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JUBILEA

Dne 18.2.2006 oslaví
80. narozeniny
paní VERA PROTIVOVÁ

Do dalších let hodne zdraví, štestí a pohody
prejí synové s rodinami,
vnoucata a pravnoucata.
************
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Zprávy z iednání mestské rady - prosinec 2005 -leden 2006
19.12.2005
- návrh reditelky ZŠ na navýšení poplatku za školní družinu na 100,-Kc/
mes.lžáka.
Rada souhlasí.
- informace reditelky ZŠ o zrízení prípravné trídy pri základní škole.
Rada bere na vedomí.
- havarijní stav kotle na teplou vodu ve školní jídelne - nutnost výmeny.
Rada souhlasí se zakoupením nového kotle v cene 38 000,- Kc.
- dodání nových hasicích prístroju pro základní š~olu - cenová nabídka cca
27000,- Kc.
Usneseno zakoupit z príspevku na rok 2006.
16.1.2006
- žádost o umístení poutových atrakcí na námestí ve dnech 18.-21.4.2006
(soucasne s konáním Ripské pouti).
Rada souhlasí.
- úprava platu reditelu škol a školských zarízení podle nar. vl.c. 537/2005 Sb.,
vcetne možnosti navýšení osobních príplatku o 20 %.
Rada souhlasí.
- žádost Sdružení zdravotne postižených obcanu o príspevek na cinnost v r. 2006.
Usneseno poskytnout príspevek ve forme proplacení faktury na dopravu do výše
10000,- Kc.
- zamítavé stanovisko odboru dopravy MeÚ Slaný, SUS Kladno a DI Policie k
žádosti o instalaci zpomalovacích prahu (retardéru) pri vjezdech do mesta.
Rada bere na vedomí, ješte bude vyvoláno ústní jednání.
- nabídka na odprodej akcií Cs. Sporitelny z majetku mesta za cenu 350,- až 360,Kc/kus. Rada zatím nedoporucuje prodej.
- návrh definitivního znení dlouhodobé nájemní smlouvy mezi Mestem a
TJ Slovan Velvary.
Rada doporucuje zastupitelstvu smlouvu schválit v navrženém znení.
- návrh nového povodnového rádu mesta. Rada souhlasí.
- návrh zrizovatelské listiny Pecovatelské služby po jejím prevedení pod správu
mesta.
Rada souhlasí.
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Oznámení
Financního úradu ve Slaném
Financní úrad ve Slaném informuje všechny obcany, kterí budou podávat
danové priznání k dani z príjmu fyzických osob za rok 2005, že v rámci služeb
poskytovaných verejnosti budou zamestnanci financního úradu prítomni na
Mestském úrade ve Velvarech v techto termínech:

22.2.2006
8.00 - 12.00

27.2.2006
13.00 - 17.00

8.3.2006
13.00 - 17.00

15.3.2006
13.00 - 17.00

Zamestnanci financního úradu ve výše uvedených termínech a hodinách
umožní danovým poplatníkum, aby si v klidu a bez nutnosti návštevy na FÚ
mohli vyrídit své záležitosti. V rámci techto úredních hodin budou moci danoví
poplatníci získat informace pro vyplnení danového priznání do príslušného
formuláre, platne podat danové priznání a obdržet složenku pro zaplacení dane.
Pro usnadnení a snazší pochopení problematiky danového priznání budou
na Mestském úrade ve Velvarech k dispozici vzory nejtypictejších príkladu
vyplnení danového priznání.
Financní úrad ve Slaném dále oznamuje, že dnem 20. ledna 2006 zprovozní
informacní telefonní linku. Na telefonním císle

312 517 287
mohou danoví poplatníci získat informace potrebné k vyplnení danového
priznání k dani z príjmu fyzických osob. Informacní linka bude v provozu
v úredních dnech, tj. pondelí streda, v dobe od 8.00 hodin do 17.00 hodin, v úterý
a ve ctvrtek od 8.00 hodin do 15.30 hodin a v pátek od 8.00 do 14.30 hodin.
Danoví poplatníci mohou rovnež ve výše uvedených hodinách využít informacní
linku na Financním reditelství v Praze, telefonní císlo

257004211.
Výše uvedené informacní telefonní linky budou v provozu do 31. brezna 2006.
Informace k vyplnení danového priznání k dani z príjmu fyzických osob
lze samozrejme získat i na Financním úrade ve Slaném, a to jak ze vzoru
nejtypictejších prí~ladu vyplnení danového priznání, které jsou zverejneny na
informacní desce FU, tak osobním dotazem u príslušného zamestnance FU.
Zamestnanci financního úradu privítají, když danoví poplatníci využijí
nabízených služeb a verí, že jim prijetím výše uvedených opatrení alespon
cástecne usnadní plnení danových povinností. Soucasne si dovolují požádat
danové poplatníky, aby v zájmu dalšího zlepšování poskytovaných služeb vyplnili
anketní lístky, které budou k dispozici jak na FÚ ve Slaném a na Mestském úrade
ve Velvarech.
Financní úrad predem dekuje danovým poplatníkum za spolupráci a teší
se na její další pokracování.
Ing. Jirí Hamouz
reditel FÚ
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Reditelství MŠ Velvary, okres Kladno
vyWašuje

zápis detí do materské školy
na školní rok 2006 - 2007
na pondelí
na úterý

27. února 2006 od 9.00 do 11.00 hodin
28. února 2006 od 9.00 do 11.00 hodin.

