Zpráva starostky z veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 21.12.2006
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych dodržela tradici a v úvodu dnešního zasedání Vás informovala o dění ve
městě v posledním čtvrtletí tohoto roku.
Uplynulé období je výjimečné v tom, že v jeho průběhu se konaly komunální volby a došlo k
obměně vedení města, části rady a zastupitelstva. V současné době pracujeme na analýze
skutečného stavu města a jeho potřeb, o výsledcích a návrzích Vás budeme informovat.
Změnou vedení nemohl být narušen chod města, navázali jsme plynule na vše, co bylo před
komunálními volbami zahájeno.
V oblasti péče o bytový a nebytový fond byly provedeny úpravy a opravy v některých
domech, například: vymalování a opravy společných prostor, výměna vchodových dveří a
plynových topidel, opravy klempířských prvků, hromosvodů a komínů, byly provedeny
topenářské a instalatérské práce apod.
V letošním roce jsme řešili dvě velké havárie kanalizačního řadu. O první havárii v ulici Petra
Bezruče jste byli informováni na jaře. V tomto čtvrtletí dokončily Středočeské vodárny
Kladno opravu havárie kanalizace v ul. Na Brčkově, celkové náklady činily 660 tis. Kč.
Konečná úprava vozovek bude dokončena v jarních měsících, jakmile to počasí dovolí.
Byla provedena také oprava havárie malého rozsahu v Růžové ulici. Letošní havárie
kanalizace jsou pro nás alarmem k tomu, abychom vážně uvažovali nejen o dostavbě, ale i o
komplexní rekonstrukci kanalizační sítě ve Velvarech.
V tomto týdnu proběhla kolaudace akcí, jejichž investorem je Středočeská plynárenská, a. s.
Jedná se o rekonstrukci nízkotlakého plynovodu v ulicích Spořilov, Tyršova, Školní a Růžová.
Přestože počasí v současné době nemá typicky zimní ráz, nízké teploty již neumožňují
kvalitně dokončit povrchovou úpravu vozovek. Město uzavřelo s dodavatelem prací smlouvu
o tom, že konečná úprava povrchů bude provedena v jarních měsících, chodník ve Školní ulici
bude tento týden zcela dokončen. Na jaře 2007 je plánována rekonstrukce nízkotlakého
plynovodu v Pražské ulici.
V pátek 8. prosince došlo k dopravní nehodě, při níž byla zbořena část hřbitovní zdi.
Pracovníci odboru správy majetku zajistili její rychlou opravu ještě před příchodem mrazů a
tím zabránili dalšímu poškození zdi, případně i odcizení žádaných pískovcových kvádrů.
Předpokládáme, že celou částku vynaloženou na opravu zdi uhradí pojišťovna ze zákonného
pojištění viníka nehody.
V minulých letech jsme využili dva systémy sběru velkoobjemových odpadů. Letošní
novinkou ve sběru tohoto odpadu a kovového šrotu byl systém svozu od domu. Ohlasy
občanů na tento systém byly pozitivní, negativně lze hodnotit pouze tu skutečnost, že kovový
šrot připravený před domy pro Sbor dobrovolných hasičů byl v mnoha případech večer a v
noci před svozem odcizen.
Celní úřad Kladno nás požádal o možnost využít silnici č. 616 (od křižovatky u hřbitova k
čerpací stanici) k vážení nákladních automobilů projíždějících po silnici č. I/16 (tj. po
obchvatu). Doufáme, že tato jejich činnost alespoň částečně zmírní ničení povrchů silnic
jízdou přetížených nákladních automobilů. Spolupráci s Celním úřadem Kladno chceme
rozšířit i na silnici č. II/240 (směr Černuc), protože přetížené automobily, které mnohdy ani
nedodržují předepsanou rychlost, ohrožují bezpečnost občanů, ničí komunikace a znečišťují
ovzduší výfukovými plyny. Záměrem města je odvést tuto dopravu mimo zastavěné území, v
územním plánu je s tímto obchvatem počítáno. Věříme, že Středočeský kraj, v jehož
působnosti silnice II. třídy jsou, najde ve svém rozpočtu, případně za pomoci dotací z
Evropské unie, dostatek prostředků na vyřešení tohoto problému.

