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Komunální volby 2018 ve Velvarech
Počet zapsaných voličů - 2465, voleb se zúčastnilo 1128 voličů - tj. 45,8 %.
Do nového zastupitelstva města bylo zvoleno 15 kandidátů, 10 kandidátů účast obhájilo,
5 kandidátů bylo zvoleno nově. Jsou to: Jitka Schubertová (z 15 místa na kandidátce!),
Jan Kaltounek, Kateřina Špičková, Michaela Kuptíková a Irena Podivínská.

Výsledky a počty mandátů dle stran a uskupení:
Volební strana č. 1 - Starostové a nezávislí - 4 mandáty
Pavel Holý		
447 hlasů
Jitka Valchářová		
440 hlasů
Jitka Schubertová
320 hlasů
Šárka Štefaniková
318 hlasů
Volební strana č. 3 - Občanská demokratická strana - 3 mandáty
Zdeněk Vojtěchovský
377 hlasů
Jana Tlustá		
352 hlasů
Jitka Kolínková		
297 hlasů
Volební strana č. 4 - Oživme Velvary - 8 mandátů
Radim Wolák		
715 hlasů
František Saifrt 		
589 hlasů
Vlastimil Jandouš
533 hlasů
David Vedral		
502 hlasů
Jan Kaltounek
412 hlasů
Kateřina Špičková
403 hlasů
Michaela Kuptíková
394 hlasů
Irena Podivínská
440 hlasů
Kompletní výsledky komunálních voleb ve Velvarech i v jiných obcích najdete na úřední
desce města - VOLBY 2018
Libor Šulc

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za projevenou důvěru v komunálních volbách, velmi si vážím všech hlasů.
Po dlouhém rozmýšlení jsem se však rozhodla složit svůj mandát, neboť by mi současné
pracovní vytížení nedovolilo zastávat funkci zastupitele zodpovědně a podle mých představ.
Srdečně děkuji,
Jitka Schubertová
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Adventní vyladění s folkovým písničkářem

Jiří Smrž

Sobota 1. 12. 2018 od 19:30
Městské muzeum Velvary
vydal několik
sólových desek
hrál ve skupině
Minnesengři
dostal cenu Anděl
v kategorii Folk &
Country

Vstupené
80,-

Pořádají Natvrdlí o.s.
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Koncert se uskuteční díky laskavé podpoře
města Velvar a Městského muzea Velvary

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZVOLILO NOVÉ VEDENÍ VELVAR
  									
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva dne 31. října byl
staronovým starostou města zvolen
na příští čtyři roky PhDr. Radim Wolák
(Oživme Velvary). Novinkou bylo zvolení dvou místostarostů, kteří budou
pro výkon funkce neuvolněni. Prvním
místostarostou byl zvolen Ing. Zdeněk
Vojtěchovský (ODS) a druhým místo
starostou Ing. Jitka Valchářová (Starostové a nezávislí). Pan Vojtěchovský
bude mít na starosti velké investiční
projekty (a nyní nás čekají dva
velké v podobě kanalizace na Velké
Bučině a opravy sálu Záložny), paní
Valchářová pak na základě svých
profesních zkušeností oblast dotační
a grantovou.
Městská rada bude pětičlenná a kromě
výše uvedených ji doplní Mgr. Pavel
Holý (Starostové a nezávislí) a David
Vedral (Oživme Velvary).
Noví zastupitelé nejprve složili
slib zastupitele. Složení oproti volbám doznalo jedné změny. Mandát
s omluvou nepřijala paní Jitka Schubertová a místo ní obdržel mandát
následující zvolený zastupitel Michal
Ledvinka (Starostové a nezávislí). Následovalo schválení odměn
členům zastupitelstva a zvolení
kontrolního a finančního výboru. V jejich čele budou Mgr. Jitka Kolínková
a Vlastimil Jandouš. Mgr. Jitka
Kolínková byla dále zvolena dalším
oddávajícím dle zákona.
Přejeme novému vedení města
a novému zastupitelstvu mnoho dobrých rozhodnutí pro rozvoj našeho
města! (ls)
w w w. v e l v a r y. c z |
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI ŘÍJNU

V letošním říjnu jsme se dosti zapotili,
a to nejen proto, že to byl měsíc počasím
spíše letní než podzimní, ale protože se
toho dělo dosti, až tolik, že i Váš oblíbený
zpravodaj vychází se zpožděním, protože
jsme ho nestíhali psát! Co se tedy dělo?
Hned první říjnový víkend nás čekal pěkný
hrozen: komunální volby spolu s maratonem a šachovým turnajem. Potěšitelné je,
že všechny akce měly pěknou účast a že
proběhly v přátelském a sportovním duchu. O jejich výsledcích se můžete dočíst
v jednotlivých článcích.
Ani druhá říjnová sobota nebyla odpočinková. Dopoledne se konal zdařilý a stále
se rozrůstající blešák ve dvoře děkanství
a po poledni pak ožilo naše kino dalším
ročníkem ozvěn festivalu Oty Hofmana,
který se i letos těšil hojné účasti.
Počátkem října jsme dokončovali též větší
i menší stavební akce. K závěru se nachýlila oprava domu č. p. 9 na náměstí, pěkná cihlová fasáda přispívá tomu, že naše
náměstí je zas o trochu hezčí, dokončují
se též práce na fasádě ve dvoře základní
školy. Zakončili jsme i akce drobnější, ale
milé, je za námi oprava další části hřbitovní zdi, opravili jsme i kapličku po palladiu
u kostela sv. Jiří. Nad Bučinou máme nádhernou novou vyhlídku. Dokončili jsme síťování parcel u Horova mlýna, pokračují
práce na úpravě prostranství před ZUŠ.
Čile se stavělo i jinde ve městě! Fotbalisté
se dočkali a začali budovat hřiště s umělým povrchem, rozběhla se kompletní
oprava naší železniční trati.
Objednali jsme nové hřiště do Ješína a už
se na něj těšíme. Bohužel jsme museli zastavit slibně se rozbíhající jednání o okolí
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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nové nádrže na Bučině, ale protože jsme
získali obavu, zda je výpustní zařízení
dobře zhotovené, museli jsme odložit kolaudaci a požádat odborníky o prozkoumání stavu. Na Bučině také proběhlo
několik obhlídek nad přípravou nové kanalizace, ještě budou pokračovat, až vše
obhlédneme, stanovíme nejlepší postup.
Dosti jsme se věnovali otázce odpadů.
Od nového roku budeme zavádět nový
systém bonusů, první informace o tom,
jak bude vypadat, přinášíme ve zvláštním
článku.
V posledním říjnovém týdnu k nám zavítala návštěva ze spřáteleného francouzského města Montbert, která zde strávila pět příjemných i pracovně plných dní,
které vyvrcholily v den oslav stého výročí
republiky slavnostním podpisem smlouvy
o partnerství.
Oslavy výročí republiky se vydařily velmi,
průvod městem byl slavnostní a nálada
dobrá, ještě lepší pak byla o několik dní
později po zprávě, že se konečně otevřel
nový most! Říjnové dění pak vyvrcholilo
ustavujícím zasedáním nového zastupitel-

Foto: PhotoBaky.com

stva, které zvolilo nové vedení města.
Listopad snad bude o něco klidnější, však
se pomalu blíží advent.
Klidné dny přeje
Radim Wolák, velvarský starosta
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PODĚKOVÁNÍ staronového STAROSTY
Díky moc všem, kdo přišli k volbám, za zájem o veřejné dění a za určení svých
zástupců pro další období. Váš zájem je nesmírně cenný. Prosím, zajímejte se i dál!
Díky moc všem kandidujícím, že projevili odhodlanost a chuť pracovat pro město.
Blahopřeji všem novým zastupitelům, že mohou nastoupit do služby, a těším se, že
se do práce pro město zapojí i ti, kdo tentokrát zvoleni nebyli. Čím více se nás stará,
tím lépe tu bude!
Díky všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu voleb. Je to práce nesnadná
a mizerně hodnocená, ale zvládli jste ji skvěle.

Děkuji také za ohromnou podporu, které se mi dostalo osobně, je mi velikou

vzpruhou pro další práci. Budu se snažit i nadále vést město k rozkvětu, naslouchat
všem a lidi spojovat. Děkuji předem, že mi v tom budete pomáhat, ať radou
či pomocnou rukou.
Těším se na spolupráci a práci pro Velvary!
V úctě a s díky, radostný velvarský starosta, Radim Wolák
Ó Velvary!

VELVARY SLAVILY 100 LET REPUBLIKY
  									
Ve čtvrtek 25. října se konala ve městě veliká sláva – připomněli jsme si sté výročí
vzniku Československa. Program byl dosti
pestrý. Dopoledne se ve škole konal projektový den, po obědě se pak děti mohly
zúčastnit rozličných akcí: velký zájem
byl o školu dobových tanců, o promítání
v kině, o fotbalový turnaj i o střelbu z laserových zbraní. S úderem třetí hodiny
zazněly před školou fanfáry a pěvecký
sbor zazpíval v krásném aranžmá píseň
Ach synku, synku, při čemž byla dětmi
ve foyer odhalena busta TGM. Moc nás
těší, že se jedná o bustu, která byla léta
schovaná pod jevištěm hotelu Záložna,
kde přečkala rozličné dějinné změny
a nyní zase našla důstojné místo. Po
odhalení se vydal průvod v čele se starostou a velkou dechovou kapelou na
průvod městem, po cestě jsme společně
za panskou hospodou zasadili lípu republiky a na náměstí pak vytvořili živou vlajku
a provolali slávu republice! K tomu zahrál
orchestr ZUŠ a zazpíval pěvecký sbor,
vše vyvrcholilo společným zpěvem hymny. Byla to velká krása, děkujeme všem,
kdo se podíleli na přípravě a zúčastnili
se. Zajímavý byl i následný program –
naše muzea připravila tematické výstavy,
v patře radnice se otevřela nová galerie
s historickými pohlednicemi města, v ZUŠ
sehráli sokolové sto let starou pohádku se
sto let starými loutkami.
Vše nejlepší do další stovky! (rw)
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary,
IČ 00235105

Program pro poskytování dotací městem Velvary
Zastupitelstvo města Velvary schválilo dne 16.12.2015, usnesením 8/2015,
následující program pro poskytování dotací z rozpočtu města Velvary.

I.
Důvod a účel poskytování dotací
Město Velvary si cení snahy všech, kteří ve volném čase a mnohdy nezištně dělají
něco pro druhé, věnují se potřebným, pracují s dětmi a mládeží, pomáhají k rozvoji
a oživení velvarského veřejného společenského, kulturního i sportovního dění, čímž
přispívají rozkvětu místní pospolitosti, zlepšování životní úrovně a k šíření dobrého
jména města.
Aby město alespoň částečně podpořilo záměry, projekty a činnost těchto spolků
a organizací, zřizuje Program pro poskytování dotací, do něhož pravidelně vkládá
určitý finanční obnos, který pak mezi daná uskupení rozděluje.
Program má přispět k tomu, aby prostředky na podporu byly rozdělovány průhledným
a srozumitelným způsobem.

