Jubilea

Dne 21. dubna 2007 oslavila 80. narozeniny
paní VĚRA PROCHÁZKOVÁ
z Velvar.
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přejí
Věra Kleinová, syn Roman Klein a rodina Valíkova

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

Dne 23. května 2007 oslaví 80 let
paní VLASTA PRŮŠOVÁ
z Velvar.
K tomuto výročí jí přejí všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti
manžel Vladimír
syn Vladislav s rodinou
a snacha Libuše s rodinou

Dne 2. května 2007 oslavila
60. narozeniny
paní ALENA CHLOUBOVÁ
z Miletic.
Vše nejlepší do dalších let, mnoho zdraví a štěstí
přeje manžel Václav
a dcery
Alena s Milanem
Vendula s Oldou
Eva s Pepou
a vnoučata
Milan, Roman, Tomáš, Aneta, Adam, Pepa, Vojta

Všem oslavencům blahopřejeme

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti ve městě v průběhu března a dubna letošního
roku.
Již v minulé zprávě jsem Vás informovala o tom, že dne 26. 2. 2007 provedla specializovaná
firma bezplatné měření rychlosti na třech místech ve městě. Výsledky jsou alarmující: V ulici
Za Roudnickou branou překročilo v době od 9:34 do 10:01 hodin povolenou rychlost v obou
směrech celkem 43 vozidel ze 105 projíždějících, což je 41 %. V Chržínské ulici překročilo v
době od 10:26 do 10:57 hodin povolenou rychlost v obou směrech celkem 40 vozidel z 87
projíždějících, což je 46 % a v ulici Karla Krohna v době od 11:20 do 11:48 hodin překročilo
povolenou rychlost v obou směrech celkem 13 vozidel ze 69 projíždějících, což je 19 %.
Menší podíl „hříšníků“ na tomto stanovišti ve srovnání s ostatními stanovišti je dán tím, že
radar byl umístěn v blízkosti Pražské brány, kde musí všichni řidiči brzdit. Toto měření bylo
pouze informativní, k vybírání pokut nemá město pravomoc.
Počátkem dubna byla provedena oprava povrchů v ulici Na Brčkově, kde v loňském roce
vznikla havárie na kanalizačním řadu. Ještě nás čeká oprava komunikace v ulici Petra
Bezruče, tato oprava je také vyvolána loňskou havárií kanalizačního řadu. V obou případech
je investorem město, tyto opravy si vyžádají vynaložení přibližně poloviny letošního rozpočtu
na komunikace. Opravu komunikace v Tyršově ulici provede v jarních měsících firma, která
prováděla rekonstrukci nízkotlakého plynovodu, investorem je Středočeská plynárenská a. s.
Na základě požadavku rady vypracoval odbor správy majetku přehled komunikací, u kterých
je třeba provést rekonstrukci nebo opravu. Tento přehled bude podkladem pro systematickou
údržbu ulic a chodníků v městě.
Finanční úřad ve Slaném nám nabídl stejně jako loni službu pro občany – příjem přiznání k
dani z příjmů fyzických osob a pomoc při vyplnění přiznání. Ve dnech 14. a 21. března byly v
přízemí radnice přítomny dvě pracovnice finančního úřadu, nabídnutou pomoc v obou dnech
využilo asi 160 lidí. Tato služba se setkala s kladným ohlasem, ředitel Finančního úřadu
přislíbil spolupráci i v příštím roce.
Koncem března jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj požádali o dotaci ve výši 500 tis. Kč z
Programu obnovy venkova na vybudování skate parku. O tom, zda bude či nebude dotace
přidělena, se dozvíme v průběhu května 2007. K vybudování skate parku v části bývalého
dětského hřiště v blízkosti mateřské školy přistoupíme však pouze v případě, že nám bude
dotace přidělena. V opačném případě tuto akci odložíme, protože v rozpočtu na rok 2007 na
financování celé akce není dostatek finančních prostředků.
V listopadu 2006 jsme požádali o dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje.
Požadovali jsme dotaci ve výši 350 tis. Kč na vybudování dětského hřiště, takže částka 50 tis.
Kč, kterou jsme dostali, náš záměr zcela nepokryje. Protože na dofinancování nejsou v
rozpočtu města na rok 2007 finanční prostředky, zrealizujeme hřiště v menším rozsahu.
V březnu proběhlo výběrové řízení na projektanta na vybudování kulturně-sportovního centra
rekonstrukcí a dostavbou budovy bývalého kina, sokolovny a hřiště. Ze tří nabídek byl vybrán
Ing. arch. Michal Bartošek, zpracovatel územního plánu města Velvary. Konzultovali jsme náš
záměr na úřadu regionální rady, podle sdělení pracovníků úřadu má takovéto komplexní
řešení naději uspět při žádosti o dotaci.
Ve stejné době proběhlo také výběrové řízení na dodavatele komunitního plánu sociálních
služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích, byl vybrán Ing. Lubor Tvrdý, firma PROCES
– Centrum pro rozvoj obcí a regionů. Komunitní plán sociálních služeb je zaměřen
především na tyto skupiny občanů: děti a mládež, seniory, občany v sociální krizi a nouzi a
občany společensky nepřizpůsobivé. Práce na vytvoření plánu již byly zahájeny, první

