Jubilea

Dne 4. července 2007 oslaví své 86. narozeniny
náš tatínek a dědeček
pan FRANTIŠEK LUNDÁK
z Nabdína.
K těmto významným narozeninám mu přejeme vše nejlepší, pevné zdraví,
hodně pohody a spokojenosti v kruhu rodinném.
Za jeho lásku a péči děkují manželka
děti František, Naďa
a Milena s rodinami

Naše maminka, babička a prababička paní VĚRA NĚMCOVÁ
se dne 25. července dožívá 85. let.
K narozeninám pevné zdraví, hodně spokojenosti do dalších let
přejí a za všechno Ti děkují
dcery s rodinami

Blahopřejeme

Zpráva starostky z veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 13.06.2007
Vážení zastupitelé, vážení občané,
na začátek mám dnes pro Vás dobrou zprávu: Bylo završeno několikaleté úsilí, budova
sokolovny včetně souvisejících pozemků byla ke dni 4. 5. 2007 převedena ze státu do majetku
města. Naším záměrem, který jsme schválili v prosinci 2006, je vybudovat kulturně-sportovní
centrum rekonstrukcí a dostavbou budovy sokolovny a bývalého kina a vybudovat sportovní a
dětské hřiště na souvisejících pozemcích, které byly v minulosti užívány mimo jiné jako školní
hřiště. První verze studie na tuto akci je již vypracována, po našich připomínkách může
projektant zahájit práce na vypracování projektu pro územní řízení.
V uplynulém období pokračoval odbor správy majetku v opravách bytového a nebytového fondu
města (byla realizována výměna oken v čp. 268 ve Školní ulici, dokončena pokládka zámkové
dlažby ve dvoře Domu s pečovatelskou službou, vyměněno lino ve 3 místnostech zdravotního
střediska). V souvislosti s rekonstrukcí elektrorozvodné sítě v Ješíně se v současné době provádí
rekonstrukce veřejného osvětlení v této místní části. V budově radnice byla vymalována vstupní
chodba a v těchto dnech probíhá nátěr všech vnitřních dveří.
K informování občanů o dění ve městě využíváme všech dostupných možností: úřední desku,
Zpravodaj, webové stránky, městský rozhlas. Pro další zkvalitnění informovanosti nabízíme
občanům novou službu: zasílání informací prostřednictvím krátkých textových zpráv na mobilní
telefony. Podrobnosti o zavedení služby a způsobu přihlášení jsou uvedeny ve Zpravodaji č. 6.
Zatím se přihlásilo pouze 6 občanů, ale věřím, že po zveřejnění ve Zpravodaji projeví zájem o
zasílání informací více lidí.
V minulých dnech proběhly ve Velvarech 3 podpisové akce.
Občané Velké Bučiny se na mne obrátili s požadavky na zlepšení zásobování vodou na Velké
Bučině, na opravu kapličky a na odstranění aut soukromého majitele z veřejného prostranství.
Jak už jsem Vás dříve informovala, projekty na výstavbu vodovodu na Velké Bučině i v Ješíně
máme připraveny, probíhá územní a stavební řízení. Protože předpokládané náklady na tyto akce
jsou cca 17 milionů Kč, nejsme schopni výstavbu realizovat z vlastních zdrojů. Budeme žádat
dotaci z operačního programu Životní prostředí, ale dosud nebyl tento program schválen.
Očekává se, že první výzva by mohla být vyhlášena nejdříve v září tohoto roku. Do té doby
budeme obtížnou situaci v zásobování vodou řešit dovážkou vody cisternami. Vedoucí odboru
správy majetku vyzval občany, kteří mají kritickou situaci v zásobování vodou, aby se přihlásili
na Městském úřadu ve Velvarech.
Na opravu kapličky na Velké Bučině požadoval odbor správy majetku při sestavování rozpočtu
pro letošní rok Kč 20 000,--, tomuto požadavku bylo vyhověno. Po upozornění občanů Velké
Bučiny na havarijní stav kapličky a po její prohlídce přehodnotil vedoucí odboru správy majetku
situaci. Kaplička je staticky narušena a její oprava si vyžádá mnohem větší náklad. Po odborném
posouzení stavu kapličky bude stanoven další postup. Dovolte mi, abych poděkovala těm
občanům Velké Bučiny, kterým není lhostejný stav kapličky a kteří se rozhodli přispět na její
opravu finančně – celkem bylo vybráno Kč 10 220,--.
Soukromý majitel, který měl zaparkovaná auta na veřejném prostranství, byl vyzván k jejich
odstranění z tohoto prostranství, odbor správy majetku situaci zkontroluje.

