Zprávy z jednání rady města
září 2009




Rada projednala připomínky občanů k nedostatečné kapacitě nádob na tříděný odpad,
především na plasty a papír.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit „Smlouvu o spolupráci“ s firmou JUNG.CZ a.s. po
skončení výstavby rodinných domků na severní straně Velvar.

 Rada

doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4 (navýšení výdajů na
rekonstrukci ZŠ a příspěvek města na víceúčelové hřiště).


















Rada schválila způsob úpravy místní komunikace v Ješíně po dokončení vodovodního řadu.
Rada schválila nové nájemce nebytových prostor v Pražské ulici čp. 65 (dříve prodejna
textilu): Tyto prostory budou sloužit jako prodejna náhradních dílů pro všechny typy
automobilů, tzv. aftermarket.
Rada schválila výjimku v počtu zapsaných dětí do mateřské školy ze 108 na 112.
Rada schválila navýšení rozpočtu o 438 456,-- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce
barokního prostoru pro účely galerie městského muzea“.
Rada schválila firmu KING AIR s.r.o. Kolín jako dodavatele měřičů rychlosti a osvětlení
přechodu pro chodce v Ješíně.
Rada vzala na vědomí informaci o stavu domu čp. 192 ve Slánské ulici, který je v majetku
církve a nedoporučila jeho převzetí do majetku města.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit Rozpočtové opatření č. 5 (navýšení o 206 600,-- Kč
na financování víceprací při výstavbě vodovodu pro Ješín a Velkou Bučinu.
Rada schválila konání přehlídky vojenských historických vozidel na náměstí 3.10. 2009.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit kupní smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na
prodej některých pozemků, potřebných pro výstavbu přeložky silnice I/16 v úseku Slaný –
Velvary.
Rada projednala návrh na změnu některých tras autobusů, dopravujících žáky do ZŠ a
neměla námitek.

Mgr. Ivan Kurz
místostarosta města

Upozornění
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst na hřbitově ve Velvarech za letošní
rok je třeba uhradit do 31.12. 2009. Platbu ve výši 130,-- Kč lze zaplatit v hotovosti na MěÚ
Velvary - odbor správy majetku, převodem či složenkou na účet města vedený u ČS, a.s., č.
0388156369/0800, variabilní symbol 3632, specifický symbol číslo hrobu. Bližší informace
na tel. č. 315 617 093.
Bioodpady
Poslední odvoz bioodpadu v letošním roce se uskuteční v sobotu 28.11. 2009.
Pozor na změnu placení daní
1. listopadu letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která
upravuje tzv. „den platby“. Změna se týká všech daňových poplatníků, kteří daně platí
bezhotovostním převodem či prostřednictvím České pošty. Za den platby je od 1. listopadu
považován den, kdy příslušnou platbu finanční úřad obdrží na svůj účet, proto je třeba při
placení daní počítat s dobou převodu finanční částky.
Doba převodu finanční částky se při bezhotovostní platbě od 1. listopadu zkracuje ze tří
pracovních dnů na dva.
Pro platby v hotovosti přímo na pokladně finančního úřadu nadále platí, že dnem platby
zůstává den převzetí hotovosti.
Upozornění pro řidiče. Od 1. listopadu jsou některé úseky silnic a dálnic označeny značkou
ZIMNÍ VÝBAVA. S touto značkou, která řidičům ukládá povinnost používat zimní
pneumatiky, se budou řidiči nejčastěji setkávat v horských oblastech a v místech, kde užití
zimních pneumatik je potřebné pro větší bezpečnost a plynulost provozu. Povinnost se
nevztahuje na pracovní stroje, traktory, čtyřkolky a motocykly.

**************************************************
Pozvánky – listopad – více informací na stránkách Zpravodaje
Městské muzeum
6.11. Fotograf o revoluci 1989 – podzim r. 1989 očima fotografa Antonína Nového
10.11. Zahájení výstavy Historické kočárky
29.11. Adventní koncert - sál městského muzea
Domov Velvary, ul. Petra Bezruče č. 484
zve veřejnost na Komorní koncert, který se uskuteční 10.11. v 10:30 hod.
Restaurace Paris nám. Krále Vladislava
zve na další „Večer při svíčce“, který se koná v pátek 27.11. ve 20 hod.
Adventní neděle ve Velvarech
29.11. - bohatý program a slavnostní rozsvícení vánočního stromku
***********
28.-29.11. Advent - Nelahozeves

