezdili navštěvovat přítele
Radomíra, který se zahnízdil v místní škole jako školník. Vzpomínali jsme na roky dávno minulé i
na ty kruté přírodní podmínky, ve kterých jsme tam žili. Pokusil jsem se to vtipně vyjádřit tvrzením,
že v Bochově jsou vlastně jen tři roční období: jaro, podzim a zima. Školník Radomír nesouhlasil a
rezolutně prohlásil, že roční období jsou tam jen dvě. Čekal jsem, kteréže ze mnou uváděných
období vynechá, ale vyjádřil se zcela originálně a neopakovatelně přesně:
- v Bochově je jenom zima a zima zkurvená.

Bez váhání jsem mu dal zapravdu a dokonce mám dojem, že třeba na období té poslední
zimy se dá ta jeho klasifikace použít naprosto přesně.
Pro další číslo Zpravodaje je připraveno pokračování.
Sazená, březen 2010
Ing. Rudolf Votruba
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