Další podpisová akce se týkala kácení lip na cestě z Malovarské ulice ke hřbitovu v souvislosti
s výstavbou 31 rodinných domů v lokalitě Svatojiřské. Došlo zřejmě k dezinformaci, protože o
kácení lip u této cesty investor nežádal. Poslední podpisová akce se týkala zamykání hřbitova.
Občanům, kteří požadovali zamykání hřbitova v nočních hodinách, vyhovíme, bude stanovena
otevírací doba v období říjen - duben od 7:00 do 19:00 hodin a v období květen – září od 7:00 do
21:00 hodin. V ostatním čase bude hřbitov uzamčen. Doufáme, že tím alespoň částečně
zabráníme projevům vandalismu. Je jisté, že všem nebude stanovená otevírací doba vyhovovat,
případné připomínky občanů po čase vyhodnotíme, bude-li třeba, otevírací dobu upravíme.
V uplynulých týdnech byly dokončeny opravy povrchu komunikací po výstavbě plynovodu v
Tyršově a Školní ulici a na Spořilově a po havárii kanalizace v ulici Petra Bezruče. Již dříve jsem
Vás informovala o tom, že odbor správy majetku pracuje na přehledu komunikací, u kterých je
třeba provést rekonstrukci nebo opravu. Do seznamu komunikací nebyly zařazeny komunikace
na Velké Bučině a v Ješíně s ohledem na to, že je v těchto místních částech plánována výstavba
vodovodu. Přibližný odhad potřeby finančních zdrojů na rekonstrukce a opravy komunikací je
bez těchto místních částí téměř 10 mil. Kč. V letošním rozpočtu je na komunikace vyčleněna
částka 1,5 mil. Kč, část z této sumy již byla použita na opravy komunikací po haváriích
kanalizačního řadu v ulicích Petra Bezruče a Na Brčkově. V letošním roce plánujeme dlouho
odkládanou rekonstrukci části ulice Nábřeží, v těchto dnech probíhá zpracování projektové
dokumentace. V příštích letech nás čeká rekonstrukce Pivovarské ulice a ulice Čechovy.
Na zasedání rady dne 6. 6. 2007 byly rozděleny granty pro rok 2007. Zastupitelstvo vyčlenilo z
městského rozpočtu pro tento rok celkem 150 tis. Kč, které byly mezi žadatele rozděleny takto:
ATOM Javory Kč 20 000,-- na projekt „Otevřená klubovna“, Sboru dobrovolných hasičů Velvary
Kč 23 000,-- na vybavení elektronickou časomírou pro měření výsledků soutěží hasičských
družstev, Sdružení zdravotně postižených Kč 12 000,-- na zájezd členů organizace,
T. J. Slovan Velvary Kč 50 000,-- na celoroční sportovní činnost oddílu kopané a Občanskému
sdružení Natvrdlí Kč 45 000,-- na činnost v roce 2007.
Město Velvary každoročně žádá Ministerstvo kultury o dotaci na obnovu kulturních památek. V
minulých letech byla dotace spolu s příspěvkem města (20 %) a církve (10 %) využita na
postupnou rekonstrukci kostela Sv. Jiří na hřbitově. V letošním roce nedošlo k dohodě vlastníka
(církve), projektanta a dodavatele, proto se další etapa nerealizuje. S Ministerstvem kultury jsme
projednali možnost využít přidělenou dotaci na jiný účel, který musí být v souladu s Programem
regenerace městské památkové zóny. Z tohoto programu by bylo možno realizovat dokončení
fasád na Panské hospodě. Protože se však na budově Panské hospody objevily trhliny, pozvali
jsme statika, který vypracoval posudek a v těchto dnech vypracovává návrh na rekonstrukci
krovu, jehož špatný stav je jednou z příčin statického narušení budovy. Po vyjádření Národního
památkového ústavu očekáváme stanovisko odboru kultury, musíme vybrat dodavatele a dodat
potřebné dokumenty do 30. 6. 2007 na Ministerstvo kultury. Termín je velmi napjatý, věříme, že
se nám to podaří.
Na stavu budovy Panské hospody se jistě do značné míry podílí průjezd těžkých nákladních
automobilů v těsné blízkosti budovy. V nejbližších dnech bude u Panské hospody instalována
značka omezení rychlosti na 30 km/h, o kontrolu dodržování rychlosti jsme požádali dopravní
inspektorát Policie ČR, dle jejich sdělení naši žádost zohlední při plánování bezpečnostních akcí
a běžného výkonu služby příslušníků dopravní policie. Z této odpovědi usuzuji, že kontrola

