JUBILEA

Dne 30. června 2006 oslavil své šedesátiny
pan Vladimír KOHOUT
z Ješína.
Čím později, tím upřímněji, přejí do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody
všichni příbuzní a kamarádi z Velvar. KOHOUT
********

Dne 2. července oslaví 80. narozeniny
paní Zdeňka HRDOUŠKOVÁ.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje rodina.
********

Dne 4. července se dožívá krásných 70 let
pan Vlastislav NĚMEČEK
z Miletic.
Vše nejlepší, hodně zdraví
přeje manželka a děti s rodinami.

Dne 4.července oslaví své významné životní jubileum 85 let života
pan František LUNDÁK
z Nabdína.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti,
rodinné pohody a životního optimismu.
Děkujeme za jeho lásku, péči a starostlivost.
Manželka,
děti František, Naďa a Milena s rodinami.
* * * * * * *D
7. července oslaví 80.
Dne 7. července oslaví 80. narozeniny
pan Jan PETRÁČEK
z Velvar.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje rodina.
** * * * * * *
Dne 21. července oslaví 80. narozeniny ne
paní Libuše FAJGLOVÁ.
Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Všem oslavencům blahopřejeme.

Zpráva starosty z veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne
27.6.2006

Vážení členové městského zastupitelstva, milí občané,
zdravím Vás srdečně na našem veřejném zasedání, kterým končíme první
pololetí posledního roku tohoto volebního období. Máme za sebou parlamentní
volby. Myslím, že v našem městě proběhly hladce, bez protestů a rušivých jevů, a
proto chci poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě i průběhu podíleli. Co říci
k výsledkům. Stejně jako v minulých letech se v hlavních rysech shodovaly
s celostátním průměrem, a to jak ve volební účasti (celostátně 64%, Velvary
64%), tak ziskem nejsilnějších stran (ODS celostátně 35%, ve Velvarech taky
35%, ČSSD celostátně 32%, ve Velvarech 31%). Poněkud lépe než
v celorepublikovém průměru dopadla u nás KSČM (asi o 4%) a naopak hůře
KDU-ČSL a Zelení (o 4%, resp. 3%). Jak jistě víte, vzhledem k těsným
výsledkům, probíhají nyní velmi tvrdá jednání o složení nové vlády a vedení
poslanecké sněmovny a už dnes je možno říci, že existují jen 2 možná řešení a
sice, že buď vznikne velmi křehká a nepříliš sourodá vláda, nebo se strany
vůbec nedohodnou a potom nás čekají v dohledné době nové volby. Čili žádný
důvod k jásotu.
A nyní k akcím, které probíhaly v uplynulém čtvrtletí. Hned na počátku
tohoto období firma Fabrealstav ze Všetat dokončila opravu havárie
kanalizačního potrubí v Bezručově ulici v délce cca 150 m včetně 2 kanalizačních
vpustí a zhruba 10 domovních přípojek. Byla také dokončena přestavba
zanedbaného dvora v areálu bývalého děkanství, kde dosud fungovalo pouze
kontaktní místo dávek státní sociální podpory jako odloučené pracoviště Úřadu
práce Kladno. Podle projektu Ing. Radovana Barsy provedla stavební úpravy
celého dvora firma Silnice Slaný, elektroinstalaci zajistila velvarská firma
Elektromontservis a ozdobné kovové prvky zhotovil umělecký kovář pan Jiří
Valenta z Velvar. Dokončovací a úklidové práce potom provedla naše technická
četa a především pan Antonín Máša, který také bude nyní na provoz areálu
dohlížet a jemuž patří zvláštní poděkování. Celkový výsledek již mohla většina
z vás posoudit na vlastní oči. Slavnostní otevření spolu s vernisáží obrazů
akademického malíře Jiřího Corvina proběhlo nadvakrát. Poprvé 16.6. pouze za
účasti pozvaných hostů, kde úvodní slovo pronesl umělcův přítel, místopředseda
senátu Petr Pithart a 22.6. pro širokou veřejnost s kulturním programem žáků a
učitelů naší ZUŠ. Domnívám se, že ohlas velvarské veřejnosti byl velmi příznivý.
Náklady na přestavbu činily necelých 600 000,- Kč, na čemž se zhruba 40%
podílela státní dotace získaná na základě společného projektu DSO Přemyslovské
střední Čechy a ze 60% se podílelo město ze svého rozpočtu. Velmi významný byl
rovněž příspěvek kralupské společnosti MERO, která financovala rekonstrukci
bývalého špejcharu na výstavní prostory pro prezentaci uměleckých děl
v majetku městského muzea. První vystavenou kolekcí byla sbírka obrazů Jiřího
Corvina, který měl k našemu kraji velmi blízký vztah, dlouhá léta zde žil a tvořil

