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Dne 22. srpna oslaví krásné životní jubileum 90.
naše milá maminka paní Milena

Lundáková.

Spolu s manželem žili dlouhá léta v Nabdíně.

narozeniny

STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI SRPNU

          

Přejeme pevné zdraví, pohodu a veselou mysl.
Děkujeme za její lásku.
dcera Naďa Boubalová s rodinou,
dcera Milena a syn František s rodinami
Pozvánka

jsou nemalé, leč i starosta má někdy
volno, tak právě v době uzávěrky úpí
obtížen krosnou v rumunských horách
nivě vzpomínaje na vlídnou velvarskou
rovinu, sbírá síly do dalších velvarských
radostí a starostí, při výstupech na příkré
velehory si v hlavě rovná, co vše je třeba
připravit pro naše největší projekty, chůzí
po křivolakých horských neznačených
cestičkách nabírá zkušenosti pro řízení
investičních akcí, odháněním zdivočelých
psů a náhodným stykem s pamlskulačný-

mi medvědy a jinými velkými zvířaty se
zoceluje pro jednání s nadřízenými úřady
a v rumunské divočině nabírá i mnoho
dalších zkušeností, které se mu jistě
budou při práci pro město hodit!
Užívejte také léta, mějte se krásně a těšte
se na obsáhlý zářijový zpravodaj, v němž
bude podrobněji popsáno, co se stalo
v létě a co se chystá na podzim.
Létu a Velvarům zdar! Radim Wolák

Inzerce

A než se nám pan starosta vrátí z dovolené, pohlídá vše důležité
Rada Města Velvary a možná i král Vladislav II. Jagellonský :-) (Z. Ortová)
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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(Foto z oslav 530. let povýšení Velvar na město: Blanka Tauerová)
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Z PROBÍHAJÍCÍCH INVESTIČNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ V NAŠEM MĚSTĚ
  										
O probíhajících investičních akcích v našem městě informoval podrobně starosta
města v červencovém Zpravodaji z Velvarska. Přinášíme pouze doplňující informace.
Oprava domu č. p. 9 na náměstí se
dostává do druhé etapy a tou je oprava
fasády do ulice Za Roudnickou branou.
Bylo také rozhodnuto o provedení oprav
stropů ve dvou bytech domu, kde došlo
k poškození při demolici a stavbě nového krovu. Výměny prvků se také dočká
stará pavlač ve dvoře, která je vyschlá
a poškozená. Obyvatelé domu se také
dočkají nové společné televizní antény,
aby nedošlo k poškozování nové střechy
anténami jednotlivých nájemníků.

Stejný dodavatel, jako u č. p. 9 tj. Slánská
stavební, s.r.o, se pustila do opravy
vnitřní části fasády ve dvoře Základní
školy. Probíhá odstraňování staré omítky. Navazovat bude i oprava přední části
fasády a výměna jednoho okna po pádu
velkého smrku v říjnu loňského roku.
Také v budově Školní jídelny probíhají
udržovací práce a to výměna topení a na
ní naváže oprava střechy budovy.
Na stavbě mostu přes Bakovský potok
proběhl další kontrolní den. Termín dokončení výstavby se neřešil, stále vycházíme
z termínu dokončení výstavby do konce
měsíce září letošního roku. Vyvezená suť
v prostoru U Cukrovaru byla odvezena.

Město převzalo od firmy Colsys, s.r.o
dokončený varovný informační systém.
Součástí je bezdrátový rozhlas se 78
hlásiči ve všech částech města. Zkušební
provoz bude trvat 2 měsíce a přijímáme
informace o hlasitosti a slyšitelnosti
rozhlasu.
Jednotlivé
hlásiče
jsou
označeny čísly na skříňkách, viditelných
ze země, což nám usnadní identifikaci

jednotlivých míst. Bezdrátový rozhlas
je možné ovládat ze tří míst ve městě
a dále pomocí přenosného zařízení
a mobilního telefonu. Součástí varovného systému jsou i 3 hladinové profily,
umístěné na toku Bakovského potoka
před naším městem (Slaný, Beřovice
a Břešťany), které budou varovat před
zvýšenou hladinou potoka a dále srážkoměr, umístěný na Velké Bučině. Všechna
tato zařízení budou připojena na webovou
stránku města, ze které budou občané
čerpat pro sebe důležité informace.
Větší investiční akcí budou také rekonstrukce dvou přečerpávacích stanic
odpadních vod a to v ulici Nábřeží
a v Malovarské (U Jatek). Provádět ji
budou Středočeské vodárny Kladno, a.s.
a jsou součástí nutné modernizace ČOV
a jejího příslušenství. Zahájení očekáváme v měsíci září tohoto roku.
Z dalších menších akcí probíhá oprava
renesanční branky v Chržínské ulici,
začala oprava jižní části hřbitovní zdi,
firma DIPOS zahájila opravy výtluk
v našich místních komunikacích. Drobné
opravy probíhají v městské sokolovně
a připravují se úpravy na odhlučnění dveří
ve Zdravotním středisku.
Libor Šulc, MěÚ Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VELKÁ BUČINA BUDE MÍT KANALIZACI!

  									
V pátek 13. nechodí jen špatné zprávy,
nám přišla v červenci skvělá: Velká
Bučina bude mít kanalizaci! Po 10 letech
se podařilo získat dotační prostředky
na výstavbu kanalizace v této části Velvar:
12 z 23 milionů. Nyní začneme chystat
vše pro výběrové řízení a na jaře to začne.
Nebude to jistě žádný med, vše se rozkope a rozdloube, ale až to skončí, budeme moci konečně začít opravovat i cesty
a hlavně: z Bučiny už bude do kraje
vytékat jen voda čirá jako ze studánky ;-)

Snad se nám podaří sehnat podobně
početnou partu, která by se ke kladení
bučinského řadu postavila čelem!

Odhadované náklady stavby
23.247.055 Kč
Z toho uznatelné náklady 19.212.442 Kč
Dotace z OPŽP celkem 12.247.932 Kč
Čeká nás hodně práce a máme se nač
těšit! Díky všem, kdo s přípravou projektu
pomohli.

