JUBILEA

Dne 22. února 2009
oslaví 87. narozeniny
paní Eva Vobořilová
z Velvar.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
přejí
Josef, Milan, Adam a Eva,
synové a dcera s rodinami

***********************************************
Vybráno z nabídky únorových akcí 2009
Kulturní akce - Městské muzeum Velvary
13.2. od 20 hod. Vzpomínkový večer fotografa Antonína Novotného
26.2. od 18 hod. Přednáška pro veřejnost “České včelařství”
Zábavné akce
15.2. Dětský karneval - sál ZUŠ Velvary
23.2. Masopust ve Velvarech
24.2. Masopust v Kralupech nad Vltavou
28.2. Hasičský ples – sál restaurace Uhy
Výstavy chovatelů
14.2. – 15.2. ZO Kralupy nad Vltavou areál „Dřevák“
21.2.– 22.2. ZO Velvary – chovatelský areál
Bližší informace k těmto akcím naleznete ve Zpravodaji na příslušných stránkách.

Vybráno z jednání rady města:
5. 11. 2008
vybrala společnosti ACCON managers & partners jako zpracovatele žádosti o dotaci z
Operačního programu Životní prostředí na akci Výstavba kanalizace Malovarská, Nové Uhy.
•Rada

•Členové

rady obdrželi první verzi rozpočtu města na rok 2009. Po projednání rozpočtu ve
finančním výboru se jím rada bude zabývat podrobněji na příštím zasedání.
•Starostka

informovala členy rady o navýšení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
provoz Pečovatelské služby Velvary na částku 550 000,-- Kč a o navýšení dotace z Ministerstva
kultury na dofinancování vícenákladů, které vznikly při opravě střechy na Panské hospodě, o
367 000,-- Kč.
•Starostka

informovala členy rady o tom, že byla dokončena projektová dokumentace k
územnímu řízení na obchvat Velvar - silnice II/240 od Černuce na křižovatku Nové Uhy.
19. 11. 2008
•Rada

projednala žádost o odprodej pozemků v prostoru bývalé pískovny a skládky v k. ú.
Nabdín a doporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje těchto pozemků.
•Rada

projednala návrh smlouvy o dílo na zhotovení vodovodních přípojek na veřejných
pozemcích v místních částech Velká Bučina a Ješín s firmou Petr Kožený s.r.o., tuto smlouvu
schválila.
•Členové

rady vznesli připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2009, po jejich zapracování bude
rozpočet vyvěšen na úřední desce a předložen k projednání zastupitelstvu města.
•Starostka

města informovala členy rady o probíhající internetové diskusi na téma omezení
rychlosti Za Roudnickou branou a na Nových Uhách. Členové rady se shodli na tom, že
stávající opatření se osvědčilo a nedoporučili jej měnit.
3. 12. 2008
•Rada

projednala předložený návrh rozpočtového výhledu Města Velvary na roky 2009 - 2011 a
doporučila zastupitelstvu města jeho schválení.
•Byla

provedena aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny, tento program je
nutnou podmínkou pro čerpání dotací z dotačního programu, který každoročně vyhlašuje
Ministerstvo kultury ČR (z tohoto programu město obdrželo dotaci na rekonstrukci krovu a
střechy Panské hospody). Rada doporučila zastupitelstvu Program regenerace městské
památkové zóny schválit.
•Občanům

města byly předloženy k vyjádření návrhy vlajky města, uzávěrka ankety byla dne
30. 11. 2008. Jednoznačným vítězem je návrh č. 1, rada doporučila zastupitelstvu tento návrh
přijmout.
•Rada

projednala žádost o odprodej pozemku č. 500/12 v k. ú. Velvary a doporučila
zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části tohoto pozemku tak, aby nebyl znemožněn
přístup k ostatním nemovitostem v této lokalitě.

•Rada

se zabývala návrhem na zpoplatnění odvádění srážkových vod do městské kanalizace od
1. 1. 2009 v souladu s právními předpisy u všech podnikatelských subjektů, tento návrh
schválila.
•Rada

schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky v rámci Operačního programu životní prostředí na akci „Velvary – zateplení MŠ“.
16. 12. 2008
•Rada

projednala návrhy na změnu územního plánu Města
Velvary, které předložil odbor
výstavby a ŽP, a doporučila zastupitelstvu jejich schválení s výjimkou jednoho pozemku v k.
ú. Velká Bučina.
•Rada

projednala návrh smlouvy o obstarání věci s paní Sychrovskou na provoz Psího útulku
Bouchalka a doporučila zastupitelstvu schválení smlouvy i přesto, že došlo k navýšení smluvní
ceny z Kč 16,-- na 20,-- na občana města.
•Poslanecká

sněmovna Parlamentu ČR na svém zasedání dne 10. 12. 2008 schválila státní
rozpočet České republiky na rok 2009. V rámci tohoto rozpočtu je v kapitole „Všeobecná
pokladní správa – ostatní výdaje“ schválena dotace ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci a opravu
budovy Základní školy ve Velvarech. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí
uvedené dotace.
•Město

Velvary uzavřelo dne 26. 9. 2007 veřejnoprávní smlouvu s obcí Koleč o zajišťování
výkonu činnosti podle zákona o obecní policii, podle které vykonává hlídka obecní policie na
území města Velvary zejména kontrolní měření rychlosti a projednávání dalších přestupků
souvisejících s dopravou. Obec Koleč poskytuje své strážníky také na zajišťování veřejného
pořádku (pochůzková činnost, kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek, usměrňování
dopravy atp.), město Velvary však tuto činnost ve své smlouvě s obcí Koleč obsaženou dosud
nemělo. V rámci uvedeného bodu seznámila starostka členy rady se zjištěním, že má
pravděpodobně dojít ke zrušení Obvodního oddělení Policie ČR ve Velvarech, aniž by vedení
Policie ČR tento záměr oznámilo samosprávě. Rada doporučila zastupitelstvu města
veřejnoprávní smlouvu s obcí Koleč rozšířit.
•Zákon

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“) umožňuje od 1. 1. 2009 využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut
„veřejná služba“. Osoby pobírající dávky v hmotné nouzi budou mít za povinnost odpracovat
bezplatně pro město určený počet hodin, pokud tyto hodiny neodpracují, bude jim vypláceno
pouze existenční minimum. Město bude muset tyto osoby vybavit ochrannými pracovními
pomůckami a zajistit jejich pojištění pro případ úrazu. Rada doporučila zastupitelstvu města
poskytování veřejné služby dle výše uvedeného zákona schválit.
•Radě

byly předloženy k projednání smlouvy o sdružení finančních prostředků na výstavbu
vodovodu v Ješíně (k 16. 12. 2008 je zatím přihlášeno 44 občanů). Rada doporučila
zastupitelstvu města schválení uvedených smluv.

7. 1. 2009
•Rada

souhlasila s udělením licence k provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy
pro linku Praha – Velvary – Libochovice. Dopravce s platností od nového jízdního řádu zrušil
večerní spoj z Prahy do Libochovic, město bude usilovat o jeho opětné zavedení. Za tím
účelem vyvolá starostka jednání s odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.

