Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 22. 9. 2010
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané,
na tomto místě obvykle podávám zprávu o dění ve městě v uplynulém čtvrtletí. Dnes se však v
tomto funkčním období scházíme naposledy, proto mi dovolte, abych podala stručnou zprávu za
celé toto volební období.
Po našem zvolení jsme plynule navázali na práci předchozího zastupitelstva. Na počátku jsme však
nejprve zmapovali potřeby občanů tím, že jsme se pokusili zapojit širokou veřejnost do přípravy
strategického plánu rozvoje města a komunitního plánu sociálních služeb a začali jsme připravovat
projekty. Hledali jsme úspory všude, kde to bylo možné. Podařilo se nám přesunout veškeré
úhrady za dopravní obslužnost na Středočeský kraj a lépe využívat zákonných možností při
spolupráci s ostatními obcemi v oblasti školství. V první polovině funkčního období se nám
podařilo splatit půjčky, které zůstaly z předchozího období. Jednalo se o zbytek úvěru na výstavbu
ČOV ve výši 2,2 mil. Kč a půjčku z Fondu rozvoje bydlení 1,8 mil. Za velký úspěch považuji to, že
i přes řadu investic, které se nám podařilo realizovat, předáváme nově zvolenému zastupitelstvu
město bez dluhů, dokonce se slušnou částkou na běžných účtech.
Všichni velmi dobře víme, že současný systém financování obcí je nastaven tak, že podíl na
sdílených daních, který je hlavním příjmem rozpočtu obcí, nepostačuje ke krytí výdajů a že je třeba
v maximální míře žádat o dotace všude tam, kde je to možné a účelné. Prostředky z rozpočtu města
je tedy třeba využívat především na spolufinancování projektů financovaných z dotací. Při
plánování investic jsme proto dávali přednost těm projektům, na které se nám podařilo dotaci získat.
V průběhu volebního období se nám podařilo získat dotace v celkové výši 52,4 mil. Kč.
Na základě požadavků občanů byly provedeny některé změny územního plánu, jedna ze změn
umožnila zahájit přípravy na rozparcelování a zainvestování jediného pozemku ve vlastnictví města,
který je vhodný pro výstavbu rodinných domů, a tím podpořit individuální bytovou výstavbu ve
městě.
Jednou z priorit zastupitelstva bylo budování inženýrských sítí. Podařilo se nám vyřešit dlouholetý
problém nedostatku pitné vody na Velké Bučině i v Ješíně tím, že v těchto místních částech byl
vybudován vodovod, tato stavba byla spolufinancována z dotace Ministerstva zemědělství. Vyřešili
jsme havarijní stav kanalizace v ulici Za Roudnickou branou a v současné době probíhá výstavba
kanalizace v Malovarské ulici a na Nových Uhách, spolufinancovaná z prostředků EU (Operační
program Životní prostředí) i ze státního rozpočtu. Máme připraveny projekty na kanalizaci na Velké
Bučině a v Ješíně, na jejich realizaci však výše uvedený dotační titul nebylo možné využít.
Připravujeme projekt na kanalizaci v Pivovarské ulici. V souvislosti s rekonstrukcí vedení nízkého
napětí prováděnou ČEZem jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení v Ješíně a na Radoviči, průběžně
byla doplňována svítidla veřejného osvětlení ve městě na základě potřeb občanů.
Velkou pozornost jsme věnovali budovám škol. Podařilo se nám nákladem více než 18 mil. Kč
zrekonstruovat budovu základní školy s využitím dotace z Ministerstva financí. Byla vyměněna
střešní krytina, provedeno zateplení střechy, byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře, v
některých učebnách byly provedeny nové podlahy, byla vyměněna umyvadla ve třídách a
provedeny nové rozvody vody a odpadů. Mateřská škola dostala novou valbovou střechu, byla
provedena výměna oken, celá budova byla zateplena, to vše bylo realizováno s využitím dotace z
OPŽP. Z rozpočtu města jsme plně financovali výměnu oken v budově základní umělecké školy a
školní jídelny, do školní jídelny byl realizován nový přívod elektrického proudu. Nových oken se
dočkala i budova základní školy v ulici Karla Krohna.

