Jubilea

Dne 22. 12. 2007 oslaví
náš tatínek
pan Zdeněk PRUSKAVEC
75. narozeniny.
Do dalších let hodně pevného zdraví a spokojenosti
ze srdce přejí
synové Mirek a Zdeněk s rodinami.

Blahopřejeme

Oznámení MěÚ Velvary:
Vážení občané,
chtěl bych Vám oznámit, že je možno do 31.12.2007 podávat u našeho odboru návrhy
na změnu schváleného územního plánu Města Velvary. Návrhy budou následně projednány v
průběhu roku 2008.
Vzhledem ke zkušenosti z minulých období upozorňuji všechny navrhovatele, že z
podaných návrhů musí být jasně srozumitelné tyto údaje :
•přesné určení žadatele – jméno (název), adresa nebo sídlo ; vhodný je tel.kontakt
•osvědčení nepochybného právního zájmu na podání návrhu (vlastnictví popř. budoucí
vlastnictví dotčených pozemků)
•předmět změny územně plánovací dokumentace s uvedením rozsahu a důvodů, ze kterých
má být změna provedena
•určení druhů a parcelních čísel dotčených pozemků podle evidence v katastru nemovitostí
•žádost může obsahovat i situační výkres v měřítku přiměřeném rozsahu navrhované změny
na podkladu katastrální mapy (podklady je možno získat u našeho odboru)
V případě nejasností se zpracováním návrhu, dostavte se na náš odbor popř. nás
kontaktujte telefonicky. Rádi Vám poradíme nebo pomůžeme se zpracováním návrhu.
Jan Bernášek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
***

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích)

vyhlašuje záměr
pronájmu veřejných WC v čp. 1
ve Velvarech
vhodné zejména pro důchodce nebo osoby s jiným příjmem, které by zabezpečovaly provoz
WC v požadované době, v době konání trhů nebo kulturních akcí v centru města, prováděly
úklid a udržovaly pořádek. Náklady na provoz, údržbu a opravy ponese vlastník objektu,
zkušební doba 1 - 3 měsíce počínaje dnem 2. ledna 2008, po jejím vyhodnocení budou
stanoveny další vzájemné nájemní podmínky.
Zájemci se mohou hlásit na MěÚ ve Velvarech, odbor správy majetku, osobně nebo
telefonicky na č. 315 617 091, 315 617 092.
Libor Š u l c
vedoucí odboru správy majetku

Informace MěÚ Velvary, odboru výstavby a životního prostředí
Vážení občané,
v minulých měsících bylo v tisku publikováno několik článků, týkajících se problematiky
likvidace splaškových vod z nemovitostí. Tyto články však většinu lidí v této problematice
spíše dezorientovaly, a proto nás na našem odboru občané Velvar a okolních obcí často
oslovují s otázkami typu „tak jak to s těmi septiky vlastně je“ apod.
Z toho důvodu jsem se rozhodl Vám sdělit prostřednictvím zpravodaje několik informací,
které by Vám měly pomoci orientovat se v této problematice popřípadě pomoci při
rozhodování, jak likvidovat splaškové vody z Vaší nemovitosti v souladu s platnou
legislativou.
Vlastním kanalizační přípojku
Toto řešení je nejlepší jak z hlediska vlastníka nemovitosti tak z hlediska ochrany životního
prostředí. Kanalizační přípojka je zaústěna do kanalizačních stok splaškové kanalizace
popřípadě jednotné kanalizace (Velvary), které jsou zakončeny čistírnou odpadních.
Odvedené splaškové vody jsou po vyčištění v čistírně odpadních vod vypouštěny zpět do
vodních toků.
Všechny nemovitosti v obcích, které jsou vybaveny systémem splaškové nebo jednotné
kanalizace, by měly kanalizační přípojku mít.
V této souvislosti budu citovat § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích) :
–obecní

úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Kanalizační přípojka by měla být připojena přímo z nemovitosti do kanalizační stoky - § 18
odst.4 zákona o vodovodech a kanalizacích :
- v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do
kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Vlastním domovní čistírnu odpadních vod nebo septik a vyčištěnou vodu:
•vypouštím do vodního toku – k tomu je potřeba povolení vodoprávního úřadu
•rozstřikuji na svém pozemku – pokud voda neohrozí vodu podzemní ani povrchovou,
nejde o vypouštění odpadních vod a žádné povolení není potřeba. Taková čistírna ani není
vodní dílo a její stavbu povoluje místně příslušný stavební úřad. Investor si nejdříve
požádá o vyjádření vodoprávní úřad, který stanoví podmínky pro rozstřik
•vypouštím trativodem do země – jedná se o nepřímé vypouštění odpadních vod (ač
vyčištěných) do vod podzemních, k tomu je potřeba povolení.
•vypouštím do dešťové kanalizace – to bohužel není možné (dešťová kanalizace je
určena pouze pro odvod dešťových vod), v takovém případě lze zvážit možnost rozstřiku.
Další možností je rekolaudace dešťové kanalizace na jednotnou.
•vypouštím do splaškové nebo jednotné kanalizace zakončené čistírnou odpadních
vod – dle zákona o vodovodech a kanalizacích toto není možné
•vypouštím do splaškové nebo jednotné kanalizace zakončené veřejnou kanalizační
výpustí (volně do toku) – o povolení požádejte obec. Obec by totiž měla vlastnit povolení

k vypouštění do toku a kanalizační řád, dle kterého by se měla řídit. Pokud však musíte
své odpadní vody předčistit tak, aby vyhovovaly kanalizačnímu řádu obce, je zařízení pro
předčištění (lapače tuků, odlučovače ropných látek...) vodní dílo a pro následné
vypouštění do kanalizace je nutné povolení.
Vlastním žumpu a splaškovou vodu
nechávám vyvážet – jediná a nejlepší možnost, není potřeba žádné povolení. Ve Vašem
zájmu doporučujeme si uschovávat doklady o vyvezení.
Co je potřeba doložit k žádostem o povolení k vypouštění odpadních vod:
A)vypouštím do vodního toku
-vyplněnou žádost o povolení k vypouštění
-kopii katastrální mapy s vyznačením místa vypouštění
-stanovisko správce vodního toku (je jím buď Povodí Vltavy, s.p. nebo Zemědělská
vodohospodářská správa)
-kopii povolení stavby vodního díla a kolaudační rozhodnutí, pokud je máte k dispozici
-stanovisko obce včetně vyjádření se k možnosti napojení na kanalizaci v obci,
zakončenou ČOV
-stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. – pouze u právnických osob
-údaje o průtocích ve vodním toku (ČHMÚ) a údaje o jakosti vody v toku při Q355 denním
(Povodí, ZVHS...)
-plná moc, pokud se necháte zastupovat
-laboratorní rozbor vody ze septiku či čistírny od akreditované laboratoře
-projekt čistírny nebo septiku, zejména jde o uvedení účinnosti čištění
B)rozstřikuji na svém pozemku
-vyplněnou žádost o vyjádření
-kopii katastrální mapy se zákresem místa rozstřiku
-projektovou dokumentaci nebo prospekt čistírny či septiku
-situaci umístění čistírny nebo septiku a studní – jak na vašem pozemku tak na pozemcích
sousedních
-u stávajícího vypouštění laboratorní rozbor vody od akreditované laboratoře
-kopii stavebního a kolaudačního rozhodnutí, pokud je máte k dispozici
-projekt čistírny nebo septiku, zejména jde o uvedení účinnosti čištění
C)vypouštím trativodem do země
-vyplněnou žádost o povolení k vypouštění
-kopii katastrální mapy s vyznačením místa vypouštění
-kopii povolení stavby vodního díla a kolaudační rozhodnutí, pokud je máte k dispozici
-stanovisko obce včetně vyjádření se k možnosti napojení na kanalizaci v obci,
zakončenou ČOV
-stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. – pouze u právnických osob
-plná moc, pokud se necháte zastupovat
-laboratorní rozbor vody ze septiku či čistírny od akreditované laboratoře
-situaci umístění čistírny nebo septiku a studní – jak na vašem pozemku tak na pozemcích
sousedních