•Rada

schválila splátkový kalendář na příspěvek na vodovod v Ješíně občanům, kteří o něj
požádali.
•Rada

souhlasila s pronájmem chaty u Malovarského rybníka panu Milanu Demovičovi na
prodej teplých nápojů a uzenin v případě mrazivého počasí, kdy se na Malovarském rybníku dá
bruslit, za stejných podmínek jako předchozím zájemcům.
•Rada

schválila vyhlášení grantového řízení pro rok 2009 za stejných podmínek, jaké byly v
grantovém řízení v roce 2008.
•Starostka

informovala radu o jednání s vedoucím Územního odboru pořádkové policie
Krajského ředitelství Policie ČR a vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Velvary ve věci
připravovaného zrušení zdejšího obvodního oddělení, které se konalo dne 5. 1. 2009. Plukovník
Marták sdělil starostce, že Policie ČR nemá zájem na zrušení zdejšího obvodního oddělení.
Zvažují se 2 varianty. Jednou variantou je zachování obvodního oddělení ve Velvarech v
případě, že by město poskytlo pozemek pro výstavbu nového obvodního oddělení nebo jiné
prostory k nájmu, které by dle jeho slov byly důstojné a v souladu se stavebním programem
Ministerstva vnitra. Druhou variantou je přemístění zdejšího oddělení do Zlonic, kde je
vybudovaná nová policejní služebna. Další jednání v téže věci se bude konat v týdnu od 12. 1.
2009.
•Starostka

informovala radu, že vedoucí odboru hospodářsko správního požádala o ukončení
pracovního poměru dohodou ke dni 31. 1. 2009. Tajemník MěÚ vyhlásil výběrové řízení na
uvedenou funkci.
21. 1. 2009
•Město

Velvary obdrželo v roce 2000 od Ministerstva pro místní rozvoj půjčku určenou na
opravy a modernizaci bytového fondu ve výši 1 800 tis. Kč. Tato půjčka se měla splatit do 10 let
od doby zapůjčení. Vzhledem k nezájmu o půjčku byla konzultována s MMR možnost
předčasné splátky. Rada doporučila zastupitelstvu předčasnou splátku realizovat.
•Město

Velvary vyhlásilo dne 16.12.2008 záměr prodeje pozemků v k.ú. Nabdín. Záměr byl po
zákonnou dobu vyvěšen na úřední desce. Ve lhůtě do 2. 1. 2009 se přihlásil pouze jeden
zájemce, rada doporučila zastupitelstvu prodej tomuto konkrétnímu zájemci schválit.
•Moravská

galerie v Brně se na město Velvary obrátila se žádostí o zápůjčku obrazu ze sbírky
města Velvary Václav Brožík: Husitka (Epizoda z husitských válek v Čechách z roku 1419).
Obraz je v současné době zapůjčen Galerii hlavního města Prahy na výstavě "Bytosti odnikud.
Metamorfózy akademické malby první poloviny 20. století". Moravská galerie v Brně dostala
příležitost představit tuto mimořádně úspěšnou výstavu i veřejnosti v Brně. Rada se zapůjčením
souhlasila.
•Do

Městského muzea Velvary byla přivezena v roce 2006 socha Madony z kostela sv. Kateřiny
ve Velvarech. Socha je majetkem církve, proto zaměstnanci muzea vstoupili do jednání
s římsko-katolickou farností Kralupy nad Vltavou a s arcibiskupstvím v Praze. Byla
vypracována výpůjční smlouva, kterou rada schválila.
•Rada

schválila návrh Koncepce sbírkotvorné činnosti Městského muzea Velvary.

•Město

Velvary vyhlásilo dne 18. 12. 2008 záměr prodeje části pozemku parc. č. 500/12
k. ú. Velvary. Zastupitelstvo města stanovilo prodejní cenu ve výši 1200,-- Kč/m2.
V daném termínu se žádný zájemce o koupi nepřihlásil.

•Zaměstnanci

Městského muzea Velvary předložili radě zprávu o své činnosti v roce 2008 a
zprávu o přírůstcích sbírkových předmětů v roce 2008 (13 sbírkových předmětů bylo získáno
darem od občanů). Rada vzala obě zprávy na vědomí.
•Ředitel

Městského muzea Kralupy nad Vltavou se obrátil na Městské muzeum Velvary
se žádostí o zapůjčení předmětů k prezentaci na výstavě Řemesla našich předků I. aneb
Putování za klubíčkem a velikonocemi. Rada zapůjčení předmětů schválila.
•Soukromý

sběratel nabídl městu dva obrazy Jiřího Karse. Rada se domnívá, že koupí obrazů
by nepochybně došlo ke zhodnocení majetku města. Navrhuje další jednání
s vlastníkem obrazů s cílem zjistit jejich prodejní cenu.
•Odbor

správy majetku informoval radu o tom, že je v havarijním stavu část městské kanalizace
mezi šachtou č. 41 a č. 50, tento havarijní stav neumožňuje napojení domů čp. 575 - 577 a 618
– 620 ve Slánské ulici. Rada vzala informaci na vědomí a uložila vedoucímu odboru správy
majetku prověřit do příštího jednání rady možnosti řešení uvedeného problému.
•Starostka

informovala radu o dalším jednání s vedoucím Územního odboru pořádkové policie
Krajského ředitelství Policie ČR a vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Velvary ve věci
připravovaného zrušení zdejšího obvodního oddělení, které se konalo na Městském úřadě dne
20. 1. 2009 a 21. 1. 2009. Plukovník Marták dosud nepředložil dříve avizovaný stavební
program. V rámci schůzky byla provedena prohlídka služebny zdejšího obvodního oddělení.
Vedení Policie ČR oznámilo, že dojde k přesunu zdejšího obvodního oddělení do Zlonic,
přičemž by k návratu do Velvar mělo dojít nejpozději do konce roku 2009, jakmile bude
služebna ve Velvarech zrekonstruována podle stavebního programu. Požadavky na stavební
úpravy dodá plk. Marták starostce města do pátku 23. 1. 2009. Plk. Marták přislíbil účast na
příštím veřejném zasedání zastupitelstva.
•Starostka

informovala radu o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
Program obnovy venkova pro rok 2009. Částka, která je vyčleněna v rámci dotačního titulu,
který by mohl být využit na výstavbu skate parku, je však příliš malá (max. 300 000,-- Kč). Z
tohoto důvodu nebude město o dotaci v tomto roce žádat, protože částka na dofinancování (min.
800 tis. Kč) v rozpočtu města na rok 2009 není. Rada s uvedeným návrhem vyslovila souhlas.
•Starostka

informovala radu o schůzce ke zrušenému autobusovému spoji Praha - Libochovice,
které se zúčastnili zástupci krajského úřadu a starostové obcí Černuc, Hospozín, Kmetiněves,
Poštovice a Šlapanice. Z uvedené schůzky vyplynul závěr, že krajský úřad nebude financovat
autobus Praha – Velvary, protože základní dopravní obslužnost je v tomto úseku zajištěna
vlakovou dopravou. Krajský úřad bude financovat dva nově zavedené spoje od vlakového
nádraží ve Velvarech do Poštovic. S okamžitou platností, tj. od 19. 1. 2009, byl zaveden spoj
s odjezdem od vlakového nádraží ve Velvarech v 17:50 hodin, od 8. 3. 2009 bude zaveden další
spoj s odjezdem od vlakového nádraží ve Velvarech v 18:50 hodin.
Ve Velvarech dne 26. 1. 2009

Ing. Jitka Linhartová

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

Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Velvary na rok 2009
Název projektu
Žadatel