V centru naší pozornosti byla i péče o kulturní památky. Aktualizovali jsme Program regenerace
městské památkové zóny a v rámci tohoto programu se nám s využitím prostředků Ministerstva
kultury podařilo provést statické zajištění, opravu krovu, střechy a fasády Panské hospody a tím
zachránit tuto nemovitou kulturní památku před zkázou. Průběžně provádíme opravy v budově
radnice, která je také nemovitou kulturní památkou. V minulých letech byly opraveny kobky,
renovována obřadní síň a v nedávné době byla dokončena obnova historického schodiště a zahájena
rekonstrukce krovu a střechy. Nezapomněli jsme ani na drobné stavby, s přispěním občanů Velké
Bučiny byla provedena rekonstrukce kapličky v této místní části, byl opraven památník obětem
první světové války u silnice k Radoviči a restaurována socha sv. Jana Nepomuckého z Ješína,
připravujeme rekonstrukci kapličky v Ješíně. Byla opravena alespoň část hřbitovní zdi, která byla v
havarijním stavu, a pokračuje průběžná oprava této zdi. Z důvodu nevyjasněné situace s převodem
mobiliáře se nepodařilo dořešit převod kostela sv. Jiří z církve na město, to bude úkolem pro
nastupující zastupitelstvo.
Nezanedbali jsme ani péči o ostatní budovy v majetku města, průběžně byly prováděny opravy
dalších nemovitostí. Ve dvou etapách byla zrekonstruována a zateplena budova hasičské zbrojnice.
Byla provedena rekonstrukce průjezdu, vrat a přízemních prostor v budově muzea, výměna oken a
rekonstrukce střechy ve zdravotním středisku, oprava fasád domu čp. 9 a čp. 59, různé opravy a
úpravy bytů atd.
Podařilo se nám alespoň částečně vyřešit problém absence dětských hřišť. Vybudovali jsme dětské
hřiště za Panskou hospodou a v parku za školou, několik herních prvků bylo osazeno v Ješíně i na
Velké Bučině. Dětské hřiště bude také součástí víceúčelového hřiště za sokolovnou, na jeho stavbu
jsme obdrželi dotaci, stavba bude zahájena v nejbližší době. Vyslyšeli jsme volání vyznavačů
skateboardingu a zapojili jsme se do projektu MASka teenagerům, v rámci tohoto projektu se
připravuje stavba hřiště pro skateboarding. Podařilo se vybudovat hřiště na míčové hry na dvoře
základní školy.
V oblasti místních komunikací a chodníků jsme řešili z důvodu nedostatku finančních zdrojů pouze
naléhavé případy: provedli jsme rekonstrukci části ulice Nábřeží k bývalému hokejovému hřišti,
úpravy povrchů po opravách havárií kanalizace v ulici Petra Bezruče a v ulici Na Brčkově,
rekonstrukci části chodníku ve Školní ulici, v Líse, ve Slánské ulici, Na Průhoně a v Ješíně. V
nejbližších dnech bude zahájena plánovaná rekonstrukce části chodníků v Pražské ulici. Máme
připravenu stavbu chodníku z náměstí k mateřské škole a projekty na výstavbu chodníků v
Sokolské a Čechově ulici a v ulici Na Průhoně a na rekonstrukci místních komunikací v Čechově a
Pivovarské ulici. V současné době probíhá projektová příprava cyklostezky Velvary – Ješín a
výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce chodníku v Ješíně.
Na městském úřadu byl sjednocen systém všech agend, což umožnilo uspořit jedno pracovní místo,
byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné auditem a došlo k několika personálním změnám.
V průběhu volebního období v rámci zkvalitnění služeb občanům byl zřízen Czech Point, který
umožňuje občanům získávat dokumenty, pro které dříve museli jezdit do Prahy či Slaného. Službu
zasílání informačních SMS občanům se sice nepodařilo rozšířit tak, jak jsme si představovali, ale
občané, kteří se do ní přihlásili, jsou se službou spokojeni. V oblasti sběru, třídění a likvidace
odpadů jsme zahájili sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů („hnědé popelnice“).
Pro práci v technické četě využíváme v maximální možné míře uchazeče o zaměstnání, na něž z
úřadu práce dostáváme dotaci a tím šetříme prostředky z městského rozpočtu. V těchto dnech
dokončujeme přípravu kontaktního místa v přízemí radnice. Na tomto kontaktním místě si budou
občané vyřizovat běžné záležitosti, např. platbu poplatků, sociální dávky, službu Czech Point atd.
Umístění kontaktního místa v přízemí radnice usnadní vyřizování záležitostí všem občanům,
zejména však seniorům, občanům se sníženou pohyblivostí a rodičům s malými dětmi v kočárcích.
Pro zkvalitnění telefonického kontaktu občanů s pracovníky úřadu byla pořízena digitální telefonní

