Z jednání rady
2. 1. 2008
•Rada

schválila setrvání města Velvary ve smluvním vztahu se společností spravující veřejné
osvětlení za předpokladu, že úhrada za správu veřejného osvětlení v roce 2008 bude o 150 tis. nižší
než v roce 2007.
•Rada

vzala na vědomí informaci starostky o navýšení příspěvku na výkon státní správy pro město
Velvary o cca 240 tis. Kč. Toto navýšení příspěvku je výsledkem trvalého tlaku skupiny obcí II.
typu vedené starostou Chlumce nad Cidlinou Ing. Uchytilem.
•Rada

schválila podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu v Ješíně a na Velké Bučině v rámci
podprogramu 229 312 na Ministerstvo zemědělství. Rada vybrala společnost ACCON managers a
partners pro zpracování žádosti o uvedenou dotaci.
•Rada

schválila uzavření smlouvy s Ing. arch. Bartoškem na zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na výstavbu Kulturního a sportovního centra.
•Rada

vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Moulise o zavedení systému CZECHPOINT
na Městském úřadu ve Velvarech od 2. ledna 2008.
16. 1. 2008
•Rada

vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o výběru úhrady za služby spojené
s užíváním hrobového místa na hřbitově ve Velvarech za rok 2007. Ke dni 7. 1. 2008 byla vybrána
úhrada za 236 hrobových míst z celkového počtu 1 200 (v celkovém počtu hrobových míst jsou
započítány i hroby, u nichž není znám nájemce, např. z důvodu úmrtí, a hroby volné).
•Rada

schválila prodloužení zkušebního provozu zasílání informací občanům pomocí SMS do
30. 6. 2008. Přestože informace o zavedení služby byly zveřejněny ve Zpravodaji i na webové
stránce města, přihlásilo se velmi málo občanů. Zvlášť velký význam má tato služba v místech, kde
není městský rozhlas.
•Rada

vyslovila souhlas se zapůjčením obrazu Václava Brožíka Husitka na výstavu „Láska – touha
– vášeň. Milostné náměty v umění 15. - 19. století“, kterou pořádá Archiv hlavního města Prahy.
•Rada

vyslovila souhlas s pronájmem tělocvičny v sokolovně o. s. Natvrdlí na pořádání turnaje dne
2. 2. 2008.
•Starostka

informovala radu, že byly zahájeny práce na podání žádosti o dotaci na výměnu oken a
zateplení budovy mateřské školy z Operačního programu Životního prostředí. Rada vyslovila
souhlas s pořízením energetického auditu a projektové dokumentace potřebné k podání žádosti o
dotaci.
•Rada

vyslovila souhlas s přepravou nadměrného nákladu (zařízení větrných elektráren do obce
Pchery) ve dnech 19. 1. a 26. 1. 2008 po místních komunikacích.

30. 1. 2008
•Rada

schválila nabídku Středočeských vodáren, a.s. Kladno na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akce Kanalizace Velká Bučina a Kanalizace Nové Uhy.
•Rada

vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Velvary za rok 2007, kterou
předložilo místní oddělení Policie ČR.
•Rada

vzala na vědomí informaci o možnosti využít k zabezpečení veřejného pořádku ve městě
strážníky Obecní policie Koleč. Důvodem nabídky obce Koleč je skutečnost, že Policie ČR, místní
oddělení Velvary (dle jejich sdělení z kapacitních důvodů) činnost v oblasti zabezpečení veřejného
pořádku nevykonává. Obecní policie Koleč by mohla alespoň částečně „suplovat“ činnost Policie
ČR. Rada projednání uvedeného bodu odročila.
•Rada

uložila městskému úřadu zvolit jako dodavatele elektrické energie pro město Velvary
společnost CENTROPOL ENERGY, a. s. od nejbližšího možného termínu. Důvodem přechodu na
jiného dodavatele elektrické energie je předpokládaná úspora téměř 19 tis. Kč za rok.
•Rada

vybrala jako zhotovitele publikace o Velvarech společnost DIGON spol. s r.o., Louny. Rada
schválila náklad 1000 ks, brožuru šitou, formát A4.
•Rada

schválila smlouvu o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
Kulturního a sportovního centra.
•Rada

schválila vyvěšení tibetské vlajky na Městském úřadu ve Velvarech dne 10. 3. 2008 v rámci
akce Vlajka pro Tibet.
•Starostka

informovala radu o tom, že Úřad práce Kladno schválil 4 místa veřejně prospěšných
prací pro město Velvary, současně byli na tato místa schváleni 4 pracovníci.
•Tajemník