Zapsány budou deti, které do 30.6.2007 dovrší 3 let veku a starší.
Rodice nebo zákonní zástupci privedou své díte do materské školy a prinesou s sebou
jeho rodný list.
Bc. Maria Koscová
reditelka MŠ

**********************************************
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Dotazy obcanu na ceny vody a energií v roce 2006.
V poslední dobe se množí dotazy našich obcanu na ceny vody a energií v roce 2006.
Prestože dát návod na vypocítání presných cen je pomerne složité, pokusíme se zopakovat
zverejnená pravidla a tyto náklady si mužete odhadnout:
Vodne:
Cenu vody stanovují a vybírají ctvrtletne Stredoceské vodárny Kladno.
Od 1.ledna 2006 - cena vody 30,35 Kc/m3 vcetne 5% DPH
Stocne:
Stecné vybírá Mesto Velvary od osob, které jsou pripojeni na kanalizaci a COV. Vymeruje se
2x rocne, vždy za pololetí zpetne.
Cena zustává 20,- Kc /m3 vcetne 5 % DPH.
Úctuje se pro osoby, které používají vodu z vlastní studny prumerem 31 m3/osobu a rok.
Osobám, které používají mestskou vodu dle odectu Strc.vodáren za 2 ctvrtletí zpátky.
Plyn:
Uverejnujeme tabulku cen pro domácnosti od 1.1.2006. Zákazník si musí prepocítat rocní
odber nejprve na kWh ( 1m3 = cca 10,5 kWh) a po té na MWh (1 MWh = 1000 kWh) a
zaradit se do pásma spotreby plynu. Pak získá urcitý odhad rocní ceny spotrebovaného
plynu.
D1) Pro chránené zákazníky (domácnosti) s rocním odberem do 63 MWh, jejichž zarízení je
pripojeno k distribucní soustave Stredoceské plynárenské, a. s., platí tyto ceny:
pásmo spotreby zemního

stálý
mesícní plat
Kc/MWh
Kc/mesíc
236,00
177,00
164,00
137,00
124,00
191,00
111,00
980,35
975,63
64,00
1057,85
150,00
85,00
99,00
980,35
1350,85
43,00
za pristaveno u kapacitu
cena za odebraný plyn

Ceny jsou uvedeny vcetne DPH.
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Elektrická energie:
V minulých dnech jste obdrželi do domácností brožuru Oranžový pruvodce odberatele
elektriny. Z této vyplývá, že od ledna roku 2006 docházi u domácností ke zmene zpusobu
vyúctování platby za elektrinu. Platba se nove delí na dve cástí a to platbu za samotnou
odebranou elektrinu a platbu za její dopravu.
Podobne jako u plynu jsou cástky urcovány za odebranou megawatthodinu (1 MWh =
1000 kWh).
Platba za silovou elektrinu se skládá:
z pevné mesícní cástky (odvíjí se od proudové hodnoty hlavního jistíce)
z ceny za odebranou MWh (cena v nízkém tarifu - zvýhodnená cena po urcitou dobu
cena ve vysokém tarifu - cena za odebranou elektrinu)
ReQulovaná platba za dopravu elektrinv :
Tato cást je každorocne regulována Energetickým regulacním úradem.
Svýmzákaznikum nabízejí dodavatelé radu ruzných produktu a distribucních sazeb. Ke
zmenám docházi i ve zpusobu plateb za elektrinu. Zustává prímé inkaso a SIPO, mužete
využít jednorázových prevodu z bankovního úctu i platbu složenkou. Nove mužete posílat
platby za elektrinu na 3 urcené úcty u 3 bank, kde tak ušetríte za poplatky spojené
s prevodem penez mezi bankami.
Skupina CEZ také nabízí svým zákazníkum možnost odberu Zelené enl3rgie a tím
vyjádrit svou odpovednost k životnímu prostredí a podporit prospešné ekologické aktivity.
Navýšení ciní pouze 10 haléru (bez DPH) za 1 kWh k bežné cene (100 Kc/MWh). O
rozdelení takto získaných prostredku rozhoduje nezávislý poradní orgán - Rada Zelené
energie.
Zdá se Vám to všechno moc složité ? Tak si musíte pockat na první fakturu a
stanovení záloh podle nových cenových zpusobu. Radeji si uschovejte financní rezervu proti
normálu, abyste potom nebyli prekvapeni!
Redakcne upraveno pracovníky odboru správy majetku MeÚ Velvary.

Stavební parcely v Cemuci

Obecní úrad v Cernuci nabízí k prodeji stavební parcely pro stavbu
rodinných domu v Cernuci. Jedná se o 7 parcel smerem k Hospozínu.
Cena za m2 od 526,- Kc. Inženýrské síte dokonceny do 31.5.2006.
Bližší informace podá OÚ Cernuc tel. 315 761048, 724191 916.