ústředna, odbory úřadu byly vybaveny mobilními telefony.
Věřím, že si většina občanů všimla naší snahy o postupné zlepšování vzhledu města. Přestože
hospodaříme s omezeným rozpočtem, snažili jsme se alespoň maličkostmi vzhled města zlepšovat.
Odstranili jsme nevzhledná trubková zábradlí a plastové koše z náměstí a nahradili je estetickými
litinovými sloupky s řetězy a odpadkovými koši, instalovali jsme novou přehlednou úřední desku,
vše je doplněno nově osázenými keramickými mísami a květinami v oknech radnice. Z prostoru za
Panskou hospodou se odstraněním drátěného oplocení, instalací herních prvků a novým osázením
stal příjemný parčík, nové zahradnické úpravy se dočkal i prostor u zdravotního střediska, nově
osázen byl i dvůr bývalého děkanství. Přestárlé a nezdravé lípy na náměstí jsme začali nahrazovat
novými vhodnějšími kultivary. I na jiných místech jsme průběžně obnovovali nemocné a přestárlé
stromy. V současné době probíhá první etapa projektu Adopce stromů, do kterého se, doufám,
zapojí řada občanů i firem. Připravili jsme projekt na revitalizaci parku za školou, postupně jsme
rozšiřovali a zlepšovali vánoční osvětlení.
Snažili jsme se oživit kulturní, společenský a sportovní život ve městě. Naši podporu jsme vyjádřili
tím, že jsme zavedli systém grantů pro spolky a občanská sdružení. V prvních letech jsme formou
grantů rozdělovali 200 tis. Kč ročně, pro letošní rok jsme v rozpočtu vyčlenili 400 tis. Kč. V roce
2007 jsme připravili oslavy 525. výročí povýšení Velvar na město. Adventní neděle s rozsvícením
vánočního stromu i novoroční ohňostroje se setkaly s velkým zájmem veřejnosti a staly se již
tradicí. Velmi si vážím těch, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu pořádají různé akce,
ať jsou to jednotlivci, školy, občanská sdružení či naše příspěvkové organizace, Městské muzeum a
Městská knihovna, které také připravovaly různé kulturní a společenské akce, koncerty a výstavami
počínaje a besedami se zajímavými lidmi konče.
Přestože jsme se velmi snažili o zklidnění dopravy ve městě, ne všechno se podařilo. Iniciovali jsme
zahájení projektových prací na severním obchvatu města (napojení silnice od Černuce na obchvat
města u Nových Uhů), jehož investorem je Středočeský kraj, v současné době probíhá územní řízení
a věříme, že se v krajském rozpočtu najdou zdroje na jeho realizaci. Podporovali jsme zahájení
stavby přeložky silnice I/16 Slaný – Velvary, ale kromě prodeje městských pozemků Ředitelství
silnic a dálnic jsme zatím víc udělat nemohli, protože s ohledem na úspory ve státním rozpočtu
nejsou zahajovány nové stavby silnic I. třídy a dálnic. Navázali jsme spolupráci s Obecní policií
Koleč, která pro nás vykonává dohled nad veřejným pořádkem a provádí i měření rychlosti, které se
však v současné právní úpravě částečně míjí účinkem. Pro zvýšení bezpečnosti jsme v Ješíně
instalovali informativní měřič rychlosti a nové osvětlení přechodu pro chodce.
Vážení kolegové, velmi si vážím toho, že se všichni zastupitelé při svém jednání a rozhodování
vždy řídili svým rozumem a svědomím a že se u nás nikdy neobjevovaly situace, které známe z
vyšší politiky. Za čtyřleté volební období jsme udělali hodně práce, ne vždy se vše podařilo tak,
jak bychom si představovali, ale nově zvolené zastupitelstvo má na co navázat. Děkuji Vám všem
za spolupráci a v dalším období Vám přeji pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů.