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

Financování projektu

Náklady projektu celkem
Vlastní zdroje
Požadovaná dotace

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

Ve Velvarech dne …............. 2009

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

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

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

Č.j.: 228/09/TAJ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Velvary, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Velvary Ing. Radkem Moulisem,
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“),
výběrové řízení na pozici
vedoucí hospodářsko správního odboru
Druh práce: vedoucí úředník řídící odbor, jehož náplní je vedení účetnictví města, výběr
místních poplatků, matrika, zajišťování podatelny města, tvorba a správa rozpočtu města,
vydávání výstupů z informačních systémů veřejné správy, zajišťování agendy občanských
průkazů a cestovních dokladů a dávek v hmotné nouzi.
Místo výkonu práce: Městský úřad ve Velvarech, Velvary, náměstí Krále Vladislava 1
Obecné předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
b) dosažení věku 18 let;
c) způsobilost k právním úkonům;
d) bezúhonnost.
Další požadavky:
a) uživatelská znalost práce s PC (MS Outlook, MS Word, MS Excel, znalost IS MUNIS
výhodou);
b) znalost zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, správního
řádu atp.;
c) řídící, organizační a komunikační schopnosti;
d) řidičský průkaz skupiny B výhodou.
Požadované vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadovaná praxe:
řídící praxe min. 5 let
Písemná přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana;
f) datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
d) ověřenou kopii osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení
požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po
01.12.1971;
e) čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Nástup možný: od 01.03.2009
Platové zařazení: platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a zákona č. 262/2006
Sb.: 11. platová třída s tím, že stupeň bude stanoven dle délky započitatelné praxe
Lhůta pro podání přihlášky: 19. února 2009, do 12:00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou v
zalepené obálce označené „Výběrové řízení – vedoucí HSO, neotvírat !“.
Adresa pro zaslání přihlášky: Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
Město Velvary si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Město Velvary si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Velvary, 22. ledna 2009
Ing. Radek Moulis v.r.
tajemník městského úřadu
Informace MěÚ Velvary
Odpady
Připomínáme, že poplatek za odpady na 1. pololetí letošního roku má být uhrazen do konce měsíce
února.
II. etapa odvozu bioodpadů
V minulém roce jsme zkušebně zavedli vyvážení bioodpadů. Protože se tato služba setkala převážně
s kladným ohlasem, v letošním roce opět navýšíme počet nádob na vyvážení bioodpadů o 100
nádob. Zájemci o nádobu na vyvážení biodpadu se mohou přihlásit na městském úřadě u paní
Rohanové. Objednávky budeme přijímat pro letošní rok na 100 nádob.
Lenka Rohanová
Přiznání k dani z příjmů za rok 2008
Také v letošním roce budou na MěÚ Velvary přítomni pracovníci Finančního úřadu Slaný.
Termíny, kdy budete mít možnost podat svá daňová přiznání v přízemí budovy městského úřadu,
budou zveřejněny prostřednictvím městského rozhlasu a v příštím čísle Zpravodaje.
red.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OBVODNÍ ODDĚLENÍ VELVARY
16. ledna 2009
Vážení spoluobčané,
Policie
České republiky, Obvodní oddělení Velvary, by Vás rádo informovalo tímto
prostřednictvím o své práci, problémech, se kterými se potýká a upozornilo na možnosti
ochrany Vašeho majetku před „nenechavci“ či dalšími patologickými jevy.
Prvotně mi dovolte, abych představila Obvodní oddělení Policie ČR ve Velvarech.
Rozloha služebního teritoria Ovodní oddělení PČR Velvary činí 140 km2, počet obyvatel v
této oblasti je cca 11540 a od 1.1.2009 spadá pod Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje. Ve služebním obvodu je celkem 21 obecních úřadů :
Velvary, Sazená, Uhy, Chržín, Loucká, Černuc, Hospozín, Kmetiněves, Poštovice, Hobšovice,
Zákolany, Otvovice, Koleč, Blevice, Olovnice, Neuměřice, Kamenný Most, Podlešín, Slatina,
Zvoleněves, Žižice, pod které spadá celkem 41 obcí.
Tento služební obvod je zajištěn nepřetržitou službou většinou dvoučlenné hlídky policistů, kdy
pro výkon služby disponuje OOP Velvary deseti policisty.
V celém kladenském regionu zaznamenáváme nejmenší nápad trestné činnosti, který je dán
sociální strukturou obyvatelstva a důslednou prevencí v podobě prováděných častých autohlídek ve
služebním obvodu a prováděním pěších obchůzek v místech, kde je nejpravděpodobnější výskyt
možného páchání trestné činnosti.
-

V roce 2008 bylo celkem:
omezeno na osobní svobodě 78 osob
bylo vyřízeno 2210 žádostí o doručení obsílek
evidováno 2400 spisů z toho
1112 obyčejných spisů, 1011 přestupků, 277 spisů v trestním řízení.
v blokovém řízení bylo vyřízeno 717 přestupků

Policisté mimo své hlavní úkoly musí provádět i další činnosti mezi, které patří např. zpracování
oznámení, zajištění dopravních nehod, šetření oznámení, šetření pro jiné složky policie, šetření
a doručování pro orgány a instituce veřejné správy, výpomoc při nápadu jiným obvodním
oddělením, provádění eskort, apod.
Ráda bych vás touto formou také upozornila, že v době autohlídek, tj. zejména v době po
skončení pracovní doby VO, ZVO po 15.30 hod. do 07.30 hod. a včetně sobot a nedělí na OOP
Velvary není k dispozici stálá služba, která by přijímala oznámení či telefonické dotazy, v tuto
dobu je nutné volat na linku 158. Uvedená linka 158 slouží k předání získané informace a tuto
neprodleně předá na vědomí příslušné hlídce policie, která není přítomna na oddělení.

Dále bych chtěla upozornit, že Policie ČR, OOP Velvary nabízí celoživotní povolání občanům, kteří by chtěli chránit bezpečnost a pořádek, zastávat
a ctít zákon v řadách pořádkové služby.
Uchazeč o výkon služby musí splňovat následující podmínky:
- občanství ČR
- věk nad 18 let
- trestní bezúhonnost
- minimální střední vzdělání s maturitní zkouškou
- fyzickou, psychickou a zdravotní způsobilost (prokazovaná v průběhu přijímacího řízení).
Povolání policisty nabízí stálou nadstandardní mzdu, různorodou a nestereotypní práci, sociální a
zdravotní zajištění, kariérní růst, možnost dalšího vzdělání a celoživotní smysluplné uplatnění.
Kontakt pro zájemce k bližším informacím na OOP Velvary npor. Bc. Olga Janouchová
tel: 315 761 020
*******************************************************************
Nabídka zaměstnání

se sídlem v Horoměřicích přijme pro
prodej lékařských přístrojů po celé ČR

„OBC HODNÍHO ZÁSTUPCE“
Požadujeme:
min. SŠ vzdělání, praxe v oboru (znalost zdravot. prostředí
výhodou), Aj na úrovni (školení v zahraničí), PC, ŘP,
komunikativní typ, výborné vystupování, plné nasazení,
flexibilita, zodpovědnost, bezúhonnost

Nabízíme:
různorodou práci v příjemném kolektivu, velmi dobré
finanční ohodnocení, služební auto+mobil, laptop,
stravenky, 5 týdnů dovolené, max. samostatnost
Podrobné informace:
pí. Lenka Vrlíková, tel. 739 385 026
e-mail: l.vrlikova@dartin.cz, www.dartin.cz