R. Wolák

Inzerce

Základní škola Černuc, okr. Kladno přijme učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ
na plný úvazek. Požadavkem je odborná způsobilost,
nadšení pro práci s dětmi, znalost anglického jazyka vítána.
Nástup dle dohody.
CV zasílejte na mail: zscernuc@seznam.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________
•

Ve Velvarech dne 18. 7. 2018

•

Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

•
•

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti.
zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním
hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou,
znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce
s programem MUNIS výhodou);
dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační
schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, pečlivost;
praxe ve veřejné správě výhodou.

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí
a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem
výběrového řízení;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

ÚČETNÍ, HLAVNÍ POKLADNÍ/-K,
REFERENT/-KA FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU
A FINANCOVÁNÍ

•

Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: účetní, hlavní pokladní/-k, referent/-ka fiskální politiky, rozpočtu
a financování
Platové zařazení: platová třída 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s tím, že platový stupeň bude stanoven podle
délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 17 360,-- Kč až 26 110,-- Kč)
Po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.
Datum nástupu: nejdříve od 1. 9. 2018, nejpozději od 1. 11. 2018

•
•

Charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní vedení účetnictví účetní
jednotky, sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování, vedení účetních knih
(otevírání, uzavírání a sestavování účetního rozvrhu), zajišťování pokladních služeb pro
potřeby organizace, příprava návrhu rozpočtu města, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis
schváleného rozpočtu, výkon veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací,
proúčtování výsledků inventarizace.

Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚČETNÍ – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu:
Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1,
273 24 Velvary.

•

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.
Lhůta pro podání přihlášky: 15. 8. 2018 do 17:00 hodin, na přihlášky podané po tomto
datu nebude brán zřetel.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.
Dále požadujeme:
•
•

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;
znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
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MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY – VÝZVA

33 RÓNINŮ

Vážení občané,
připravujeme pro vás na
rok 2019 výstavu o sportu
ve Velvarech. Bohužel
kromě Sokolu a FC Slovanu
Velvary
nemáme dostatek informací
o ostatních sportech. Proto bychom se na Vás rádi
obrátili s prosbou. Pokud
by někdo z Vás měl užitečné informace pro námi
připravovanou výstavu,
prosím kontaktujte nás. Za informace či zapůjčení předmětů (sportovní výstroj, poháry,
atd.) budeme moc rádi.
Děkujeme!

„Dávné feudální Japonsko. Země zahalená
tajemstvím, zapovězená pro cizince. Stát
složený ze soupeřících provincií, jejichž
pánům vládl neomezenou mocí šógun. Mír
v říši udržují samurajové, mistři meče, jejichž úkolem je chránit svého pána a svou
provincii. A to za každou cenu. Pokud samuraj svého pána ztratí či zklame, dostane se
mu toho největšího ponížení v celé japonské
společnosti - stane se róninem, samurajem
bez pána. A přesto nám legenda o 47 róninech vypráví i o celém Japonsku.“

  										

					

Inzerce

Tento příběh se stal motivem letošního letního soustřední JIU JITSU v Šafránkově
mlýně první týden prázdnin. Stejně jako ve
skutečném příběhu prožilo 33 dětí příběh

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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samurajů, kteří po ztrátě svého pána museli
projít nelehkými zkouškami a situacemi. Děti
si vytvořily bojové masky, které naháněly
hrůzu jejich nepřátelům, bránily svou provincii před nájezdy cizích samurajů, skrývaly se
a přežívaly o samotě v lese, trénovaly boj
beze zbraní i se zbraněmi a bojovaly o svou
ztracenou čest. Fyzicky i psychicky velmi
náročný týden děti zvládly na výbornou a zaslouží velkou pochvalu za svoji výdrž a statečnost.
Kromě her děti i dvakrát denně 2 hodiny trénovaly bojová umění jako jiu jitsu, brazilské
jistu a kick box s našimi externími trenéry.
Na konci soustředění musely děti v rámci
soutěže „KATA“ dokázat, že se něco naučily a zapamatovaly si nové techniky. Některé
děti pak úspěšně složily zkoušky na vyšší
technické stupně.
Sensei Ivo Brixí
www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary

HOSPODA NA KOLEČKÁCH RÁDIA BLANÍK VE VELVARECH
  										

O zajímavý start letošních prázdnin se na velvarském náměstí postarala „Hospoda
na kolečkách rádia Blaník“. V pátek 29. června nás pobavila Blanická kapela, soutěže, ochutnávka šunkové kýty a někoho i obsah prvního sudu piva zdarma! Pro ty, kdo
tuto příjemnou akci nenavštívili, nabízíme malou fotoreportáž Miroslava „Doylemana“
Krhounka:

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ČERVENCOVÉ AKCE NAŠEHO HASIČSKÉHO SBORU

  										
Velvarští hasiči měli měsíc červenec nabitý
mnoha událostmi a zejména stouplo množství
výjezdů ke žňovým požárům.
Nejprve se v sobotu 30. června zúčastnili oslav
90. výročí založení SDH Minice v Kralupech
n/Vltavou, kde vystavovali vozidlo S 4000-1.
Větší účast členů sboru přinesly oslavy
150. výročí založení SDH Dolní Podluží, což
je hasičský sbor v severních Čechách v Lužických horách a náš sbor s ním udržuje přátelské
styky. I sem vyrazili naši hasiči dnes již historickým vozidlem S 4000-1, rok výroby 1966.
Vozidlo jelo po vlastní ose a bez problémů zdolalo i místní kopcovitou krajinu. Oběma sborům
byly předány Pamětní listy a upomínkové dárky. V Dolním Podluží nás přijala i starostka
obce a společně se s námi vyfotografovala.
V průběhu měsíce července jsme také zajistili
ukázku naší nové techniky CAS 20 T815 S2R
na oslavách 700 let obce Šlapanice a dále
dětem na příměstském táboře v Olovnici, za
což se nám dostalo poděkování z této obce.
Soutěžní družstvo mužů se 30. června zúčastnilo tradiční soutěže hasičů v nedaleké obci
Radešín, kde obsadilo na specifické soutěži
až 8. místo.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Měsíc červenec se vyznačoval i větším množstvím žňových požárů neboť žně začaly
letos dříve. K 16. červenci máme celkově již
29 výjezdů k zásahům a jen v polovině
července 5 účastí u žňových požárů. Např.
dne 16. července v ranních hodinách to byl
úspěšný zásah na poli v Uhách, kdy byl
včasným zásahem uchráněn kombajn značné
finanční hodnoty. Namátkově uvádíme další výjezdy a to 3. 7. požár pšeničného pole
u Úžic, 10. 7. požár stohu slámy v obci Horní
Kamenice a 14. 7. požár strniště u Neuměřic.
Nesmíme zapomenout na účast při likvidaci
požáru střechy bývalého nádražního domu
v Kralupech dne 7. července.
Celý hasičský sbor zaskočila smutná zpráva
o nečekaném úmrtí našeho kamaráda a přispívajícího člena Václava Trhlíka, který zemřel náhle 14. července ve věku 65 let. Celé
rodině vyslovujeme naši hlubokou a upřímnou
soustrast. Čest jeho památce!
Přejeme všem našim spoluobčanům jenom
příjemné zprávy a příjemné prožití zbytku
dovolené a dětem zbytku prázdnin.
Libor Šulc

VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

BOHEMÁCKÝ KEMP SE OPĚT VYDAŘIL

  										
Tradičně druhý týden v červenci ve Velvarech
proběhl letní fotbalový kemp. Ten je určený
pro bohemácké přípravky, pro naši akademii
ve Velvarech a pak pár místeček je volných pro
děti z okolí Velvar. Letos na kempu bylo téměř
60 dětí. Ty pod vedením sedmi kvalitních trenérů
absolvovaly během týdne 17 tréninkových jednotek, byť počasí letos nebylo příliš přívětivé.
Uprostřed kempu nás navštívil Tonda Panenka a děti mu předváděly, jak umí kopat penalty.
Občas se vyvedl i vršovický dloubák. Na závěr
kempu za námi dorazil ředitel klubu Bohemians
Praha 1905 Darek Jakubowicz a zástupci našeho prvoligového týmu Josef Jindříšek a Roman
Valeš. Potěšilo nás, že se dětem v pátek nechtělo domů a nejraději by pokračovaly dál. Ale nám
dospělým už téměř docházely síly :).
Každopádně se kemp vydařil a velkou zásluhu
na tom mají trenéři – naši akademii a základní školu zastupoval Kamil Gruncl, z Bohemky přijeli Jakub Hrubý, Honza Všetečka, Tomáš Hazuka, Jakub Brejla, Jakub Hazuka
a z Příbrami specialista na nejmenší děti Michal Čížek. Poděkování zaslouží Lucie
Dobešová za každodenní přísun fotografií z našeho kempu – denně to bylo více než
stovka povedených fotek.
Josef Dobeš
ředitel fotbalové akademie

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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HERNA SKŘÍTKA MUZEJNÍČKA

  										

V Městském muzeu Velvary se mohou
pobavit nejen návštěvníci, kteří se chtějí dozvědět více o historii města Velvary, ale také
jejich ratolesti. V provozu má muzeum hernu
skřítka Muzejníčka, kde si děti mohou hrát
s hračkami z minulého století. V herně jsou
různé druhy hraček – stavebnice, puzzle,
omalovánky a mnoho dalšího. Rodiče si tak
mohou v klidu prohlédnout muzeum, zatímco jejich děti mohou čas strávit v herničce.

Dále má muzeum v jeho hlavní budově
rozmístěny interaktivní koutky pro děti, kde
si mohou vyzkoušet, jak se dříve vyráběla
mouka, nalézt střepiny v písku nebo zjistit,
jak se vrtalo do kamene a jak tyto činnosti
v kontrastu s dnešní dobou byly namáhavé. Po celé expozici v hlavní budově muzea
jsou nově rozmístěny cedule s úkoly skřítka Muzejníčka. Pokud dítě splní všechny
úkoly a odevzdá je pracovníkovi muzea,
ten je ohodnotí a za úspěšné splnění úkolů
dostane Vaše ratolest odměnu! Také
v galerii
Na špýcharu si můžete vyzkoušet, jak se
pralo či žehlilo v dobách minulých na dnes
již historických exponátech. Návštěva muzea nemusí znamenat jen prohlídku historických exponátů, ale také jistou formu zábavy
pro větší, menší i nejmenší.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání
Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka

aktuálního
spojení
včetně
výluk aumožní:
omezení;
Mobilní aplikace
PID Lítačka
cestujícím

- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- nakoupit jednorázové jízdné;

- přehled parkovišť
komerčních
a městských
P+R.
- pozdější
aktivování jízdného
(při nástupu
do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;

Od letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze
aktuálního
spojenítaké
včetnězcela
výluk anový
omezení;
systému bude
spuštěn
webový portál přehledným
a ve Středočeském kraji k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. V rámci nového- vyhledávání
Cestující budou mít na výběr mezi více platebními kanály. Dojde tak k e-shopem,
zásadní
aktivní
mapy zastávek
dle polohy
uživatele;
kde -sizobrazení
pohodlně
cestující
zakoupí
nejen
jízdní kupóny, ale v e-shopu si
modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě.
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R.
taky bude možné:
Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze
Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu,
což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského
kraje dojíždí.

V rámci nového systému bude spuštěn také zcela nový webový portál přehledným

nakoupite-shopem,
jízdné dle
pásem
včetně
kalkulace
ceny;
kdevybraných
si pohodlně cestující
zakoupí
nejen
jízdní kupóny,
ale v e-shopu si
taky
bude
možné:
nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
Na co se můžete těšit?
- nastavit upozornění
na vypršení platnosti kupónu;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
Nově si cestující bude moci zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu.
změnit nosič
platnosti
kupónu;
Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní - během
aktivovat kupónu
online
(již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České republice vydávány
nastavit upozornění
vypršení platnosti
- přes jednu -registraci
možnostnaspravovat
více kupónu;
účtů (využijí především rodiny
a vlastní je většina obyvatel.
- změnit nosič během platnosti kupónu;
a firmy pro své zaměstnance).
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD,
kterou zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.

-

přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny
a firmy pro své zaměstnance).

