MěÚ Velvary informuje
Poplatek za odvádění srážkových vod – připomenutí.
Odbor správy majetku MěÚ připomíná vlastníkům nemovitostí, kde je zřízena provozovna
k podnikání a dále podnikům a podnikatelům na území města Velvar, že od 1. ledna 2009
podle usnesení městské rady ze dne 3.12.2008 vzniká nárok vlastníka kanalizace na poplatek
z odvádění srážkových vod do městské kanalizace.
Domácnosti a rodinné domy k bydlení poplatek neplatí. Kde je v domě umístěna
provozovna, poplatek bude o plochu bydlení poměrově snížen. Seznam nemovitostí včetně
čp. byl uveřejněn ve Zpravodaji č. 1/2009.
Nárok vlastníka kanalizace řeší zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a výpočet
poplatku stanoví prováděcí vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb.
Žádáme vlastníky nemovitostí a podnikatele, kterých se poplatek týká, aby v průběhu I.
pololetí 2009 předali na náš odbor velikosti odváděných ploch z podnikání. Bude s nimi
proveden výpočet poplatku a sepsán Dodatek nebo Smlouva o odvádění odpadních vod
(stočné včetně srážek). Poplatek by se platil rozloženě 2x ročně spolu se „stočným“ zpětně za
I. a II. pololetí roku 2009.
Stanovení poplatku za služby spojené s pronájmem hrobových míst ve Velvarech.
Městská rada stanovila dne 4.3.2009 výši uvedeného poplatku na rok 2009 ve výši 130 Kč.
Poplatek se platí v průběhu roku na odboru správy majetku MěÚ nebo lze zaplatit převodem
na účet vedený u ČS, a.s. – č.účtu 388156369/0800, VS 3632, spec. symbol - číslo hrobu.
Informace jsou dostupné i ve vývěsné skříňce na hřbitově nebo lze telefonicky požádat o
zaslání složenky.
Stanovení poplatku za odvádění odpadních vod (stočné).
Městská rada stanovila dne 18.3.2009 výši stočného na rok 2009 ve výši 19,-- Kč/ za 1 m3.
Stočné se platí 2x ročně buď paušální vypočtenou částkou (vlastní studny) nebo dle sestavy o
spotřebě vody od vodáren (veřejný vodovod). Poplatek se platí dle zaslané složenky buď
v hotovosti na odboru správy majetku MěÚ, na poště nebo převodem na účet dle údajů
uvedených na složence.
odbor správy majetku MěÚ
**********************************

Město Velvary přijme od 01.05.2009
uklízečku městského úřadu a městského muzea.
Případní zájemci nechť zašlou svůj zájem o uvedenou pracovní pozici poštou
na adresu Městský úřad Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
elektronickou poštou na schránku tajemnik.meu@velvary.cz,
nebo jej sdělí osobně tajemníkovi úřadu,
a to ve lhůtě do 27. dubna 2009.

Dočká se další socha ve Velvarech opravy ?
Další historickou sochu ve Velvarech čeká oprava, pokud se podaří získat dotaci z programu
pro poskytování dotací na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji. Termín uzavření
příjmu žádostí je 30. duben 2009.
Město má zájem zrestaurovat sochu Panny Marie Bolestné (správně Karlovské), která se
nachází v ulici Nábřeží před čp. 29. Tato je zapsána v ústředním seznamu kulturních památek
státu a její stav je téměř havarijní. Jedná se o skulpturu z 19. století a běží o ikonografický typ
Panny Marie Karlovské, která byla ve Velvarech uctívána. Figura stojí na nízkém soklu, který
má na čelní straně vysekán text: „Oroduj za nás Svatá Boží rodičko“ a je znázorněna v životní
velikosti.
O zpracování restaurátorského záměru byl požádán pan Pavel Kytka, který v současné době
restauruje pro město další sochu a to sv. Jana Nepomuckého z Ješína. Nedávno nám také
opravoval památník padlých směrem k Radoviči.
Dalším krokem bude žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a
po té bude podána žádost o dotaci. Odhadované náklady opravy sochy činí kolem 250 tisíc Kč
včetně DPH.
Případnou opravou bude zachráněna cenná památka, která je součástí historického jádra města
a spolu s dalšími dotváří kulturní a duchovní obraz Velvar. Socha spolu s upraveným okolím
bude místem odpočinku a rozjímání nejen pro věřící, ale i pro občany a návštěvníky města.
Stane se i jedním ze zastavení na trase vlastivědných vycházek po okolí.
Text i foto Libor Šulc