Vážení rodiče a přátelé ZŠ školy,
v minulém čísle jsme Vás informovali o vzniku občanského sdružení Klub rodičů a přátel dětí a
školy při ZŠ Velvary, o jeho cílech a záměrech. V tomto čísle bychom rádi poskytli podrobnější
informace, kam se obrátit s Vašimi dotazy a připomínkami, kde naleznete stanovy Klubu, jak se stát
členem a rozptýlit Vaše obavy z nového. Zatím se nám přihlásilo pár rodičů, kteří projevili o
členství zájem, ale také se k nám dostaly negativní ohlasy, které věříme, plynou především z malé
informovanosti a neznalosti stavu. Proto Vám trochu jinou formou nastíníme pohnutky, které nás
vedly k založení tohoto občanského sdružení.
Nový pan ředitel školy Mgr. Petr Došek si na začátku svého působení posteskl, že ve Velvarech není
žádné občanské sdružení, které by pomohlo svými aktivitami chodu školy. Protože máme ve škole
malé děti, známe pár učitelů a lidí, kterým není lhostejné dění kolem nás, začali jsme shánět
potřebné informace a zjistili, že při spoustě základních a středních škol takové sdružení funguje již
několik let, a že je to vlastně jakási obdoba bývalého SRPŠ. Současná doba však umožňuje získávat
prostředky nejenom od svých členů či pořádáním např. plesu, ale i od sponzorů, státu a Evropské
unie skrze granty. Vytvořili jsme tedy stanovy po vzoru ostatních škol a provedli registraci. Aby
mohlo sdružení plnit své cíle, potřebuje k tomu dostatek členů a alespoň pár aktivních lidiček, kteří
se budou podílet na činnosti Klubu. Ve stanovách je dáno, že z každé třídy by měl být zvolen jeden
zástupce, který bude členem Výboru klubu. Výbor klubu pak na ustavující schůzi, které se mohou
účastnit všichni členové, zvolí ze svého středu předsedu a pokladníka, rozhodne o výši členského
příspěvku a může začít plánovat svoji činnost. Nikdo ze zakládajících členů se nedere o post
předsedy, vy rodiče rozhodnete, kdo Vás bude zastupovat, kdo spravovat Vaše peníze a na co tyto
peníze půjdou, zda na moderní školní pomůcky, ergonomický nábytek či třeba jen příspěvek na
výlet nebo uspořádání soutěží pro děti. Záleží jen na Vás a na objemu prostředků, které
seženeme.Veškeré funkce v Klubu rodičů jsou dobrovolné a tudíž neplacené. Každá koruna musí
být do halíře vyúčtována a předložena k nahlédnutí každému zájemci.
V nejbližších dnech Vaše děti obdrží od svých třídních učitelů lísteček, kde budete znovu
dotazováni, zda se chcete či nechcete stát členy Klubu. Poté bude v každé třídě svolána mimořádná
schůzka rodičů, kteří souhlasili se vstupem a vyberou si svého zástupce do Výboru klubu. To, že
nejste ve Výboru klubu, ovšem neznamená, že se nemůžete úzce podílet na činnosti. Vítáme
každého a jakýkoliv nápad, můžete se účastnit všech společných schůzek a nebo se stát jen
pasivním členem. Podotýkáme, že členem nemusí být pouze rodiče, ale i právnické osoby a občané
města a okolí, kteří mají zájem přispět.
O cílech a pravidlech fungování Klubu se dozvíte nejvíce ze stanov, které jsou spolu s kontakty na
zakládající členy a přihláškou umístěny na webových stránkách školy pod záložkou KRPDŠ na
www.zs.velvary.indos.cz. Pokud máte jakékoliv dotazy, pochybnosti, chcete si jen s námi pohovořit
napište nám: klub.rodicu@email.cz. Pro ty, kterým není počítač blízký, zodpovíme dotazy na tel.
číslech 602 972 831, 774 131 198, 606 127 551 ve večerních hodinách. Přikládáme také vzor
přihlášky, který stačí jen čitelně vyplnit a odevzdat nebo poslat do kanceláře školy. Děkujeme.

Klub rodičů a přátel dětí a školy

PŘIHLÁŠKA DO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary
Jméno a příjmení:........................................................................................................
Jméno a příjmení dítěte / třída:...................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
e-mail : ........................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................
Podpis:...................................

Datum:........................................

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

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

Poděkování
Děkujeme za všechna vyjádření soustrasti k úmrtí paní Jaroslavy Podivínské.
Rodina Podivínských, rodina Volrábova a Anna Pollnerová

HLEDÁME PĚSTOUNY
Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to potřebují.
Není to ale úplně stejné jako mít svoje děti.
Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou a cennou roli, protože poskytují domovy a péči
opuštěným, ohroženým a potřebným dětem, které nemohou jít do adopce. Děti v pěstounské péči
mohou být ve věkovém rozmezí od miminka až do dospělosti. V péči mohou být samy nebo se
svými sourozenci. Všechny ale potřebují někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže pochopit,
odkud přicházejí; někoho, kdo tu je pro ně.
Pěstouni zaslouží úctu a potřebují podporu
Kdo může být pěstounem?
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví a otevření, a mají čas i trpělivost a hlavně chuť starat se
o děti a mladé lidi. Pěstouny se mohou stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu žijící páry i
manželské dvojice. I když Natama vítá zájemce z široké veřejnosti, i pro pěstounskou péči jsou
nějaká omezení. Každý žadatel musí zároveň projít posouzením a procesem přípravy u státu.
V Natamě dostanete víc.
Být pěstounem dítěti je činnost záslužná, hodnotná a velmi zábavná, je to ale také kus práce.
Natama se vždy snaží poskytnout našim pěstounům podporu, kterou potřebují. Je důležité, aby
žadatelé měli k dispozici co nejvíce informací, které jim pomohou rozhodnout se, zda je pro ně
pěstounství to pravé. Natama je moderní organizace, která poskytuje kvalitní nadstandardní služby
žadatelům a náhradním rodinám. Natama je nadstavbou státního systému.
Máte do toho chuť?
Kam se můžete ozvat pro kvalifikovanou odbornou radu a spolupráci?
Pokud se domníváte, že pěstounství je přesně to, co vy a vaše rodina hledáte, obraťte se
telefonicky nebo e-mailem do Institutu náhradní rodinné péče Natama.
Zavoláním do Natamy vám nevzniká žádný závazek, získáte řadu důležitých informací. Velmi rádi
vás v Natamě přivítají na osobní schůzce. Odborný rodinný konzultant vám bude věnovat
individuální pozornost. Tým Natamy tvoří velmi zkušení pracovníci, proto si můžete být jisti, že vám
budou poskytnuty individuální služby vysoké kvality.

NATAMA
Institut náhradní rodinné péče
Orlická Praha 3 130 00 Tel: 222 733 307
www.natama.cz info@natama.cz

Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2008
Během roku 2008 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 2 360 lidí.
Výstavy
Kulturní a společenské centrum - představení projektu zamýšlených úprav budovy bývalého kina
a budovy tělocvičny
VI. velvarský výtvarný salón - kresba, malba
Osud židovské rodiny ve XX. století - autorka výstavy PaeDr. Irena Veverková, spolupořadatel
Společnost PATRIA Slaný.
Jaroslav Vyšín: Pod hromovou horou - výstava fotografií
Senzace a bulvár v životě starých Velvar - kramářské písně ze sbírky muzea doplněné skutečnými
příběhy a událostmi viděnými očima reportérů fiktivních lehce bulvárních novin Muzejní kvočna.
Dokument o legendě aneb Po stopách Čecha, Lecha a Mecha - fotografie a dokumenty,
autoři:Andrew Thomas Cappas, Donald Fairchild (USA), Jaroslav Michl.
Kli-Kve - výstava kreseb, maleb, grafik, fotografií a výtvarných objektů Kateřiny Linhartové a
Karla Vepřka v prostorách Pražské brány
VI. velvarský výtvarný salón - fotografická část
Zdeněk Černý: Otevřete bránu - výstava maleb a kreseb
Krásné vánoce z přírody - výstava vánočních aranžmá Heleny Dudové
Vánoční pohlednice - malá výstava v prostorách Galerie Jiřího Corvina
Když se čerti ženili - výstava čertíků, čertic, rarášků a belzebubů vyrobených dětmi, Pražská brána,
spolupořadatel TOM SEV Javory Černuc.
Kulturně- výchovné akce
Cestovatelské večery – povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií a filmů, hlavním
organizátorem cyklu je OS Natvrdlí Velvary a v roce 2008 proběhlo šest těchto večerů.
Masopustní průvod ve Velvarech - spolupořadatelé MŠ Hospozín a TOM SEV Javory Černuc.
Velvarský tolar - IX. ročník dramatické soutěže pro děti a mládež, spolupořadatel Městská
knihovna Velvary.
Vajíčkobraní - muzeum se spolu s dalšími subjekty / Město Velvary, OS Natvrdlí, TOM SEV
Javory Černuc/ zúčastnilo akce, jejímž hlavním organizátorem byla agentura Človíček.
Do muzea za senzací a bulvárem - pod tímto názvem se konala velvarská muzejní noc, kterou
zahajovaly kramářské písně v podání členů DS Scéna Kralupy nad Vltavou, následovala prohlídka
expozic muzea a výstavy Senzace a bulvár v životě starých Velvar, večerní prohlídka Galerie Jiřího
Corvina a na závěr mohli návštěvníci shlédnout na dvoře muzea divadelní představení hororové hry
Hrozivý Velvarštejn v podání DS Scéna Kralupy nad Vltavou.
Dny evropského dědictví - Galerie Jiřího Corvina, Pražská brána, Městské muzeum Velvary, kostel
sv. Kateřiny - prohlídka s výkladem, vystoupení žáků ZUŠ Velvary, prohlídka městské věže
s hodinovým strojem, radnice - prohlídka bývalé šatlavy, Za vodou - přírodovědná vycházka po
trase nově vzniklé naučné stezky.
Halloween ve Velvarech aneb Jak to bylo pohádko - tradiční „dušičková“ akce pořádaná
společně s Tom SEV Javory Černuc, lampiónový průvod zavedl účastníky mezi pohádkové postavy,
výstava v Galerii Jiřího Corvina dětem ukázala, jak žijí zvířátka v pohádce i v přírodě a akci
ukončila volba nejhezčích strašidláckých masek.
Adventní neděle ve Velvarech - spolupořadatelé Město Velvary, ZŠ Velvary, ZUŠ Velvary a TOM
SEV Javory Černuc. Akce začala v muzeu adventním koncertem, pokračovala v prostorách
bývalého děkanství vánočním jarmarkem a vrcholila na náměstí Krále Vladislava rozsvícením
vánočního stromu a vystoupením dětí ze ZUŠ Velvary a ZŠ Velvary pod názvem „Ten adventní
čas“. Průběžně si lidé mohli prohlédnout výstavu „Když se čerti ženili“ v Pražské bráně.
Vezmi tužku a namaluj mi hrušku - výtvarného programu, který patří ke stálé nabídce programů
pro školy, se v roce 2008 zúčastnily dvě třídy ZŠ Velvary.

Jak šla staletí - vlastivědná vycházka po Velvarech patří ke stálé nabídce programů pro děti a
mládež a v roce 2008 ji využily dvě třídy ZŠ Velvary.
Hudební festival „ Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů pořádaných
městem Velvary, v roce 2008 se uskutečnily tři koncerty v secesním sále Městského muzea Velvary
a jeden v kostele sv. Kateřiny.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání městského zastupitelstva
Akce občanského sdružení Natvrdlí
Akce SOŠ Velvary
Aby řeč nestála - besedy se známými osobnostmi pořádané Městskou knihovnou Velvary
Koncert pěveckého sboru katolické teologické fakulty UK ACANT
Sbírkotvorná činnost
V roce 2008 byla vyřešena dlouho se vlekoucí kauza převodu sbírek Městského muzea Velvary
z vlastnictví státu do vlastnictví Města Velvary. Sbírky převedl ÚZSVM ČR do vlastnictví města
v březnu 2008.
V roce 2008 bylo zapsáno do přírůstkové knihy 13 předmětů, ve druhém stupni evidence bylo
zpracováno 30 sbírkových předmětů a 535 jich prošlo řádnou roční inventurou. Ostatní předměty
darované v roce 2008 muzeu občany byly zapsány do tzv. registrace a po zpracování se stanou
sbírkovými předměty nebo budou dále registrovány jako pomocný a studijní materiál pro potřeby
výstav, expozic i badatelů.
Pracovníci Městského muzea Velvary zpracovali návrhy dokumentů, kterými se podle zákona
122/2000 sb. o správě a ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění musí muzeum řídit. Rada
města dokumenty schválila a vydala tak Režim zacházení se sbírkou, Depozitární řád, Návštěvní
řád a Výstavní řád. K dokumentům patří ještě Badatelský řád vydaný už v roce 2006.
Publikační činnost
Propagační leták Městského muzea Velvary
Velvary, kapitoly z dějin královského města Velvary- publikace vydaná městem Velvary za
výrazného přispění pracovníků Městského muzea Velvary, autoři: Ing. Otakar Špecinger, PhDr. Jan
Pömerl, Václav Fencl, Ing. Jitka Kůrková.
************************************************************

Výstava v Městském muzeu Velvary
Městské muzeum Velvary děkuje všem, kdo dosud zapůjčili fotografie a další
předměty na výstavu s tématem svatba a její proměny. Výstava se bude jmenovat
Svatby dříve a nyní a pracovníci muzea ji začnou instalovat během měsíce dubna.
Výstavu zahájíme 16. května v rámci Velvarské muzejní noci. Prosíme tímto občany,
pokud máte svatební šaty, doplňky, sušené kytice a další předměty, které byste mohli
pro výstavu ještě zapůjčit, přineste je do muzea během měsíce března. Děkujeme.
Ing. Jitka Kůrková
PhDr. Jan Pömerl

Městské muzeum ve Velvarech
pořádá ve dnech 6. 3. – 5. 4. 2009
pod názvem

VII. velvarský výtvarný salón
již tradiční přehlídku amatérského
malování, které
se může zúčastnit kdokoliv z Velvar a širokého okolí.
Pořadatelé si vymiňují právo konečného výběru
vystavených prací co do počtu i kvality.

Konečný termín dodání obrazů a kreseb je 28. únor 2009
UPOZORNĚNÍ!
Fotografická část VII. salónu se uskuteční v říjnu 2008
Informace na tel. č. 315 761 419 nebo na e-mail: muzeum@velvary.cz

Městské muzeum Velvary a TOM SEV Javory Černuc
Vás zvou

v pondělí 23. února 2009 od 10.00 hod.

na

Masopustní průvod ve Velvarech
Program:
1. Zahájení na náměstí před radnicí

•

žádost k paní starostce o povolení průvodu

2. Průvod okolo náměstí

•
•

vystoupení jednotlivých škol a školek na
prostranství před Panskou hospodou
průjezd alegorických vozů slavobránou

3. Zakončení průvodu ve dvoře bývalého
děkanství / areál volného času/

•
•

občerstvení pro všechny účastníky průvodu
vyhodnocení nejlepších alegorických vozů a nejlepších kolektivů

***********************************************************
Základní organizace Českého svazu včelařů Velvary
pořádá přednášku pro širokou veřejnost na téma "České včelařství".
Přiblížíme vám život včel v různých ročních obdobích, druhy medů i práci včelařů
s tímto spojenou. Budete si moci prohlédnout některé pomůcky k včelaření i některé
včelí produkty.