informoval radu o získání Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu – Organizace zvyšující
kvalitu veřejné služby. Představil také diplom, který za Městský úřad Velvary převzal od ministra
vnitra místostarosta města dne 23. 1. 2008 na konferenci v Karlových Varech.
13. 2. 2008
•Rada projednala zprávu o plnění rozpočtu v roce 2007 a vzala tuto zprávu na vědomí. V roce
2007 byly dosaženy příjmy (po konsolidaci) ve výši 41 343 563,58 Kč, přičemž výdaje činily (po
konsolidaci) 35 718 267,85 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak činí 5 625 295,73 Kč.
•V rozpočtu města na rok 2008 byla vyčleněna částka Kč 200 000,-- na grantové řízení. Uzávěrka
pro podání žádostí byla 31. 1. 2008, žádost podalo 6 žadatelů. Celkem bylo požadováno Kč
312 000,--. Rada posoudila jednotlivé žádosti s ohledem na skutečnost, pro kolik osob je projekt
určen, zda se jedná o akci jednorázovou nebo celoroční a jaká je celková finanční náročnost v
poměru k požadovanému grantu. Rada rozhodla na základě žádostí o granty přidělit oddílu stolního
tenisu částku Kč 25 000,-- Kč, oddílu kopané Slovan Velvary Kč 60 000,--, sdružení zdravotně
postižených Kč 35 000,--, Agentuře ČLOVÍČEK (Martin Odvody) Kč 25 000,--, Sboru
dobrovolných hasičů Velvary Kč 28 000,-- a TOM Javory Kč 27 000,--.

•Rada neschválila záměr pronajmout městské lesy na období do roku 2016, protože předložená
smlouva není pro město výhodná.
•Rada vzala na vědomí koncepci rozvoje Základní školy Velvary.
•Rada schválila
rybníku.

žádost občanů o

prodloužení veřejného osvětlení směrem k Malovarskému

•Rada vzala na vědomí skutečnost, že ke kanalizaci nejsou mj. připojeny nemovitosti situované
v ulici vedoucí k Malovarskému rybníku. Rada v této souvislosti uložila odboru správy
majetku zajistit návrh řešení od odborného projektanta. Rada uložila odboru správy majetku
předložit na jednání rady informaci, které další nemovitosti ve městě nejsou připojeny ke
kanalizačnímu řadu.
•Rada vyslovila souhlas se žádostmi o povolení kulturních a společenských akcí na pozemcích a
v zařízeních města v roce 2008 a 2009. Jedná se o tyto žádosti:
- 23. 3. 2008 – Agentura Človíček – náměstí Krále Vladislava - Velvarské Vajíčkobraní
- 9. 4. 2008 – ATOM Javory Černuc – areál Malovarského rybníka – happening ke Dni Země
- 24. 5. 2008 – SDH Velvary – areál Malovarského rybníka – 14. ročník soutěže – Dědkiáda
- 31. 5 - 1. 6. 2008 – Agentura Človíček – areál Malovarského rybníka – oslava Dne dětí a
následná májová zábava pod širým nebem
- 30. - 31. 8. 2008 – Agentura Človíček – areál Malovarského rybníka – oslava konce prázdnin,
Bartolomějský jarmark a dožínková veselice
- 11. - 12. 4. 2009 – Agentura Človíček – náměstí Krále Vladislava – Velvarské Vajíčkobraní
•Rada neschválila prezentaci města Velvary na zvukovém informačním panelu města Mělník dle
nabídky společnosti, která instaluje zvukové informační systémy ve městech III. typu s tím, že
umožňuje spoluúčast menším obcím. Požadovaná částka (Kč 39 270,-- včetně DPH na 3 roky) je
příliš vysoká.
•V uplynulých letech byly od jara do podzimu každou třetí sobotu v měsíci pořádány velvarské
trhy. Protože silně polevil zájem o trhy jak ze strany trhovců, tak i ze strany občanů, rozhodl se
pořadatel trhy nadále nerealizovat. Pan Jan Bernášek předložil nabídku na pořádání trhů od jara
2008. Rada vyslovila s nabídkou souhlas.
•Rada vyslovila souhlas s bezplatným převzetím části veřejného osvětlení, které vybudoval
soukromý investor v Malovarské ulici.
Ve Velvarech dne 25. 2. 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Velvary
se koná 18. března 2008 od 18:00 hod. v sále městského muzea.

Oznámení o bankovním spojení Města Velvary
Město Velvary oznamuje občanům a právnickým osobám
své bankovní spojení:
Komerční banka, a.s, číslo účtu: 9005 – 5722141/0100,
•Česká spořitelna, a.s, číslo účtu: 0388156369/0800.
•