rychlosti nebude příliš častá, nabízí se zde řešení uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí, která má
obecní policii a byla by ochotna kontrolní měření rychlosti u nás provádět. Nadále však budeme
usilovat o vybudování přeložky silnice II/240 ve směru od Černuce na silnici I/16 mimo
zastavěné území města.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali žádost o dotaci na vybudování skate parku. O
přidělení dotací mělo být rozhodnuto do 31. 5. 2007, termín byl prodloužen do konce června.
V červenci budeme realizovat dětské hřiště za Panskou hospodou, na něž jsme obdrželi dotaci z
prostředků Středočeského kraje ve výši Kč 50 000,--, v rozpočtu města byla na realizaci hřiště
vyčleněna částka Kč 88 000,--. Rada města rozhodla, s ohledem na to, že místo požadované
dotace Kč 350 000,-- jsme obdrželi pouze Kč 50 000,--, že na realizace může být z rozpočtu
města čerpáno maximálně Kč 100 000,--.
V letošním roce si připomínáme 525. výročí povýšení Velvar na město. Při této příležitosti jsme
pro občany města Velvary a okolních obcí připravili program na sobotu 26. a neděli 27. května.
Dovolte mi, abych poděkovala těm, kteří se na přípravě programu podíleli. Děkuji všem, kteří pro
Vás připravili sobotní i nedělní program (Mateřská škola, Základní škola, Základní umělecká
škola, Střední odborná škola, divadelní soubor Scéna Kralupy n. Vlt., Městské muzeum Velvary a
SEV Javory). Dále děkuji všem, kteří Vám umožnili nahlédnout do prostor, kam se jindy
nedostanete (Základní škola Školní ul., Základní škola ul. Karla Krohna, Sbor dobrovolných
hasičů, Městské muzeum, SEV Javory, rodičovský klub Vajíčko). Děkuji také pracovníkům Celní
správy, kteří předvedli výcvik služebních psů.
Dne 29. května jsme uspořádali ve spolupráci s dětmi a učitelkami z mateřské a základní školy
tradiční obřad, přivítali jsme mezi nás 5 nových občánků města. 30. května jsme v naší obřadní
síni uspořádali slavnostní předání maturitních vysvědčení 15 absolventům Střední odborné
školy s. r. o. Velvary.
Velmi nás těší úspěchy reprezentantů našeho města na různých soutěžích
V posledních týdnech nám velkou radost udělaly Velvarské rošťandy, žákyně tanečního oboru
Základní umělecké školy Velvary, které z krajského kola postoupily na mistrovství Čech a
nakonec na mistrovství České republiky, kde v silné konkurenci obsadily se skladbou Fever 3.
místo a se skladbou Nálada 5. místo. Dovolte mi, abych poblahopřála k úspěchu nejen dívkám,
ale také obětavým učitelkám paní Kratochvílové a Odvodyové a v neposlední řadě panu řediteli
Tichému
Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně zúčastňuje různých soutěží. O minulém víkendu se
podařilo Lukáši Kapitánovi obsadit 2. místo v běhu na 100 m s překážkami v soutěži „Jde o
vteřiny“ na Mělníku. V okresním kole hry Plamen, které se konalo v Poštovicích, zvítězilo
družstvo starších žáků a postoupilo do oblastního kola Středočeského kraje. Všem vítězům
blahopřeji.
Dovolte mi, abych Vás pozvala na pátek 15. a sobotu 16. června do Litoměřic, kde se konají
tradiční hasičské slavnosti. Sbor dobrovolných hasičů se jako každoročně hasičských slavností
zúčastní. Program slavností je na webových stránkách velvarských hasičů.

V letních měsících se bude ve Velvarech natáčet film Josefova cesta, natáčení potrvá asi týden,
natáčet se bude především v soukromých objektech, produkce filmu se chystá oslovit občany
města s nabídkou zahrát si v komparsu.
Vážení kolegové, vážení občané, přeji Vám všem hezkou dovolenou.
Ve Velvarech dne 13. 6. 2006