Ve Velvarech dne 22. 9. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Adoptujte si svůj strom!
Uzávěrka registrací 1. etapy je 15. října 2010
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). Registrace adoptivních
rodičů 1. etapy bude ukončena 15. října 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.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Pozvánky
Akce v městské knihovně a městském muzeu:
4. – 9. října Celostátní akce Týden knihoven - městská knihovna
20. října
Spisovatelka Táňa Kubátová v městské knihovně – autogramiáda nové knihy
20. října
Přednáška Cesta k rovnováze těla i mysli - městské muzeum
22. října
Cestovatelský večer – Antarktida - městské muzeum
Ostatní akce:
8. října
Radek Tomášek – Hostinec Na Sladovně
13. října
Podzimní burza dětského oblečení a hraček
15.-16. října Volby do městského zastupitelstva
22. října
Večer při svíčce – Restaurace Paris
23. října
Halloween ve Velvarech – aneb strašidla, strašidla, hejbejte se
24. října
Podzimní rodinný výlet – pořádá rodičovský klub Natvrdlí
28. října Velvarské hry + zasazení královského stromu - akce OS Natvrdlí
29. října
Komturův šíp – III. ročník - /Vikabar/

ROZHOVOR
S VELVARSKOU STAROSTKOU
ING. JITKOU LINHARTOVOU

Čtyři roky jsou pro někoho krátkým časovým úsekem, pro jiného spoustou dnů, kdy je
možné hodně vykonat. V těchto dnech se chýlí ke konci historicky první volební
období, kdy v čele velvarské radnice stojí žena.
Byla jste si při příchodu na post starostky této skutečnosti vědoma?
Tuto otázku jsem si před nástupem do funkce nikdy nepoložila. To, že jsem první ženou v
čele radnice, jsem se dozvěděla od pracovníků muzea krátce po mém zvolení.
Říká se, že muž bývá ve vedoucí funkci pragmatičtější, ale devizou ženy ve stejném
postavení je empatičnost, intuitivnost a důslednost. Jaká je vaše osobní zkušenost?
V městské radě zasedají kromě mě jen muži, i v minulém volebním období jsem byla
jedinou ženou v radě. Nikdy jsem to nevnímala ani jako výhodu, ani jako nevýhodu. Je
dobře, když se mužský a ženský pohled na svět doplňují, tak je to v běžném životě a platí to
i na radnici.
Zažila jste za dobu vašeho starostování chvíli něco příjemného, na co ráda
vzpomínáte?
Příjemné pocity mám vždy, když se něco podaří. Velmi milé chvíle zažívám
například při adventních nedělích a novoročních ohňostrojích, které se již staly
tradicí. Nejsou jen pěknou podívanou, jsou hlavně místem setkávání lidí,
kteří se třeba celý rok nepotkají. Mou milou povinností je vítat do života
nové občánky města, setkávat se s dětmi z mateřské i základní školy při
ukončení jejich docházky, to jsou chvíle, na které se vždy moc těším.
Co dá víc práce? Vymyslet dobrý projekt, získat pro něj zastupitelstvo či na jeho
realizaci sehnat peníze?
Nápadů máme dost, pochopení a podpora zastupitelstva nechybí, nejtěžší je sehnat peníze
na realizaci. Přestože se nám v tomto volebním období podařilo získat řadu dotací, na
všechny naše záměry to rozhodně nestačilo.