schůzka starostů obcí, které jsou do projektu zapojeny, proběhla dne 18. dubna 2007. Dne 14.
května od 16:00 hodin se bude v Městském muzeu ve Velvarech konat setkání s veřejností, na
tomto setkání seznámí dodavatel komunitního plánu občany Velvar a okolních obcí s cílem
plánu a procesem jeho sestavení. Byli bychom velmi rádi, kdyby se tohoto setkání zúčastnili
zejména občané, kteří patří do některé z výše uvedených skupin.
V současné době probíhá příprava strategického plánu rozvoje města. Vás, všechny občany
města, zvu na setkání s představiteli města a zpracovatelem strategického plánu, toto setkání
se bude konat v úterý 15. května v 18:00 hodin v sále Městského muzea ve Velvarech. Vaše
aktivní účast při přípravě strategie rozvoje je velmi vítaná, všichni máte možnost vyslovit své
představy o dalším rozvoji města. Ve druhé polovině května budou někteří z Vás osloveni se
žádostí o vyplnění dotazníku, který má zmapovat potřeby občanů města a bude důležitým
podkladem pro sestavení strategického plánu rozvoje města. Věnujte prosím vyplnění
dotazníku náležitou pozornost.
V těchto měsících se také zabýváme přípravou oslav 525. výročí povýšení Velvar na město.
Termín oslav byl stanoven na sobotu 26. května a neděli 27. května. Na přípravě se aktivně
podílí řada lidí, celý program bude zajištěn „z vlastních zdrojů“. Podrobný program oslav
najdete na jiném místě v tomto čísle Zpravodaje.
Abychom zlepšili informovanost občanů, připravujeme využití programu, který umožňuje
zasílání krátkých textových zpráv registrovaným uživatelům. Program by mohl být
alternativou městského rozhlasu zejména v místních částech, kde městský rozhlas není
zaveden (Ješín, Nové Uhy, Malá Bučina, Radovič). Zkušební provoz, do kterého byli
zapojeni zastupitelé a pracovníci radnice, jsme vyhodnotili a rozhodli jsme se, že občanům
tuto službu nabídneme. I na webových stránkách, kde probíhala anketa, se většina občanů
vyjádřila pro zavedení služby. Řada občanů dojíždí za zaměstnáním do jiných měst a
informace z městského rozhlasu, jehož prostřednictvím občany dvakrát denně informujeme,
tak nemá šanci získat. O zavedení služby Vás budeme podrobně informovat v příštím čísle
Zpravodaje.
V rozpočtu města na rok 2007 vyčlenilo zastupitelstvo částku Kč 150 000,-- na granty pro
občanská sdružení, kluby, sportovní oddíly apod. Rada projednala a schválila zásady
grantového řízení a grantové řízení vyhlásila. Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách
města.
Středočeský kraj vyzval obce, aby projekty, na něž budou žádat o dotace z fondů EU,
přihlásily do databáze. Přihlásili jsme tyto projekty: Kulturně-sportovní centrum, výstavbu
vodovodu v místních částech Velká Bučina a Ješín a výstavbu kanalizace v Malovarské ulici.
Občané města si již zvykli na to, že dvakrát ročně jsou vyváženy nebezpečné a
velkoobjemové odpady. Ráda bych poděkovala všem, kteří odpady ze svých domácností
likvidují předepsaným způsobem. Při sběru nebezpečných odpadů, který proběhl dne 24.
března 2007, bylo z našeho města odvezeno a řádně zlikvidováno celkem 6 232 kg
nebezpečných odpadů, zejména lednic, televizorů, barev, pneumatik, elektronických zařízení
a akumulátorů. Při sběru velkoobjemového odpadu, který probíhal svozem od jednotlivých
domů, bylo odvezeno téměř 14 tun a Sbor dobrovolných hasičů sebral cca 10 tun kovového
šrotu Další sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne na podzim. Prosím Vás,
vážení občané, abyste si pozorně přečetli letáky, které před sběrem odpadů obdržíte do svých
schránek, a připravili odpady ze svých domácností dle pokynů v určené dny. Technická četa
města musela totiž v mnohých případech sebrat nebezpečné odpady, které občané připravili o
týden později na sběr velkoobjemových odpadů. Protože se každý druh odpadů likviduje
jiným způsobem, nelze je mísit.

Dovolte mi také, abych apelovala na ty, kteří dosud nepochopili, že všechny odpady se dají
likvidovat legálním způsobem, a neustále vytvářejí tzv. černé skládky. Město na likvidaci
těchto černých skládek vynakládá značné finanční prostředky, které by mohly být věnovány
na jiný účel.
Děkuji všem, kteří ukázněně třídí odpady a ukládají je do příslušných kontejnerů, které jsou
rozmístěny po celém městě i v místních částech. Nejen že tyto využitelné odpady nekončí na
skládce nebo ve spalovně, ale ještě za tyto tříděné odpady dostává město úhrady od Ekokomu. Těší nás, že tato úhrada je rok od roku vyšší. V roce 2004 jsme do rozpočtu města
dostali 98 tis. Kč, v roce 2005 činila úhrada 157 tis. Kč a v roce 2006 dokonce 226 tis. Kč.
Ačkoliv je po celém městě rozmístěno dostatek kontejnerů na plast, stává se, že jsou zejména
v letních měsících přeplněné. Prosím Vás, abyste do kontejnerů ukládali plastové láhve
sešlápnuté.
Vážení občané, připomínám, že do 30. května se přijímají žádosti o půjčky z fondu rozvoje
bydlení, více informací naleznete na úřední desce, případně se můžete přijít informovat
osobně na městský úřad k vedoucí hospodářsko-správního odboru Ing. Chejnovské.
Občanské sdružení Natvrdlí uspořádalo o velikonočním pondělí v areálu Malovarského
rybníka soutěžní odpoledne pro děti „Velikonoce natvrdo“. Odpoledne se vydařilo a soutěžící
i jejich rodiče se již těší na další akce tohoto sdružení. Také filmový klub občanského sdružení
Natvrdlý biograf si již našel své příznivce.
Dne 17. dubna byla slavnostně otevřena v přízemí domu čp. 47 v Chržínské ulici klubovna
rodičovského klubu Vajíčko, který je součástí občanského sdružení Natvrdlí. Představitelky
klubu z neútulného prostoru v přízemí domu vytvořily příjemné místo pro setkávání maminek
a dětí. Věřím, že se jim bude i nadále dařit.
Pracovníci městského muzea a městské knihovny uspořádali několik zdařilých kulturních
akcí, které oživily život v našem městě: první ze série koncertů v rámci cyklu Dvořákovy
Velvary, beseda se spisovatelem a knihkupcem Vratislavem Ebrem, recitační soutěž pro děti
Velvarský tolar, výstavy a akce zejména pro děti.
V letošním roce ozdobí okna naší krásné budovy radnice květiny. Doufám, že se rozkvetlá
okna stanou pro některé z Vás inspirací.
Ve Velvarech dne 27. dubna 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů ( zákon o obcích )
vyhlašuje záměr
pronájmu nebytových prostor v Pražské ul. ve Velvarech čp.59
(bývalé papírnictví, hračky)
prodejna 48,6 m2, sklad nebo jiné využití 23,6 m2 – pronájem pouze vcelku
(pouze základní sociální vybavení)
k dispozici od 15.7.2007.
(uveřejněno po úředním vyvěšení)

