JUBILEA

Dne 30.11. 2006 oslaví 70. narozeniny
paní
STANISLAVA JELÍNKOVÁ
z Ješína.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let
přejí
syn Josef s družkou Jarkou.

Blahopřejeme

Výsledky voleb do zastupitelstva města Velvar ve dnech 20.-21.10.2006.
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů : 2387
Voleb se zúčastnilo : 1208 voličů tj. 50,6 %
Zvolení členové městského zastupitelstva : (15)
ODS
počet hlasů
Mgr. Ivan Kurz
396
Ing. Zdeněk Vojtěchovský 364
Vlastimil Jandouš
297
KDU-ČSL
Libor Šulc
Bc. Pavel Holý
Šárka Štefaniková
Ludmila Saifrtová

430
358
338
313

ČSSD
Ing. Josef Pícha
Ing. Jana Tlustá

306
294

KSČM
Vladimír Točík
Václav Fajgl

257
241

Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jitka Linhartová
566
Ing. Jitka Schubertová
382
Mgr.Jitka Zálužská
309
Ing. Karel Fiedler
299
--------------Náhradníci stran a sdružení (ve stejném pořadí)
Marek Dobiáš
296
Ing. Radovan Barsa
285
Jindřich Tichý
252
Josef Michalička
224
Ing. Petr Srb
306
Ustavující zasedání nově zvoleného městského zastupitelstva se koná ve
čtvrtek 2. listopadu 2006 od 18.30 hodin v sále městského muzea.

Poděkování místní organizace KDU-ČSL ve Velvarech
Místní organizace KDU-ČSL ve Velvarech děkuje tímto velvarským
spoluobčanům za podporu našich kandidátů při volbách do městského zastupitelstva
ve dnech 20-21.10. t.r. Volební výsledek činil 3830 hlasů, což po přepočtení činí 23,2
% z platných odevzdaných hlasů (z 1208 voličů, kteří přišli k volebním urnám) a
znamenal druhý nejvyšší počet hlasů. Do zastupitelstva tak postoupili 4 naši kandidáti
a jako jediná strana jsme zopakovali volební výsledek dosažený před čtyřmi lety.
Svědčí to o vhodně sestavené kandidátce, která oslovila naše občany.
Děkujeme také zbývajícím kandidátům, kteří se do zastupitelstva nedostali a
projevili ochotu spolupracovat na předvolebních přípravách.
Za místní organizaci KDU-ČSL
František Saifrt
*******************************

Upozornění MěÚ Velvary, odboru výstavby a životního prostředí
Vážení občané,
ve svém příspěvku by chtěl reagovat na inzerát zveřejněný ve Zpravodaji z
Velvarska v říjnu 2006 a dále Vás upozornit na několik věcí, které je dobré učinit při
koupi nemovitostí.
V říjnovém zpravodaji nabízel vlastník pozemku parc.č. 122/1 původ PK v k.ú.
Velvary jeho prodej a v inzerátu uvedl několik nepřesností, na které bych chtěl
upozornit případné zájemce o jeho koupi. V inzerátu je např. uvedeno, cituji „prodám
pozemkovou jako stavební parcelu“. Stavební pozemek je část území určená územním
rozhodnutím nebo regulačním plánem k zastavění a pozemek již zastavěný hlavní
stavbou. Vzhledem k tomu, že se na inzerovaném pozemku žádná stavba nenachází,
nebylo vydáno územní rozhodnutí umisťující stavbu na něm a na území není
zpracován regulační plán, nejedná se o stavební pozemek. Dále je v inzerátu uváděno,
že cena pozemku odsouhlasená vedením obce (starostou a zastupiteli) činí 400 Kč/m².
Vedení města nemůže odsouhlasit ceny soukromých pozemků, neboť to není v jejich
kompetenci a ani v tomto případě tak neučinili.
Vzhledem k tomu, že se často setkávám s inzeráty, ve kterých jsou uváděny
různé „nepřesnosti“ zvyšující cenu nemovitosti, chtěl bych Vám doporučit, abyste si
před podepsáním kupní smlouvy přesně zjistili co vlastně kupujete.
Jan Bernášek
vedoucí odboru
********************

Poděkování

Studenti a pedagogický sbor SOŠ Velvary děkuje všem občanům, kteří finanční
částkou přispěli na dvě akce: „SRDÍČKOVÝ DEN“
„DEJTE ŠANCI DĚTEM ULICE “.

