Vybráno z jednání rady města
23. 7. 2008
•Dne

22. 7. 2008 proběhlo zasedání hodnotící komise na výběr dodavatele v rámci zakázky
malého rozsahu „Město Velvary - Zateplení a výměna oken MŠ“. Do výběrového řízení se
přihlásily dvě společnosti, hodnotící komise doporučila radě přidělit tuto zakázku společnosti
DELTA FINAL s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rada rozhodla o
přidělení této zakázky v souladu s doporučením hodnotící komise.
30. 7. 2008
•Odbor

správy majetku předložil radě návrh na zvýšení nájemného v městských bytech
od 1. 1. 2009 dle zákona č. 107/2006 Sb. Rada s návrhem vyslovila souhlas.
•Rada

schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
•Starostka

informovala radu o schůzce k projektu Zateplení a výměna oken MŠ, která se konala
dne 28. 7. 2008 a které se zúčastnili zástupci dodavatele, technického dozoru, mateřské školy a
města. Předmětem schůzky bylo projednání harmonogramu prací.
13. 8. 2008
•Odbor

správy majetku předložil radě návrh záměru města - prodej pozemku parc. č. 253/17 v k.
ú. Velvary. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje tohoto pozemku a
stanovila kupní cenu Kč 300,--/m2. Rada doporučila při výběru zájemců dát přednost vlastníkům
bytů v domě čp. 500 ve Velvarech, protože v současné době pozemek využívají jako zahrádky.
•Odbor

správy majetku ve spolupráci s Městským muzeem ve Velvarech předložil nabídku na
zhotovení podlahové dlažby v průjezdu budovy muzea v čp. 109. V návrhu rozpočtu města na
rok 2008 byla na opravu vyčleněna částka 160 tis. Kč, náklady na opravu průjezdu jsou však o
50 tis. Kč vyšší. Rada doporučila zastupitelstvu schválit v rámci rozpočtového opatření zvýšení
částky na tuto akci o 50 tis. Kč. Rada souhlasila s tím, aby zakázku provedla firma Petr Kožený
s. r. o., Brandýsek.
•Rada

se zabývala návrhem Sboru dobrovolných hasičů na podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova na obnovu hasičského dopravního vozidla pro činnost JSDH Velvary. Bylo
však zjištěno, že v tomto programu nelze žádat o dotaci na pořízení motorových vozidel. Rada
navrhla, aby SDH připravil podklady pro žádost na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice.
•Starostka

předložila radě 7 návrhů vlajky Města Velvary. Rada se shodla na tom, že bude
vhodné předložit návrhy vlajky k veřejné diskuzi a uspořádat anketu. Výsledek ankety bude
vyhodnocen radou tak, aby návrh vlajky mohl být projednán na veřejném zasedání
zastupitelstva v prosinci 2008.
•Při

probíhající rekonstrukci památníku padlým bylo z dobové fotografie zjištěno, že
na původním památníku byl železný kříž, o němž se při přípravě rekonstrukce nevědělo, a proto
nebyl zahrnut do nabídkové ceny. Starostka požádala restaurátora p. Kytku o cenový návrh na
zhotovení repliky kříže a jeho osazení do žulové hlavice. Rada projednala cenový návrh a s
realizací vyslovila souhlas. V této souvislosti starostka informovala radu o tom, že při zahájení
rekonstrukčních prací vandalové vytrhali připravené armovací železo a poházeli je po okolí.

•Město

obdrželo ze Státního fondu životního prostředí informaci o tom, že žádost o dotaci
na dostavbu kanalizace ve Velvarech (Malovarská, Nové Uhy, Ješín, Velká Bučina) nebyla
akceptována. Podle sdělení pracovníků fondu bylo překážkou poskytnutí dotace to, že Nové
Uhy, Velká Bučina a Ješín nejsou součástí aglomerace Velvary. V „aglomeraci“ dle podmínek
EU nesmí být vzdálenost mezi zástavbou větší než 200 m. Nová výzva z Operačního programu
životní prostředí se očekává v říjnu – listopadu 2008.
•Starostka