Ocenení nemovitostí
pro úcely prodeje, dedictví, darování
Eva Horová, soudní znalkyne
Slaný, Krátká 77, tel. 312522516
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MESTSKÁ KNIHOVNA

INFORMUJE

(tentokrát o výsledcích cinnosti za rok 2005)
Zacátkem každého roku již tradicne seznamujeme
ctenáre Zpravodaje
se zajímavými statistickými
údaji za práve uplynulý kalendární rok. Tyto
údaje jsou jedním z vycíslitelných
ukazatelu výsledku naší knihovnické
práce. Neslouží samozrejme jen vlastním potrebám velvarské knihovny,
ale evidují se a dále zpracovávají
na regionální
i celostátní úrovni. Ani
tentokrát neudeláme výjimku. Veríme, že vás nekteré císelné informace
zaujmou a pomohou vám vytvorit si lepší náhled na celorocní dení v naší
knihovne.
Statistické

údaie

velvarské

knihovny

za rok 2006:

zaregistrovalo
se u nás celkem ctenáru:
z toho detských ctenáru:
návštevníku
knihovny k nám zavítalo celkem:
z toho detských ctenáru:
výpujcky knih a casopisu celkem:
návštevníci
internetu celkem:

601

293
6.414

3.809
26.467
511

V lonském roce bylo v detském oddelení knihovny usporádáno celkem
30 výchovne a kulturne
vzdelávacích
akcí, vcetne souteží a exkurzí, a
to predevším
pro žáky ZŠ a MŠ Velvary a MŠ Hospozín,
kterých
se
zúcastnilo
788 detí s pedagogickým
doprovodem.
Za velice povedenou
považujeme
listopadovou
besedu pro žáky devátých tríd se spisovatelem
Janem Jelínkem na téma Židé a holocaust.
Dále byla naše knihovna již
tradicne
spolecne
s mestským
muzeem
spoluporadatelem
již šestého
rocníku dramatické a recitacní souteže pro deti Velvarský tolar.
Vloni jsme zaprírustkovaly
celkem 324 nových knih, které spolecne
se stálými osvedcenými
tituly zpestrují
a zkvalitnují
volný cas našim
ctenárum.
Dekujeme všem tem, kterí alespon cást svého volného casu venují
návštevám naší knihovny a vyjadrují spokojenost
se službami, které zde
poskytujeme.
Jsme tu práve pro Vás a i nadále se budeme snažit všem
vašim ctenárským požadavkum vyhovet.

Zdenka Ortová a Lenka Charvátová
knihovnice
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Velvarští dobrovolní hasici bilancovali svou cinnost za rok 2005.
V sobotu 21.ledna se konala výrocní valná hromada Sboru dobrovolných hasicu
ve Velvarech. Clenové mezi sebou privítali starostu mesta Mgr. I.Kurze, starostu
okresního sdružení hasicu v Kladne O.Zusku a zástupce Hasicského záchranného
sboru Strc.kraje v Kladné.
Úvodem prítomní uctili minutou ticha památku svých clenu
S.Cermákové a A.Špetíkové, kterí zemreli v prubehu lonského roku.

M.Havlína,

Sbor má v soucasné dobe 13 mladých clenu ve veku 8-14 let. A práve na
cinnost s mládeží je patricne pyšný. Každorocne dosahuje žákovský oddíl mnoha
úspechu v rámci okresu i Stredoceského
kraje. Také v lonském roce zvítezil
v okresním kole branné hry Plamen, na krajské souteži obsadil 10.místo. Zvítezil
mimo jiné i na tradicním memoriálu mládeže ve Hrebcí.
Družstvo mužu i žen tradicne zvítezilo na okresní souteži ve Stochove.
V krajském kole obe družstva obsadila 8.místo. Družstvo starších pánu již popáté
zvítezilo v tradicní Dedkiáde a družstva mužu vyhrála i ve 3 dalších soutežích. Za
zmínku stojí také individuální úspech Lukáše Kapitána a jeho 2.místo v behu na
100m s prekážkami na souteži v Melníku.
Výjezdová jednotka sboru vyjela v lonském roce celkem 21x k ruzným událostem
a zásahum. Nejvetším byl požár skládky TDO v nedalekých Uhách 7.listopadu
lonského roku. Problémem je zajistit pravidelnou úcast clenu jednotky na školeních
dýchací techniky i odborném výcviku. K tomuto bylo prijato rozhodnutí výboru SDH,
které mimo jiné ukládá clenum povinné brigádnické hodiny rocne a minimálne 2
školení výjezdové jednotky.
V areálu hasicské zbrojnice byla svépomocí vybudována kanalizacní prípojka,
byla vymenena okna na cvicné veži a zahájeny podkladové práce pro položení
panelu v zadní cásti dvora. Opraven byl také beton pred výjezdovými vraty. Sbor
podekoval podnikatelum. organizacím a HZS Kladno za poskytnutou techniku a
vecnou pomoc. Cílem je také zvýšit úcast clenu sboru pri brigádách a podobných
akcích.
V prubehu schuze prevzali ocenení Za vernost 3 clenové sboru a sbor predal
vecný dárek Miloslavu Maršálkovi k jeho životnímu jubileu.
Clenové sboru záverem schuze odsouhlasili poskytnutí financních príspevku
SDH Stachy v jižních Cechách na obnovu škod po živelné pohrome v Pošumavském
hasicském muzeu a dále na konto tragicky zahynulého dobrovolného hasice SDH
Ceský Dub pri jízde k zásahu po vyhlášení poplachu.