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích
V současné době při realizaci sociálních služeb je kladen stále větší důraz na názor občanů.
Metoda, která toto má zabezpečit, je komunitní plánování. Snahou je, aby služby v sociální
oblasti na jedné straně odpovídaly co nejlépe požadavkům občanů a na druhé straně
možnostem poskytovatelů těchto služeb. Komunitní plán sociálních služeb je zaměřen
především na děti a mládež, seniory, občany v sociální krizi a nouzi a občany společensky
nepřizpůsobivé. Připravovaný plán je dlouhodobým dokumentem na léta 2008 až 2011.

Tabulka 1: Seznam obcí, pro které je komunitní plán vytvářen
Obec
Černuc
Hospozín
Chržín
Kamenný Most
Uhy
Hobšovice
Neuměřice
Poštovice
Kmetiněves
Velvary
Sazená
Loucká

Míra
Uchazeči nezaměstnanosti
50
12%
29
11%
9
9%
16
8%
16
8%
12
8%
14
7%
7
7%
10
7%
88
6%
6
5%
3
4%

Zdroj: ÚP Kladno
Pozn.: Data jsou aktuální k 31. březnu 2007

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na první veřejné setkání k zahájení komunitního plánování,
kam budou pozváni jak zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci zúčastněných obcí,
tak i uživatelé sociálních služeb a široká veřejnost. Na této schůzce bude ustanovena pracovní
skupina, která bude připravovat komunitní plán. Datum setkání je 14. května 2007 v 16:00
hodin v prostorách Městského muzea ve Velvarech.

Ing. Lubor Tvrdý
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů

Co je strategický plán rozvoje obce?
Strategický plán rozvoje obce je základním dokumentem pro ekonomický a sociální rozvoj
území. Slouží ke stanovení cílů a potřeb obce a příslušných finančních zdrojů pro jejich
realizaci. Je to dokument vytvořený se znalostí místních podmínek a s porozuměním
konkrétním potřebám obce. Při jeho sestavování se využívá celé řady postupů včetně
dotazníkového průzkumu názorů občanů, kteří se tak mohou vyjádřit a tedy zapojit do tvorby
Strategického plánu. Stanovené cíle tak mohou být konkrétní, jasné a ušité na míru dané
obci. Umožňuje tím zastupitelstvu v dlouhodobém horizontu vidět a naplňovat vizi rozvoje
obce podepřenou o potřeby a přání občanů.
Strategický plán se může dotýkat celé řady oblastí. Většinou se zaměřuje na problémy v
oblasti rozvoje obce jako je zlepšování vybavení infrastrukturou a zajištění dopravní
obslužnosti, rozvoj občanské vybavenosti nebo provádění pozemkových úprav. Ale také se
věnuje rozvoji podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí, rozvoji cestovního ruchu,
tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury včetně památkové péče nebo
opatřeními k ochraně životního prostředí.
Aby byl zajištěn dlouhodobý rozvoj obce, strategický plán se vypracovává většinou na dobu
10 až 15 let, což je období přesahující příslušné volební období. Proto je zcela nezbytné, aby
byl strategický plán přijat na základě dohody všech politických stran a dalších aktérů v obci.
Zásadní otázkou strategického plánu jsou finance. Ty jsou samozřejmě nezbytné pro realizaci
vybraných cílů. Jejich nejčastějším zdrojem je vyčlenění prostředků z obecního rozpočtu
s napojením na zdroje kraje, ČR a EU.
Můžeme tedy říct, že strategický plán je velmi potřebný při plánování dlouhodobého rozvoje
a směřování obce a navíc zprůhledňuje sestavování rozpočtu obce a plánování jednotlivých
projektů v plánu rozvoje.
Ing. Lubor Tvrdý
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů

Vážení občané,
pokud se chcete aktivně podílet na vypracování strategického plánu rozvoje města, zvu Vás
na setkání občanů s vedením města a se zpracovatelem strategického plánu. Toto setkání se
uskuteční v úterý 15. května v 18:00 hodin v sále Městského muzea ve Velvarech.
Ing. Jitka Linhartová

Upozornění

Složenky na úhradu daně z nemovitosti jsou k vyzvednutí na MěÚ Velvary
– I. patro (evidence obyvatel).
Splatnost této daně je 31.05. 2007, pokud není FÚ Slaný stanoveno jinak.

