Vážení občané,
v nedávné době jste si mohli v denním tisku přečíst informaci o tom, že Ministerstvo životního
prostředí připravuje novelu zákona o odpadech. Ministerstvo chce vyššími poplatky přinutit celou
společnost, aby více třídila odpady. V současné době se v naší republice daří využít nebo zpracovat
pouhou pětinu všech vyprodukovaných odpadů, nový zákon má přispět k tomu, aby se zrecyklovala
až polovina všech odpadů. Záměrem ministerstva je zdražit skládkování a spalování tak, aby bylo
výhodnější odpad recyklovat. Pokud zákon projde, budou moci obce vybírat ročně až Kč 900,-- na
občana (v současné době je to Kč 500,--).
O výši poplatku budou rozhodovat obce podle skutečných nákladů spojených s nakládáním s
odpady. Za skládkování odpadů musíme draze platit (v roce 2007 nás vyvážení komunálního
odpadu včetně odpadu velkoobjemového a nebezpečného stálo Kč 1 695 615,--, naopak za tříděný
odpad dostáváme finanční příspěvky od společnosti EKOKOM (v roce 2007 to bylo Kč 238 892,--).
V třídění odpadů se občané našeho města neustále zlepšují. Jen ojediněle se v kontejnerech na
separovaný odpad objevují předměty, které do nich nepatří. Drobným prohřeškem proti pravidlům
nakládání se separovaným odpadem je to, že někteří občané dosud nesešlapávají plastové lahve.
Od letošního roku připravujeme zkušebně svoz biologického odpadu. K ukládání biologického
odpadu budou sloužit speciální nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů, tyto nádoby budou sváženy
každou druhou sobotu od jara do podzimu. Tato nová služba bude zavedena v rámci systému
nakládání s odpady, žádná další úhrada nebude vybírána. Máte-li zájem, přihlaste se k odběru
nádoby na bioodpady na MěÚ ve Velvarech u paní Rohanové do 22. 2. 2008.
Vážení občané, děkuji Vám všem, kteří se chováte k životnímu prostředí zodpovědně.

Ve Velvarech 23. 1. 2008

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Přehled kulturních, společenských a zájmových akcí ve Velvarech a okolí:
5.2.
7.2.
9.2.
10.2.
16. - 19.2 .
23.2.
23. - 24.2.
1.3.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Náměstí Krále Vladislava ve Velvarech.
RADŮZA. KD Kralupy nad Vlavou.
11. DIVADELNÍ PLES. Kralupy nad Vltavou - sál KaSS Vltava.
DĚTSKÝ KARNEVAL. Sál ZUŠ Velvary.
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA. Kralupy nad Vltavou - areál „Dřevák“.
SPOLEČENSKÝ PLES. Sál restaurace Uhy.
JARNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA. Velvary - chovatelský areál.
HASIČSKÝ PLES. Sál restaurace Uhy.

Informace MěÚ Velvary:

Odpadové hospodářství – informace k bioodpadům
Od 1.dubna letošního roku bude prováděn v našem městě sběr a svoz bioodpadů.
Sběr a svoz bude prováděn v období od 1. dubna do 30. listopadu jednou za 14 dní. Den vývozu
bude sobota (přesné datum bude upřesněno).
Kdo bude mít o tuto službu zájem, nahlásí tuto skutečnost na městském úřadě u p. Rohanové, poté
mu bude přivezena nádoba uzpůsobená na ukládání bioodpadu a označená nálepkou BIO.
Jedná se o sběrnou nádobu (Compostainer), o obsahu 120 l nebo 240 l, hnědé barvy. V domě s více
nájemníky případně mezi sousedy je vhodné se domluvit a objednat si nádobu většího obsahu.
Pokud někdo má větší objem odpadu ze zahrádky a nemá možnost kompostování, je též lepší využít
nádobu s větším obsahem. Nádoby objednávejte nejpozději do 22. února 2008.
Co do nádob na bioodpady patří ?
Z domácností :
• jádřince, pecky z ovoce
• listy a nať ze zeleniny
• odpad ze zeleně v domácnosti
• skořápky z vajíček a ořechů
• slupky z citrusových plodů
• zbytky pečiva a obilnin
• kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
• čajový odpad
Ze zahrady :
• travní hmota
• plevel
• košťály i celé rostliny
• seno
• sláma
• podestýlka
• hnůj z chovu drobného zvířectva
• slepičí trus
• listí
• dřevní hmota
• hobliny
• piliny
• jemné nebo nadrcené větve
• popel ze dřeva