a na sklonku svého života podstatnou část svého díla věnoval našemu muzeu.
Celý areál je koncipován jako veřejně přístupné místo, které by mělo sloužit
k odpočinku a rekreaci pro naše občany a kde se mohou příležitostně pořádat i
menší kulturní akce pod širým nebem.
Z dalších akcí, které proběhly od našeho minulého zasedání, bych jmenoval
rekonstrukci obytné místnosti v čp. 218 vedle pošty za svépomocné spolupráce
nájemce, opravu odpadního potrubí v čp. 225 vedle spořitelny, výměnu 7 oken
v čp. 59 v Pražské ulici, drobné opravy bytového fondu na základě požadavků
nájemníků, výměnu kotle a nové odkouření v čp. 225, výměnu vstupních dvěří
sálu sokolovny, položení silničních panelů a odvodnění v areálu hasičské zbrojnice
ve spolupráci se členy SDH a za pomoci techniky poskytnuté společností
COMAX, osazení 6 nových laviček v areálu Malovarského rybníka a posekání
celého areálu, postupná úprava volejbalového hřiště formou brigád občanů za
materiální spolupráce města, dokončení vnitřních úprav a nátěrů ve dvoře čp.
198, osazení 10 nových odpadkových košů, nové nátěry zábradlí na mostě přes
Bakovský potok, opravy volebních místností na Velké Bučině a v Ješíně, pokácení
a prořezání stromů a keřů, kde ty menší zajistila naše technická četa a na větší,
kde hrozilo nebezpečí úrazu, jsme pozvali odbornou firmu, rozmístění sáčků na
psí exkrementy u některých nově instalovaných odpadkových košů, sekání
travnatých ploch ve městě i v městských částech, výsadba okrasných růží na
náměstí a v Ješíně, osázení velkých květinových mís, oprava kanalizační šachty
v Malovarské ulici a další.
Z akcí, které se připravují a budou zahájeny v nejbližší době se zmíním o
dokončení výměny oken v zadní části domu čp. 193 ve Slánské ulici, organizačně
náročné a za provozu během prázdnin prováděné výměně oken v objektu
zdravotního střediska, kterou provede kralupská firma Montako, stejně jako
rekonstrukci dvou sociálních zařízení v mateřské školce a opravy havarijního
stavu římsy a části střechy na čelní straně budovy ZŠ, kde bude rovněž opraveno
schodiště před hlavním vchodem včetně podesty. Pokračují rovněž přípravy na
výstavbu vodovodu na Velkou Bučinu. 16.6. bylo vydáno územní rozhodnutí
stanovující podmínky stavby a na jeho podkladě by měla být na podzim
dokončena projektová dokumentace.
Co se týče dopravní situace ve městě, nepodařilo se dosáhnout žádných
významných posunů. S žádostí o instalaci dopravního značení, kterým by se
podařilo převést veškerou, nebo alespoň většinu nákladní dopravy směřující
z dálnice D8 ke Slanému ze silnice II/240 na obchvat Velvar od Nové Vsi po
přeložce silnice I/16, o které jsem vás informoval minule, jsme u ŘSD neuspěli.
Své záporné stanovisko zdůvodnili tak, že dosavadní značení považují za
dostatečné, a jakékoliv další by bylo nadbytečné. Ani na opakovanou žádost o
opravu rozpadlého železničního přejezdu na silničce k Malé Bučině i o pročištění
příkopu podél trati mezi nádražím a ulicí Na Průhoně, který by měl odvádět
přívalové vody, ředitelství ČD zatím nijak nereagovalo.