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
______________________________________________________
Město Velvary zastoupené starostkou Ing. Jitkou Linhartovou vyhlašuje grantové řízení pro
rok 2007.
Podmínky, které musí žadatel splnit:
•žádost musí být podána na předepsaném formuláři
•termín podání žádosti: 31. 5. 2007
•o přidělení prostředků rozhodne rada města do 30. 6. 2007
•žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě
Velvary (vyloučeny jsou podnikatelské subjekty a fyzické osoby)
•projekt má veřejně prospěšný charakter
•přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na určitý projekt a nesmějí být použity
na jiný účel
•přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány, vyúčtování bude
provedeno a zasláno radě města do 31. 12. 2007
•město Velvary zajistí kontrolu použití přidělených prostředků
•na přidělení prostředků není právní nárok

Ve Velvarech dne 3. dubna 2007
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Velvary na rok 2007
Název projektu
Žadatel

Název žadatele
Adresa
Telefon
e-mail
IČ
Číslo účtu
Jméno oprávněné osoby

Financování projektu

Náklady projektu celkem
Vlastní zdroje
Požadovaná dotace

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Ve Velvarech dne …............. 2007

…..................................................
podpis oprávněné osoby

Povinné přílohy
1. Vlastní projekt (popis projektu, cíl projektu, přínos pro město)
2. Harmonogram projektu
3. Podrobný rozpočet projektu

Město Velvary
náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, IČ 00235105

Půjčky z fondu rozvoje bydlení na rok 2007
Městské zastupitelstvo ve Velvarech ve smyslu obecně závazné vyhlášky Obce Velvary o
vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary
a obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce
Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
obce Velvary ze dne 18.5. 2000, která nabyla účinnosti dne 3.6. 2000, vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ k poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" pro rok 2007.
Půjčka je určena majitelům soukromých domů a bytů ke zlepšení úrovně bydlení,
úročena je 4-5 %, splatnost půjčky je až 3 roky. Podrobnosti najdete na formuláři
žádosti o půjčku, kterou obdržíte na podatelně MěÚ. Žádost se podává výhradně na
formulářích MěÚ.
Termín podání žádostí o půjčku pro rok 2007 je dle rozhodnutí MZ 17.4. 2007 - 31.5.
2007. Výběrové řízení organizuje MěÚ Velvary. Žádosti o půjčku adresujte doporučeně
Městskému úřadu Velvary, nebo osobně předejte na podatelně MěÚ. Obálku označte
zkratkou FRB.
Žádosti podávejte nejdříve 17.4. 2007, nejpozději 30.5. 2007. Na žádosti podané před
nebo po termínu výběrového řízení nebude brán zřetel.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města Velvary
Ve Velvarech dne 16.4. 2007

Náležitosti žádosti o půjčku poskytovanou z fondu rozvoje bydlení
v žádosti o půjčku bude uvedeno:
a) jméno a příjmení žadatele
b) adresa trvalého bydliště
c) přesné označení předmětné budovy: adresa, č.p., číslo parc., doklady o vlastnictví
domu, stavby, parcely
d) žadatel o poskytnutí půjčky uvede celkové náklady oprav nebo modernizace
s uvedením čísla dotačního titulu, 01-18, dle obecně závazné vyhlášky a uvede
požadovanou výši půjčky
e) rozsah oprav a eventuálně modernizace musí odpovídat požadavkům stavebního
zákona (tj. stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž je
zažádáno o půjčku)
f) předpokládaná lhůta dokončení akce
g) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 130 % předpokládaného
úvěru nebo určení ručitele.

525. výročí povýšení Velvar na město

Vážení občané,
rádi bychom si společně s vámi připomněli 525. výročí povýšení Velvar na královské
město. K této příležitosti jsme pro vás připravili na sobotu 26. a neděli 27. května 2007
následující program:
Sobota 26.05.2007
od 10:30 hodin dopoledne se představí OS Natvrdlí, které společně s divadelním souborem
Scéna Kralupy Teatro Tyjátjátro předvede ve dvoře DPS na Třebízského náměstí (Areál
volného času) „Kejklířské vystoupení světoznámého souboru pro diváky všeho věku“.
Od 13 do 15 hodin bude možno v rámci Dne otevřených dveří navštívit prostory Městského
muzea včetně Pražské brány, obě základní školy (v ulici Školní i Karla Krohna), klubovnu
SEV Javory v Pražské ulici, klubovnu rodičovského klubu Vajíčko OS Natvrdlí v čp. 47 v
Chržínské ulici a hasičskou zbrojnici. Ve stejné době budou v parku za základní školou
probíhat ukázky z výcviku služebních psů Celní správy ČR.
Od 15 hodin pokračuje program ve dvoře DPS vystoupeními žáků Mateřské, Základní a
Základní umělecké školy Velvary. Současně bude volně přístupná galerie Jiřího Corvina
v objektu bývalé sýpky, kde bude probíhat výstava „Perníkové Velvary“ a v perníkářské
dílně SEV Javory budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si pečení a zdobení perníčků.
Ve večerní části programu v rámci Festivalu muzejních nocí je možno od 19 do 21 hodin
v Městském muzeu shlédnout módní přehlídku dobových oděvů „Ze starých velvarských
šatníků“, na které se budou podílet žáci místní Střední odborné školy, a prohlédnout si
výstavy „525 let města Velvary“ a „Velvary v obrazech z výtvarné sbírky Městského
muzea“.
Na závěr proběhne prohlídka stálé muzejní expozice s využitím pracovních listů spojená se
soutěží „Jak šla staletí“.
V neděli 27.05.2007 od 16 hodin se uskuteční v kostele sv. Kateřiny v rámci cyklu
Dvořákovy Velvary varhanní koncert, na kterém se představí sólista České filharmonie
Miroslav Kejmar (trubka) a Jiřina Pokorná (varhany). V programu zazní skladby
G.F.Händela, W.A.Mozarta, J. Schuberta a J.S.Bacha.
Věříme, že společně se všemi, kteří pro vás program připravili, strávíte příjemné chvíle.
Ing. Jitka Linhartová
starostka