Co nádob na bioodpady nepatří ?
• silné větve, pařezy
• uhynulá zvířata
• tekuté, mastné potraviny
• textil
• kosti, maso
• trus masožravých zvířat
(psů, koček)

Upozornění:
Poplatek za odpad na I. pololetí 2008 je třeba zaplatit do konce února.
V letošním roce je však možné zaplatit poplatek v celkové výši Kč 500,-- na osobu již na celý
rok dopředu.
Lenka Rohanová

Hromadné rozesílání SMS zpráv občanům prostřednictvím internetu.
Město opětovně nabízí občanům službu zasílání informací pomocí SMS zpráv na mobilní telefony.
Do služby se loňského roku přihlásilo pouze 25 občanů a tak městská rada prodloužila zkušební
bezplatný provoz této služby až do 30. června letošního roku.
Informační kanál – Aktuality z města
Občanům budou rozesílány informace, které se objevují na úřední desce nebo vývěskách, vybraná
nabídka kulturních a jiných akcí, zveřejňovaných pořadatelem ve Zpravodaji, vývěskách nebo na
webové stránce města
Informační kanál – Krizový
Přihlášení do tohoto kanálu je automatické pro každého občana, který se přihlásí do služby. Občan
se zde dozví informace o větší havárii, úniku nebezpečných látek, požáru, povodni apod. na území
města.
Informační kanál – Náhrada městského rozhlasu
Tuto službu nabízíme jako náhradu městského rozhlasu pro obyvatele částí Ješín, Velká Bučina,
Malá Bučina, Nové Uhy a Radovič, kde není zaveden městský rozhlas.
Služba je do poloviny roku zatím zdarma. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude rozhodnuto o
případném zpoplatnění služby, které by nemělo přesáhnout 50,- Kč ročně. Rozsah jedné SMiS
zprávy je omezen délkou 160 znaků.
Občané se mohou k využívání služby přihlásit osobně na MěÚ Velvary u paní L. Rohanové, tel.
315 617 001 nebo na e-mailové adrese: el.podatelna@velvary.cz, kde uvedou své jméno, adresu a
číslo mobilního telefonu. Přihlašovací formulář je zveřejněn i na webové stránce města:
www.velvary.cz.
Po přihlášení občanů ke službě je zaručena ochrana osobních údajů, tj. telefonního čísla a
adresy, dle zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
*********************
Městský úřad a jeho technická četa žádají občany, aby důsledně udržovali čistotu po svých psech na
veřejných prostranstvích. Zelené pásy kolem chodníků, centrum města i přilehlé okolí je plné psích
exkrementů a jejich úklid není příjemnou záležitostí. Zejména prostranství před a kolem bytovek,
kde je úklid společných prostor problematický. Stále se tato povinnost nedostává do podvědomí
našich občanů a dětí, kteří venčí své psy. Město rozmístilo větší počet sáčků na psí exkrementy i
nové koše, včetně tabulek, ale na čistotě města se to neprojevuje. Sáčky jsou také k dispozici
zdarma na MěÚ, ale nikdo o ně nejeví zájem. Občané, pomozte s tímto problémem, který u nás
nemá kdo postihovat, ale velmi nám znepříjemňuje prostředí !
Libor Šulc
Upozornění:
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových
míst na hřbitově ve Velvarech za rok 2007, který činí 150,-- Kč na jedno hrobové místo, aby
tak neprodleně učinili. Tento poplatek se týká všech hrobů a lze jej zaplatit v hotovosti na
odboru správy majetku.