Žádáme Vás, aby jiné bankovní spojení již nebylo používáno.
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Oznámení
Městský úřad ve Velvarech oznamuje občanům,
že od 1. března 2008 bude každý pátek
budova městského úřadu pro veřejnost uzavřena.
Zavedení výše uvedeného opatření je nutné s ohledem
na potřebu zajištění administrativních úkonů, které
souvisí s agendami zajišťovanými zdejším
městským úřadem.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Město Velvary, zastoupené odborem správy majetku MěÚ, připravuje záměr
prodeje malého nákladního automobilu Multicar M25, sklápěč, rok výroby 1986,
najeto 91 tis. km, 2 roky po celkové opravě motoru, nyní nutná oprava spojky. Stav
vozidla – přiměřený jeho užívání a stáří. STK platná do 03/2009. Návrh prodejní
ceny a ostatní podrobnosti budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce
v Pražské ul. a na webové stránce www.velvary.cz v průběhu měsíce března. Vozidlo
si lze prohlédnout u pracovníků městské technické čety.
/ls/

Třídíme odpad
Pro správné nakládání s odpady je nezbytné jejich třídění. Odpady, které v domácnostech
vznikají, se třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální odpad.
K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru
nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat
do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány mobilně 2 x ročně. V žádném
případě není možné odkládat objemný odpad vedle popelnic. Většina objemného odpadu
se odstraňuje uložením na skládce.
Nebezpečné odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čistící
prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat 2 x ročně při
mobilních svozech
nebezpečných odpadů. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize, rádia,
kulmy, můžete bezplatně odevzdávat při mobilním sběru, nebo v některých prodejnách
elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány k jejich rozebrání a částečné
recyklaci, jiné putují do spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky
nebezpečných odpadů.
Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně
každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty,
nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím barevných
kontejnerů. Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů na
dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci.
Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu směsný
komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, neměl by odpad v popelnicích už
obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento směsný komunální odpad
končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu.
Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je co možná nejšetrnější
chování k životnímu prostředí a nejvyšší materiálové využití při dosažení nejnižších
možných ekonomických nákladů.
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné, nebezpečné, objemné a
směsné odpady.
Lenka Rohanová

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

Výzva k podání připomínek k jízdnímu řádu Český drah
Vážení občané,

v souvislosti s přípravou nového jízdního řádu Českých drah s platností v
období od 14.12. 2008 do 13.12. 2009 vyzýváme k podání Vašich
připomínek k jízdnímu řádu. Vaše připomínky či požadavky na případné
změny zašlete či předejte v termínu do 13. března 2008 na MěÚ Velvary
– Odbor správy majetku - p. Vidimové.

Upozornění

Ve dnech 12. a 19. března 2008 budou na MěÚ Velvary
přítomni pracovníci FÚ Slaný. V tyto dny v době od
13:00 hodin do 17:00 hodin budete mít možnost
v přízemí budovy odevzdat vyplněné formuláře,
případně zde získat informace k této problematice.
INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH SLOŽENEK PRO PLATBY
DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2008 - Informační leták Ministerstva financí
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob
zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině
případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti
jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti
různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení
distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního
úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro
poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku
za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti
různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční
ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být
údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky
mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín
splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto
pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku.
V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové
povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a
částkou již uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi
daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí
nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč
a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou
jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od
daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém
přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti
poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim
budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí)
jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na
konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení
složenek poplatníkům.

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

informuje o snížení poplatků za využití internetu

Městská rada schválila náš návrh na změnu v poplatcích za využití internetu. V těchto
dnech tedy vstupuje v platnost nový ceník poplatků. Věříme, že naši čtenáři i návštěvníci
knihovny snížení cen uvítají. Zejména majitelé čtenářské legitimace budou jistě příjemně
překvapeni, neboť první půlhodinu mohou na internetu vyhledávat informace zcela zdarma!

C E N Í K P O P LAT K Ů
Přístup k internetu
30 minut
10 minut
každá další započatá čtvrthodina
Tištěný výstup
A4 černobílý text
A4 černobílá grafika

čtenáři
ostatní

zdarma
zdarma
5,- Kč
3,- Kč
4,- Kč

Kompletní Ceník služeb a poplatků a podrobná Pravidla přístupu na internet vám
jsou k dispozici přímo ve velvarské knihovně. Seznámit se s nimi můžete též na velvarských
webových stránkách.
Nadále platí možnost rezervovat si u nás osobně, telefonicky či e-mailem čas, kdy
chcete začít na internetu pracovat. Na setkáni s vámi se těší knihovnice
Zdeňka Ortová a Lenka Charvátová

Výsledky IX. ročníku
dramatické soutěže
Velvarský tolar
/pokračování/

Kategorie Mateřské školy
Skupinová recitace
1. MŠ Velvary

Jiří Žáček: Pět minut v Africe

Adéla Veselá, Lukáš Kovařík,
Josef Jelínek, Kryštof Kuptík,
Veronika Randýsková

2. MŠ Hospozín

O Sněhurce

Veronika Kadeřábková,
Andrea Šantorová, Martin Plachý

3. MŠ Hospozín

Kozlík

Veronika Kadeřábková, Andrea
Šantorová, Veronika Buníkovská

Sólová recitace
1. Veronika Kadeřábková
2. Daniela Hasalová
3. Veronika Randýsková

MŠ Hospozín
MŠ Hospozín
MŠ Velvary

Scénka
Zúčastnila se jen MŠ Hospozín, proto bylo uděleno ocenění za účast.
Celkem se letošního IX. ročníku dramatické soutěže Velvarský tolar zúčastnilo 88 soutěžících.