II.
Oblasti podpory a jejich vymezení
Finanční prostředky jsou přidělovány ve dvou hlavních oblastech
1. Příspěvek na činnost neziskové organizace (výdaje související s pravidelnou
činností organizace např. nájemné, výdaje na energie…)
2. Příspěvek na pořádání projektu akce kulturního, společenského,
sportovního, vzdělávacího či jiného veřejně prospěšného charakteru (např.
koncerty, besedy, soutěže, závody, divadelní představení, vzdělávací cykly….)
Prostřednictvím programu pro poskytování dotací budou městem podporovány
zejména:
-

celoroční obecně prospěšnou činnost organizací a spolků působících na
území města v oblasti kultury, sportu a vzdělávání;
projekty akcí, které podporují rozvoj kulturního, sportovního a společenského
dění ve městě;

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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-

projekty akcí regionálního a celostátního charakteru pořádané v obci;
projekty v sociální a zdravotní oblasti;
projekty zaměřené na podporu životního prostředí;
charitativní projekty zaměřené na podporu handicapovaných skupin;
projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především mezi
dětmi a mládeží;
projekty péče o kulturní a historické dědictví města;
projekty směřující k šíření dobrého jména a zvýšení návštěvnosti města;
jiné veřejně prospěšné činnosti.

Podporované činnosti a projekty musí mít veřejně prospěšný charakter.
III.
Předpokládaný celkový objem dotací
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených pro dotace
v rámci rozpočtu města se stanovuje na příslušný rok částkou 600 000,--Kč.

IV.
Maximální výše dotace
Maximální výše dotace v jednom případě je 170 000,--Kč. V prokazatelně
odůvodněném případě je možné částku zvýšit.

V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě
Velvary, který nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu Velvary či jeho
organizacím (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty, fyzické osoby a příspěvkové
organizace zřizované městem).

VI.
Lhůta pro podání žádostí
Žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary:
u žádostí na rok 2016: od 20. 1. do 22. 2. 2016
u žádostí na rok 2017 a další: od 1. 1. do 30. 1. roku, na který je dotace žádána.

w w w. v e l v a r y. c z |
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VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Jednotlivé žádosti budou posuzovány podle těchto kritérií:
Pro příspěvek na činnost:
- dopady činnosti žadatele na širokou veřejnost
- zapojení občanů města do činnosti žadatele
- četnost akcí a aktivit žadatele v daném roce
- kontinuita činnosti žadatele
- snaha žadatele o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
- prezentace žadatele navenek
- spolupráce s ostatními organizacemi a městem
Pro příspěvek na projekty:
- význam akce pro město a region
- rozsah propagace města
- návaznost akce na předchozí ročníky či aktivity
- účast a zájem ze strany občanů města na předchozích ročnících či aktivitách
O rozdělení prostředků rozhoduje Rada města Velvary, která si může vyžádat
poradní hlasy odborníků.
VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje lhůta do 31. 3. roku, na který je dotace
žádána.

IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o příspěvek na činnost.
Žadatel si může podat maximálně tři žádosti na projekt, každý projekt musí mít
samostatnou žádost.
Minimální finanční spoluúčast žadatele je 20% (pro jednu žádost).
2. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány, na jiný účel nesmějí být
použity.

správnímu MěÚ Velvary do data stanovenému ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
6. Příjemce dotace je povinen dodržovat povinnou publicitu:
- na propagačních materiálech bude uvádět městský znak či logo a uvede,
že projekt byl realizován za podpory města Velvary;
- příjemce podpory na projekt zveřejní pozvánku na podpořenou akci před jejím
konáním ve Zpravodaji z Velvarska a v kalendáři událostí na webové stránce
města. Po skončení akce zveřejnění zprávu o konání akce včetně
fotodokumentace ve Zpravodaji z Velvarska a na webové stránce města,
případně též jinými způsoby;
- příjemce podpory na činnost bude o své činnosti pravidelně (minimálně však
3x během období podpory) informovat veřejnost prostřednictvím krátké zprávy
o činnosti, kterou včetně fotodokumentace zveřejní ve Zpravodaji z Velvarska
a na webové stránce města případně dalšími způsoby;
- ukázky propagačních materiálů a publikované vytištěné texty budou povinnou
přílohu závěrečné zprávy;
- příjemce bude ve všech svých aktivitách dbát na šíření dobrého jména města.
Nesplní-li příjemce dotace podmínky pro poskytnutí dotace
a) uvedené v odstavci 1, je povinen vrátit část dotace poskytovateli tak,
aby byla požadovaná spoluúčast dodržena;
b) uvedené v odstavci 2, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
c) uvedené v odstavci 3, nebude k podané žádosti přihlíženo;
d) uvedené v odstavci 5, je povinen vrátit poskytovateli 100% dotace;
e) uvedené v odstavci 6, je povinen vrátit poskytovateli 50% dotace.

X.
Vzor žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat všechny přílohy.
Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, příloha č. 1.

3. Žádost musí být doručena včas, na předepsaném tiskopise, s příslušnými
přílohami.
4. Žádost musí být schválena radou města (do 50 000,--Kč), zastupitelstvem
města (nad 50 000,-- Kč). Na přidělení prostředků není právní nárok.

Ing. Zdeněk Vojtěchovský v.r.
místostarosta města

Mgr. Radim Wolák v.r.
starosta města

5. Přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány,
vyúčtování bude provedeno a zasláno ke kontrole odboru hospodářsko-
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PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
Oblast podpory
(vyznačte jednu ze
dvou oblastí)
Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 237 24 Velvary, IČ 00235105

A. Příspěvek na činnost
B. Příspěvek na pořádání projektu/akce

Účel, na nějž bude dotace použita:

Žádost o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Velvary
na rok ............
ŽADATEL (právnická osoba)

Termín / Období realizace akce či činnosti:
Odůvodnění žádosti, včetně předpokládaného přínosu pro město:

Název žadatele:
Právní forma žadatele (spolek, o.p.s., aj.):
Sídlo žadatele (ulice, č. p., obec, PSČ):

IČO žadatele:

Bankovní spojení žadatele:
Osoba oprávněná jednat za žadatele (jméno, funkce, e-mail, telefon):
Osoby s podílem (obchodní podíl) v právnické osobě
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl (obchodní podíl) a jeho výše
Výstižný profil žadatele (upravte či doplňte dle potřeby, hlavní okruhy je nutné
zodpovědět)
Náplň činnosti (v čem spočívá, na koho je zaměřena, významné realizované akce,
pravidelné tradice atd.)

Další informace o projektu/akci (vyplňují jen uchazeči o podporu typu B)
Komu je projekt/akce určen/a: (pro vlastní členy, vybranou skupinu, širokou veřejnost,
věkové skupiny…)
Předpokládaný počet účastníků (velvarských/mimovelvarských):
Zapojení žadatele do přípravy a organizace projektu:
Zapojení veřejnosti do projektu:
Tradice projektu/akce:

Počet členů a jejich charakteristika (věk, bydliště, složení…)

Návaznost na další projekty/akce města:

Sídlo (provozuje organizace zařízení či budovu, pokud ano, s jakými náklady, nájemní
smlouva)

Spolupráce s dalšími organizacemi ve městě:

Finanční situace žadatele (z jakých zdrojů provozuje svou činnost, jak na chod přispívají
členové, majetkové poměry atd.)

Plánovaná publicita:

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Další informace:

Rozpočet akce – předpokládané výdaje:
(specifikujte)

Rozpočet akce – předpokládané příjmy:
(specifikujte)

Celkové náklady na projekt:

Spoluúčast žadatele:

.................. Kč, slovy ......................................

................... Kč, což je .... %z celk. nákladů

Výše požadované dotace: ..................... Kč

Podíl z celkových nákladů: ........ %

*nestačí-li formulář, pokračujte na samostatném volném listě, který přiložíte

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě (doklad o přidělení IČO)

ANO/NE*

2. Kopie aktuálních stanov nebo jiného zakládacího dokumentu
s uvedením statutárního orgánu

ANO/NE*

3. Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu

ANO/NE*

4. Další dobrovolné přílohy – upřesněte

ANO/NE*

* nehodící se škrtněte, pokud byly přílohy 1. a 2. dodány v předchozích letech,
netřeba je znovu dokladovat, nedošlo-li ke změnám
Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé

Datum podání žádosti……………..

Za žadatele:
_______________________
jméno, příjmení, funkce
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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___________________
podpis

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
POŘÁDÁ

VÝSTAVU

24.11. 31.12. 2018
AK. MAL.

EVA

ŘEPKOVÁ BENEŠOVÁ

OBRAZY

ZAHÁJENÍ
23. 11. 2018
V 18:00

ÚVODNÍ SLOVO: BC. B. ŘEPKOVÁ
ZAHRAJÍ: ADÉLA PLICKOVÁ
VALERIE KYTKOVÁ
w w w. v e l v a r y. c z |
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Jsme rádi, že se vlastníkovi mostu,
Středočeskému kraji, podařilo po pěti letech
od uzávěry mostu starého, dílo dokončit.
Děkujeme všem občanům za trpělivost.
Věřme, že nám most bude dobře sloužit
a nyní napněme své síly k podpoře budování
obchvatu města! (rw)

NOVÝ MOST KONEČNĚ OTEVŘEN!

  										

Od úterý 30. 10. je konečně otevřen nový most ve Velvarech! Výsledkem náročného jednání
při kolaudaci stavby bylo povolení k předčasnému užívání stavby, která se v následujících
týdnech bude ještě dokončovat včetně drobných okolních prací (nejvíce pod mostem) - ale
provozu hlavního díla nic nebrání. Po pěti letech má naše město opět MOST, který slouží
pěším i dopravě.
Několik informací:

Bezpečnost

- prosíme občany i řidiče, aby při užívání dbali své bezpečnosti, nějakou
dobu potrvá, než si na most zvykneme, ještě nejsou vyznačeny přechody - to jistě nebude
hned, musí to udělat Krajská správa silnic (prosíme zejména o opatrnost při přecházení
u Panské hospody, řidičům děkujeme za ohleduplnost).

Nosnost - upozorňujeme, že most je sice dimenzován na 90 t, ale mostek před ním má
omezení 27 t, proto sem nesmí jezdit těžší vozidla, městská policie bude přísně kontrolovat.
Autobusy

- v následujících dnech bude autobusová doprava ještě stále jezdit dle
výlukového řádu, o změně budeme informovat.

Dokončovací práce

- na mostě a v okolí budou ještě probíhat dokončovací práce
(úprava okolí, úprava návazných komunikací, zejména pak čištění koryta pod mostem),
o průběhu budeme informovat, děkujeme za pochopení.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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PS: Most má z pohledu města dosti much,
chybí bezbariérové nájezdy, dláždění není
zrovna rovné, potíže asi budou činit prudké
svahy z boků mostu k potoku, které se budou při deštích splavovat, pěkná není ani
návaznost na silnici po obou stranách mostu, kde zůstala dosti poškozená vozovka po
mostním provizoriu. Kraj přislíbil tyto otázky
řešit, věřme, že svému slibu dostojí. Město
se snažilo na tyto problémy poukazovat,
v průběhu stavby to však nebylo možné,
protože ještě týden před kolaudací nebylo
hodně doděláno, takže nebylo co vidět.
Poté jsme již byli v situaci, kdy jsme nechtěli
oddalovat termín otevření.

Foto: F. Konvrzek

Inzerce

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

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.