informovala radu o tom, že na výstavbu vodovodu v místních částech Ješín a Velká
Bučina byla přiznána Ministerstvem zemědělství dotace ve výši 50 % výdajů na stavební a
technologickou část výstavby vodovodních řadů (nikoliv vodovodních přípojek). Dne 3. 9. 2008
bude zahájena výstavba na Velké Bučině. Náklady na stavební a technologickou část
vodovodních řadů jsou 15,525 mil. Kč, z toho 7,762 mil. je dotace z Min. zemědělství a 7,763
mil. bude financováno z rozpočtu města. V této ceně nejsou zahrnuty přípojky, které nejsou
uznatelným výdajem. Z rozpočtu města jsou dále financovány i další položky, které nejsou
uznatelnými výdaji (projekt, technický dozor, věcná břemena, zábor pozemků atd.). Rada
stanovila příspěvek na výstavbu vodovodu v místních částech Ješín a Velká Bučina ve výši Kč
18 000,-- na 1 vodovodní přípojku. V odůvodněných případech na písemnou žádost občanů
rada umožní úhradu ve splátkách. Rada stanovila, že po dobu záruky nebude umožněno
individuální budování vodovodních přípojek ke stávajícím nemovitostem.
•Dobrovolný

svazek obcí Přemyslovské střední Čechy zastoupený RNDr. Hukem požádal město
o souhlas s realizací cyklostezky, která je součástí tzv. Velkého přemyslovského okruhu. Rada
doporučila zastupitelstvu vyslovit souhlas s realizací tohoto díla.
•V

roce 1998 došlo k dohodě mezi městy Velvary a Kralupy nad Vltavou o zapůjčování obrazů
kralupského rodáka Jiřího Karse. Obrazy jsou nyní ve vlastnictví města Velvary jako součást
sbírky Městského muzea Velvary. Městské muzeum Kralupy nad Vltavou vystavuje vždy část
obrazové kolekce. K obměně takto vystavovaného souboru dochází cca po dvou letech. Rada
schválila zapůjčení další kolekce obrazů Jiřího Karse kralupskému muzeu.
•Dr.

Pömerl, pracovník Městského muzea Velvary, upozornil starostku, že se ze dvou
(z celkových 6) legionářských pomníků na hřbitově ztratil bronzový reliéf. Vyjádřil obavu, že se
postupně ztratí všechny reliéfy a že by bylo třeba nechat zhotovit jiné. Starostka kontaktovala
restaurátora, který pro Památník Terezín zhotovuje reliéfy z pryskyřice náhradou za odcizené
kovové, a požádala jej o zhotovení reliéfů.
10. 9. 2008
•Rada

projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2008 a doporučila zastupitelstvu uvedený
návrh schválit.
•Na

základě požadavku ZŠ Velvary předložil odbor správy majetku návrh bezúplatně převést
nepotřebný, zastaralý, ale funkční počítač Základní škole Velvary pro potřeby žáků 1. třídy.
Rada doporučila zastupitelstvu tento bezúplatný převod schválit.
•Starostka

informovala radu o záměru města Slaný na realizaci cyklostezky Slaný –
Nelahozeves, která má vést přes Velkou Bučinu. K tomuto záměru potřebuje město Slaný získat
souhlas s realizací uvedené akce na pozemcích města Velvary. Rada doporučila zastupitelstvu
vydat souhlas s uvedeným záměrem.
•Starostka

informovala radu o jednání na Úřadu regionální rady Středočeského kraje ohledně
projektu Kulturně sportovního centra. Projekt v rámci 9. výzvy Regionálního operačního
programu nebyl podpořen. Na jaře roku 2009 se očekává další výzva k podání žádostí o dotace.

•Starostka

informovala radu o vyhlášené výzvě z Regionálního operačního programu
na rekonstrukce a modernizace základních škol. Ve výzvě je alokováno cca 90 mil. Kč.
Dne 11. 9. 2008 se uskuteční návštěva základní školy za účasti vedení školy a města,
pracovníků městského úřadu a projektanta. Výše dotace v rámci uvedené výzvy je 92,5 %
z uznatelných výdajů. Rada vzala na vědomí informace o vyhlášené výzvě a souhlasila
s přípravou žádosti o dotaci.
24. 9. 2008
•Ředitel