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

Dramatická soutěž Velvarský tolar
Letos proběhl již IX. ročník dramatické soutěže Velvarský tolar. Pro děti z mateřských
škol byl původní termín z důvodu velké nemocnosti dětí odložen až na středu 6. února 2008.
A tak se v tento den do muzea Velvary těšily na své vystoupení děti z MŠ Velvary a MŠ
Hospozín. Přes velkou snahu organizátorů děti z jiných mateřských škol nepřijely. A kdo
tuto zajímavou akci připravuje?

Pracovníci Muzea Velvary a Městské knihovny Velvary. Většina z nich také zasedla
v porotě, která s velkým zájmem sledovala výkony dětí. Byly to Ing.Jitka Kůrková,
spisovatelka a knihovnice Zdenka Ortová, bývalá ředitelka ZŠ Černuc Mgr. Lenka Kurzová
a paní Lenka Charvátová.
Kluci i holčičky z obou školek se snažili předvést to, co s nimi paní učitelky pečlivě
nacvičily. Velvarské děti na soutěž připravovala paní učitelka Jarmila Jeníková a také je
doprovodila do muzea. Naše děti zde byly pod vedením paní učitelky Aleny Kutílkové. A
jak soutěž nakonec dopadla? V recitaci jednotlivců byla nejlepší Veronika Kadeřábková
z MŠ Hospozín a děti z MŠ Velvary si odnesly vítězství za skupinovou recitaci. Porota
rozdala ještě další diplomy a sladké odměny, takže všichni odcházeli spokojeni. A tak to
také řekla paní Jitka Kůrková při konečném hodnocení: „Vítězové jsou všichni, kdo se
soutěže zúčastnili.“ Jen bychom si přáli, abychom se dočkali dne, kdy na soutěž přijedou i
děti z jiných mateřských škol, aby bylo víc soutěžících i diváků.
Děkujeme všem, kteří tuto soutěž pro děti organizovali a přejeme jim mnoho krásných a
veselých zážitků v dalších ročnících soutěže.
Eva Štanclová, ředitelka MŠ Hospozín
*******************************
Vážení čtenáři,
při vyhlášení výsledků této soutěže v kategorii žáků základních a středních škol (Zpravodaj č. 2)
jsme slíbili, že v tomto čísle otiskneme vítěznou básničku Barbory Novákové (žákyně 4. třídy).
Slib plníme.

Královská tužka
Barbora Nováková
Tužka si jde do světa,
svou tuhou vše zametá.
Ale, ale tužka zakopla,
to jí musí bolet!
Odřela si koleno,
musí chvilku sedět.
Tužko milá,
ty sis ublížila?
Musíš sehnat záplaty,
roztrhly se ti šaty.
Támhle je prý obchůdek,
plný dobrých lahůdek.
Mají tam také záplaty
a nit na tvé roztržené šaty
Tužka se tam vydala,
cestou si pak zpívala,
dorazila k obchodu a
řekla, že chce svobodu,
že chce koupit záplaty
a nit na šaty.

Nic z toho však neměli,
nemají to v neděli,
mají to jen v pondělí.
Koupila si oplatku,
potom šla však do hrádku.
Hrozně smutná byla,
však koupila si čokoládu,
jé- tu bych si dala.
Šla potom dál,
v hradu na ni čekal král.
Dorazila do hradu,
prý že byla v obchodu,
a řekla, že chce svobodu.
Král jí to uznal,
slyšel o ní a rád by ji poznal.
Už se toho dočkal.
Král se podíval- viděl koleno,
jé ty tužko, ty jsi ale poleno!
Kde se ti to stalo?
Potřebuješ záplaty.
Služko! Haló, haló, přines jí nové šaty.
Tužka je teď královna.
Vedle stojí knihovna,
knihu si vzala
a tuhou tam psala.
To je konec pohádky,
teď chodívá do zahrádky.