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OBVODNÍ ODDĚLENÍ VELVARY
Vážení spoluobčané,
Policie České republiky, Obvodní oddělení Velvary, informuje tímto prostřednictvím o své
činnosti ve svém služebním obvodu.
I přesto, že prvotní informace, které byly již touto formou poskytnuty, zahrnovaly výsledky
naší práce za rok 2008, popis služebního obvodu, a pod., dovolte, abych se alespoň krátce
vrátila k uplynulému roku. V roce 2008 bylo průměrně deset služebně zařazených policistů na
OOP Velvary pro přímý výkon služby. Někteří z těchto policistů odešli do “ civilu “, jiní na
jiné služebny policie, a skoro celý stav policistů se v průběhu roku obměnil. Doufáme, že do
konce letošního roku se podaří zvýšit počet policistů na plánovaných patnáct.
V uplynulém roce, krom méně závažné trestné činnosti a šetření přestupků či jiných správních
deliktů, se také naše oddělení setkalo se závažnou trestnou činností. V roce 2008 byla na
základě našich poznatků a prvotních šetřeních odhalena varna pervitinu a byli zadrženi
prodejci drog, dále byla zadržena osoba podezřelá z pokusu vraždy, došlo k vykázání osoby
ze společného obydlí, podařilo se odhalit těžko polapitelné zloděje barevných kovů, který
patřil do majetku ČD. Využili jsme také v mnoha případech tzv. zkrácené přípravné řízení,
kdy sdělení podezření ze spáchání trestného činu je možno provést ihned po jeho spáchání
nebo v době velmi krátké, tím se celé přípravné řízení podstatně zkrátí a následný, soudem
vydaný trest, působí více výchovně. Využili jsme i další možnosti, které poskytuje trestní řád,
a to návrhu na propadnutí věci, kdy v souvislosti se spáchanou trestnou činností bylo zajištěno
šest motorových vozidel a soud má následně pravomoc rozhodnout o jejich propadnutí státu.
V letošním roce, pokud nám to personální stav dovolí, chceme ještě častějšími autohlídkami a
kontrolní činností eliminovat výskyt a „stahování“ osob se závadovým jednáním. O tom, že
naše práce v terénu je vykonávána kvalitně svědčí fakt, že od začátku roku 2009 bylo
zjištěno 25 pachatelů tr. činnosti a vyřešeno 483 přestupků.
Naší představou do budoucna je vytvořit „ dobré jméno“ policii, což zahrnuje komunikaci a
sblížení se s občany, znovuzískání přirozeného respektu a úcty ke složkám policie tak, aby
bylo zřejmé, že policie je ochotna pomáhat a ne jen působit represivně, chránit ty, kteří to
potřebují a nekompromisně potírat zločinnost, vše v mantinelech, které jí zákon dovoluje.
Je zde na místě říci, že Policie ČR není všemocná a toto je třeba občanům trpělivě
vysvětlovat. Lidé si nás mnohdy pletou např. s hlídací agenturou, soudem, městskou policií,
advokátní kanceláří, doručovatelskou službou, exekutorským úřadem a dalšími jinými
složkami státní správy a samosprávy a jsou rozhořčeni, že jim v jejich požadavcích není
vyhověno. Je třeba občany lépe informovat o kompetencích, které náleží do správy policie, o
průběhu trestního přípravného řízení a další práci policie. Tyto informace bychom rádi touto
formou veřejnosti v budoucnu sdělovali.