Převzato z www.velvary.cz
Zcizování poklopů z kanálů–nová móda v našem městě. Ve středu 4.října večer nebo v

noci odcizili neznámí pachatelé 3 plechové poklopy kanálů v ulici Nabdínská a U
Cukrovaru. Tím vytvořili nebezpečné a hluboké otvory v chodnících, které se staly
doslova pastí. Za rohem Nabdínské ulice po levé straně si toho ráno potmě nevšimla
poštovní doručovatelka a spadla do této pasti. Naštěstí se nestal vážný úraz nebo ještě
něco horšího. Technická četa musela nechat zhotovit poklopy nové a přivařit je k
rámům.
/ls/
Sousední obec Černuc rozhodla i o budoucnosti dopravy ve Velvarech. Tak to, o čem se

mezi lidmi pouze šuškalo, je venku. Jak uvedl Kladenský deník dne 6. října
odsouhlasilo obecní zastupitelstvo v Černuci změnu územního plánu obce, která
umožňuje otevření druhé pískovny poblíž obce. Přes protesty některých obyvatel obce
je umožněno majiteli pískovny rozšířit těžbu písku a především jeho dopravu
nákladními vozidly po silnici č.II/240, která vede i přes naše město Velvary a jeho
historické centrum. Článek uvádí některé rozporuplné výroky o zahájení provozu,
souběžném provozu obou pískoven a další. Obec Černuc obdrží do obecní pokladny
ročně asi 1,5 milionu Kč. Občanů a vedení města Velvar se nikdo na nic neptal. Přesto
rozhodnutí zastupitelstva zasáhne do života našeho města. Určitě nárůstem průjezdu
desítek nákladních vozidel denně historickým centrem města. Silnice vede vedle
budovy Panské hospody, jejíž boční stěna již vykazuje velké praskliny. Mariánský
sloup stojí asi 2 m od této silnice. Nejhorší situace je ale v úzké části Chržínské ulice.
Nařízenou sníženou rychlost dodržuje velmi málo řidičů. Domy vykazují praskliny,
občané chodí kaskadérsky po úzkých chodnících, voda stříká na domy i chodce.
Dočkáme se někdy zlepšení stavu?
L .Šulc

12.10.06 proběhl v knihkupectví Petra Houšky ve Slaném křest nové knížky "naší"
paní knihovnice a zároveň přední české aforistky ZDEŇKY ORTOVÉ - Naše politická
kaše. Kniha vyšla v nakladatelství Slávky Kopecké a ilustrace doplnil Miroslav Kebel.
Kmotrem knihy byl nejznámější český knihkupec ve výslužbě Vráťa Ebr a aforista a
básník Ivan Fontána. Součástí akce byla i vernisáž obrazů paní Evy Linksfeilerové.
25.10.06 proběhla v městském muzeu beseda se spisovatelkou a herečkou paní
Ivankou Devátou, která je obdařena nevyčerpatelnou zásobou dobré nálady,
vypravěčského umění a dovede skvěle pobavit publikum. Ve zcela zaplněném sále
muzea obdařila všechny návštěvníky dávkou svého laskavého a inteligentního
humoru. Besedu uspořádala městská knihovna a nezbývá než doufat, že podobných
příjemných akcí bude ve Velvarech přibývat.
/pb/
**************************

OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 18. LISTOPADU 2006

Základní škola informuje
Základní škola Velvary otevřela od tohoto roku Školní klub, do kterého se zatím
přihlásilo 220 žáků. Klub je otevřen každý den do 16 hodin. Doplňuje Školní družinu,
protože zde mohou pobývat žáci II.st. Součástí klubu je celá řada zájmových kroužků
pro děti z celé školy, I.st., II.st. i z družiny. Kroužky jazyků, sportovní a výtvarné, jsou
doplněny žurnalistickým kroužkem, který vydává školní časopis.
Klub pořádá i další jednorázové kulturní akce, jako např. diskotéky, na které se žáci
velmi těší. Poplatek za členství v klubu činí 200,- Kč na pololetí, bez ohledu, kolik
aktivit dítě navštíví.
Pro žáky, kterým nejezdí autobus ihned po vyučování, nabízíme pobyt v klubu. Do 17
hodin má provoz družina a tam mohou přejít ti, kteří nemají kde být, a to zdarma.
Rodičům, kteří mají problém s dojížděním žáků do jednotlivých obcí, musíme
s politováním sdělit, že jednat s dopravci může jen obec, ze které žák dojíždí.
I v příštím školním roce chceme otevřít Přípravnou třídu, pro děti s odkladem školní
docházky, nebo děti předškolní. Zájemci o tuto třídu se mohou informovat ve škole, co
je třeba k zařazení dítěte do této třídy.
Všechny informace o škole najdete na našich internetových
http://zs.velvary.indos.cz, e-mail: zs.velvary@zs.velvary.indos.cz

stránkách:

********************
ODDÍL JAVORY
oznamuje všem zájemcům o kurz lidových řemesel a zvyků, že zahájení kurzu
se koná 24.11. od 18.00 hod v městském muzeu ve Velvarech.Informace o kurzu
pod názvem „Z půdy zpět do světnice“ najdete na internetových stránkách
oddílu, nebo osobně u paní Ing. Kůrkové nebo paní Jiráskové .