Nejvyšší hasičské vyznamenání pro Miloslava Maršálka
Náš občan a dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, pan Miloslav Maršálek
převzal dne 22. října v reprezentačním sále přibyslavského zámku, v Centru hasičského hnutí,
titul „Zasloužilý hasič“. Jedná se o nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů za jejich celoživotní
práci při naplňování poslání záchrany života, zdraví a majetku svých bližních.
Udělení tohoto výběrového vyznamenání završilo letošní oslavy 145. výročí založení
nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru.
Pan Maršálek je členem našeho sboru od roku 1961 to znamená 48 let. Je nositelem řady
hasičských ocenění. Členem výboru SDH Velvary je od roku 1975 a dlouhá léta zastával
funkci vedoucího mládeže. S velvarskou hasičskou mládeží dosáhl řady úspěchů, např.
dvojnásobný postup se žáky do národního kola hry Plamen a trojnásobný postup s dorostenci
do národního kola, přičemž v roce 1987 se toto družstvo chlapců stalo v Hradci Králové
přeborníky tehdejší ČSR, což je zatím největší úspěch v historii sboru. Hasičské soutěže se
staly jeho zálibou a do dneška málokterou v okolí vynechá a jezdí i na celostátní akce. Dodnes
pracuje ve výboru sboru a vzpomíná na zanícenost dobrovolných hasičů v minulé době. Stal
se třetím členem sboru po Miroslavu Havlínovi a Antonínu Mášovi, který toto nejvyšší
ocenění obdržel.
Mílo, děkujeme a blahopřejeme.
Výbor SDH Velvary

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

*****************************
Pronajmu byty 6 km od Velvar.
2+1 (90 m2), 3+KK (120 m2)
tel. 774 196 767, 774 196 768
*********************

Neplaťte víc, než je nutné !!!
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ
ZAHAJUJE BEZPLATNOU SOCIÁLNĚ - FINANČNÍ PORADNU
Kdo může poradnu využívat ?
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti
Co nabízíme ?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných
pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem
na slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 % od státu
– ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Praha: Politických vězňů 9,Praha1,Středa 9-13h
telefon: 518 321 861,774 361 257,608 120 366
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

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

ADVENTNÍ NEDĚLE VE VELVARECH

29. 11. 2009
14.00

Základní škola Velvary, Školní č. 269
Základní škola Velvary, K. Krohna č. 527
 Den otevřených dveří
Pražská brána
 Vánoce ve věži
/ výstava dětských výrobků s tématikou
adventu, vánoc a zimy /

16.00

Městské muzeum Velvary
 Adventní koncert

16.00-18.00

Areál volného času
/dvůr bývalého děkanství/
 Vánoční jarmark

18.00

náměstí Krále Vladislava
 Rozsvícení vánočního
stromu a adventní pozdrav
starostky města
 Zimní království
pásmo písniček, říkanek a tanečků
v podání dětí ze ZŠ Velvary a ZUŠ Velvary

VÁNOČNÍ JARMARK
V rámci programu Adventní neděle ve Velvarech dne 29. 11. 2009
se bude v době 16.00-18.00 konat opět tradiční vánoční jarmark v areálu
dvora bývalého děkanství, případně i na přilehlém Třebízského náměstí.
Organizátorem jarmarku je TOM SEV Javory Černuc, ve spolupráci s městem
Velvary a Městským muzeem Velvary, kontaktními osobami jsou paní Marcela
Jirásková, javory@seznam.cz, tel. 315 762 156, 605 940 416 a paní Jitka
Kůrková, 315 761 419, 721 616 355, muzeum@velvary.cz.
Vánoční jarmark se ve Velvarech postupem času vyvinul z prodejních
muzejních vánočních výstav dětských výrobků a rukodělných výrobků
dospělých tvořících především pro potěšení své a svých známých. Není to
tedy komerční trh a tomu by měl odpovídat i sortiment - pouze ruční práce /
ván. ozdoby, přání, dekorace, drobné dárkové předměty…/
Pokud máte zájem se jarmarku zúčastnit jako prodávající, hlaste se
do 20.11. 2009 výše uvedeným kontaktním osobám. Při přihlašování uveďte,
zda budete mít vlastní stánek či stůl. V případě potřeby stoly zajistíme s tím,
že přednost mají školy a dětská sdružení.
Areál bude plošně přiměřeně osvětlen, pokud budete chtít přímé osvětlení
stánku, je možné se v areálu připojit k elektřině, ale svítidlo a kabel musíte mít
vlastní.

VÁNOCE VE VĚŽI
Vánoční výstava dětských prací na téma advent, vánoce a zima bude
otevřena v rámci Adventní neděle ve Velvarech dne 29. 11. 2009 v Pražské
bráně a potrvá do 20. 12. 2009.
Tímto vyzýváme děti, rodiče i prarodiče, paní učitelky: modelujte, lepte,
malujte, šijte, pečte…., prostě tvořte a své výrobky přineste na výstavu.
Přijímáme je v Městském muzeu Velvary do 20. 11. 2009 každý den kromě
pondělí. Kontaktní osoba: Jitka Kůrková, tel. 315 761 419

************************************
V edici MINIMAX vyšla minulý měsíc v pořadí již devátá kniha aforismů
velvarské spisovatelky Zdeňky Ortové. Aforismy Zdeňky Ortové se vyznačují
jazykovou obratností, vtipem a inteligentním humorem. Knihu s názvem
Milostné předehry lze zakoupit v každém slušně zásobeném knihkupectví,
nebo prostřednictvím internetu. (red.)
Zdroj www.velvary.cz

Městské muzeum Velvary a sběratelka Věra Čížková
Vás zvou

10. 11. 2009 – 31. 1. 2010
na výstavu

Historické
kočárky
Výstava historických kočárků je umístěna v prostorách stálé
expozice muzea.