ODPADY OD NOVÉHO ROKU NOVĚ

  										
Nakládání s odpady je věcí, kterou každé město dosti řeší, neb je to záležitost důležitá
a hlavně hodně drahá. Odpady mají mnoho složek, směsný odpad, tříděný – plasty,
papír, sklo, železo, elektroodpad, textil, oleje, bioodpad, nebezpečný odpad a další –
s nimiž lze různě nakládat a správné odpadové hospodářství v obcích je velká alchymie. Spočívá i v dobré spolupráci se svozovou firmou a hlavně v motivaci občanů k co
nejrozumnějšímu nakládání s odpady.
Jak víte, před několika lety jsme zavedli i u nás pytlovaný sběr separovaného odpadu,
papíru a plastů, kterým jsme se snažili podpořit třídění a snížit množství směsného
odpadu. Jsme moc rádi, že se do systému zapojilo tolik lidí, a proto jsme se rozhodli
posunout od nového roku tento systém ještě dál.
Nevýhodou stávajícího systému totiž bylo, že vedl některé ze zapojených k tomu, aby
– ve snaze co nejvíce vytřídit a získat co největší úlevu na poplatcích – produkovali co
nejvíce odpadu. Lidé, kteří se snaží naopak vzniku odpadů předcházet, nebyli ohodnoceni vůbec.
Z tohoto důvodu, a také tváří v tvář legislativě, která nás nezadržitelně vede k brzkému
zákazu skládkování, jsme se rozhodli zavést nový systém, který by co nejvíce podporoval ekologické chování a předcházení vzniku odpadů. Věříme, že jej přijmete s pochopením a že nám bude fungovat tak, jako funguje v jiných obcích.
Systém nám pomáhají zavádět mladí nadšení lidé, kteří o odpadové problematice hodně přemýšleli a snažili se vytvořit systém co nejlépe. Jejich systémy velmi úspěšně běží
na Moravě a pomáhají obcím šetřit dosti prostředků, v naší oblasti budeme pilotní obcí,
ale jsme přesvědčeni, že to i u nás půjde!
V tomto čísle zpravodaje přinášíme v samostatném článku první informaci, v prosinci
otiskneme detaily a také uspořádáme první z besed o novém systému. Způsob pytlování se malinko změní, změní se též způsob bonusů, budeme evidovat i četnost vývozu
černých popelnic, každá domácnost bude mít svůj účet, kde si bude moci ověřit, jak na
tom s odpady je. Děkujeme, že se zapojíte, děkujeme, že se zajímáte! Naše odpadky
nám nikdo nevezme (a pokud ano, musíme za to hodně platit). Stojí proto za to, o nich
hodně přemýšlet a pokud možno jich vytvářet co nejméně!
V PRŮBĚHU LISTOPADU BUDEME OZNAČOVAT ČERNÉ NÁDOBY ČÁROVÝM
KÓDEM, DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!
POKUD VÁS JIŽ NYNÍ ZAJÍMÁ VÍCE, SLEDUJTE PROJEKT
WWW.MOJEODPADKY.CZ
(rw)

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 |

20

w w w. v e l v a r y. c z |

21

Motivační a evidenční systém pro odpadové
hospodářství (MESOH)
Kdo jsme?
Jsme mladý kolektiv odpadových nadšenců, který čítá momentálně 8 členů a v obcích a
městech zajišťujeme zavádění a koordinaci motivačního systému MESOH, který má za cíl snížit
produkci směsného komunálního odpadu v obcích a městech pod hranici 100 kg/osoba/rok, a také
nastavit spravedlivější platbu za odpady pro občany, a tím občany motivovat k zodpovědnějšímu
nakládání s jejich odpady z domácností. Z toho poté město těží v podobě zvýšené odměny od EKOKOMu, efektivnějšího svozu odpadů (z čehož zpravidla plynou úspory na straně svozu), ale také
spravedlivějšího výběru poplatků za odpady (a tím i spokojenějších občanů) apod.

V čem spočívá systém MESOH?
MESOH je založený na adresném sběru odpadů (plast, papír, drobné kovy, drobné elektro,
jedlý olej a tuk a SKO). Tříděný odpad lidé odevzdávají v pytlech označených jednorázovým čárovým
kódem (příp. barevné popelnici s permanentním čárovým kódem) a směsný odpad standardně
v popelnicích s perm. čárovým kódem, a díky této evidenci máme přehled, která domácnost, jaké
množství odpadů odevzdala. Na základě této evidence jednotlivé domácnosti dostávají tzv. EKO body,
jejichž druhů je celkem 8. Na konci roku si vedení města zvolí hodnotu 1 EKO bodu a jednotliví občané
a domácnosti poté platí nižší poplatek za odpady dle toho, jak se o to sami zasloužili.
Příklad:
Poplatek je stanoven na 600 Kč.
Domácnost získala 40 EKO bodů/osoba.
Město zvolilo hodnotu 1 EKO bodu na 10 Kč.
Domácnost má tedy nárok na úlevu 400 Kč/osoba a zaplatí poplatek ve výši 200 Kč/osoba.
MESOH je založen nejen na dobrovolnosti, ale také na transparentnosti, proto je každé
domácnosti vytvořený odpadový účet, kde si každý člověk může zkontrolovat vše, co okolo systému
MESOH potřebuje.

Jaké jsou druhy EKO bodů v rámci MESOH?
Systém se nezaměřuje pouze na třídění odpadů, ale především na prevenci a nejvíce podporuje
domácnosti, které přirozeným způsobem snižují produkci odpadů (předcházejí jeho vzniku). V rámci
MESOH tedy mohou domácnosti získat následující druhy EKO bodů:
1) EKO body za tříděný odpad (BT) – Jsou domácnostem udělovány za odevzdaný odpad, který
byl tříděn adresným způsobem (v pytli/popelnici s čárovým kódem).
2) EKO body za efektivní využívání nádob a pytlů (BV) – Vychází ze závazků třídění jednotlivých
komodit, které domácnost uvedla v odpadovém dotazníku v rámci svého odpadového účtu.
Míra plnění závazku je vyhodnocována na základě celkového obslouženého objemu sběrných
nádob/pytlů přepočteného na osobu v domácnosti a z celkové úrovně třídění (procentuální
poměr mezi obslouženým směsným odpadem (SKO) a obslouženým tříděným odpadem). Za
efektivně využitou nádobu/pytel se směsným odpadem je považována taková nádoba/pytel,
která je zcela naplněna a zároveň obsahuje pouze zbylý dále již netříditelný odpad. Za
efektivně využitou nádobu/pytel s tříděným odpadem je považována taková nádoba/pytel,
která je zcela naplněna, neobsahuje nepošlapané obaly a nejsou v ní příměsi jiných komodit.
3) EKO body za snižování produkce odpadů (BS) – Jsou udělovány za způsoby, kterými
domácnost snižuje produkci odpadů, např. používání jedné nákupní tašky a jiné způsoby.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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4)

5)
6)

7)
8)

Pokud tyto způsoby uživatelé systému uvedou ve svém odpadovém účtu, tj. uvedou 1-5
způsobů, jsou jim dle úrovně třídění a celkového obslouženého objemu nádob/pytlů
udělovány EKO body BS.
EKO body za kompostování (BK) – Podmínkou pro získání EKO bodů za kompostování je
závazek ke zpracovávání bioodpadu z kuchyně a bioodpadu ze zahrady přímo v místě jeho
vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště
nebo zkrmování bioodpadu zvířatům (praseti, slepicím, atd.). Závazek musí být uvedený v
odpadovém dotazníku.
EKO body za nakupování (BN) – Jsou udělovány za předcházení vzniku odpadů, ke kterému
dochází nákupem výrobků šetrných k životnímu prostředí. Nákup je možné realizovat ze svého
odpadového účtu prostřednictvím portálu www.ekonakupovani.cz
EKO body za energie (BE) – jsou udělovány za způsob vytápění jednotlivých domácností, ke
kterému se domácnost zavázala ve svém odpadovém dotazníku. Hlavním kritériem je
ohleduplnost vůči blízkému okolí (sousedům) v podobě emisí, ohleduplnost vůči životnímu
prostředí v podobě produkce odpadů a ohleduplnost vůči dalším generacím v podobě čerpání
neobnovitelných zdrojů.
EKO body za darování (BD) – jsou udělovány za nafocení nepotřebné věci, její nabídnutí přes
odpadový účet sekce „Může se to hodit“ a následné bezplatné předání případnému zájemci.
EKO body za zájem (BZ) – jsou udělovány za pravidelnou (čtvrtletní) kontrolu odpadového
účtu a za efektivní komunikaci prostřednictvím osobního kontaktu (email, telefonní číslo).

Jak třídit motivačně v bytech?
MESOH myslí i na obyvatele v bytových/panelových domech. Zde dáváme obyvatelům několik
možností, jak se zapojit:
1) Každý byt má svoji popelnici a může třídit do svých pytlů – Stejný systém jako u rodinných
domů.
2) Bytový dům má společný kontejner na SKO a každá domácnost má možnost třídit do svých
pytlů – Objem obslouženého SKO se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny obyvatele
bytového domu a tříděný odpad odevzdává každá domácnost v pytlích dle vlastního uvážení.
3) Třídění „každý sám“ do kontejnerů ve sběrném místě u bytového domu – Každá domácnost si
může do odpadového účtu zadat číslo kontejneru, do kterého třídí odpad. Obsloužený objem
odpadu z daných kontejnerů se poté dělí počtem všech účastníků, kteří se k danému
kontejneru přihlásili.
4) Třídění společně do kontejnerů ve sběrném hnízdě – Celý bytový dům se domluví, že
domácnosti budou třídit společně, mohou si zvolit „Správce nádoby“, se kterým mohou
konzultovat společné třídění. Obsloužený objem kontejnerů, do kterých obyvatelé daného
bytového domu nosí svůj odpad je rovnoměrně dělen mezi všechny přihlášené obyvatele.
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PARTNERSTVÍ MĚST - JUMELAGE