Galerie výtvarného umění v Ostravě požádal o zapůjčení dvou obrazů malíře Jiřího
Karse k prezentaci na výstavě Sváry zření (Fasety modernity na přelomu 19. a 20. století) 1890
- 1918. Rada zapůjčení obrazů schválila.
•Sbor

dobrovolných hasičů připravil žádost o dotaci na projekt „Modernizace objektu hasičské
zbrojnice čp. 270 ve Velvarech“ v rámci Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy
(Program LEADER+). V tomto projektu se navrhují takové stavební úpravy, které jsou potřebné
k zabezpečení činnosti dobrovolné hasičské jednotky a zajištění její akceschopnosti jako
výjezdové jednotky. Stavební úpravy budou zahrnovat výměnu 5 výjezdových vrat a 19 oken,
opravu vstupního schodiště budovy a výměnu zařizovacích předmětů sociálního zařízení.
Celkové uznatelné výdaje se předpokládají ve výši cca 830 tis. Kč, podíl města by v případě
úspěchu činil 10 % z této částky. Rada podání žádosti schválila.
•Po

vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 198 (prostory uvolněné Úřadem
práce) se přihlásil jediný zájemce, a to p. Jiří Webinger. Rada jeho žádost o pronájem schválila.
•Radě

byla předložena žádost o.s. Natvrdlí o zapůjčení prostor areálu Malovarského rybníka za
účelem uspořádání 4. ročníku Velvarských her dne 28. 10. 2008. Rada uvedenou žádost
schválila.
•Rada

udělila výjimku v počtu dětí zapsaných do Mateřské školy Velvary v souladu s právními
předpisy tak, že v mateřské škole bude zapsáno nejvýše 112 dětí.
•Starostka

informovala radu o tom, že byla schválena částka 1,1 mld. Kč na realizaci přeložky
silnice I/16 Slaný – Velvary (začátek stavby je plánován na podzim 2009, stavba bude rozdělena
do 2 úseků – Slaný – Vítov a Vítov – Velvary). V letošním roce je uvolněno 20 mil. Kč na
výkup pozemků. Do konce roku 2011 by měla být přeložka silnice hotova.
•Starostka

informovala radu o převzetí
zrestaurovaného pomníku padlým (u silnice
k Radoviči) od restaurátora Pavla Kytky. Základní škola K. Krohna požádala o patronát nad
uvedeným místem, osázení bude provedeno dle návrhu paní Lenky Bernáškové.
7. 10. 2008
•Rada

schválila splátkové kalendáře občanům, kteří ze závažných důvodů požádali o možnost
splácet finanční příspěvek na výstavbu vodovodu.
•Rada

vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007 – 2008, kterou
předložil ředitel Základní umělecké školy Velvary.
•Zájmové

sdružení Marrimeck Club Praha požádal o zapůjčení Malovarského rybníka
k uspořádání show pro veřejnost – pouštění modelů lodí na hladině rybníka - na sobotu
18. 10. 2008. Rada se zapůjčením rybníka vyslovila souhlas.

•Starostka

informovala radu o vyhlášení dotačních titulů (Fond sportu a volného času, Fond
kultury a Fond obnovy památek Středočeského kraje a Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury) pro rok 2009. Rada
vyslovila souhlas s podáním žádostí o dotaci z těchto titulů.
22. 10. 2008
•Radě

byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek
Středočeského kraje na rok 2009 na výměnu oken v budově čp. 527, ul. K. Krohna (synagoga).
Celkové náklady činí 177 tis. Kč, město žádá o dotaci 141 tis. Kč (80 %). Rada podání žádosti o
poskytnutí dotace schválila.
•Zastupitelstvo

města schválilo dne 17. 9. 2008 záměr prodeje pozemku – parc. č. 253/17 k.ú.
Velvary o rozloze 218 m2 za cenu Kč 300,--/m2. Záměr byl zákonnou dobu vyvěšen na úřední
desce města, byl vyvěšen i v domě čp. 500. Ve stanovené lhůtě se žádný zájemce nepřihlásil.
Rada vzala tuto informaci na vědomí a uložila odboru správy majetku uzavřít nájemní smlouvu
s uživatelem uvedeného pozemku za standardních podmínek.
•Odbor

správy majetku předložil žádost o odprodej části městského pozemku parc. č. 1898
v k.ú. Velvary. Rada nedoporučila zastupitelstvu prodej schválit, jedná se o cestu užívanou
veřejností.
•Rada

schválila smlouvu o dílo se společností Finanční poradenství, s. r. o., na vypracování a
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast
podpory 3.3. Rozvoj venkova, na rekonstrukci budovy základní školy.
•Starostka