Podařilo se vám vdechnout život alespoň některým svým vizím, s nimiž jste do vedení
města nastupovala?
Řada věcí, o kterých jsem před vstupem na radnici přemýšlela, se v průběhu čtyřletého
volebního období podařila. Čtyři roky jsou na uskutečnění některých vizí velmi krátká doba.
Mým velkým snem bylo zrekonstruovat kino a sokolovnu a umožnit tak rozvoj kulturního,
společenského a sportovního života ve městě. Na počátku období jsme připravili projekt
multifunkčního centra, na jeho realizaci se nám však z důvodu změny dotačních podmínek
nepodařilo získat dostatek peněz. Malou náplastí je skutečnost, že se začíná realizovat
alespoň jedna etapa tohoto centra, a tou je sportovní a dětské hřiště. Mám ještě jeden sen,
ten je možná v tuto chvíli spíše z oblasti sci-fi: Ve Velvarech a okolí je nedostatek lesů,
velmi bych si přála tento nedostatek odstranit, ale není to vůbec jednoduché...
Já osobně Velvary vnímám jako příjemné a klidné místo k žití, které má zajímavé
okolí a bohatou historii. Ovšem slýchám i názory, že Velvary jsou spíše ospalé a nudné.
Jak naše město vidíte vy?
V pohledu na město se shodujeme, jen mě mrzí, že v některých částech města je tento klid
narušen nadměrnou dopravou, kritická je situace v Ješíně.
Velmi si vážím všech, kteří se snaží o to, aby Velvary ospalé a nudné nebyly. Ve městě je
řada lidí, kteří neváhají věnovat svůj čas a úsilí tomu, aby se jiní pobavili a rozptýlili, jejich
aktivity jsme podporovali formou grantů. Je velká škoda, že se jimi připravených akcí
zúčastňuje většinou poměrně málo lidí. No a ti, kteří nepřicházejí, potom prohlašují, že se
ve Velvarech nic neděje...
A teď se zkuste vžít do role průvodkyně provázející výletníky po Velvarech. Kudy
byste jejich kroky vedla a proč?
Velvary nejsou typickým turistickým cílem, určitě k nám nebudou nikdy proudit davy
turistů, přesto si myslím, že příchozího musí oslovit náměstí. Pohled na radnici s kostelem,
morový sloup či Panskou hospodu nenechá žádného lovce fotografií chladným. Naše kroky
by vedly např. Pivovarskou ulicí na Třebízského náměstí, po Nábřeží, Hradební ulicí k
Pražské bráně, prošli bychom Spořilov. Až bychom prochodili celé město, udělali bychom si
delší procházku kolem studánky na Radovič, k lesu a přes Bučinu zpátky.
Pokud byste si mohla jako starostka jen nad jednou věcí postesknout a jen jednu
pochválit, co by to bylo?
Velmi mě mrzí, že se nám nepodařilo zrealizovat kulturní a sportovní centrum. Dokud ve
Velvarech nebude společenský sál, v němž by mohly být plesy, taneční zábavy, koncerty,
divadelní představení a další akce, nebude se kulturní a společenský život rozvíjet tak, jak
bychom si představovali. Velkou radost mám z toho, že jsme rekonstrukcí školních budov
našim dětem zpříjemnili pobyt ve školce i ve škole.
Se starostkou Ing. Jitkou Linhartovou
si povídala Zdeňka Ortová

ROZHOVOR
S NOVÝM VELVARSKÝM LÉKÁRNÍKEM
PharmDr. MICHALEM MLYNÁŘEM

Zřejmě každý, kdo čas od času navštíví zdejší lékárnu, zaregistroval personální
změny, které tu letos proběhly. Ale nejčastěji se setkávám s otázkou: „Kdo je
nový lékárník? Kdo je ten mladý, příjemný muž za lékárnickým pultem, který
každému ochotně poradí, vysvětlí, pomůže?“
Myslím, že nejen pacienty, kteří k vám do lékárny zavítají, ale i čtenáře Zpravodaje,
by zajímalo vaše curriculum vitae. Mohl byste se jim krátce představit?
Jmenuji se Michal Mlynář. Narodil jsem se před třiatřiceti lety v Rychnově nad Kněžnou. V
letech 1992-1996 jsem zde absolvoval Gymnázium F.M. Pelcla. V letech 1996-2001 jsem
vystudoval Univerzitu Karlovu Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Po studiích jsem
pět let pracoval v lékárnách v Hradci Králové a v Praze. A další čtyři roky jsem pracoval ve
společnosti Zentiva a.s. Do velvarské lékárny jsem nastoupil 1.4. letošního roku. Trvalé
bydliště mám v Praze.
Co vás inspirovalo ke studiu farmacie? Chtěl jste být vždycky „panem lékárníkem“?
Ještě na gymnáziu jsem nevěděl, kam směrovat profesní kroky. Po konzultaci s rodiči jsem
úspěšně složil přijímací zkoušky na medicínu, farmacii a přírodovědu. Nakonec jsem si
vybral farmacii. K oboru jsem vždy cítil obrovský respekt a dodnes svého rozhodnutí
nelituji.
Proč jste si zvolil za své působiště právě Velvary?
Do Velvar mě přivedla nabídka a velice dobrý vztah s PharmDr. Kamlerovou.
Zvláště na malém městě se lékárník pro některé pacienty stává tak trochu i
zpovědníkem, kterému povyprávějí nejen o svých zdravotních neduzích. Nezaskočilo
vás to?
Nezaskočilo. Věděl jsem od paní doktorky Kamlerové, že se jedná o příjemnou rodinnou
lékárnu. Velice jsem se těšil.