Opravy komunikací se pro nedostatek finančních prostředků omezily pouze na
likvidaci nejhorších výtluků po letošní tuhé zimě. Výstavba další části přeložky
silnice I/16 mezi Slaným a Velvary je stále zatím jen ve stádiu příprav a ani
zprovoznění silničního mostu u Veltrus nebude hotovo do poloviny tohoto roku,
jak bylo původně plánováno. Poslední informace hovoří o dokončení do konce 3.
čtvrtletí. Problémy se stavem vozovek nejsou jen na celostátní, krajské nebo
okresní úrovni, ale i přímo u nás ve městě. V poslední době se množí požadavky
občanů na opravy a rekonstrukce místních komunikací. Zatímco opravy
drobných závad se provádějí průběžně, náročné, a tím i finančně nákladné akce,
musíme odkládat. Rada proto rozhodla v případě místních komunikací Na
Nábřeží a v ulici Pivovarské nechat letos zatím alespoň zpracovat projektovou
dokumentaci a o termínu vlastní realizace rozhodnou až nové orgány města, které
vzejdou z podzimních komunálních voleb a budou připravovat rozpočty na příští
roky.
Na závěr této části, týkající se komunikací, se musím zmínit alespoň o jedné
pozitivní skutečnosti. Správa a údržba silnic Kladno, jakožto správce silnic II. a
III. třídy zajistila, nebo možná ještě zajišťuje, úklid odpadků a nepořádku
z příkopů a nejbližšího okolí silnic, které má ve své správě, a je nutno říci, že
výsledek je opravdu znát. Musíme věřit, že se jedná o trvalou péči a ne jenom o
jednorázovou akci jako reakci na urgence z obcí.
Čistota a pořádek ve městě jsou díky úsilí naší technické čety na slušné úrovni.
Stále však nemůžeme být spokojeni s chováním některých občanů, především dětí
a mládeže dojíždějící do škol z okolních obcí. Ti si zvláště náměstí a okolí
Radnice pletou s obecní skládkou a ačkoliv je nyní všude v dosahu dostatek
odpadových nádob, odhazují odpadky a nedopalky cigaret všude, jen ne tam,
kam patří. Nedávno na našich internetových stránkách proběhla anketa na téma
jak jsou občané spokojeni se způsobem likvidace objemových a nebezpečných
odpadů. Ačkoliv se již řadu let snažíme svoz a likvidaci nejen těchto dvou
komodit, ale veškerého komunálního odpadu, stále vylepšovat, a podle mého
názoru je nyní úroveň těchto služeb ve Velvarech na vysoké úrovni, většina
účastníků této ankety se k mému velkému překvapení vyjádřila tak, že spokojeni
nejsou. Bohužel, žádný konkrétní návrh, jak by si zlepšení představoval, nikdo
nenabídl. Žádám tedy tímto naše občany, máte-li nějaký námět, který by vedl ke
zlepšení těchto služeb, nebo celkovému zvýšení čistoty a pořádku ve městě,
nenechávejte si jej pro sebe a prezentujte jej veřejně tak, aby bylo možno o něm
diskutovat.
Dalším tématem k řešení je bezpečnost občanů a s ní úzce spojený
vandalizmus a poškozování majetku. Naše obvodní oddělení Policie ČR má po
nedávné reorganizaci citelně zvětšený obvod působnosti, takže má nyní ještě
méně možností ke stíhání drobné kriminality a přestupků, formou přímé účasti
na ulici nebo pochůzkové činnosti. S ředitelem OO Policie ČR jsme se shodli, že
by bylo vhodné posoudit nabídku MěÚ Slaný na zřízení odloučeného pracoviště
Městské policie Slaný ve Velvarech v počtu nejméně 2 osob. Představuje to sice
nezanedbatelné finanční výdaje, ale podle mého názoru se to určitě vyplatí,

protože město by mělo mít nějakou pořádkovou a bezpečnostní složku, kterou
může podle vlastních potřeb samo řídit a úkolovat. Jsem přesvědčen, že k tomu
dříve nebo později bude muset dojít a zřízení samostatné městské policie je, a
ještě dlouho bude, nad možnosti města velikosti Velvar.
Ve svých zprávách jsem vás opakovaně informoval o úmyslu města podpořit
individuální bytovou výstavbou v lokalitách určených územním plánem
způsobem, který úspěšně aplikovala obec Svárov u Unhoště, to znamená
působením města jako prostředníka mezi majiteli pozemků a potencionálními
stavebníky bez finanční spoluúčasti města. Jako první lokalitu pro tento záměr
jsme si určili pozemky jižně nad Domovem důchodců mezi silnicí k Velké Bučině
a železniční tratí. Musím s politováním konstatovat, že tento záměr nevyšel a
v tomto volebním období již určitě nevyjde. Důvodem je, že se nám nepodařilo
přesvědčit soukromé majitele pozemků, aby je prodali za rozumnou cenu.
V současné době prakticky nikdo není ochoten prodat své pole bez jakýchkoliv
inženýrských sítí za méně než 400,- Kč/m2 a některým se i to zdá málo.
Nevylučuji, že v budoucnu někteří z nich se svými požadavky uspějí, ale zatím to
nevidím ve Velvarech jako realistické. Proto doporučuji všem vážným zájemcům
o výstavbu, aby jednali přímo s majitelem vybraného pozemku bez
zprostředkovatelské role města. O mylnosti názoru, že o stavební pozemky ve
Velvarech za jakoukoliv cenu je velký zájem, svědčí skutečnost, že i jednání se
skupinou podnikatelů, kteří měli v úmyslu na Nových Uhách vybudovat několik
bytových domů, uvízla na mrtvém bodě.
Z nových objektů, které vznikly nebo vznikají v našem městě, bych chtěl
poukázat na dva, které jsou přínosem nejen z hlediska poskytovaných služeb, ale
i z hlediska estetického. Je to jednak nová cukrárna pana Srba, vedle prodejny
Jednoty a provozní areál firmy Tutr na rohu ulic Za Roudnickou branou a U
Cukrovaru.
Na městském úřadě nedošlo v uplynulém období k žádným personálním
změnám, ale chci vás přeci jen informovat o některých novinkách. Podařilo se
nám prostřednictvím DSO Přemyslovské střední Čechy získat dotaci ve výši
90.000,- Kč na inventarizaci veřejné zeleně, která spočívá ve zhodnocení stavu
stromů na území města a jejich soupis v tištěné i digitální podobě. Dalších
22.500,- Kč dostaneme na jejich údržbu.
Náš městský úřad se přihlásil k účasti v projektu „Komunitní plánování
v sociálních službách“. Jedná se o projekt financovaný zčásti z Evropských
sociálních fondů a zčásti ze státních prostředků, který se začne realizovat od
1.1.2007. Letos na podzim k tomu budou proškoleny 3 osoby, paní tajemnice
Saifrtová za zadavatele, paní Urbánková, jakožto pracovnice sociálního oddělení
za poskytovatele a paní Martina Vochomůrková za uživatele sociálních služeb.
Třetí novinkou z práce úřadu je zapojení do systému moderních metod řízení
s názvem model CAF. Z pracovníků úřadu byl vytvořen přípravný a hodnotící
výbor a první výsledky by měly být známy koncem měsíce září. Informace o