-projekt nebo prospekt čistírny nebo septiku, zejména jde o uvedení účinnosti čištění
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vlivu odpadních vod na vody podzemní
(hydrogeolog) – ve výjimečných případech (např. samota) nebude vodoprávní úřad toto
vyjádření požadovat.
Jan Bernášek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Velvary
*************

Převzato z www.velvary.cz
Velmi příjemné odpoledne prožil každý, kdo se zúčastnil křestu nových knih paní Zdeňky
Ortové, který se uskutečnil 13.11.2007 v knihkupectví pana Houšky ve Slaném. Možnosti
nechat si podepsat nové knihy této naší přední české aforistky a fejetonistky využila i řada
„Velvaráků“. Jako host zde vystoupil moderátor PhDr. Karel Voříšek, spisovatelka Táňa
Kubátová, nakladatelka Slávka Kopecká a pan profesor Zdeněk Mahler.
****

Ve Velvarech opět proběhl Halloween. Letos počasí přálo a večer ve znamení strašidel a
světýlek z lampiónů se vydařil. Sešlo se hodně lidí, na koštěti přiletěla baba Kanimůra a u
bývalého obecního pivovaru se objevil i skřítek Pivovarníček. Na závěr byly zvoleny nejhezčí
strašidlácké masky a děti a rodiče si prohlédli výstavu strašidýlek na špejchaře, přivoněli si k
bylinkám a kdo chtěl, odnesl si zázračnou měsíčkovou mastičku, co léčí všechny neduhy.
****

Nedílnou předzvěstí blížících se Vánoc je umístění vánočního stromu na náměstí Krále
Vladislava. Letošní smrk darovala obec Černuc, kde stál v těsné blízkosti bývalé hospody a
narušoval zeď domu. Jeho slavnostní rozsvícení proběhne na Adventní neděli 2. prosince
v 18:00 hodin.

Pozvánka

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE VELVARECH
Slavnostní zahájení roku 2008 se uskuteční
na náměstí Krále Vladislava
1. ledna 2008 v 18:00 hod.