Otevřeno:
ÚT-PÁ 9-11 12-16
SO
9-12 13-17
NE
13-17
Pondělí a státní svátky
zavřeno.

www.velvary.cz
www.historickekocarky.unas.cz

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol.
Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a
rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste
rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině
rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní
dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom
právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní
výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti
musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který
v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na
bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy
vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až
do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu . Děti si mohou
vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě
svačí – a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

*************
Z dopisu p. Jiřího Krejčího :

Po dlouhé době opět v Kmetiněvsi !
Na základě mého článku, který vyšel ve Zpravodaji v září t.r., že jsem chodil do školy
v Kmetiněvsi, pozval mě pan Luděk Kvapil – starosta této obce, na prohlídku školy a obce.
Návštěvu jsem absolvoval koncem září. Byl jsem prohlídkou školy velmi dojat a moc děkuji
panu starostovi a paní ředitelce ZŠ za umožnění návštěvy.
Do školy v Kmetiněvsi jsem docházel v padesátých letech a nyní jsem byl překvapen, jak je
dnes škola moderně vybavená a jak je útulná a hezká. Pro žáky jsou zde i počítače, což je
vynikající. Chodby školy jsou vyzdobeny pracemi žáků a dokazují, jak jsou zdejší žáci
vnímaví. Mají zde i školní jídelnu a moderně vybavenou kuchyň.
Od 1. října je zde i mateřská školka, což není obvyklé v každé obci.
Po prohlídce školy mě pan starosta ještě provedl obcí, kde jsem také již dlouhá léta nebyl. I
zde jsem byl překvapen úpravou obce. Poznal jsem, že pan starosta je na svém místě a jistě se
mnou budou souhlasit i občané obce Kmetiněves.
Tož posílám do Kmetiněvse poděkování.
Jiří Krejčí
Domov Velvary

VELVARSKÉ

MASÁŽE

Blahodárnost masáží byla už nesčetněkrát prokázána. Masáž je báječná terapie,
která pozitivně účinkuje na svaly a tkáně, dovede léčit zranění, zmírňovat bolesti a
stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí.
Zvláště podzimní dny jsou jako stvořeny pro to, abychom tělu poskytli vhodně
zvolenou regeneraci a relaxaci. Za kvalitními masážními procedurami se nemusíme
vypravit nikam daleko. Mnohé z nich si lze dopřát i ve Velvarech. Kromě klasické
masáže, si můžeme pro změnu zvolit i některou z mnoha dalších, které jsme zatím
nevyzkoušeli. Zeptala jsem se tří kompetentních žen, které mají péči o tělo v popisu
práce, jakou z nich by nám doporučili, ale hlavně, co od takové masáže mohou klienti
očekávat.

Pavlína Chadtová
(alternativní metody péče o zdraví)

Za vyzkoušení rozhodně stojí výborná BREUSSOVA MASÁŽ. Objednat se na ni
můžeme u paní Chadtové. Tato metoda pochází od Rudolfa Breusse (1899-1990),
rakouského léčitele a experta na přírodní medicínu, známého v Čechách 42-denní
kůrou proti rakovině Jde o jemnou, energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře.
Speciálními masážními hmaty za použití třezalkového oleje se docílí nabobtnání
meziobratlových plotének a uvolnění nervů, které v páteřní oblasti vycházejí do celého
těla. V některých případech je možné bezbolestné navrácení vychýlených
meziobratlových plotének hrudních nebo bederních. Masáž odstraňuje tělesné i
energetické blokády, je základem řešení mnoha potíží pohybového aparátu a díky
třezalce i hlubokých psychických problémů. Doba trvání masáže je 45 minut. Cena:
200,- Kč

Zuzana Cífková
(sportovní, relaxační a regenerační masáže)

Jednou z masáží, kterou si můžeme nechat aplikovat u paní Cífkové je INDICKÁ
MASÁŽ HLAVY. Tato masáž pramení z bohaté tradice a například v Indii se
praktikuje už více než čtyři tisíce let. Jedná se o jemné, léčivé ošetření hlavy, krku,
ramen a horní části paží. Indická masáž odstraňuje každodenní stres, bolesti hlavy a
očí, napětí v ramenou, krku a šíji. Zlepšuje koncentraci a osvěžuje myšlení. Podporuje
také růst vlasů a zlepšuje jejich kvalitu, pomáhá proti nespavosti. Navazuje příjemný
pocit duševní pohody a celkové fyzické i psychické harmonizace organizmu. Ne
nadarmo je často označována jako antistresová. Masáž je nesmírně příjemná a provádí
se přes oblečení. Tato třičtvrtě hodinová terapie stojí 300,- Kč.