Ráda bych touto formou oslovila ty, kteří v současné době hledají celoživotní povolání
s možností kariérního postupu, sociálního zajištění a mají zájem o prosazování zákonnosti,
ochrany občanů a mají zájem o zařazení na OOP Velvary, mohou se svými dotazy obrátit
přímo na služebnu OOP Velvary.
Uchazeči o služební zařazení k PČR musí splňovat následující podmínky :
- občan ČR
- věk nad 18
- trestní bezúhonnost
- minimální střední vzdělání s maturitou (možno zařadit do přijímacího řízení i uchazeče před
složením maturitní zkoušky, pokud tato maturitní zkouška bude absolvován v roce 2009)
- zdravotní, fyzickou a psychickou způsobilost (prokazovaná v průběhu přijímacího řízení)
OOP Velvary npor. Bc. Olga Janouchová
tel: 315 761 020
*************************************
PŘEHLED DUBNOVÝCH AKCÍ
4. 4.
13.4.

VAJÍČKOBRANÍ – nám. Krále Vladislava od 14:00 hodin
VELIKONOCE NATVRDO – areál Malovarského rybníka od 15:00 hodin

městské muzeum:
4.4. – 19.4. „Dejte vejce malované“ - výstava kraslic v městském muzeu
„Velikonoce na špejchaře, aneb pomlázka se čepejří“ – výstava dětských
výrobků v galerii Jiřího Corvina.
14.4.
Vernisáž výstavy „Gymnaziální střípky“– prostory Pražské brány do 31.5.2009
24.4.
Zahájení výstavy „Kresby a ilustrace Renaty Frančíkové. Výstavní síň.
24.4.
Večer na téma „Jak se chová myš“ – sál městského muzea od 20:00 hodin

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ V SOBOTU 18. DUBNA 2009

Okolní akce:
17.4.
25.4.
25. a 26. 4.
25. a 26. 4.

Kralupy nad Vltavou – akce „Sportovec roku“
Uhy - Maškarní veselice
Zámek Nelahozeves – Hrnčířské slavnosti
Řípská pouť

Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary
Milí členové, vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o novinkách a plánovaných činnostech našeho občanského
sdružení.
V prvé řadě proběhla ustavující schůze, kde Výbor klubu ze svých řad jednohlasně zvolil na
druhý pokus předsedkyni Klubu paní Martinu Krejcárkovou, dále jsme zvolili
místopředsedkyni paní Lindu Křečkovou, pokladníka paní Pavlu Francovou a tříčlennou
revizní komisi ve složení paní Michaela Leiblová, paní Hana Krausová a paní Běla
Homoláčová, která bude dohlížet na správnost účetnictví a celkovou činnost Klubu.
Výbor klubu, který se skládá ze zástupců jednotlivých tříd, má následující složení:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Zástupci tříd - Výbor Klubu
Křečková Linda
Srbová Miluše
Protivová Martina
Krausová Hana
Štefaniková Šárka
Homoláčová Běla
Krejcárková Martina
Leiblová Michaela
Podhrázská Romana
Peterková Saša
pí. Hrušková
Plicka Luboš
Maršálková Pavlína
Pšánská Miroslava
Vosmiková Radka
Mazochová Elena
Francová Pavla

telefon
774131198
607651164
607537238
606690153
728008678
723240308
602972831
728771733
723945007
728606122
776164365
728004828
724595781
723413251
602666504
723882871

Tito lidé jsou kontaktními osobami pro stávající členy a také pro nové zájemce, kteří jsou
vřele vítáni a potřební pro uskutečnění našeho hlavního cíle Klubu a to zkvalitnit a zpříjemnit
pobyt našich dětí ve škole. Po ustálení členské základny vyzveme všechny členy, aby potvrdili
současné zástupce svých tříd ve funkci, případně navrhli zástupce nové. Informace o konání
schůzí se dozvíte buď prostřednictvím pozvánky zaslané e-mailem (pokud máte adresu) nebo
na vývěsce u školy vedle bočního vchodu.
Výbor klubu dále odsouhlasil minimální roční členský příspěvek ve výši Kč 200,--, který by
měl být uhrazen našimi stávajícími členy na účet č. 228 491 731 / 0300 do konce dubna
2009. Upozorňuji, že se jedná o minimální příspěvek a je na každém z Vás, zda se rozhodne
pro vklad vyšší. Možností, jak uhradit příspěvek je vícero:
a) bezplatné vložení částky na Postkonto přímo na poště tkz. VKLAD,
b) převodem z účtu, kde ve zprávě pro příjemce uvedete své jméno,