TELEFONNÍ SEZNAM - Městský úřad Velvary, nám. Krále Vladislava 1, PSČ 273 24
Spojovatelka

315 617 001

fax

315 617 000

e-mail : el.podatelna@velvary.cz
Ing. Jitka Linhartová

starostka

Mgr. Ivan Kurz
Ing. Radek Moulis

místostarosta
tajemník

315 761 023
315 617 002
315 617 099
315 617 009

Provolba jednotlivých pracovníků 315 617 . . .
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Ing. Marie Chejnovská
ved. odboru
Marta Holá
matrika, CZECH POINT
Lenka Rohanová
evidence obyvatel, odpady
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
vedoucí odboru
Dana Růžková
referent
Martina Protivová
referent
Edita Sedláčková
referent

095
096
096
097

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Libor Šulc
vedoucí odboru
Blanka Mittelbachová
byty a nebyt. prostory
Eva Vidimová
přestupky, Zpravodaj
Jiřina Řenčová
hřbitov

091
092
093
094

**********************
OZNÁMENÍ
V březnu letošního roku budou opět na MěÚ Velvary přítomni pracovníci Finančního úřadu
Slaný. V termínech 12. 3. a 19. 3. 2008 budete mít možnost v přízemí budovy městského
úřadu odevzdat vyplněné formuláře přiznání daně z příjmů za rok 2007, případně zde získat
příslušné informace.

Základní škola Velvary
Školní 269, Velvary 273 24
tel.315 761 060, mob.739 040121

Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno Kladno, vyhlašuje

zápis dětí do1.ročníku
pro školní rok 2008/2009 v následujících termínech:

pátek 8. února 2008 od 12:00 hodin do 16:00 hodin
sobota 9. února 2008 od 8:00 hodin do 12:00 hodin
Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti narozené do 31.8.2002 a děti,
jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky. Nezapomeňte vzít s
sebou rodný list dítěte. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je
nutné vzít s sebou doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a
odborného lékaře. V případě Vaší žádosti o odklad povinné školní docházky Vám
nabízíme možnost zapsat Vaše dítě do přípravné třídy.
Mgr. Lenka Vrchlavská
ředitelka školy
******************************************************

Dramatická výchova v 1.třídě
V letošním školním roce přibyl všem našim prvňáčkům nový vyučovací
předmět – dramatická výchova. Zpočátku jsem se tohoto předmětu obávala,
ale záhy se ukázalo, že je to právě ten předmět, který nám již dlouho scházel.
V hodinách dramatické výchovy se děti učí prostřednictvím hraní pohádek,
scének, didaktických her a mnoha dalších forem práce poznávat dobro a zlo,
rozvíjet svou fantazii, charakterizovat postavy, hodnotit sebe a své spolužáky,
obohacovat slovní zásobu, tvořit věty a plynule vyprávět.
Velký význam dramatické výchovy vidím také v tom, že mám jako pedagog
velký prostor k výchovnému působení na děti, k jejich citové výchově,
k posílení sebevědomí některých žáků, k vytváření pěkných vztahů mezi dětmi.
Za to vše díky dramatické výchově.
Mgr. J. Kolínková, tř.uč.1.tř.

