Jubilea

Dne 27.10. 2007 oslavila naše milá maminka, babička a
prababička
paní Helena Janková
85. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví a co nejméně starostí
přeje rodina Budkova ze Slaného,
rodina Rusova ze Žalova a její vnoučata a pravnoučata.
*******

Dne 27.10. 2007 oslavila
paní Miroslava Nováková
85. narozeniny.
Do dalších let hodně pevného zdraví a spokojenosti
přejí dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Blahopřejeme

Z jednání městské rady
29. 8. 2007
•Ve

městě Velvary a v jeho místní části Ješín je třeba kontrolovat dodržování rychlosti
projíždějících vozidel. Policie ČR není schopna občasné měření rychlosti ve Velvarech
provádět. Rada projednala návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleč a městem Velvary k
zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii a doporučila zastupitelstvu tuto smlouvu
schválit.
•Rada

projednala ekonomickou stránku provozu sokolovny. Náklady na provoz sokolovny
činily v roce 2006 Kč 304 000,-- (elektřina, plyn, úklid). V současné době je vybírána částečná
úhrada režijních nákladů ve výši Kč 150,-- za hodinu pro místní občany a spolky, Kč 300,-- za
hodinu pro ostatní; školy dosud užívaly sokolovnu bezplatně. Příjmy v roce 2006 činily Kč
45.000,--. Rada schválila zvýšení úhrady od 1. září 2007 takto: Kč 200,-- za hodinu pro místní
občany, spolky a školy a Kč 400,-- za hodinu pro ostatní.
•Rada

projednala financování plánované opravy části ulice Nábřeží. Vozovka bude mít živičný
kryt, vjezdy a vstupy k rodinným domům budou ze zámkové dlažby, podél vozovky budou
travnaté plochy. Byly navrženy dvě varianty financování: A) Celá částka Kč 577 900,-- bude
hrazena z rozpočtu města; B) Komunikace (Kč 471 784,--) bude hrazena z rozpočtu města a na
financování vstupů a vjezdů se budou podílet majitelé nemovitostí příspěvkem Kč 500,--/m2.
Rada schválila financování opravy dle navržené varianty A.
•Rada

souhlasila s pronájmem západní části náměstí k provozování lunaparku ve dnech 18. 9. 25. 9. 2007.
•Rada

vzala na vědomí informaci o tom, že Nadace ČEZ neschválila naši žádost o dotaci na
úpravu školního dvora. Důvodem byla příliš vysoká požadovaná částka a velký počet podaných
žádostí. Rada doporučila podat v podzimním termínu do 15. 11. 2007 novou žádost a snížit
požadovanou částku.
•Starostka

informovala radu o záměru soukromého investora zakoupit ve Velvarech pozemek na
výstavbu domova pro seniory.
•Občan

města nabídl městu sponzorský dar – palety balené pitné vody. Rada souhlasila s
přijetím daru a navrhla využít tuto balenou vodu zejména pro potřeby škol.
•Starostka

pozvala členy městské rady na kulturní a jiné akce konané v měsíci září (3. 9.
otevření dětského hřiště za Panskou hospodou, 7. 9. vernisáž výstavy obrazů malíře Miloslava
Radoměřského v muzeu, 7. - 8. 9. Dny evropského dědictví současně s divadelním festivalem
OS Natvrdlí, 15. 9. soutěž v hasičském útoku Dědkiáda, 16. 9. koncert vážné hudby z cyklu
Dvořákovy Velvary).

12. 9. 2007
•Na

jednání rady dne 20. 6. 2007 bylo rozhodnuto vypovědět smlouvu s firmou, která dosud ve
městě zajišťuje sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů. Ředitelka MŠ ve Velvarech
upozornila starostku města na skutečnost, že příspěvkové organizace zřizované městem mají
smluvně zajištěnu likvidaci odpadů se stejnou společností. Starostka navrhla opětovně
rozhodnutí rady posoudit. Rada uložila odborům předložit rozbor nákladů na likvidaci
komunálního odpadu, ze kterého budou vyčísleny náklady na likvidaci 1 tuny komunálního
odpadu za rok 2006 a 2007, a získat informace z jiných obcí o zkušenosti s dodavateli v oblasti
sběru, svozu a likvidace komunálních odpadů. Rada souhlasila s oslovením společnosti
vyvážející odpady ve věci předložení nabídky na sběr, svoz a likvidaci za 1 tunu odpadu.
•V

rozpočtu města na rok 2007 je v kapitole „Silnice“ rozpočtováno Kč 1 500 000,--. Ke dni 10.
9. 2007 zbývá ještě cca 130 tis. Kč. Odbor správy majetku navrhl použít uvedenou částku na
nejnutnější opravy komunikace v Ješíně, v ulici vedoucí k Horovu mlýnu a k vydláždění části
chodníků (náhrada asfaltových pasů) v Pražské ulici po dokončení rekonstrukce plynovodu.
Rada navrhuje postupnou celkovou rekonstrukci chodníků a uložila odboru správy majetku
předložit rozpočet na rekonstrukci chodníku v ulici Pražská (případně jeho části).
•Rada