Městskou část Ješín protíná velmi frekventovaná silnice č. I/16. Územní rozhodnutí na
přeložku této silnice v úseku Slaný – Velvary, která by odvedla dopravu mimo zastavěnou část
Ješína, bylo již vydáno na počátku tohoto roku. Do března 2007 by měla být připravena
dokumentace pro stavební povolení. Stavba má být realizována ve dvou etapách: 1. etapa
Slaný – Vítov, 2. etapa Vítov – Velvary.
Finanční ředitelství Praha nabídlo stejně jako v letošním roce pro občany města službu
týkající se podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006. Město
poskytne vhodné prostory, o termínech, kdy Vám budou pracovníci finančního úřadu k
dispozici, Vás budeme informovat.
Velká změna nás čeká v oblasti sociální péče. Od 1. ledna se zcela mění systém výplaty
sociálních dávek. Přechod ze starého systému na nový bude probíhat plynule od ledna do
dubna 2007 a bude klást zvýšené nároky na pracovnice úřadu, které mají sociální dávky ve
své náplni práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo městskému úřadu 2 počítače s
příslušenstvím a softwarem. Věříme, že nedostatky zjištěné ve zkušebním provozu budou
včas odstraněny a přechod na nový systém bude bez problémů.
Jednou ze sociálních služeb, kterou město poskytuje občanům, je rozvážka obědů lidem, kteří
si pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou sami vařit. Až dosud byly obědy odebírány z
Domova důchodců, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Od ledna již Domov důchodců
nemůže pro občany, kteří nejsou jeho klienty, obědy vařit. Díky vstřícnému přístupu vedoucí
školní jídelny nemusí být tato žádaná služba zrušena a od ledna budou obědy odebírány ze
školní jídelny.
Před začátkem adventu postavili pracovníci technické čety ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů krásný vánoční strom. Dík města patří nejen dárcům stromu z Ješína, ale
i společnosti Metal Trade Comax za zapůjčení jeřábu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s programem proběhlo v neděli 3. prosince 2006. Děkuji všem, kteří se na přípravě adventní
neděle podíleli: pracovníkům Městského muzea, vedoucí a dětem ze Střediska ekologické
výchovy Javory Černuc, ředitelům, učitelkám a dětem ze základních škol, základní umělecké
školy a mateřských škol z Velvar a Hospozína, vedení a dětem z Dětského domova v Sazené.
Pracovníci městského muzea uspořádali v uplynulém období mimo jiné dva pěkné koncerty:
adventní koncert a koncert u příležitosti vernisáže výstavy paní Violy Benešové. Tradiční
vánoční koncert se stejně jako v minulých letech bude konat 25. prosince v kostele sv.
Kateřiny.
Pracovnice městské knihovny kromě své běžné práce pořádají různé mimořádné akce. Velmi
zdařilá byla beseda se spisovatelkou Ivankou Devátou. Velmi úspěšný rok měla pracovnice
knihovny Zdeňka Ortová, jejíž knížka aforismů Naše politická kaše byla čtenáři příznivě
přijata, o čemž svědčí reakce účastníků jejích autogramiád ve Slaném i v Praze.
Příkladná je také činnost občanského sdružení Natvrdlí a jejich rodičovského klubu Vajíčko.
Kromě jiného koncem října uspořádali úspěšný Den plný her. Pomoc města spočívá a v
příštím roce bude také spočívat v tom, že jim umožníme bezplatné využívání našich prostor.
Město Velvary zapůjčilo 2 obrazy na výstavu Galerie hlavního města Prahy KŘIČTE ÚSTA!,
Předpoklady expresionismu, jejíž vernisáž v prostorách Městské knihovny na Mariánském
náměstí v Praze se konala 28. listopadu. Výstava byla prodloužena do 1. dubna 2007.
Na přelomu let 2006 – 2007 dochází k významným personálním změnám na městském úřadu.
Po 16 letech práce na městském úřadu odchází ke konci roku na vlastní žádost tajemnice paní
Saifrtová, po čtyřech letech odchází koncem ledna 2007 vedoucí odboru správy majetku pan
Šulc. Oběma pracovníkům děkuji za jejich práci a přeji jim hodně úspěchů v jejich novém
zaměstnání. Na obě uvolněné pracovní pozice byla vypsána výběrová řízení. Na pozici
tajemník městského úřadu se přihlásili uchazeči, kteří splňují všechny předpoklady pro práci
tajemníka, na základě doporučení výběrové komise mohu nového tajemníka jmenovat.