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

VI. VELVARSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
KRESBA A MALBA
ZAHÁJENÍ V PÁTEK 7.3. 2008 V 19 HODIN
V MĚSTSKÉM MUZEU VELVARY
VÝSTAVA KONČÍ V NEDĚLI 30. 3. 2008

Masopust ve Velvarech
Masopustní průvod ve Velvarech je akce, na kterou se každoročně pečlivě s dětmi
v mateřské škole Hospozín připravujeme. Ptáte se proč? Protože si můžeme nejen
připomenout pozapomenuté tradice, ale také se jaksepatří vydovádět. Proto jsem si
vymyslela zbrusu nové básničky, které jsme hráli jako pohybové hry. I na plakátech byla
zcela nová rýmovačka, kterou se měli naučit všichni účastníci masopustního průvodu,
abychom ji na náměstí ve Velvarech mohli všichni společně zahulákat.
Konečně nadešlo masopustní úterý. Dne 5. února 2008 jsme se všichni sešli v 10.00
hodin před Městským úřadem, kde nás již očekával pan místostarosta Mgr. Ivan Kurz.
Přednesla jsem mu veršovanou masopustní supliku, v níž jsem žádala o povolení průvodu.
Trošičku jsem i vyhrožovala, že pokud svolení nedostaneme, tak „pobereme maso, chleba,
nasycení je nám třeba.“ Vzápětí jsem slibovala, že „bude tanec, hudba, písně“ a nabádala
pana místostarostu „netvařte se na nás přísně“. Nakonec vše dobře dopadlo. Pan
místostarosta se usmíval, průvod městem povolil a náměstím mohla zaburácet naučená
rýmovačka, která začínala: „Masopust je tady, je nás slyšet všady,
rýmovačky, písničky i veselé básničky.
Kominík anebo ras, po roce jsme tady zas,
nevěsta anebo bába, každá maska je tu ráda.“
V čele průvodu vyrazila naše mateřská škola s transparentem, za námi poskakovaly děti
z MŠ Vraný a následovaly je děti ze ZŠ Velvary. Za nimi se seřadili další účastníci
masopustního průvodu. Byly to děti z MŠ Dřínov, MŠ Velvary a studenti SOŠ Velvary.
Pestrý průvod masek za chvíli obtočil náměstí jako dlouhý had. Jak by ne, když v průvodu
bylo asi 250 dětí se svými učitelkami. Po obchůzce náměstí, kde jsme letos nedělali
zastávky, protože jsme celý program chtěli předvést na jednom místě, jsme dorazili do
areálu volného času u bývalého špýcharu. Zde svoje vystoupení předvedly nejprve děti
z Mateřské školy Hospozín. S ředitelkou Evou Štanclovou tančili veselí střapáči, učitelka
Alena Kutílková jako medvědář přivedla svá cvičená medvíďata a učitelka Jarka Schořová
předvedla taneček s domácími zvířátky. Následovalo vystoupení dětí z MŠ Vraný. Taneček
kominíků byl veselý a dobře připravený. Poslední vystoupení si nacvičily učitelky a děti
z 1.stupně ZŠ Velvary. Písničku „Masopust držíme“ zpívali všichni s chutí a navíc byla
proložena vtipnými masopustními veršíky. Všechna vystoupení byla po zásluze odměněna
potleskem. Skvělé pohoštění připravilo Muzeum Velvary a SEV Javory Černuc. Děti si
pochutnávaly na teplém čaji, výborných koláčcích i masopustních šiškách.
Škoda, že se ostatní účastníci také nenechali zlákat k veřejnému vystoupení. Program by
byl delší a jistě zajímavější. Ale není všem dnům konec, co nebylo letos, může být příští
rok. Jisté je, že na příští rok se budu snažit vymyslet opět něco originálního. Jak supliku pro
paní starostku, tak tanečky, které by mohli tančit společně všichni a také bych ráda opět
dělala zastávky s tancem a zpěvy na náměstí, aby si nás užili i náhodní chodci. Máme i
přislíbený megafon, abychom byli příští rok více slyšet. Skvělé by bylo, kdybychom sehnali
do průvodu i muzikanty, kteří k masopustním průvodům vždy neodmyslitelně patřili. Tak ať
žije příští masopust!
Eva Štanclová, ředitelka MŠ Hospozín

Informace ZŠ Velvary: Život ve slumech
Ve dnech od 6.2. do 12.2.2008 proběhl na naší škole program z nadace „ Divoké husy“
www.divokehusy.cz.
Program o chudobě, aneb jak žijí děti z Brazílie ve slumech, byl velmi zajímavý a úspěšný.
Co to vlastně jsou slumy? Jsou to chudinské čtvrtě, kde rodiny žijí ve velké chudobě, děti se
nevzdělávají ve škole. Denně musí vydělat peníze na obživu. Vydělávají si peníze, často i
nezákonným chováním.
Zúčastnily se všechny třídy druhého stupně a každá během 90 minut viděla mnoho
zajímavých fotografií z tohoto prostředí, dozvěděla se nenásilným způsobem podrobnosti o
životě dětí, mající jiný způsob života a mohla si vyzkoušet mnoho her, kterými se baví děti
žijící ve slumech. Tento akční program nezůstal bez následků, nemálo žáků se zamyslelo,
jak by mohli pomoci.
Nápad pomoci těmto dětem se již rodí. Chtěli bychom zorganizovat společně s nadací
prodejní jarmark výrobků našich žáků a výtěžek, který ještě nadace zdvojnásobí odeslat za
naši školu pro tyto děti na vzdělávání.
Pro velký úspěch a kvalitní program bude mít tento pořad v dubnu pokračování, tentokrát na
téma – chudoba ve světě.
Myslím, že vhodných pořadů na zamyšlení není nikdy dost a současná mládež by měla
vědět, že existuje i jiný svět, než jaký zná ona.
V. Dvořáková