Město Velvary, muzeum Velvary, ŽŠ a ZUŠ Velvary budou pořádat
ADVENTNÍ NEDĚLI
3.12. od 16.00 hod proběhne v muzeu adventní koncert
a v 17.30 hod na náměstí a v novém kulturním centru proběhne adventní
program s rozsvícením vánočního stromku, živým betlémem,
zpěvem koled a obchůzkou adventních postav.
V novém kulturním centru bude připraven malý vánoční jarmark.

SLOVO K ADVENTU
Na neděli 3. prosince připadá letos první neděle adventní, druhá neděle je 10.
prosince, třetí 17. prosince a čtvrtá 24. prosince (letos je již Štědrým dnem). Vzhledem
k tomu, že je v dnešní době adventní čas mnohými mylně pochopen, jeho obsah a jeho
poslání není respektováno - což svědčí o lidské neochotě přijímat a dodržovat
generacemi vytvořená pravidla - nezbývá než se znovu a znovu k těmto věcem vracet.
Rok - jako kruh je pevným a neměnným základem všeho „co jen se nalézá ve
stvoření“. A v tomto kruhu života je postupně nesčetnými pokoleními utvářen určitý řád
- někdy pevnější, jindy volnější. Kruh lze dále dělit, a také se dělí, několikerým
způsobem. Poněvadž nyní budeme všichni používat termínu Velké noce čili Vánoce,
musíme se nutně obrátit k liturgickému dělení roku. Budeme se tedy pohybovat v
liturgickém kruhu.
Během dlouhého a složitého vývoje naši předkové vytvořili základní obsahovou
náplň ročního cyklu: okruh velikonoční - Hod jarního novoročí, okruh vánoční - Hod
zimního novoročí a liturgické mezidobí čili Putování. My se teď zaměříme na cyklus,
který je před námi, tj. cyklus vánoční.
Trval v podstatě dva měsíce, od již zmíněné první neděle adventní až do 2.
února, tj. do Hromnic. Má tři základní části: přípravu - ADVENT, VÁNOCE, vlastní
slavnost Narození Páně od 21. prosince do 2. ledna, a třetí část POHODÍ od
předvečera Epifanie-Zjevení Páně (Klanění králů) 5. ledna až do Hromnic.
První částí vánočního okruhu je čtyři neděle trvající Advent. Časový rozsah
tohoto přípravného období je delší než vlastní jádro slavnosti, to proto, že jakákoli
příprava - nejen tato vánoční - aby přinesla požadovaný výsledek, musí probíhat
mnohem déle. Slovo Advent je převzato z latinského slova adventus, -us, m. a
znamená příchod. Rozumí se tím příchod Spasitele a celé období, které má teprve od
11. století rozsah čtyř nedělí (jejich názvy jsou dány podle čtyř věků: neděle železná,
bronzová, stříbrná, zlatá) je nadějí, očekáváním, prostoupeno. Říká se mu také Období
obnovy či Znovupovolání.
Advent má být obdobím tichým, soustředěným a také - po vzoru již dříve
ustanoveného Svatopostního období ve velikonočním cyklu - má být časem postním.
Jeho liturgická barva je fialová. Obřady (Roráty) byly konány velmi časně, ještě za tmy,
aby se naznačilo, že lidé bez Světla bloudí.
Zde by bylo dobré si uvědomit, že v poslední době velmi oblíbená světelná
výzdoba měst a vesnic by v Adventě neměla být užita. Čas světla přichází až
s narozením Páně, to je až o Veliké - Štědrovečerní noci. Stejně tak i předčasná
záplava vánoční hudby v Adventě ubírá na hodnotě vlastní slavnosti Narození.
Ale vraťme se ještě jednou k myšlenkám adventního času, tj. naději, pokání a
radostnému, tichému očekávání. Aby se naplnily, musí být člověk připraven. Musí
chtít, musí vědět, musí směřovat. To je všeobecně základní postoj duchovního života.
František Běhounek
Ludus musicus

