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Zpráva starosty z vereiného zasedání mestského zastupitelstva konaného dne
15.12.2005
Vážení clenové mestského zastupitelstva, milí obcané,

,

vítám Vás na našem letošním posledním verejném zasedání a na úvod si dovolím
Vám podat zprávu, v níž se opet pokusím shrnout to nejduležitejší, co se v našem
meste za posledního ctvrt roku událo.
Již posledne jsem Vás informoval o ukoncení letošní nejvetší investicní akce,
kterou byla rekonstrukce a znovunapuštení Malovarského rybníka. Protože se na
severní strane nádrže pod silnicí objevil cástecný prusak vody, provedla dodavatelská
firma Silnice Slaný cástecné pretesneni a zpevnení hráze. Krome toho v posledním
období probehly i další práce na úpravách a úklidu okolí nádrže, napr. výsadba
okrasných drevin a stromku. Bohužel, ne všichni naši obcané mají pochopení pro
snahu vytvorit príjemné prostredí pro vycházky a rekreaci. Nekterí, predevším z rad
detí a mládeže, zarízení poškozují, rozebírají hráze, kameny z nich házejí do nádrže,
vytrhávají operné kuly u nove zasazených stromku, házejí ruzné predmety do náhonu,
manipulují s napouštecím
a vypouštecím zarízením a podobne. Protože jsme meli
predstavu, že v zime bude nádrž sloužit i jako prírodní kluzište, tak nás mimorádne
mrzí, že nekterí výtecníci na zamrzající hladinu naházeli kameny a jiné predmety,
které do ledu zamrzly a prakticky na celou zimu led znehodnotili. V poslední dobe
jsme na toto vandalské chování opakovane upozornovali nejen formou clánku v našem
Zpravodaji, ale kritika se objevila i na našich webových stránkách. Bohužel, zatím bez
valného výsledku.
Z dalších akcí bych chtel informovat o dokoncení oprav sakristie v kostele sv. Jirí
v areálu hr'bitova. Jak víte, generální oprava této významné památky je financována ze
3 zdroju, cástecne na ni prispívá stát, církev i mesto. Bohužel, rocní souhrn techto
cástek je velice malý, takr1<ajen symbolický a tomu odpovídá i rozsah a tempo prací.
Další akcí, která se chýlí ke konci, je úprava secesního sálu mestského muzea, která
zahrnuje práce zednické, štukatérské, rekonstrukci elektroinstalace a opravy rolet. Tyto
práce zajištují spolecne firmy pana Rehore z Kladna, Památky Buštehrad a místní
Elektromontservis. Celková hodnota díla je zhruba 400 000,- Kc, z cehož polovinu
tvorí dotace a polovinu dodává mesto ze svého rozpoctu. Stejným zpusobem je
fmancována i úprava dvorního traktu domu c. 198, známého spíš jako DPS. Po
dokoncení úprav podle návrhu Ing. Barsy bude prostor zprístupnen verejnosti
k rekreaci, porádání kulturních akcí pod širým nebem jako drobná divadelní
predstavení, koncerty a podobne. Tato akce prijde na 600 000,- Kc a opet polovina
bude uhrazena z dotace a polovinu musíme pokrýt z rozpoctu mesta. Obe dotace, o
nichž jsem se zmínil, jsme získali jako soucást spolecného projektu dobrovolného
svazku obcí Premyslovské strední Cechy, jehož jsme cleny.
S rekonstrukcí dvora souvisí také poslední úpravy bývalého špejcharu, který bude
sloužit jako výstavní prostor pro obrazy z majetku mestského muzea. Provoz galerie
bude slavnostne zahájen v príštím roce výstavou obrazu malíre Jirího Corvina kjeho
nedožitým 75. narozeninám. Náklady na úpravu výstavních prostor ve výši 120 000,Kc nese firma Mero z Kralup n. VIt., která tyto prostredky mestu darovala na kulturní
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úcely, za což jí patrí náš velký dík. Veškeré práce na úpravách v prostoru dvora DPS
provedla fIrma Silnice Slaný.
Z dalších akcí, které probeWy v posledním ctvrtletí letošního roku bych jmenoval
opravu a zpevnení místní komunikace odbocující z Chržínské ulice naproti nádraží
k peti rodinným domkum, které provedla rovnež fIrma Silnice Slaný, dále pak zakrytí
kanalizacních vpustí u železnicního prejezdu v ulici Na Pruhone, které zajistily
Stredoceské vodárny a výstavbu tzv. limnigrafické stanice na levém brehu
Bakovského potoka pred mustkem k materské školce. Tuto stavbu vybudoval Ceský
hydrometeorologický ústav ke sledování stavu a prutoku vody v Bakovském potoce a