udělila, v souladu se školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání, výjimku
v počtu zapsaných dětí v MŠ Velvary, bude zapsáno nejvýše 112 dětí.
•Rada

vzala na vědomí upřesnění informace o záměru soukromého investora vystavět
Rezidenci pro seniory. Jedním z měst, se kterými v současné době jedná, jsou Velvary. Jeho
záměru nejvíce vyhovuje pozemek bývalého hokejového hřiště, který je ve vlastnictví města
Velvary. Zpracovatel územního plánu proti uvedenému záměru nemá námitek. Na části
pozemku je vybudována komunikace vedoucí k rozestavěným domkům. Pokud by se investor
rozhodl pro město Velvary, pošle žádost o odkoupení pozemku.
•Starostka

upozornila radu na to, že dobrovolný svazek obcí Přemyslovské střední Čechy je
nefunkční. Za období leden – srpen 2007 se nepodařilo předsednictvu tohoto DSO svolat
shromáždění starostů tak, aby bylo možné schválit nové znění stanov, tj. aby byly přítomny
alespoň 2/3 všech členů shromáždění starostů, ale dokonce se nikdy nesešlo shromáždění
starostů tak, aby bylo usnášeníschopné, tj. aby byla přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Na základě uvedeného navrhuje starostka požádat o zánik členství. Rada vzala na vědomí
informaci starostky o nefunkčnosti DSO Přemyslovské střední Čechy a doporučila
zastupitelstvu schválit zánik členství v tomto DSO k 31. 12. 2007.
•Rada

schválila nákup 2 ks nových čerpadel do přečerpávací stanice odpadních vod
Velvary v souvislosti s poruchou stávajících čerpadel.

u

MŠ

•Na

základě úkolu uloženého radou města ve věci provedení finanční kontroly ve všech
příspěvkových organizacích města na podzim roku 2007 a v souladu s vnitřním předpisem byl
radě předložen plán kontrol příspěvkových organizací města a plán kontrol výherních hracích
přístrojů.
•Rada

schválila příspěvek Kč 2 000,--, kterým budou podpořeny mentálně postižené děti v
rámci vánočního koncertu konaného pod záštitou starosty města Slaný.

26. 9. 2007
•Rada

se seznámila s analýzou nákladů na likvidaci komunálního odpadu předloženou odborem
hospodářsko správním a s nabídkou společnosti vyvážející odpady na likvidaci 1 tuny odpadu a
rozhodla se, že revokuje své usnesení ze dne 20. 6. 2006 o vypovězení smlouvy se společností
vyvážející odpady a o dalším postupu rozhodne v roce 2008.
•Rada

vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Velvary za školní rok
2006/2007.
•Rada

vzala na vědomí ekonomické vyhodnocení správy hřbitova. Náklady na provoz hřbitova
činily v roce 2006 celkem 238 756,-- Kč, počet hrobových míst (včetně neobsazených) je 1 200.
Poplatek za služby spojené s nájmem hrobových míst na rok 2007 je Kč 199,-- na 1 hrobové
místo. Přestože je poplatek za služby spojené s nájmem hrobových míst uveden ve smlouvách o
nájmu hrobových míst, nebyl dosud vybírán. Rada rozhodla snížit poplatek pro rok 2007 na Kč
150,-- na 1 hrobové místo.
•Odbor

správy majetku předložil kalkulaci stočného pro rok 2007, která vychází ze skutečných
nákladů za rok 2006. V roce 2006 došlo ke dvěma velkým haváriím kanalizační sítě, proto jsou
celkové náklady vysoké a kalkulovaná cena stočného je Kč 29,92 na 1 m3 odváděné vody. Rada
schválila stočné pro rok 2007 ve výši Kč 20,--/m3 odváděné vody.
•Městské

muzeum Velvary navrhlo vydat v roce 2008 publikaci o Velvarech. Poslední publikací
je útlá brožura z devadesátých let, v roce 1982 vyšla malá knížečka v rámci oslav 500 let města
Velvar, ale doposud nebyla o městě Velvary napsána a vydána žádná větší, reprezentativnější
publikace. Historické město, jakým jsou Velvary, by takovou publikaci mělo mít, ať už jako
propagační materiál pro turisty nebo informační pro badatele, reprezentační pro významnější
návštěvníky, ale v neposlední řadě i jako zdroj informací a poučení o vlastním městě pro občany
Velvar. Rada schválila vydání publikace v roce 2008.
•Rada

schválila pronájem jídlonosičů pro terénní pečovatelskou službu ve výši 1,-- Kč za každý
pracovní den.
•Rada

schválila zásady pro umisťování občanů do Domu s pečovatelskou službou Velvary a
poskytování nájmu v DPS.
10. 10. 2007
•Rada

schválila pronájem části náměstí k provozování lunaparku v termínu od 18.3 – 25.3.