zavádění těchto metod souvisejících s naším členstvím v EU budou zveřejňovány
též na webových stránkách města.
A na závěr své zprávy se jako obvykle zmíním o kulturním a společenském
dění ve městě. Cyklus koncertů vážné hudby Dvořákovy Velvary pokračoval 4.
června, tentokrát v kostele sv. Kateřiny, vystoupením pražských umělců, kteří ve
složení varhany, trubka a zpěv přednesli pásmo barokních skladeb našich i
zahraničních skladatelů.
Městská knihovna v uplynulém období uspořádala literární soutěž pro děti
s názvem „Dopiš to“. Začátkem května byly vyhodnoceny nejzdařilejší příspěvky
a autoři vítězných prací obdrželi diplomy. Začátkem června byla vyhlášena
druhá část této soutěže, která bude ukončena po prázdninách. Během měsíce
dubna rovněž proběhl v dětském oddělení knihovny Velký velikonoční soutěžní
kviz, jehož vítězové byli oceněni a žáci 4. tříd ZŠ se zúčastnili literárního
programu „Někdo to napsal, ty pokračuj“. V květnu proběhly v knihovně 2
vyučovací hodiny pro žáky 3. tříd s názvem „Hodina plná otázek“, pro 2. třídy
byl připraven soutěžní program „Hádání v knihovně“ a pro 1. třídy akce „Co je
to knihovna“. Těchto kulturně výchovných akcí pro děti a mládež se zúčastnilo
celkem 432 dětí.
Za stejné období proběhly v městském muzeu 3 výstavy, fotografická výstava
Karla Málka „Jak to vidí můj objektiv“, výstava fotografií „Příroda kladenska“
zapůjčena Sládečkovým muzeem v Kladně a výstava koláží Pavla Groha
s názvem P.P. Kromě toho uspořádalo muzeum několik akcí, a to ve spolupráci se
střediskem ekologické výchovy Javory Černuc výukový program pro děti
„Velikonoce v muzeu“, ve spolupráci s městskou knihovnou VII. ročník
dramatické soutěže „Velvarský tolar“ a besedu s publicistou Janem Jelínkoem
„Židovství, historie a současnost“. V rámci celostátního Festivalu muzejních nocí
se uskutečnila akce s názvem „Noční výlet do minulosti“ s módní přehlídkou
historických oděvů a noční prohlídkou muzea spojenou se soutěží „Po stopách
starých řemesel a živností“ ve spolupráci s naší SOŠ.
Náš Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil dvě již tradiční akce, a sice 20.5.
populární soutěž družstev starších pánů v požárním útoku nazvanou „Dědkiáda“
a o 14 dní později okresní kolo soutěže hasičské mládeže „Plamen“.
Kromě uvedených příspěvkových organizací řízených městem vyvíjí aktivní
činnost i občanské sdružení „Natvrdlí“. V uplynulém období uspořádali dvě
úspěšné akce pro veřejnost, především pro děti, a sice 17.4. ve spolupráci se SEV
Javory Černuc odpoledne her a soutěží v areálu Malovarského rybníka s názvem
„Velikonoce natvrdo“ a 30.4. další zábavné odpoledne „Rej čarodějnic“,
s loutkovým představením „Sněhová královna“ divadelní společnosti Kejklíř
v sále městského muzea, na které navázal průvod městem a pásmo soutěží a her u
Malovarského rybníka. OS Natvrdlí bylo též jedním z iniciátorů brigád na
úpravu volejbalového hřiště.