c) hotově u paní učitelky Kateřiny Mazochové kdykoliv i prostřednictvím dětí,
d) hotově na třídní schůzce konané dne 23.4. svému zástupci třídy.
Přijmutím práv a povinností členů Klubu uvedených ve stanovách a úhradou min. členského
příspěvku se stáváte členem Klubu, sami se můžete rozhodnout, zda se budete aktivně podílet
na činnosti klubu a nebo jen pasivně podporovat práci ostatních. Ceníme si všech!!!!
Dále bych Vás chtěla informovat o plánovaných činnostech na tento a částečně příští školní
rok.
 Byli jsme požádáni, abychom se podíleli na organizaci ozdravných pobytů našich dětí,
které proběhnou v květnu a v září. Výbor souhlasil.
 Na základě naší žádosti jsme získali grant na pořádání tradičního adventního večera na
náměstí Velvar ve výši 20.000 Kč. V úzké spolupráci se školou začínáme již plánovat.
 Rádi bychom se podíleli a zajistili ceny na projektový den školy Den dětí v ZŠ, na již
tradiční Maratón, případně Olympiádu aj. Tyto akce jsou v jednání a budou
předmětem schvalování. Samozřejmě, že bude záležet na množství získaných
prostředků.
Máme plné hlavy nápadů a námětů, jak se podílet na zlepšení prostředí ve škole, ať se jedná o
školní pomůcky, ergonomický nábytek, vybavení tělocvičny, hřiště či pořádání ozdravných
pobytů a zábavných akcí pro děti. Vše ale bude záležet na početnosti členské základny, na
naší schopnosti získat finanční prostředky i z jiných zdrojů a v neposlední řadě na ochotě
některých členů věnovat svůj drahocenný čas pro společnou věc. Veškerou naši činnost
můžete kontrolovat osobně tak, že se zúčastníte schůzí, kde můžete podávat své návrhy a
připomínky, máte možnost volit a být volen do orgánu Klubu (viz. stanovy) nebo se jen
budete informovat na webových stránkách školy, kde jsou umístěny zápisy ze schůzí,
stanovy, kontakty, a po roce působení přibude i výroční zpráva a zpráva o hospodaření.
Případně veškerou dokumentaci předložíme členům k prohlédnutí.
Chtěla bych ještě jednou požádat občany města Velvar a okolí, rodiče, jejichž děti tráví valnou
část svého dne právě v místní škole, majitele obchůdků, firem a firmiček přispějte i vy
alespoň minimální částkou Kč 200,-- na dobrou věc. Škola je jednou z nejdůležitějších
institucí a její kvalita ovlivňuje celý náš život.
Děkujeme.
Martina Krejcárková
za Klub rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary
e-mail: klub.rodicu@email.cz
www.zs.velvary.indos.cz