2008.
•Starostka

informovala radu o schůzce s místostarostkou města Kralupy nad Vltavou, na které
byla projednána možnost pořádání společných kulturních akcí pro občany obou měst a okolních
obcí. Navrhovány jsou např. Velikonoce natvrdo pořádané o. s. Natvrdlí a Loučení
s prázdninami.
Ve Velvarech dne 23. 10. 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Seznam nových telefonních čísel na MěÚ Velvary
V souvislosti s přechodem na novou digitální ústřednu oznamujeme všem občanům změnu
telefonního spojení do budovy Městského úřadu ve Velvarech.
spojovatelka

315 617 001

provolba
fax
starostka

315 617 0xx
315 617 000
315 761 023

e-mail
URL

mestovelvary@iol.cz
http://www.velvary.cz

***************
Provolba jednotlivých pracovníků 315 617 . . .
Ing. Jitka Linhartová
Mgr. Ivan Kurz
Ing. Radek Moulis

starostka
místostarosta
tajemník

002
099
009

ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Ing. Marie Chejnovská
ved. odboru
Marta Holá
matrika
Lenka Rohanová
inform. + evidence obyvatel
Libuše Pamětická
účtárna
Lenka Podivínská
účtárna
Jitka Urbánková
soc. agenda
Marcela Hirmerová
OP, cestovní pasy

004
003
001
006
005
007
008

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jan Bernášek
ved. odboru
Dana Růžková
referent
Martina Protivová
referent
Edita Sedláčková
referent

095
096
096
097

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Libor Šulc
ved. odboru
Blanka Mittelbachová
byty a nebyt. prostory
Eva Vidimová
přestupky, Zpravodaj,
spr. hřbitova
Jiřina Řenčová
administrativa, spr. hřbitova

091
092
093
094

Jak je využívána služba poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy
V červnu 2007 začal Městský úřad ve Velvarech vydávat občanům výstupy z informačních systémů
veřejné správy. Na Městském úřadě ve Velvarech může občan získat výpis z katastru nemovitostí,
výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku. Za každou započatou stránku
výpisu vybírá městský úřad poplatek 50,-- Kč. Od června do října vydal městský úřad celkem 19
výstupů z informačních systémů veřejné správy, z toho 17 výpisů z katastru nemovitostí a 2 výpisy
z obchodního rejstříku.
Předpokládá se, že od ledna 2008 bude kromě výše uvedených výstupů možné na městském úřadě
obdržet také výpis z rejstříku trestů.
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
************

Oznámení ceny za pronájem hrobů na hřbitově ve Velvarech
Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti
1.1.2002, došlo ke změně stanovení ceny nájmu hrobových míst na hřbitově ve Velvarech.
Cena nájmu za hrobové místo se skládá ze dvou položek:
1. z nájemného
/tato částka spadá do cen regulovaných. Maximální nájemné na 1 m2 je odvozeno podle
počtu obyvatel a je uvedeno v Cenovém výměru ministerstva financí.
2. z ceny za služby související s nájmem (odvoz odpadků, údržba zeleně, opravy)
/tato částka nebyla do letošního roku účtována s tím, že bude stanovena dodatečně dle
skutečných nákladů/.
Dne 26. 9. 2007 schválila Rada města Velvary novou výši poplatku za nájem plochy a cenu
za služby související s nájmem pro rok 2007 takto:
1. nájemné - v souladu s Cenovým výměrem MF č. 01/2007 činí poplatek za nájem
plochy Kč 7,--/m2/rok. Tato částka se bude týkat nových nájmů a nájmů, které budou
prodlužovány.
2. cena za služby související s nájmem pro rok 2007 činí 150,-- Kč na jedno hrobové
místo. Tento poplatek se týká všech hrobů, včetně těch, u nichž byl v minulosti nájem
již vyplacen i na 100 let nebo na dobu trvání hřbitova. Úhradu lze uskutečnit v hotovosti,
složenkou či převodem do 31.12. 2007.
Odbor správy majetku
*********************************************

OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 17. LISTOPADU 2007

Okno do základní školy
Co jsou to ty nové vzdělávací programy?
Změna je jediná jistota v životě!
Školstvím se prohnalo mnoho změn pod různými názvy a ne každá byla k lepšímu. I
současné „nové“ pojetí je diskutováno s emocemi a obavami
o pokles úrovně vzdělanosti.
„Každá škola si vymyslí vlastní osnovy?“
„Co prostupnost mezi školami?“
„Dá se něco takového vůbec kontrolovat?“
„A co odpovědnost za výsledek?“
Konečně se ptá celá veřejnost. Škoda, že sdělovací prostředky nevyprovokovaly
diskusi před schválením zákona. Teď už se prostě musíme snažit hledat nejlepší
cestu.
Jak jsme začali u nás
Od letošního září jsme zahájili práci podle školního vzdělávacího programu (ŠVP)
„Objevná cesta dětí“.
Při jeho tvorbě jsme se drželi závazných pokynů, ale vycházeli jsme i z dosavadních
zkušeností učitelů a rodičů.
Ponechali jsme např.většině předmětů původní názvy, ale náplň je přizpůsobena
požadavkům na užší sepětí výuky se životem dítěte a je zaměřená na činnosti, které
vedou k získávání tzv. „klíčových kompetencí“.
Jejich osvojením je žák lépe připraven uplatnit se v životě jako plnohodnotná
osobnost.
Rozvíjí schopnost učit se
řešit problémy
komunikovat
uplatnit se v týmu
obstát ve společnosti
konkurovat na trhu práce.
Už jen cesta k těmto cílům může být zajímavá. Odtud náš název. A k němu
výtvarné logo! Pomohla nám s ním renomovaná výtvarnice paní Mgr.I.Soukupová,
která vycházela ze soutěžních prací žáků:

Líbí se vám ? Tak hlavně aby se na objevné cestě líbilo a dařilo žákům, učitelům,
rodičům a všem ostatním účastníkům. Šťastnou cestu!
Mgr.M.Bednaříková
koordinátorka ŠVP

OBECNÍ ÚŘAD UHY
se sídlem Uhy 31,
273 24 Velvary, IČO 235067
OZNAMUJE,
že příjem nabídek na pronájem prostor RESTAURACE v Uhách bude ukončen dnem
05.11.2007 včetně. Po tomto datu bude provedeno vyhodnocení dosud přijatých nabídek.
K nabídkám přijatým v sídle Obecního úřadu Uhy po datu 05.11.2007 již nebude
přihlíženo.

Vážení čtenáři.
Před časem jsme byli upozorněni na skutek paní Libuše Chroustové z Velvar, která
dokázala, že jí není lhostejný úděl jiného člověka. Protože jsme neměli bližší informace,
požádali jsme paní Chroustovou, zda by nám sama neřekla, jak to všechno bylo. Přestože se
tato skromná paní bránila jakémukoliv zveřejnění, nakonec souhlasila. S paní Chroustovou
si v městské knihovně povídala p. Zdeňka Ortová.
red.

ROZHOVOR
V záplavě negativních zpráv, které se na nás každý den hrnou z médií, občas probleskne
gesto lidskosti, které skýtá naději, že to s naším světem ještě přece jen není tak zlé. V
prázdninových dnech proběhla televizním zpravodajstvím reportáž o šokujícím případu
žhářství v Mostě. Cílem nesmyslného útoku pachatelů se staly starší automobily Škodovek.
Mezi postiženými byl i invalidní důchodce Jan Bielik, jenž měl však zároveň veliké štěstí,
že se o jeho trápení dozvěděla velvarská důchodkyně paní Libuše Chroustová, bývalá
zdravotní sestra zdejší zubní ambulance, kterou jeho smutný osud nenechal lhostejnou.
Redakce Zpravodaje byla na její velkorysý čin upozorněna a rozhodli jsme se, že paní
Chroustovou poprosíme o pár slov:
Paní Chroustová, mohla byste zavzpomínat, jak to tehdy bylo?
Při sledování zpráv na Nově mě zaujala reportáž o gaunerech, kteří na Mostecku podpalují
Škodovky. Jedno ze zničených aut patřilo invalidnímu důchodci, který ho předtím dával
s kamarádem čtvrt roku do pořádku a za nemalé peníze opravil. Vzhledem k tomu, že auto
opravdu nutně potřeboval, aby mohl vozit svoji vážně nemocnou paní k lékaři, mi těch lidí
bylo velice líto a rozhodla jsem se jim pomoci. Po zesnulém manželovi nám zahálela
v garáži sice starší, ale velice zachovalá Škoda 105. Děti auto nechtěly a já nejezdím, tak
mě napadlo, že bych auto pánovi darovala. Víte, nepokládala jsem to za nic mimořádného.
Celý život jsme byli s manželem zvyklí lidem pomáhat a věděla jsem, že by s mým
rozhodnutím manžel souhlasil.
Jak jste svůj úžasný nápad zrealizovala?
Telefonicky jsem kontaktovala pana redaktora Martina Kočárka z Novy a další postup se
odehrál již v jeho režii. V žádném případě jsem nestála o jakoukoli publicitu a pana
redaktora jsem žádala, zda by předání auta postiženému pánovi mohlo proběhnout nějak
nenápadně.
A stalo se tak?
Ale vůbec ne. Přijel k nám televizní štáb, přivezli i pana Bielika z Mostu a předání
automobilu nafilmovali.
Jaký jste měla ze setkání s panem Bielikem pocit?
Úžasný. Bylo to velice dojemné. Pan Bielik až plakal. Víte, předpokládala jsem, že se do
televize přihrnou i další nabídky, ale byla jsem prý jediná, kdo se ozval. Ráda bych ale
zmínila i velkou pomoc autoopravářů pana Stýbla a Bílka, kteří delší dobu garážované auto
odvezli k sobě do dílny a prohlídli. Do tří dnů opravili, co bylo třeba, včetně zařízení
technické kontroly. Toho si velice cením.