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

***************************************************
Informace Městského úřadu Velvary:
Městská rada rozhodla dne 6. června t.r. o uzamykání městského hřbitova po otevírací době,
která byla stanovena takto :
květen – září 7 – 21 hodin
říjen – duben 7 – 19 hodin
Reagovalo se tak na přání občanů, kteří si stěžují na stoupající vandalismus na našem
hřbitovu. Vlastním uzamykáním se však tento negativní jev neodstraní. Otevírací doba je
zveřejněna u vchodů do jednotlivých částí hřbitova. Žádáme naše občany, aby opatření vzali na
vědomí a po zajištění jejich informovanosti se započne od 1. srpna t.r. s uzamykáním.
Velvarské náměstí Krále Vladislava je centrem našeho města a vyhledávaným turistickým místem
s několika historickými památkami. Návštěvníci i občané si často stěžují, že jeho vzhled i při
fotografování památek kazí neorganizovaně parkující vozidla a zejména kontejnery na
separovaný odpad v jeho jižní části, před prodejnou potravin a hraček. Jsme si vědomi nutnosti
těchto kontejnerů, zvláště v letním období, kdy je vyšší množství pet i skleněných lahví. Chceme
realizovat přesunutí kontejnerů z tohoto místa cca o 100 m na Třebízského náměstí a původní
místo osadit květinovými mísami. Žádáme občany o sdělení názoru na tuto změnu (ústní formou,
přes webovou diskusi, do schránky v přízemí MěÚ apod.). Po ukončení letní sezóny by změna
měla být provedena. Tuto bychom kompenzovali přidáním odpadkových košů na náměstí.
Město Velvary uvažuje o výměně nevzhledných popelnic zejména u obytných domů, kde je více
nájemníků nebo vlastníků bytů, za velkoobjemové kontejnery. Tímto řešením by došlo ke snížení
celoročních nákladů za vyvážení odpadu a k možnosti plošného snížení poplatku za odpady pro
občany. Rovněž by se změnil vzhled těchto míst před domy a občané získají větší objem nádob
pro odpad.
Případné informace zájemci obdrží na MěÚ Velvary u p. Rohanové (el.podatelna@velvary.cz ).
V poslední době se ukazuje další negativní jev, na který nás upozorňují občané, a to zabírání
veřejného prostranství, např. pro dlouhodobé parkování vozidel nebo jejich nepojízdných vraků,
které mnohdy ohrožují bezpečnost provozu jako nyní např. na Velké Bučině. Tímto jednáním se
občané dopouští dle § 47 zák.č. 200/1990 Sb, přestupku proti veřejnému pořádku. Na vybraných
místech města platí pro užívání veřejného prostranství ustanovení obecně závazné vyhlášky
města Velvar č. 4/2006 včetně stanovených poplatků.
Libor Š u l c
odbor správy majetku MěÚ

Povinná výměna některých typů řidičských průkazů
Jak jsme Vás již v únorovém čísle Zpravodaje informovali, držitelé řidičských průkazů vydaných
v období od 1. června 1964 do 31. prosince 1993 mají povinnost vyměnit tyto staré doklady za
nové, a to nejpozději do konce roku 2007. Podle statistických údajů ministerstva dopravy je stále
ještě velké množství řidičů, kteří výměnu dosud neuskutečnili a lze proto předpokládat, že se ke
konci roku budou na úřadech tvořit dlouhé fronty. Pokud se Vás výměna těchto dokladů týká,
doporučujeme, nenechávejte ji na poslední chvíli a nevystavujte se nebezpečí, že po 1. lednu
2008 nebudete mít platný řidičský průkaz. Žádost o výměnu se podává u příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu žadatele). Pro řidiče s trvalým
pobytem ve Velvarech a okolí je příslušným MěÚ Slaný - Odbor dopravy a silničního
hospodářství.
red.
**********************************************

Pozvánka na výlet: V pátek 15. června 2007 byl slavnostně otevřen sportovně-rekreační areál v
Nelahozevsi - Marina Vltava. Tento areál s přístavem ležící blízko našeho města je obklopen
krásnou přírodní scenérií a řadou historických i kulturních památek. Areál poskytuje velké
množství služeb nejen příznivcům vodních sportů, ale i široké veřejnosti. Více na
www.pristavnelahozeves.cz.
Zdroj www.velvary.cz

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

*************************************************************
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 21. ČERVENCE 2007
*************************************************************

Veřejná vyhláška MěÚ Slaný-odboru ŽP - Zákaz obecného nakládání s povrchovými
vodami z vodních toků. Zákaz platí od 18.6.07 do odvolání.