Jana Štádlíková-Čermáková
(sportovní a rekondiční masáže)

Med je odpradávna zařazován mezi přírodní zázraky – jako pochutina i jako podpůrný
léčebný prostředek. Léčivá síla včelího medu působí pokožkou přímo na organismus,
přes reflexní zóny zad stimuluje činnost orgánů těla a obnovuje přirozenou detoxikační
schopnost organismu. MEDOVÁ MASÁŽ je osvědčenou léčitelskou metodou, která
má výborné účinky na pleť. Můžeme se o tom přesvědčit v masážním salonu paní
Štádlíkové-Čermákové. Masáž účinně působí proti rozvinutým nemocem,
opotřebování věkem i chronickým chorobám. Dochází při ní k odstraňování toxinů až
z hloubi těla, ty pak „vyplavou“ na povrch kůže a jsou zcela zřetelně rozpoznatelné od
medu. Dalo by se říct, že tato hmota se podobá špinavé žvýkačce. Hmota se z těla
omyje a následuje další nanášení medu. To lze provést až 3x během jedné masáže.
Celá procedura trvá 40-60 minut dle přání zákazníka. Cena je 400,- Kč za 60 minut.
Zdeňka Ortová

V Sazené u mostu
Podobně jako dělí Vltava Prahu na dvě části, dělí Bakovský potok Sazenou. V Praze i
v Sazené najdete na levém břehu Malou Stranu, ale na straně pravé už se to podstatně liší.
Zatímco v Sazené celkem logicky pojmenovali pravý břeh jako Velkou Stranu, v Praze se
tomuto pojmenování bůhvíproč vyhnuli. Obě části těchto sídel spojuje od pradávna kamenný
most se sochami. Jejich počtem Sazená samozřejmě nemůže Karlovu mostu konkurovat.
Navíc z původních šesti skulptur se především vinou neopatrných řidičů, zachovaly pouze
dvě.
Hned za mostem na sazenské Velké Straně může
vaši pozornost upoutat krásně upravený dům se
dvorem a hospodářskými budovami. Pod
popisným číslem 5 je znám jako Plzákův statek, i
když dlouhá léta zde rodina tohoto jména už
nežije. A hezký dojem, který tato stavba vzbuzuje
při pohledu zvenčí, je ještě znásoben, když někdy
nahlédnete otevřenými vraty na rozsáhlý dvůr.
Upravené cesty, trávníky, květiny i keře – můžete
mít dojem vzorně upraveného rodinného sídla. Ale
to je pravda pouze zčásti. Podstatné je to, že
v tomto objektu se nachází chemická výrobna, jejíž výrobky jsou známé po celé republice a
pronikají už i do zahraničí. Jestli si chemickou výrobu představujete jako špinavý, zakouřený,
páchnoucí objekt, tady najdete pravý opak. Extrémní čistota, pořádek, organizovaná práce –
to navozuje spíš dojem chemické laboratoře ve výzkumném ústavu.
Od roku 1992 zde působí rodinná firma Chemek, zpočátku specializovaná na
komplexní péči o nohy. Manželé Kratochvílovi, kterým firma patří, jsou z podnikatelského
hlediska asi ideální dvojicí pro tento druh činnosti. Ing. Kratochvíl je absolvent Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze a po letech působení v Akademii věd se rozhodl své nápady
realizovat v praktickém podnikání. Ideálně jeho chemicko-technologickou invenci doplňuje
jeho manželka, která je se svým právnickým vzděláním organizační a podnikatelskou duší
firmy.
Kosmetické přípravky, které firma vyrábí, lze zakoupit v řadě drogerií, lékáren i
v internetových obchodech. Pod obchodním označením Top Gold se vyrábí 21 přípravků od
deodorantů, přes desinfekční přípravky, balzámy, koupele, až po přípravky pro citlivou a
jemnou pokožku. Specialitou firmy je ve většině přípravků použití přírodních léčivých
prostředků rostlinného původu. Najdete zde arniku, měsíček lékařský, tea tree, kostival, olivu,
šalvěj a mnohé další, které se po staletí osvědčily v lidovém léčitelství, a které převzala i
současná medicína.
K desátému výročí svého vzniku rozšířila firma sortiment o 4 přípravky s obchodním
označením Top Derm, určené pro péči o citlivou a problémovou pokožku. Zvláštní přínos má
tento druh kosmetiky pro diabetiky, u nichž zvláště péče o nohy je velmi důležitá a jejíž
zanedbání může vést až k amputaci.
Nemusíte mít strach, že by se jednalo o nějaké nevyzkoušené experimentální
mastičkářství, které by mohlo přinášet rizika alergií, ekzémů a podobných kožních problémů.
Všechny výrobky jsou před uvedením na trh dermatologicky testovány, výroba získala
certifikáty jakosti a ocenění odborného kosmetického veletrhu.
Nepíšu tyto řádky jako reklamní agent, ale jako člověk, který vidí okolo sebe šikovné
a podnikavé lidi, kteří potvrzují rčení o zlatých českých ručičkách. Sám výrobky firmy

Chemek používám, ne snad z nějakého nesoudného patriotizmu, ale proto, že jsem je
vyzkoušel a doslova na vlastní kůži ověřil, že jsou opravdu účinné. Možná je prověříte i vy, až
se s nimi někde setkáte. Případně se cestou přes Sazenou zastavte ve výrobně u mostu,
vyberte, nakupte a vyzkoušejte.
Sazená, říjen 2009
Ing. Rudolf Votruba