Přednáška se koná ve čtvrtek 26. 2. 2009 od 18 hod. v budově muzea ve
Velvarech.
Srdečně zve za ZO ČSV Velvary předseda Jeřela Miloslav

M Ě S T S K Á

K N I H O V N A

informuje o výsledcích za rok 2008

Tak jako každý rok touto dobou se společně s vámi pozastavíme nad některými
statistickými údaji naší knihovny za rok 2009. Tyto údaje čerpáme z ročního výkazu o
knihovně, který zpracováváme pro Ministerstvo kultury ČR.

Počet zaregistrovaných čtenářů celkem

581

Z toho dětských čtenářů

243

Návštěvníci v knihovně celkem

5.998

Výpůjčky celkem

24.539

Přírůstek nových knih

697

Počet odebíraných časopisů

22

Počet uspořádaných akcí pro děti

24

Počet účastníků akcí pro děti

552

Počet návštěvníků využívajících internet

1.267

K číselným údajům je vhodné ještě dodat, že naše knihovna nabízí od loňského roku
i novou službu pro veřejnost. Je to možnost kopírování a skenování dokumentů. Dále jsou
u nás k dispozici tři počítače připojené na internet. Vzhledem k jejich hojné využívanosti
doporučujeme zvolit naši službu časové rezervace, abyste se vyhnuli nepříjemnému čekání
na volný počítač.
Z kulturních akcí, které naše knihovna vloni uspořádala, patřila k nejúspěšnějším
beseda se spisovatelkou románů pro ženy Táňou Kubátovou. V dětském oddělení se nejvíce
líbila velká prázdninová soutěž.
I v letošním roce je tu velvarská knihovna pro vás s nabídkou bohaté možnosti
využití volného času. Děkujeme všem čtenářům za přízeň. Těšíme se i na vaši návštěvu!
Zdeňka Ortová – knihovnice

NETRADIČNÍ
POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Srdečně zveme všechny obdivovatele fotografického umění
na prohlídku celoroční fotogalerie, která byla v naší knihovně
veřejnosti zpřístupněna v polovině ledna letošního roku.
Po celý rok zde budou výsledky své práce vystavovat
amatérští fotografové, kteří své snímky s úspěchem prezentují
na velvarských webových stránkách.
Zhruba do poloviny února můžete shlédnout fotografie
Pavla Bakaláře, Miroslava Krhounka,
Zdeňky Ortové a Radka Kozely.
Fotografie se budou pravidelně jedenkrát měsíčně obměňovat.
V plánu je i vyhlašování společných témat a další novinky.
NAVŠTIVTE I VY MALOU GALERII
VELVARSKÝCH FOTOAMATÉRŮ
V PROSTORÁCH NAŠÍ KNIHOVNY!
*************************************************

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY VYHLAŠUJE
NOVÉ ZADÁNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
DOPIŠ TO !

Úkolem pro dětské čtenáře je již tradičně dokončení příběhu, jehož znění je k
dispozici přímo v knihovně. Přečíst si ho lze i na velvarských webových
stránkách. Nezáleží na tom, jestli vysvětlení dnešní záhady
bude mít dvě věty nebo dvacet.
Hlavně musí být originální, zajímavé, možná i napínavé či vtipné.
Dokončený příběh odevzdejte do konce března.
Začátkem dubna proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn.

Velvarští dobrovolní hasiči bilancovali rok 2008
Na výroční valné hromadě se sešli 24. ledna v hostinci Na Sladovně členové Sboru dobrovolných
hasičů Velvary. Přivítali mezi sebou hosty, a to místostarostu města Mgr.I.Kurze, starostu okresního
sdružení hasičů v Kladně O. Zusku a zástupce HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně
M. Hendrycha.
Také v uplynulém roce toto občanské zájmové sdružení dosáhlo mnoha dobrých výsledků
v hasičských soutěžích a v práci s mládeží. Členové navštívili řadu hasičských akcí a výstav
historické hasičské techniky a výjezdová jednotka města si plnila své úkoly dle krajského
poplachového plánu.
Na schůzi byli oceněni členové sboru medailí „Za věrnost“ podle délky aktivních let ve sboru. Za
zmínku stojí ocenění nejstarších členů sboru, a to B. Stovičkové a A. Máši, kteří dosáhli 60 let
členství v dobrovolné požární ochraně. Byly také předány členské průkazy dvěma novým členům.
V roce 2009 oslaví náš sbor již 145. výročí svého založení, jako nejstarší dobrovolný hasičský sbor
v Čechách. Hlavní oslavy proběhnou v sobotu 23. května, kdy je také plánován již 15. ročník
populární soutěže Dědkiáda 2009 a řada dalších doprovodných akcí v areálu Malovarského rybníka.
S netrpělivostí také členové sboru čekají na rozhodnutí o přidělení případné finanční dotace na
rozsáhlejší rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Poslední stavební úpravy probíhaly již před 25
lety a budova řadu stavebních úprav potřebuje.
Libor Šulc
***************************************************************************

Co se děje na SOŠ Velvary....??
Po delší době se hlásíme s krátkými informacemi z naší školy...
Trochu se vrátíme do loňského roku – v listopadu proběhl studenty velmi kladně hodnocený
dvoudenní projekt s názvem Člověk v demokratické společnosti, ve kterém se dozvěděli spoustu
informací o Základní listině práv a svobod a na vlastní kůži si vyzkoušeli zformulovat volební
program a představit ho při kampani ostatním. Děkujeme ještě jednou Městskému muzeu Velvary,
že nám zapůjčilo sál pro naše „volby“ a paní starostce za milou návštěvu.
V čase předvánočním jsme, jak doufáme, potěšili děti v MŠ a seniory v Domově naší
Mikulášskou návštěvou se zpíváním a rozdáváním dárků. I pro nás to byl výjimečný zážitek!
Se seniory z DD se setkáváme pravidelně při našem „povídání“, což je nová aktivita našich
studentů v tomto školním roce a věříme, že všem zúčastněným přinese příjemné, vzájemně
obohacující chvíle, na které se budou vždy těšit...
Poslední den školy ve „starém“ roce jsme strávili doslova „na ledu“ – na kralupském
zimním stadionu – a skoky a piruety nás provázejí celý leden...pololetní vysvědčení je na spadnutí,
takže se zkouší a zkouší...., a tak se všichni těšíme na jarní prázdniny! Užijte si je taky!! Krásnou
zimu!!
M. Kuptíková

**********
Přijďte si zacvičit s říkadly a pohádkou...
..každý pátek od 9.00 do 10.30 hodin
do Sokolovny Velvary(budova vedle ZŠ) na
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI (od 1 a půl roku)
Potřebujete jen cvičky(i dospělí) a chuť se potkat s ostatními.
Nebuďte doma za pecí (i když je tam útulně:-), těšíme se na vás!!!
(v měsíci únoru začínáme až druhý týden po jarních prázdninách)

Nabídka TOM SEV Javory - srpen 2009
Jáhly
- Tvořivý a relaxační týden 3.8.-8.8.2009
Chtěli bychom vás pozvat na týden plný tvoření, sportu, odpočinku, her a neobvyklých aktivit, na
zatím neznámém místě.
Vyzkoušíte si stará řemesla, jako filcování, pletení košíků, drátování, společně budeme batikovat a
malovat na hedvábí, vyrábět drobné předměty a ozdůbky z různých materiálů. Zbude čas na výlety
a procházky, večerní posezení a jiné aktivity.
Týden je vhodný pro rodiny s dětmi a ostatní, kteří se zajímají o tradice, pobyt v přírodě a rádi
tvoří.
Cena 3000 Kč obsahuje - ubytování turistické kategorie, program, materiál a pomůcky.
Přihlášky nejpozději do 20.3.2009. S přihláškou je nutno zaplatit i zálohu ve výši 1 000,-- Kč.
Děti do 3 let zdarma, do 6 let polovic.
Přihlášky: Jirásková M., telefonem 315 762 156, 605 940 416, e-mailem: javory@seznam.cz
nebo osobně.
*****************************************************************************