ke zjištování dalších údaju pro meteorologické úcely.
Z iniciativy našeho odboru správy majetku jsou prubežne zajištovány opravy
mestského bytového i nebytového fondu. Behem roku byly provedeny opravy v 7
mestských bytových domech, z toho poslední byla oprava strechy a okapu na dome cp.
225 na rohu námestí. Byly pritom využity prostredky z Fondu rozvoje bydlení
v celkové výši 640 000,- Kc. Pred zahájením topné sezóny byly provedeny kontroly
kotelen v 6 mestských objektech. Na úseku nebytového hospodárství byly dokonceny
kanalizacní prípojky, úprava podloží pro pokládku panelu a výmena oken cvicné veže
v areálu hasicské zbrojnice za svépomocné spolupráce clenu sboru.
Na základe opakovaných žádostí lékaru jsme si nechali zpracovat posudky o stavu
objektu zdravotního strediska. Záver je takový, že stavba je ve velmi špatném stavu a
bude treba provést její celkovou opravu. Vzhledem k vysokým fmancním nákladum,
které si opravy vyžádají, bude treba práce rozvrhnout do nekolika etap podle stupne
naléhavosti. Pri príprave rozpoctu na príští rok se budeme snažit pro tento úcel
vyclenit cástku 0,5 milionu korun. V príštím roce máme rovnež v úmyslu provést další
kroky k rešení kritického stavu v zásobování vodou na Velké Bucine. Jedná se o velmi
nákladnou akci, predbežný odhad hovorí o 10 mil. korun, a proto jsme vstoupili
v jednání o spolupráci s vedením Stredo ceských vodáren a soucasne hledáme cesty,
jak získat nejaké další prostredky z dotacních titulu. V soucasné dobe probíhá
aktualizace projektové dokumentace tak, aby bylo možno pocátkem príštího roku
požádat o zahájení územního rízení.
A nyní nekolik informací z dalších oblastí. Na našich internetových stránkách se
v poslední dobe rozvinula diskuse predevším ke dvema tématum.
Prvním z nich, co se týce casové posloupnosti, a která zajímá predevším mládež, je
myšlenka vybudovat ve Velvarech nejakou víceúcelovou plochu se zpevneným
povrchem, na které by bylo možno provozovat nekteré volnocasové aktivity,
konkrétne v této dobe, predevšún tzv. skateboarding, což je jízda na koleckovém
prkne. Tuto cinnost provozuje místní mládež zatím prevážne na parkovišti u nové
prodejny Jednoty nebo na prilehlých chodnících v okolí školy, což vyvolává protesty
obcanu, kterí poukazují na bezpecnostní rizika takového pocínání, nehlede na
poškozování komunikací. Uvažovali jsme proto o nejaké vhodné ploše, kterou by bylo
možno s vynaložením nevelkých nákladu pro tyto úcely upravit a první nás napadla
nevyužívaná asfaltová plocha tenisového kurtu v Bezrucove ulici. Tato varianta
vzápetí padla predevším pro nesouhlas clenu tenisového oddílu, kterí mají
perspektivne v úmyslu se priWásit do souteže a k tomu musí mít k dispozici 2 dvorce.
Krome toho jsme zaznamenali nekolik záporných reakcí obcanu bydlících v okolí,
kterí mají obavu z nadmerného hluku. Je samozrejmé, že nemáme v úmyslu porizovat
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nové sportovište a omezovat tím cinnost jiného sportovního oddílu, a proto budeme
hledat ve Velvarech jinou vhodnou lokalitu. Pokud bude mít nekdo z našich obcanu
nejaký nápad na rešení, budeme Vám vdecni.
Druhým frekventovaným tématem internetové diskuse je bezpecnost a predevším
porádek ve meste. Obcané nejcasteji poukazují na nekázen, neporádek, poškozování
cizího majetku, vandalství a v neposlední rade i na stále casteji se vyskytující požívání
alkoholu a drog, predevším mezi mládeží, což spolu mnohdy souvisí. Kvuli temto
negativním jevum volají obcané po tvrdším postupu a predevším postihu ze strany
mesta. Jak jiste víte, zhruba pred rokem jsme projednávali nabídku mestské policie ve
Slaném, že by byli ochotni u nás zrídit detašované pracovište podobne, jako je tomu ve
Zlonicích nebo ve Smecne. Prípadná realizace tohoto návrhu s sebou samozrejme nese
nemalé financní výdaje a to byl hlavní duvod, proc nenašel v našem zastupitelstvu
vetšinovou podporu. Argumentem proti prijetí nabídky byl také názor, že ve Velvarech