Na pozici vedoucí odboru správy majetku se přihlásili uchazeči, kteří z různých důvodů
nesplnili předpoklady pro výkon této pozice, a proto bude vypsáno další kolo výběrového
řízení.
Jedním z hlavních úkolů, které nás čekají v roce 2007, je příprava projektů a žádostí o dotace
z fondů Evropské unie na období let 2007 až 2013. V současné době probíhá zpracování
projektů na stavbu vodovodu na Velké Bučině a na stavbu kanalizace v Malovarské ulici,
projekt na vodovod v Ješíně byl již v minulosti vypracován. Víme, že z rozpočtu města nelze
tak rozsáhlé stavby financovat. Věříme, že se nám podaří získat alespoň na některou z těchto
akcí dotaci z fondů Evropské unie, případně ze státního rozpočtu.
V listopadu letošního roku jsme podali žádost o grant z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje na zřízení dětského hřiště v prostoru za Panskou hospodou. K dnešnímu
dni nebylo o těchto dotacích rozhodnuto.
Jsme si vědomi toho, že ve městě velmi chybějí prostory vhodné pro pořádání kulturních a
společenských akcí, klubovny pro setkávání občanských a zájmových sdružení a skupin.
Rádi bychom zadali vypracování studie na rekonstrukci a dostavbu areálu kina, sokolovny a
školního hřiště, přestože sokolovna a hřiště nejsou dosud ve vlastnictví města. Předpokládáme
však, že během prvního pololetí příštího roku bude převod, který administrativně probíhá již
více než 3 roky, dokončen.
Závěrem mi dovolte, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem všech pracovníků
městského úřadu popřála pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Ve Velvarech dne 21. prosince 2006
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
****************************

Městské muzeum ve Velvarech
zve na
výstavu obrazů a kreseb Jana Pömerla.
Zahájení výstavy se uskuteční v pátek 5. ledna 2007 v 18 hodin.
Výstava bude přístupná do konce února 2007.
********************
Likvidace vánočních stromků
Město Velvary žádá občany, aby v období od 6.-15. ledna soustředili odstrojené přírodní
vánoční stromky vedle kontejnerů na tříděný odpad. Město zajistí jejich odvoz a následnou
likvidaci.

O čem jednala městská rada v prosinci 2006:
•Návrh

na odkup akcií České spořitelny a. s. - rada nedoporučuje zastupitelstvu prodej
těchto akcií, protože nabízená cena je výrazně nižší než cena, za kterou by bylo možné
akcie prodat jinému subjektu.
•Návrh

smlouvy o obstarání věci se psím útulkem Bouchalka - rada doporučuje
zastupitelstvu návrh smlouvy schválit.
•Návrh

na vyřešení konečné úpravy chodníku ve Školní ulici a povrchu Tyršovy ulice po
dokončení rekonstrukce NTL plynovodu - rada souhlasí s navrženým řešením: povrch
chodníku ve Školní ulici bude ze zámkové dlažby, původní dlažba bude uložena a využita
pro rekonstrukce chodníků v centru města; konečná úprava povrchů vozovky v Tyršově
ulici a v ulici Spořilov bude provedena v jarních měsících roku 2007.
•Návrh

na řešení situace – rozvážka obědů pro seniory - rada souhlasí s navrženým
řešením - zajištění obědů pro rozvoz ve Školní jídelně Velvary.
•Problematika

přístupové komunikace do lokality 31 RD - rada ukládá místostarostovi
města zajistit dostatek informací o vhodných alternativních řešeních a starostce města
svolat schůzku občanů, investora, projektanta, zástupce stavebního úřadu a zástupce
bytového družstva a pokusit se nalézt vyhovující řešení.
•Návrh

na zvýšení ceny za komerční inzerci ve Zpravodaji z Velvarska - rada schvaluje
s platností od 1. čísla Zpravodaje z Velvarska roku 2007 tyto ceny komerční inzerce:
Kč 100,-- Kč/strana, Kč 50,--/půl strany (komerční inzerce nebude v žádném čísle
zdarma). Rada doporučuje vyzvat okolní obce k častějšímu přispívání do Zpravodaje.
•Návrh