Jakou odezvu měl váš čin ve Velvarech? Zaznamenali to vám blízcí lidé?
Samozřejmě. Televizní reportáž o předání auta vidělo spoustu zdejších lidí. Někteří z nich
mě zastavovali na ulici a o celé věci jsme spolu hovořili. Převážná většina mi k tomuto
rozhodnutí blahopřála a hodnotila kladně. To bylo moc milé. Ale našli se i tací, kterým to
nedalo spát, moje gesto jim bůhvíproč leželo v žaludku a dobrý skutek mi dokonce vyčetli.
To mě hodně zabolelo, protože já jsem opravdu nechtěla nic jiného, než pomoci lidem
v těžké situaci.
A co samotný pan Bielik, ozval se vám od té doby ještě?
Tak to je na celé věci nejpříjemnější. Bielikovi jsou naprosto obyčejní, velice slušní a hodní
lidé. Zůstali jsme v kontaktu. Seznámila jsem se i s jeho paní. Má operované srdíčko a tudíž
dopravní prostředek je pro ně opravdu životní nutností. Již mě třikrát navštívili a mohu říct,
že jsme se spřátelili.
Jsou mezi námi slušní lidé, jejichž nezištnost a velkorysost je hodna následování a neměla
by být přehlédnuta. Paní Chroustová se trošičku zdráhala rozhovor poskytnout, bylo vidět,
že o publicitu opravdu nestojí. Je však důležité podobné činy veřejně prezentovat a
nezapomínat na to, že i ve Velvarech máme spoluobčany, kterým není osud ostatních
lhostejný a dokáží zcela samozřejmě podat pomocnou ruku bližnímu v nouzi.
S paní Chroustovou hovořila Zdeňka Ortová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAHÁJENÍ DALŠÍ ČINNOSTI KLUBU VAJÍČKO
Prázdniny utekly jako voda, ani jsme se nerozkoukali a léto je pryč. My v klubu Vajíčko jsme se
však už na nový školní rok moc těšili, na staré známé i nové malé a velké kamarády.
Poprvé jsme se sešli ve středu 26. září u Malovarského rybníka při závodech na „všem, co má
kola“. Jasnou převahu měla odstrkovadla všeho druhu a velikostí, svého zástupce však měli i
cyklisti. Na trati nebyla nouze o nervy drásající okamžiky, karamboly i osobní střety. Měli jsme
velikou radost, že i přes brzkou odpolední hodinu pracovního dne nás přišlo podpořit i několik
tatínků.
Prvním říjnem se rozběhl pravidelný program klubu Vajíčko – dopolední herna pro nejmenší,
výtvarné dílny „Šikovné ručky“ i oblíbené „cvičeníčko“. V letošním roce také odstartoval
dramaťáček, tentokrát koncipovaný jako kurz.
V sobotu 13. října se uskutečnila v prostorách klubu Vajíčko dětská burza podzimního a zimního
oblečení, sportovních potřeb a hraček. Neprodané zboží, o které jeho majitelé již neměli zájem,
jsme věnovali do „Farního šatníku“ provozovaném Farní charitou v Kralupech nad Vltavou.
PRAVIDELNÝ PROGRAM KLUBU VAJÍČKO
Úterý 10:00 – 11:00 – Otevřená herna s programem
Srdečně zveme všechny, kdo nechtějí trávit mateřskou dovolenou sami doma. Maminky si mohou
popovídat a vyměnit zkušenosti u čaje nebo kafíčka, na děti čeká spousta hraček a jiné zábavy.
Vždy je připraven doprovodný program. Vítány jsou i maminky s miminky. Přijďte poznat nové
kamarády!
Program herny na listopad:
6.11. – Jednoduchá výzdoba na okna
13.11. – Malování na sklo pro nejmenší
20.11. – Výroba adventních kalendářů pro děti
27.11. – Pečeme na Vánoce (výměna osvědčených sladkých i slaných vánočních receptů)
vstup 20 Kč
Úterý 16:00 – 17:00 – Šikovné ručičky
Vyrábění a malování pro děti. Vstup 20 – 50 Kč.
Pozor! Až do vánoc bude výtvarná dílna probíhat každý týden!!
Program:
6.11. Vyrábění stojánku na tužky
13.11. Prstové loutky
20.11. Obrázky z těstovin
27.11. Výroba adventních věnců
Čtvrtek 16:00 – 17:00 – Dramaťáček
Tento kurz vede studentka dramatické výchovy pro učitele na DAMU Kateřina Woláková a je určen
pro předškoláky a mladší školáky. Pokud máte o dramaťáček zájem, můžete svoje dítě ještě přihlásit
na tel. 737 123 765.
Pátek 9:00 – Cvičeníčko pro nejmenší (v ZUŠ Velvary)
Program určený dětem cca od 1 roku je složený ze říkanek, tancování, zpívání a jiného dovádění.
Probíhá v sále Základní umělecké školy. Vstup 20 Kč.