  									
Ve dnech 21. až 26. října jsme ve městě hostili přátele ze spřízněného francouzského města Montbert. Dvanáctičlenná skupina, složená především z učitelů a učitelek francouzských škol, byla ubytována ve velvarských rodinách
a měla připravený bohatý program. V pondělí navštívili naši mateřskou školu,
zúčastnili se výuky na základce, prohlédli si naši ZUŠ a navštívili městské muzeum. Večer pak na hasičárně po prohlídce techniky při seznamovacím setkání se zástupci
velvarských spolků ochutnali zabijačkové lahůdky od pana Holého. V úterý za velkého vichru
vystoupali na naši slavnou horu Říp, kde se mohli potkat s praotcem Čechem, protože jim
zde naši školáci jako překvapení připravili živé výjevy z našich dějin. Poté si prohlédli rotundu
a zakusili párek na tácku ve vrcholové chalupě. Aby si nemysleli, že nemáme dobré víno,
vzali jsme je na návštěvu do mělnických zámeckých sklepů a k večeru jim předvedli slánský
pivovar. Středu strávili v Praze, kde je provedli naši učitelé, a večer ochutnali v rodinách
české speciality. Čtvrtek byl opět více pracovní, ve škole se domlouvaly přesné podmínky
další spolupráce, pak hosté navštívili naše muzea a galerie, a nakonec se zúčastnili průvodu
k oslavám stého výročí republiky. Vrcholem večera byl podpis smlouvy o partnerství měst.
Návštěva francouzských přátel ukázala, že máme mnoho oblastí, v nichž se vzájemně můžeme obohacovat a inspirovat, těšíme se, že naše spojení přinese užitek všem občanům našich
měst. Pokud někdy pojedete do Francie, nezapomeňte, že v Montbert máte dveře otevřené!
(rw)
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Čechové a Francouzi na Řípu
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Po velkých oslavách, prvních podzimních plískanicích i přechodu na zimní čas
stojíme na prahu předposledního měsíce
letošního kalendářního roku - listopadu.
Nemůžeme už tolik využívat venkovní
prostory ani hřiště, ale ještě před několika dny jsme si například vyzkoušeli nový
druh sportu Target Sprint neboli terčový
(střelecký) sprint. Je to mladá disciplína,
která kombinuje běh na střední vzdálenosti a střelbu na terč. Běží se tři úseky
400 metrů se dvěma střeleckými zastávkami. Střelba z laserových či vzduchových pušek probíhá vestoje nebo vleže
podle věkové kategorie. Závody se
mohou uskutečnit nejen na atletickém
ovále, ale také v terénu. Na naší škole
proběhly závody mezi žáky 7. a 8. ročníků pod dohledem a vedením pracovníků
výkonného výboru ze Sdružení sportovních svazů ČR.
Naši nejstarší žáci v těchto dnech podávají přihlášky na střední školy, rozhodují
se o své budoucnosti, o tom, co budou
studovat po skončení základní školy.
Proto měli možnost v říjnu vyjet na Veletrh celoživotního vzdělávání na Kladno,
kde si mohli ujasnit pochybnosti nebo poslední váhání před jasným rozhodnutím.
I beseda, kterou uspořádal úřad práce, pro ně mohla být pomocí. Termín
odevzdání přihlášky na střední školy
s talentovou zkouškou je 30. 11.
Ukončili jsme sběr kaštanů a plné pytle
předáme myslivcům. Budou je přidávat
zvířatům v zimě do krmelců. V minulých
letech jsme měli velké problémy s odvozem hliníku. Učíme děti, aby třídily odpad
a pomáhaly šetřit životní prostředí, jak jen
mohou. Občas ale narážíme při likvidaci
odpadu na velké problémy a dohady s firZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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mami, které likvidaci a další zpracování
zajišťují. Od letošního roku nám v tomto
ohledu velmi pomohl místní závod Comax. Uzavřeli jsme dohodu o odvozu
a dalším zpracování hliníkového odpadu,
který děti do školy přináší. Součástí dohody jsou i exkurze dětí do provozů závodu.
Mezi nejlepší a nejpilnější sběrače hliníku
patří Ondra Malík z 8. ročníku.
V některých třídách probíhají za spolu
účasti školní psycholožky tzv. vrstevnické
programy. Pomáhají dětem se sociálními
a psychickými problémy začlenit se do kolektivu třídy a celému třídnímu kolektivu
pochopit potřeby a problémy jejich spolužáka.
Na začátku října navštívili první třídy
zástupci firmy Lego Kladno a Univerzity
J. E. Purkyně z Ústí nad Labem, aby dětem předvedli ukázkovou hodinu robotiky.
Kroužek robotiky pro nejmenší ostatně
začal pracovat od října ve Školním klubu.
Je o něj velký zájem. Aby škola mohla vyhovět všem zájemcům, jsou děti rozděleny do dvou skupin a budou se střídat po
čtrnácti dnech.
Šesté třídy absolvovaly v našem Městském muzeu výukové programy k předmětu dějepis s využitím exponátů a hmotných pramenů.
Třetí a šesté třídy absolvovaly od 1. 10.
do 5. 10. a od 8. 10. do 12. 10. pobyt
v ekocentru ČSOP Vlašim, kde se věnovaly ekologickým tématům hravou formou.
Výzva, nazvaná Program 6.1.F – Výzva
č.13/2017, kterou vyhlásilo Ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a jejíž
prioritou byla podpora environmentální
prevence, vzdělávání, výchovy a osvěty,
umožnila dětem zlepšit znalosti a dovedw w w. v e l v a r y. c z |
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nosti v environmentální oblasti
a v oblasti udržitelného rozvoje
prostřednictvím právě ozdravného pobytu. Naše škola dosáhla na podporu 112 000,- Kč.
Děti bydlely v bezprostřední
blízkosti záchranné stanice
pro hendikepované živočichy –
PARAZOO. ČSOP Vlašim má
své středisko umístěné v centru obce, která sama o sobě
překvapí nevšední atmosférou historického městečka se
zámkem a rozlehlým parkem
(doporučuji všem jako cíl rodinného výletu). Děti si vyzkoušely nepřeberné množství aktivit,
při kterých se seznamovaly
s provázaností přírody a životem člověka, s tím, jak se navzájem ovlivňují. Před očima
měly, a každý den nacházely,
spoustu důkazů, že člověk bez
přírody žít nemůže. Vyzkoušely
si spoustu praktických činností: odchyt drobných živočichů
z půdy, z vody, jejich pozorování a identifikaci podle klíčů,
hledání informací v terénu,
pozorování pomocí světelné
lupy, výrobu recyklovaného papíru, opracování dřeva nástroji,
výrobu jednoduché hračky…
k tomu krásné ubytování,
výborná strava, skvělí lektoři,
odborné zázemí. Chtěla bych
na tomto místě poděkovat
p. Zuzaně Kricnerové, která
ve svém volném čase nezištně
odjela s 1. skupinou jako zdravotnice a p. Pavle Francové,
která vykonávala také ve svém
volném čase a nezištně pomocný dozor. Je s podivem, že se
v dnešní době takoví lidé dají
objevit.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Tyto environmentální (ekologické) aktivity jsou v souladu s mezinárodní spoluprací, jež škola
v tomto školním roce začala
rozvíjet v rámci programů Erasmus (podrobně jsem o nich psala v minulém čísle zpravodaje).
První dětská delegace „ekoexpertů“ se připravuje na první
pracovní setkání a reprezentaci
naší školy v Portugalsku, kde
mimo jiné proběhne i prezentace
programu ve Vlašimi.
V rámci oslav 100. výročí založení Československé republiky
jsme přivítali ve škole delegaci z Francie ze spřáteleného města Montbert. V delegaci
přijeli i francouzští kolegové - učitelé, kteří se zúčastnili vyučovacích hodin v některých
našich třídách, prohlédli si školu a zúčastnili se programu u příležitosti oslav. Věříme,
že se jim u nás líbilo a pobyt se stal pro ně nevšedním zážitkem. Francouzští kolegové
nám nebyli úplně cizí, některé naše kolegyně se s nimi potkaly v minulých měsících
při svém pobytu na škole v Montbert. Další společné aktivity, včetně vzájemné výměny
pedagogů, byly při návštěvě dojednány.
Při zářijovém sběru papíru jsme shromáždili 9037 kg starého papíru a zachránili
jsme cca 153 stromů. Děkujeme za pomoc.
Za ZŠ Mgr. M. Červenková Foto: archiv školy
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CO S NÁDRŽÍ NA BUČINĚ?
Sobota 8. 12. od 20.30

K
host:

Restaurace Paris, Velvary

nVRZek
&

Ka livoda

Kapela Choroš

(VYROSTLÁ Z NEOČEKÁVANÉHO DÝCHÁNKU)

Navrdlí srdečně zvou na koncert:

Konvrzek & Kalivoda:

Jiřího KonVRZka

Svérázný hudebník a tvůrce hudebních

Doprovodný basista:

basistou Lukášem Kalivodou. Písně ze

Lukáš Kalivoda

Vstupné 100,-

							
Sotva nám nově
opravená bučinská
nádrž udělala radost tím, že se pěkně dopustila, a sotva jsme se natěšili
na společné sázení
stromů a rozmisťování laviček kolem,
začalo výpustní zařízení, takzvaný požerák, pomalu prokapávat, a spolu s tím začaly pomalu vyvěrat i naše pochybnosti o tom, zda je to správně. Na závěrečné schůzce před
kolaudací jsme se domluvili, že raději nádrž nezkolaudujeme
a necháme stav posoudit odborným vodohospodářem a soudním znalcem, aby zhodnotil, zda je vše uděláno správně a nehrozí nikde riziko. Chvíli potrvá, než se dozvíme,
co a jak, ale věřme, že se situace vyřeší a že na jaře si již budeme nové nádrže moci
užívat. Držme si palce! (rw)
Inzerce

nástrojů Jiří Konvrzek podporovaný

života v nadsázce dovedené až k absurditě,

v nichž se (ne)bojácně a (ne)stydatě objímá
blues i punk s šansonem, folkórem a třeba
i jazzem ...

Pořádají Natvrdlí o.s.

koncert se uskuteční
díky laskavé podpoře
města Velvar

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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foto: Martin Myslivec
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
  					

Jaroslav Líbal zakladatel LŠU Velvary
Školní rok už běží na plné obrátky, máme
plnou školu šikovných a talentovaných žáků.
Za sebou několik zdařilých akcí a usilovně
pracujeme na přípravě nadcházejících.
Tak nějak by se dalo ve zkratce shrnout
všechno, co jsme od začátku září prožili.
Když to vezmu podrobněji, připomenu, že
žáci ZUŠ zahráli na vernisážích v Městském muzeu a Galerii Tomáše Vosolsobě.
V Galerii T. Vosolsobě jsme ještě předtím
netradičně zahájili letošní výuku výtvarného oboru. Zahájili jsme ji návštěvou výstavy
doprovázené poutavým výkladem organizátora a jednoho z autorů vystavených děl,
pana Bareše. Pro naše starší žáky to bylo
jedinečné a velmi podnětné setkání s člověkem, který je vyzrálým umělcem. Zkrátka
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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s člověkem, který zná, umí a mladé generaci
má co sdělit.
Během října proběhlo víkendové soustředění Dětského pěveckého sboru Tolárek, který
se ve spolupráci s Velvarským pěveckým
spolkem intenzivně připravoval na společné vystoupení při příležitosti oslav založení
republiky.
Žáci tanečního oddělení strávili druhý říjnový víkend se studenty střední taneční školy
Duncan centrum z Prahy, kteří jim předváděli své umění a ledacos naše malé tanečníky přiučili. Už se těšíme na to, jak získané dovednosti přetaví do svého tanečního
projevu.
Do nové sezóny vstoupil také školní orchestr KMČ. Opět se nám po prázdninách sešel
v pozměněném složení, ale do nácviku se
pod vedením pana učitele Jana Buňaty pustili s vervou, tak aby stihli nacvičit program
na oslavy založení republiky, kde vystoupili
společně s pěveckým sborem pod vedením
pana učitele Vratislava Řezáče.
V neděli 7. října zahájil další sezónu našeho
,,Divadýlka bez opony“ Sváťa s jeho verzí
pohádky o Zlatovlásce.
V listopadu vás srdečně zveme na první
letošní koncert našich hudebníků a samozřejmě také na další pohádku do divadýlka.

vždy jen běžné každodenní záležitosti
jednotlivce. Velice často selhává i paměť
různých společenství. Jakmile zmizí pamětníci, pro něž byla věc samozřejmostí,
tak se najedno a zcela nenápadně vytratí
každá informace, kterou včas nepředali.
Může to být v kruhu rodinném, ale zrovna
tak i v rozměru celospolečenském.
Nebojte se, nechci se pouštět do nějakého velkého problému lidstva. Mě totiž trápí
něco jiného, pro ostatní svět zcela nepodstatného, něco s čím bychom si ještě mohli
poradit tady u nás ve Velvarech.
Od té doby, kdy jsem převzal Základní uměleckou školu, totiž hledám školní kroniku.
Určitě jsme ji měli, sám jsem ji několikrát
držel v ruce. Ale bohužel právě informaci
o tom, kde se nachází kronika, nám už pan
ředitel Jindřich Tichý nestačil sdělit.
A tak jsem se, po letech marného hledání, rozhodl obrátit se na Vás, velvarskou
veřejnost, s žádostí či spíše s prosbou
o pomoc při hledání historie Lidové školy
umění ve Velvarech. Doufám, že stále ještě bude dost pamětníků doby, kdy ve Velvarech začínala výuka v tehdejší ,,Lidové
škole umění“. Snad si pamětníci vzpomenou na jejího prvního ředitele Jaroslava Líbala a jeho kolegy, se kterými školu
zakládal a rozjížděl její činnost. Stejně
nám chybí informace o druhém řediteli

panu Fenclovi a jeho pedagogickém sboru.
Věřím, že se ještě nějací pamětníci z řad
jejich žáků najdou a poskytnou nám dobové
fotografie, programy koncertů nebo osobní
zážitky a vzpomínky, které pomohou složit
obraz toho zdánlivě ztraceného a zapomenutého období. Uvítáme každou informaci
o jménech a kvalifikaci jednotlivých učitelů,
o žácích, hudebních souborech působících
ve škole i jména jejích bývalých absolventů.
To vše nám je skryto zhruba do roku 1980.
Pokud máte doma nějaké dokumenty, fotografie nebo plakáty připomínající historii
Lidové školy umění ve Velvarech, velice nás
potěší, když nám je poskytnete. Uvítáme
každého pamětníka, který bude ochoten
podělit se s námi o své vzpomínky.
Protože při tom našem hraní, tančení
a malování jsme neustále v pohybu a musíme se věnovat dětem, směřujte, prosím, se svými informacemi a materiály
do Městského muzea ve Velvarech. Jsou
zde odborníci kvalifikovaní právě pro
takovou činnost a přislíbili nám svoji pomoc.
Za což jim budeme velice vděční. Jakož
i všem, kteří nám poskytnou cokoli zajímavého o historii velvarské Lidové školy umění
dnes nazývané Základní uměleckou školou
Velvary.
Za kolektiv ZUŠ Velvary
Oldřich Adelt