Nejabsurdnější poplatky
Také sledujete se zájmem diskuzi o bankovních poplatcích? Je přece zajímavé, že
zatímco v celém světě banky krachují, u nás až na výjimky rozkvétají a zvyšují zisky. A co
je nejpodivnější, podstatnou část jejich zisků vytvářejí vlastně bankovní poplatky. Ale na
druhou stranu - možná právě to je hlavní příčinou jejich prosperity.
Když dostanu jednou měsíčně výpis z účtu, nestačím se divit, za co všechno
zaplatím. A když si poplatky porovnám se sazebníkem, podstatnou část z nich stejně
nepřiřadím k mým několika operacím. Jsou to sice korunové poplatky, ale je jich docela
dost. Koruna ke koruně a výsledkem jsou miliardy. Ono o státním rozpočtu se také říká, že
je to zázračná pokladnička, do které jdou příjmy po tisících, aby z toho mohly být
miliardové výdaje.
Ale banky jsou v tomto ohledu opravdu čiperné a poplateček za cokoliv jim není
proti mysli. Letos v soutěži o nejabsurdnější poplatek zvítězil ten, který musí klient
zaplatit za nadměrný vklad. Když si tedy klient ve své bance uloží opravdu hodně peněz,
banka ho za to odmění tím, že mu takový čin udělí finanční trest. Nedávno vyhrál roční
soutěž o nejabsurdnější poplatek ten za výběr z bankomatu vlastní banky, před tím
zvítězilo zpoplatnění příchozí platby.
Napadlo mě ale, že nejen banky vybírají poplatky a nejen ty bankovní musí být
absurdní. Například také obce mají právo stanovit místní poplatky za všechno možné, jak
jim to umožňuje zákon z roku 1990. Může se platit se třeba za provozovaný hrací přístroj,
za komunální odpad, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za
zhodnocení stavebního pozemku a taky třeba ze vstupného na kulturní a sportovní akce.
Většina těch poplatků má věcné opodstatnění a dá se logicky zdůvodnit. A že jste o
některých poplatcích ještě ani neslyšeli? Tak to buďte rádi, že je na Vás Vaše obec zatím
tak hodná.
Ale s jedním poplatkem jste se setkali určitě. Je to poplatek ze psů. Vybírá se už od
nepaměti, nejspíš po mnoho generací, všichni si na něj zvykli a tak už ani nikdo
nepřemýšlí, proč se vlastně platí, nikdo ho nepovažuje za absurdní. Jaký je racionální
důvod tohoto poplatku, o tom nejspíš neuvažují jeho plátci, ani ti, kteří poplatek vybírají.
Někdo si možná myslí, že je to příspěvek na úhradu za uklízení psích exkrementů,
zanechaných na veřejných prostranstvích. Ale to je samozřejmě omyl, takovou záležitost
každý držitel musí odstranit sám a naopak může být popotahován, když tak neučiní. A
poplatek musí být hrazen i za toho psa, který neopustí za celý svůj život byt nebo dvorek
svého pána.
Dokonce ty příjmy z poplatků za psy nejsou pro obec nijak omračující, takže ani
inspirace bankovními poplatky jako důvod neobstojí. Když například vesnice o stovce
popisných čísel má u každého domu jednoho psa, za kterého vybere po padesátikoruně, dá
to dohromady 5.000,- Kč, což sotva kryje náklady spojené s vybíráním, evidencí a s
výrobou psích známek. V obecním rozpočtu to představuje někde okolo dvou desetin
procenta, což je bezesporu hodnota menší než malá.
Zajímalo mě, jak psí poplatky řeší jiné země ve světě. Ale ať jsem pátral
v Internetu sebepodrobněji, zjistil jsem velice málo. Poplatek ze psů vymysleli snad někdy
v roce 1796 v Anglii, jako cestu ke zvýšení vládních příjmů. Ale v roce 1987 byl poplatek
pro malou výnosnost zrušen. Takže Anglie, která tento poplatek jako první zavedla, ho
také jako první celostátně zrušila. Vedle toho v Severním Irsku i v Irské republice prý
poplatek nadále vybírají a to od 5 do 12,5 libry za jednoho psa, neomezený počet psů lze
chovat za poplatek zhruba 250 liber. V Německu se prý platí podle plemene, přičemž