informovala radu o skutečnosti, že dosud bylo z půdního prostoru radnice odvezeno 5
kontejnerů tašek, které zde byly při rekonstrukci střechy v minulých letech ponechány. Po
vyklizení půdy bude pozván statik, aby posoudil stav stropních konstrukcí a konstrukce krovu.
•Starostka

informovala radu o tom, že požádala odbor životního prostředí Krajského úřadu
Středočeského kraje o změnu hranice aglomerace města Velvary v Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací kraje tak, aby do aglomerace města Velvary náležela také část Nové Uhy. Na této
změně je závislé podání žádostí o dotaci na stavbu kanalizace v této části.
Ve Velvarech dne 24. 10. 2008

Ing. Jitka Linhartová

Anketa – vlajka města
Vážení občané,
v průběhu krajských a senátních voleb v říjnu tohoto roku jste měli možnost vyjádřit se formou
ankety k návrhu vlajky města Velvary.
Vy, kteří jste dosud nehlasovali, máte ještě možnost prohlédnout si vystavené návrhy na Městském
úřadu ve Velvarech a vhozením vyplněného anketního lístku se do hlasování zapojit. Na anketním
lístku je třeba kromě čísla návrhu, který se Vám nejvíce líbí, vyplnit i Vaše jméno a adresu,
abychom mohli zkontrolovat, zda každý občan Velvar hlasoval pouze jednou. K anketním lístkům
bez těchto údajů nebude přihlíženo. Vy, kteří dáváte přednost elektronické komunikaci, můžete svůj
názor vyjádřit i e-mailem, ovšem opět s uvedením svého jména a adresy.
Anketa bude uzavřena dne 30. listopadu 2008, o výsledné podobě vlajky města rozhodne
zastupitelstvo na prosincovém veřejném zasedání. O schváleném návrhu Vás budeme informovat.
Ve Velvarech dne 24. října 2008

Ing. Jitka Linhartová

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

Legionářské pomníky
Vážení občané,
před časem mě upozornil Dr. Pömerl, pracovník našeho městského muzea, že ze dvou
legionářských pomníků na hřbitově ve Velvarech se ztratily bronzové reliéfy. Vyjádřil obavu, že
zloději kovů, kteří se neštítí ničeho, příležitostně odcizí i zbývající 4 reliéfy. Nechali jsme ihned
jeden sejmout, abychom měli vzor pro zhotovení náhradních reliéfů.
Oslovila jsem pana Oldřicha Hejtmánka, sochaře a restaurátora z Prahy, s prosbou o zhotovení
odlitků z pryskyřice. Pan Hejtmánek, který je velmi vytížen (v současné době pracuje na sádrovém
modelu sochy dřívějšího prezidenta USA Woodrow Wilsona v nadživotní velikosti a zároveň
zhotovuje více než 800 nápisů na pomníčcích v Památníku Terezín), nám vyšel vstříc a odlitky pro
nás zhotovil ihned a zcela zdarma! Reliéfy jsou již na svém místě a my můžeme důstojně
vzpomenout 90. výročí vzniku samostatného československého státu.
Dovolte mi, abych i touto cestou vyjádřila panu Hejtmánkovi náš dík a popřála mu pevné zdraví a
hodně tvůrčích sil.
Ve Velvarech dne 27. října 2008

Ing. Jitka Linhartová

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Obec: Velvary
Okrsky

Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast
platných
obálky
hlasy
celkem zpr. v % seznamu obálky
v%
hlasů
4
4 100.00 2 400
1 019
42.46
1 011
938
92.78
Platné
Strana
Předn.
hlasy
hlasy
číslo
název
celkem v %
1
Komunistická str.Čech a Moravy
130
13.85 X
5
STŘEDOČEŠI
5
0.53
X
9
"Nezáv.starostové pro kraj"
189
20.14 X
18 Strana zelených
7
0.74
X
27 Národní strana
4
0.42
X
28 Nejen hasiči a živn.pro kraj
5
0.53
X
32 Strana zdravého rozumu
5
0.53
X
Platné
Strana
Předn.
hlasy
hlasy
číslo
název
celkem v %
35 Koalice pro Středočeský kraj
9
0.95
X
37 SDŽ-Strana důstojného života
7
0.74
X
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
2
0.21
X
47 Občanská demokratická strana
224
23.88 X
48 Česká str.sociálně demokrat.
336
35.82 X
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
10
1.06
X
54 Konzervativní koalice
5
0.53
X
Zdroj: © Český statistický úřad, 2008