ÚSPĚCH SPEEDWAY KLUBU MILETICE
Letošní plochodrážní sezónu úspěšně zakončil Speedway Klub Miletice, který zvítězil v
mezinárodním závodě dvojic v Memoriálu Antonína Vildeho 19. září ve Slaném.
O tento úspěch se zasloužil pár Martin Málek-Hynek Štichauer a navázal tak na prvenství
z minulého ročníku, kdy po boku M.Málka startoval polský jezdec Marcel Kajzer.
SK Miletice podporovaný společností PRO-TEC Deutschland startoval také 8. srpna v
Liberci ve finále MČR dvojic a obsadil místo deváté. Duo Mateusz Lampkowski-Kamil
Pulczynski z vedoucího týmu nejvyšší polské ligové soutěže Unibaxu Toruň nenavázalo na
skvělou pátou příčku dvojice Marcin Nowaczyk-Marcel Kajzer ze sezóny 2008, a to jen díky
tomu, že po chybě jednoho ze soupeřů měli oba naši jezdci pád a Marcin Lampkowski byl
s těžkým zraněním převezen do liberecké nemocnice, druhý jezdec dokončil sportovně zbývající
část mýtinku sám.
Nový plochodrážní subjekt Speedway Klub Miletice v AČR vznikl počátkem roku 2008 a
navázal na tříletou soukromou aktivitu Antonína Vildeho, který ve spolupráci s firmou
SOND PO z Kralup n/Vlt. nejprve s dvojicí Luboš Tomíček-Marian Jirout obsadil třetí místo v
Memoriálu Antonína Vildeho 17.9. 2005 ve Slaném, v sezóně 2006 pár Věroslav Kollert-Filip
Šitera vybojoval čtvrté místo ve finále MČR dvojic (5.7.06 Slaný) a konečně duo Adrian
Szewczykowski-Pawel Zmarzlik obsadilo 29.7.2007 sedmou příčku ve finále MČR dvojic v
Divišově. To vše pod hlavičkou SOND PO Speedway Miletice.
Později se k A. Vildemu připojil p.Václav Šrámek (oba dva jsou plochodrážní veřejnosti
známi z působení v AK Slaný) a postupně realizovali vznik nového klubu, jehož dalšími členy
jsou Tomáš Vilde, avonik pražského ČSA, slečna Veronika Stinková, studentka vysoké školy
pedagogické v Ústí n./L. a Michal Jonák, technik reklamní agentury Moris.
Díky pochopení sponzorů, a to zejména, společnosti PRO-TEC zastoupené p. Jiřím Beránkem,
OÚ Černuc, Elektro Šrámek Slaný, OMA Mělník, Autoškola Trnka Loucká, Autoservis DulákBrindzej, Antonín Koukolíček Dolín, Dvůr Hobšovice, Makas Vojkovice, Rimini Mladá Boleslav
a dalším, se daří zabezpečit jak sportovní činnost, ale i pokrýt finanční náklady účastníků
Memoriálu A.Vildeho pořádaného Autoklubem Slaný.
Za Speedway Klub MILETICE v AČR Antonín Vilde

Seznamovací výlet 1. ročníku SOŠ
Ve čtvrtek 1. října jsme se po vyučování vypravili autobusem na seznamovací výlet do
Loučně u Nymburka. Jeli jsme skoro celá třída a s námi dvě paní učitelky – třídní uč. M.
Kuptíková a zástupkyně H. Hronková. Všichni jsme se těšili jako malé děti!
V Loučni jsme byli ubytováni nad restaurací U Otomanských a hned po vybalení věcí z tašek
nás čekal první úkol – po skupinkách jsme zjišťovali, proč se toto městečko jmenuje zrovna
Loučeň. Zjistili jsme, že buď díky myslivcům, kteří sem jezdili lovit divokou zvěř a místu se
říkalo Lovčeň, anebo kvůli loučícím se vojákům před odchodem do bitvy na Bílé Hoře.
Po této pátrací akci (navštívili jsme snad všechny místní domky, úřad, obchod, kino....) jsme
se vydali na výlet do Jabkenic, kde dříve pobýval i Bedřich Smetana. Po cestě jsme hráli
různé hry a moc nás to bavilo! Narazili jsme také na různé zajímavosti – třeba na, bohužel,
vyschlou studánku Boží Voda, kde se prý lidé modlívali za odvrácení hladu, moru nebo války.
Hodně se nám líbila úplně náhodná návštěva Hájenky, kde nás její majitel provedl a ukázal
nám nádhernou zahradu kolem.
V Jabkenicích nám přišla vhod hospůdka, kde jsme se ohřáli a posilnili na zpáteční cestu,
protože počasí se trochu zhoršilo, začal foukat vítr a slabě pršet. Nakonec jsme, dost utahaní,
dorazili zpátky do Loučně, navečeřeli se a večer ještě společně hráli pantomimu a další hry.
Druhý den jsme po snídani šli na prohlídku jen pár metrů vzdáleného zámku Loučeň.
Dozvěděli jsme se spoustu informací (ani si je všechny už nepamatuji..), ale prohlídka byla
zajímavá. Dokonce jsme si mohli posedět u slavnostně prostřeného stolu nebo si zahrát na
klavír paní kněžny. A víte, že komorník pana knížete mu žehlil noviny a bankovky?
Odpoledne jsme se opět vydali na zámek, ale do parku, kde je obrovské Labyrintárium. Bylo
to dokonalé, každý labyrint byl jiný, užívali jsme si je a bloudili ostošest a vydrželi tam skoro
do večera. A večer jsme zase hráli jiné hry, probírali nějaké třídní záležitosti a trochu zpívali a
hráli na kytaru.
A byl tu poslední den – poslední procházka a hra a nakonec vytvoření vlastního labyrintu z
kaštanů. Myslím, že se nám velice povedl!
Byl to skvělý seznamovák a většině z nás se vůbec nechtělo domů....
Kristýna Jirásková, 1. ročník

POZOR!