KLUB VAJÍČKO
Ráda bych se s vámi podělila o jeden skvělý zážitek – na náš letošní karneval, který se konal 10.
února v ZUŠ, přišla, stejně jako loni, spousta dětí a jejich rodičů. Děti všeho věku měly úžasné
kostýmy, hrál výtečný „DJ Petr“, soutěžili jsme a tančili, po tombole se jen zaprášilo...., ale hlavně:
naši výzvu, že tentokrát mohou soutěžit o nejlepší masku i dospělí, vyslyšelo hned několik
odvážlivců, a tak jsme mohli uvítat Rodinku berušek, Domečků, Večerníčků nebo Bořka stavitele
s taťkou!!! Jak to vypadá, dospěláci ve Velvarech nejsou „suchaři“ a z rodinných masek by se
mohla stát docela prima tradice...
No, a abych nezapomněla – dorty za nejpěknější přestrojení si odnesli (a doma si na nich jistě
pochutnali..): úžasná Rodinka berušek, malý mlynář Tadeášek, včelka Terezka a pan Domeček!!!
(viz.foto...ostatně, krásné fotografie z akce najdete na www.natvrdli.org)
Věřím, že se všem na karnevale líbilo a ještě jednou děkujeme p. řediteli Tichému, cukrárně ESKO
za výborné občerstvení a dortíky, COOP Velvary a hračkářství na náměstí za ceny do tomboly a
samozřejmě radnici našeho městečka!
Tak za rok zase na karnevale!

A co chystáme na březen?
Než bude venku úplné jaro, přijďte si postavit hrad z kostek všech druhů a velikostí na naše
Odpoledne plné her, které proběhne 2. března 2008 od 15:00 hod. v ZUŠ Velvary. Přijít mohou
všechny děti i s rodiči, zvláště chceme pozvat děti starší 5 let!!
Pravidelné zůstávají naše úterní dopoledne pro rodiče s dětmi na MD, v klubu Vajíčko (Chržínská
47), vždy od 10:00 do 11:00 hodin.
Stejně tak Cvičeníčko pro maminky s dětmi od 1 roku se koná stále v pátek, v sále ZUŠ,
v 9:00 – 10:30 hod.
O Velikonoční neděli se podílíme na pořádání Vajíčkobraní aneb Velikonoce Natvrdo – tentokrát
na velvarském náměstí. Budeme organizovat soutěže pro děti a také klání o nejlepší velikonoční
nádivku – tak, hospodyňky, neváhejte, vytáhněte rodinné recepty a přijďte se pochlubit svým
kulinářským uměním! Nezapomeňte s sebou vzít kraslici na stužce, ať je čím ozdobit velikonoční
strom přímo na náměstí!!
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi! Krásné první jarní dny...
Za Klub Vajíčko
Míša Kuptíková
*********************

Hledám dlouhodobý pronájem malého bytu nebo samostatné místnosti
s příslušenstvím v rodinném domku ve Velvarech pro jednu osobu
za 5 000,- Kč měsíčně, nebo koupi malého bytu, tel. 737412097.

TOM Javory Černuc - Plán akcí na březen

3.3. Babinec MDŽ
10.3. Výlet do ZOO
11.3. Javoráček ovečky z ovčí vlny
12.3. Odpolední brigáda na zahradě – pečení buřtů
13.3. Výlet asi Nelahozeves
16.3. Výlet do Libotenic na výstavu Kraslic
17.3. Babinec Velikonoční dílny
20.3. Velikonoční dílny ve Velvarech
22.3. Velký lov Velikonočního zajíce ve Vražkově
23.3. Vajíčkobraní
25.3. Javoráček jarní dekorace
29. a 30.3 Instruktorský kurz
31.3. Babinec keramika
7.3. Babinec Vražkov Velikonoční dílny
8.3. Babinec Vražkov Velikonoční dílny
14.3. Dobříň Velikonoční dílny
15.3. Dobříň Velikonoční dílny
Pravidelné akce:
Černuc - Pondělí Javory od 16:00 hod klubovna
Středa angličtina od 17:30 hod. a od 18:30 hod. klubovna
Čtvrtek cvičení ženy od 19:00 hod. tělocvična ZŠ
Hospozín - Pondělí keramika maminky s dětmi od 16:00 hod. klubovna
Pátek keramika dospělí od 20:00 hod. klubovna OÚ
Velvary - Čtvrtek - keramika pro děti od 14:00 hod. klubovna
Čtvrtek Šidítko od 15:00 hod. klubovna
Vražkov - Pátek kroužek pro děti od 15:00 hod. klubovna
Vražkov - Každá sudá sobota v měsíci od 20:00 hod. Babinec - dámské
rukodělné tvořeníčko.
Cvičení v bazénu Kralupy nutno domluvit předem
********************************************