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí
Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz
číslo jednací
došlého dokumentu:
vyřizuje:
telefon:

Pavlína Kebrlová, DiS.
312 511 215

číslo jednací:

2638/07/ŽP

e-mail:
fax:

kebrlova@meuslany.cz
312 511 211

Ve Slaném dne 18.6.2007

Rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušní vodoprávní úřad podle §
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „o vodách“), § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 109 a § 6 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách
a)

zakazuje

obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr vody), z těchto vodních toků ve správním
obvodu města Slaný:
Červený
Černý
Byseňský
Bakovský
Drnecký
Šternberský
Mumlovský
Bílichovský
Žerotínský
Skalský
Močidelský
Vranský
Pálečský
Zlonický
Dřínovský
Lotoušský
Svodnice

Knovízský (Svatojiřský)
Slatina
Zichovecký
včetně jejich přítoků a nádrží na těchto tocích

od 18.6.2007 do odvolání.
b)
Pro držitele platných povolení k odběru povrchové vody platí podmínky stanovené v povolení –
zejména dodržení minimálního zůstatkového průtoku v korytě potoka!
c)
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno ve správním
řízení s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
popřípadě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Odůvodnění
Z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a vysokých teplot poklesly hladiny
povrchových vod, v některých tocích poklesla hladina vody pod hodnotu Q355d nebo pokles pod
tuto hodnotu hrozí. Ve vodních tocích může docházet nebo dochází ke kyslíkovému deficitu,
hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí. Ze stejného důvodu klesají i hladiny
podzemních vod ve studních. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a
osobní hygienu.
Po posouzení stavu, který nastal, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5
podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí.Podané odvolání má v
souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ve smyslu § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů,
správní orgán vylučuje odkladný účinek výkonu rozhodnutí s ohledem na naléhavý veřejný
zájem.
Pavlína Kebrlová, DiS.
referent
odboru životního prostředí

ZŠ Velvary informuje

Rodná jména našich děti – statistické šetření
Udělali jsme si statistické šetření nejčastějších jmen našich žáků, oproti těm
méně frekventovaných a jménům, které se vyskytují pouze jednou. Výsledek je
následující.
Jména chlapecká.
Nejčastější jména – Tomáš, David, Jakub, Štěpán, Ondřej, Michal, Lukáš,
Marek, David, Matouš, Radek, Martin, Aleš, Petr, Pavel, Jiří, Jan, Filip, Patrik,
Adam.
Méně frekventovaná – Roman, René, Robin, Stanislav, Dominik, Daniel.
Spíše vzácná – Václav, Karel, Zdeněk, Jaroslav, Miroslav, Vojtěch, Josef,
Vlastimil, Radim, Miloslav.
Po jednom jméně – Boris, Artur, Dušan, Christian, Mário, Libor, Miloš,
Vlastimír, Vít, Vítězslav, Marcel, Antonín, Rudolf, Oskar, Kryštof, Ladislav,
Viktor.
Jména dívčí.
Nejčastější jména – Tereza, Martina, Denisa, Michaela, Petra, Šárka, Kateřina,
Dominika, Sabina, Aneta, Adéla, Monika, Barbora, Gabriela, Klára, Kristýna,
Karolína, Simona, Natálie, Markéta.
Spíše ojedinělá – Iveta, Ilona, Lucie, Alena, Eva, Pavlína, Bára, Zdeňka, Jana,
Anežka, Kamila, Petra, Veronika, Marie, Radka, Hana.
Po jednom jméně – Lívia, Sára, Rozálie, Alžběta, Darina, Iva, Marta, Eliška,
Anna, Emílie, Ivana, Jaroslava, Nela, Jiřina, Juliana, Leona, Zuzana, Erika,
Marika, Johanka.
Pokud bychom se podívali do archivu a našli jména žáků před dvaceti, čtyřiceti,
šedesáti lety, jasně bychom viděli, že jména dnes ojedinělá, byla dříve právě
naopak nejčastější.
Některá jména dnes nenajdeme vůbec, např: František, Alois a dívčích jmen se
nám vytratila třeba Helena, Věra, Irena, Vlasta, Olga, Milena, Milada, Miluše,
Dáša, Jitka, Ludmila a další.
V 60. letech bylo moderní jméno Milan, nemáme na škole ani jednoho, ty tam
jsou Luděk, Oldřich, dokonce i Robert.
Prý až se ve škole objeví Přemysl, bude korunován na krále a až se objeví Lada,
dostane na čelo zlatou hvězdu.
Vkus se mění, tak jako čas. Tempora mutantur.