POZOR!

POZOR!

Prosíme všechny občany Velvar, kteří by mohli poskytnout jakékoli informace nebo materiály
( fotografie, obrázka, knihy...) o budově nynější Střední odborné školy ( budova naproti
COOP). V polovině prosince se chystáme uspořádat výstavu o historii školy a budeme rádi za
každou pomoc!!
Prosíme, zavolejte na číslo 315 761 299 nebo nás přímo navštivte v dopoledních hodinách.
Děkujeme, studenti 4. ročníku

BLEŠÁK
Máte doma věci, které vám zbytečně zabírají místo?
Máme řešení!!
Střední odborná škola Velvary bude v prosinci pořádat „bleší trh“, jehož výtěžek poputuje na
dobročinné účely. Pokud máte zájem podpořit tuto akci, kontaktujte nás nebo věci přímo
přineste v dopoledních hodinách do školy.
Studenti 4. ročníku

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

Program Kina Vltava Kralupy – Listopad 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, , http://www.kass.kralupy.cz/
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101
1. – 4.
20:00
2BOBULE. ČR, 93 min., 90,-Kč
ne-st
2Bobule volné pokračování úspěšné filmové komedie Bobule
5. – 8.
20:00
PROTEKTOR. ČR, 100 min., 12, 90,-Kč
čt-ne
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu
dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama
soukromé. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o
život v temných časech Protektorátu.
9.
20:00
DŮM K POVĚŠENÍ – Filmový klub Vltava
po
Dom za vesanje, Jugoslávie, 136 min., 15, T, 70/55,-Kč – pro členy
FK Vltava
10. – 11.
20:00
ČÍSLO 9. USA, 79 min., 12, T, 80,-Kč
út-st
Lidé jsou pryč. V troskách starého světa přežívají jenom podivní
hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí
Devítka, která je možná předurčena vše změnit… Jedinečný a
vizuálně okouzlující dystopický animovaný epos pro dospělé.
12.
čt
Z technických důvodů kino nehraje
13. – 14.
pá-so

17:30

20:00
15.
ne

16 – 17.
po-út

18.
st

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE.
Cloudy With a Chance of Meatballs, USA, 90 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
Animovaný film, inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou, přivádí
diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo!
2Bobule. ČR, 93 min., 90,-Kč

15:00

Kinečko pro nejmenší
Míček Flíček. ČR, 65 min., 25,-Kč
Krtek a zelená hvězda 7´, Jabloňová panna 14´, O poctivém Matějovi
12´, Čarovné schody 15´, Míček Flíček 17´

17:30

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

20:00

2BOBULE.

17:30

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE.

20:00

NÁHRADNÍCI. Surrogates, USA, 88 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Bruce Willis v akčním scifi thrilleru.

15:00

20:00

Kino senior
JMÉNEM KRÁLE. ČR, 77 min., ŠÚ, 40,-Kč
Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému
vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit dva
znesvářené rody, odjíždí Oldřich z Chlumu… Historický detektivní
příběh s plejádou známých herců.
NÁHRADNÍCI

19.
čt

20:00

LOUISE-MICHEL – Filmový klub Vltava Fr., 94 min., 15, T,
80/65,-Kč – pro členy FK Vltava

20 - 21.
pá-so
22.
ne

20:00

COCO CHANEL. Coco avant Chanel, Fr. 105 min.,ŠÚ,12,T,80-Kč
Biografický film o nejvýznamnější módní návrhářce všech dob.
Kinečko pro nejmenší
VÁNOČNÍ PÁSMO II. ČR, 60 min., 25,-Kč
Vánoční stromeček 7´, Veselé vánoce aneb … 10´, Jak postavit
sněhuláka 8´, Jak Mikeš zachránil Bobeše 6´, Lyšajův sen 6´, Koleda,
Ondra a sněžný drak 7´, Krtek a telefon 7´
ADMIRÁL. Admiral, Rusko, 124 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Jeden z nejlepších ruských válečných velkofilmů otevírá ne příliš
oslavovanou kapitolu rusých dějin – boj Rudé armády proti
bělogvardějcům.
ADMIRÁL

15:00

20:00

23.
po
24. – 25.
út-st

20:00

26.
čt

17:00

20:00

20:00
27. – 28.
pá-so

29.
ne

17:30

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ. Ugly truth, USA, 96 min ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Chytrá a sexy komedie o mužích, ženách a obrovské propasti, která
odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné
pohlaví svádět….
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI. ČR, 109 min., ŠÚ, 80,-Kč
Dobrodružný film pro celou rodinu. Parta malých dětí je nucena
obhájit čest a pravdu svého tatínka proti podlému Albrechtu
z Krvenos.
NA SEVER – Filmový klub Vltava
Nord, Norsko, 78 min, ŠÚ, T, 80/60,-Kč pro členy FK Vltava
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

20:00

2012. USA/Kan., 125 min., ŠÚ, T, 90,-Kč
Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha
lidí tedy i rokem konce světa. Hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět
doopravdy čeká.
Největší akční trikový film (kromě filmu Avatar 3D) této zimy!!!!!!