Velvarští dobrovolní hasiči bilancovali svou činnost za rok 2007
V sobotu 26.ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve
Velvarech. Členové mezi sebou přivítali starostu okresního sdružení hasičů v Kladně
pana Zusku, ze zástupců profesionálních hasičů se nedostavil nikdo.
Úvodem přítomní uctili minutou ticha památku svých členů J.Nováka, V.Maška a
H.Mášové, kteří zemřeli v průběhu loňského roku.
Sbor má v současné době 14 mladých členů. A právě na činnost s mládeží je
patřičně pyšný. Každoročně dosahuje žákovský oddíl mnoha úspěchů v rámci okresu i
Středočeského kraje. Také v loňském roce zvítězil v okresním kole branné hry Plamen a
na oblastním kole v Neratovicích obsadil 8.místo.
Družstvo mužů zvítězilo na okresní soutěži ve Stochově. V krajském kole v Nymburku
družstvo obsadilo až 11.místo. Družstva starších pánů tradičně vítězí na Dědkiádě, která
byla letos rozšířena o nižší věkovou kategorii. Za zmínku stojí také individuální úspěch
Lukáše Kapitána a jeho 2.místo v běhu na 100m s překážkami na soutěži v Mělníku.
Výjezdová jednotka sboru vyjela v loňském roce celkem 40x k různým událostem,
z toho 35x k požárům a 5x k technickému zásahu. Zkraje roku to byly úmyslně zakládané
požáry na Uhách, mezi největší patřil požár hospody v Beřovicích a nepříjemný požár
vozidla na obchvatu Velvar, kde uhořela jedna osoba.
V areálu hasičské zbrojnice byly provedeny svépomocné práce a opravy. Byly
zatepleny stropy malých garáží a vymalována chodba v přístavbě. Pokračovaly práce na
renovaci historické hasičské techniky, do které byly získány další exponáty.
Nejvýznamnější událostí loňského roku byla účast delegace sboru na 4. celostátních
hasičských slavnostech v měsíci červnu v Litoměřicích. Setkání a výstavy historické
techniky se zúčastnilo kolem 200 sborů z celé republiky a shlédlo je kolem 16 tisíc
návštěvníků. Sboru se zde dostalo řady uznání, o čemž svědčila účast starostky našeho
města i návštěva ministra vnitra ČR v expozici velvarských hasičů.
Sbor se také zúčastnil celostátního setkání strojníků a hasičských vozidel PYROCAR
na letišti v Přibyslavi v měsíci září.
V průběhu schůze převzalo ocenění Za věrnost 7 členů sboru a byly předány členské
legitimace novým členům. Nejstarší člen sboru p.Máša, který letos dovrší 60 let členství ve
sboru, předal za sebe i manželku pamětní stuhu k praporu.

Libor Š u l c

ZAPOMENUTÝ LEV

Nikdo nepochybuje o tom, že kraj pod Řípem, je jeden z nejúrodnějších. Úrodný je ale také
na hudební velikány, z nichž každý jistě vzpomene Antonína Dvořáka nebo velvarské rodáky Jana a
Leopolda Koželuhy. Jméno Josef Lev ale zná málokdo. Dokonce i v Sazené, jeho rodné středočeské
obci nedaleko Velvar většina lidí neví, kdo to byl, kdy žil a čím se proslavil.
Protože 16. března 2008 uplyne 110 let od úmrtí tohoto nejslavnějšího smetanovského
pěvce, je určitě vhodná chvíle připomenout si jeho životní osudy. Jak velice si ho vážily předchozí
generace, které měly příležitost poznat jeho umění, o tom svědčí umístění jeho busty v hlavním
foyer na 1. balkóně Národního divadla. Tam se nachází ve společnosti takových osobností, jako je
například F. L. Rieger, J. K. Tyl, V. K. Klicpera, A. Dvořák, B. Smetana, Z. Fibich, J. Zeyer a
dalších.
Josef Lev se narodil v Sazené 1. května 1832 v malém domku o dvou místnostech, který je
do dnešních dnů zachován v téměř nezměněné podobě. Josefův otec Václav sice pocházel ze
statkářské rodiny v Mileticích, ale láska k jeho ženě Kateřině byla hlavním důvodem, proč si zvolil
celoživotní osud chudého domkáře. Malý Lev navštěvoval jako ostatní děti školu v Chržíně, kde
jeho pěvecké nadání rozeznal učitel Josef Toman, který vedl také kostelní sbor. Když byl Toman
přeložen jako ředitel kůru do Zlonic, vzal talentovaného zpěváčka s sebou. Tam jeho talent rozvíjel i
Antonín Liehnman, který byl později učitelem také Antonína Dvořáka. Lev zůstal ve Zlonicích až
do svých třinácti let a mnohokrát se rozhodoval mezi hudbou a steskem po rodině. V tomto věku
získal ale místo vokalisty v pražském křížovnickém klášteře a o jeho budoucnosti se zdálo být
rozhodnuto. Silnější než talent a píle byla ale příroda. V sedmnácti letech začal totiž mutovat a
zdálo se, že se zpěvem je konec. Vstoupil na novoměstské gymnázium a změna hlasu pokračovala.
Z dětského tenoru se vyvinul krásný tenorový baryton, což je nejpřirozenější poloha mužského
hlasu mezi basem a tenorem.
Ve svých dvaadvaceti letech se Lev, jehož jediným majetkem byl krásný hlas, vydal do
Vídně. Bez jakéhokoliv doporučení nebo protekce okamžitě přesvědčil a byl ihned přijat do sboru
dvorní opery. Přestože zpěv u nikoho nestudoval, k rozvíjení jeho přirozeného talentu mu stačilo
působení ve sboru a poslech vynikajících sólistů. Postupně se vypracoval tak, že mu byly svěřovány
i menší sólové role.
Když se v roce 1864 začalo utvářet české Prozatímní divadlo, Lev ani na okamžik neváhal a
když ve Verdiho Troubadourovi předvedl své umění, byl přijat nejdříve jako host a vzápětí jako člen
Prozatímního divadla. Spřátelil se s uměleckou avantgardou, žijící v té době v Praze – zde bych
musel jmenovat především ty, se kterými je dnes připomínán ve foyer Národního divadla. Ale
nejlepším přítelem mu byl Jan Neruda. Když se Lev ve svých 34 letech oženil, zanedlouho se
Neruda stal jeho podnájemníkem a jejich společné bydlení trvalo přes deset let. Pokud máte ve své
knihovně Nerudovy Žerty hravé i dravé, jistě v nich najdete věnování: Drahému příteli JOSEFU
LVOVI, českému pěvci, věnuju spis tento na památku. Možná jste toto věnování přehlédli nebo mu
nevěnovali pozornost. Ale odteď budete vědět, kdo byl ten Nerudův drahý přítel.