Naše doba nahrává tomu, aby se lidé o své zdraví starali mnohem více sami a
nemocem pokud možno předcházeli. Jaká je vaše zkušenost, dávají i Velvarští větší
důraz na prevenci?
Myslím, že hlavně mladá generace lidí dává velký důraz na prevenci. Plně budu prevenci
podporovat.
Reklamy nás přímo masírují informacemi o lécích, které si můžeme koupit bez receptu
– na klouby, na prostatu, proti chřipce... - když se v tom hemžení reklamních
doporučení pacient nevyzná, poradíte mu?
Společně s kolegy se snažíme nejenom říci zákazníkovi tak zvané dispenzační minimum
(informace) o léku, ale také vybrat pro pacienta optimální lék z hlediska věku, délky terapie,
ceny... Určitě chci, aby lék pacientovi pomohl a zákazník byl spokojen.
Všimla jsem si změny otevírací doby ve středu. Chystáte i další novinky?
V příštím roce bych chtěl změnit „tvář“ officíny (výdejní místnost lékárny). Mám představu
uspořádat officínu tak, aby byla pro zákazníky přehlednější.
Blíží se doba nachlazení a chřipek. Co ordinujete sám sobě, když pocítíte první
příznaky?
V podzimním období užívám vitamín C a zinek. Po svátcích si naordinuji tříměsíční terapii
multivitamínovým přípravkem. Snažím se zdravě jíst a sportovat.
A na závěr prozraďte, jak to děláte, že jste za lékárnickým pultem stále tak přívětivý a
dobře naladěný? Jaký na to máte recept?
Mám obrovské štěstí, že se pro mě stala práce zároveň i koníčkem.
S PharmDr. Michalem Mlynářem
hovořila Zdeňka Ortová

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Děkuji touto cestou MěÚ, SDH a KSČM Velvary za projevené blahopřání,
květiny a dárky k mým narozeninám.
Stovičková Bedřiška

„Velvarští hasiči na povodních“
Ve středu 18. srpna odjelo 6 členů velvarského hasičského sboru odstraňovat následky povodní
v Libereckém regionu. Po příjezdu do města Chrastavy jsme členům krizového štábu předali
materiální pomoc od občanů našeho města. Na několik minut jsme se také zastavili v hasičské
zbrojnici dobrovolných hasičů, která byla následky povodní značně poškozena, včetně hasičských
vozidel a zásahového vybavení členů jednotky. Veliteli chrastavských hasičů jsme předali 20 500
Kč, které jsme vybrali mezi členy našeho sboru a od spolupracujících organizací.
Dále nás krizový štáb Hasičského záchranného sboru na dva dny odvelel do obce Bílý Kostel nad
Nisou, kde jsme prováděli čištění sklepů postižených objektů od nánosů bahna, odčerpávání vody a
kalů, čištění vozovek a odstraňování naplavenin. Na místě působilo také několik dalších sborů
dobrovolných hasičů a desítky dobrovolníků z celé republiky, kteří pomáhali místním občanům.
Děkuji všem občanům našeho města, kteří se podíleli na materiální pomoci pro město Chrastava.
Za SDH Velvary, ing. František Saifrt

Poděkování
Vzhledem ke konci volebního období městského zastupitelstva, bychom chtěli členům
zastupitelstva
poděkovat za řešení problematiky požární ochrany na území našeho města a podporu naší činnosti
v tomto období.
René Mašek
velitel jednotky
SDH Velvary