bojová plemena jsou zpoplatněna více. Zajímavé údaje jsem našel o USA, kde se snad
platí skoro ve všech státech, někde jsou osvobozeni psi kastrovaní, ale jinde se platí i za
kočky. Velice podrobně tuto záležitost řeší na Novém Zélandu, kde musí být všichni psi
povinně registrovaní a čipovaní. Poplatek se platí, ale je řada osvobození, například pro
psy slepecké, psy pro hluchoněmé a pro psy pracovní – tj. pastevecké, policejní,
vyhledavače drog.
Ale ani Evropská unie nezapomněla tuto oblast řešit, když už v roce 1998 byla ve
Štrasburku podepsána Evropská charta místní samosprávy. Ta velice tolerantně povoluje,
že „Alespoň část finančních zdrojů místních společenství pochází z místních daní a
poplatků, jejichž sazbu mohou místní společenství v mezích zákona stanovit.“ Možná
jsou tedy v Evropě v záležitosti psích poplatků státní orgány a obce čiperné a ještě
aktivnější než ty naše. Kdyby mi ale někdo mohl sdělit konkrétní podrobnosti odjinud, rád
bych se poučil.
A zase jsem vlastně zase na začátku. Nevím, proč jsou psi (a potažmo jejich
držitelé) tak znevýhodňování
oproti jiným zvířatům, jako jsou třeba kočky, akvarijní
rybičky, leguáni, koně a další domácí mazlíčci. Kdyby někdo vyhlásil soutěž o
nejabsurdnější místní poplatek, já bych poplatek ze psů nominoval bez váhání.

Sazená, březen 2009
Ing. Rudolf VOTRUBA

********************************
DROBNÁ INZERCE

Prodám RD 4+1 ve Velvarech, po částečné rekonstrukci.
Cena 2 100 000,-- Kč. Kontakt: 739 571 732

Prodej bytu 3 + 1 ve Velvarech, ul. Malovarská, (1. patro).
Cena dohodou. Mobil 732 725 387

DARUJI PSA
FENKA KRYSAŘÍKA – stáří asi 20 měsíců – černá, hodná.
Mobil 737 514 661, pevná linka 315 717 618

Co se děje na Střední odborné škole Velvary?
Výukový zájezd do Velké Británie – Hastings
Ve dnech 8.3.2009 – 15.3.2009 jsme společně s velvarskou základní školou a střední
školou z Tanvaldu podnikli zájezd do Anglie. Cestovali jsme s agenturou Student Agency, jejíž
delegátka Kateřina nás po celý pobyt provázela.
Odjíždělo se v neděli odpoledne a cesta trvala dlouhých 22 hodin. Jeli jsme přes
Německo, Belgii a Francii. Ve Francii jsme se nalodili na trajekt a přepluli do „země Albion“
(jak se Anglii říkalo podle jejích bílých útesů). Pro ty, kteří trpěli mořskou nemocí nebyla cesta
zrovna příjemná, ale jinak to byl rozhodně zážitek!
Naše první zastávka byla v Canterbury. Po dlouhém sezení v autobuse jsme byli rádi,
že se konečně můžeme projít. První památkou, kterou jsme navštívili byla Canterbury
Catedral. Byla opravdu moc krásná. Po procházce jsme nastoupili do autobusu a vyrazili směr
Hastings, které se mělo stát po dobu jednoho týdne naším dočasným domovem. V Hastings
jsme pokračovali po památkách na Hastings Castle, Smugglers muzeum (muzeum pirátů) a do
Old town (Staré město).
V pozdních odpoledních hodinách si pro nás přijely naše „nové rodiny“. No a to začaly
pracovat nervy. Všichni jsme netrpělivě čekali, co se bude dít a co s námi vlastně bude.
Někteří si mohli opravdu gratulovat, ale ne každý dostal rodinu podle svých představ. Každá
dvojice nebo trojice bydlela v jiné části Hastings. První anglická večeře byla i nebyla dobrá.
Jak pro koho. Někdo dostal kaši s masem a s vydatnou porcí zeleniny a někdo jen sladkou
polévku, ve které se klepalo pár kousků zeleniny. Zkrátka každá rodina byla jiná a my si po
celý zájezd denně sdělovali své dojmy a porovnávali je.
V úterý nás poprvé čekala škola. Byli jsme rozřazeni do tří skupin podle znalosti
angličtiny. Výuka trvala 3 hodiny denně. První hodinu jsme se všichni snažili rozkoukat a
pochopit co je po nás vlastně žádáno. Nakonec jsme se „rozkoukali“ všichni a čile pracovali.
Po škole jsme vyrazili do krásného pirátského městečka Rey a do Battle, kde se udála slavná
bitva u Hastings r. 1066. V Battle jsme zavítali do Yesterday´s World muzea.
Další den jsme po škole vyrazili na procházku po Seven Sisters (útesy). Bylo to moc
krásné procházet se po tak krásné krajině, ale pro některé z nás až moc dlouhé. S každým
krokem jsme vyhlíželi autobus, abychom si mohli sednout.
Ve čtvrtek jsme se hned po škole rozjeli do Brightonu. Zastavili jsme se u Royal
Pavilionu odkud jsme pak pokračovali k nákupnímu centru a někteří do Sea Life Center. A jako
poslední zastávka v Brightnu bylo krásné molo Brighton Pier. Když jsme pak měli nastupovat
do autobusu mysleli jsme, že se tam ani nevejdeme. Pod návalem nákupních tašek jsme se
stěží usadili a vyrazili domů do rodin.
Poslední den v týdnu jsme se rozloučili se školou. Obdrželi jsme certifikáty a udělali
jsme několik společných fotek i s našimi milými lektory. Pak nás čekal Herstmonceux Castle
kde jsme navštívili Observatory Science Center. Uvnitř byla spousta zajímavých a poučných
věcí. Na všechno jsme si museli sáhnout a vše jsme museli vyzkoušet – bez rozdílu věku.
Hned co jsme dorazili do rodin museli jsme začít balit. Byl to trochu problém, nešly nám
zapnout kufry pod návalem nových věcí a dárečků. Nakonec se vše povedlo a v sobotu brzy
ráno jsme mohli vyrazit do Londýna a pak směr Čechy.