ROZHOVOR

Pracovníkům městského muzea se podařilo završit plán letošních výstavních akcí opravdovou
lahůdkou, která koresponduje se známým rčením: To nejlepší na konec. Právě probíhající
výstava fotografií Pavla Bakaláře se zcela jistě zařadí mezi divácky nejúspěšnější expozice a
nabízí velvarské veřejnosti zcela mimořádnou podívanou.
Pane Bakaláři, vy jste sám sobě udělil status fotoamatéra. Nepřehodnotíte svůj názor poté, co
každý vnímavější návštěvník vaší výstavy logicky usoudí, že shlédl výkony naprosto
profesionální?
Rozhodně ne. Laik si to může myslet, profesionál ví své a hlavně mě role nadšeného
fotoamatéra baví víc. Vysvětlím to na příkladu. Mám známého fotografa, kterému, stejně jako
ostatním, občas zaplavím mailovou schránku svými fotovýplody a ten si jednou při prohlížení
mých fotek smutně povzdychl: „Ty se máš, že si můžeš fotit co chceš, já podobnou fotku
neudělal ani nepamatuji." V tu chvíli jsem si uvědomil, že být profesionální fotograf v dnešní
době není vůbec jednoduché. Profesionál musí jít a odvést profesionální výkon a přinést
brilantní a dokonalé fotografie za každých okolností a přesně takové, jaké si zákazník přeje,
my amatéři si jdeme fotit kdy chceme a co chceme a nemusíme myslet na to, jestli se to bude
líbit i někomu jinému než nám a jestli se to prodá. Z tohoto důvodu jsem udělal současnou
výstavu v muzeu prodejní, aby fotografie měli možnost získat lidé, kterým se líbí, ale peníze
za ně nemůžu přijmout. Ty fotky vznikaly pro radost, tak ať i výtěžek poslouží k radosti
jiných. Nechtěl bych v budoucnu začít fotit to, co by se třeba dobře prodávalo, takže raději
zůstanu v roli "chudého nadšeného fotoamatéra".
Opravdu vás profesionální dráha nikdy nelákala?
Koketoval jsem s myšlenkou na profesionální fotostudio před revolucí, ale naštěstí mě vítr
zavál jinam, jinak bych možná do konce života dělal snímky na občanky :-) Po revoluci
fotografie vlastně odstartovala mojí profesní životní dráhu. Pracoval jsem tenkrát jako dělník
v Kolbence a jednou jsem měl nějak špatnou náladu a zašel si na pivko do takové pražské
knajpy kousek za fabrikou. Osazenstvo bylo příšerný a náladu měli ten den asi špatnou
všichni :-). A tak tam jen tak smutně posedávali a pocucávali to tvrdě odpracované pivo.
Nějak tam na mě z toho padla deprese, že já vlastně dopadnu jednou podobně a jako mladík
plný ideálů a představ, že člověk může změnit svět, jsem začal hledat možnost, jak tu po sobě
zanechat nějaký "otisk". Moc rád jsem četl, takže první úchvatná myšlenka byla na to, že
vydám knížku plnou fotek a tím posunu lidstvo k lepšímu :-)
To byl výborný nápad. Jak to dopadlo?
Opravdu jsem se do této myšlenky tenkrát zakousl velmi tvrdě. V té době začínala v Praze
vysílat spousta soukromých rozhlasových stanicí a mě bylo vždycky líto těch moderátorů, že
je nikdo nezná na rozdíl od jejich televizních kolegů. A o tom měla být knížka. Měla přinést
čtenářům-posluchačům záběry z vysílacích studií včetně fotek známých moderátorů s
krátkým popisem. Myslel jsem, že je to úžasný nápad a začal jednat. Domluvil jsem si
schůzku s nakladateli, řediteli rádií, nafotil pokusné fotky v Rádiu 1, zajímal se o vše okolo
možnosti vydání knih. V té době ještě nebylo digitální zpracování na dnešní úrovni, a tak
paradoxně knížka s fotografiemi byla snad nejnákladnější, co jsem si mohl vymyslet. Bohužel
i tím, že jsem chtěl mít v jedné knížce všechny známe moderátory ze všech tehdejších rádií,
odmítala jednotlivá rádia vydání sponzorovat, takže celý nápad skončil na financích. Ovšem