17:30

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI. Filmová projekce s doprovodným programem

20:00
20:00

2012. USA/Kan., 125 min., ŠÚ, T, 90,-Kč
2012. USA/Kan., 125 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

30.11. – 2.12.
po-st
Vysvětlivky:
15
nevhodné mládeži do 15 let
12
nevhodné mládeži do 12 let
T
české titulky
D
dabing
ŠÚ
širokoúhlý film
PŘIPRAVUJEME NA prosinec 2009: FK Vltava – Na chvíli svobodní + Ať vejde ten pravý, 3
sezóny v pekle, Stmíváni 2, Vánoční koleda 3D, Avatar 3D, Můj život v ruinách………
Změna programu vyhrazena.

PROGRAM KD VLTAVA na měsíc LISTOPAD 2009
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 315 727 827, fax 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz , www.kass.kralupy.cz
__________________________________________________________________________
čtvrtek 5. v 17.00 – malý sál VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉ SKUPINY „J“
Vystavují: J. Bláha, A. Bláhová, J. Fíla, J. Franta, M. Endrle, S. Landa,
E. Linksfeilerová, J. Knížák, K. Králík, D. Kyselová, J. Maršálek, J. Pömerl, F. Saifrt,
J. Šrajer, M. Trchová, T. Vosolsobě
Host: Martin Frind
Hudební vystoupení : Martina Trchová – kytara, zpěv
Výstava je otevřena pondělí – pátek v pracovní době KaSS na požádání, v sobotu a v neděli
od 14 do 17 hodin a při všech akcích KD Vltava, končí ve středu 18.11.
pátek 6.11. ve 20.00
KONCERT PLZEŇSKÉ SKA SKUPINY TLESKAČ A SKUPINY TIMUDEJ
Vstupné: předprodej 160,- / na místě 190,sobota 7.11. v 15.00
3. představení cyklu Z pohádky do pohádky KUBOVO ŠTĚSTÍ
Pohádku pro děti i rodiče zahrají členové divadelního souboru Máj Praha.
Děti získají další razítko do skládačky. Vstupné : 50,- Kč
čtvrtek 12. v 19.30 KONCERT SKUPINY JAVORY
Hana a Petr Ulrychovi. Písničkách, které vezmou za srdce snad každého posluchače.
Vstupné: 290,- Kč
sobota 14. ve 20.00
„Divadelní festival Tyjátjátra“ MALOMEŠTIAKOVA SVATBA
Účinkuje Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI,o.z. Prievidza (SK) Vstupné: 50,- Kč
středa 18. v 19.30 KONCERT JAROSLAVA HUTKY
Svobodné myšlení a kvalita – to je písničkář Jaroslav Hutka, na jehož koncert vás srdečně
zveme. Čekají Vás nejen jeho známé písničky, ale i zajímavé popovídání. Vstupné: 120,- Kč
pátek 20. ve 20.00 VYPSANÁ FIXA A LETY MIMO rockový koncert Vstupné: 160,-/ na
místě 190,- Kč
sobota 21. od 20.00 PLES MĚSTA
úterý 24.11. v 19.30 PRAHA STOVĚŽATÁ - uvádí Studio Ypsilon Praha
Inscenace je určitým sledem podstatných událostí, které se během posledních staletí odehrály
na území našeho hlavního města, počínaje prvními Přemyslovci až po nejžhavější současnost.
Hrají: Jiří Lábus, Jana Synková, Marek Eben, Jaroslava Kretchmerová, Petr Vacek,
Martin Dejdar, Jiří Jiráň, Jiří Schmitzer, Markéta Plánková a další
Nenechte si ujít! Vstupné 280,-, důchodci a studenti 190,- Kč
středa 25.11. v 19.30 TANČÍRNA
Vstupné: 60,-/ pár 100,- Kč