Vážení přítomní, tím bych svou zprávu ukončil. Přeji Vám všem hezké léto,
příjemné prožití zasloužených dovolených a koncem září bychom se opět měli
sejít na našem dalším zasedání. Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Ivan Kurz
starosta města
************************************************

Poděkování starosty OSH Kladno:
Jménem Okresního sdružení hasičů ČMS Kladno mi dovolte vyjádřit poděkování
Městskému úřadu Velvary za zapůjčení areálu místního rybníka pro provedení
jarního kola celostátní hry Plamen v okrese Kladno a vyhodnocení ročníku 2005 2006.
Naše poděkování patří též dalším, kteří se na zajištění této soutěže podíleli,
zejména kolektivu školní jídelny ZŠ Velvary za pomoc při zajištění stravy, panu
Zounkovi, který nám bezplatně poskytl pečivo a velký dík patří členům SDH
Velvary, bez kterých by tato soutěž vůbec nemohla proběhnout.
S poděkováním
Oldřich Zuska - starosta OSH ČMS Kladno

Zprávy z jednání městské Rady – červen 2006
5.6.2006
-změna zřizovací listiny pro základní školu.
-Usneseno, že bude vyhotovena nová zřizovací listina v úplném znění tak, aby
byla v souladu s novým školským zákonem
-využití bytu v budově základní školy.
-Usneseno projednat s dosavadní nájemkyní ukončení nájemního vztahu a potom
rozhodnout o dalším využití.
-příprava nového ceníku pro prodej městských pozemků.
-Usneseno vyzvat vedoucí odborů správy majetku, hospodářsko-správního a
výstavby, aby do příští Rady připravili návrh k projednání.
-příprava nové vyhlášky o volném pobíhání psů.
-Usneseno do příští Rady připravit jmenovitý seznam lokalit, kde bude volné
pobíhání psů výslovně zakázáno.
-nabídka Českých sběrných surovin Kralupy na zajištění svozu a likvidace
komunálního odpadu pro město Velvary.
-Usneseno na příští Radu připravit konkrétní cenové porovnání této nabídky
s náklady vynaloženými v roce 2005 na dosavadního dodavatele.
19.6.2006
-nabídka pana Ing. Šturma na prodej pozemku využívaného výhradně pro

potřeby města (kanalizace, odvod balastních vod).
-Usneseno doporučit zastupitelstvu nabídku přijmout.
-návrh nového ceníku prodej městských pozemků.
-Usneseno s drobnými připomínkami doporučit MZ ke schválení.
-nabídka paní Terezie Procházkové z Lysé n. L. na prodej kresby malíře J. Karse
do sbírek městského muzea.
-Usneseno konzultovat s odborníkem a nechat posoudit, zda je nabízená cena
přiměřená.
-žádost o pronájem pozemku č. 56/2 v k.ú. Velvary s využitím jako zahrádka.
-Usneseno řádně vyvěsit na úřední desku a potom rozhodnout o pronájmu.
-návrh na vyjmutí bytu v budově základní školy z bytového fondu města.
-Rada s vyjmutím nesouhlasí. Doporučuje prostory ponechat bez stavebních
úprav a využívat podle uvážení vedení školy. V případě potřeby zajistit ubytování
pro zaměstnance školy vrátit původnímu účelu.
-

-žádost o povolení umístit hlavní uzávěry plynu a elektřiny na pozemku města.
-Rada doporučuje potřebnou část pozemku stavebníkovi odprodat do vlastnictví.
-smlouva o smlouvě budoucí s obcí Neuměřice o zřízení věcného břemene na
pozemcích č. 1922 a 1926/2 k.ú. Velvary.
-Rada s podpisem smlouvy souhlasí.
-závěr ze zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2005- bez
-výhrad.
-Rada bere na vědomí.
*********************************************************************

Nová pravidla silničního provozu
Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu,
který novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Nově je zavedena povinnost celodenního svícení vozidel po celý rok, používání
dětských autosedaček na všech druzích pozemních komunikací, povinné
používání cyklistických přileb do 18 let. Novela rovněž přináší další změny v
pravidlech, např. při předjíždění cyklistů, zastavení a stání, jízdě v jízdních
pruzích, jízdě nákladních vozidel, telefonování řidičů za jízdy, aj. Této
problematice se celkem podrobně věnují webové stránky zřízené Ministerstvem
dopravy ČR www.novapravidla.cz a v rámci informování veřejnosti, by pak měly
být na úřadech obcí s rozšířenou působností (Slaný, Kladno, Kralupy, Mělník)
k dispozici letáky s výběrem hlavních změn v nových pravidlech.
Od 1. července musí řidiči počítat nejen s bodovým systémem hodnocení, ale i s
podstatně vyššími peněžitými sankcemi za dopravní přestupky. Současně jsou
dány nové pravomoci Policii ČR, která ve vybraných případech bude mít
možnost na místě zadržet řidičský průkaz, zabránit řidiči v další jízdě, případně
vyžadovat kauci. Městská a obecní policie bude moci měřit dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti.
Protože jak známo, neznalost zákona neomlouvá, doporučujeme všem
účastníkům silničního provozu seznámit se s novými pravidly, tak, aby se ze svých
cest vraceli bez finančních a bodových ztrát. Vzhledem k tomu, že nastává doba
dovolených a provoz na silnicích bude jistě větší než obvykle, přejeme řidičům
pevné nervy a vám všem šťastnou cestu.
(red.)
************************************
OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 15. ČERVENCE 2006