na vytvoření pracovních příležitostí pro 4 osoby na veřejně prospěšné práce - rada
schvaluje
•Návrh

souboru změn č. 02 územního plánu města Velvary a návrh obecně závazné
vyhlášky č. 8/2006 o změně závazné části územního plánu města Velvary - rada
doporučuje zastupitelstvu oba dokumenty schválit.
•Návrh

na přípravu akce „Kulturně-sportovní centrum“ (areál bývalého kina, sokolovny a
školního hřiště) - rada doporučuje zařadit návrh na program zasedání městského
zastupitelstva, v případě jeho schválení náklady na pořízení studie zahrnout do rozpočtu
na rok 2007.
•Žádost

obce Hospozín o úhradu neinvestičních nákladů na 3 děti (2 předškolní, 1 mladší)
docházející do MŠ Hospozín - rada nesouhlasí s úhradou neinvestičních nákladů obci
Hospozín, protože v mateřské škole zřizované městem Velvary je volná kapacita.
•Informace

o inspekční činnosti v Základní škole Velvary - rada ukládá starostce projednat
závěry inspekční zprávy s ředitelkou školy a ukládá místostarostovi připravit návrh kritérií
pro hodnocení školy.

•Informace

o opravě obvodové zdi obecního hřbitova poškozené při dopravní nehodě dne
8. prosince 2006 – rada bere na vědomí, že celkové náklady na opravu obvodové zdi
činily Kč 74 359,--. Tato částka bude do rozpočtu města vrácena ze zákonného pojištění
viníka dopravní nehody.
•Žádost

o prodloužení zápůjčky dvou obrazů malíře Jiřího Karse z Městského muzea
Velvary pro výstavu Galerie hlavního města Prahy – rada souhlasí.
•Informace

o výsledcích výběrových řízení - rada ukládá starostce jmenovat tajemníka
městského úřadu v pořadí navrženém výběrovou komisí a vyhlásit další kolo výběrového
řízení na pozici vedoucí odboru správy majetku.

Vybráno z

www.velvary.cz

(20.12.06) Probíhající akce v závěru roku 2006.
Firma REVIS dokončila rekonstrukci NTL plynovodu a domovních přípojek v ulicích Školní,
Tyršova a Spořilov. V úterý 19.12. proběhlo kolaudační řízení a nyní se provádí poslední
úpravy povrchů chodníků a ostatních ploch. V ulici Školní se město dohodlo s touto firmou a
za finančního přispění zde vzniká nový chodník ze zámkové dlažby, takže po Novém roce
školáci půjdou již po novém. Konečné povrchové úpravy silnic budou provedeny až v dubnukvětnu příštího roku na základě smlouvy.
Byla také dokončena oprava hřbitovní zdi, která byla zbourána při dopravní nehodě dvou
vozidel 8.prosince 2006. Opravu provedla velvarská stavební firma pana J.Rotta v krátkém
čase a ve velmi dobré kvalitě. Náklady nebyly tak vysoké, jak se odhadovalo. Náhrada škody
by se měla vrátit ze zákonného pojištění vozidla viníka nehody.
Řešily jsme také dva propady vozovek do kanalizace, a to v ulici P.Bezruče před vchodem do
školy a při výjezdu z Brčkova do Slánské ulice. Městská technická četa odstraňuje některé
nízké suché stromy a křoviny, které ohrožují bezpečnost. Bohužel jsou zde i negativa jako
například odcizená dopravní značka Zákaz zastavení s výjimkou svateb, která léta stála
vpravo před budovou radnice.
Libor Šulc, MěÚ

*******************************************
ZMĚNA CEN VODNÉHO
Na základě oznámení Středočeských vodáren Kladno-Mělník, a.s., upozorňujeme, že
s platností od 1.1.2007 se cena vodného zvyšuje na 32,49 Kč za 1m3. Vodárny budou ceny
v nové výši účtovat od 1.1.2007 a ve fakturách pak bude uvedeno množství odebrané vody za
ceny roku 2006 a za ceny roku 2007. Fakturace pro jednotlivé roky bude provedena
z průměrného denního odběru za běžné odečtové období a počtu kalendářních dnů, týkajících
se starého a nového roku.
Stočné vybírá město Velvary a jeho cena je 20,- Kč za 1m3.

Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz
__________________________________________________________
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Velvary zastoupené starostkou Ing. Jitkou Linhartovou vyhlašuje v souladu s § 7
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové řízení na pozici vedoucí odboru správy majetku.
Druh práce: vedoucí odboru správy majetku
Místo výkonu práce: Městský úřad ve Velvarech, Velvary, nám. Krále Vladislava 1
Obecné předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
Další požadavky:
organizační a komunikační schopnosti, práce s PC, řidičský průkaz skupiny B
Požadované vzdělání:
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, stavebního nebo jiného technického směru
Požadovaná praxe: nejméně pět let
Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
• datum a podpis
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nástup možný: 1. 2. 2007
Platové zařazení: dle právních předpisů platných k 1. 2. 2007.
Lhůta pro podání přihlášky: 10. ledna 2007, 14:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou v
zalepené obálce označené „Výběrové řízení – vedoucí odboru správy majetku“.
Adresa pro zaslání přihlášky: Město Velvary, 273 24 Velvary, nám. Krále Vladislava 1
Město Velvary si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Velvary 22. prosince 2006
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Vánoce v Sazené
Krásná poloha Sazené v romantickém údolí Bakovského potoka je vyvažována
některými nepříjemnými úkazy. Třeba tím, že sem prakticky nepronikne signál žádného
z mobilních operátorů, a když si člověk chce nebo potřebuje zatelefonovat, stráví spoustu času
hledáním místa, kde je signálu aspoň minimum. A přes opakované žádosti mají všichni
operátoři zřejmě důležitější starosti s reklamními kampaněmi, než aby se starali o několik
desítek nepříliš atraktivních klientů.
I s televizním signálem je to taky podobné. Nepomohou složité anténní systémy, ale
tady cesta ke kvalitě vede aspoň přes digitální satelitní vysílání. A tak obyvatelé Sazené (často
i proti své vůli) běžně používají špičkovou přijímací televizní techniku.
Nejinak tomu bylo donedávna i s Internetem. Pevná linka umožňovala jen zastaralé
spojení modemem, které kromě toho, že je pomalé, je i nestydatě drahé. A provozovatel
pevných linek před změnou i po změně jména (Telecom – O2) neprojevil nejmenší zájem
přivést do Sazené ADSL. Jak tedy situaci řešit v době, když se Internet považuje za docela
běžné zařízení v domácnosti a kdy často i děti ve škole jsou odkazovány „aby si to doma
našly na Internetu.“
A tak jako v mnohých jiných obcích se řešení hledalo v zavedení bezdrátového
Internetu – WiFi. Ale ani to nebylo jednoduché. Bylo těžké najít provozovatele, který by byl
ochoten a hlavně schopen dostat do Sazené kvalitní signál. Přesto ho obecní zastupitelé našli v
nedalekých Veltrusích, kde sídlí nevelká firma EASIC. Její zástupci vybudovali na sazenském
zámku retranslační a vysílací zařízení a tak už před Vánocemi se mohli první zájemci připojit.
Krásný vánoční dárek dostaly děti z Dětského domova, pro které firma EASIC jako
humanitární pomoc poskytuje připojení k Internetu zdarma. Za to patří firmě EASIC uznání a
poděkování.
Ing. Rudolf Votruba