Mgr. Ivan Kurz
místostarosta

Městské muzeum Velvary a SEV Javory Černuc vyhlašují
u příležitosti oslav 525. výročí povýšení Velvar na město
soutěž „O nejhezčí perník“
všechny dodané perníky budou prezentovány v Galerii Jiřího Corvina
/špejchar bývalého děkanství/
na výstavě „Perníkové Velvary“.
Výstava bude otevřena 26.5.2007 a potrvá do konce srpna.
Po celou dobu budou mít návštěvníci možnost vystavené perníky hodnotit a vyhlášení vítězů
proběhne po skončení výstavy.
Zdobit perníky mohou dospělí i děti, pro které v případě potřeby zavedeme samostatnou
kategorii. Fantazii se meze nekladou, byli bychom nicméně rádi, kdyby si některá ze
zdatnějších „perníkářek“ /či „perníkářů“, abychom nediskriminovali muže/ troufla na
velvarské motivy. I v tomto případě bychom vytvořili samostatnou kategorii.

Perníky přijímáme v muzeu do 24.5.2007
*************************

Královské město Velvary
pořádá dne 27.5.2007 v 16 hod. v kostele sv. Kateřiny

Varhanní koncert
Na programu zazní díla G.F. Händela, J.Pachelbella, W.A.Mozarta, F. Schubera a J.S. Bacha.
Účinkuje:
sólista České filharmonie Miroslav KEJMAR (trubka)
a Jiřina POKORNÁ (varhany)

Zkusíte to také? /malý testík znalostí/
K 525. výročí města Velvary se uskuteční dějepisná soutěž pro žáky 2. stupně základní školy.
Soutěžící zodpoví 30 otázek tří okruhů: A-historie, B-osobnosti a C-památky města Velvary.
Když zvládnou odpovědi na otázky děti ve věku 12-15 let, nechtěli byste to zkusit, milí
čtenáři, také?
Stejně jako žáci máte možnost vyhledat si potřebné informace libovolným způsobem.
Správné odpovědi budou otištěny v červnovém čísle Zpravodaje i s bodovým hodnocením
dosažených znalostí.
Božena Žebráková
učitelka dějepisu ZŠ Velvary

Soutěž Ó, Velvary ………
A – HISTORIE MĚSTA
1.Nejstarší archeologické nálezy z naší oblasti byly nalezeny při stavbě silničního
obchvatu u Velké Bučiny. Ze které doby pravěká osada pochází?
2.Pověst o tom, jak velvarští na stavbu Karlova mostu vezli vejce uvařená natvrdo je
známá po celé republice. Který spisovatel tuto pověst „vymyslel“, zapsal ve své kronice?
3.Král Vladislav II. Jagellonský povýšil město na královské roku ……….
4.Ve kterém století byl vysazen v blízkosti města tzv. „velvarský les“, aby mohl zadržovat
přívalové vody od Velké Bučiny?
5.Ve Velvarech byl založen první hasičský sbor v Čechách. Ve kterém roce to bylo?
6.Ve kterém roce byla postavena zkladní budova současné školy?
7.Po roce 1866 vznikl první podnik v místě, kde byla největší šachta na uhlí. Podnik měl
v historii několik názvů. Jak se nazývá dnes?
8.V roce 1884 byla ve Velvarech založena sportovní jednota, která byla součástí české
organizace, založené M. Tyršem, jejímž heslo bylo: „Tužme se.“ Jak se tato jednota
nazývala?
9.Obětem 1. světové války jsou věnovány pamětní desky. Na které budově jsou umístěny?
10.Za 2. světové války působilo ve městě zrádcovské (kolaborantské) hnutí pod vedením
Mario Mareše. Jak se toto hnutí nazývalo?

B – OSOBNOSTI
1.Na přelomu 16. a 17. století působil ve Velvarech proslulý rektor Karlovy univerzity,
který se staral o to, aby ve velvarské škole byli dobří učitelé. Pocházel z nedaleké vesnice,
po níž měl také své jméno. Jak se tedy jmenoval?
2.V 19. století se narodilo a žilo ve Velvarech několik houslařů, jejichž nástroje mají
vysokou uměleckou hodnotu. Houslařští mistři se jmenovali ………
3.Ve Velvarech se narodila spisovatelka, která ve svých románech, povídkách a básních
bojovala za práva žen. Na jejím rodném domě je umístěna pamětní deska. Spisovatelka se
jmenovala ……….
4.Nejslavnějším velvarským rodákem byl hudební skladatel, který se narodil v r. 1747.
Působil ve Vídni jako kapelník dvorní opery, působil jako pedagog a zanechal po sobě
množství hudebních skladeb. Byl současníkem Mozartovým a jmenoval se ……?
5.Pražskou bránu stavěl italský stavitel, kterému velvarští říkali ………?
6.Na místním hřbitově je pochován zakladatel prvního hasičského sboru v Čechách. Jak se
jmenoval?
7.Z Velvar pochází také jeden ze slavných zakladatelů firmy na výrobu velocipédů a
motocyklů v Mladé Boleslavi (dnešní Škoda), který se jmenoval ……. ?
8.Ve Velvarech koncertoval a několikrát sem přijel za svými sestrami významný český
skladatel, jehož otec a 2 sestry jsou pohřbeni na místním hřbitově. Tohoto skladatele zná
celý svět. Znáte ho i vy?
9.Za 2. světové války fašisté připravili o život významného šachového velmistra, který žil
před válkou ve Velvarech. Jmenoval se …… ?
10.Když přijdete do koncertního sálu v městském muzeu, obklopují vás obrazy malíře,
který je uznáván v Evropě. Má nečeské jméno, neboť pocházel z židovské rodiny
v Kralupech a jmenoval se ……. ?
C – PAMÁTKY
1.Ve které budově a ulici se nachází současné městské muzeum, kde můžete shlédnout
exponáty k historii našeho města?
2.Významná barokní památka má č.p. 1. O kterou památku se jedná?
3.Budově, se kterou souvisí vznik písně „Ó, Velvary„ se říká …… ?
4.Gotický kostel na náměstí je zasvěcen sv. ……….. ?