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

( Tentokrát o změně výpůjčních hodin o prázdninách)

Tak jako většina knihoven v naší republice, upravuje i naše
knihovna každoročně na dobu letních prázdnin vypůjční dobu v dětském
oddělení.
Věříme, že i letos děti potěší, že odpolední půjčovní hodiny, které
budou o něco kratší než v průběhu školního roku, jsou přesunuty na
pondělní dopoledne. To je systém, který se nám osvědčil v minulých
letech a v součtu počtu výpůjčních hodin si děti dokonce o jednu hodinu
týdně polepší.
V době od 3. července do 31. srpna bude tedy otevřeno v dětské
půjčovně takto:
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek

8.00 – 11.00 ;

13.00 – 15.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

Děti, které budou o prázdniny chodit do knihovny, zde čeká několik
příjemných překvapení. Hned na pondělí 3. července je pro ně připraveno
30 zbrusu nových knih, jejichž seznam je vyvěšen ve vestibulu knihovny.
A nejpilnější dětský čtenář, který v době od 3. července do 31. srpna
zavítá do naší knihovny nejčastěji, bude na začátku školního roku
odměněn. Žebříček návštěvnosti si budou děti moci každý týden
kontrolovat v knihovně na vývěsce.
Přeji všem dětem pěkné známky na vysvědčení a těším se na
prázdninová setkání v naší knihovně.
Zdeňka Ortová
knihovnice

M ĚS TSKÁ KNIHOV NA VELVARY
VYHLAŠUJE II. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
P R O Ž Á K Y V Š E C H S T U P Ň Ů Z Á K L A D N Í Š K O LY

„DOPIŠ

TO!“

Dětské oddělení velvarské knihovny vám opět dává příležitost, aby se spisovatelem
mohl, alespoň na čas, stát každý z vás. Nabízíme vám krátký nedokončený text. Vaším
úkolem je zapojit fantazii, vtip, dobrý nápad, vzít do ruky propisovačku či klávesnici
počítače a příběh dopsat.
Váš dokončený text příběhu můžete odevzdat buď osobně v dětském oddělení
velvarské knihovny, nebo zaslat e-mailem na adresu:
knihovna@velvary.cz. Vaše
příspěvky musí být označeny vaším jménem, adresou a třídou školy, kterou
navštěvujete.
Posledním dnem pro odevzdání soutěžních prací je čtvrtek 7. září, takže na tvorbu
máte celé prázdniny. Hodnotit budeme originalitu, dobrý nápad a bohatost slovní
zásoby. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech stupňů základních škol Velvary, Černuc
a Kmetiněves. Autoři tří nejlepších příspěvků obdrží odměnu.

NEJLEPŠÍ VÝMLUVA
Zaspat do školy není nic příjemného. Mně se to dneska podařilo. Co já jen učitelce řeknu? Před
třídou přešlapuje spolužák David. Taky dneska zaspal. To se povedlo. Zaťukáme na dveře a
vstupujeme do jámy lvové společně. Třídní má při pondělku zřejmě dobrou náladu, protože se
na nás usmívá: „Je mi jasné, že jste zaspali. Na vaše chabé výmluvy ale nejsem zvědavá. Tak víte
co? Dám šanci vaší fantazii a uděláme dneska z výmluvy přednost. Kdo z vás si vymyslí
nejoriginálnější důvod, proč přichází pozdě, ten nebude první hodinu vyvolán. Kdo skončí
druhý, ten hned zůstane na stupínku a vyzkouším ho z matematiky. Začne David.“
A David honem drmolí: „Ráno jsem nesl těžký batoh s učením. Když jsem šel po ulici, praskl mi
popruh. Šel jsem ho dát spravit do opravny obuvi, ale měli dovolenou. Před vchodem jsem
potkal paní Novou. Šla venčit dalmatina. Když viděla, co se mi stalo, nabídla se, že mi batoh
spraví, ale musím jít místo ní se psem na procházku. Předala mi vodítko, ale ten dalmatin byl
divoch. Běhal se mnou ulicemi tak rychle, až mi z kapsy vypadly klíče. Všiml jsem si toho teprve,
když jsem jí psa vracel. Ona ale dala dalmatinovi povel „Hledej!“ a pes šel po naší stopě tak
dlouho, až jsme klíče našli. A proto jsem přišel pozdě.“
„A teď je řada na tobě,“ pokynula mi učitelka. Nadechnu se tedy a spustím:
…………………………………………………………………………………