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo
In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (ten bude spuštěn
během léta letošního roku), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci,
či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci
zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset
chodit dlouhodobý kupón aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude
na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
Již dnes si do svého mobilního zařízení můžete stáhnout aplikaci PID Info, která
vyhledává spojení a nabízí další údaje o cestování v Praze a Středočeském kraji.
Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka bude tato aplikace,
kterou si můžete stáhnout zdarma, nahrazena novou uživatelsky přívětivou aplikací
PID Lítačka, s níž bude možné zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek
platné od několika minut až na tři dny.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Kronika

města Velvar

Část sedmnáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo ve druhé polovině roku 1933

Nájem z obecního statku v Dolní
Kamenici. Nájemce obecního statku splatil na nájem 3.000.- Kč a zaslal přípis,
v němž žádá, aby zbytek nájmu byl odečten z konce. Dopis byl přečten a zároveň
ustanovení zákona, dle kterého do konce
roku 1933 nelze dlužný nájem exekučně vymáhati II. náměstek Smolík projevil
názor, že by bylo nejlépe statek prodati, proti čemuž se však vyslovila většina
přítomných. Usnesení se nestalo žádné.
Oprava stropu v soudní budově. Okresní soud oznámil, že na chodbě spadla část
stropu. Potřebná oprava byla provedena.
Stavba silnice od Dolní Kamenice.
Radní Podivínský oznamuje, že silnice,

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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od okresní silnice k Budohosticům do Kamenice se právě staví. Při vyměřování
bylo p. vrch. r. Veselým vyhověno přání
Velvar, aby od mostu přes potok byla silnice odsunuta proti projektu dále od stodol.
3. července. Čerpadlo pro chudobinec
a kovárnu. Studna jest hluboká 13.85 m,
V. Plicka nabízí želez. čerpadlo z pozink.
rour za 980.- Kč a betonový kryt za 60.- Kč
zhotovení studny zadáno p. Plickovi za
1.040.- Kč. Rovněž v kovárně jest čerpadlo shnilé. /Šimonova nadace./ Studna
jest hluboká 7.72m. Toto čerpadlo postaví p. Plicka za 685.- Kč a betonový kryt
za 35.- Kč, tedy za 720.- Kč.
Stavba silnice na Vel. Bučinu. Okresem
byla povolena stavba silnice na Vel. Bučinu. Obec jest povinna vykoupiti na stavbu
potřebné pozemky. Jedná se o výkup asi
1.500 čtver. sáhů pozemků. Za tou příčinou budou povoláni maj. pozemků a bude
s nimi jednáno o prodeji potřebných částí
pozemků. K této schůzi bude též pozván
zástupce okres. úřadu.

Stavba silnice do Dolní Kamenice. I v tomto případě jest obec povinna
vykoupiti potřebné pozemky. Obec již
měla vykoupenou část v šířce 3 m podél
stávající cesty, ale jelikož tato část nestačila, byl přibrán ještě pruh pole p. Římsy
v šíři asi 1 m.
Povolení ku stavbě. Rudolf Pokorný,
starosta žádá o udělení povolení ku stavbě vyhořelého mlýna. Žádané povolení
bylo jednomyslně dáno. - Dále bylo uděleno povolení pí. Alžbětě Kroupové, maj.
domu čp. 429 ku stavbě prádelny a kůlny
na dvoře jejího domku. Marie Marečková,
maj. domu čp. 56 žádá o povolení k opravě fasády jejího domu. Povolení bylo
uděleno. Ing. Emil Goll, žádá o povolení
ku stavbě obyt. domu na parc. č. 392/1.
Povolení bylo uděleno. Milada Tutrová, maj. domu čp. 233 žádá o povolení
k opravě fasády jejího domu. Povolení
bylo uděleno.

Žádost p. Bohumila Krause, majitele stodoly č. parc. 239 o povolení ku zřízení
špýcharu z uvedené stodoly. Proti této
stavbě bylo namítáno, že zastavováním
více povozů před skladištěm by byla rušena veřejná frekvence po silnici a k návrhu
p. Smolíka bylo usneseno 4 hlasy žádané
povolení neuděliti.
Oprava kostela v Nabdíně. Na opravu
kostela v Nabdíně došly 3 oferty. K této
opravě bylo vyžádáno povolení okres.
úřadu; dosud však nebylo ustanoveno ani
komisionelní ohledání. Bude se urgovati
vyřízení naší žádosti a oferty se prozatím
neotevřou.
Okresní živnostenská výstava v Kralupech n/Vlt. Výbor této výstavy žádá o převzetí protektorátu výstavby. Bylo usneseno žádosti nevyhověti, avšak písemné
vyřízení nedávati.
Jednota slovanských žen v Praze. Táž
děkuje za uvítání a pohostinství při pořádání slovanského večera pořádaného dne
10. června t. r. ve Velvarech.
20. července. Dary Měštské spořitelny.
Městská spořitelna oznamuje, že výbor
spořitelny věnoval městu na vydláždění náměstí pod kostelem 20.000.- Kč
na úpravu ulice za drahou 10.000,- Kč na
vydržování mateřské školky jednou pro
vždy 10.000.- Kč a na úpravu polních cest
2.000.- Kč.
Výkup pozemků pro silnici na Vel. Bučinu. Dne 14. t. m. byla schůze majitelů
pozemků hraničících s polní cestou na
Vel. Bučinu a bylo s nimi jednáno, že
za postoupené pozemky od Bučiny až
po trať zaplatí obec 4.- Kč za 1. čtv. sáh,
p. Aloisu Korálkovi za pozemek při trati
10.- Kč za 1 čtver. sáh, p. Adolfu Lorenzovi a spol. za pozemek za tratí 13.- Kč
za 1 čtver. sáh. Všichni majitelé pak
převezmou zbytky polní cesty, pokud
nebude upotřebena na silnici za tutéž
cenu, za kterou postupují jejich pozemky
pro stavbu silnice.
w w w. v e l v a r y. c z |