„Začít spolu“
Již druhým rokem pracuji se třídou V.A podle výukového programu „Začít
spolu“. Pro toto vyučování je specifické to, že žáci pracují v tzv.centrech
aktivity. To znamená, že celý den se žáci učí pouze jednomu předmětu.
U nás máme centrum matematiky, českého jazyka a vlastivědy s přírodovědou.
Je tedy nutné žákům připravit různé metody a formy práce (dramatizace,
kritické myšlení, didaktické hry, encyklopedie, slovníky, skupinová práce …),
tak, aby žáci zapojili co nejvíce smyslů a maximálně využili všech svých
schopností. Žáci také často pracovali na různých projektech.
Po dvou letech práce mohu říci, že tento způsob výuky umožnil dětem
pracovat svým individuálním tempem, nestresovat se časovým limitem, pracovat
s encyklopediemi, slovníky, hledat informace, pomáhat si v centru navzájem.
K nezaplacení je bezprostřední ZPĚTNÁ VAZBA. To znamená, že zjistí-li
učitel, že žák učivu nerozumí, ihned se mu může věnovat individuálně, neb
ostatní žáci mají zadanou práci a dále v ní samostatně či skupinově pokračují.
Ke každodennímu rituálu patří tzv.“RANNÍ KRUH“, kde se žáci mohou
svěřit se svými zážitky, ale i starostmi či radostmi. V kruhu též hrajeme různé
didaktické hry, které slouží k rozvoji slovní zásoby, vyjádření vlastních citů,
nálad … nebo třeba k upevnění svého sebevědomí, či „pouze“ jeho nalezení.
Věřím, že se mi podaří podle tohoto programu i nadále pracovat, neboť jsem
s ním velmi spokojená.
Mgr. Jitka Zálužská

Z redakční pošty:
Rodiče dívek tanečního oboru ZUŠ Velvary, které pod vedením p. Pavlíny
Kratochvílové dosáhly v letošním roce nemalých úspěchů, by rádi touto cestou
poděkovali nejen jí, za skvělou choreografii, trpělivost a čas strávený s děvčaty, ale
také panu řediteli ZUŠ Velvary p. Tichému, který naše „Rošťandy“ doprovázel na
všech soutěžích a byl pro ně oporou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pes nejlepší přítel člověka !
Ano, pes je nejlepší a nevěrnější přítel člověka. Ale nesmíme jej příliš rozmazlovat a
musíme jej učit k pořádku.
To znamená, na veřejnosti musí být na vodítku, obzvláště vlčáci a větší psi, což zrovna
v našem městě se moc nedodržuje a ukazuje to na nekázeň páníčků a paniček. Též se
to týká psích výkalů. Viděl jsem jen jednou paní, jak uklízela v parku nad školou psí
extrement. Většinou je páníčkové přímo ignorují a potom je výsledek otřesný. Jen si
všimněte někdy v Chržínské ulici, co tam často bývá na chodníku, ale i jinde. Tož je
třeba připomenout páníčkům a paničkám na jejich povinnost a slušnost. Jat to potom
vypadá v našich ulicích a na náměstí.
Polepšíte se majitelé psů v našem městě?
Jiří Krejčí
Domov Velvary

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší knižní záložku

V dětském oddělení Městské knihovny se sešlo neuvěřitelných 91 soutěžních záložek,
z nichž porota vybrala po pečlivé úvaze ty nejzdařilejší:
1. mís to – D a v id OL I V Í K, ZŚ K. Kro hna - 8. tř ída
2. mís to – N a tá lie M I GR OVÁ - š k. dr už ina - 2 . B
ZŠ Ve lv ar y
Sa bina KR A U SOV Á - 7. C ZŠ Ve lv ar y
3. mís to – Kr is tý na M Á ZÁ R OV Á -Gy mn. Kr a lupy 3. G
N iko la J A ND OV Á 6. A ZŠ Ve lv ar y
4. mís to – A le na D VOŘ Á Č KOV Á - 1. B ZŠ Ve lv a r y
5. mís to - Ve ro nika J A N D U SOV Á – š k. dr už . 5 . C
ZŠVe lv a r y
L uká š M A L ČE K - 4 . tř . ZŠ Kme ti ně v es
Děty vyráběly záložky z nejrůznějších materiálů a k jejich výzdobě použily
mnohdy velice zajímavé a netradiční výtvarné techniky. Při hodnocení hrála roli
zejména originalita, nápaditost, vhodnost použití do knihy a kvalita zpracování.
Potěšil nás hlavně zájem dětí, pedagogů a pracovníků školní družiny o tuto soutěž.
Účast v soutěži byla nabídnuta i školám v Černuci a v Kmetiněvsi, přičemž jen
kmetiněvská škola projevila zájem a jejich žáci nabídly do soutěže opravdu zdařilé
výrobky.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo v dětském oddělení velvarské knihovny
ve čtvrtek 17. května od 15.30 hod. Dětem, které se umístily na prvním až pátém
místě, byly předány věcné ceny, diplomy a čekalo je i chutné pohoštění.
Zdeňka Ortová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
O PRÁZDNINOVÉ VÝPŮJČNÍ DOBĚ
N aše knihovna připravila pro čtenáře tradiční přehled prázdninové výpůjční
doby v oddělení pro děti a informace o dovolené v oddělení pro dospělé. Tak jako
každý rok upravujeme půjčovní hodiny pro děti s přihlédnutím k jejich prázdninovému
volnu a vycházíme vstříc zejména těm, kdo mají zájem navštívit knihovnu alespoň
jedenkrát v týdnu i v dopoledních hodinách.