Libor

9

Šu

Ic

ZPRÁVA O CINNOSTI

MESTSKÉHO

Behem roku 2005 navštívilo

MUZEA VELVARY ZA ROK 2005

muzeum a akce jím porádané

2588 lidí.

VJÍstavv

Obrázky a kresby z Kralupska a Velvarska- Jan P6merJ, Otakar Špecinger
III. VEL VARSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
Príroda amerického jihozápadu- fotografie Jirího Jarocha
Autogramy a rukopisy osobnosti Velvarska, Slánska a Kralupska - výstava sberatele
Františka Frolíka
Brány - výstava kreseb, maleb a fotografií amatérských výtvarníku v Pražské bráne
Jak se na svet dívám já - fotografie Františka Bílka
Fotografie z cest- Srí Lanka a Líbanon - Alena a Miloslav Kvasnickovi
Strípky z ceských dejin - výstava detských výtvarných praci v Pražské bráne
I Dny evropského dedictvíl
.
Italští stavitelé ve Velvarech, kostel sv. Jirí - výstava otevrená ke Dnum evropského
dedictví jako doplnek prednášek v památkách, pro ohlas mezi odbornou
laickou verejností
ponechána jako soucást expozice do konce roku 2005
Památné stromy Kladenska - fotografická výstava NS EV Cabárna v Pražské bráne
Komu straší ve veži - výstava strašidel a strašidýlek zhotovených detmi- Pražská brána
Vánoce za babku - prodejní výstava detských výrobku

i

Kulturne - výchovné akce
Výukové programy pro deti a mládež Ispolurpáce se SEV Javory Cernuc/
Velikonoce v muzeu - tradicní program, barvení kraslic, pecení placek a povídání o
kulturních rostlinách - tri devadesátiminutové bloky
Carodejné kvítí - svátky od velikonoc ke žním a lidové zvyky s nimi spojené, carování a
lécení pomoci rostlin, výroba bylinkového venecku- tri ctyricetíminutové bloky
Prednáškv
Velikonocní zvyky a tradice - prednáška v Domove duchodcu Velvary
Alena a Miloslav Kvasnickovi - dve prednášky s promítáním snímku a krátkého filmu
k výstave Fotografie z cest - Srí Lanka a Libanon.
Císla a lidský osud - prednáška numeroložky a astroložky Johany Volfové
Planety a lidský osud - prednáška numeroložky a astroložky Johany Volfové
Ostatní
Velvarský tolar - VI. rocník dramatické souteže pro deti a mládež
Masopustní pruvod ve Velvarech - spoluporadatelé SEV Javory Cernuc a MŠ Hospozín
Dny evropského dedictví - prohlídka kostela sv. Kateriny s výkladem, Mestské muzeumvolný vstup do expozic, ukázky remesel s možností vlastnorucního zhotovení výrobku I též
v klubovne SEV Javory Cernuc/, výstava "Italští stavitelé ve Velvarech, kostel sv. Jirí",
prohlídka Pražské brány, kostel sv. Jirí - prednáška o historii, soucasnosti a budoucnosti
stavby, hudební vystoupení ZUŠ Velvary.
Strípky z ceských dejin - výtvarná soutež pro deti a mládež
Halloween ve Velvarech aneb Slavnost stromu - akce porádaná spolecne se SEV Javory
Cernuc se skládala z nekolika na sebe navazujícich cástí- vecerní prohlídka výstav v Pražské
bráne, lampiónový pruvod zakoncený v muzeu vecerní prohlídkou expozice, ukázka
z programu SEV Javory Cernuc "Muj strom" ve výstavních prostorech muzea.
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Adventní nedele ve Velvarech - akce porádaná na zahájení adventu spolecne se SEV Javory
Cernuc- otevrení výstavy Vánoce za babku v muzeu, vánocní dílny v klubovne SEV Javory
v Pražské ulici, setkání s tajemnými postavami adventu u kostela sv. Kateriny, slavnostní
rozsvícení vánocního stromu na námestí.
Ke kulturne - výchovným akcím mužeme zaradít i úcast muzea na projektu Ceský rok.
Projekt byl pripraven pro základní a materské školy okresu K1adno a Melník pro školní rok
2004-2005. Na príprave a realízaci se podílelo muzeum a SEV Javory Cernuc, financne
projekt podporil Stredoceský kraj. V prubehu školního roku se do neho zapojilo kolem 900
detí ze škol, školek i organízací pro využití volného casu detí. Nekterých akcí se zúcastnila i
široká verejnost.
Mestské muzeum se také podílelo na príprave programu vánocní akademie SOŠ Velvary.
Zapujcili jsme studentkám historické odevy pro módní prehlídku, zpracovali jsme popisy
jednotlivých šatu a poskytli jsme literaturu o dobovém odívání.
Akce. na které muzeum pro/Ju;cilo prostorv
Verejná zasedání mestského zastupitelstva
Výukový program SEV Javory Cernuc "Život za hradbami"
Výchovný koncert ZŠ Velvary
Setkání pod vánocním stromem- akce obcanského sdružení Natvrdlí
Shírkotl'ornlÍ cinnost
Byl proveden soupis všech sbírkových predmetu Iprírustkových i inventárních císell pro úcely
prevodu sbírek z majetku CR do majetku mesta Velvary. Jednání o prevodu v roce 2005
znatelne pokrocilo, UZSVM uznal sbírky jako majetek, se kterým.má oprávnení nakládat a
rozhodlo dalších krocích. V soucasnosti má mesto Velvary sbírky od ÚZSVM zapujceny a
jedná se dále o jejich bezúplatném prevodu do majetku mesta Velvary.
Byla provedena inventura 668 sbírkových predmetu.