23

Panská hospoda a okrašlovací spolek. Okrašlovací spolek předložil námitky
proti sboření panské hospody a žádá, aby
městská rada zakročila u Stát. památkového úřadu o poskytnutí ochrany Panské
hospodě. Městská rada se usnesla námitky zatím odložiti.
Obecní sociální komise. Okresní úřad
oznamuje, že dle nových směrnic pro
státní stravovací akci pro nezaměstnané,
jest ustanoviti obecní sociální komisi, jež
sestává ze starosty neb jeho náměstZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ka z 3. členů a řad samostatně hospodařících, z 3. osob z řad zaměstnanců
a 1. člena obecní finanční komise. Mimo
to může okres. úřad povoliti z odborové oganisace 2-4 zástupce jako experty.
Vyzývá městskou radu, aby podala
návrh na jmenování členů této komise.
Ta navrhuje: za členy z řad zaměstnavatelů Antoše Ottu ředitele cukrovaru, Václ.
Plicku, strojníka, Jiřího Šulmana, statkáře. Z řad zaměstnanců: Jos. Kudrmana,
betonářského dělníka, Jos. Kdýra st.
dělníka a Ant. Šebestu dělníka.

16. srpna. Žádosti o povolení ku stavbě.
Leopold Dundr maj. domu čp. 442 žádá
o udělení povolení ku stavbě prádelny
na dvoře jeho domku. Povoluje se s podmínkou, že výška místnosti bude nejméně 2.80 m. Antonie Císařovská, majitelka
domu čp. 294 žádá o udělení povolení ku
přístavbě komory k jejímu domu směrem
do dvora. Povolení se uděluje s touže
podmínkou jako u předešlého. Ladislav
Rychetský maj. domu čp. 190 žádá
o udělení povolení ku přístavbě přístavku
na dvoře jeho domu. Povoleno rovněž
s podmínkou jako u předchozích. Oldřich
Rohan žádá o udělení povolení ku stavbě vilky na parc. č. 675 s hospodářskou
budovou. Povolení se udílí.
Hledání spodních vodních pramenů.
Starosta sdělil, že při jednání o stavbě
družstevní mlékárny ve Velvarech byl
požádán prof. Janda z Prahy, aby zjistil
vodní prameny poblíže míst, jež přicházejí
v úvahu pro stavbu mlékárny. Týž metodou t. zv. „proutkařením“ pomocí spirály
a jiných přístrojů, dle svého prohlášení
zjistil, že mezi Bučinou a Radovičí jde
značný vodní tok, asi 5 l vody za vteřinu
/nad touto 5 jest však poznamenáno tužkou 3 ½ /, který přetíná cestu radovičskou
nad vilou p. Čermáka as v hloubce 70 m.
Druhý spodní tok vody a to prý mocnější vede za sv. Jiřím. Pan starosta dává
v úvahu panům radním, zda by nebylo záhodno požádati prof. Jandu, aby provedl
prozkoumání vodních toků, a aby pojednání to bylo pro příští časy zapsáno do pamětní knihy. Oznámení vzato na vědomí.
4. září. Ohražení parcely vyhořelé stodoly. Eduard Šulman žádá za ohražení parcely č.266 vyhořelé stodoly protože strana
vyhořelé stodoly k silnici se má upraviti jako ohradní zeď a v ní zříditi dřevěná
vrata v rozměru 440/400 cm pro vjezd
na zadní pozemek. Výška zdi má zůstati
4.00 m a jen nové vyzdění pilířů vratových
a ukončení zdi opatřené taškovým krytem.