není v tomto smeru situace tak vážná a pri našem rozpoctu existují duležitejší oblasti,
kam je treba peníze investovat. To je sice pravda, ale muj osobní názor je, že zrízení
mestské policie je jen otázkou casu. Nemá-li totiž mesto žádnou represivní složku,
kterou muže rídit nebo úkolovat podle svých potreb, pak je volání po prísnejším
postupu zcela zbytecné, protože mesto nemá v tomto smeru žádné možnosti. To ale už
bude úkol pro nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb v príštím roce.
S bezpecností a porádkem úzce souvisí i dopravní situace ve meste. Ta je i nadále
velmi vážná a provoz težké nákladní dopravy centrem mesta je na samé hranici
únosnosti. Teprve nyní si uvedomuji, jak nesmírný prospech pro mesto predstavuje
dokoncení preložky silnice 1/16. Když vidím kolony nákladních aut smerujících kolem
Velvar ke Slanému a predstavím si, že nebýt obchvatu, tak by nejméne polovina z nich
musela projíždet pres Nové Uhy, Chržinskou ulici, pravoúhlými zatáckami kolem
školy a kolem hr'bitova, tak nevím, jak by to mohlo fungovat. Nadeji na zlepšení
v dohledném casovém úseku má pouze JeŠín. Ackoliv realizace preložky silnice 1/16
mezi Slaným a Velvary má už dnes velké zpoždení, preci jen existuje casový výhled,
který praví, že úsek od Slaného k Žižicím by mel být v provozu do roku 2009 a 2.
etapa od Žižic do Velvar do r. 2011-2012. To je sice ješte 6-7 let, ale dá se
predpokládat, že se toho ješte vetšina obyvatel Ješína dožije. Hure na tom budou
samotné Velvary, protože preložka silnice lI/240 od Cernuce smerem na Kralupy,
která se má mestu vyhnout z východní strany, je zatím pouze zakreslena v územním
plánu, ale její realizace je nedohlednu. Zatím nám nezbývá nic jiného, než premýšlet,
jak za daných podmínek alespon cástecne zvýšit bezpecnost na silnicích
procházejících mestem. Pred nekolika lety jsme žádali o instalaci zpomalovacích
pruhu, tzv. retardélU, u vjezdu do Nových Uhu. Tehdy jsme neuspeli, Dopravní
inspektorát naši žádost zamítl s oduvodnením, že by se tím neprípustne omezila
plynulost dopravy na silnici I. trídy. Od té dob se ale situace preci jen podstatne
zmenila. Mestem Velvary již neprochází žádná silnice I. trídy a navíc víme, že snížení
rychlosti tímto zpusobem reší rada i podstatne vetších mest. Proto jsme podali na
žádost našich obcanu novou žádost na odbor dopravy MeÚ Slaný i na Dl Policie
Kladno o povolení instalovat zpomal ovací pruhy na 3 místech pri vjezdu do mesta
v místech, kde ridici nejen osobních ale i nákladních vozidel prekracují povolenou
rycWost i o nekolik desítek km/h. Konkrétne se jedná o místo pred opravnou
autoelektriky firmy Tutr pri príjezdu od Cernuce, u hrbitova pri príjezdu od Kralup a
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na pocátku souvislé zástavby pri príjezdu od Uhu. Nyní ocekáváme vyjádrení
dopravních orgánu. S bezpecností na silnicích souvisí i jejich zÍln1Úúdržba místních
komunikací. Tu pro nás, stejne jako v minulých letech, zajištuje místní provozovna
MPS Kladno.
Co se týce svozu a likvidace komunálního odpadu, tam je jedinou novinkou
nabídka firem Regios a BEC na rozšírení služeb obcanum o svoz odpadu ze zahrádek
behem vegetacního období. Dokud jsme praktikovali sber objemného odpadu formou
rozmístení velkoobjemových kontejneru na nekolika stanovištích ve meste, byly casto
z vetší cásti naplneny listím, trávou a vetvemi ze zahrádek, takže na predmety, pro
které byly urceny, už nezbývalo místo. Nyní jsme prešli na mobilní sber, kdy posádka
auta sleduje, co obcané vyhazují a nepovolí naložit materiál, který mezi objemný
odpad nepatri. Dohodli jsme se proto se sberovou firmou, že v prípade dostatecného
zájmu obcanu by 2x rocne, vždy v dobe jarního a podzimního úklidu, vyslali jedno
velkoobjemové vozidlo, které by mobilním zpusobem sbíralo od obcanu výhradne
odpad ze zahrádek.
Ve své zárijové zpráve jsem Vás pomerne podrobne informovalo tom, jak se vyvíjí
náš zámer, podporit individuální výstavbu rodinných domku v lokalite nad Domovem
duchodcu mezi silnicí na Velkou Bucinu a železnicní tratí. Tehdy jsme meli predbežný