POZVÁNKA K MLADÝM HASIČŮM
Sbor dobrovolných hasičů města Velvary oddíl mladých hasičů Tě zve.
Stát se mladým hasičem není nikterak těžké, stačí se jen
správně rozhodnout a navštívit nás některý pátek v měsíci od 16:00 hodin (mimo svátky)
na hasičské zbrojnici ve Velvarech. Hlásit se mohou děti od 6 do 14 let.
O mladé hasiče se starají zkušení vedoucí, kteří jsou za tímto účelem proškoleni.
Na naších pravidelných schůzkách s dětmi si hrajeme, ale také je učíme.
Učíme děti základům:
zvládnutí cvičebního řádu jednotek PO - cílem je ověřit získané zkušenosti
mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, rychlost v provedení Požárního útoku a
pohyblivost při běhu štafet 4 x 60 m a štafety CTIF.
 zdravověda - zde si dětí osvojují základní druhy první pomoci při úrazech
příprava na odznak odbornosti
zajištění tělesného růstu dítěte
turistika
orientace v přírodě
práce s mapou - učí se číst z mapy a používat buzolu
uzlování - naučí se několik základních uzlů (lodní,tesařský atd.)
zásady pobytu v přírodě - ohně, ohniště,táboření atd.
ekologie - jak se chovat v přírodě
kondice - díky kladnému přístupu k výše uvedené činnosti si dítě zlepší svoji fyzickou
kondici
 hasičská připravenost - získání základních protipožárních návyků; používání a určování
hasicích přístrojů - příprava na požáry (ovládání hasičské výzbroje a techniky)
návštěvy a prohlídky požárních stanic profesionálních i dobrovolných hasičů
příprava na hru PLAMEN - posláním hry PLAMEN je rozvíjel znalosti, vědomosti a
dovednosti získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické
oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní
činnost dětí se zájmem o požární ochranu.
Toto je výčet činnosti, kterých se můžete zúčastnit i Vy. Navštivte nás a sami uvidíte.
Sbor dobrovolných hasičů města Velvary
Karla Krohna 270
273 24 Velvary
Bližší informace a podrobnosti Michal Pašek tel. 607655100
e-mail: michalpas@seznam.cz
Kovozpracující firma
 Přijme do prac. poměru (HPP nebo VPP) dělníka pro zámečnickou výrobu. Pracuje se
v dílně v Hospozíně. Zájemci volejte na tel. č. 476 206 666 nebo 606 425 519.
 Pronajme v Hospozíně kancelářské, případně i skladové prostory. Informace na tel. č.
476 206 666, 606 425 519, fax 476 702 797 Ing. Vágner nebo pí Dolejšová.

Výstavba bytů do osobního vlastnictví ve Velvarech

Vážení občané,
vzhledem k narůstajícím nákladům nájemného, které v dnešní době činí cca 20%
příjmu domácností, a od příštího roku zde bude zákon o deregulaci nájemného, si Vám
dovolujeme nabídnout možnost bydlení v bytech v osobním vlastnictví.
Jsme finanční nezávislá společnost, která na základě spolupráce s městem zajišťuje
výstavbu bytových domů. Kromě možností, které se nabízejí pro výstavbu bytových domů je
zde i možnost výstavby rodinných domů.
Možná teď někoho napadne, že na pořízení vlastního bydlení nemá příjmy. I to se dá
mnohdy vyřešit. Jsme tým nezávislých finančních odborníků, kteří všem dosavadním i novým
zájemcům o bydlení nabízejí provést bezplatné finanční analýzy, které žadatele k ničemu
nezavazují. Cílem těchto analýz je vyhodnotit všechny možnosti na finančním trhu a najít
řešení i pro občany s nižšími příjmy.
V současné době probíhá sestavování aktuálních seznamů žadatelů o byty, na jejichž
základě může být výstavba zahájena. Nejedná se o žádnou developerskou činnost, která
vyžaduje rezervační poplatky na občanech, nám stačí pouze zájem občanů o bydlení.
Pokud i Vy tedy máte zájem o vlastní bydlení, vyplňte prosím níže uvedenou žádanku,
kterou osobně doručte nebo zašlete poštou na MÚ ve Velvarech paní Rohanové do
28.2.2007.
V žádosti uveďte kromě svého jména a adresy též telefonický kontakt pro účely
informačních schůzek a konzultací. Popřípadě se obracejte na paní Václavíkovou, tel.:
721 454 460.
Ivana Václavíková
finanční poradce

zde odstřihněte
jméno a příjmení ………………………………………………………………………………..
adresa …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
telefon : ………………………………….…email : …………………………………………...
místo a datum………………………………