VELVARSKÉ TRHY SE USKUTEČNÍ DNE 15. 3. 2008

JE LIBO ZAVINÁČ NEBO @?
Máte rádi zavináče? Myslím tím nejen rybí filety s cibulí, kyselým zelím a další zeleninou
v kyselém nálevu. Jako zavináč se v češtině také označuje znak, který se používá v emailové
adrese, i když málokdo ví proč. Historie tohoto znaku je i není příliš dlouhá. V angličtině se znak
@, čtený jako „at“ používá od nepaměti. Původně ale ve smyslu udání jednotkové ceny,
odpovídající českému „po“ (např. „tomatoes @ 50c / pound“ = rajčata po 50 centech za libru). V
českém prostředí se pro vyjádření téhož významu ujalo francouzské písmeno à, které má stejný
význam.
Teprve použití v emailové adrese rozšířilo tento znak do celého světa. Tam se používá jako
oddělovač jména uživatele (část před zavináčem) od označení internetové domény, např.
tonda@post.org (čtené jako „tonda zavináč post tečka org“ (v angličtině „tonda at post dot org“) s
významem „uživatel tonda na počítači (v doméně) post.org“. Použití tohoto symbolu pro e-mailové
adresy vymyslel v USA v roce 1971 Ray Tomlinson, počítačový technik, který pracoval pro
společnost s krásným americkým názvem Bolt Beranek and Newman (BBN).
Jazykovědci si dodnes lámou hlavu nad tím, že se tento znak ve světě skoro vůbec neuchytil
pod svým anglickým označením. Přestože anglické „at“ je stručné, jasné a skoro nezaměnitelné,
téměř každý národ si znak @ upravil po svém. A to platí dokonce i pro Brity, kteří často používají
označení vortex (vír), ale někdy taky strudel, zřídka i each, these, whirl, cyclone, snail, ape, cat,
rose, cabbage, amfora. A konečně taky ampersand, což je prý ten úplně nejsprávnější anglický výraz
pro @, coby polygrafickou značku.
Zkusme nahlédnout do Evropy a ještě trochu dál, jak kdo tento znak pochopil.
Němci přes svou příslovečnou pedanterii jsou při označování @ velmi vynalézaví. Může to být
Affenohr (opičí ucho) či Affenschwanz (opičí ocas), nebo taky Klammeraffe (opice chápana
středoamerického, primáta s charakteristicky zahnutým ocasem).
Opice nebo opičí ocásek inspiroval asi nejvíce národů. Slovinština používá slovo afna (opička),
srbština majmunče (opičátko), ale Srbové přejali z angličtiny i slovíčko monkey, které ostatně ve
slangu užívají sami Britové. Také Poláci prosadili jednoduše opici malpa, což udělalo dojem i na
jejich východního souseda a Ukrajinci podle nich začali říkat mavpa.


Další velká skupina jazyků se nechala inspirovat hlemýžděm – šnekem. Tak například
v italštině se zavináči říká chiocciolina, což v překladu znamená malý šnek, tedy šneček,
což zná i francouzština - petit escargot. Stejné pojmenování užívá také indonézština - Aa
keong. Dokonce i esperanto má svoje specielní označení se šnečím významem - heliko,
korejština golbaeng-i.

Ale i někteří další živočichové byli námětem pro pojmenování zavináče. Rusové mají bůhví
proč označení sobačka (pejsek) a zcela po svém zavináči říkají také žaba. Ze zvířat je ještě třeba
zmínit se o atypickém maďarském označení kukac (červík), nebo novořeckém papaki (káčátko).
Krásné je finské miau, kterému snad každý rozumí, případně se používá miukumauku (mňau
znak). Dánština má zase grisehale (prasečí ocásek).


Také potravinářskými výtvory se nechala inspirovat velká skupina národů. V Izraeli jde
prostě o shtrudel, což je sice slovo z jidiš, které ale netřeba překládat. Katalánská arrova
nebo ensaïmada je brioška, typický koláček z Majorky. Švédština používá kanelbulle
(skořicový závitek).



Zcela originálně si s touto záležitostí poradila norština: oficiálně je to krøllalfa (kudrnatá
alfa), alternativně také alfakrøll. Ale zcela po svém se k problému zavináče postavila Čína. Snad
proto, že Čína má znakové písmo, vyvolal tam @ nevídané reakce. Objevuje se tam stále více párů,
které by @ rády viděly na místě křestního jména svého dítěte. Čínští úředníci pro to sice nemají
nejmenší pochopení, ale podle otce jednoho z dětí se znak @ v čínštině dá přečíst jako "mám tě
rád". Tak proč by se tak někdo nemohl jmenovat!