Veškerý program rodičovského klubu Vajíčko (pokud není uvedeno jinak) probíhá v klubovně
v Chržínské ulici č.p. 47, je to dům hned vedle COOPu. Stačí zazvonit …. Nutné jsou pouze
přezůvky. Moc se na vás těšíme!!
Více informací o programu klubu Vajíčko, fotky a další zajímavosti o o.s. Natvrdlí najdete na
www.natvrdli.org .

A CO NÁS JEŠTĚ V LISTOPADU ČEKÁ? …..
17.11. DRAKIÁDA
Sraz: 15:00 v parku za školou
S sebou: draka (nejlépe vlastní výroby), přírodniny (listy, kaštany, šípky, klacíky,….)
Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku!!! Samozřejmě nebude chybět soutěž o nejhezčího draka,
nejlepší 3 odměníme!

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

V Kralupech začíná festival Tyjátjátra
(26. 10. – 8. 12.)
Zápas v divadelní improvizaci, autorské představení a černou komedii uvede podzimní divadelní
přehlídka Tyjátjátra, kterou v Kralupech nad Vltavou pořádá Divadelní soubor Scéna. Festival
začne soupeřením pražských týmů v improvizaci 26. října na komorní scéně v kralupské divadelní
klubovně.
Improvizace má nepřekročitelná pravidla, na která dbá přísný rozhodčí. Spontánní atmosféru
zaručuje živá hudba a také diváci, kteří mohou zasáhnout do dramatického souboje.
Tyjátjátra dále pokračují 16. listopadu představením Nežerte Clinta Eastwooda souboru Homotronní
neškvor. Autorská inscenace pro dva herce vypráví o televizním moderátorovi a majiteli stavební
firmy, kteří po dopravní nehodě trpí ztrátou paměti.
Tyjátjátra uzavře 8. prosince Zabiják Joe, černočerná komedie o málo idylické rodince, která se
rozhodne využít služeb nájemného vraha. Podrobnosti o festivalu na www.kralupy.cz/tyjatjatra
(mgd)
(Program festivalu Tyjátjátra, pozvánku na dětské divadelní představení „Pohádky na přání“ a
program podzimní přehlídky filmů Věry Chytilové naleznete na samostatných letáčcích).

MIMOŘÁDNÁ PRODEJNÍ AKCE
nakladatelství Slávka Kopecká
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a nepříjemnému faktu, že v našem městě
schází knihkupectví, využila naše knihovna nabídky renomovaného nakladatelství
SLÁVKA KOPECKÁ a rozhodla se vám zprostředkovat prodej knih z produkce tohoto
nakladatelství.
Všem občanům velvarského regionu se tak naskýtá jedinečná příležitost na finančně
mimořádně výhodný nákup zbrusu nových knih i dalších osvědčených titulů.
Nakladatelství Slávky Kopecké patří mezi nejúspěšnější česká vydavatelství, jeho
knihy se vyznačují vysokou kvalitou a těší se velké čtenářské přízni. Mezi nejprodávanější
patří například: knihy Aleše Cibulky o filmových hvězdách Nataše Gollové a Zdence
Sulanové, knihy scenáristky Olgy Sommerové „O čem sní ženy,“ knihy Marie Kubátové s
půvabnými ilustracemi Ivy Hüttnerové, humorné knihy vzpomínek vynikajícího herce Jiřího
Sováka, soubor povídkových knih Oty Pavla, fejetonové knihy Jindřišky Smetanové,
básničky a aforismy Jiřího Žáčka a další lákavé knižní tituly.
PŘIJĎTE SI VYBRAT I VY V DOBĚ VÝPŮJČNÍCH HODIN

PRODEJNÍ AKCE BUDE ZAHÁJENA
V ÚTERÝ 20. LISTOPADU
A POTRVÁ DO PÁTKU 7. PROSINCE
JEN V NAŠÍ KNIHOVNĚ BUDOU TYTO KNIHY PRODÁVÁNY
ZA PŘÍJEMNĚ NÍZKÉ CENY!!!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VYHLAŠUJE
VELKOU SOUTĚŽ
PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
PRAV I D LA