Nerudova 686, 278 01 Kralupy n/Vlt, tel.: 315 729 520
modrá linka: 844 125 124

NOVINKY PRO KLIENTY
Plavání zdarma od 1.10.2006 Aquapark Kladno,
Plavecký bazén Slaný a Kralupy n/Vlt
Příspěvek 140,- Kč na očkování proti chřipce
- všem klientům nad 65 let
- do 65 let dle posouzení revizního lékaře ZP M-A
Příspěvek 1 500,- Kč na hexavakcínu pro děti do 2 let
Pro nového klienta poukázka 300,- Kč do lékárny
Dárek pro přeregistrovaného novomanžela nebo tatínka
Slevy ve vybraných zařízeních na nákup a služby
www.zpma.cz

info@zpma.cz

***********************************
Odvoz a likvidace odpadních vod
ze septiků a žump
Michal Holý
Ledčice 109
277 08
tel. 315 765 527,
mobil: 737 37 46 95

FIRMA TERM,
se sídlem v Kralupech n/Vlt.
přijme na HPP
mechanika slaboproudých
zařízení.
Informace na tel. 603 508 387
nebo mail: novotny@tiscali.cz

Kovozpracující firma přijme do pracovního poměru (HPP nebo VPP) dělníka
pro zámečnickou výrobu. Pracuje se v dílně v Hospozíně. Zájemci mohou volat
na tel.č. 476 206 666 nebo volat či napsat dotaz SMS na 606 425 519.
Pronajmeme v Hospozíně kancelářské, popřípadě i skladové prostory. Nájemné
po dohodě. Informace na linkách 476 206 666, 606 425 519, fax 476 702 797.
Kontakt na nás: KOVELMONT spol.s r.o.,Dělnická 21, 434 80 Most,
Ing.Vágner nebo paní Dolejšová.

CYKLOSPORT
KATONA
nám. Krále Vladislava 9, Velvary
Nově nabízí :

značkové zimní bundy RVC
termoprádlo MOIRA
lyžařské přilby, rukavice, čepice
půjčování lyžařského vybavení
montáž a seřízení vázání
broušení hran a skluznice lyží
KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
REZERVACE LYŽÍ ZAHÁJENA!
Tel. 315 762 244

VELKÝ VÝPRODEJ KOL MODELŮ 2006
***************************************************************************
Z redakční pošty:
Na posezení u piva je u nás místa dost.

Ano, to je pravda, ve Velvarech máme pět restauračních zařízení, či-li můžeme si
vybrat, kam si zajdeme na pivo a posousedsku si popovídat.Vždyť to je hlavní věc,
v hospodě najít nějaký kec.
Navíc zde máme kavárnu-cukrárnu, které se teď všeobecně říká bufet. Toto zařízení
ve Velvarech scházelo, tak už nemůžeme naříkat, že si nemáme kam jít sednout, kde si
popovídat, či oslavit rodinnou událost a podobně. Na tohle je zařízena restaurace „Na
Sladovně“ Mohu s klidem prohlásit, že toto restaurační zařízení je ve Velvarech
pravděpodobně nejlepší. Určitě nevíme všichni, že Na Sladovně bylo vlastně založeno
naše slavné dobrovolné sdružení hasičů jako první v Čechách. Proto také hasiči
docházejí jen do „své Sladovny“ .
Takže mohu shrnout. U nás ve Velvarech máme opravdu kam jít na dobré pivo a mohu
klidně též prohlásit, že ve velvarských hospodách se dodržuje míra piva.
Tož pijme na zdraví a na hezkou budoucnost našeho města.
Jiří Krejčí, DD Velvary