Inzerce

Zapomínání a hledání
Už je to na světě zařízeno tak, že občas
na něco zapomeneme. A bohužel to nejsou
w w w. v e l v a r y. c z |
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Petra Nachtmanová ve své autobiografické knize popisuje,
co vše může česká žena zažít v Karibiku, když se tam
rozhodne usadit.
Rychlá rozhodnutí patří k životu. Koupíte letenku na karibský
ostrov Curaçao a za několik hodin trávíte čas s mužem,
se kterým se vidíte úplně poprvé osobně. Brzy se stanete
ostrovankou. Omylem sníte leguána, rodíte v tropickém
podnebí, komár do vás napumpuje horečku dengue, leguáni
dupou na střeše, ještěrky lezou do koupelny, mravenci
rozežerou kuchyňskou linku, šlápnete bosou nohou
na stonožku, slunce z vás udělá připálenou pečínku. A mezitím
se díváte na poklidné moře, na zapadající slunce, na kotvící
lodě a na lidi, kteří nikam nespěchají. A už víte, proč má život
tolik pestrých barev.

Kamarádky ze školy Johana a Růža prožívají léta svého
zrání v idylické i problematické době mezi dvěma
válkami. Do tohoto období spisovatelka Táňa Kubátová
zasadila svůj nový román. Obě mladé ženy zakusí
lásky, radosti i bolesti, jaké život přináší bez ohledu
na dobu, do níž jsme se narodili.
Životní plány jedenadvacetilé Johany jsou pro dívku z roku
1926 trochu netypické. Chce být samostatná a nehodlá
se stát pouhou ozdobou nějakého muže. Brzy však zjistí,
že osud jí připravil jinou cestu...
Růžino hledání lásky je plné chyb a omylů a občas tak
trochu otřese pevným kamarádstvím obou někdejších
spolužaček.
Na pozadí jejich příběhů mezitím kráčí neúprosná historie.
Válka obě kamarádky rozdělí a ani jedna z nich netuší,
na jak dlouho.

BUDOU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PODEPISOVAT SVÉ NOVÉ KNIHY
SPISOVATELKY

A

Přijďte udělat radost sobě nebo svým blízkým
originálním knižním dárkem s autorským podpisem

Jako šestnáctiletá ho milovala, jenže on její existenci téměř
nebral na vědomí a po dvaceti letech ani nemá tušení, že ji
nevidí poprvé...
Dana je rozená optimistka a na nelehkou dobu před dvaceti lety
vzpomíná s úsměvem. Bylo jí tehdy šestnáct, právě se smiřovala
s tím, že nedostala šanci studovat svůj vysněný obor, a navíc
se až po uši zamilovala do souseda, který si jí sotva všiml.
Trápení dospívání je zapomenuto a dnes Dana žije přesně
podle svých představ.
Jenže co se stane, když se náhle objeví zákazník, pro něhož
je Dana cizí zajímavou ženou, zatímco ona v něm poznává svou
nešťastnou první lásku?
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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HASIČI MODERNIZOVALI UČEBNU A KLUBOVNU DÍKY PROGRAMOVÉ DOTACI MĚSTA
  									
Sbor dobrovolných hasičů
Velvary požádal začátkem
roku o programovou dotaci město Velvary, kterou mu
zastupitelstvo města schválilo,
i když v nižší částce. Účelem
žádosti bylo modernizovat učebnu jednotky
SDH v hasičské zbrojnici, kterou používá
pro školení a výcvik a dále modernizovat
vybavení dětské klubovny pro činnost
oddílu mladých hasičů.

Inzerce

Na výcvik jednotky dobrovolných hasičů
jsou kladeny stále vyšší požadavky. Je
zpracován plán odborné přípravy, který
se skládá z praktického výcviku a z teoretických znalostí. Výcvik v dýchací technice
absolvujeme v polygonu podniku Synthos
Kralupy, část odborného výcviku organizuje
i HZS Kladno.

Teoretický výcvik bude nyní probíhat v modernizované učebně v hasičské zbrojnici.
Byl zakoupen a instalován nový projektor,
plátno a rovněž byl zakoupen i přenosný
počítač s ozvučením. Učebna a zároveň
klubovna byly vybaveny novými židlemi.
Nový nábytek a to stoly byly zakoupeny
i do klubovny mladých hasičů neboť
využití dotace je zaměřeno i na práci spolků s mládeží. Klubovnu využívá i město
Velvary např. pro školení volebních komisí, svých pracovníků nebo i některé spolky
na území města pro schůzovní činnost.
Vynaložené náklady pokryla programová
dotace města ve výši 52 %, zbytek tj. 48 %
nákladů uhradil spolek SDH Velvary
ze svých prostředků a příspěvků.
Programová dotace města splnila svoje
zaměření a cíl, za což hasiči městu děkují.
Libor Šulc

w w w. v e l v a r y. c z |

37

Muzeum technických hraček

HRAČKY V DOBĚ PRVNÍ REPUBLIKY
Dětský svět pod vánočním stromečkem
2. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Děkanský dvůr, Třebízského náměstí, Velvary

a nejstarší kinematografy, modely parních strojů a starých automobilů,
dřevěné i kovové stavebnice, loutkové kočárky, pokojíčky pro panenky,
plyšové a textilní hračky, pohyblivé postavičky na klíček, vojáčci
s vojenskou technikou, plechové vláčky na pérový nebo elektrický pohon
a mnoho dalších hraček oblíbených v časech první republiky. Všechny
tyto hračky mohly děti najít pod vánočním stromečkem, který bude
postaven v měšťanském pokoji a osvětlen pomocí elektrických
vánočních svíček z počátku 20. století, z doby vynálezce Františka
Křižíka. Výstavu doplní prvorepublikové betlémy, vánoční ozdoby,
dekorativní formičky a vykrajovátka z lisovaného plechu na vánoční
cukroví i domácí čokoládu. Vystavené exponáty pocházejí
ze soukromých sbírek.
Mgr. Miroslav Smaha
Otevírací doba:
sobota, neděle a svátky od 10.00 do 17.00 hodin
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě
Komentované prohlídky:
1. adventní neděle 2. 12. 2018
2. adventní neděle 9. 12. 2018
3. adventní neděle 16. 12. 2018
vždy od 11.00 a 15.00 hodin

Vánoční výstava HRAČKY V DOBĚ PRVNÍ REPUBLIKY v Muzeu
technických hraček /expozice A – Děkanský dvůr/ u příležitosti národních
oslav 100 let od vzniku Československa představuje nejoblíbenější
hračky první poloviny minulého století. Návštěvníci tak uvidí unikátní
továrně vyráběné hračky od československých a světově proslulých
firem nejen z meziválečné éry, ale i z doby před vznikem republiky, za
protektorátu a z poválečného období. Výstava nabídne návštěvníkům
rozsáhlou sbírku historických mechanických hraček, které byly
zhotoveny často jako zmenšené modely vynálezů technického pokroku.
Některé z nich jsou poháněné hodinovým strojkem na klíček, jiné parním
strojem nebo elektromotorem. Nebudou chybět ani dětské promítačky
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Vstupné na výstavu:
děti (senioři, studenti) 30,-Kč
dospělí 60,-Kč
rodinné (2 dospělí a 1–4 děti) 140,-Kč
Informace:
Tel.: +420 723 955 871
muzeum.praha@centrum.cz
www.muzeum-technickych-hracek.cz
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LISTOPAD 2018

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

POZOR POZOR.. NOVĚ KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 19 - 21 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ!!

SHIATSU s Petrou
3. - 4. LISTOPADU
cena 750,- Kč

SHIATSU je druh terapie nebo masáže pocházející z Japonska,
při které se pracuje na energetických drahách těla
(meridiánech), které ovlivňují funkci a kondici jednotlivých
orgánů v těle. Prostřednictvím shiatsu se energie v těle
harmonizuje a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení
SHIATSU s Jaromírem imunity, zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
10. - 11. LISTOPADU
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
cena 750,- Kč
Hlaste se přímo terapeutům:
Petra Cempírková, Petra.Cempirkova@seznam.cz, 604 553 118
Jaromír Fatina, 773 511 979

CELOROČNÍ
KONSTELAČNÍ
PROGRAM
druhé setkání
24. LISTOPADU
10:00 - 18:00
CENA 1200,- Kč

V první části se bude odehrávat dvouhodinová astrologická
konstelace na vybrané téma jednoho z účastníků.
V druhé, delší části semináře, se budeme zabývat rozborem
proběhlé konstelace.
Snažíme se lépe sami sobě porozumět a účelněji si v životě
hledat cesty k vlastnímu pochopení a seberealizaci.
Každý z účastníků zde bude mít svůj prostor pro vlastní konstelaci
a intenzivní práci s ní.
Termíny setkávání budou 1 x měsíčně:
20. 10./ 24. 11./ 15. 12./ 26. 1. 2019/ 16. 2./ 30. 3. (nebo 31.3.)/
27. 4./ 25. 5./ 22. 6.
Vzhledem k tomu, že půjde o uzavřenou skupinu, neváhejte s
přihlášením přes webové stránky www.edugaia.cz.

ŠICÍ DÍLNA
25. LISTOPADU
14:00 - 18:00
CENA 180,- Kč

dětská mikina s kapucí, či softshellové kalhoty s pružným pasem.
Tentokrát ušijeme něco na chladnější dny pro naše dětičky.
K dispozici bude střihová předloha, střihový papír, overlock, jeden
šicí stroj. Vezměte si s sebou vlastní šicí stroj, nůžky na látku,
vlastní látku, špendlíky. Kapacita je omezená. Max. 6 lidí.
Prosím, hlaste se předem na tel.: 776 130 221, nebo
ivavojcikova@seznam.cz. Domluvíme detaily. Těším se na Vás
Ivana Vojcíková

VELKÁ VYHLÍDKA

NA RADOVIČI
           

		

Velvary mají novou vyhlídku. A jakou!
Je vcelku vysoká a prostorná, vejde se
na ni pohodlně více lidí, kteří zde mohou pěkně a v klidu posedět a kochat se
krásou kraje. Velká vyhlídka je usazena
vprostřed Radoviče na půl cesty mezi
malými, posedovitými vyhlídkami, které
už přes rok lákají výletníky a výhledůlačné kolemjdoucí. Vyhlídka vznikla dle
pečlivě promyšleného projektu architekta
Jana Červeného a velmi zručně a bytelně ji vyrobili pánové z velvarské firmy
Terius pana Heřmana. Polovinu prostředků na její realizaci jsme získali z dotačního
titulu Ministerstva zemědělství na budování míst odpočinku v krajině. Z vyhlídky jsou krásné výhledy nejen na město,
ale i na širý náš kraj, při dobré
viditelnosti je vidět nejen Středohoří,
ale i Ještěd a Luž. Přejeme pěkné výhledy,
a ať nám vyhlídka dlouho slouží! (rw)

ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY (termín 4. - 10. 3. 2019)
Hledáte program pro své děti ve věku 6 – 9 let na jarní prázdniny?
Máte příležitost je přihlásit na příměstský tábor v Kostce. Program bude připraven od
pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Cena 2000,- Kč (nezahrnuje obědy).
Více informací nebo přihlášky na: velvarskakostka@seznam.cz nebo 725 831 642
Tábor se uskuteční v případě dostatečného zájmu.
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Kategorie senior:
1. místo
= Josef junior:
Přibyl – ŠK Dopravní podnik Praha
Kategorie

Ve Velvarech se za jediný den odehrálo
rekordních 261 šachových partií.