zas tak k ničemu to nebylo, protože díky tomu, že jsem musel v rámci přípravy jednat s
vlivnými lidmi z médií a každý po mě chtěl vizitku, musel jsem si nějaké opatřit, připadalo mi
nesmyslné je někde objednávat, když jsem takový šikula a dokážu si je určitě vyrobit sám
fotocestou. Vizitky jsem zvládl, měly ohromný úspěch a tím se vlastně nastartovala moje
profesní dráha, po které jdu s menšími rozšířeními do dneška.
Od kdy se stal fotografický přístroj vaším trvalým společníkem?
Trvalým až od chvíle, kdy začaly cpát foťáky i do mobilů :-) předtím jsem ho sebou neustále
nenosil :-) Přesně ale nevím. Vím, že už jako kluk jsem si bral foťák všude kam jsme jeli a
všude všechno fotil. Vážněji jsem si k focení přivoněl asi v osmé třídě. To jsem u spolužáka
na zatemněné půdě poprvé viděl celý proces výroby fotografie. Uchvátilo mě to natolik, že
jsem doma začal škemrat o zvětšovák. Od té chvíle jsem propadl kouzlu fotografie a celého
procesu. Raději se ale neptejte jaké fotografie jsme to vlastně pro ostatní spolužáky zpočátku
vyvolávali :-)
Vystavené snímky napovídají, že vás nejvíce inspiruje příroda. Máte nějaké oblíbené lokality
kde fotíte nejraději?
V současné době to je sice příroda, protože tou se toulám teď raději než Prahou. Ale dřív mě
daleko více fascinovala živá pouliční fotografie a různé scény, které píše sám život.
Přiznávám, že dodnes mám v hlavě nápady na fotoseriály lidských kontrastů života a nafocení
odkládám aaaaž budu mít ten čas jen na focení. Nedá se říci, že bych měl místa která fotím
rád či nerad, nefotím takovou tu klasickou popisnou krajinářskou fotografii, takže z každého
místa si dokážu vybrat to, co mě se tam líbí a u nás je všude spousta krásy, takže není těžké
kdekoliv najít něco pěkného. Např. Velvarsko a velvarské západy sluníčka nad středohořím
zkrátka nemají chybu!! Je to také o pocitech, když Vám je hezky, fotí se Vám naprosto snadno
a hezké je tam všechno a tím pádem jsou i hezké fotky.
Kdy jste si poprvé uvědomil, že vaše fotografie nejsou jen vzpomínkové záběry do domácího
alba, ale že se stávají výtvarnými počiny?
Výtvarnými počiny? To jste mi řekla až teď Vy :-) Neberu je jako výtvarná díla, mají pro mě
stejnou cenu jako kterékoliv jiné domácí fotoalbum kohokoliv. Kouzlo fotografie spočívá
právě v tom zachycení a uchování okamžiku. Ať se jedná o první krůčky dítěte, dovolenou u
moře nebo kapku rosy. V dotyčném pak vyvolává zpětnou vazbu na daný okamžik a já si jen
takto uchovávám vzpomínky, které se líbí i jiným :-)
Návštěvníky výstavní síně našeho muzea jistě potěší, že se se shlédnutými fotografiemi
nemusí loučit, protože výstava je prodejní a na přání autora bude výtěžek z prodeje předán
dětem z Dětského domova v Sazené. Právě probíhající výstava se výstižně jmenuje
„Zastavení času.“ Zbývá dodat, že pan Bakalář na svých snímcích zastavil čas, aby ho těm
vnímavým z nás mohl darovat.
S Pavlem Bakalářem hovořila Zdeňka Ortová
Sháním fotografie nebo informace ohledně výstavby, mobilizace v roce 1938 a pozdějšího
ničení pevnůstek československého opevnění budovaného na obranu proti Německu
v letech 1936-1938 na Slánsku a Velvarsku. Budu rád i za zapůjčení. Kontakt: Martin
Břinda, Sezemínská 2030, Praha 5 - Stodůlky, 155 00; tel.: 737 607 816; e-mail:
brindam@volny.cz nebo kontaktujte Městské muzeum Velvary. Za jakoukoliv informaci
děkuji.

I když byl listopad trochu ponurý a šedivý, kdekoho už skolila chřipka nebo angína, v klubu
Vajíčko vládne skvělá nálada. Máme velikou radost, že na naše akce chodí čím dál více
maminek a dětí. Zejména nás těší, že mezi nás chodí i maminky z okolních vesnic (Ješín,
Uhy, Černuc, Hospozín,..), pro které není nejlehčí se do Velvar vůbec dostat.
Musíme pochválit hlavně předškolní a školní děti, které v čím dál větším počtu chodí na
kroužek Šikovné ručičky. V listopadu si mohly vyrobit prstové divadélko nebo stojánek na
tužky, ale určitě největší úspěch měly obrázky z těstovin, které mohou děti směle někomu
darovat pod stromeček.
Tento měsíc se nám také podařilo zorganizovat speciální filmové představení pro děti
z mateřské školky. Další proběhne ještě v prosinci.
Ale vyvrcholením listopadového programu Vajíčka bylo divadelní představení pro děti, které
proběhlo v neděli 25. listopadu v sále Základní umělecké školy. Divadelní soubor Hračka nám
zahrál několik známých pohádek (Červená Karkulka, Šípková Růženka, Tři prasátka a
Perníková chaloupka). Všechny děti napjatě sledovaly, jak to s hrdiny dopadne a svým
oblíbencům držely palce. Nejvíce nás potěšilo, že pohádky zaujaly i ty úplně nejmenší
návštěvníky.
A co nás čeká v prosinci? Kromě pravidelného programu herny a cvičeníčka si budou moci
děti v kroužku Šikovných ručiček vyrobit vánoční svícny (4.12.) a vánoční přáníčka (11.12.).
Samozřejmě nebude chybět vánoční besídka.
No a protože Vánoce jsou ještě daleko a to čekání na Ježíška je tááááák dlouhééééé – pojďme
si ho zpříjemnit! Jak? Třeba další pohádkou! V neděli 16.12. od 16 hodin nám divadelní
soubor Kejklíř zahraje příběh Můj medvěd Flóra (viz plakátek na dalších stránkách
Zpravodaje).
A to už bude pro tento rok opravdu konec….. Ale nebojte, těšíme se na vás opět v LEDNU!!!!
Víc informací o programu klubu Vajíčko najdete na stránkách www.natvrdli.org .
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují. Díky jejich finančním i materiálním
darům můžeme připravovat bohatší a zajímavější program i lépe vybavit a uzpůsobit hernu
pro děti. V listopadu jsme na Krajský úřad Středočeského kraje podali žádost o grant z Fondu
sportu a volného času na činnost a rozvoj našeho rodičovského klubu, takže budeme napjatě
čekat, jak to dopadne.
Momentálně sháníme do herny pro děti malé stabilní židličky. Pokud máte doma nějaké, které
vaše děti již nepoužívají nebo jim odrostly, budeme za ně rádi (prosím kontaktujte nás na tel.:
604 86 86 25).
*************************************************************

OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 15. PROSINCE 2007

Poděkování
Za všechnu práci pro klienty Domova ve Velvarech v tomto roce děkujeme paní ředitelce
Etele Urbanové, sociální pracovnici paní Turkové, vrchní sestře paní Hasalové, všem sestrám,
všem kuchařkám, pradlenám, uklizečkám i pracovnicím v kanceláři.
Všichni udělali hodně práce pro všechny klienty domova, proto zaslouží naše poděkování a
přání příjemných Vánočních svátků a Šťastný nový rok.
Abychom nezapomněli, ještě si zaslouží poděkování i pomocné pracovnice v jídelně.
Za výbor obyvatel Domova Velvary
Viera Matusová a Jiří Krejčí
***************

*******

klidné prožití

Výbor MěO KSČM ve Velvarech přeje svým členům i občanům Velvar
Vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2008

Skončil fotbalový rok Slovanu Velvary.
25. listopadu nastoupila žákovská mužstva k posledním zápasům I.A třídy a
ukončila fotbalovou sezonu roku 2007. Byl to již 88. rok nepřetržité činnosti
velvarské kopané a jsou všechny předpoklady k dalším rokům existence Slovanu
Velvary – oddílu kopané. Jako vždy v minulosti i v právě končícím roce
přinášela velvarská kopaná možnosti sportovního vyžití sportovcům všech
věkových kategorií a příznivcům bohatý program utkání pěti mužstev od žáků
po dospělé. I když vlivem trvale se zvyšujícího množství možností využití
volného času (televize, turistika, nové druhy sportů a společenské zábavy a
životní úroveň umožňující individuální sporty) se návštěvnost snižuje, nezůstává
kopaná ve Velvarech bez zájemců o tento sport a bez příznivců. 73 utkání
dospělých mužstev v roce 2007 navštívilo 3.000 diváků. Nepříznivou
skutečností je nepatrný zájem o utkání mládeže, i když v současnosti všechna
naše družstva hrají již dva roky krajskou I.A třídu, což je v historii velvarské
kopané poprvé.
V červnu letošního roku ukončila naše mužstva další
v tabulkách obhájila tato umístění:
I.A třída dospělých :
12.Slovan Velvary
30 11 3
III.třída dospělých
6. Slovan Velvary B 26 11 6
I.A třída dorostu
10. Slovan Velvary
26 7 5
I.A třída st.žáků
10. Slovan Velvary
26 8 4
I.A třída ml.žáklů
12. Slovan Velvary 26 6 1

ročník 2006 – 2007 a

Po první polovině ročníku 2007 – 2008 ,která byla
2007 se naše mužstva zlepšila, když obsadila tato místa:
I.A třída dospělých :
1. Sj.SK Řevnice
15 12
2. Sn.VELVARY
15 10
3. FK Neratovice
15 8

ukončena v listopadu

16
9
14
14
19

49 : 67
73 : 71
39 : 58
44 : 63
46 : 113

36
39
26
28
19

2 1 37 : 15 38
1 4 43 : 27 31
5 2 35 : 12 29

III.třída dospělých :