Až do roku 1883 zpíval Josef Lev v Prozatímním a potom i Národním divadle nespočet rolí
v českém i světovém repertoáru. Roku 1866, když za války prusko-německé zůstalo prozatímní
divadlo bez ředitele, vykonával dokonce funkci správce opery. Lvova přirozená muzikálnost bohatě
převyšovala umění mnohých zahraničních hvězd, které v Praze účinkovaly. Dobový tisk například
psal, že Jeho mistrovství v technice zpěvu ozdobného nezadalo si v ničem s hbitostí koloraturní
primadonny. Lvova koloratura stala se přímo příslovnou v českém hudebním světě. Ona dovedla
skvěle se uplatniti vedle všech hostů světového jména, na naší scéně vystoupivších. Lev strhl vždy
polovinu úspěchu na sebe. Nejednou (na př. vedle tenoristy Fernandiho) způsobil soutěžníku svému
citelnou porážku.
I když se z pochopitelných důvodů nezachoval žádný záznam Lvova zpěvu, pověst o jeho
umění přetrvala až do dnešní doby. Například současný nejslavnější český barytonista, člen
Národního divadla Ivan Kusnjer, když byl odbornou kritikou srovnáván se Lvem, k tomu řekl: Že
jsem přirovnáván k slavnému smetanovskému pěvci mě těší, ale vlastně nevíme, jak pan Lev zpíval,
neexistuje žádná nahrávka. Téměř ve všech Smetanových operách je ale krásná árie pro baryton a
zdá se, že tam byla vložena dodatečně. Barytonista Lev si je prostě na Bedřichu Smetanovi vydupal.
Je pravda, že tehdejší nejlepší čeští skladatelé opravdu psali některé role Lvovi přímo „na tělo“,
například Bedřich Smetana pro něj napsal postavy některých svých oper (Přemysl v Libuši, Tomeš v
Hubičce, Kalina v Tajemství, Vok v Čertově stěně), Antonín Dvořák mu věnoval Večerní písně. I
mnozí další byli Lvem silně ovlivněni, například významný český skladatel Josef Bohuslav Foerster
přiznával, že definitivním rozhodnutím věnovat se hudbě byl koncert slavného pěvce Josefa Lva.
Epizodou, která dokresluje Lvův obraz, je skutečnost, že na popud Jana Nerudy
zkomponoval v roce 1885 melodii ke slezské hymně, jejíž slova napsal básník Adolf Heyduk.
Ale Lev nezpíval jen v českých operách, zvládal perfektně celý tehdejší světový operní
repertoár. A jeho věhlas daleko přesáhl hranice Čech a dostával proto řadu výhodných nabídek
angažmá v cizině. Vždy se ale považoval za vlastence a všechny síly věnoval působení v českém
divadle. Jak to často bývá, Národní divadlo se mu ale odvděčilo tím, že ho předčasně penzionovalo
v jeho 56 letech, kdy byl ještě ve vynikající pěvecké formě. Bylo to v době, kdy probíhala velká
štvanice na Bedřicha Smetanu a pod falešnými záminkami se nenávist obrátila i proto Lvovi.
I potom Lev zpíval na koncertech, vyučoval hudbu, ale z utrpěného příkoří se už nikdy
úplně nevzpamatoval. Když po deseti letech podlehl 16. března 1898 těžké operaci, „vděčná“ česká
společnost se mu nejen nepostarala o náhrobek, ale nepomohla ani jeho rodině, která žila v té době
ve velmi nuzných podmínkách. Byl pohřben na Olšanech a až později byly jeho pozůstatky právem
přeneseny do těsného sousedství Slavína na Vyšehradě.
Poznámka na závěr: Domnívám se, že Josef Lev právem patří mezi nejvýznamnější rodáky
Velvarska a že by mu tedy měla být věnována i odpovídající připomínka na velvarských
internetových stránkách.
Podrobný obrazový materiál, doplňující tento článek naleznete na www. sazena.estranky.cz.
Sazená, leden 2008