S O U T Ě Ž E

1. Každý čtenář obdrží při vypůjčení knihy či časopisu potvrzení
o výpůjčce.
2. Na toto potvrzení si opíše TÉMA DNE.
Název tématu uvidíte na výstavní ploše, kde můžete spatřit i
vystavené knihy na dané téma.
3. Potvrzení o výpůjčce si doma pečlivě uložte. V závěru soutěže
nastřádaná potvrzení odevzdáte v knihovně.
3. Za každou knihu, kterou si ten den vypůjčíte, dostanete
pět bodů.
Vypůjčený časopis má hodnotu jednoho bodu.
5. Některé půjčovní dny jsou však prémiové. Prémiové dny pro vás
budou překvapením a dozvíte se o nich až při výpůjčce.
Každý čtenář, který uskuteční výpůjčku v prémiový den, dostane
jako bonus deset bodů.
6. Pokud v průběhu soutěže překročíte výpůjční dobu (to znamená,
že nedodržíte termín vrácení a výpůjčku si včas neprodloužíte) a
dostanete domů poštou upomínku, bude vám za každou knihu,
kterou doma zdržujete po termínu vrácení, odečten jeden bod.
7. Soutěž začíná v pondělí 29. října a potrvá do 31. ledna.
Začátkem února proběhne v knihovně slavnostní vyhlášení vítězů a
předání cen.
Věříme, že soutěž bude pro mladé čtenáře zajímavá,
napínavá až do konce a zúčastní se jí co nejvíce dětí.
Z. Ortová - knihovnice

Změna provozních hodin v městské knihovně

Od 1. listopadu 2007 se mění provozní hodiny v městské knihovně Velvary.
Výpůjční hodiny v oddělení pro dospělé a Internet:
po 8-11 12-16
út 8-11 12-18
st ZAVŘENO
čt 8-11 12-18
pá 8-14
Výpůjční hodiny v oddělení pro děti se nemění.
Doufáme, že tuto změnu přivítáte a těšíme se na Vaši návštěvu.

Z redakční pošty:
Tak, léto je už za námi !
Ano, léto už je definitivně za námi a my můžeme jen vzpomínat na dovolenou, na prázdniny, na
volné dny. A co bylo hezké v létě ve Velvarech? V restauracích letní zahrádky nám umožnily
posedět u piva venku ve stínu, ať to bylo na Slovanu, u Vikabaru, či u Krále Václava. Ovšem
nejhezčí zahrádku jsem viděl u Krále Václava (či na růžku). Zde byla tak příjemná zahrádka,
nápaditě vyzdobená nejen květinami. Bylo zde příjemné posezení. Proto díky za tu hezkou
zahrádku.
Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu ……………..
To si zpívám ve večerní době, když jdu cestou od nádraží kolem plechové ohrady dřevařských
závodů. Je zde totiž tma a žádné světlo nesvítí na tuto cestičku – či chodníček - podél trati. Že by se
ještě nikdo neozval? Tož budu asi první a budou mě chválit ostatní chodci, co se bojí ozvat.
Nemám pravdu?
Jiří Krejčí, Domov Velvary

******************************
Sraz rodáků
V sobotu 13. října 2007 se opět po dvou letech konal sraz rodáků Ješína, narozených před rokem
1936. Srazu se z 26 pozvaných, zúčastnilo 18 rodáků. Šlo o to, aby se po letech sešli staří známí,
kteří si společně zavzpomínají na prožité zážitky z mládí.
Účastníci srazu se sešli v 10:00 hod. na návsi před kapličkou. Kde bylo pořízeno společné foto,
všichni se přivítali a pozdravili. Další část srazu probíhala v zasedací místnosti na farmě pana
Tlustého a Vojtěchovského. Přítomní byli v úvodu přivítáni hlavním organizátorem panem L.
Vojtěchovským. Po oficiálním zahájení začala volná zábava. Přítomní si prohlédli junáckou a místní
kroniku. Poté přišly na řadu fotografie z dob minulých a z prvního srazu. Někteří se šli projít po
obci, aby se alespoň na chvíli zastavili u svého rodného domu a zavzpomínali. Nejstarším
účastníkem srazu byl pan Vlastimil Kott z Nejdku. u Karlových Varů.
Všem přítomným se líbila netradičně prožitá sobota a na závěr se domluvili na konání třetího
srazu v roce 2008.
Vojtěchovský Zdeněk