…………………………………………...
podpis žadatele

Tak jsme se opravdu sešli!! Kdo? Maminky (zatím) a jejich caparti na třetím setkání
Vajíčka v pátek 24. listopadu dopoledne. A bylo to moc príma!! Blížila se bouřka první
adventní neděle, a tak jsme společně vyráběli adventní kalendář (který maminky
doma jistě naplnily spoustou dobrůtek a dárečků), lepili papírový řetěz pro
velvarský vánoční strom a dětem se asi nejvíc líbily pohybové hry, při kterých se
mohly pořádně vyřádit, když se vydávaly za zvířátka nebo když hledaly schované části
„puclíků“.
A to všechno bylo možné hlavně díky laskavosti pana ředitele ZUŠ p. Tichého,
jež nám poskytl zázemí.
Že jste ještě o Vajíčku neslyšeli? Jsme rodičovský klub Natvrdlých a scházíme
se (zatím) jednou měsíčně, vždy poslední pátek v měsíci od 10.00 hod. V příštím roce
plánujeme i další akce pro velvarské rodiče a jejich děti – divadélka, soutěžní
odpoledne, výtvarné dílny, burzy oblečení….a doufáme, že se nám časem podaří najít
vhodný prostor, kde bychom si mohli „usídlit“ /jestli o něčem víte – dejte vědět…).
Přijďte se na nás podívat – těšíme se!
Za Vajíčko
Míša Kuptíková, Míša Pechačová a Tereza Kaltounková
Můžete nám i napsat: www.natvrdli.org

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

BAZÁREK
U TŘÍ SESTER
Chržínská 378, Velvary
Nově otevřený BAZÁREK nabízí převážně značkové kojenecké,
dětské, ale i dospělé oblečení za české peníze.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
Otevírací doba: po-pá 9-12 a 13-17 hod., sobota 9-12 hod.

Kino Slaný - leden 2007
3. – 6. středa – sobota *ASTERIX A VIKINGOVÉ*
Premiéra. Francouzsko-dánský animovaný film v českém znění.
Režie : Stefan Fjeldmark Hrajeme pouze v 17,00 hodin !

Přístupno

7. – 10. neděle – středa *LET´S DANCE* Premiéra. Americká taneční romance s titulky.
Tancem za lásku a šťastnou budoucnost našich dětí. Režie: Anne Fletcherová Nepřístupno
11. – 14. čtvrtek – neděle *MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ* Premiéra. Americká romantická
komedie s titulky. On ji miluje, ale ona ho už od dětství považuje pouze za dobrého kamaráda.
Režie : Roger Kumble
Přístupno
15. – 17. pondělí – středa *I L U Z I O N I S T A* Premiéra. Česko-americké filmové
drama s titulky. Film se z velké části natáčel v Praze, Táboře a Českém Krumlově.
Režie : Neil Burger
Přístupno
18. – 19. čtvrtek – pátek *ODSOUZENI ZEMŘÍT* Premiéra. Německý film s titulky. Co
se stane, když rozjaření výletníci naskáčou z jachty do moře a zjistí, že nemohou zpět?
Režie : Hans Horn
Nepřístupno
20. – 21. sobota – neděle *S T O R M B R E A K E R* Premiéra. Britsko-německý akční
film s titulky. Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel. James Bond pro patnáctileté, aneb
jak se stát proti své vůli tajným agentem a dokončit tajnou misi. Režie : Geoffrey Sax
Přístupno
22. – 24. pondělí – středa *HAPPY FEET* Americký animovaný rodinný film v českém
znění. Největší showmeni Antarktidy vám předvedou jak řešit skoro všechny problémy
tancem nebo písní. Režie : George Miller Hrajeme pouze v 17,00 hodin !
Přístupno
25. čtvrtek *filmový klub* *B R A S I L* Tímto snímkem zahajuje činnost slánský Filmový
klub. Zveme všechny příznivce filmového umění. Před projekcí bude krátký komentář k
uváděnému snímku, na závěr je možná diskuse o filmu
Surrealistický film Velké Británie s titulky je výletem do budoucnosti bývalého
člena souboru Monty Python. Orwellovsko-Kafkovská vize totalitní společnosti
očima režiséra. Režie : Terry Gilliam.
Hrajeme pouze v 19,30 hodin
26. – 29. pátek – pondělí *PO HLAVĚ DO PRDELE* Premiéra. Nová česká provokativní
černá filmová komedie. „Jdi do klidu, stíhanej můžeš bejt až od patnácti …“ Hrají: Ondřej
Vetchý, Veronika Žilková, Petr Jákl, Jiří Mádl a další. Režie : Marcel Bystroň Nepřístupno
30. – 31. úterý – středa *ZÍTRA NEHRAJEME !* Premiéra. Americká filmová komedie s
titulky. Pohled do zákulisí studia během posledního vysílání nejslavnější americké rozhlasové
show. Režie : Robert Altman
Přístupno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hrajeme v uvedené dny v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na
všechna filmová představení v měsíci lednu 2007 si mohou návštěvníci zakoupit v
předprodeji v pokladně městského kina od 3.1.2007. tel. č. tel.: 312 522 608. Rezervace
vstupenek se vyzvedávají nejpozději do druhého dne !