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

Hledám dlouhodobý pronájem malého bytu nebo samostatné místnosti
s příslušenstvím v rodinném domku ve Velvarech pro jednu osobu.
Tel. 737 412 097

Informace z oddílu Javory

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo nám pomohli překlenout nelehkou situaci,
která vznikla v oddíle v loňském roce. Zejména dětem, rodičům, OÚ v Černuci a Městu
Velvary, ale i ostatním občanům, kteří nám pomohli se stěhováním klubovny a s jejím
zařizováním.
V současné době máme plně zařízenou jednu místnost v nové klubovně /bývalé papírnictví
p. Rešová/ a druhou postupně zařizujeme.Tato místnost bude převážně sloužit jako dílna a
její vybavení tomu odpovídá.
Momentálně zde provozujeme dva zájmové kroužky, a to keramický a rukodělný. Doufáme,
že klubovna bude sloužit jako dílna i školám, tak jako klubovna bývalá. Zároveň bychom
rádi poskytli tyto prostory dalším zájemcům, kteří by je chtěli využít pro práci s veřejností, a
to jak pravidelnou tak jednorázovou. Jestliže byste měli zájem o tuto práci, či nějaké nápady
nebo připomínky, prosím kontaktujte nás.
Pro práci keramického kroužku sháníme kuchyňské válečky i bez držadel, dále bychom
potřebovali knoflíky a korálky všech velikostí a materiálů, odložené dámské šaty, které by
šly předělat na vílí, princeznovské apod. Také sháníme surovou ovčí vlnu, nikoliv rouno,
ale vlnu z nohou a břicha i znečištěnou.
V klubovně jsme každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod. Telefon 315 762 156
Dne 9. 2. pořádáme na Řípu akci s názvem ALVAREZ - zimní pobyt v přírodě.
Jedná se o akci pro děti zaměřenou na prověření znalostí přírody, pobytu v přírodě a
branných sportů.
Informace : Jirásková M.
***************************************

RADŮZA
Koncert naší nejslavnější písničkářky
Nositelka 3 ocenění Anděl představí své nové album „V salonu barokních dam“