P R Á ZD N I N O V Á V Ý P Ů J Č N Í D O B A
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
Pondělí

9.00 – 12.00 hod.

Úterý

13.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek

13.00 – 17.00 hod.

DOVOLENÁ V PŮJČOVNĚ PRO DOSPĚLÉ

Od 2. do 13. července
V ostatní dny bude pro dospělé čtenáře otevřeno v obvyklou dobu.
Od 16. července nebude nijak časově omezen ani provoz internetu
a bude zájemcům k dispozici ve stejném čase jako o školní rok.
Z. Ortová a L. Charvátová
knihovnice

PAPRIKOVÁ SEZÓNA
Letní období v je v novinářské mluvě často označováno jako „okurková sezóna.“ Ale
čtěte dále pro poučení i výstrahu, že nejen okurky mají své období.
Asi se to o mně příliš neví, ale miluji nadevše plněné papriky. A vedle nich miluji také
svoji ženu, mimo jiné dobré vlastnosti i proto, že ty papriky nekupuje v potravinářských
obchodech, ale sama je připravuje.
Ono to zase není až tak jednoduché, zavděčit se mi pravou nefalšovanou domácí
paprikou. Začíná to už v zelinářském obchodě výběrem základní suroviny. Nejvhodnější je
taková ta nenápadná paprika, která je nejčastěji označována jako „slovenská polní“. Tento
druh se vyznačuje zejména tím, že mezi spoustou sladkých paprikových lusků se naprosto
náhodně vyskytují takové, které jsou napohled úplně stejné, ale přitom silně pálivé. Laik to
vůbec nerozezná, ale moje žena naprosto neomylně svým vytříbeným čichem najde ty správné
kusy, který potom dají domácí plněné paprice tu nezaměnitelnou lahodně pikantní chuť.
Možná bych měl ještě popsat přípravu specielní směsi, která se do paprik nadívá, ale
její recept si dílem nepamatuji a pak – nepovažuji ho vedle paprikového obalu za tolik
podstatný. Možná bych měl taky popsat technologii zpracování, při níž se naplněné papriky
samostatně pečou, zatímco odděleně se připravuje rajská omáčka a teprve ve finále se obě
součásti spojí v harmonický a lahodný celek. Ale mám na mysli něco jiného.
A totiž to, že se na výrobě domácích paprik také smím a mohu podílet i já. Velice
zodpovědnou činností je příprava paprikového lusku před jeho naplněním. To se totiž musí
prstem jemně separovat stopka s jádřincem od paprikového obalu a potom s nesmírnou
citlivostí a opatrností vyjmout tak, aby obal zůstal neporušen a ztráty suroviny byly co
nejnižší. Právě tuto náročnou operaci svěřuje moje žena mně. Protože ví, že se na mně může
bez obav spolehnout.
Tak tedy provádím vnitřní očistu jednoho paprikového lusku za druhým, když jsem si
všiml, že uvnitř zůstal kousek jádřince. Žádný problém, říkám si, a vsunu dovnitř prst, abych
chybu napravil. Ale ouha – co čert nechtěl – nepatrný kousek jádřince se mi dostal za nehet.
Jako blesk mi projela tělem příšerná bolest! V té chvíli jsem pochopil, jak strašné utrpení
prožívali vězňové mučení vrážením třísek či špendlíků pod nehty.
Ochromen strašnou bolestí jsem reflexivně prst vytrhl z papriky a vrazil ho do úst,
abych se té zničující bolesti zbavil. Vycucávajíc pálivou hmotu zpod nehtu jsem jako smyslů
zbavený zjišťoval, že bolest pod nehtem neslábne, ale ohromnou rychlostí se rozšiřuje na
celou dutinu ústní, aby způsobila opuchnutí a ochrnutí zároveň. Měl jsem pocit, že vypadám
jako zvoník od Matky Boží a že se bolest rozlévá po celém obličeji. Vyhrkly mi slzy.
Bezmyšlenkovitě jsem zaslzené oko otřel rukou – a teprve v té chvíli jsem zjistil, že může
existovat bolest ještě daleko větší. Lekl jsem se, že už v životě nikdy nic neuvidím, že jsem
přišel o zrak. Čím víc jsem si bolavé oko mnul, tím byla bolest intenzivnější. Bál jsem se, že
se bolestí snad počůrám. Vyběhl jsem na WC, a abych zabránil pohaně pomočením se, rozepl
jsem poklopec a vykonal svou potřebu.
Teprve teď jsem dosáhl vrcholu bolestivého prožitku. Dotykem opaprikované ruky na
intimních místech jsem se přesvědčil, že teprve tam je pravé centrum bolesti.
Ani vlastně nevím, zda jsem svou potřebu opravdu vykonal. Ještě notnou chvíli jsem
si chladil postižená místa proudem studené vody a málem jsem zmeškal oběd, při kterém se
podávaly mé oblíbené plněné papriky.
Ale – přes všechno to utrpení je miluji i nadále.
Ing. Rudolf Votruba