1. místo = Matěj Beneš – Šachový klub Velvary

Kategorie hráč s R-ELO 1799 a nižší:
Kategorie
1. místo
= Pavel senior:
Bečvář – ŠO Praga Praha

1. místo = Josef Přibyl – ŠK Dopravní podnik Praha

Kategorie
Velvary/Slaný/Zlonice:
Kategorie
hráč s R-ELO 1799 a nižší:
1. místo
Jiří Vaněček
– SK–DDM
Slaný
1. =
místo
= Pavel Bečvář
ŠO Praga
Praha
Ano, letošní již pátý ročník šachového turnaje ‘‘Comax chess 2018 – Memoriál Dr. Karla
Treybala‘‘ ve Velvarech byl opravdu rekordní. Máme velkou radost, že turnaj ve Velvarech
se stává rok od roku oblíbenější. Již týden před konáním turnaje jsme museli zastavit
přihlašování hráčů, kvůli kapacitě školní jídelny, kde se turnaj každým rokem koná. Velký
zájem nás samozřejmě těší, ale i částečně svazuje do dalších ročníků.
I přes krásné počasí, které v neděli sedmého října panovalo, přijelo do Velvar rekordních
58 šachistů a šachistek, kteří obsadili 29 šachovnic a v devítikolovém turnaji v rapid-šachu
sehráli již zmíněných 261 šachových partií. Turnaj se vždy koná před začátkem nové
šachové sezóny. Šachisté si náš turnaj oblíbili a jezdí do Velvar rádi. Letos jsme sice
neměli zahraničního hráče, jako tomu bylo vloni, ale šachisté k nám míří z celé České
republiky. Např: Most, Horka nad Moravou, Jeseník, Sázava, Lovosice, zástupci několika
pražských oddílů a samozřejmě i okolní bližší města jako třeba Kladno, Slaný, Kralupy nad
Vltavou, Zlonice a plno dalších. Turnaje se zúčastnilo i šest hráčů ŠK Velvary. Turnaj je
otevřený pro všechny věkové kategorie a všechny výkonnostní kategorie. Rozdíl mezi
nejstarším a nejmladším hráčem činil neuvěřitelných osmdesát let. Turnaje se zúčastnila
jako nejmladší hráčka Michaela Vengrinová z Kolešovic která se narodila v roce 2010.
Nejstarší hráč, který si letos ve Velvarech zahrál, byl pan Milan Bartoň z šachového oddílu
Praga Praha, který se narodil v roce 1930.

Velvary/Slaný/Zlonice:
Tak to Kategorie
byl šachový
turnaj ve Velvarech. A co čeká v nejbližší době Šachový klub Velvary?
místo = Jiřídost.
Vaněček
SK DDM
Slaný sezóny 2018/2019 vstoupilo družstvo dospělých
Je toho1.poměrně
Do –nové
šachové
v neděli 21. 10. proti družstvu Nova Kladno. Děti z velvarského dětského oddílu mají již
Tak to byl šachový turnaj ve Velvarech. A co čeká v nejbližší době Šachový klub Velvary?
za sebou
dvapoměrně
dětské dost.
regionální
turnaje.
nový
ročníkvstoupilo
dětského
šachového
kroužku
Je toho
Do nové
šachovéZačal
sezóny
2018/2019
družstvo
dospělých
ve spolupráci
se
ZŠ
Velvary.
Náš
nejmladší
hráč
Patrik
Kohm
se
v
listopadu
zúčastní
v neděli 21. 10. proti družstvu Nova Kladno. Děti z velvarského dětského oddílu mají již
týdenního
turnaje
Čechturnaje.
mládeže
z něhož
se postupuje
nakroužku
Mistrovství
za sebou
dva‘‘Mistrovství
dětské regionální
Začal2018‘‘
nový ročník
dětského
šachového
spolupráci
ZŠ Velvary.
České ve
republiky.
Taksedržme
palce.Náš nejmladší hráč Patrik Kohm se v listopadu zúčastní
týdenního turnaje ‘‘Mistrovství Čech mládeže 2018‘‘ z něhož se postupuje na Mistrovství
České republiky. Tak držme palce.

S pozdravem a přáním krásného dne za:
S pozdravem a přáním krásného dne za:

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda
Výkonného
Výboru
ŠACHOVÝ KLUB
VELVARY
Neuman
Předseda Petr
Výkonného
Výboru
Petr Neuman

Inzerce

Pořádání šachového turnaje není snadný úkol a každý ročník začínáme připravovat již od
května daného roku. Chci tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách a na průběhu
turnaje podíleli. Také nesmím zapomenout na paní vedoucí školní jídelny Radku
Vosmíkovou a paní Dagmar Špalkovou, které se po celou dobu konání turnaje staraly, aby
všichni přítomní nestrádali žízní a hladem. Děkujeme!!! Takovýto turnaj nestojí jen úsilí lidí,
kteří se na takovém projektu podílejí, ale také nemalé finance. Děkujeme nejenom našim
partnerům, ale také městu Velvary, které tento turnaj podporuje v grantovém řízení města
spolkům. Velmi děkujeme!!! Turnaj se vydařil a přítomným se ve Velvarech líbilo. Pro mě,
jako ředitele turnaje, je velmi příjemné, když mě osloví několik přítomných s tím, že je to
bezva turnaj, v krásném prostředí a že se jim tu velmi líbí a příští rok přijedou určitě znovu.
Tahle skutečnost je pro mě tou největší zpětnou vazbou, která mi dodává energii do
dalších ročníků. Prvních třicet hráčů si odneslo drobnou věcnou pozornost. Poháry a ceny
pro vítěze jsme udělovali v pěti vedlejších kategoriích a v jedné hlavní kategorii.

Výsledky šachového turnaje Comax Chess 2018 – Memoriál Dr. Karla Treybala:
Celkové pořadí turnaje (hlavní kategorie)
1. místo = Jiří Hájek – ŠK Přeštice
2. místo = Petr Bakalář – Unichess Praha
3. místo = Josef Přibyl – ŠK Dopravní podnik Praha
Kategorie ženy:
1. místo = Monika Závůrková – TJ Kavalier Sázava
2. místo = Hana Sladká – Šachový klub Zlonice
3. místo = Jiřina Vávrová – Šachový klub Praha 4
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„Kopačky, opravdický kopačky!“
piští jedenáctiletý hubený kluk a tančí po klubovně Farní charity Roudnice nad
Labem, jásot provází poskoky do všech stran a objímáním kamarádů. „Přesně
takový, jaký jsem si napsal! Je to i správná velikost.“ Kamarád ho moc nevnímá,
protože právě bojuje s balicím papírem. Rozhlížím se po nazdobené místnosti, kde
zanedlouho proběhne tradiční charitní Vánoční večeře, ačkoliv je teprve týden před
svátky roku 2017. Děti vypadají vesele, snad docela spokojeně. Jedna drobounká
culíkatá slečna ale pláče. Nenápadně se motám s foťákem poblíž, abych si
vyslechla, co plačky sděluje pracovnici charity. (Že bychom popletli jméno?
Nepochopili přání?) Ta mě vzápětí uklidňuje: holčička je jen dojatá, konečně dostala
svoji vysněnou Barbie. Ne, nevadí jí, že nebyla fungl nová.

KrosMedical s.r.o. nabízí aktuální pozici:

Servisní technik elektrických skútrů, invalidních vozíků a dalších
zdravotnických prostředků
Náplní práce bude předprodejní příprava zboží, mechanické a drobné elektronické opravy, záruční
a pozáruční servis, udržování skladu.
Nabízíme:
• Stabilní zaměstnání v rozvíjející se společnosti, která je na trhu od roku 2008 a zabývá se prodejem
nových a použitých zdravotních pomůcek
• Úvazek na hlavní pracovní poměr
• Pracoviště: Velvary
• 5 týdnů dovolené
• Plat: 21 000 – 23 000 Kč hrubého

Pokud patříte k lidem, kteří chtějí podobným způsobem dětem udělat radost (a je vás
ve Veltrusích a okolí rok od roku víc!), budete mít letos opět příležitost. Dárky od vás
každoročně dostávají klienti kralupské a roudnické charity včetně obyvatelek
azylových domů a jejich potomků. Dětská přání jsou různá a děti rozhodně
neposuzují dárky podle toho, kolik stály nebo jestli jsou nové.
Podrobnosti se dozvíte po půlce října na stránkách RC Havránek
(havranek.dolnipovltavi.cz/) i na facebooku (www.facebook.com/RCHavranek/), dárky
se budou vybírat od začátku listopadu do neděle 9. 12. 2018 opět v infocentru
veltruského zámku (v budově vpravo od brány parku, Fr. Šafaříka 22) v jeho provozní
době. Darovat můžou jednotlivci, třídy, pracovní kolektivy (vloni se zapojily také děti
ze ZŠ Veltrusy i z kralupského gymnázia, pracovníci Městského úřadu Kralupy
i kralupských firem). Letos uvítáme i pomoc s propagací a balením dárků: můžete se
nám ozvat na adresu vanocnikrabice@gmail.com.
Katka Vitochová
Rodinné centrum Havránek Veltrusy