Ing. František Saifrt
starosta
SDH Velvary

„VELVARSKÉ ROŠŤANDY“
Děvčata z tanečního oboru ZUŠ Velvary „Velvarské rošťandy“ se již podruhé na pozvání skupiny
Ginevra zúčastnila 18. září vystoupení s uvedenou skupinou na Příbramské šalmaji, kde předvedla
čtyři choreografie na jejich písně. Všechna vystoupení se moc povedla a děvčata sklidila velký
potlesk. Poprvé vystupovaly „rošťandy“ se skupinou Ginevra na jejich pozvání v loňském roce.
Toto vystoupení se líbilo tak, že děvčata byla pozvána v květnu i na benefiční koncert této skupiny
do Příbrami.
Děvčatům gratulujeme a přejeme, aby se jim nadále vedlo alespoň tak dobře, jako doposud.
Velký dík patří i paním učitelkám Kratochvílové a Odvodyové a nemalý dík i panu řediteli
Tichému.
Hana Šimralová
**********************************

Pozor změna letního času na zimní: Neděle 31. října 2010 3:00 -> 2:00

Několik slov o jednom z práv člověka
Několik lidí mi od plic a od srdce vynadalo, že prý je ode mne krajně nezodpovědné, když
jsem přestal psát do Zpravodaje. Taková reakce mě překvapila. Domníval jsem se, a teď už vím, že
mylně, že ty moje řeči a úvahy snad ani nikdo nečte a tak jsem se trochu odmlčel. Ale budu se
muset polepšit, abych si aspoň trochu vylepšil pověst mezi svými čtenáři.
-o.O.oDnes to bude zamyšlení o tom, jak si lidé věcí kolem sebe váží i neváží. Ono se právem říká,
že člověk nejvíc touží po tom, co nemá. Ale jakmile něco má, a zvláště když to má jisté, přestane ho
to zajímat. A platí to často jak v rodině, tak ve společnosti.
Protože zanedlouho budou komunální volby, bude tato úvaha směřovat právě k nim. Volební
právo chápeme v současnosti jako něco zcela samozřejmého, nezpochybnitelného a snad odedávna
existujícího, takže ho často nepotřebujeme využívat. Ale pohled do nepříliš vzdálené historie nás
přesvědčí, že všeobecné a rovné volební právo je vlastně záležitost poměrně nová.
První volby s účastí obyvatelstva se v Českých zemích uskutečnily po velkých bojích až v
roce 1848. Ale potom se díky absolutismu na několik let vytratily. Právo volit a být volen se opět
podařilo prosadit až v 60. letech 19. století. Nikoli však jako všeobecné a rovné, ale podmíněné
majetností voliče nebo uchazeče o funkci ve volbách. Všeobecné volební právo bylo zavedeno až
při volební reformě v roce 1907. Ovšem protože v zákoně bylo použito slovo „volič“, bylo toto
právo vykládáno a vztahováno jen na muže. Ženy tuto vymoženost získaly až v první republice o
dalších 13 let později. Ovšem nemysleme si, že Československo bylo z tohoto hlediska nějakým
zaostalým státem v Evropě. Například švýcarské ženy své volební právo získaly až v roce 1971.
Těch různých voleb, ke kterým nás nejrůznější strany a uskupení lákají, je v posledních
letech tolik, že někteří oprávnění voliči ztrácejí přehled, až to občas vede k apatii a k rozhodnutí
k volbám nejít. Vidím ale v té záplavě voleb jedny, které se svojí podstatou výrazně odlišují a ke
kterým by podle mého názoru měl jít každý. A to jsou volby do místních samospráv – obecních a
městských zastupitelstev.
Zkušenost mě naučila, že mám více věřit tomu, co lidé dělají než tomu, co říkají. Právě
předvolební kampaně bývají úplnou záplavou řečí, slibů, ale také vzájemných pomluv a špinění. U
kandidáta do Evropského parlamentu, Senátu nebo Poslanecké sněmovny zpravidla osobní
zkušenost nemám a soulad jeho slov s činy neposoudím. Ale ve volbách komunálních občan – volič
většinou osobně zná svého souseda, který je na kandidátce napsán. O svém sousedovi přesně víme,
jestli sám žije tak, jak se prezentuje v předvolební kampani, jestli jeho slova jsou v souladu s jeho
životem. Zda má pořádek ve svých věcech a ve své hlavě, když ho chce zavádět v záležitostech
obecních. Jestli slibuje věnovat se plně věcem veřejným, ale přitom v běžném životě hledí jen na
prospěch svůj a svých kamarádů.
U každého zastupitele je také nesmírně důležitý jeho vztah k problémům. Jestli je chce a
bude spravedlivě řešit, často i za cenu nepopularity u některých spoluobčanů, nebo je bude zametat
pod koberec. Ale může také problémy sám vyvolávat se snahou rozeštvat a otrávit lidi kolem sebe.
A v neposlední řadě - práce v zastupitelstvu zapadlé vesnice či malého města klade také nároky na
čas a vzdělávání, které musí zastupitel své funkci věnovat. Jako každá jiná činnost, má i tato řadu
pravidel, která je třeba se naučit, ctít a respektovat.
Právo volit v sobě samozřejmě obsahuje i právo nevolit. Je na rozhodnutí každého z nás,
kterou z těch možností si vybere. V komunálních volbách je ale na rozdíl od ostatních typů voleb
váha každého jednotlivého hlasu velice vysoká. Dá se bez nadsázky říci, že tady může i jednotlivý
hlas rozhodnout a pořádně zamíchat s pořadím. A pokud někdo využije té druhé části svého práva –
tedy nevolit – musí se smířit s tím, že o jeho občanských záležitostech bude vlastně rozhodovat ten,
který k volbám půjde.
-o.O.o-