5.Kostel sv. Jiří byl poslední vysvěcený kostel před 30-letou válkou. Kde stojí?
6.Ve Velvarech stály 4 brány. Jak se nazývaly?
7.V blízkosti hřbitova byl postaven tzv. „špitál“. Víš co to bylo?
8.Uprostřed náměstí stojí mariánský (morový) sloup. V jakém slohu jej stavitelé Falke a
Zallinger postavili?
9.Nejstarší kostel je v části města, které se říkalo Malovary. Dnes krásně opravený
románský kostel má zvláštní patrony. Jak se tento kostel nazývá?
10.Na náměstí stojí renesanční dům s podloubím, kde býval zájezdní hostinec. Jaké má
domovní znamení?

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

ESKO Velvary
cukrárna, občerstvení, pizza
-nabízíme denně čerstvé klasické i odlehčené zákusky
-celé dorty na objednávku i mini zákusky
-každé ráno čerstvě pečené koláče z naší pece
-široký sortiment rychlého občerstvení
-denně obědy – hotová jídla – výběr ze 4 druhů včetně polévky
-možnost obědů s sebou
-pizza vlastní výroby
-chlebíčky, bagety
-vakuově balená hlavní jídla s dlouhou trvanlivostí – velký výběr
-možnost platit stravenkami
Příjemné posezení, zastíněná předzahrádka, dětský koutek, prostory pro kuřáky.

Na Vaší návštěvu se těší ESKO vedle supermarketu Jednoty.
***********************************************************

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 19. KVĚTNA 2007

Poděkování

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VE VELVARECH
Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří přispěli naší
organizaci jak finanční částkou, tak věcnými dary na výroční členskou schůzi.
Děkujeme těmto dárcům:
Comax, MěÚ Velvary, OÚ Kmetiněves, OÚ Černuc, OÚ Hospozín, CDZ Plast, Mlýny
Kralupy, Tiskárna Kočka – Slaný, Namura Kralupy, Agros – Slatina, Elektro – Cífka,
Gremium – Zlonice, Anima – Křovice, Trafika Neumann, Drogerie Schubertovi, Kuchyňka –
náměstí, Autobaterie Tutr, Linet Želevčice, Domácí potřeby Cífka, Chemek Sazená,
Kadeřnictví Chvapilová, Kadeřnictví Loskotová, Řeznictví Holý a Kolařík, Cukrárna Černá,
Květinářství Marečková, Říhová a Jirásková, Textil Brindzejová, Čermáková, Pospíšilová,
Papírnictví Došková, Vikabar – Demovič, Truhláři Prejza, Barták, Hampejz a Pecháček,
Zemědělci: ing. Bílek, Ivo Pokorný, J. Pešta, ing. Haškovec, Srb, Ziková, Černý,
Vojtěchovský, Polívka, Lukášek, Fábera, Reš, Polominy, Raucher, sadař Pokorný – Vítov.
Potraviny: Koukolíčková, Maříková, Pabián, Restaurace Svítek, dále K. Demovičová,
Doležalovi, M. Štropová, M. Černá, J. Chyská, J. Konvrzek, M. Kraus – Elektro, M. Vinšová,
J. Hančová, K. Kolaříková, H. Mášová, A. Valerová, J. Dohnanská, B. Richterová,
V. Štefaniková, Daniovi, I. Levová, Doubová, M. Pelichovská a R. Michovská.
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
**********************************

Pěkně prožité odpoledne
Na naší základní škole se scházejí zástupci všech tříd na tzv., Školním parlamentu. Jedenkrát
za čtrnáct dní tak řeší žáci a učitelé různé problémy a snaží se o realizaci vhodných návrhů.
Na poslední schůzce zazněl návrh z řad žáků vylepšit školní prostory, např. s nadcházejícím
jarem vymalovat učebny. Protože škola (žádná) neoplývá dostatkem financí, rozhodli jsem se
požádat o pomoc naše rodiče.
Žákyně třídy 8.A Michaela Hasalová pro svou třídu zajistila malířské barvy - jednalo se o
sponzorský dar škole. Ve středu 4.dubna třídní učitelka Ing.Jana Tlustá společně s několika
vstřícnými rodiči zahájila odpolední směnu a za několik hodin práce a za pomoci několika
dalších žáků se naše kmenová třída rozzářila teplými jarními barvami. Na tomto nápadu se
podíleli rodiče Štefanikovi, Vedralovi, paní Zounková, Hájková a z žáků Kateřina Benešová,
Andrea Štefaniková, Tereza Bubíková, Michaela Kasalová, Klára Zounková, Lukáš Vedral a
Martin Koutský a naše paní učitelka. Žáci byli víc než spokojeni, protože mají jednu
z nejkrásnějších tříd.
Děkujeme všem zúčastněným !!!
třída 8.A a třídní učitelka