slib 4 z 5 majitelu pozemku, že jsou ochotní prodat cást svých pozemku, která je pro
výstavbu zapotrebí, za cenu 400,- Kc/m. Od té doby probehla další jednání s každým
z nich, kdy jim byla predložena konkrétní nabídka, kolik m2 a za jakou cenu by bylo
treba od nich vykoupit. Bohužel, mluvcí skupiny 6 spolumajitelu nejvetšího
z dotcených pozemku mi sdelila, že nabídku zatím neakceptují, protože cena 400,Kc/m2 se jim zdá príliš nízká a také z toho duvodu, že jeden ze spolumajitelu se
nemuže vyjádrit, protože je nezvestný. Bud již zemrel, nebo žije v cizine. V soucasné
dobe jednáme se zpracovatelem našeho územního plánu ješte o silne zredukované
variante, kde by se jednalo pouze o výstavbu 5-8 rodinných domku.
Záverem ješte nekolik informací z kultury. Aktivní cinnost vyvíjelo v tomto období
predevším mestské muzeum. Usporádalo 3 výstavy. Prodejní výstavu detských
výrobku "Vánoce za babku", výstavu strašidel a strašidýlek v Pražské bráne s názvem
"Komu straší ve veži" a fotografickou výstavu SEV Cabárna "Památné stromy
Kladenska". Z dalších akcí potom 29.10. Hal10ween ve Velvarech aneb Slavnost
stromu s lampiónovým pruvodem a vecerní prohlídkou muzea. 27.11. Adventní nedeli
- setkání s tajemnými postavami adventu u kostela sv. Kateriny se slavnostním
rozsvícením vánocního stromu a v prosinci se podíleli na slavnostní akademii SOŠ
Velvary s módní prehlídkou historických odevu. Na vetšine akcí muzeum
spolupracovalo se SEV Javory Cernuc. Od 8.1. potom muzemn pripravuje první
výstavu nového roku s názvem "Kdo si hraje, nezlobí", kde predstaví bohatou cinnost
MŠ Hospozín. Radu vystoupení pro rodice i pro verejnost jako každorocne
v predvánocní dobe pripravila naše ZUŠ. Mesto v záveru roku porádá 2 koncerty,
první z nich již dnes od 19 hodin, kdy se zde v sále predstaví Pevecké sdružení
litomerických ucitelu, které prednese pásmo vánocních písní a na záver Ceskou mši
vánocní lJ. Ryby a druhý koncert, který pripravilo mesto spolecne s rímskokatolickou
farností, probehne 26. prosince od 16 hodin v kostele sv. Kateriny.
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Mezi významné kulturní události patrí i vydání již 4 knihy velvarské spisovatelky a
soucasne pracovnice naší mestské knihovny Zdenky Ortové s názvem "Miniaturní
neresti". K tomuto úspechu jí srdecne blahoprejeme.
Na mestském úrade dochází v záveru roku kjedné personální zmene. Po mnoha
letech práce na našem stavebním úrade odchází do duchodu pan František Bílek a na
jeho místo nastoupí paní Martina Protivová. Panu Bílkovi za jeho dlouholetou práci na
radnici dekujeme a prejeme mu do dalších let pevné zdraví.
Vážení prítomní, koncí predposlední rok tohoto volebního období. Následující rok
2006 bude tzv. supervolební a tedy velmi rušný a nárocný. Cekají nás dvoje volby,
v cervnu parlamentní a v listopadu komunální. Verím, že oboje zvládneme se ctí, tak
jak tomu bylo ve Velvarech vždy. Chci Vás z tohoto místa vyzvat, abyste se obojích
voleb aktivne zúcastnili a nezustávali doma. Volte podle svého vlastního uvážení toho,
kdo je Vám nejsympatictejší, ale hlavne volte, protože nejhorší varianta je sedet za
pecí a potom kritizovat a nadávat, jakjsme si to zase špatne vybrali.
Moje poslední poznámka se také vztahuje k volbám. Budovu bývalého MNV Ješín,
kterou jsme v posledních letech využívali výhradne jako volební místnost, koupí
soukromý majitel k bydlení. Proto se musíme pokusit získat na 2 dny v cervnu a 2 dny
v listopadu k zapujcení nebo k pronájmu vhodnou místnost v Ješíne, kde by moWy
volby probehnout. Pokud by se to nepodarilo, museli bychom patrne zorganizovat
dopravu ješínských obcanu do nekteré volební místnosti ve Velvarech. Pokud víte o
nekom, kdo by nám mohl takovou místnost v Ješíne nabídnout, sdelte nám to na MeÚ.
To je pro dnešek vše. Svým spolupracovníkum na Mestském úrade dekuji,
Vám všem preji príjemné a klidné prožití svátku a hodne úspechu a predevším zdraví
v roce 2006. Dekuji Vám za pozornost.
Mgr. Ivan Kurz
starosta mesta
**********************************