Přes všechnu jazykovou pestrost zůstává čeština v tomto labyrintu jazyků ze svou tvůrčí
invencí zcela osamocená. České označení prý vzniklo ještě za federace někdy v roce 1990 ve
studentském žargonu, ale může to být taky jinak. Kromě slovenštiny (což je naprosto pochopitelné)
se nikdo nikde jinde na světě nenechal inspirovat rybím závitkem pro označení počítačového
symbolu. Kdoví, co v tom vězí. Možná to bude všeobecně známou láskou našeho národa k dobrému
jídlu.
Sazená, únor 2008

Ing. Rudolf VOTRUBA

**********************************************
Z dopisu pana Jiřího Krejčího:
Zapomenutý Lev
V minulém čísle Zpravodaje jsem byl překvapen článkem pana Ing. Votruby o Smetanovském
pěvci J. Lvovi. Bohužel je pravda, že je i na Velvarsku neznámý, ačkoliv jeho busta je v
Národním divadle vedle dalších velikánů našeho národa. Určitě nejen já sám, ale i mnoho lidí
z Velvarska bylo překvapeno dalším slavným rodákem. Obec Sazená (vlastně Velvarsko) může být
pyšná, že má tak slavného rodáka. Je dobře, že jsme se díky panu Ing. Votrubovi dozvěděli o zcela
zapomenutém pěvci, který proslavil Čechy a vlastně tím i naše Velvarsko.
Tím spíše, že dne 16. března 2008 od smrti Josefa Lva uplyne již 110 let.

Z historie :

Cínový „poklad“ ze středověku
Václav Fencl
Město Velvary a hlavně jeho obyvatelé prožili během středověku mnohá neštěstí a katastrofy.
Zápisy v městských knihách a dalších dokumentech popisují strádání jakým byli obyvatelé tenkrát
vystaveni.
Snad nejvíce utrpení lidem v Čechách přinesla třicetiletá válka. Obyvatel města se dotkla
bezprostředně již bitva na Bíle hoře. Část měšťanů vyznávajících náboženskou víru „pod obojí
„ odešla před násilnou rekatolizací ze země. Následně pak to byly hrůzy desetiletí trvající války.
Vojska obou válčících stran drancovala zemi. Velvary nejvíce doplatily na řádění Švédů. V roce
1639 se město sice vzdalo generálu Bannerovi, ten je však přesto nechal vypálit. To proto, že
„velvarští“ nechtěli, nebo snad spíše vyčerpáni válkou, nemohli zaplatit „výpalné“.
Možná právě někdy v těchto dobách se rozhodl neznámý, jistě bohatý velvarský měšťan ukrýt
v Malovarech část svého majetku. Snad to byl jeden z emigrantů, který se bál vydat na dalekou a
nebezpečnou cestu, obtěžkán souborem cínového nádobí. Také jej mohl ukrýt někdo v nejistých
válečných časech, aby jej rabující vojáci nenašli. To se nikdy však asi již nedovíme. Jisté je jen to,
že si jej nikdo později nevyzvedl. Teprve v roce 1969 při hloubení základů družstevních bytovek v
Malovarech se tento soubor našel. Obsahoval cínové nádobí pocházející z období od konce 16.
až počátku 17. století. Nádoby byly poničeny tzv. cínovým morem. I přesto je tento soubor
zajímavou ukázkou renesančního cínu zdobeného rytými ornamenty. Tehdy se našly tři velké a dvě
malé konvice, jedna konvice ve zlomcích, torza dvou mis a třinácti talířů. Vše ve větším či menším
stupni zachovalosti, žádný kus však nebyl úplný a nepoškozený.
Soubor byl ihned po nalezení předán do Archeologického ústavu do Prahy ke konservaci. Po
jejím skončení se vrátil do sbírek zdejšího městského muzea. Teprve další podrobné zkoumání
značek výrobců jednotlivých kusů nádobí, které v současnosti probíhá, snad řekne více i o době,
kdy byly jednotlivé kusy vyrobeny. To by také snad mohlo pomoci upřesnit dobu, kdy byly nádoby
zakopány do země.
********************************************
Město Velvary, agentura Človíček, Natvrdlí o.s., a SEV Javory
Vás zvou v neděli 23.3. 2008 od 13:00 hod.
na náměstí Krále Vladislava ve Velvarech
na skutečné

VAJÍČKOBRANÍ
aneb Velikonoce Natvrdo
Program a informace - viz letáček k této akci.
*****************************

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - SOBOTA 22. BŘEZNA 2008
SBĚR OBJEMNÝCH ODPADŮ (bez železného šrotu) - SOBOTA 29. BŘEZNA 2008
Bližší informace na jednotlivých letáčcích.