Z redakční pošty:
Pochvala
Jistě znáte obchod drogerie na velvarském náměstí. A určitě každý odchází z tohoto obchodu
spokojen. O to se vždy zaslouží obě prodavačky (jsou zde už 6 let), které ochotně nabídnou a
ukáží, co zákazník vyžaduje, aj kolik druhů zboží nabídnou, poděkují za každý nákup, ať to
dělá třeba jen pár korun. Toto všude není obvyklé, ale zde je to dáno už tou milou ochotou,
nejen, aby se prodalo, ale zde nabídnou aj poradí! Obchod jako takový pamatuji z padesátých
let minulého století, je to obchod, kde stále byla drogerie a patří k nejstarším obchodům ve
Velvarech. Tož ať žije !
Jiří Krejčí
Domov důchodců Velvary
*****************

Prosba o pomoc
Dne 11. února 2007 byla v obci Sazená započata náročná rekonstrukce pevnostního objektu z
třicátých let minulého století. Jde o objekt nacházející se přímo na návsi v Sazené, přímo u
místní obecní váhy. Ve svém oboru jde o mimořádnou raritu.
Bohužel, objekt byl německými okupanty v letech 1939 - 1940 dosti poškozen a jeho
rekonstrukce bude náročná jak na čas, tak na finanční prostředky. Plánovaný termín otevření
pro veřejnost je stanoven na podzim příštího roku.
Jelikož část pevnostní linie " Pražská čára" vedla v těsné blízkosti Velvar, kolem obcí Vepřek,
Nová Ves, Sazená a Chržín, Ješín, je možné, že z této doby mohou být pořízeny fotografické
záběry a to nejen z blízkosti a třeba i záběry na krajinu apod.
Tímto si dovoluji požádat o možné poskytnutí fotografií nebo jiných archiválií z let 1936 1939, týkajících se našeho opevnění. Dále bych chtěl podotknout, že se mohou vyskytovat po
domech stále ještě některé části z bunkrů, které byly před odstřely těchto bunkrů v letech
1939 – 1942 zachráněny.
Pokud někdo máte něco týkající se naší předválečné armády, nebo fotografie výše uvedené a
jste je ochotni poskytnout, obraťte se prosím na Městské muzeum ve Velvarech nebo přímo na
kontakt: Aleš Crha, tel. 737 341 932. Předem děkuji.
**********************
VELIKONOCE NATVRDO
Na Velikonoční pondělí proběhl již druhý ročník akce občanského sdružení Natvrdlí
„Velikonoce natvrdo“. U Malovarského rybníka byly připraveny hry a závody pro děti a jejich
rodiče. Kuřátka skákala v pytlích, běhalo se s holínkama na rukách, cvrnkaly se kuličky, ale
došlo i na „Velké malování“. Děti soutěžily jak o život, často prošly všechna stanoviště i
několikrát. Na konci je čekala malá odměna podle svého výběru.
I letos jsme vyhlásili soutěž o nejdelší pomlázku, kterou vyhrál David Čerman. Počasí nám
tento rok velmi přálo, krásně svítilo sluníčko, nebe bylo bez mráčku a tak se postupně mezi
jednotlivými stanovišti tvořily skupinky posedávající na trávě. I to přispělo k příjemné
přátelské atmosféře.
Na závěr velmi děkujeme za spolupráci Městu Velvary, SEV Javory, COOP Velvary,
firmám Kofola a Diamec a cukrárně Esko.

Pipla osmahlá
Neznám rozvinutost Vaší fantazie a tak nevím, co všechno si pod názvem v nadpisu
můžete představit. Když se v anketě ptali dětí základní školy, byly odpovědi neuvěřitelně
rozmanité. Nejčastěji se děti domnívaly, že je to místní označení pro pěkně opálenou slečnu.
Ale taky to mohlo být grilované kuře, masožravá rostlina či dobře opečený špekáček.
Pravda je ale úplně jiná a možná trochu prozaická. Pipla osmahlá je drobná rostlina
s drsně chlupatými listy, která se vzácně vyskytuje v teplejších oblastech střední a jižní části
Evropy. A najde se i na Velvarsku na suchých mezích a stráních. Má malý nenápadný květ,
který je tmavě fialový, někdy se jeví až skoro černý. Botanici dokonce tvrdí, že má nejtmavší
barvu květu ze všech rostlin, které u nás rostou volně v přírodě.
Jistě pro Vás nebude problém najít si rostlinku s poetickým jménem Pipla osmahlá
(latinsky Nonea Pulla) na internetu, například na stránkách http://flora.nikde.cz/. A někdy si
třeba o víkendu místo návštěvy hypermarketu vyjdete do okolí a tuto nenápadnou, ale krásnou
rostlinku můžete najít a prohlídnout si přímo na stanovišti. Právě v této době kvete svým
fialově černým květem.