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

Zpráva předsedkyně školské rady
Vážení rodiče a všichni, kdo máte cokoliv společného se základní školou, byť jen
zájem o ni…
Dovolte, abych Vás informovala o některých věcech, které považuji za důležité, neb
alespoň stojící za zmínku.
Jmenuji se Šárka Štefaniková, jsem předseda školské rady, která je ze zákona povinná.
Školská rada čítá 6 členů, z toho 2 zástupci ze zastupitelstva /Štefaniková, Holý Pavel/,
2 zástupci za rodiče /Krejcárková Martina, Barsa Radovan/ -vloni jste je volili
v listopadu na třídních schůzkách a 2 zástupkyně z řady pedagogů /Pospíšilová Jitka,
Mazochová Kateřina/.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám, podílet se na správě školy, mající také spoustu povinností.
Školské rady dnes fungují na všech základních i středních školách.
Školskou radu zřizuje starosta města či obce, který zároveň stanoví počet jejich členů
/v našem případě 6/. Funkční období rady je 3 roky.
Samotné se mi 6 členů na 500 žáků zdá málo. Uvažovali jsme tedy o tom, zda by
nefungoval zástupce za každou třídu s tím, že by se pak lépe spolupracovalo a
nahlíželo na problémy v té dané třídě. Zároveň si myslíme, že by bylo vhodné vybírat
nějaký pravidelný roční příspěvek, např.150,- Kč ročně, z nichž by se hradily určité
potřeby, na které ze samotného rozpočtu města bohužel nezbývá.
Ano, vím, že jsme jako rodiče samá platba, ale jde nám o naše děti a jak to tak vypadá,
v dnešní době se můžeme v mnoha ohledech spoléhat jen sami na sebe.
Apeluji tímto na všechny s možností jakéhokoliv sponzorského daru či příspěvku, či
kohokoliv z vás, kdo zná člověka zkušeného odborníka pracujícího na projektech či
grantech, které by znamenaly přínos pro školu, sem s nimi.
Uvítám každou snahu zvelebení budovy školy, příkladem nám může být třída 2.A,
paní uč. Šárky Hrbkové, kde se rodiče společně s dětmi vynasnažili vymalovat okolí
vstupu do třídy a my jim ho můžeme obdivovat. Nakonec to bylo úžasné zpestření
jednoho celkem obyčejného odpoledne, kdy rodiče odcházeli spokojeni nad samotnou
snahou jejich ratolestí.
Dovolte, abych se ještě vrátila k začátku školního roku, kdy rodiče prvňáčků ze dne na
den, nic netušíce, nesměli vstoupit do budovy školy.
Stalo se, bohužel, dnes se nedá nic změnit, jen se příští rok stejné chybě vyvarovat.
Vznikla určitá nedopatření, moc mě to mrzí a všem, jichž se toto týkalo, se omlouvám.
Pedagogové byli nuceni takto reagovat za pochodu na určité aspekty ohrožující naše
děti. Proto se také pro příští rok uvažuje o individuálním plánu, kde by rodiče
prvňáčky doprovázeli dle potřeby třeba měsíc po dohodě se školou.
Jsme jen lidé a proto doufám, že jsme ve finální fázi všichni šťastni, že zde opravdu
funguje snaha a schopnost domluvy.
Dále bych zde ráda připomněla vznik tzv. ŠKOLSKÉHO KLUBU, který vznikl letos,
má kapacitu 300 žáků, která není zdaleka naplněna, což je škoda. /Zbývá asi 80 míst/.
Kroužky jsou zde pestré a 200,- Kč se nám zdá přijatelné.

Ráda bych tímto článkem oslovila i rodiče osmáků, kteří řeší letošní lyžařský výcvik,
pokud by měli možnost sponzoringu v jakékoliv formě, děkujeme předem.
Ještě bych ráda všechny rodiče informovala o mé účasti při inspekci, která probíhala
před 14ti dny ve škole, inspekce vše, co se nám, rodičům, příliš nelíbí /necvičení na
školním hřišti, nošení přezůvek a cvičebních úborů domů, nevpouštění rodičů bočním
vchodem…/, shledala jako perfektní a škola je hodnocena v tomto směru velice
kladně.
Pokud byste potřebovali kohokoliv ze školské rady k čemukoliv, můžete se obrátit na
všech 6 členů. Pokud bychom se společně rozhodli spolupracovat, třídy, kde by byl
vždy alespoň jeden zástupce, myslím, že bychom docílili více.
Dnes se všichni snaží o moderní vyučování a leckdy jsme sami překvapeni výčtem
možností.
Děti se učí, ale zároveň se všemu novému učí i pedagogové. Pokud se řekne byť jen
elektronická žákovská knížka, mnozí z nás nevíme, co znamená.
Uvítám zájem. V každé podobě i formě.
Do budovy školy normálně kdykoliv můžete přijít, jen s tím rozdílem, že si vás
pracovnice službu konající u vchodu, zapíše. Ať si jdete pro úkoly, či jen nesete
ratolesti zapomenutou svačinu, vždy se do školy bez problémů dostanete.
Ráda bych připomněla, že nám jde všem o naše děti, a proto se opravdu nebojte.
Na závěr bych ráda poděkovala téměř všem podnikatelům města Velvar za spolupráci
při 120. výročí založení školy, všem členům rady, učitelskému sboru, jelikož jsem
stejně jako p. Pavel Holý volena zastupitelstvem, není zcela jisté zda ve své funkci po
2.listopadu setrvám.
Šárka Štefaniková
Předseda školské rady

Městské muzeum Velvary Vás zve na výstavu
Violy Benešové

OBRAZY A HEDVÁBÍ
Výstava bude zahájena 5.11.2006 v 16.00 hod. v secesním sále muzea
koncertem Jany Koucké a komorního sboru En Arché
pod vedením Vojtěcha Jouzy
Výstava potrvá do 31. 12. 2006

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
(tentokrát o vítězích literární soutěže)