Tučňáci na severní polokouli?
V každé encyklopedii se dočtete, že „Tučňáci žijí jen na jižní polokouli. Drží se kolem
Antarktidy a na pobřežích kontinentů a ostrovů, které omývají studené proudy mířící od Antarktidy
na sever. Spolu s těmito proudy se tučňáci dostávají až k rovníku. Nejsevernější populace je známa
na Galapágách a i zde jsou hlavně na ostrovech na jih od rovníku.“
Je sice řada zoologických zahrad i na severní polokouli, ve kterých tuňáky najdete, ale
největší umělá kolonie tučňáků na sever od rovníku se nachází v Sazené. Čítá něco přes 1200
jedinců a tento fakt míří rázným krokem do Guinnesovy knihy rekordů.
Tohle není novinářská kachna, ale nezvratná skutečnost. Mladí manželé Jana a Petr Pfefrovi
se svými dvěma holčičkami sdílejí domácnost s tučňáky všech možných velikostí, druhů a
provedení. Najdete u nich tučňáky v podobě plyšáků, keramických či skleněných figurek, razítek,
sponek, krabiček, kartáčků, zapalovačů, psacích potřeb, nálepek, oblečení, přáníček a mnohé jiné.
Jana Pfefrová začala se svou sbírkou už před lety vlastně jako mimino, když její
nejoblíbenější hračkou byl malý pískací tučňák jménem Pok, se kterým sdílela postýlku. A když
pětiletá Janička dala při nákupní vycházce po obchodním domě Kotva přednost velikému
plyšovému tučňákovi před mnohem lákavějšími nabídkami, bylo – jak se říká – vymalováno. Nový
přírůstek dostal jméno Pik a základní kamen pozdější sbírky byl položen. Byla to doba, kdy se
v obchodní síti tučňáci moc nevyskytovali a jejich shánění vyžadovalo zvýšené úsilí, ale následná
radost z nového úlovku byla tím větší. Všichni známí a příbuzní pokládali za svou povinnost zvláště
při zahraniční dovolené nebo služebních cestách ulovit co nejkrásnější a nejexotičtější exemplář.
Sbírka se rozrůstala, až to vyvolávalo vrásky na čelech jinak dceři přejících rodičů.
Naděje na ukončení této záležitosti svitla v roce 2000. Jana se vážně zamilovala a svatba
byla na spadnutí. Snad všichni předpokládali, že manželství sběratelskou vášeň nějak utlumí anebo
snad ukončí. Jak už to někdy bývá, opak se stal skutečností. Snad z lásky ke své ženě i novomanžel
propadl sběratelské vášni a přinesl do sbírání nové impulsy a nápady. Sbírka se tak utěšeně
rozrůstala o povlečení, šperky, deky, kostýmy, rádia, potisky na auta, či dokonce o kompletní
tučňácky vyzdobenou toaletu.
A tak v nevelkém bytě na severním okraji Sazené žije čtyřčlenná rodina se svými tučňáky a
děti si tajně půjčují ze sbírky nejkrásnější exempláře. Až jsem měl obavu, zda to v dětech nějak
nedeformuje vztah k jiným hračkám. Ale jak jsem se přesvědčil, děti si jako všechny ostatní bez
problémů hrají i s jinými druhy hraček a ta domácí sbírka je jen jakýsi bonus, něco navíc.
Sazená, říjen 2007

Ing. Rudolf Votruba

PS: Asi byste rádi viděli aspoň na barevných fotografiích, jak ta krásná sbírka vypadá. Protože ale
Zpravodaj bohužel tohle zatím neumí, máte-li možnost navštívit Internet, zkuste se podívat na
„Alternativní stránky obce Sazená“ na adrese www.sazena.estranky.cz. Tam se také můžete
dočíst o mnoha dalších zajímavostech nejen ze Sazené a o Sazené.

Městské muzeum a Městská knihovna Velvary
vyhlašují
IX. ročník dramatické soutěže

Velvarský tolar

Kategorie
I. MŠ a 1. třídy ZŠ
II. 2.-5. třídy ZŠ

Obory pro tyto kategorie:
1. sólová recitace
2. skupinová recitace
3. scénka

Soutěž se bude konat v sále muzea 16.1. 2008 pro II. kategorii od 8:00 hod.
pro I. kategorii od 10:00 hod.
Přihlášky přijímáme v muzeu i v knihovně do 11.1. 2008.
Kategorie
III. 6.-9. třídy ZŠ
IV. střední školy

Obory pro tyto kategorie
1. sólová recitace
2. skupinová recitace
3. autorské čtení / próza i poezie/

Soutěž pro tyto kategorie se bude konat v sále muzea 23.1. 2008 od 9:00 hod.
Přihlášky přijímáme v muzeu i knihovně do 18.1. 2008.

Město Velvary a Městské muzeum Velvary
vás zvou 2.12. 2007
na
Adventní neděli

Program:

16.00

•

17.30-19.00

18.00

Městské muzeum Velvary
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad

Areál volného času / dvůr bývalého děkanství, dnes DPS/
• Vánoční jarmark- drobné dárky a občerstvení
náměstí Krále Vladislava
• rozsvícení vánočního stromu
• Vánočnění - hudební vystoupení žáků ZŠ Velvary
• Živý betlém - taneční vystoupení ZUŠ Velvary
• obchůzka tradičních adventních postav- TOM SEV Javory Černuc

Pokud se chcete zúčastnit jarmarku s prodejem svých výrobků, hlaste se nejpozději do poloviny
listopadu v Městském muzeu Velvary, paní Jitka Kůrková, tel. 315 761 419.
Při mimořádně nepříznivém počasí změna programu vyhrazena

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

Město Velvary
zve na vánoční koncert skupiny

POUTNÍCI – COUNTRY VÁNOCE

13. prosince 2007 v 19:00 hodin Základní umělecká škola Velvary
Předprodej:
Městský úřad Velvary, 1. patro
Telefon 315 617 001

Vstupné 100,-- Kč