Volební právo je pouze malým zlomkem té velké oblasti sociálně kulturních hodnot lidstva.
A lidská práva považuji za natolik zajímavou tematiku, že se k nim ve Zpravodaji určitě ještě
vrátím.
Sazená, září 2010
Ing. Rudolf VOTRUBA
*****************************************
UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO MUZEA

Přednáška z oblasti osobního rozvoje metodou kineziologie One Brain –
CESTA K ROVNOVÁZE TĚLA I MYSLI se koná ve středu 20. října v 18 hodin.
Stálá expozice Městského muzea Velvary bude z technických důvodů v listopadu
pro veřejnost uzavřena. Výstava v muzejní galerii /přízemí budovy/ bude nadále
přístupná dle otevírací doby muzea.
******************************************************

Prosíme o pomoc při hledání kocourka!!!
Dne 7. 9. 2010 se ztratil u fotbalového hřiště mourovatý vykastrovaný kocourek. Kocourek
je bohatě chlupatý a mohutné postavy.
Za nalezení kocourka bude vyplacena odměna 2 000 Kč.
Za jakékoli informace velmi děkuji!
Tel. 728 127 069 nebo email: alvap.k@seznam.cz

Radek Tomášek
poosmé ve Velvarech
Kde: Hostinec na Sladovně
Kdy: 8.10. 2010 ve 20:00 hod.
Objednávky míst – osobně, nebo telefonicky č. 606 602 344, 606 626 219

RESTAURACE PARIS
Vás zve
dne 22.10. 2010 od 20:00 hodin
na posezení při živé hudbě

VEČER PŘI SVÍČCE.
Objednávky předem na tel. 721 551 183 nebo přímo v restauraci
Těšíme se na Vaši návštěvu
Helena Svítková

Firma PROBIOS a.s., 270 06 Kounov u Rakovníka, www.krocan.wgz.cz
prodej chlazeného krůtího masa na objednávku
oznamuje
z m ě n a č a s u prodeje:
NOVĚ V 11:45 HOD.
Prodej objednaného zboží se uskuteční ve dnech 4. a 18. října.
Objednávejte na tel. č. 724 564 152 - PANÍ OLGA ŠTĚPÁNKOVÁ

PRODÁM

PR O NAJ M U

bytovku ve Velvarech 3+1 s velkou
garáží a kolnou na kola,
s vlastní příjezdovou cestou.
Cena 1 600 000 Kč.
K doptání na tel. 607 969 382

ve Velvarech IHNED pěkný byt
3+1 v příjemné lokalitě
blízko centra
i s velkou garáží.
Telefon: 723 448 497