Bubeník Bubník
V latinojazyčných zemích se tomu fenoménu říká omen–nomen. To nastane tehdy, když má
někdo povahu, vzhled nebo povolání podobné tomu, jak se jmenuje. Například když hubený dlouhý
člověk se jmenuje Bidlo, nebo ředitel botanické z
ahrady se pyšní jménem Větvička, či MUDr. Šuk je věhlasným gynekologem. Sazenský omen –
nomen byl flašinetář a obecní bubeník jménem František Bubník. Ti starší se na něj budou ještě
pamatovat. Byl to rázovitý člověk, známý v širokém okolí, proslulý nejen svým uměním
bubenickým, hudebním nástrojem, ale i tím, že měl jednu nohu dřevěnou.
Sazenský rodák Václav Fencl na něj vzpomíná: Bydlel jen dva domy od nás v čísle 111 a
jako kluk jsem k němu po celá léta rád chodil. Bubníkovi neměli děti a tak jsem jim je trochu
nahrazoval a on zase byl pro mě náhradou dědy, který padl v 1. světové válce.
Mnoho lidí si myslelo, že o svou nohu Bubník přišel také ve válce. Sám ale o tom vyprávěl,
že jako mladý čeledín jel s vozem, na náledí uklouzl a spadl pod kolo. Vůz mu rozdrtil nohu pod
kolenem a museli mu jí amputovat. Což mu později možná paradoxně zachránilo život, když
nemusel narukovat do války. V době mezi dvěma světovými válkami nejspíš neměl žádný invalidní
důchod a tak si na živobytí přivydělával tím, že chodil s flašinetem hrát po okolních vesnicích. Sám
ale říkal, že se mu nevedlo až tak špatně.
I když někdy i to obyčejné hraní na flašinet mohlo být rizikové. Jak vzpomínal, v roce 1929
vyhrával za třeskutého mrazu na kralupském mostě a čekal, že mu lidé hodí pár drobných do talíře
položeného na flašinetu. Ale namísto toho mu nadávali a dokonce mu hrozili, že dostane pár ran
holí. Až v té chvíli si uvědomil, že má ve svém kolovrátku nový repertoár a že lidé mohli brát jako
provokaci, když jim za mrazivého počasí vyhrává „přijde jaro, přijde.“
Špatnou zprávu mu přinesl rok 1941. Sazenská obecní kronika o tom 15. 1. 1941 píše:
Okresní úřad v Kralupech odňal Františku Bubníkovi čp. 111 licenci ke hře na kolovrátek, z
důvodu že jej obec musí podporovati anebo že musí pracovati (má jednu nohu dřevěnou).
Měsíční podpora byla mu zvýšena z 15,- K na 200,- K.
Obec se mu snažila nějak pomoci. Dávala mu odměnu za to, že chodil po vsi s obsílkami
od úřadu a do doby než byl zaveden obecní rozhlas, vybubnovával vždy na stanovených místech
obce oznámení obecního úřadu. Také o tom najdeme stručnou zmínku v kronice například 22. 5.
1943: Obecní úřad dal vyhlásiti bubnem, že všecka vnitřní okenní křídla musí býti
vysazena a uložena ve sklepě. Zatemění má býti zařízeno podle toho.
Koncem války Bubník ovdověl, dne 28. 2. 1945 je v kronice stručný zápis: Zemřela Anna
Bubníková čp. 11 stáří 77 žena kolovrátkáře, rodem z Polska, do Sazené přišla v 1.
světové válce a provdala se tu.
Ale dlouho nezůstal sám. Neoženil se, ale žil s ženou, o které víme jen to, že se jmenovala Božena
Kodrlová. Ale místní „dobráci“, kteří si z Bubníka občas dělali nevinné žerty, přesvědčili jeho
družku, že musí být spolu oddání. Namluvili jí, že kdyby Fanda umřel, tak ona by nic nezdědila, ani
ten domek. Samozřejmě se nabídli, že svatbu zorganizují. Což pojali jako velkolepou fingovanou
svatební taškařici se vším všudy co ke svatbě patří, ale nebylo to nijak urážlivé. Kronika se o tom
bohužel nezmiňuje.
Václav Fencl vzpomíná: Bubníkovi i jeho družce Boženě jsme jako kluci ale taky mnohdy
neudělali nic dobrého a tak nás častovala nadávkami. Vzpomínám si například, že když přistavovali
něco v domě, tak si sami vyráběli a na slunci sušili cihly. My jsme samozřejmě neměli nic jiného na
práci než jim část cihel rozšlapat. Jako dospělý jsem se jim za to pak několikrát omluvil.

Stále je vidím, oba v jejich světnici, zpočátku ještě s hliněnou podlahou, jak sedí s velkým
hrnkem kafe z cikorky a v něm nalámaný chleb ke snídani nebo k večeři.
Nejen obecní úřad, ale i obyčejní lidé ze vsi se snažili Bubníkovům pomáhat. Někdy to byly
brambory ze záhumenky, jindy výslužka ze zabíjačky, nebo nedělní buchty. Zdrojem výdělku pro ně
byl i obecní kozel, kterého měli doma. Tehdy kozu chovala skoro každá rodina doma a kozla tedy
potřebovali. Jenže kozel strašně smrděl a nikdo ho nechtěl chovat. Tak to na sebe vzali Bubníkovi,
aby měli „za kozlí skok“ nějakou korunu na přilepšenou.
Bubník kromě jiných obecních povinností a prací zvonil také umíráčkem a občas
také nechal sazenské kluky zazvonit. K tomu se vztahuje také poslední poznámka v sazenské
kronice, kde je zmíněno: 1. 12. 1948: František Bubník dostává od prvního října t.r. měs.
150 Kč na zvonění a 350 Kč chudinského příspěvku.
Jeho pravidelným čtením bylo nedělní Rudé Právo, které četl celý týden a pak pečlivé
poskládal, rozřezal a použil jako toaletní papír, ostatně jako to v té době dělala většina lidí ve vsi.
Jedinými jeho knihami byly vázané kalendáře, ze kterých možná čerpal i nespočetné historky,
kterými všechny bavil.
Ale následující historka není z kalendáře, jak vzpomíná Václav Fencl: Jednou v zimě jsem k
nim přišel brzy ráno a Fanda byl ještě v posteli. Potajmu vzal ze stolu inkoustovou tužku,
namaloval si na pahýl u nohy hlavu, oči, uši a nozdry koně, a měl ohromnou radost, jak mě tenkrát
vyděsil, když pak pomalovaný pahýl vystrčil zpod peřiny.
Bubník měl flašinet stále doma, ale místní chlapi si ho občas půjčovali k různým akcím,
nejčastěji na maškarní bály. Fanda také na něj sám pravidelně hrával a vybíral do talíře u vstupu na
hřiště při fotbale. Kde skončil flašinet po Bubníkově smrti se neví.
V kronice, ve které zápisy končí 25. 2. 1951, nenajdeme ani zmínku o tom, kdy sazenský
omen–nomen bubeník Bubník zemřel, pravděpodobně to bylo později. Ví se jenom to, že je
pochován na Chržíně. Je to ten sotva znatelný, drnem zarostlý hrob hned proti hřbitovním vratům.
Sazená, leden 2009
Václav Fencl
Ing. Rudolf Votruba
********************************************************************
Z redakční pošty :
Kolik je nás v Domově ?
V Domově Velvary je nás 95 klientů a průměrný věk klientů je 73 let. Nejstarší klientce je 94 let.
Stará se o nás 20 sestřiček. O jídlo se starají dvě kuchařky a dva kuchaři + pomocný personál.
Novým trendem je, že každý klient má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá a radí.
Spolupráce rodinných příslušníků a přátel klientů s tímto klíčovým pracovníkem je žádoucí a
vítaná.
Chtěl bych pochválit paní Marii Justovou – bývalou kuchařku v Domově, která nezištně pomáhá při
akcích v Domově. Takových jen více !!!!!
Díky všem, kteří se v Domově o nás starají tak, abychom byli spokojeni v našem podzimu života.
Jiří Krejčí
Domov Velvary