Sbor dobrovolných hasicu ve Velvarech
porádá v sobotu 4.února 2006 tradicní hasicský ples v sále restaurace na Uhách.
Zacátek ve 20 hodin, hraje skupina Harmonie J.Blažka z Libcic nad/Vlt.
Bohatá tombola. Svoz autobusem z námestí na Uhy a zpet.
Vstupné 40,- Kc v predprodeji a 50,- Kc na sále, kde se budou vstupenky prodávat
po príjezdu autobusu a pouze do kapacity sálu.
Srdecne zvou hasici.
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Reditelství ZŠ Velvary, okres Kladno, vyhlašuje

zápis

detí

do

1. rocníku

pro školní rok 2006/2007 v následujících termínech:

pátek 27. ledna 2006
sobota 28. ledna 2006

od 12.00 do 16.00 h
od 8.00 do 12.00 h

Rodice nebo zákonní zástupci privedou k zápisu deti
narozené do 31.8.2000 a starší, pokudješte u zápisu nebyly.
Dostavte se i v prípade, že zvažujete žádost o odklad
povinné školní docházky.

Mgr.I. Vrcitl~s1ea/qj
red.školy

Ve Velvarech dne 8.prosince 2005
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OBCANSKÉ SDRUŽENÍ

NATVRDLÍ

Dovolujeme si upozornit obyvatele Velvar a okolí na vznik
obcanského sdružení "Natvrdlí".
Sdružení bylo pripravováno v
prubehu tohoto roku na základe kolektivní potreby a spolecného
zájmu zakládajících a následne všech clenu o spolecenský život a
obcanskou spolecnost ve meste Velvary;
sdružení
bylo
úspešne
založeno
14.10.2005
na
základe
registrace
Ministerstva vnitra CR pod císlem VS/l1/62009/05-R.
Sdružení si od pocátku
dávalo a dává za cíl podporovat jakékoliv
dení
prispívající
k
rozvoji
kultury,
spolecenského života, životního prostredí a
obcanské spolecnosti ve meste Velvary a
jeho blízkém okolí. Pro obecnou predstavu
- Natvrdlí si dávají za cíl usporádat
spolecenské akce jako spolecenská setkání k ruzným významným i
méne významným svátkum, divadelní a filmová predstavení nejen
pro deti; podporovat humanitární akce typu "Vlajka pro Tibet";
porádat pro své cleny ruzné sportovní akce. Natvrdlí se chtejí spojit
se všemi, komu na jejich meste záleží, vítán je jakýkoliv pozitivní
názor nebo cinnost. Sdružení si dává za cíl úzce spolupracovat s
ostatními místními sdruženími a spolky, sdružení chce podporovat
mestský úrad a úzce s ním spolupracovat. Sdružení je otevreno všem
bez omezení veku, národnosti ci jakýchkoliv jiných spolecenských
omezení.
Proc název NATVRDLÍ? Natvrdlí vznikli predevším na základe
požadavku jména,
které je v prímé a jednoznacné spojitosti s
mestem Velvary. Kohokoliv se zeptáte v Cechách, co ví o Velvarech
vybaví si stavbu Karlova mostu a vejce varená natvrdo. Veselé na
celé historce je, že vajícka se jako pojivo v malte Karlova mostu
nikdy nepoužila (odborné prameny tak uvádejí). Navíc inspirací byly
již podobné návrhy ze cca sedmdesátých let, kdy se prý uvažovalo o
založení obdobného spolku realizovatelného za totality, který se mel
jmenovat "Natvrdo" nebo víceméne obdobne.
Další informace, definicí stanov, prihlášky a predevším práve
probíhající
nebo
pripravované
akce
najdete
na
htto://www.natvrdli.orq
nebo se je mužete dozvedet na telefonním
císle 777228380 nebo na adrese sídla sdružení: Slánská 153,
Velvary. Sdružení porádá každý mesíc pravidelná koordinacní setkání