Úprava má být dočasná. Po prohlédnutí
plánů bylo rozhodnuto žádané povolení neuděliti. Naproti tomu bylo usneseno
povoliti zřízení nové zdi vyhořelé stodoly
ve výši 2 m nad korunu okres. silnice přesně do regulační čáry a bez vjezdu s hladkou omítkou. Oprava vedlejší stodoly
se rovněž nepovoluje.
Žádost o povolení ku stavbě. Františka
Francová žádá o udělení povolení ku stavbě rodinného domku na parc. č. 392/2.
Poněvadž má býti stavba v části, kde
není dosud proveden regulační plán, bylo
usneseno stavbu nepovoliti, dokud nebude proveden regulační plán této části.
Zrušování berních úřadů. Město Libochovice se nás dotazuje ohledně chystaného návrhu úsporné vládní komise o zrušení řady okres. soudů a berních úřadů.
Po krátkém rozhovoru v městské radě
bylo usneseno navrhnouti městskému
úřadu v Libochovicích svolati společnou
schůzi všech měst do Prahy k podání společného protestu.E. Schulman – zeď ze shořelé stodoly.
6. října. Ed. Schulman nepodal sice odvolání proti usnesení ohledně nepovolení
opravy zdi a zřízení vrat u shořelé stodoly,
ale v jižní zdi, sousedící s jeho pozemkem
zřídil vrata a část do ulice ponechal ve
starém stavu. Bylo nařízeno, aby vyhověl
usnesení městské rady.
Dvůr Dolní Kamenice. Nájemce dvora
Dolní Kamenice, žádá o novou podlahu
v místnosti, kde stará podlaha byla vytrhána, jelikož v ní byla houba a byl zřízen
beton a přislíbeno zřízení podlahy ksilolitové. Nyní žádá nájemce zřízení podlahy
prkenné. Nájemci se vyhovuje a zhotovení
této úpravy se svěřuje staviteli Jos. Černému. Vedle toho žádá o zřízení betonové podlahy v síni, která jest z cihel a dosti
vyšlapaná. Bylo usneseno, aby referent
radní Podivínský nabídl nájemci příspěvek
na zřízení betonu v síni 250.- Kč.
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Úprava přechodu u brány. Při právě
prováděné úpravě státní silnice od brány projednal starosta s fou. Posistou,
aby upravila i část rozjezdu do ulice
k Meth. modlitebně as v délce 3 m asfaltem, jako bude provedena státní silnice,
aby byly zabezpečeny přechody od brány
ku sv. Jiří a na Spořilov.
Oprava střechy na jatkách. Na jatkách je potřeba opraviti střechu. Jarosl.
Knor se nabízí tuto opraviti angl. břidlou
za 1.663.50 Kč. Při rozhovoru o této
nabídce bylo usneseno vyžádati si nabídku, co by stála oprava – přeložení – jedné
strany eternitem.
Jatky. Řezníci žádají za oznámení podmínek, za kterých by byla obec ochotna
dáti jim jatky do nájmu. Bylo usneseno,
vesti dále v režii obce.
Hledání spodních vodních pramenů.
Za příčinou zajištění potřebného množství vody pro družstevní mlékárnu má
býti proveden pokusný vrt as do hloubky
50ti m v místě u pole p. Dragouna u cesty
k Radoviči. Družstvo žádá proto o povolení k odvedení vody škarpou cesty
a případně, že by nedošlo ku dohodnutí
s p. Dragounem, za povolení vrtu ve škarpě cesty. Žádané povolení bylo uděleno.
16. října. Panská hospoda. Městská
spořitelna, která koupila dům čp. 10
od bratří Jelínků, žádá o změnu regulační čáry při tomto domě do Náměstí
dle předloženého návrhu. Dům čp. 10
dle stávajícího regulačního plánu má
ustoupiti do roviny domu čp. 12 v Růžové
ulici, má tedy ustoupiti asi o 12 m. Spořitelna žádá o změnu regulační čáry tak,
že na roh nově navrhované budovy na
straně východní by nepatrně vystoupil proti nynějšímu stavu asi o 0.50 m, na straně
západní by roh budovy vystoupil proti stávajícímu asi o 2 m, a tím by fronta nové
budovy proti nynější frontě do náměstí
se posunula tak, že by byla rovnoběžZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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nou s frontou do náměstí domů čp. 9 a 8.
Vystoupení do náměstí proti schválené
regulační čáře činilo by asi 12.5 m.
Na straně do ulice k mostu ustoupila
by budova do schválení regulační čáry.
I. náměstek Al. Fiala navrhl doporučiti
žádané změny regulač. plánu zastupitelstvu ku schválení s podmínkou, že spořitelna provede svým nákladem projektovanou úpravu od rohu hostince „Hvězdy“
ku Slánské ulici a úpravu náměstí pod
kostelem rozpočtenou na 130.000.- Kč
na které již věnovala 30.000 Kč.
Návrh I. náměstka byl přijat jednomyslně
a starosta byl zplnomocněn v tom směru
se spořitelnou jednati.
Týdenní trhy. Zemská správa udělila k žádosti obce povolení ku přeložení
týdenních trhů z neděle na sobotu. Z řad
občanstva se vyskytl návrh, zda by nebylo výhodné, aby tento trh byl odpoledne
místo dopoledne. Bylo tedy usneseno,
aby trh byl konán v sobotu odpoledne
od 2 hodin.
Chodníkové obruby na Spořilově.
Spořitelna dává právě na Spořilově klásti
chodníkové obruby. U domu p. Frant. Rohana přijdou tyto obruby výše než jest
postranní vchod do jeho domu a týž proti
tomu protestuje. Po rozhovoru na základě prohlídky na místě samém vykonané
bylo usneseno, aby obruby byly položeny
do roviny bez ohledu na vchod do dvora
domu Frant. Rohana.
Zrušování berních úřadů. Starosta
oznamuje, že intervenoval na různých
místech ohledně zrušení berních úřadů
spolu s p. poslancem Kejmarem a shledal, že situace jest vážná a zrušení
berních úřadů jest stále na programu.
Radní Semler oznamuje, že byl náhodou
přítomen v sekretariátu nár. soc. strany,
kdy si jeden ze zástupců strany rovněž
stěžoval, že při intervencích u ministerstva
se mu dostalo ujištění, že se o zrušení
berních úřadů vůbec nejedná, ale nyní

mu p. rada Vlasák prohlásil, že berní úřady zrušeny budou. Svaz měst a Sdružení
měst s nimiž se při rušení úřadů jedná,
pracují sice na oddálení zrušení berních
úřadů, ale bez zásahu a podpory politických stran veškeré jejich jednání je marné.
Žádá proto, aby všichni zástupci města
se u svých politických stran zasadili o to,
aby tyto zrušení berních úřadů nepřipustily.
20. října. Rozpočty na rok 1934.
Rozpočet místní školní rady jest stejný jako v roce 1933 a vykazuje potřebu
106.1678,- Kč. Dle předpisu daní připadá
na Velvary hraditi 74.447.- Kč. Rozpočet
obecního fondu vykazuje potřebu celkem
v rozpočtu
řádném 651.804,- Kč mim. 100.000,- Kč
náhradu 202.296,- Kč
„ 100.000,- Kč
schodek 449.508,- Kč
Ku krytí schodku řádného rozpočtu bylo
usneseno
navrhnouti
zastupitelstvu
vypsání této přirážky k dani činžovní
na r. 1934 200 %, k ostatním daním v obci
na r. 1934 předepsaným a přirážce podléhajícím 300 %. Rozpočty fondů: fond
kostela sv. Kateřiny. U tohoto fondu nastane snížení nájemného dle zákona o úpravě nájemného a příjem takto upravený
pak nekryje vydání. Aby bylo docíleno
rovnováhy rozpočtu tohoto fondu, jest
třeba snížiti úmor z dluhů. Dosud platí
uvedený fond z půjčky 220.000,- Kč úrok
4 % a úmor 6 % z půjčky 60.000.- Kč. Úrok
5 % a úmor 4 %. K dosažení rovnováhy
rozpočtu tohoto fondu bylo by třeba, aby
úmor z půjčky 220.000.- Kč byl snížen
na 3 %. Provedením této úpravy vykazuje rozpočet úhradu 41.068.- Kč a potřebu 41.068.- Kč a rozpočet jest vyrovnán.
Rozpočet fondu kostela a špitálu sv. Jiří.
Úhrada tohoto rozpočtu činí 2.473.75 Kč
a potřeba se rovná úhradě. Rozpočet kostela sv. Barbory. Úhrada činí 2.160.85 Kč
a potřeba se rovná úhradě.