čtvrtek 7. 2. 2008 od 19:00 hodin
KD Vltava Kralupy nad Vltavou
vstupné: 250,-- Kč
předprodej: KaSS Kralupy nad Vltavou
pořádá: Agentura ČLOVÍČEK Velvary a KaSS Kralupy

Tak jako nový rok je již v plném proudu, i rodičovský klub „Vajíčko“ nezahálí.
Loňský rok jsme zhodnotili velmi pozitivně, všechny pravidelné akce byly hojně navštěvované.
Zavítaly mezi nás i nové tváře maminek s dětmi a vždy panovala příjemná nálada. Před koncem
roku jsme se sešli v naší klubovně (ul. Chržínska 47, zelený dům vedle Jednoty), kde jsme vytvořili
předvánoční atmosféru při vánočním cukroví, čaji, pouštění plovoucích svíček a děti si odnesly
malé dárečky jako pozornost od nás.
Rok 2008 byl zahájen pravidelnou „Hernou pro maminky s dětmi“, kde jsou vítány všechny
maminky s dětmi, které chtějí strávit příjemné dopoledne ve společnosti jiných. Prostor jsme
dovybavili novým nábytkem, stolečky a židličkami pro nejmenší, kreslící tabulí, přibylo i pár
nových hraček a snad se nám celkově podařilo zútulnit tento prostor. Ostatně, přijďte se podívat.
Již zmíněná herna je otevřena každé útery od 10.00h – 11.00h a úterní odpoledne pokračuje
výtvarkou „Šikovné ručičky“, která začíná v 16.00h – 17.00h a je určena dětem cca od 4let, které
rády vytváří hezké věci pro radost či zábavu (mohou s nimi zavítat i maminky). Společně jsme již
zvládli vyrobit např. stojánek na tužky, veselé záložky do knížky, maňásky, prstové loutky, ale třeba
i pexeso, které může zpříjemnit čas celé rodině. Budeme rádi, když se přijdete třeba jen podívat a
zkusit si něco malého vyrobit. Takže každé uterý v 16.00h. v klubovně „Vajíčka“.
A poslední pravidlenou akcí týdne je páteční „Cvičeníčko pro nejmenší“ pro maminky s dětmi,
kde společně stravíme příjemnou 1,5h při písničkách, pohybových hrách, kde děti mají možnost v
zájemného setkávání. Cvičeníčko probíhá v horním sále ZLŠ vždy v pátek od 9.00h.
Moc se těšíme na všechny.
Co se týká větších akcí, tak bychom Vás rádi pozvali na již druhý „KARNEVAL“ , který se bude
konat 10.2. od 15.30h v sále ZLŠ. V loňském roce měla tato akce velký úspěch a tak doufáme, že
letos bude ještě úspěšnější. Ceny pro nejhezčí masky jsou připraveny a nejen pro děti, ale letošní
rok je obohacen mimo jiné i o vyhlášení NEJlepší „dospělácké“ masky, tak nenechte nic náhodě a
přijďte v té nejúžasnější masce a první místo a odměna bude Vaše.
Hudba i občerstvení je zajištěno a tak nezbyvá nic víc než dobrá nálada.
Přijďte si užít odpoledne plné tance, soutěží a legrace....Srdečně Vás zveme.
V dalších měsících se můžete těšit na uspořádání soutěžních her pro děti od 4 let (deskových,
kuličkách....), každoroční Velikonoce „NATVRDO“, tradiční burzu - tentokrát jarních věcí a potřeb
a jiné... Nezapomeňte sledovat obvyklá plakátovací místa, rozhlas a naše stránky www.natvrdli.org ,
kde najdete vždy aktuální informace o průběžných i „měsíčních“ akcích.
Rádi bychom poděkovali městu Velvary za vstřícnost a podporu a Vám všem za přízeň.
I v letošním roce se těšíme na společná setkání.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech
Vás zve 1.března 2008 od 20 hodin na

který se koná
v sále restaurace na Uhách.
K tanci a poslechu bude hrát TANDEM Band, pod vedením V.Štyvara.