Srdečně blahopřejeme vítězům literární soutěže „Dopiš to!“ Tentokrát si
soutěžící zaimprovizovali na téma: „Nejlepší výmluva.“ Děkujeme všem, kdo se
pustili do vymýšlení krkolomných situací a do knihovny výsledky své tvůrčí
práce přinesli. Potěšilo nás, že se do mnoha příspěvků vloudil i humor.
Kvalitního a nápaditého psaní se v tomto kole soutěže sešlo víc, bylo proto těžké
rozhodnout, ale nakonec oceňujeme pět nejlepších prací:

1. místo – Pavel Bakalář, 9.A
2. místo – Adéla Kohoutová, 5.A a Aneta Kolářová, 9.A
3. místo – Klára Maršálková, 9.A a Aneta Teimlová, 8.B

Jako nejzdařilejší vidím tentokrát soutěžní příspěvek Pavla Bakaláře. Při jeho
čtení jsem se opravdu dobře bavila a dokonce i smála nahlas. Vtip nechyběl ani
ostatním soutěžícím psavcům, objevily se i napínavé situace. Za povšimnutí stojí
Adélka Kohoutová, která právem obstála i v konkurenci mnohem starších soutěžících!
Její fantazie, poetika a způsob uvažování mě okouzlily.
Při předávání cen prožily děti v knihovně slavnostní chvilku, kdy jim byly
předány diplomy, věcné ceny a čekal je i slavnostně prostřený stůl s malým
občerstvením. S vítěznými pracemi se můžete seznámit na velvarských webových
stránkách, kam obětavý pan Bakalář promptně umístil i fotografie z vyhlašování
vítězů.
Těším se na další kolo soutěže „Dopiš to!“ Bude vyhlášeno ještě před letošními
vánočními svátky.
Zdeňka Ortová – knihovnice dětského oddělení

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
(o besedě se spisovatelkou Ivankou Devátou)

Když se ve středu 25. října v 18.00 hod. zaplnil sál Městského muzea do
posledního místa a ještě bylo nutné pro několik lidí sehnat narychlo židle, aby
nemuseli následujících 90 minut prožít ve stoje, bylo nám jasné, že jsme měly při
vybírání literárního hosta šťastnou ruku. Jak jsme zdůraznily na pozvánkách, paní
Ivanka Devátá je zárukou inteligentní zábavy, šarmantního vtipu a nevyčerpatelné
slovní zásoby, což se v průběhu večera naplnilo do posledního písmenka.
Obecenstvo se opravdu skvěle bavilo. Důkazem byly časté salvy smíchu,
spokojenost ve tvářích přítomných, vděčný potlesk na závěr i početná fronta zájemců o
autogram do knížek z pera Ivanky Deváté.
Jakožto organizátorky hodnotíme obě letošní besedy velice kladně. Jednak
z hlediska kvality vybraných hostů, ale zejména hojnou diváckou účastí. Jak teď
v říjnu spisovatelka a herečka Ivanka Devátá, tak i na jaře spisovatelka a nakladatelka
Slávka Kopecká, potěšily velvarské publikum a jejich výrazné osobnosti úspěšně
odstartovaly připravovanou sérii besed pod titulem „Aby řeč nestála.“ Těmito
besedami bychom rády osvěžily kulturní život ve Velvarech a přinášely tak lidem
kvalitní zábavu na úrovni.
Děkujeme tedy všem, kdo neváhali a v době, kdy venku panovalo ještě stále
pěkné počasí, strávili svůj volný čas právě tímto příjemným způsobem. Těšíme se
s vámi nashledanou při podobné příležitosti na jaře příštího roku.
Zdeňka Ortová a Lenka Charvátová
knihovnice

DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ VELVARY
Základem dobrovolnictví je dobrá vůle, empatie a chuť pomáhat.
V našem zařízení je rozvoj spolupráce s dobrovolníky teprve v počátcích. Jsme
otevřeni spolupráci s lidmi, kteří bez nároku na finanční odměnu budou ochotni
věnovat některé chvíle ze svého volného času našim klientům. Taková spolupráce
může být příjemná pro obě strany a skutečně obohacovat vřelé vztahy a lidské
hodnoty.
Dobrovolníky mohou být lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či zálib, kteří svůj zájem a
síly dokáží k takovému účelu věnovat opravdově a upřímně.
Dobrovolník je člověk, který bez potřeby finanční odměny dělá něco pro druhé.
Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností druhým lidem proto, aby
vyplnil jejich prázdný čas.
Dobrovolník je člověk, který se odhodlá udělat jednoduchý, ale důležitý krok k
zapojení se do prospěšné činnosti. Stačí pár hodin měsíčně, týdně...
Odměnou dobrovolníkovi je nejen hřejivý pocit z vykonaného dobra, ale také
zkušenost, kterou lze později v zaměstnání či ve studiu využít.
Způsobů uplatňování dobrovolné činnosti v domově důchodců je mnoho. Vždy záleží
na dohodě mezi dobrovolníkem, klientem, příp. personálem domova. Nejedná se o
žádné náročné úkoly, záleží na vašich zájmech, nápadech a času.
Dobrovolník pomáhá pravidelně nebo jednorázově. Náplní dobrovolnické činnosti v
domově mohou být např. procházky, doprovod k lékaři, drobné nákupy, předčítání
denního tisku a knih, ruční práce (šití, pletení, malování, výzdoba domova apod.) s
jednotlivci nebo s menšími skupinkami klientů. Velice důležité je i "pouhé"
popovídání si. V rámci jednorázových akcí může dobrovolník pořádat různá zábavná
vystoupení (hudební, divadelní), výlety, besedy atd.
Systém dobrovolnické práce podléhá určitým pravidlům se smluvním vztahem, proto
je v zařízení vždy jeden pracovník pověřen koordinací dobrovolníků.
Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v našem zařízení, bližší informace Vám ráda
poskytne sociální pracovnice Pavla Turková, tel: 315 720 217,
email: pavla.turkova@email.cz
Pavla Turková
sociální pracovnice DD Velvary
************

Zpracuji jednoduché, podvojné účetnictví na PC včetně daní a mezd.
Převedu jednoduché účetnictví do podvojného.
Kontakt: Monika Fleková,
Malovarská 569, Velvary, tel. 606 807 839

www.natvrdli.org

Vajíčko (Rodičovský klub Natvrdlých)
Rádi bychom ve Velvarech vytvořili rodičovský klub, kde bychom se
scházeli s ostatními maminkami /i tatínky/, pořádali akce pro naše mrňousky,
pro starší i pro nás dospělejší, zkrátka bylo by to místo pro setkávání, zábavu,
relax a třeba i vzdělávání.
To je však hudba budoucnosti, potřebujeme ještě to hlavní – adekvátní
prostor, který zatím nemáme. Nechceme však čekat a než se vhodné místo
najde, budeme pořádat alespoň venkovní dopolední setkání a příležitostné
odpolední akce.
Moc děkujeme řediteli LŠU p. Tichému, který nám přislíbil azyl v případech
špatného počasí. Tak se na Vás všechny těšíme!!!
Za Vajíčko

Tereza Kaltounková, Míša Pechačová & Míša Kuptíková

Začínáme dopoledními akcemi pro
rodiče s malými dětmi, vždy poslední pátek v měsíci od 10 hodin.
Plán do konce roku 2006 :
24.11. začíná adventní čas
22.12. předvánoční setkání
Sledujte info k jednotlivým akcím na webu, plakátech a ve Zpravodaji.
TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

NABÍZÍM
dětem i rodičům výuku angličtiny a pomoc s doučováním školních předmětů.
Mgr. Iva Vidimová, tel. 603 591 684, e-mail: iva_vidimova@hotmail.com
***********

PRODÁM

stavební míchačku na 4 kolečka. Velmi dobrý stav. 380 V, nová elektrika.
Cena 10 000,- Kč, při rychlém jednání možná sleva.
Tel. 737 352 788