Očekáváme:
• Manuální zručnost
• Technickou zdatnost
• Fyzickou zdatnost
• Pečlivost
• Řidičský průkaz sk. B
• Schopnost pracovat v kolektivu, schopnost komunikace se zákazníky
• Pracovitost a spolehlivost
• Beztrestnost
• Zkušenosti s opravami elektromotorů výhodou, ne podmínkou
• Základní znalost AJ výhodou, ne podmínkou
Kontakt:
Tel: +420 775 761 619
info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
Adresa provozovny: Nádražní 728, Velvary
Otevírací doba: po-pá: 8-16:30
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Kronika

města Velvar

Část devatenáctá – o dění všelikém, jež naše
město zažilo v roce 1935
8. ledna Silnice kolem cukrovaru. Byla podána žádost okresu na předlažbu okresní silnice kolem cukrovaru a totéž žádaly sousední
obce a Řepařská jednota.
Žádosti o povolení ku stavbě. MUDr. František Srbek žádá o povolení k postavení vyhořelé stodoly u miletické silnice. V daném
případě se jedná o opravení požárem poškozených zdí a zřízení nové střechy. Povolení
bylo uděleno. Správa státních statků ve Zvoleněvsi žádá o povolení k vnitřní úpravě hostince čp. 217. Stavební komise doporučuje
uděliti povolení s tím, že ohražení pronajatého obecního pozemku bude podél položených obrub. Povolení bylo uděleno.
Sleva nájemného na polních plodinách pro
sucho. Okresní úřad v Kralupech n/Vlt. oznamuje, že pro zdejší město jest stanoven stupeň poškození suchem na polních plodinách
pro slevu nájemného 70%, takže sleva bude
činiti 30 % z nájemného.
8. února. Betonové roury na kanál do projektované odvodňovací strouhy na lukách pod
cukrovarem. Do právě projektované odvodňovací strouhy v lukách pod cukrovarem má
býti veden kanál z cement. rour o průměru
30 cm od okresní silnice. Kanál má sloužiti
k odvedení přívalové vody z částí ležících
po obou stranách dráhy. Délka kanálu jest
193 b. m. Vodní družstvo se dotazuje, zda
obec dodá pro tento kanál roury. Bylo usneseno roury dodati a vypsati na jejich dodání
ofertu.
Zapůjčení obecního parku. Okresní péče
o děti žádá o propůjčení parku k pořádání
dětského dne – na den 2. června t. r. D. T. J.
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žádá o propůjčení parku k pořádání veřejného cvičení na den 30. června t. r. Žádostem
bylo vyhověno.
Dávka z masa.- J. Sojovský v zastoupení
řezníků jednal o dávce z masa. Tato vzhledem ku zmenšené porážce nevynese rozpočtených 8.000,- Kč. Bylo usneseno, aby
p. starosta jednal s řezníky o paušálu dávky
z masa a snížil obnos asi na 5.000, Kč ročně. Dále si p. Sojovský stěžoval, že vzhledem k obtížnému čerpání vody, jest čistění
na jatkách nedostatečné. Bylo usneseno,
aby na jatky bylo dáno elektrické čerpadlo
s příslušnými rozvody.
Drátěné pletivo do kostelních oken.
Pan J. Čermák, kovář byl vyzván k dodání drátěných sítí do oken kostelů sv. Jiří
a sv. Barbory. Týž nabídl síť do okna kosela
sv. Jiří za 222.- Kč a do kostela sv. Barbory za
128.- Kč a jest proti nabídce p. Karla Vajdla
o 117.75 Kč levnější. zhotovení uvedených
sítí bylo zadáno p. Čermákovi za nabízený obnos s tím, že v něm jest i upevnění
do oken.
Dávka z karet pro rok 1935. Hostinští nabízejí dávku z karet v úhrnné částce 1.230.- Kč.
V minulém roce platili 1.500.- Kč. Jednotlivě nabízejí hostinští platiti dávku v následující výši: Šuster 255.- Kč, Paulus 200.- Kč,
Rosický 300.- Kč, Zelenková 70.- Kč,
Římsa 50,- Kč, Hanuš 90.- Kč, Kopenec
80,- Kč, Polívka 40.- Kč, Vácha 65,- Kč,
Novotný 60.- Kč a Hepner 20.- Kč. Nabízená
dávka v částce 1230.- Kč byla schválena.
21. února. Tábor lidu dne 1. května. Místní
org. strany soc. demokratické žádá o propůjčení náměstí pro tábor lidu na 1. května
t. r. Žádosti se vyhovuje.
Meliorace obecní louky. Starosta oznamuje, že na místě samém s některými členy
měst. rady stav louky prohlédli. Jedná
se o meliorování asi 21 korců luk. Z toho část
– as 10. korců nemá dostatečnou hloubku
pro uložení drenážních trubek, takže bude
nutno tyto – aby nezarůstaly obsypati
škvárou. Do schůze byl pozván předseda

družstva p. Jiří Schulman, který podal žádané vysvětlení. Náklad na melioraci z 1 korce
bude činiti as 600.- Kč mimo subvenci. U části, kde jest třeba zasypávati škvárou se zvýší
náklad o částku potřebnou na toto zasypání.
Hlavní svodnice od železničního mostu k vyústění kanálu od okresní silnice jest o 43 cm
– dno svodnice – vyšší než spodnější část
svodnice. Po tomto rozhovoru bylo usneseno:
Obec přistupuje na meliorování obecní louky.
Pokud se týče svodnice žádá aby tato provedena byla dle původního schváleného plánu,
jinak obec odmítá placení příspěvku na tuto
svodnici.
Schůze měst a obcí o zřízení obvodových
měšť. škol. Starosta oznamuje, že dne
28. února t. r. koná se v Lounech schůze
měst a obcí, na které bude jednáno o zřízení obvodových měšťanských škol a převzetí
IV. třídy do státní správy.- Bylo usneseno,
aby se zmíněné schůze zúčastnili v zastoupení zdejšího města I. nám. Alois Fiala
a radní Adolf Podivinský.
Protest proti živočišnému monopolu. Společenstvo řezníků a uzenářů v Kralupech n/Vlt.
žádá, aby městská rada protestovala proti
zavedení živočišného monopolu. Bylo usneseno podati protest.
Znovuzřízení studny na Radoviči. Josef
Jahoda, Velvary – Radovič, žádá jménem
radovičských občanů o znovuzřízení studny na Radoviči. Bylo usneseno, aby žadatel oznámil, kteří občané a jakým obnosem
by přispěli na znovuzřízení studny.
Oslava 85. narozenin pres. T. G. Masaryka. Jednota čsl. obce legionářské žádá,
aby k oslavě 85. narozenin pana presidenta
T. G. Masaryka, byl týž jmenován čestným
občanem města zdejšího. Bylo usneseno
jednomyslně navrhnouti zastupitelstvu jmenování p. presidenta T. G Masaryka čestným
občanem.
21. března. Schůze měst a obcí o zřízení
obvodových měšť. škol. Radní Vojt. Semler
a Ad. Podivinský, kteří zastupovali zdejší

město v Lounech na schůzi měst zdejší volební župy konané za účelem domáhání se
zřízení obvodovou měšť. škol a převzetí státem IV. roč. těchto škol oznamují, že schůze
byla četně navštívena a jednotlivými městy
bylo doloženo, jak velké obnosy jsou nuceny
na měšť. školy platiti pro žáky z obcí, jenž
na vydržování těchto škol ničím nepřispívají.
Některé vybírají od žáků z cizích obcí dobrovolné příspěvky a Slaný přijetí žáků vůbec
odmítá. Po debatě byla přijata jednomyslně
resoluce žádající, aby co nejdříve byly uzákoněny obvody měšť. škol a aby stát převzal
při IV. řočníku alespoň osobní náklad.
Oslava desetiletého trvání klubu A. F. K.
Velvary
A. F. K. žádá:
a/ za převzetí protektorátu městskou radou
při oslavě, kterou klub pořádá ve dnech
8., 9. a 10. června t. r. na oslavu desetiletého
trvání klubu.
b/ o udělení povolení k používání znaku města na klubových tiskopisech, sport. úborech
apod. – Bylo usneseno, že protektorát při
oslavě se přijímá s výhradou, že obec nehradí případný schodek vzniklý s oslavou. Znak
města se dovoluje užívati na tiskopisech
klubu do odvolání, avšak ne ničem jiném.
Prohloubení hlavní svodnice meliorační
pod cukrovarem. Starosta oznamuje, že dle
projektu hlavní svodnice odvodnění luk pod
cukrovarem v části od železničního mostu
v lukách jest projektována mělčí než v další
části o 63 cm.- Dr. Zelenka prohlásil, že je
možno tuto část prohloubiti o 65 cm, zaváže-li se obec, že bude hraditi větší náklad tímto prohloubením vzniklý. Tento náklad bude
činiti asi 6.000.- Kč a dr. Zelenka doufá, že
se na něj obdrží subvence 50 %. Toto pro-
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hloubení město velice potřebuje, aby mohla
býti odvedena z části za tratí a podél okresní silnice u nádraží po deštích se hromadící
voda.- Po rozhovoru bylo jednomyslně usneseno zavázati se ku hražení více nákladu na
prohloubení z předu uvedené části svodnice
a trvati na prohloubení. Dále žádá zemský
úřad, aby majitelé luk, kterými je uvedená
svodnice vedena dali písemně svůj souhlas,
že s uvedenou změnou projektu souhlasí
a svolují, aby při prohloubení více potřebná část asi 20 cm šířky byla zabrána. Dosud nedali povolení p. Paulus a pan děkan
v zastoupení děkanského obročí. Pan děkan
sděluje, že bez souhlasu nadřízených úřadů
nemůže dáti svůj souhlas, ale nenamítá nic
proti tomu, aby souhlas dal p. starosta jako
patronátní předseda. Bylo usneseno, aby
p. starosta působil na p. Pauluse, aby s uvedenou změnou souhlasil a potřebné prohlášení podepsal.
25. května se strhla nad okolím města průtrž
mračen s krupobitím.Sítě do oken kosela sv. Jiří. Fr. Čermák
oznamuje, že síť do okna sv. Jiří jest o 10 cm
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širší a o 60 cm delší, než jak mu bylo udáno
a proto tuto nemůže zhotoviti za nabízený obnos 222.- Kč a žádá 312.- Kč i s přiděláním.
Bylo usneseno žadateli vyhověti.
Odvodní kanál od okresní silnice do luk.
Na vyzvání podali nabídky: Alois Nedvěd
nabízí zhotovení s dodáním na místo 1. b. m.
rour 30 cm v prům. za 15.50 Kč, Jos.
Novotný nabízí 1. b. m. za 15.- Kč hotové
na skladě.- Po přečtení ofert bylo usneseno
zadati každému z oferujících polovinu rour
za 15.50 Kč l. b. m. s podmínkou, že roury
musí býti nově zhotoveny v poměru udaném
na vyzvání.29. května. Čsl. církev – zvonek na Pražsk.
bránu. Čsl. církev žádala o povolení k umístnění zvonu do věže Pražské brány. O žádosti bylo již rozhodnuto tak, že se zásadně uděluje povolení s podmínkou, že věž
brány bude prohlédnuta odborníkem, který
podá posudek, zda konstrukce věže umístění zvonu unese.- Věž v přítomnosti radního
p. Semlera prohlédl stavitel Černý a prohlásil, že zvonek lze na věži umístiti s podmínkou, že pro zavěšení tohoto bude

zřízeno samostatné trámoví zakotvené v základní vazbě /kříži/ věže. Vzhledem k tomuto
posudku bylo usneseno žádané povolení
uděliti s podmínkou, že čsl. církev veškeré
zařízení uhradí vlastním nákladem a toto
vždycky bude svým nákladem udržovati
v dobrém stavu a ku zvonění budou vždy
sjednávány jen osoby důvěryhodné, protože
na bráně jest umístěna část musea a městského archivu.
Komise na stavbu okresního chorobince.
V minulých dnech byla okresním úřadem
konána komise o stavbě okres. chorobince.- Starosta v zastoupení obce prohlásil, že
obec nemá žádných námitek ani připomínek.
Oprava oken v kostele sv. Jiří. Pan děkan
oznamuje, že v kostele sv. Jiří byla při vichřici poškozena okna. Některá barevná skla
docela vypadla. Při prohlídce bylo shledáno,
že mnohá okna mají stářím rozrušené olověné těsnění, jsou vypnuta a jest nebezpečí, že
by při vichřici mohla býti zcela zničena. Dal
v dohodě s panem starostou na tuto opravu rozpočet a sklenář Řehánek se nabízí
provésti opravu všech oken za 700.- Kč.
Po prozkoumání rozpočtu bylo usneseno
tuto práci p. Řehánkovi zadati.
Obecní chudobinec. V obecním chudobinci
dochází v poslední době k různým nepřístojnostem a tu se vyskytl návrh, aby byli
odděleně umístěni muži a ženy. Po rozhovoru bylo usneseno, muže umístit v kovárně
a ženy v obecním chudobinci.
Oprava na jatkách. Radní Frant. Dlouhý
oznamuje, že je na jatkách třeba opravit
okna v bytě jateckého a nátěry dveří a oken.
Bylo usneseno potřebné opraviti.Odvodní kanál od okresní silnice do luk.
Při poslední průtrži mračen se nahromadilo
u silnice k nádraží tolik vody, že byly vysloveny obavy, že kanál 30 cm v průměru pro
odvedení vody nestačí a bylo doporučováno, aby byl zřízen kanál z rour o průměru
50 cm. Městská rada se v důsledku
projevené obavy usnáší, aby bylo v psáno
nové ofertní řízení s tím, aby se zrušilo zadání dodávky rour 30 cm.