Vstupné: 40,-Kč v předprodeji
50,-Kč na sále
BOHATÁ TOMBOLA
Odjezd autobusu v 19.20 hod. a v 19.40 hod. z náměstí.
Vstupenky na sále se budou prodávat až po příjezdu autobusů a jen do
kapacity sálu.
***************************

srdečně zve v sobotu 23.2.2008 příznivce tance
na

SPOLEČENSKÝ PLES.
Začátek ve 20.hodin v sále u restaurace v Uhách.
Hraje skupina VIVASONG
Vstupné 50,-- Kč
Tombola

Český svaz chovatelů základní organizace Velvary
pořádá v chovatelském areálu ve Velvarech
ve dnech 23. února 8:00 – 16:00 hod.
24. února 8:00 – 16:00 hod.

JAR N Í V Ý S TAV U D R O B N É H O Z V Í Ř E C TVA
K vidění budou králíci, holubi, drůbež i okrasné ptactvo.
Srdečně Vás zveme k návštěvě.
Bližší informace: Tajč Bořivoj, Tyršova 547, Velvary
Kašparová Alena, Uhy, tel. 315 762 492
e-mail: karel.kaspar@quick

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

Základní organizace ČSCH v Kralupech nad Vltavou
pořádá ve dnech 16. - 19. února 2008
v krytém areálu „Dřevák“

v Kralupech n. Vlt.
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
s expozicí okrasného ptactva a prodejem
okrasných dřevin, jehličnanů a travin,
prodej zvířat – tombola - občerstvení.

Areál je v Kralupech – Lobečku
ulice Ke Koupališti „DŘEVÁK“
Otevřeno: sobota od 8 do 17 a neděle od 8 do 13 hodin

Vstupné Kč 25,-- . Děti zdarma. Těšíme se na návštěvu!

Nabídka zaměstnání

Firma POMAR CZ s.r.o. (www.pomar.cz) přijme do výrobního závodu v Hospozíně
svářeče, potrubáře, přípraváře a dále konstruktéra (kreslení výkresové dokumentace –
PC/AutoCAD). Možnost zaškolení (rekvalifikace). Nabízíme možnost nadprůměrného
výdělku, teplé obědy s příspěvkem, 13. plat, pravidelný platový růst, zajímavou a pestrou
práci na zahraničních i tuzemských zakázkách. Požadujeme ovšem solidní přístup k úkolům,
chuť do práce, zodpovědnost.
Kontaktní osoba p. Chmel 606 810 041 nebo p. Ježek 723 569 375, případně e-mail
pomar@pomar.cz
******************
Z dopisu pana Jiřího Krejčího:
Tak jsme měli ve Velvarech sníh, aneb potíže se sněhem
8. ledna t.r. bylo po našem městě pěkné náledí. Kde nestačili odklidit sníh (nebo se ani nesnažili),
zůstal sešlapaný zmrzlý sníh. Před některými domy pak nebylo ani posypáno, a tak byla leckde
ledovka. Například v ulicích Čechova a Bezručova aj. Výjimkou byla ulice Pražská, která měla po
obou stranách chodníky zametené, že se nemusely ani posypávat. Jaký to byl rozdíl, Pražská ulice
mohla být zametená od sněhu a někde se nezametalo. Čí je to povinnost?
Též horní část vozovky ulice Bezručovy nebyla projetá a vozovka byla samý led. Je vidět, že když
napadne sníh jsou velké potíže s jeho úklidem. Ale proč? Každý majitel domu, či obchodu by měl
zajistit včasný úklid sněhu, než se sešlape a je z toho ledovka. Takže podruhé se polepšete
Velvaráci, ano?

**********************************************
Město Velvary představuje občanům projekt zamýšlených úprav budovy
bývalého kina a budovy tělocvičny
Kulturní a sportovní centrum Velvary

Výstavní síň Městského muzea Velvary do 17.2.2008
Otevřeno denně kromě pondělí.

Vstup zdarma