rady sdružení a svých clenu.
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o svÝch doimech nám napsal Dan Jin Kreicí
Byl jsem až prekvapen tou ozdobou (svetelnou) v našich Velvarech. Snad ve všech
ulicích svítily vánocní ozdoby, stromky, ci v oknech ruzné motivy. Bylo to prekrásné,
zvlášt pro deti oslnující (ale i pro dospelé). Strom na námestí skromný, jen svítící.
Všude bylo znát blížící se Vánoce.
Též v domove duchodcu byla vánocní atmosféra. Vedení domova melo snahu, aby
všem obyvatelum pripadalo, že jsou opravdu jako doma.
Zprvu jsem se bál tech vánoc v domove, ale byl jsem mile prekvapen. Už zacátkem
prosince ovládla vánocní atmosféra domov duchodcu, byl zde Mikuláš, zazpívaly nám
deti a harmonikári nám zahráli. Celý domov již od zacátku prosince byl vyzdoben
stromky a další výzdobou. Paní reditelka Urbanová s vrchní sestrou paní Hasalovou
den pred Vánocemi obešly celý domov, každému poprály a rekly pár milých slov.
Samotné svátky probehly v klidu a v pohode. Štedrý vecer v hojnosti dobrého jídla.
Poznal jsem, že v domove duchodcu delají vše proto, abychom se zde cítili jako doma.
Proto si zaslouží podekování všichni pracovníci domova duchodcu.
Jirí Krejcí, obyvatel DD Velvary
******************************

Oddíl Javory dekuje všem obcanum, kterí se v lonském roce zúcastnili
našich akcí nebo je financne ci vecne podporili.
Plán akcí na leden 2006
14.1.2006 - Klub cestovatelu.
Výlet do Staré Boleslavy na hrad, o muzea a prohlídka mesta.
21.1.2006 - Zimní Alvarez - tradicní zkouška zdatnosti a dovedností.
27.-29.1.2006 Víkend pro ženy - cvicení, plavání a odpocinek.
Na všechny akce se hlaste u p. Jiráskové.
Dále je ješte možnost prihlásit deti na pololetní, jarní a letní prázdniny.
PodrobllDsti a informace p. M.Jirásková
*****************************

PRODÁM

Dubové podlahy, schody, strešní okna. Tel. 777788161
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Ir & Data Services
Poradenství procesního rízení
Poradenství / Servis informacních a datových
technologií: instalacní. provozní servis SW+ HW
pro strední a malé filmy; fyzické osoby. Návrh a
zprostredkování nákupu ITrešení, PC sestav.
notebooku. PC komponent. vysokorychlostní
internet (pevné pripojení jako paušální služby) návrhy rešení. realizace.
Nákup - Prodej výpocetní techniky:
PC sestavy kancelárské / domácí / herní; prizpusobení
požadavkum zákazníka; ceny již od 15000.- s DPH (a vcetne
pridaných služeb). Veškeré PC komponenty / SW dle
požadavku a aktuální nabídky.
project Managing & Support. poradenství v oblastech SW
rešení, procesní rešení a poradenství QA a technologických
oboru obecne; tvorba uživatelské dokumentace.
dokumentace procesu a jakosti. Školení voblostech IT;QA a
procesního rízení.

777228380

Ivan Pechac
Slánská 153; 273 24 Velvary
ICQ;
159943486
AOL: ivanpechac

http://itservices.wz.cz
ivan.I?,echac@centrum.cz

region: Praha. Slaný. Kralupy. Velvary a okolí
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Uodne zdraví, štestí a pohody
pre;i pracovníci ?r1eV 1Jdvary
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