čtvrtek 26. v 19.30 Cyklus koncertů klasické hudby Musica viva
JAN ŠKRDLÍK – violoncello ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ – klavír
L. Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír
C.Debussy: Sonáta pro violoncello a klavír - s paralelně promítaným němým filmem podle
předlohy samotného Debussyho
S. Prokofjev: Sonáta C dur pro violoncello a klavír, op.119
Vstupné: 150,- Kč
sobota 28. 11. v 15.00
4. představení cyklu Z pohádky do pohádky BUDULÍNEK MANDELINKA
Pohádka na motivy Josefa Lady je plná písniček, pobaví vás a naučí, že jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá a že doma je zkrátka nejlépe. Hrají herci divadelní agentury BUM Praha.
Vstupné: 50,- Kč
pondělí 30.11. v 18.00 - malý sál EXPEDICE VIENTO BLANCO
Poutavé vyprávění a úžasné snímky členů expedice Martiny Křenové a Františka Červinky
které se týká přechodu a výstupu na nejvyšší vrcholy And v sedmi státech Jižní Ameriky.
Vstupné : 50,- Kč
úterý 1.12. v 18.00 vernisáž vánoční výstavy S NITÍ ČTYŘIKRÁT JINAK
Romana Kdýrová – paličkovaná krajka – obrazy, Vladislava Žižkovská – paličkovaná
krajka – obrazy, Gabriela Junášková – paličkovaná krajka – obrazy a šperky, Marta
Kouřilová – vytkávané obrazy
V sobotu 5. a 12. – ukázky paličkování a prodej výrobků.
Výstava je otevřena v pracovní době KaSS pondělí – pátek na požádání, v sobotu a v neděli
od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní. Končí ve čtvrtek 17. prosince.
středa 2. 12. v 19.30 VÁNOČNÍ KONCERT JANKA LEDECKÉHO
S ROCKOVÝM ZÁKLADEM A NOSTITZ QUARTET
Vstupné: 340,- Kč
čtvrtek 3.12. v 19.30 RANGERS BAND S JAROSLAVEM SAMSENEM LENKEM
Stolová úprava. Vstupné: 180,- Kč
Dále připravujeme v prosinci:
4. Dětská mikulášská show s hostem Michalem Nesvadbou v 16.30
5. Bluegass advent
11. Radůza – koncert
12. Z pohádky do pohádky – Pohádka o vánocích v 10.00!
12. Ochutnávka s cimbálovou od 15.00
16. Vánoční koncert KODK
19. Vánoční ples KaSS
21. České nebe – Divadlo Járy Cimrmana
******************************

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ 21. listopadu 2009

Z historie Velvar: Chudobince ve Velvarech – vzpomíná Josef Dryák
Ve Velvarech byly za první republiky dva chudobince. Oba byly u hřbitova za Pražskou
branou. První zvaný „Špitál“ byl u vrat na hřbitov. Bylo tam několik místností, a tam bydleli
nemajetní lidé z Velvar.
Vzadu za velkou místností bydlel se ženou Franta Hanuš, který chodil s flašinetem a celý se
třásl. Často měl na hlavě rakouskou vojenskou čepici.
Vedle bydlel Franta Šedivý, kterého občas zachvátila padoucnice. Mnohokrát ležel u stodol
proti rybníčku.
Po něm tam bydlel Franta Pachman, člen evangelické církve, který prodával zeleninu.
Ve velké místnosti bydlelo několik rodin pohromadě. Byla tam stará paní Matoušková, bednář
Plundr s rodinou. Plundr měl dvě dcery a syna Pepíka, který s námi hrál fotbal u stodol. Říkali
jsme mu Punduj.
Dále tam bydlela Hedva Vinšová, která měla syna Jardu, který se vyučil holičem u pana
Pecheka a Jirku, kterému říkala Jirásku. Později měla ještě dceru. Jarda s námi hrál též fotbal,
ale měl na starost malého Jiráska, kterého vozil na sesličce. Jejich máti chodila pracovat do
statku k panu Schulmanovi.
Ještě tam bydleli Stoklasovi, kteří měli tři dcery. Později se přestěhovali do vlastního domu
v Malovarské ulici.
Vedle chodby bydlela rodina Matouškova. Pan Matoušek špatně viděl. Měl gramofon, stával
za branou u rybníčka a tam vyhrával, když chodili lidé na hřbitov. Měli dva syny a dvě dcery.
Starší Mirek se vyučil holičem a mladší byl Josef, který kulhal. Lis na slámu mu přejel nohu.
Budova bývalého „Špitálu“ stojí dodnes. Po celkové rekonstrukci zde vznikly městské byty.
Druhý chudobinec, který byl na konci hřbitova, byla bývalá kovárna. V té kovárně bydlela
početná rodina Adamcova. Měli dceru, syny Gustava, Zdeňka a vnučku Věru. Gustav
pracoval v Cukrovaru a se Zdeňkem jsme pásli husy a pálili čarodějnice.
V budově vedle kovárny bydlel pan Bohdalecký. Vedle něj dole v přízemí byl pan Barášek,
kterým rodiče strašili zlobivé děti. „Zavolám na Tebe Baráška a on tě dá do pytle.“
Ještě tam bydleli manželé, kteří rozváželi na káře uhlí, které prodával pan Maxa Hofman.
Tento chudobinec byl někdy v šedesátých letech zrušen a srovnán se zemí.
Stodoly, které stály proti bývalé Synagoze jsou dávno zbořené. Dnes tam jsou krásné vilky. Ze
stodol zbývají pouze dvě. První za Pražskou branou byla pana Krauze, který měl obchod
s obilím. Druhou, která je u hřbitova, vlastnil pan Šturma.
********************************

Zveme Vás na
„VEČER PŘI SVÍČCE“
Dne 27.11. 2009 od 20 hodin
V RESTAURACI PARIS.
K poslechu i tanci hraje p. Výstup.
Objednávky na tel. č. 721 551 183 nebo osobně v restauraci.