Zřízení rygólu v ulici za Šancí od domu pana
Anděla do potoka. Občané z Chržínské ulice se opětně domáhají zřízení rygólu v ulici
za šancí od domu pana Anděla do potoka.
Pan Schulman dal vypracovati návrh rygólu
mistru zaměstnanému při melioraci, a náklad
by činil 472.- Kč a vodní družstvo jest ochotno provésti tuto práci za tuto částku ve své
režii. Bylo usneseno rygól zříditi a zadati
jeho provedení za rozpočtený obnos vodnímu družstvu. Pan Schulman však musí dáti
revers, že se vzdává nároku na náhrady,
kdyby v důsledku zřízení rygólu byla přívalem jeho zeď poškozena.Účet ing. Kotrby za provedenou úpravu
a předlažbu Pražské ulice. Ing. Kotrba žádá
za ustanovení schůzky za účelem urovnání nedoplatku účtu za dlažbu a upozorňuje,
že jinak bude celý obnos vymáhati žalobou.
Bylo usneseno oznámiti p. ing. Kotrbovi,
že městská rada trvá na úpravě účtu tak, jak
mu bylo již dříve oznámeno.
Lávka k Podhornímu mlýnu. Starosta upozorňuje, že prkna na lávce přes potok jsou
shnilá a jest nutno je vyměniti. Dává však
v úvahu zda místo prken by nebylo lepší zříditi betonový kryt. Do příští schůze městské
rady podá p. starosta s Frant. Dlouhým návrh
jak by se překlad dal provésti.
A. F. K. klub Velvary žádá znovu o udělení
povolení k nosení odznaku města na dresech při zápasech. Vysvětlují, že znak by byl
na dresy pouze připínán a všit a jeho poškození je tím vyloučeno. Bylo usneseno žádosti
nevyhověti.11. června. Padaly kroupy velikosti holubích
vajec. Nejvíce byly postiženy katastry: Velká Bučina a Velvary. Byla značně poškozena úroda a odplavena ornice. V bouři byla
zaplavena přívalem vody Chržínská ulice
a voda vnikla do mnoha domů. Mimo tyto
přívaly nepršelo celý rok. Tím byla zaviněna
velká neúroda. Nezaměstnanost dostoupila
již značných rozměrů. Toho roku projel městem několikrát president T. G. M.
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14. června. Úmrtí II. nám. p. Smolíka.
Starosta zahájiv schůzi městské rady,
vzpomíná zemřelého II. náměstka p. Smolíka, dlouholetého samosprávního pracovníka, člena zastupitelstva a městské rady, který se vždy pilně účastnil všech jednání a dle
svých nejlepších sil pracoval ve prospěch
města, za čež mu bude povždy zachována
čestná vzpomínka. Přítomní vyslechli v stoje
tuto posmrtnou vzpomínku a vzdali tak čest
památce zesnulého.Zadání dodávky rour na kanál od okres.
silnice proti nádraží do luk. Al. Nedvěd
nabízí dodání betonových rour 1. b. m. za
42,50 Kč, Jos. Novotný 1 b. m. za 42.- Kč.
Jos. Novotný neuvádí v ofertě, že roury
budou udělány dle podmínek ve vyzvání
k nabídce uvedených. Bylo usneseno zadati každému z oferujících 100 b. m. rour
za 42,50 Kč běž. m. s podmínkou, že Jos.
Novotný doplní nabídku prohlášením, že
roury budou zhotoveny přesně dle podmínek daných ve vyzvání, a kdyby tak neučinil,
pak veškeré roury zadati. Al. Nedvědovi.
Nabídka betonových desek na lávku k Podhornímu mlýnu. Alois Nedvěd nabízí dodání
betonových desek, řádně železem armovaných 8 cm. silných s položením a zabezpečením proti vysunutí desek – se vším za
387.- K. Lávka jest 12,20 m dlouhá. Bylo
usneseno zadati Al. Nedvědovi za nabízený
obnos dodání a položení desek.Zadání úpravy místností na jatkách. Ferdinand Pařízek podal nabídku na úpravu
místností na jatkách pro ukládání do Velvar
přivezeného masa. Tuto úpravu provede za
810,50 Kč. Za tuto částku mu byla úprava
zadána.Starý okresní chorobinec. Okresní zastupitelstvo se usneslo nabídnouti obci dům
– starý chorobinec za 100.000,- Kč. Po rozhovoru bylo konstatováno, že obec nemá na
zakoupení tohoto domu potřebného obnosu,
a že z výnosu nájemného kdyby byl dům ve
správě obce,- nelze očekávati, že by se kryl
náklad na úrok a udržování domu, bylo usneZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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seno nedoporučiti koupi tohoto domu a předložiti tento návrh finanční komisi k vyjádření.Úprava Chržínské ulice. Rozpočet a návrh
na úpravu Chržínské ulice byl v roce 1932
sdělán na úpravu i části Náměstí /byla již/
až k rohu domu p. Jelena. Část úpravy na
náměstí byla již provedena a jest proto třeba předělati rozpočet jen pro zbylou část
ulice Chržínské. Dále má dle návrhu dojíti ku zvýšení chodníku a ulice mezi domy
p. Kouckého a p. Petříka as o 19 cm, což
bude vzhledem ku stavům těchto domů sotva možné a bude třeba návrh v tomto směru
opraviti.- Bylo usneseno přepracování zadati
stavit. Benešovi. K zadání byl zplnomocněn
p. starosta. - Stavitel Beneš nechť návrh na
samém místě vytyčí a naznačí navrhovanou
výši chodníků na domech a městská rada
shlédne návrh na místě samém a rozhodne
o jeho případné změně.Žádosti o povolení ku stavbě. Václav Kříž,
majitel domu čp. 297 žádá o povolení ku přístavbě domu – jedné světnice – dle předložených plánů. Bylo usneseno, žádané povolení
uděliti. Josef Kraus, majitel školek a domu
čp. 289 žádá o povolení ku přístavbě dle
předložených plánů. Povolení bylo uděleno.Oslava M. J. Husi. Řed. Bureš z usnesení
okresní osvětové komise oznámil, že se tato
komise usnesla pořádati oslavu. M. J. Husi
a žádá, aby městská rada se k této oslavě
připojila a výlohy vzniklé při pořádání zaplatila. Bylo usneseno žádosti vyhověti. Obec
zaplatí výlohy spojené s oslavou.
Hadice pro hasičský sbor. Radní Antonín
Podivínský oznamuje, že sbor dobrovolných
hasičů potřebuje nutně 200 m hadice a protože nemá potřebné hotovosti, žádá, aby
obec přispěla sboru aspoň 1.000.- Kč. Radní
Frant. Dlouhý oznamuje, že tato částka by
nestačila a žádá, aby obec 200 m hadice
zakoupila. Bylo usneseno zakoupiti 200 m
hadic pro sbor potřebných na účet města.V listopadu byla provedena kanalizace
a nová dlažba v Chržísnké ulici nákladem
110.000.- Kč. Potřebovala to, proto byla
vydlážděna první.-

Dne 14. prosince se
vzdal svého úřadu první
president Čsl. republiky.
T. G. Masaryk pro nemoc a stáří.
Dne 18. prosince byl na
jeho radu zvolen presidentem dosavadní ministr zahraničí Dr. Eduard Beneš, 340 ze 400
hlasů odevzdaných při
volbě ve Vladislavském
sále. Agrární kandidát
Dr. Němec z pražské
university odvolal svou
kandidaturu a dostal
pouze 24 hlasy nár.
dem.- I Maďaři a komuniské volili Dr. Beneše.
Henleinovci pak odvedli
prázdné lístky.
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

Inzerce

Nabídka hrobky ve Velvarech
Přenechám hrobku na hřbitově ve Velvarech. Nájem hrobového místa
č. 167 je platný do roku 2034. Deska se jmény zemřelých je vyměnitelná.
Cena 2500,-Kč.
Kontaktní e-mail: ok1dmp@mybox.cz
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ČTENÁŘI ZPRAVODAJE CHVÁLÍ
  					

					

Při čtení zářijového Zpravodaje jsem se zamyslela, koho bych z Velvar ráda pochválila.
Okamžitě mi vyvstala jedna osoba, kterou znám, a která si to určitě zaslouží. Je jí už přes
8O let a je známa svou láskou ke zvířátkům, kytičkám, přírodě. Co už se obětavě postarala o nemocná či špatně opečovávaná zvířata a poraněné ptáky. Sledovala po léta výskyt
dravců v našem okolí, a zrovna tak vzácné zdejší rostlinky. Má dar rozpoznat, kde je třeba
pomoci, a kde je třeba co zlepšit. Vážím si jí, že i přes zdravotní potíže úměrné věku, je stále
taková. Proto když pochvala, tak zde je namístě. Je to paní Hana Koberová.
E. Linksfeilerová

Zpravodaj děkuje paní Olze Jandoušové za pohotové stisknutí spouště fotoaparátu.
V úterý 16. října přeletěl nad naším městem horkovzdušný balón a paní Jandoušová
ho nejen vyfotila, ale několik snímků poslala i na adresu redakce Zpravodaje z Velvarska.
Její snímek proto zdobí titulní stranu tohoto vydání.
Inzerce

STŘEDA 21. 11.

8.00 – 16.00

ČTVRTEK 22. 11.

8.00 – 16.00

Letos nemusíte objednávat knižní dárky po internetu,
ani pro ně jezdit do velkých prodejen. Přijďte si v klidu vybrat
do velvarské městské knihovny. Těšíme se na Vás.
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KŘÍŽOVKA
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

Miroslav Horníček
(10. 11. 1918 – 15. 2. 2003):
„Moudrost nepřichází vždy
s věkem. Někdy… viz tajenka.“

ZÁMOŽNÝ

M

STÁLICE

H

ÚČES

M

POSKAKOVAT

H

CÍLITI

M

ALUMINIUM

H

MAČKAT

M

PRVEK ŘEČI

H

Oprava
V úvodní části článku Osobnosti čs. legií a vzniku Československa ve Zpravodaji

BRUČOUN

M

V úvodní
části
článkunikoliv
Osobnosti
čs. legiíseapanu
vzniku
Československa
Jmenuje
se František,
Václav. Omlouvám
Frolíkovi
i čtenářům.
ve Zpravodaji č. 10/2018 jsem uvedla chybně křestní jméno autora
Jitka Kůrková
výstavy pana Frolíka. Jmenuje se František, nikoliv Václav. Omlouvám
se panu Frolíkovi i čtenářům.

STRÁŽ

H

TALISMAN

M

ČESKÝ MECENÁŠ VĚDY A UMĚNÍ

H

OKAMŽIK

M

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

Oprava

č. 10/2018 jsem uvedla chybně křestní jméno autora výstavy pana Frolíka.
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Uzávěrka pro přijímání příspěvků: do 20. dne každého měsíce

Vyluštění z říjnového čísla:

Křížovku na listopad připravila: L. Štýbrová

Michal Viewegh – kniha Na dvou židlích, fejeton Náhlé prozření milovníka bifteků:
„Nepopírám, že většinu takzvaných hospodářských zvířat na této planetě čeká poměrně krutý
osud – ale to nás lidi koneckonců taky, což mě v otázce pojídání masa zbavuje…
PŘÍLIŠNÝCH SKRUPULÍ.“
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