V Londýně jsme navštívili spoustu památek. Westminster Abbey, Big Ben, jízdní stráže,
st. James park, Buckingham palac, Downing street, Picadelly Circus, Trafalgar Square a British
muzeum, London Eye, a pak jsme čekali na lodičku, která nás doveze po Temži až na
Greenwich. Z lodičky jsme si mohli vyfotit Tower Bridge a ještě spoustu dalších památek
Londýna. V Greenwich jsme si dali malý rozchod na prohlídku tunelu pod řekou - pravidlem
po celý týden bylo, že kdo přijde pozdě bude dělat kliky. No a co se nestalo! Naši učitelé
museli dělat kliky, přišli o minutu později. A poslední zastávka byla u Royal Observatory, která
byla na velkém a strmém kopci, z nějž byla vidět velká část Londýna. Udělali jsme poslední
fotky u nultého poledníku a vyrazili na zpáteční cestu.
Tak sbohem Anglie znělo v našich hlavách tak dlouho dokud jsme ji na trajektu
neztratili z dohledu. …A pak už dlouhá cesta…v Praze jsme zamávali paní delegátce a byli
rádi, že už jsme doma. Určitě se ale každému zasteskne po krásné a teplé (nejhorší počasí
s dešťem nás čekalo doma!) Anglii.
Byl to nádherný týden plný krásných zážitků, dojmů a poznávání, do této doby cizí
země.
Kristýna Staňová, SOŠ Velvary

Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás seznámit s činností naší školy za první měsíce tohoto roku, které jsou
nad rámce výuky na škole.
Mimo řadu koncertů školy, které jsou pořádány v našem hudebním sále, se žáci a
učitelé zúčastňují řady kulturních akcí a soutěží. Práce za první pololetí školního roku
se mimo jiné v těchto měsících odráží ve výsledcích okresních soutěží, které pořádá
MŠMT.
Taneční soubor VERO /Velvarské Rošťandy/ se zúčastnil ve Slánském divadle oblastní
soutěžní přehlídky ZUŠ, kde jsme ve dvou kategoriích postoupili do krajského kola,
které se bude konat v posledním týdnu měsíce března v Selesiánském divadle v Praze.
V současné době probíhají i poslední přípravy na účast v soutěži vyhlášené Svazem
učitelů tance – Mistrovství ČR v parketovém tanci, kterého se zúčastníme též ve dvou
kategoriích.
Vedle těchto, pro nás prestižních soutěží, jsme zajišťovali předtančení na maturitním
plese v Trávčicích, kulturní program pro místní podnik Velvana a další drobné akce.
Poprvé byla naše škola pověřena konáním okresního kola soutěže hudebních oborů
ZUŠ okresu Kladno, a to soutěží ve hře na dřevěné dechové nástroje. Dle hodnocení
zúčastněných, se naše škola úspěšně zhostila pořadatelství, a to po všech stránkách. Za
účasti 58 soutěžících ze všech uměleckých škol okresu Kladno, jsme ve hře na
zobcovou flétnu získali v jednotlivých kategoriích dvě první, dvě druhá a jedno třetí
místo.
Mimo tyto úspěchy našich žáků, je nutno jmenovat spolupráci s Městským muzeem
při zajišťování kulturních programů při vernisážích.
Jindřich Tichý, ZUŠ Velvary

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

Studenti Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou
Vás srdečně zvou na
vernisáž výstavy "Gymnaziální střípky".
Výstavní prostory v Pražské bráně ve Velvarech se otevřou 14. dubna
v 17:00. Výstava děl z keramické a výtvarné dílny potrvá do 31.
května.
V případě zájmu o prohlídku se ohlaste v Městském muzeu Velvary.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Studenti Dvořákova gymnázia

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

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškového materiálu
Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 14-17 týdnů, začátek snášky: konec dubna, začátek května.
Cena:
128,-- až 148,-- Kč/ks dle stáří.
Tradice chovu: 14 let prodejů bez jediné reklamace.
Prodej ve Velvarech se uskuteční v neděli 26. 4. 2009 ve 14:45 hod. u pošty.
Případné bližší informace tel : 728605840 415740719 728165166

AKCE VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM NA DUBEN 2009
15.4. 2009

Kytarový koncert KPH
Pražské kytarové kvarteto
Piaristická kaple v 19:30 hod.

22.4. 2009 Přednáška Václav Nejtek a Slaný
Božena Franková
malá galerie muzea v 17 hodin

TIP SPORT BAR ve Velvarech – Chržínská ulice –
přijme ihned barmana/ku.
Funkce je spojena s obsluhou počítače sázkové kanceláře.
Zaučení a zkoušky zajistíme ve zkušební době.
Tel. č. 603 081 266

na
MAŠKARNÍ VESELICI.
Datum: 25.4.2009 v Uhách.
V 18.00 hodin začíná průvod obcí, sraz u Obecního úřadu.
Ve 20. hodin taneční zábava v sále u restaurace,
hraje skupina EVEREST – J. Hory,
vstupné 70,00 Kč,
masky 50,00 Kč.

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

Vážení přátelé,
Sportovní komise ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou pořádá v pátek
17. dubna 2009 od 19:00 hodin v Kulturním a společenském středisku Vltava
galavečer, vyhlášení nejlepšího sportovce
„Sportovec roku 2008“.
Součástí vyhlášení vítězů je celovečerní zábavný program.
K tanci a poslechu vám zahraje hudební skupina Jiřího Křováčka „Kosí bratři“
a po půlnoci je pro vás připraven koncert skupiny SPUPS.
Jste srdečně zváni

Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce 2003.
Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá,
ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém
povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť
je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až
vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce 2004. Plod je
velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou,
překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká,
pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se
skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím
jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na
polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v
kategorii CAC. Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného
tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou
překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu.
Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí, středně
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti
vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává
v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím
jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro
jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech
– telefon: 317 814 354, mobil: 728 044 917 a dotazy můžete posílat na e-mail:
kumstapetr@seznam.cz

odrůda Petra
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