KINO SLANÝ - LISTOPAD 2006
1. středa KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Český film režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského a dobrém člověku.
Hrají: Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Josef Abrhám, Jiří Schmitzer, Jan Hrušínský
Nepřístupno
2. – 3. čtvrtek – pátek ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Česká letní komedie podle bestselleru Michala Viewegha.
Režie: Jiří Vejdělek
Přístupno
4. – 6. sobota – pondělí A U T A Premiéra. Americký animovaný rodinný film v čs.znění.
Láska prochází pedálem. Není důležité, kam jedeš, ale musí to být jízda …
Režie: John Lasseter
Přístupno
7. – 8. úterý – středa
MIAMI VICE Premiéra. Americký akční thriller s titulky. Colin
Farrell a Jamie Foxx coby drsní heterosexuálové v akci. Režie: M. Mann
Nepřístupno
9. – 10. čtvrtek – pátek JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Česká rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové. Hrají: Miroslav Etzler, Jiří Mádl,
Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Eva Holubová a další.
Přístupno
11. – 13. sobota – pondělí GARFIELD 2 Premiéra. Americká rodinná komedie v čs.znění.
Režie: Tim Hill
Přístupno
14. – 16. úterý – čtvrtek SUPER NÁHRADNÍK Premiéra. Americká veselá teenagerovská komedie o fotbale podle Williama Shakespeara. Režie: Andy Fickman
Přístupno
17. pátek ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 Koprodukční film Velké Británie, Německa,
Španělska a USA s titulky. Spisovatelka Sharon Stoneová má opět problémy se zákonem.
Režie: Michael Caton-Jones
Nepřístupno
18. – 20. sobota – pondělí HADI V LETADLE Premiéra.Americký filmový horor s
titulky. Pohodlně se usaďte, připoutejte se a užijte si vaší nejhorší noční můru … Samuel
L.Jackson si to rozdává s mambami, kobrami a chřestýši na hororové lince Honolulu – Los
Angeles.
Režie: David R.Ellis
Přístupno
21. – 23. úterý – čtvrtek GRANDHOTEL Premiéra. Nová česká filmová komedie
Davida Ondříčka. Lidi jsou jako mraky. Jsou podivní, tajemní, srážejí se i roztrhávají.
Hrají: Marek Taclík, Klára Issová, Ladislav Mrkvička a další.
Přístupno
24. – 26. pátek – neděle LET ČÍSLO 93 Premiéra. Americké filmové drama s titulky.
11.září 2001 teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Toto je příběh čtvrtého z nich.
Režie: Paul Greengrass
Nepřístupno
27. – 28. pondělí – úterý PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA Nová česká krimikomedie
komentuje svět, kde normální lidské hodnoty ustupují mamonu. Snímek je inspirován
dvěma největšími loupežemi, které se u nás v poslední době staly.
V hlavních rolích Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý a Michal Suchánek.
Přístupno

29. středa *Filmový klub* HAVANA BLUES Premiéra. Koprodukční film Španělska, Kuby
a Francie je romantickým příběhem s titulky. Film v rytmu moderního kubánského rocku.
Režie: Benito Zambrano Hrajeme pouze v 19,30 hodin !
Nepřístupno
30. čtvrtek SKRYTÁ IDENTITA Premiéra. Americký akční film s titulky. O válce, která
se rozpoutala v Bostonu, mezi policií a mafií. Kde jsou hranice oddanosti? A lze je
překročit?
Režie: Martin Scorsese
Hrajeme pouze v 19,30 hodin !
Přístupno
Začátky představení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak.
DIVADLO SLANÝ - LISTOPAD 2006
Středa – neděle 1. – 5.11.2006 a středa – neděle 29.11. – 3.12.2006 *ABECEDA
HVĚZD*
Natáčení zábavného pořadu ČT Praha s Vladimírem Hronem a jeho hosty. Režie: F. Polák
Úterý 7.11.2006 v 19,30 hodin *STANDA BERKOVEC 50*
Komponovaný pořad k narozeninám slánského herce, moderátora a baviče.
Sobota 11.11.2006 v 15,00 hodin*JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA*Klasická
pohádka pro nejmenší diváky v podání souboru DAP Praha.
Sobota 18.11.2006 ve 14,00 hodin *40. SLÁNSKÉ JAZZOVÉ DNY*
V programu vystoupí: Happy Big Band, Porgy & Bess – Bohemia Big Band, Andrew Lee
Davison a Barbora Řeháčková
Pondělí 27.11.2006 v 19,30 hodin *AGENTURA DRAHOUŠEK* aneb sňatky všeho
druhu Premiéra divadelního souboru „Slánská scéna“ v režii Jana Fanty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVÁTNÍ VÝUKA ANGLIČTINY
VE VELVARECH
VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ A NA VŠECH
STUPNÍCH ÚROVNĚ.
DĚTI, STŘEDOŠKOLŠTÍ STUDENTI, DOSPĚLÍ
INDIVIDUELNĚ, SERIOZNĚ, KVALITNĚ,
PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLY,
VÝUKA A TERMÍNY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ A PŘEDSTAV.
IVANA DOŠKOVÁ-VAŠMUCIUSOVÁ

T.: 605 214 805

Výstavba sídliště „Svatojiřské“ – město VELVARY
V měsíci říjnu 2006 zahajujeme prodej stavebních parcel o rozloze
750 – 2000 m2 s předpokladem 31-ti soliterně stojících domů.
Předpokládaná cena za 1m2 / 999,- Kč.
Území k zástavbě je situováno v poklidné části na jihovýchodní straně města Velvary,
zasazené do vzrostlé zeleně. Parcely budou kompletně zasíťovány (voda, kanalizace,
plyn, elektro a komunikace) v období jaro-léto 2007. Individuální začátek výstavby je
plánován na podzim roku 2007.
Kontaktní informace :
jednatel společnosti IKON Plzeň s.r.o. – p.Michal VESELÝ, tel. +420 602 354 267