Předvánoční setkání rodičovského klubu Vajíčko
Vánoce jsou krásným svátkem plným očekávání, naděje a rozzářených dětských očí. Jenže to
čekání!! Než Ježíšek přijde, to se to vleče…..! A tak jsme se ve Vajíčku rozhodli trochu si to
čekání zpříjemnit. V pátek 22. prosince jsme se sešli v ZUŠ a udělali si malou vánoční oslavu.
Každý přinesl ochutnat trochu napečeného cukroví, děti si vyrobily dekoraci z jablíčka,
maminky si chvilku v klidu popovídaly, ale nechyběly ani hry, rozkrajování jablíček, pouštění
skořápek se svíčkami nebo zpívání koled. Na závěr dostaly děti malé dárečky a všichni jsme
si popřáli šťastné a klidné Vánoce a vše dobré do Nového roku. A to ze srdce přejeme i vám
všem!
za Klub Vajíčko T. Kaltounková

-------------------------------------------------------------------------------------------------Vybrali jsme z příspěvků pana Jiřího Krejčího:
Příjemné Vánoce v Domově důchodců ve Velvarech
Podruhé jsem strávil vánoční svátky v Domově důchodců ve Velvarech a byl jsem spokojen.
A právem. Už předvánoční čas byl zajímavý včetně návštěvy Mikuláše, anděla a čerta.
Hudební vystoupení Jana Dragouna zpestřilo též zdejší život a rovněž vystoupení dětí ze
školní družiny se líbilo. Jako vždy byl již začátkem prosince domov vyzdoben vánočními
stromky a dalšími ozdobami. Na Štědrý den vyvrcholily Vánoce v poledne výbornou
bramboračkou s houbami, večer tradiční bramborový salát – řízek a filé, zákusek, ovoce a čaj
s rumem. I další dny byla sváteční jídla.
Domácí cukroví jsem dostal od své sestry, synovce a od svých kamarádek z Kralup a Jihlavy.
Byl jsem spokojen a snad i ostatní klienti v domově důchodců. Byl to hezký vánoční čas
prosluněný pohádkami v televizi.

*******************
Nejen knihovnicí, ale i spisovatelkou
Paní Zdeňka Ortová je nejen knihovnicí Městské knihovny ve Velvarech, ale i spisovatelkou.
Její knížky ale v knihovně nenajdete, neboť jsou beznadějně vypůjčeny a nemáte šanci,
jedině tak na pořadí.
Je autorkou knížky „Žena v kurzu“, což jsou fejetony s tématem žena. Další její díla jsou
knihy aforismů „Miniaturní neřesti“ a „Naše politická kaše„.
Paní Zdeňka Ortová se zúčastnila velké podpisové akce českých autorů, která probíhala dne
19.11.2006 v pražském Paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Autogramiády se rovněž
zúčastnili: Jana Paulová, Josef Fousek, Josef Mixa, Pavel Toufar, Jan Cimický, Jan Bauer,
Táňa Kubátová a další literáti.
Akci moderovali Olga Čuříková, Jaroslava Panýrková, Milena Vostřáková, Jaroslav Suchánek
a Vratislav Ebr. Autogramiáda byla sledována rozhlasovou stanicí Praha 2 a Region a rovněž
zde byla přítomna i Pelhřimovská agentura „Dobrý den“, která tuto akci zaznamenala za
účasti několika rekordmanů do České knihy rekordů.
Tudíž, naše město má novodobou spisovatelku, kterou můžeme vidět v městské knihovně.
Blahopřeji paní Ortové nejen k autorství jmenovaných knižních titulů, ale i k účasti na
autogramiádě v matičce Praze.
Jiří Krejčí - Domov důchodců Velvary