Oslava 28. října. Oslava 28. října – dle
oznámení rad. Kysely – bude požádána
místními spolky pod protektorátem okresní Osvětové komise.
16. listopadu. Oslava 28. října. Bylo
hovořeno o oslavě 28. října a usneseno,
aby se příště konala oslava pod protektorátem a za účasti městské rady.Průměrná cena obilí. Dle oznámení
Pražské plodinové bursy jest průměrná
cena pšenice za měsíc srpen, září a říjen 139.- Kč a průměrná cena ječmene
95.74 Kč a průměrná cena obilí pšenice
a ječmene 117.37 Kč. Bylo usneseno, aby
pro nájem polí se počítala průměrná cena
117.40 Kč.
Úprava hřbitova u Všech svatých.
Finanční komise navrhuje, aby hřbitov
u Všech svatých byl splanýrován a bylo
na něm zavedeno znovu pohřbívání, aby
tak byl opatřen nějaký příjem pro úpravu
kostela Všech svatých. Splanýrování by
si vyžádalo nákladu asi 1.000.- Kč. Bylo
usneseno dáti tuto práci provésti a projednati s hrobníkem.
Žádost o povolení ku stavbě. Četnický
strážmistr Frant. Matěj žádá o povolení ku
stavbě domu na parc. čís. 468/III. Povoluje se.
Pojmenování ulice na Spořilově ulicí
Tyršovou. Sokol žádal, aby nová ulice
od metodistické modlitebny ve čtvrti Karla
Krona byla pojmenována Tyršovou ulicí.
Dle náhledu Dr. Janovského by se toto
pojmenování mohlo státi jen za souhlasu
dědiců prof. Frant. Vyrazila a Hlávkovy
koleje a musilo by toto povolení býti
sděleno na všech domech v uvedené
ulici, což by bylo značně nákladné. Bylo
usneseno oznámiti Sokolu, že z uvedených důvodů nelze Sokolu vyhověti
a vyzvati jej aby si zvolil jinou ulici.
13. prosince. Zvonění při pohřbech osob,
jež se daly zpopelniti. Již dvakráte se stalo, že příbuzní osob, jež byly zpopelněny,
žádali za zvonění hran. Jelikož zemřelé
w w w. v e l v a r y. c z |
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osoby byly římsko-katol. Náboženství,
bylo jim vyhověno a hrany byly zvoněny.
Proti tomu protestuje pan děkan a tvrdí,
že právo, kdy se bude zvoniti s posvěcenými zvony, přísluší faráři. Bylo usneseno
dotázati se nadřízených úřadů a dle toho
se jak zaříditi.
Chodníkové obruby na Spořilově.
Frant. Rohan čekatel Stavebního družstva
domu čp. 367 při zřizování chodníku podél
jeho domu, vyházel položené chodníkové
obruby a to i v přítomnosti starosty a radního Adolfa Podivínského a vzdor několikerému napomenutí. Žádal proto
okresní úřad, aby ku práci spojení s provedením chodníku, byla poskytnuta četnická
asistence. Okresní úřad nedal doposud
vůbec odpověď. Ústně bylo staviteli na
jeho dotaz sděleno, že četnickou asistenci
poskytne okr. úřad teprve až obec podá
důkazy že vlastní síly – strážníci – jí nedostačují. Mimo to byl starosta na žádost
Rohana volán v této záležitosti k soudu,
a byl radou požádán, aby jednání o zřízení chodníku dal znovu na program městské rady. Fr. Rohan zaslal protest proti zřízení chodníku a nabízí se, že týž provede
sám svým nákladem. Po rozhovoru o této
záležitosti bylo usneseno. Městská rada
trvá na tom, že chodník provede obec tak,
že obruba chodníku na rohu ulice Čechovy bude 8 cm pod úrovní koruny silnice
a odtud v rovné čáře vedena ku obrubě
chodníku na rozhraní parcel domu čp 367
zahrádek nalézající se úrovni koruny silnice. Chodník pak bude přizpůsoben výšce
obrub.
Nová zeď u shořelé stodoly Schulmanovy. Ed. Schulmanovi bylo dáno nařízení
dle usnesení minulé schůze, aby vyhověl
rozhodnutí o postavení nové zdi u shořelé stodoly a zbytek staré zdi aby zbořil.
Týž podal proti tomuto nařízení protest
k okres. úřadu z důvodů, že mu nebylo
dáno poučení a lhůta k odvolání. Protest
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byl postoupen okresnímu úřadu k dalšímu
řízení.
Štít u zbylé stodoly Schulmanovy.
Ed. Schulman přípisem ze dne 20. listopadu 1933 oznamuje, že vzhledem k nepovolení znovu postavení štítu stodoly
zůstala tato nechráněna vůči účinkům
silných západních větrů, takže jest obava,
že dělníci ve stodole pracující aneb osoby na ulici meškající mohou býti zraněny
padajícími taškami. Žádá, aby bylo učiněno vhodné opatření a pokud se tak nestane, činí za škody na majetku neb úrazu
osob zodpovědnou městkou radu. Po rozhovoru o věci bylo usneseno vzhledem
ku prohlášení p. Schulmana o nebezpečnosti nynějšího stavu stodoly, bez znovu
postavení štítu od základu, což mu nebylo
dovoleno a proti čemu ani neprotestoval,
naříditi mu sboření stodoly.
Účet Ing. V. Kotrby za provedenou
úpravu a předlažbu od Pražské brány:
I. za úpravu od km 30.6 do 31 na
450.214.70 Kč
II. „ „ „ „
31 do 31.176 na
131.988.35 Kč
III. „ „ hořejší části náměstí se vstupem do Chržínské ul. a kanalisace
57.759.32 Kč
IV. vyúčtování režijních prací
40.112.22 Kč
V. úprava okolo sochy P. Marie
5.065.50 Kč
VI. oprava hotelu Paříž
3.927.40 Kč
úhrnem
689.057.49 Kč
k tomu 1% zvýšení daně z obratu
6.667.40 Kč
Uvedené účty byly dány ku prozkoumání p. okres. cestmistrovi Holubovi, který
spolu s referentem p. nám. Fialou tyto
prozkoumal a následovně upravil:
I. úprava od km 30.6 do 31 na