Mestské muzeum ve Velvarech
vyzývá amatérské

výtvarníky

a fotografy k úcasti

na IV. velvarském výtvarném salónu 2006,
jenž se uskutecní ve dnech 3.3. - 2.4.2006
ve výstavní síni MM Velvary.
Výber prací je ponechán

na autorovi, jejich pocet bude urcen až po jednání
s poradatelem.
Tel"mín odevzdání prací je 15. únor 2006.

Prijdete a prineste ukázky své tvorby z oblasti kresby, malby, plastiky a fotografie,
které jste vytvorili v období od února 2005 do 15. února 2006.
III. velvarský salón 2005 vyníkl jak poctem vystavujících, tak velkým zájmem
návštevníku. Poradatelé doufají, že letošní IV. salón bude neméne úspešný.
Informace

na tel. 315 76 14 19, e-mail: muzeum@velvary.cz
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Vánocní turnai
Dne 29.12.2005 byl Tenisovým klubem Velvary usporádán turnaj ve ctyrhrách.
Z duvodu neprítomnosti krytých prostor vhodných pro usporádání takovéto
akce, byla všechna utkání odehrána v nafukovací hale TK MOJA Ledce, která
disponuje dvemi antukovými dvorci.
Úcastníky byli clenové TK Velvary a jeden pár tvorili domácí hráci
(Nosek,
Sedlácek). Celkem se zapojilo pet tenisových dvojic ve složení: Dragoun Libor Masopust Jaroslav, Dragoun Vladislav - Klabecek Ladislav, Dragoun Martin RoH Josef, Hanc Pavel - Hanc Miroslava již dríve uvedená dvojice domácích.
Systém turnaje byl prizpusoben poctu páru a casu, ve kterém mela být utkání
odehrána. Každý z páru hrál tedy se všemi ostatními úcastníky na jeden vítezný
set do sedmi gamu. O vítezi "skupiny" rozhodoval pocet vítezství a v prípade
shody byl kritériem vzájemný zápas, prípadne skóre. Vítezem "základní cásti" se
stal pár Dragoun VI. - Klabecek L.
Po krátkém obcerstvení se pokracovalo vyrazovacím zpusobem. První hrál se
ctvrtým a druhý se tretím. Tyto zápasy se hrály na jeden set do devíti gamu. Do
finále se probojovali vítezové základní skupiny a lonští obhájci Masopust a
Dragoun Libor. Postavení z první fáze turnaje nakonec suverene potvrdili L.
Klabecek s VI. Dragounem
a stali se celkovými vítezi. Tretí místo vybojovali
bratri Hancovi.
Za celý TK Velvary bychom rádi touto cestou podekovali sponzorum za vecné
ceny, a to spolecnostem Velvana a.s., Lineta a.s., bratrum Hancovým a predevším
manželum Burgrovým, kterí nám umožnili turnaj usporádat v areálu TK MOJA
Ledce, venovali ceny a pripravili pro všechny úcastníky záverecné pohoštení.
clenové TK Velvary
*******************************************************************

V sobotu 14.1. 2006 probehla první vetší kulturní akce
OS Natvrdlí ve spolupráci s mestem. V sále ZUŠ se hrálo
loutkové predstavení pro deti v podání DS Kejklír.
Pocátecní obavy, že se akce nesetká se zájmem, se záhy
rozplynuly, když se krátce pred 15.00 hod. sál školy zcela
zaplnil. Detem se predstavení moc líbilo, tak doufejme, že
nebylo poslední. V dalších pripravovaných
akcích OS a
mesta si na své prijdou i starší generace.
prel'zato

Z

www.velvarv.cz

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

PRONAJMU
rodinný dum 3 + 1 ve Velvarech. Vlastní garáž, zahrada,
zvírectva. Topení plyn. Volný Ihned. Tel. 608021 512
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možný chov drob.