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje, že opět prodává slepičky snáškového
materiálu Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 14-17 týdnů začátek snášky: konec března, začátek dubna
Cena: 128 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej ve VELVARECH se uskuteční v sobotu dne 14. března 2009 – u pošty – ve
14:15 hod.
Případné bližší informace na tel. č. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
Tradice chovu – 14 let prodejů bez jediné reklamace.

Pozvánky do Kralup nad Vltavou
S L A V Í M E M A S OP U S T!
ÚTERÝ 24. ÚNORA 2009
Kralupáci, děti i dospělí, pojďte s námi oslavit maškarní masopustní úterý ! Tento rok je to již
potřetí, kdy navážeme na staré tradice, i když možná trochu jinak, než za starých časů. A my
věříme, že se budete bavit, pokud přijmete naše pozvání a přijdete, ať už v maskách nebo bez nich
na Sokoliště, kde vše vypukne.
Chcete vědět, co vás čeká a nemine? Přečtěte si následující program:
15.00 – 15.45 sraz účastníků průvodu na Sokolišti – minisoutěže pro děti, líčení masek dle
přání
16.00 – 17.30 průvod masek městem za doprovodu řízné dechovky – kolem Penny
Marketu (zde cca od 12.00 ukázka a prodej domácí zabíjačky Kohoutova
uzenářství z Veltrus I. zastavení před budovou městského úřadu – starosta
města oficielně povolí průvod a bude obdarován – II. zastavení před
penzionem na Cukrovaru (pozdravení obyvatel penzionu vystoupení
mažoretek, představení masek, tanec a pohoštění účastníků průvodu) –
pokračování průvodu přes lávku ke kulturnímu domu Vltava – III. zastavení vystoupení mažoretek a dalších skupin průvodu, (od 12.00 možnost zakoupení
čerstvé zabíjačky Václava Šťastného, uzenáře z Kralup), přesun účastníků
na maškarní karneval do sálu KD Vltava
17.30-19.30 maškarní karneval ( vstupné : děti zdarma, dospělí 50,- Kč)
* tanec * soutěže * vystoupení tanečních kroužků DDM, základních škol a
mažoretek, ukončení masopustu )
CO NEJVÍCE MASEK VÍTÁNO!!!
Přijďte všichni, mladí i staří, oživíme tradice, pobavíme se a ještě si všichni pochutnáme na skvělé
zabíjačce!!!
A protože k zabíjačce patří i sladkosti, dostanete masopustní dobroty nejen během odpoledne, ale
můžete si je upéct i doma. Zde jeden tradiční recept:
Boží milosti: 300 g hladké mouky, ¼ l šlehačky, 250 g ztuženého pokrmového tuku, cukr na
obalování.
Ztužený tuk nastrouháme, přidáme ostatní přísady a zpracujeme těsto. Pokud se těsto lepí, je možno
přidat trochu mouky. Necháme odležet a pak na pomoučeném válu vyválíme placky asi 4 mm silné a
vykrajujeme různé tvary, které pečeme ve středně teplé troubě. Pozor, pečivo
je hotové, když je zespodu růžové! Nahoře zůstane bílé. Horké obalujeme v cukru.
Dobrou chuť!
Masopust držíme,
nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali
poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli
pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě sobě připijeme
poznovu!

Kalendář akcí 2009 pořádaných v Městském muzeu Kralupy nad Vltvavou
19.2.-11.4.

ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ I. aneb Putování za klubíčkem a Velikonocemi –
výstava s dílnami

30.4.

OBRAZY MARTINA FRINDA

4.6.

III. MUZEJNÍ NOC + HISTORIE KRALUPSKA

5.6.

OBRAZY Z DOLNÍHO POVLTAVÍ + výstava „ČERNÍ BARONI“.
Pravda o vojenských táborech nucených prací – PTP

10.9.

SONETY Luboše Tesaře
+ zahájení projektu pro mládež - SEIFERTOVA POEZIE HROU

12.9.- 24.9. EXPERIMENTÁLNÍ PRAVĚKÉ DÍLNY II.
18.9 – 20.9. XIV. Ročník festivalu poezie a přednesu SEIFERTOVY KRALUPY
8.10.

KRALUPY PRO JAROSLAVA SEIFERTA slavnostní večer komponované hudby
a veršů k udělení NC

16.10.

EGYPT VE FOTOGRAFIÍCH manželů Honsových

12.11.

20 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 1989 - podvečer pro školy a veřejnost

10.12

OBRAZY MARIE ZÁSTĚROVÉ – výstava s dílnami pro školy vedené současnými
výtvarníky
Změna programu vyhrazena

Základní organizace ČSCH v Kralupech nad Vltavou
pořádá

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
s expozicí drobného ptactva a morčat
Kralupští chovatelé si dovolují pozvat čtenáře na tradiční zimní výstavu drobného zvířectva, která
se uskuteční ve dnech 14. – 15. února 2009.
Vystaveno bude 800 domácích zvířat v pestré škále plemen, barevných či kresebných rázů a
v neposlední řadě i druhů, okrasného ptactva, zejména papoušků. Akce se koná pod záštitou starosty
města pana Petra Holečka.
Nejpočetnější bude expozice, ve které můžete vidět chlupáče velké o hmotnosti kolem 8 kg, na
druhé straně plemena zakrslá o živé hmotnosti kolem 1 kg. O králíky na každé výstavě je velký
zájem, i z hlediska nákupu chovných zvířat k dalšímu chovu. Přihlášen je velký počet rychle
rostoucích plemen, a tak poptávka by měla být uspokojena. Uspokojeni by měli být i milovníci
zvířat, kteří chtějí svůj domov obohatit o nějakého domácího mazlíčka.
Zajímavé budou i velké expozice pernatých zvířat, ke kterým patří chov holubů, hrabavá drůbež
velká, zdrobnělá a zakrslá. V této expozici se návštěvníci setkají i s hudráním krocanů, kejháním
hus, štěbetáním kachen a pronikavým hlasovým projevem perliček. Australská fauna bude opět
hýřit až neskutečnou barevností, například drobných amandin a papoušků různých velikostí.
Lákadlem pro nejmenší návštěvníky budou oblíbená morčata a selský dvorek s volně ustájenými
zvířaty. Chybět nebude ani video koutek s chovatelskou tématikou, bohatá tombola a zajištěno je i
občerstvení. Překvapením bude panelová výzdoba. Přijďte se podívat, vstupné jen 25,-- Kč děti do
15 let neplatí.

Výstava se koná v kralupském „Dřeváku“ v ulici Ke Koupališti, v části Lobeček.
Pro návštěvníky je otevřena v sobotu 14. února od 8 do 17 hodin a v neděli
15. února od 8 do 13 hodin.
-jsch-
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