Sazená, duben 2007

Ing. Rudolf VOTRUBA

P r o n a j m u nebytové prostory – 2 bývalé prodejny v Pražské ul. č. 102 ve
Velvarech, za rozumný nájem. (Cena dohodou). Informace na Tel. 607 633 690
******************

Prodám
zahrádku u Podhorního mlýna + chatka.
Informace na tel. 728 726 936

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
( t e n t o k r á t o č t e n á ř s k é b e s e d ě s Vr a t i s l a v e m E b r e m )

Ten kdo na pozvání městské knihovny zavítal ve středu 18. dubna do sálu městského
muzea na besedu z cyklu „Aby řeč nestála“ se známým pražským knihkupcem Vratislavem
Ebrem, určitě nelitoval podvečerního času, který strávil v jeho příjemné společnosti.
Pan Ebr zasvětil celý svůj život knihám a dokáže o nich velice poutavě vyprávět celé
hodiny. Umí zpaměti citovat dlouhé pasáže knih beletristických i poezie, zná osudy
spisovatelů i genealogii slavných spisovatelských a hereckých rodů. Svoje povídání dokáže
navíc osvěžit vtipnými glosami i recesistickou nadsázkou, což jsou ty správné vlastnosti pro
navázání přátelského vztahu s obecenstvem. Besedu ve Velvarech zahájil velice netradičně,
když každého z přítomných obdaroval malou pozorností. Diváci v prvních řadách převzali
půvabné kalendáříky s kresbami současného oblíbeného malíře Ivana Svatoše, další byli
podarováni pohlednicovými skládačkami, podepsanými fotografiemi herce Václava Vydry na
koni - s přípodotkem, že si mohou nechat zarámovat buď Vydru nebo koně - a největší ohlas
mezi přítomnými sklidilo předání velikonoční řehtačky a lízátka.
Možná, že nikdo z přítomných neměl ani tušení, jaký zvláštní a krutý start do života
nestorovi českých knihkupců osud připravil. Vráťa Ebr je totiž synovcem výsadkáře Josefa
Valčíka, aktéra atentátu na Reinharda Heydricha. V den atentátu ještě nebyl na světě. Jeho
matku Františku Sivkovou-Valčíkovou poslalo gestapo hned z porodního sálu 20. října 1942
do koncentračního tábora Mauthausen. Tam 26. ledna 1943, stejně jako ostatních třináct
Valčíkových, zahynula v plynové komoře. Ebr se dozvěděl pravdu až dvanáct let po válce od
své adoptivní matky. Jak úzkostné vzpomínky na tuto dobu Vráťa Ebr má, dokazuje jeden z
jeho jeho rozhovorů v deníku Právo: "Říkali mi, že maminka Františka byla velmi
optimistická, milá a veselá. Já jsem si ale jist, že až moc dobře věděla, co ji po porodu čeká.
Že já skončím v ústavu, anebo si mne osvojí německá rodina, zatímco ona půjde kvůli tomu,
že její bratr Josef Valčík zlikvidoval spolu s ostatními šesti výsadkáři Heydricha, do plynu.
Určitě hrozně trpěla. Já jsem asi neodpovídal jejich představám o arijském typu. Naštěstí ale
přišel konec války a ten vyřešil i rozhodování o mém osudu. Osvojili si mne manželé Ebrovi a
dali mi všechnu svou lásku. Měl jsem velmi šťastné dětství, ale že nejsem jejich - to mi řekli až
dvanáct let po válce. Báli se totiž, že se jim odcizím," vzpomíná Vratislav Ebr. Jestli ho dnes
něco trápí, tak to jsou myšlenky na to, za jak strašlivých muk umírala jeho biologická
maminka
Vráťa Ebr, jehož jméno se stalo v knižním světě pojmem, si získal i velvarské
publikum, které dlouhým potleskem ocenilo jeho dvouhodinovou slovní smršt, legraci i
pohodu, kterou si všichni přítomní odnášeli domů.
Dalšího zajímavého hosta pro cyklus besed „Aby řeč nestála“ představíme velvarské
veřejnosti pravděpodobně koncem září.
Zdeňka Ortová - knihovnice

OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR KLUBU VAJÍČKO
Duben nám všem z rodičovského klubu Vajíčko přinesl velkou radost. Díky ochotě a
vstřícnosti města jsme 17. dubna otevřeli za přítomnosti paní starostky nové prostory pro naši
činnost. V Chržínské ulici č.p. 47 (opravený dům vedle COOPu) vznikla pro děti otevřená
herna, kam může přijít kdokoliv – maminka, tatínek, babička, dědeček, zkrátka každý, kdo
chce se svojí ratolestí poznat nové kamarády, smysluplně využít volný čas a naučit se i něco
nového.
Na měsíc květen jsme naplánovali tyto akce:
každou

středu 9:30 – 11:00 – otevřená herna s programem určeno pro všechny děti
bez omezení věku, vstup 20,-- Kč
plánovaný program začíná vždy v 10 hodin v Chržínské ul. 47:
2.5. – společná návštěva dětské výstavy v muzeu
9.5. – společná procházka (vhodné i pro miminka v kočárku!!)
16.5. – otevřená herna
23.5. – „vaříme pro děti“ – výměna receptů a ochutnávání přinesených dobrůtek pro děti
30.5.– společná procházka
15.5.

od 20:30 – Večer pro maminky - chvilka pro maminky určená k posezení u
kafíčka nebo čaje, popovídání, vyměnění zkušeností a názorů a pro toho, kdo bude chtít je
připravena i rukodělná činnost vstup 50,- Kč
•22.5. od 16:00 – Vyrábění pro děti určeno pro děti od 3 let, vstup 50,- Kč
Nebojte se a přijďte mezi nás!! Potřebujete jen přezůvky a …… zazvonit na náš zvonek!!!!
Moc se na vás těšíme.
Klub Vajíčko
**********
NATVRDLÝ BIOGRAF - promítání v sále městského muzea ve Velvech vstupné : 30,- Kč
13.5. 2007
od 15:00 hod. dětské představení – Ukradená vzducholoď
od

18:00 hod. film M. Formana - Hoří, má panenko