Z Prem-ys[ow/dclí

Cistu

Od dubna jednou za ctvrt roku a pro všechny
Už puldruhého roku (od listopadu 2004) nacházejí ctenári Slánské radnice uprostred casopisu
prílohu Zájmového sdružení právnických osob Premyslovské strední Cechy. Premyslovské
listy vydáváme vetšinou jako dvojlist, vynechali jsme pouze císla 8 a 9 roku 2005 a
cervencové vydání bylo skromnejší, dvoustránkové. Vypadá to zdánlive jako malickost - za
mesic dát dohromady ctyri stránky textu - ale ve skutecnosti vybíráme nekdy dost težko
vhodný námet, který by nebyl pro slánské ctenáre úplne nudný a nezajímavý a který by
zároveií mel prece jen širší význam i pro celé sdružení. Zároven si stále uvedomujeme, že
jakkoli Slánská radnice vychází ve velmi úctyhodném nákladu a je ctena nejenom obyvateli
Slaného, nedoputují informace v ní otištené zdaleka do všech koutu našeho rozlehlého
premyslovského regionu.
Uvažujeme tedy, že od druhého ctvrtletí roku 2006 dostanou Premyslovské listy jiný rád. Od
dubna zacnou vycházet jen jednou za ctvrt roku a jejich text bude distribuován nejen do
Slánské radnice, ale podle možností také do ostatních periodik vycházejících v regionu vetšina z nich má shodný formát a pri ctvrtletní periodicite budeme volit spíše takové clánky,
jejichž životnost bude delší než doba distribuce nejbližšího císla místních casopisu.
Od nového formátu, který by mel už také respektovat jednotný vizuální styl zájmového
sdružení, jehož podoba financovaná programem Osvojování schopností práve vzniká, si
slibujeme predevším lepší informovanost v celé oblasti a zapojení dalších spolupracovníku a
prispevatelu .
.Jaroslav Huk, Vladimír Vytiska
(v zastoupení nezastupítelného zástupce Královského mesta Slaný)

Obce Slánska pecují o své drobné stavby
Je za námi rok 2005 a i dobrovolné sdružení obcí Mikroregion povodí Bakovského potoka se
sídlem ve Zlonicích bilancuje výsledky své cinnosti za uplynulé období.
Jedním z problému, které mikroregion reší, je oprava malých objektu, které by mely zdobit
obce, ve kterých se nacházejí. Jedná se o pomníky padlým v obou svetových válkách,
pomníky postav ceské kultury, kaplicky, boží muka, kašny, mestské brány apod.
V lonském roce byly za financní pomoci Programu obnovy venkova zrekonstruovány a
opravenypomník padlým v Kmetinevsi, kámen Husovy oslavy v Horešovicích, kaplicka v
Ceradicích (obec Klobuky), pomník Svatopluka Cecha ve Vraném, kaple Nejsvetejší Trojice
a kaple sv. Rozálie ve Vraném, cást podezdívky ohradní zdi a cást puvodních kovárských
mríží na plotu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.
Tyto opravy jsou pomerne nákladné, ale protože se jedná o víceletý zámer Mikroregionu
povodí Bakovského potoka, byl rok 2005 již druhým rokem, kdy Program obnovy venkova z
rozpoctu Stredo ceského kraje pomohl dotací a to ve výši 437 tis. Kc. Celkové náklady na
rekonstrukci objektu cinily 730 tis. Kc.
V r. 2004 byly za prispení Programu obnovy venkova dotací 400 tis. Kc opraveny kaple
Nejsvetejší Trojice na Radovici ve Velvarech, mestská brána ve Vraném a kaplicka v
Kmetinevsi. Celkové náklady na rekonstrukci všech objektu cinily 732 tis. Kc.
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V obou letech rozdíl mezi celkovými náklady a dotací uhradily zúcastnené obce. Mikroregion
v obou letech zabezpecil vyrízení žádosti o dotaci, organizacní cinnost a vyúctování dotace.
Shromáždení starostu mikroregionu se rozhodlo realizovat 3. etapu rekonstrukce malých
architektonických
objektu. Do této etapy vstoupí v r.2006 Horešovicky, Klobuky,
Kmetineves, Královice, Vraný, Vrbicany a Zlonice.
Tak prispívají obce sdružené v Mikroregionu povodí Bakovského potoka se sídlem ve
Zlonicích za pomoci Programu obnovy venkova ke zkrášlení svého prostredí, k zachování
drobných stavebních odkazu naši minulosti a ke zvýšení pozornosti turistu.
Eva Prihíková,
tajemnice Mikroregionu povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích

I
1

Obec spjatá se železnicí
Obec Podlešín najdete pár kilometru na jihozápad od Slaného, v údolí Knovízského potoka.
Dnes v ní žijí necelé tri stovky obyvatel a známá je nejspíš tím, že zrovna v jejím tesném
sousedství si soudruzi vybrali pred triceti lety místo, kde budou stát rozsáhlá kasárna SlanýDrnov, megalomanská stavba na obranu socialistické vlasti, o jejím využití se v soucasnosti
snaží Slaný a blízké obce Zvoleneves, Knovíz a Žižice. Presto je mnohem víc duvodu, proc se
v Podlešíne a jeho okolí zastavit.
Obec nese jméno podle železnice a s trati je spojena i celá jeho novodobá historie. Najdete
také vesnici, která má dve nádraží! A to byla ješte pred triceti lety pravda ...
První tratí, která zamírila do zdejšího kraje, byla trat Pražsko-duchcovská. V roce 1873
preklenul údolí Knovízského potoka smelý viadukt a pred ním vznikla zastávka. Následovala
odbocka z dráhy velvarské, napojující kralupské predmesti (Mikovice, tehdy. Minkovice) se
ZvolenevsL Postavena byla v roce 1884 a o pár let pozdeji prodloužena práve pres Podlešín
na Knovíz až do Vinaric (vlastne Trebichovic, ale nádraží neslo jméno Vinarice) a posléze do
Kladna-DubL Konecnou podobu dostala železnicni sít v roce 1922, kdy byla postavena
spojka mezi Zvolenevsí a Podlešínem, a tak propojena trat Pražsko-duchcovská s kralupským
železnicním uzlem.
Trat Zvoleneves - Kladno Dubí byla v roce 1983 pro nedostatek zájmu verejnosti o prepravu
zrušena a drážní teleso sneseno pozdeji v osmdesátých letech. V bývalém náspu je dnes
umísteno potrubí vodovodního privadece Jemníky - Knovíz - Podlešín - Zvoleneves a snad
se už brzy práve po nekdejším železnicním náspu povede trasa Velkého premyslovského
okruhu, pripravovaného premyslovským svazkem obcL
Podlešínský viadukt
Najdete ho na titulním listu internetových stránek obce Podlešín, do štítu si ho vzal i
Dobrovolný svazek obcí Svatojirského potoka a plným právem. Podlešinský viadukt patrí k
nejstarším a nejvýznamnejším železnicním mostum ve strednich Cechách, který se do
soucasnosti dochoval v témer nezmenené podobe.
Jedná se o ukázku výjimecné architektury inženýrského železnicního stavitelství z let 1872 1873, která se navíc výrazne pohledove uplatnuje v krajine. Kamenný most s výškou ve svém
nejvyššim bode 17,7 metru a o celkové délce 95 metru má pet oblouku. Rozpetí zakoncujícího
pulkruhu se pohybuje okolo 10 metru. Mostní pilíre lemují neprofilované rímsy, charakter
stavby je navíc zduraznen širším provedením krajních oper pohledove vystupujících z obrysu
mostu. Podlešínský viadukt premostující údolí Knovízského potoka byl jednou ze ctyr
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velkých staveb na jedné vetvi Buštehradské dráhy vedoucí ze Smíchovského nádraží pres
Hostivice do Slaného.
V jarních mesících roku 2004 byl vznesen návrh na prohlášení mostu v Podlešíne za kulturní
památku. Zámer se zdaril, v rozhodnutí se praví, že "tato stavba svým památkovým,
hístorickým a architektonickým významem splnila všechna kritéria § 2 odst. I zákona
20/1987 Sb., o státní památkové pécí", a byla tedy z rozhodnutí Ministerstva kultury Ceské
republiky dne 20. ríjna 2004 za kulturní památku prohlášena. Mela by se tak dockat i
prímerené pravídelné péce, aby byla uchována jako funkcní a pritom architektonicky
mimorádne zdarilý odkaz pro priští generace.
)

1

t

Podlešínsklí skalní jehla
Zatímco viadukt na okraji Podlešína ve smeru ke Knovízi zná asi každý, kdo Podlešínem
nekdy projel, o druhé, tentokrát prírodní pozoruhodnosti obce, se vi podstatne méne. Nevede
k ní žádná silnice, je ukryta stranou od turistických tras a ani vetšina ruzných pruvodcu se o ni
nezmii'íuje A pritom je to k ní z podlešínské návsi kousek. Necelý kilometr.
Když projdete podjezdem pod tratí na Želenice smerem k této obci, octnete se na kraji
širokého, mirne se zvedajicího údolí, lemovaného po levé strane lesikem porustajícím
pískovcové skály. A práve na konci tohoto lesíku se tycí nápadný skalní útvar. Podlešínská
sklaní jehla je asi 8 metru vysoká skála s úzkou základnou, tvorená karbonskými pískovci.
Kousek Ceského ráje prenesený 'na Slánsko. Ojedinelý skalní útvar byl v roce 1987 vyhlášen
za prírodní památku.