1.S.Olovnice
2. Sn.VELVARY B
3. S.Tuřany

13 10
13 8
13 8

0 3 39 : 21 30
2 3 50 : 30 26
2 3 29 : 15 26

I.A třída dorostu :
I.A třída st.žáků :
I.A třída ml.žáků :

8. Sn .Velvary
9. Sn.Velvary
11. Sn.Velvary

13
13
13

1 7
1 7
1 9

5
5
3

42 : 45 16
18 : 24 16
15 : 49 10

I když umístění mládeže nedosahuje úrovně dospělých, částečné zlepšení
dává předpoklady k dalšímu přiblížení k výkonnostně lepším družstvům v kraji.
Naším cílem je udržet naší mládež v krajských soutěžích a výsledky dále
zlepšovat.

Slovan Velvary děkuje v závěru tohoto roku všem, kdož svým pochopením a přízní
podpořili naší činnost. Slovan Velvary zejména děkuje: MěÚ Velvary, OV ČSTV
Kladno, OFS Kladno, podnikům a podnikatelům: Comax, Connect, pánům Františku
Blažkovi, Josefu Švejdovi, Ing. Josefu Bílkovi, Josefu Rottovi, Michalu Veselému,
Jiřímu Schwarzovi, Liboru Roháčkovi. Dále pak všem příznivcům, členům, hráčům a
činovníkům, kteří svou účastí na akcích Slovanu Velvary dávají rozsáhlé činnosti
smysl a naplňují její společenský význam.
Všem občanům města Velvary přejeme krásné Vánoce, šťastný Nový rok a těšíme
se nashledanou při kopané v roce 2008.
Slovan VELVARY
oddíl kopané

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

UPOZORNĚNÍ
NA ZAČÁTKU PROSINCE 2007 DOŠLO KE ZMĚNÁM JÍZDNÍCH ŘÁDŮ.
ZATÍMCO NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČD BYLY V DOBĚ UZÁVĚRKY K DISPOZICI,
JÍZDNÍ ŘÁDY ČSAD NEBYLY, PROTO BY MĚLY BÝT ZAŘAZENY DO
LEDNOVÉHO ČÍSLA.