Okresní kolo hry Plamen mladých hasičů
Ve dnech 2.-4. června proběhlo ve Velvarech okresní kolo hry Plamen, kterého se
zúčastnilo celkem osm kolektivů z celého okresu. Družstva žáků ve věku 7-15 let
soutěžila o víkendu v pěti disciplinách a do celkového výsledku se navíc započítávalo
umístění z podzimního branného závodu. 2.-4.
V pátek odpoledne byla na programu první disciplína, kterou byla štafeta dvojic. V té
jsme za špatně svinutou hadici obdrželi deset trestných vteřin, které nás posunuly až na
druhé místo. Sobotní den však byl ve znamení Velvar, i když to tak zpočátku
nevypadalo. Po diskvalifikaci první štafety 4x60 m kvůli nesprávné délce hadic se
naštěstí druhá štafeta podařila a s časem 51,56 vteřiny nechala všechna ostatní
družstva daleko za sebou. První pokus útoku CTIF byl taktéž neplatný, tentokrát se
nám nepodařilo nastříkat do terčů dostatek vody. Při druhém pokusu jsme se ale
polepšili a i v této disciplíně zvítězili. Suverénně nejlepší jsme byli i ve štafetě CTIF, a
tak už v sobotu večer bylo jasné, že postoupíme na kraj.
V neděli jsme ještě chtěli předvést ukázkový požární útok, ale smůla se nám lepila na
paty. Náš první pokus byl neplatný, kvůli rozbitému rozdělovači jsme jej nemohli
dokončit. Druhý pokus jsme sice dokončili, ale zkazili jsme téměř vše, co se dalo, a
tak jsme se v útoku umístili až na předposledním sedmém místě. To nám ale nemohlo
zkazit radost z celkového vítězství. Už teď se těšíme na krajské kolo hry Plamen, které
se uskuteční 23.-24. června v Čáslavi (KH).
Soutěžící: Martin Holý, Adam Krejčí, Marek Macháč, Aneta Masopustová, Martin
Molek, Michala Pospíšilová, Vladimír Studnička, Štěpán Svoboda, Filip Šmolík,
Štěpán Urks
Lucie Molková
*********************************

„Boj o vteřiny“
3. ročník hasičské soutěže O pohár starosty města Mělníka
V sobotu 20. května se naši dva členové Michal Pašek a Lukáš Kapitán zúčastnili již
tradičního závodu v běhu na sto metrů překážek, který se pořádá přímo v centru
Mělníka.
Co všechno musí závodníci zvládnout?
Nejprve musí překonat dvoumetrovou bariéru, pak s dvěma hadicemi vyběhnout na
osm metru dlouhou a metr dvacet vysokou kladinu, kde rozvinou hadice. Ty pak
připojí k rozdělovači a proběhnou cílem. Všechno trvá zhruba dvacet vteřin.
Závodu se zúčastnilo 26 závodníků, po prvním kole postupovalo osm nejlepších, mezi
které patřili i oba naši členové. Jenže hned v prvním vyřazovacím kole nastoupili proti
sobě, a tak po bratrovražedném boji postoupil Lukáš Kapitán, který se v celkovém
hodnocení umístil na čtvrtém místě, Michal Pašek byl sedmý.
Michal Pašek

Krajské kolo hry Plamen
Po postupu z okresního kola odjelo družstvo mladých hasičů SDH Velvary
reprezentovat náš okres až do Čáslavi (okres KH) spolu s dalšími jedenácti družstvy
Středočeského kraje. Po loňském roce, kdy jsme se umístili až na desátém místě, jsme
byli spíše outsidery celé soutěže a náš výsledek byl tak pro všechny milým
překvapením.
Hned v první disciplíně, štafetě 4x60 m jsme se ve svém časovém rekordu 45,62 vteřin
umístili na pátém místě. Na tartanové dráze jsme podávali další skvělé výkony,
vylepšili jsme i štafetu CTIF, v níž jsme rovněž obsadili páté místo. Pak bohužel přišel
závod požárnické všestrannosti, tedy tříkilometrový běh lesem, při němž jsme na
stanovištích nasbírali spoustu trestných bodů, a tak jsme v této soutěži obsadili až
jedenácté místo.
Celou soutěž uzavírala disciplína pravdy, požární útok. V něm jsme překvapili sami
sebe, když se nám podařilo zaběhnout čas 28,41 vteřin. O mnoho jsme tak nezaostali
za vítěznou Pískovou Lhotou, jejíž čas byl 26,65 vteřin. V celkovém součtu jsme se
pak umístili na 7. místě. Druzí byli hasiči ze Sloupu, třetí Uhlířské Janovice.
Soutěžící: Martin Holý, Adam Krejčí, Marek Macháč, Jaroslav Masopust, Aneta
Masopustová, Martin Molek, Vladimír Studnička, Filip Šmolík, Štěpán Urks