J

Památný strom
A ješte jeden krásný a chránený kousek prírody mužete na katastru Podlešína obdivovat. Až
pujdete z obce k podlešÍnskému nádraží, povede vás úzká silnicka podle rady mohutných
stromu. Ten nejrozložitejší z nich roste u císla popísného 114 a má v obvodu skoro tri metry.
Lípa malolistá, stará pres 150 let, je zarazena v katalogu památných stromu a poskytuje svou
obrovskou korunou stín všem, kterí do obce putují dopravním prostredkem, od nehož dostal
Podlešín jméno.
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Co ceká sdružení právnických osob Premyslovské strední Cechy v roce
2006
V tomto roce musí Sdružení zdokonalit a zcásti zprofesionalizovat svou organizacní strukturu
tak, aby mohlo dostát úkolum, které na nej v dalších letech cekají. Dále musí upevnit a posílit
clenské rady a to mimo jiné také smerem k podnikatelským subjektum, které bychom meli
dokázat presvedcit, že Sdruženi muže být prospešné pro ne i pro jejich okolí. Mám na mysli
zemedelce, predevším ovocnáre, podnikatele v cestovním ruchu a další. K upevneni vazeb
uvnítr regionu muže dojít jedine lepším vzájemným poznáváním, a to jednak pri ruzných
kulturních akcích, seminárích a školeních, a jednak tím, že se clenové predstavenstva,
prípadne programové a výberové komise sami vydají do terénu, overí si správnost smeru
rozvoje uvedených v naší strategíi a seznámí se z možnostmi a podnety pro budoucí projekty,
o jejichž podpore budou spolurozhodovat.
Ano, bude-li naše úsilí vynaložené v posledních dvou letech úspešné, meli bychom v období
2007 - 2013 sami rozhodovat o nemalých cástkách na podporu regionálních projektu. Presun
znacné cásti rozhodovacích
pravomocí z centra do regionu však sebou nese nemalou
zodpovednost a bez dukladné znalosti problému i rozvojových možností jednotlivých
oblastí našeho regionu by vlastne nic pozitivního neprinesl.
Meli bychom dále pokracovat ve spolupráci s burgundským regionem Puisaye - Forterre
zahájené v lonském roce. Letos by mel Burgundsko v rámci prestižního festivalu navštívit
Komorní orchestr Dvorákova kraje a snad i nekteré menší hudební skupiny. Naopak bychom
rádi pozvali burgundské hudebníky, aby s námi v Úneticích a Roztokách v adventním týdnu
provedli již tradicni Rybovu mši vánocní. Pole pro spolupráci je velmi široké a budeme velmi
rádi, prispejete-li nám svými námety. Historicky je dáno, že pro naše burgundské prátele je
pri jejich kulturních aktivitách a rozvoji cestovního ruchu urcující stredoveká tradice a to jak
v hudbe v remeslech, tak ve výtvarném umení atd. Myslím, že i my máme nepreberné
možnosti využití bohaté historie našeho regionu.
Na záver mi dovolte pár slov o jednotném grafickém stylu, kterým se zájmové sdružení (i
region) budou prezentovat na verejnosti prostrednictvím internetu, tisku, propagacních
materiálu, ale i plakátu, vizitek atd. Jedná se o zdokonalení loga (pluh ale zustane zachován),
nalezení vhodné grafiky vcetne písma a také o úvahy o zjednodušení našeho trojslovného
názvu, který není z tohoto duvodu v praxi užíván, a je bohužel také ruzne komolen, nesprávne
zapisován a z celkem pochopitelných duvodu casto zjednodušován na ošklivou a zavádející
zkratku PSC. S návrhy Vás seznámíme v príštím císle.
predseda

Vladimír Vytiska
zájmového sdniŽení

...•••.••...•...................•.....•...•••..•••...••••..••••••..•••••...•••..

Nabídka volných pracovních míst
Spolecnost ZZN Slaný a.s., hledá pracovníky na pozici obsluhy Iisu pro výrobu
surového repkového oleje pro provoz Velká Bucina.
Požadavky: min. základní vzdelání, schopnost základní údržby stroju a zarízení.
Upozornení: jedná se o vícesmenný provoz, není vhodné pro ženy.
Možnost zamestnání i fyzicky schopných duchodcu.
Provedeme zaškolení. Možnost nástupu ihned.
V prípade zájmu o výše uvedené zamestnání se prosím obracejte na p. Linharta
tel. 315 761 003 v dobe od 6.00 do 14.00 hod., pozdeji na tel. 606 60 40 49
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Informace MeÚ Velvarv
>-

Poplatek za svoz odpadu

Pro letošní rok zustává poplatek za svoz odpadu ve výši 500,- Kc na osobu.
Platba je rozložena do dvou splátek - na každé pololetí 250,- Kc/osobu.
Poplatek na I. pololetí by mel být zaplacen nejpozdeji do 28.2.2006 I
); Poplatek ze psu
Sazba poplatku je stanovena takto:
VeIvary (i.pes)
základní sazba 250,-Kc
325,-Kc
(2.a další)

duchodcí i50,-Kc
225,-Kc

mestské cásti: Ješín, Velká Bucina, Radovic + Nové Uhy
(i.pes)
200,-Kc
(2. a další)
300,-Kc

125,-Kc
185,-Kc

V prípade držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pomerné výši, která
odpovídá poctu i zapocatých kalendárních mesícu.
Tyto poplatky je možné zaplatit v hotovosti na MeÚ Velvary - I. patro .
••• ***** •• ******

Záverem trochu statistiky
Velvary mají 2 900 obyvatel.
V roce 2005 se narodilo 26 nových obcánku našeho mesta a na zdejším urade
bylo uzavreno 22 manželství.
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***********

Uzáverka Zpravodaje je 25. v mesíci.
Príspevky mužete z••sílat na e-mail: vidimova(í1)velvarv.cz
**********
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