437.642.60 Kč
II. „ „ „
31 do 31.176
128.967.68 Kč
III. „ k Chržínské ulici zavázal se
p. Kotrba provésti za
50.000,- Kč
a mohlo by se snad jednati jen
o příplatek na výkop ve tvrdém materiálu
IV. úprava na práce v režii
11.755.74 Kč
ostatní účty jsou beze změny
úhrnem
628.366.02 Kč
oproti účtovanému obnosu 680.074.59
méně o 51.708.57 Kč
Panu ing. Kotrbovi bylo učiněno oznámeno o námitkách a týž požádán aby přijel
do Velvar. Jmenovaný přijel, ale až při
kolaudaci a tu po sdělení námitek poslal
písemné ohražení, v němž nesouhlasí se
škrty a všeobecným tvrzením popírá jejich
oprávněnost. Po rozhovoru bylo usneseno
vyplatiti ing. Kotrbovi účet po srážce z pře-

du uvedených škrtů a dosud nesplacené
státní subvence 77.000.- Kč a oznámili
jmenovanému, že město trvá na škrtech
tak, jak z předu uvedeno.
Milí Velvarští! Ručně psanou Kroniku města Velvar, již od roku 1921 do roku 1931 vedl
velvarský lékař, bývalý starosta a milovník historie pan Rudolf Čermák (dále pak psána až
do roku 1945), publikujeme v přepisu (a v neupraveném znění) na stránkách Zpravodaje,
abychom podpořili zájem o bohatou minulost
našeho krásného města. Přejeme příjemné
počtení a předem děkujeme za všechny doplňující zprávy, které budeme s ochotou přijímat! Rádi bychom, aby kronika v budoucnu
vyšla tiskem, Vaše doplnění a třebas i dobové
materiály pro nás budou důležitým pramenem!
Za přepis textu děkujeme paní Tauerové.
Jitka Kůrková, vedoucí městského muzea
Radim Wolák, starosta
(kronika je přepsána doslovně, bez dalších
pravopisných či formálních úprav)

Inzerce

Nabízíme služby spadající do oblasti daně a účetnictví pro firmy,
živnostníky i neziskové organizace:
→ vedení účetnictví
→ daňovou evidenci
→ daňová přiznání a poradenství
→ vyúčtování daně z příjmu
Ulehčete si své podnikání a předejte své účetnictví nám.
My to za Vás spočítáme.
Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
Externí vedení účetnictví šetří Vaše náklady.

Václava Hrabáková

Černuc 220, 273 23 Černuc
Telefon: 731 142 132
E-mail: hrabakovaV@seznam.cz
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AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
AUTOELEKTRIKA
- AUTODÍLY
Provozní doba:

Provozní doba:
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota
Pondělí………………...
– Pátek ……….87––12
17hod
hod
Neděle
………………...
zavřeno
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno
Nabízíme:
Zdeněk Tutr
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
Za Roudnickou branou 622
Nabízíme:
Zdeněk
Tutr
273 24 Velvary
a MONTÁŽE:
Zatel./fax:
Roudnickou
branou
- Standardní
Startérů služby: OPRAVY, PRODEJ
- Nezávislých
topení
+420 315
761622
412

273 +420
24 Velvary
mobil:
723 360 838
tel./fax:
+420
315 761 412
mail: autoelektrika@tutr.cz
mobil: www.tutr.cz
+420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz

www.tutr.cz
Doplňkové služby:

- Alternátorů
-- Startérů
Hands free sad
-- Alternátorů
Autoalarmů
-- Hands
Výfukůfree sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- El. Příslušenství
Nezávislých
topení
- -Tažných
zařízení
El. Příslušenství
- -Autorádií
- Tažných zařízení
- Autobaterií
- Autorádií
- Autobaterií

- Výměna služby:
motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
Doplňkové
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Výměna
olejů
včetně filtrů:
nabízíme
olejů SHELL
- Kontrola,motorových
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola
stavuvšechny
dobíjecítypy
soustavy
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
Trvale rozšiřujeme
sortiment
ND a příslušenství
pro:
- Kontrola,
event. ošetření
akumulátoru
a kontrola
stavu dobíjecí soustavy
- Osobní
i nákladnísortiment
vozidla tuzemských
i zahraničních
Trvale
rozšiřujeme
ND a příslušenství
pro: značek, speciální díly
dodáme na objednávku do 24 hod.
Pro další
prodej poskytujeme
slevy. i zahraničních značek, speciální díly
- -Osobní
i nákladní
vozidla tuzemských
dodáme na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.
Inzerce

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14
- 19 týdnů,
cenatypu
159 Tetra
-195,-hnědá,
Kč/ ks Dominant
Červený Hrádek
prodává
slepičky
ve všech19.
barvách
a slepičky
Green Shell-typu
Araukana.
Prodej:
srpna
2018 Velvary
- u pošty –
14.30 hod.
Stáří
14 - cena
19 týdnů,
cena 159Info
-195,Výkup králičích
kožekdle poptávky.
:Po Kč/
- Páks
9.00-16.00 hod.
tel. 601 576
728 605
840 Velvary
www.drubezcervenyhradek.cz
Prodej:
19.270,
srpna
2018
- u pošty – 14.30 hod.

Výkup králičích
kožek- cena dle poptávky. Info :Po - Pá 9.00-16.00 hod.
Vydání
tel. 601 576 270, 728
605 840 Zwww.drubezcervenyhradek.cz
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Uzávěrka pro přijímání příspěvků: do 20. dne každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Antoine de Saint-Exupéry – citát z knihy Malý princ, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské
knihovně: „Kdo chce být duchaplný,…“ viz tajenka

MALÍŘ OPONY NÁRODNÍHO DIVADLA

H

HEREC A SCENÁRISTA ZDENĚK

S

PLOŠNÁ MÍRA

H

BIBLICKÉ MĚSTO NEŘESTI

S

ČESKÝ BÁSNÍK ADOLF

H

Z MÍSTA NA MÍSTO

S

TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ

H

DEPA

S

ODSTĚHOVAL SE DO HUMPOLCE

H

KOSENÍ TRÁVY

S

TLUMENĚ NAŘÍKATI

H

MARODIT

S

SEBRANKA

H

POZŘÍT (HANLIVĚ)

S

DÍVAT SE

H

Vyluštění z červencového čísla:

Křížovku na srpen připravila: Z. Ortová

Jaroslav Putík: „To nejhorší tajíme…I SAMI PŘED SEBOU. A pak pište dějiny národa, nebo
dokonce vlastní rodiny.“
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