Krajská soutěž v požárním sportu mužů
Také družstvo mužů SDH Velvary se z okresní soutěže probojovalo až do krajského
kola, které se uskutečnilo 17.-18. června na stadionu v Nymburku.
Jako první se běžel běh na 100 m s překážkami, takzvaní jednotlivci. V těch nejlépe
dopadl Lukáš Kapitán, jehož čas byl 21,17 vteřin. Také všechny ostatní započítávané
časy byly pod 23 vteřin, přesto jejich součet znamenal až deváté místo z dvanácti
v této disciplíně.
Předvedli jsme se ale ve štafetě 4x100 m, kde jsme s časem 68,91 s obsadili páté
místo. Ale ani vydařený požární útok nám v konečném součtu nepomohl, a tak jsme se
museli spokojit s definitivním 9. místem.
Soutěžící: Jindřich Boháč, Jan Glausch, Lukáš Kapitán, Aleš Kraus, Michal Pašek,
Michal Petráček, František Saifrt, Marek Seeman, Vladimír Studnička
Lucie Molková

Červen ve Velvarech: zdroj www.velvary.cz

/5.6.2006/ Také ve Velvarech se volilo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K
volbám přišlo ze zapsaných 2 372 voličů celkem 1 537, což je 64,8 %, a to je stejně
jako republiková účast. Také volební výsledky byly téměř stejné.
/5.6.2006/ Neznámý škůdce několikrát manipuloval s napouštěcím zařízením náhonu
Malovarského rybníka, umístěného u Horova mlýna. Delší dobu dal pokoj, ozval se až
tuto sobotu navečer. U nově vybudovaného hradítka náhonu vypáčil uzamčené
ovládací zařízení a naplno vpustil vodu do náhonu. Tato se začala rozlévat na konci
náhonu v areálu rybníka, na což nás upozornili mladí hasiči, kteří zde o víkendu
závodili. Nevíme, co je motivem této neustálé manipulace a ničení vybudovaného
zařízení. Znovu se ukazuje, že v našem městě nelze nic budovat, protože vandalové to
zničí!
/7.6.2006/ Vandalové a sběratelé kovů všeho druhu opět zaútočili. Pravděpodobně
tento víkend se jejich cílem stala nově opravená sakristie kostela Sv.Jiří na velvarském
hřbitově. Správce hřbitova nahlásil odcizení měděných okapních žlabů po celé délce
obvodu sakristie. Jedná se asi o 20 běžných metrů, škoda v přepočtu činí přes 10.000
Kč. Pachatel nebo pachatelé pravděpodobně přelezli sousední zídku směrem k silnici a
lup odvezli. Že jim šlo pouze o měď, dokazuje ponechaný kolmý svod, který je z
pozinku. Krádež byla ohlášena Policii ČR, škoda vznikla Římskokatolické farnosti v
Kralupech n/Vlt., která je vlastníkem památky.
/20.6.2006/ Stoupající nečistotu města, kterou způsobují psí exkrementy, jsme
kritizovali již vícekrát. Technická četa města začíná montovat k novým odpadkovým
košům kovové úchyty na mikrotenové sáčky pro tyto psí exkrementy. Jsou zelené
barvy a výrazně označeny účelem. Město tak zkouší, zda občané budou sáčky používat
a zda na místech vydrží. Postupně se dostane na všechna místa v centru města i do
dalších částí. První zkušenost ukazuje, že např. před železářstvím pana Cífky na
náměstí vydržely pouze den.
************

Velké poděkování patří manželům Hádlovým z restaurace Sladovna, kteří již podruhé
pozvali do svého podniku populárního zpěváka Radka Tomáška a to ve čtvrtek
8.června. Střední generace si ho pamatuje z jeho působení v country kapele Rangers, z
níž v roce 1973 odešel a dal se na sólovou dráhu. Plný sál aplaudoval R.Tomáškovi i
jeho synovi Radkovi, nyní bubeníkovi skupiny Clou. Nikdo ani nepoznal, že zpěvák
oslavil 2.června t.r. již šedesáté narozeniny. /12.6.2006/
Ve čtvrtek 22. června odpoledne bylo slavnostně otevřeno nově upravené prostranství
dvora čp.198 ve Slánské ulici - vchod z Třebízského nám. Tento prostor dostal název
„Areál volného času“ a bude sloužit široké veřejnosti, například k odpočinku rodičů
s dětmi a dále k pořádání drobných kulturních akcí. Při této příležitosti zde se zdařilým
programem vystoupili žáci Základní umělecké školy Velvary.
V Areálu, v nově opravených prostorách bývalého špejcharu, je umístěna výstava
obrazů, grafik a kreseb malíře Jiřího Corvina, jejíž slavnostní otevření proběhlo již

16. června, za přítomnosti PhDr. Petra Pitharta, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR,
malířova blízkého přítele, který přednesl úvodní slovo. Výstava vznikla díky
manželům Saifrtovým z Velvar, kteří zapůjčili většinu obrazů a je přístupná po
předchozí dohodě s pracovníky Městského muzea.
Celý Areál bude v době nočního klidu uzavírán, aby se ochránil před stoupajícím
vandalismem v našem městě.