Páteční koncerty na slánském Masarykově náměstí ve Slaném
V období od 29. 6.—24. 8. 2007 se uskuteční na slánském náměstí koncertní vystoupení
muzikantů ze Slaného a blízkého okolí. Repertoár je zaměřen na uspokojení všech věkových
kategorií od skladeb rockových, beatových, přes swing a evergreeny po lidovky.
Začátek koncertů je vždy ve 20.00 hod. a konec nejpozději ve 22 hodin. Koncerty jsou
bez vstupného.

•
•
•
•
•
•
•

13. 7. Trosky: mělnicko-slánské uskupení, hrající vlastní tvorbu. Žánr nelze přesně
zařadit, nejpřesnější označení je asi alternativní jazzrock.
20. 7. Dámy & pánové: Nepropadejte panice. Bigbeatová kapela
27. 7. Beta: Big Band Beta ZUŠ Slaný.
3. 8. Rotace: Slánská kapela, hrající na zábavách, plesech, firemních akcích apod.
Žánr barvitý, rock a bigbeat.
10. 8. Dvořačka: Klasická dechovka.
17. 8. Kotlíci: Nesmělá tramp & country kapela.
24. 8. Taneční orchestr Františka Šitty

Změna programu, jakož i zrušení programu vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám
vyhrazeno.

Program LETNÍHO KINA SLANÝ - ČERVENEC 2007
1. – 3. neděle - úterý *ODSTŘELOVAČ* am. akční film s titulky
4. – 5. středa – čtvrtek NEZNÁMÝ SVŮDCE am.film. thriller s titulky
6. – 8. pátek – neděle *DIVOČÁCI* am.film. komedie s titulky
9. – 11. pondělí – středa *HORY MAJÍ OČI 2*am.film. horor s titulky
12. – 13. čtvrtek – pátek *PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA* Český film
14. – 16. sobota – pondělí * … A BUDE HŮŘ* Český film
17. – 19. úterý – čtvrtek *SPIDER - MAN 3* am. akční sci-fi v čs. znění
20. – 22. pátek – neděle *DANNYHO PARŤÁCI 3* am. krimi thriller s tit.
23. – 25. pondělí – středa *PRÁZDNINY PANA BEANA* - brit.kom. s tit.
26. – 28. čtvrtek – sobota *SUNSHINE* am. sci-fi film s titulky
29. – 31. neděle – úterý *PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA*
am.dorodr. film s titulky

Nepřístupno
Přístupno
Přístupno
Nepřístupno
Přístupno
Nepřístupno
Přístupno
Přístupno
Přístupno
Přístupno
Přístupno

Začátky uvedených představení jsou ve 21:30 – 22:00 hodin (dle počasí). Hrajeme za
každého počasí. Změna programu vyhrazena. Pokladna je otevřena hodinu před
představením.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodina se dvěmi dětmi hledá ke koupi nebo pronájmu RD,
popřípadě větší byt ve Velvarech nebo v Kralupech n. Vltavou do 2
mil. Kč.
Tel. 608 354 155.

Nabídka zaměstnání

Firma KM-PRONA
nabízí zaměstnání: Obsluha čerpací stanice
místo: čerpací stanice Tursko
Jedná se o tzv. střídání krátkého a dlouhého týdne s pracovní dobou
od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Krátký týden : středa, čtvrtek
Dlouhý týden: pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle
Zaměstnanecké výhody /firemní pracovní oblečení, oběd zdarma/.
Platové podmínky a další informace budou sděleny na tel. č. 777 115 101
********************************************************

Restaurace Na Slovanu Velvary (fotbalové hřiště)
Přijme kuchaře (ku) !!! Nástup ihned!!!
Informace na tel. 736/202 170