Puberta třetího věku
Taky jste už slyšeli o tom, že prý Láska je mocná čarodějka? Asi na tom něco bude,
protože například mně se tenhle cit přihodil někdy v polovině minulého století a dodnes to
vnímám jako velice silný zážitek.
Možná si ale neuvědomujete, že ta mocná čarodějka má vlastní sestru, která si s ní
v kouzelnickém umění nic nezadá. Obecně je známá pod jménem Puberta. A když jsem Vám
prozradil její jméno, jistě nepochybujete o tom, jaké magické kousky dovede tahle holčina
vyvádět. Když si zasedne na jinocha či dívku, dělá s nimi opravdové divy. I Pubertu mám
ještě v živé paměti, i když kupodivu ne tak docela z vlastního prožitku, jako spíš vzpomínku
na její řádění v tělech a duších mých dětí.
Jak stárnu, nejen vzpomínám na doby dávno minulé, ale často také přemýšlím o běhu
života. O tom, jak se z tvora nemohoucího stává chápající dítě, posléze statný junák či panna,
až po věku dospělém a zralém nastupuje stáří. Uvědomuji si také to, jak velice se vzájemně
podobá věk dětský s věkem dědským. A to nemám na mysli jen onu skutečnost, kterak člověk
v plenkách život začíná a často i končí. Vždyť i s rozumem a myšlením je to často taky velice
podobné.
Ale napadla mě při tom taková zajímavá myšlenka. Vlastně ona mě nenapadla, tak
agresivně se myšlenky většinou nechovají, ona se spíš tak nenápadně vloudila. Myšlenka o
tom, že by bylo třeba více zaměřit pozornost na málo probádaný časový úsek žití na počátku
sestupné části čáry života před oním dědským koncem! Ano, mám na mysli to roztodivné
období, které se u mužů často označuje jako druhá míza. Období, kdy se okolí domnívá, že
usedlí otcové zničehožnic nápadně zblbli, což oni zase pociťují jako nečekaný příliv mužné
energie, následkem čehož mnozí z nich začnou obletovat mladice a nezřídka i počnou
potomka.
Zmíněné zblbnutí bylo donedávna téměř výhradně mužskou záležitostí, ale v poslední
době rozbujelo i mezi emancipovanými ženami. Neklamným znakem této tendence jsou více
než zralé ženy, nečekaně zatouživší po miminku, opouštějící partnery jim přiměřené fyzicky i
mentálně a dychtivě se vrhající do náručí uhrovitých mladíků.
Přírodní úkaz předstařeckého zblbnutí dosud připisovali psychologové jakémusi
údajnému pocitu nenaplněnosti života nezadržitelně unikajícího někam do ztracena. Ač nerad,
musím konstatovat, že s touto úvahou byly generace psychologů zcela mimo sanitární
keramiku. Unikala jim souvislost, která je při pozornějším zkoumání naprosto evidentní.
Jedná se o jasný a nepopiratelný jev, který lze nejvýstižněji diagnostikovat a označit jako
stařeckou pubertu.
Název „stařecká puberta“ je sice naprosto přesný a výstižný, ale společensky bohužel
těžko akceptovatelný. Nevím proč, ale stalo se nutností pojem „stáří“ obcházet a nahrazovat
souslovím „dříve narození“, či používáním cizího slova „gerontologie“ a spoustou dalších
podobných úhybů. Ani já bych se svou teorií zřejmě neprorazil, kdybych pro ni nenalezl
vhodné obecně akceptovatelné pojmenování. Přemýšlel jsem dlouho a úporně, a výsledek se
nakonec dostavil. Inspiroval jsem se u kolegů pedagogů, kteří pod krycím jménem
„universita třetího věku“ organizují stařecké vzdělávání a vhodný název byl na světě:
PUBERTA TŘETÍHO VĚKU.

A nyní, když jsem Vám vysvětlil podstatu problému, určitě již sami ve zcela jasných
konturách vidíte, jak nápadně se puberta třetího věku, náhle propukající u dospělců lidského
rodu a jejich samiček, podobá pubertě věku nedospělého. S bláznivým zamilováváním, s
úplnou ztrátou schopnosti rozumového uvažování, s často výstředním oblékáním i se změnou
slovníku a formy vyjadřování. Dokonce prý jsou tací, kteří v předstařeckém věku začnou psát
milostné verše! Snadno lze nalézt analogii mezi všemi dalšími jevy puberty mladické a
puberty třetího věku, snad jen s výjimkou chlapeckého mutování. Časté jsou i hluboké
mezigenerační rozpory, i když v případě puberty třetího věku se vzdorovitost pubescentů
z pochopitelných důvodů většinou neobrací vůči jejich rodičům, ale, což je zvláště pikantní,
vůči jejich vlastním dětem, nemajícím pro náhlá vzplanutí svých otců a matek pražádné
pochopení.
Není však každé poznání radostné: Z průběhu křivky života také vyplývá, že zatímco
mladická puberta vyúsťuje do plné pohlavní zralosti, v případě puberty třetího věku je trend
naprosto opačný, a to směrem k úplné impotenci.
Sazená, listopad 2007

Ing. Rudolf VOTRUBA
**********************************

Město Velvary
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

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

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám nejen jménem svým, ale i jménem pracovníků Městského
úřadu ve Velvarech popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2008.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Mgr. Ivan Kurz
místostarosta města

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

Příjemné a klidné Vánoce
a v příštím roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
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