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané
dne 17.10. - 18.10.2008
Výsledky hlasování
Obvod: 30 - Kladno
Obec: Velvary
Okrsky
Voliči
počet zprac. v % v seznamu
1. kolo 4
4
100.00 2 400
2. kolo 4
4
100.00 2 403

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
985
41.04
970
856
88.25
649
27.01
649
647
99.69

Výsledky hlasování
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
1
Joukl Zdeněk Ing.
2
Vrtilka Luboš Ing.
+3 Jiránek Dan Ing.
*4 Dienstbier Jiří
5
Levý Zdeněk
6
Bernardová Pavla
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Počty hlasů
% hlasů
Navrhující Politická
strana
příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2.
kolo
DOHODA30 KAN
BEZPP
14
X
1.63
X
NEZ/DEM
NEZ/DEM BEZPP
42
X
4.90
X
ODS
ODS
ODS
247
255
28.85 39.41
ČSSD
ČSSD
BEZPP
351
392
41.00 60.58
KSČM
KSČM
KSČM
154
X
17.99 X
SDŽ
SDŽ
SDŽ
48
X
5.60
X
Volební
strana

Zdroj: © Český statistický úřad, 2008

Mateřská škola Velvary
V pondělí 6. října 2008 jsme k naší radosti přivítaly nové školáčky ve všech odděleních
mateřské školy. Ve všech třídách ve školním roce 2008-2009 nastoupí plný počet
možných zapsaných dětí, v celé MŠ je jich tedy 112.
Rekonstrukce, kterou si budova MŠ určitě zaslouží, začala v září 2008 a je rozdělena do
dvou etap.
V letošním roce již proběhla výměna oken a dveří a současně se buduje nová střecha. Na
jaře bude zateplen plášť budovy a celý dům dostane krásnou fasádu.
Školní rok 2008-2009 bude tedy ve znamení budování a přestavby. To sice naruší provoz
na školní zahradě, ale v žádném případě ne průběh výchovně vzdělávacích činností. To,
že školní rok u nás začal naplno až 6. října, se budeme snažit dětem vynahradit pestrým
programem.
Chtěla bych poděkovat všem, kterých se rekonstrukce dotýká. V první řadě zřizovateli,
Městu Velvary, který zajistil čerpání dotace. Kdo má s žádostmi o dotace zkušenosti ví, že
to je nelehký úkol.
Dále také rodičům, kteří pochopili situaci a prodloužili dětem o 1 měsíc prázdniny. Vím, že
to nebyly jen maminky na mateřské dovolené, ale, že byly zapojeny i babičky a všichni
blízcí. V neposlední řadě patří mé poděkování všem pracovnicím MŠ, které zdolávaly
přípravy a úklid, abychom mohly přivítat děti v čistém a bezpečném prostředí.
Za MŠ : Bc. Maria Koscová, ředitelka

*******************************************
Pozvánky – listopad 2008
8.11.
9.11.
9.12.
30.11.

Vernisáž prodejní výstavy obrazů Zdeňka Černého
Loutkové divadlo pro děti – sál ZUŠ Velvary
Cestovatelský večer – městské muzeum
Adventní neděle ve Velvarech
- výstava čertů, čertic, ďáblíků, rarášků i belzebubů - Pražská brána
- Adventní koncert - sál městského muzea
- Vánoční jarmark - Areál volného času
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – nám. Krále Vladislava

TRADIČNÍ VELVARSKÉ TRHY SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 15. LISTOPADU

Ostatní akce :
Nabídka odd. Javory
Uhy - taneční zábava a maškarní karneval
Nelahozeves - Advent na zámku

ZŠ Velvary informuje :
V rámci projektu „Olympijské hry“, který na naší škole proběhl, jsem ve třídě 2. A vyhlásila soutěž
o nejlepší básničku se sportovní tématikou. Soutěže se zúčastnila většina žáků.
Vzhledem k věku žáků byly některé básničky méně zdařilé a z těch opravdu povedených jsem pro
čtenáře Velvarského zpravodaje vybrala tyto:

Fotbalista
Filip Šebek

Míč a švihadlo
Kamila Cinertová

Švihadlo mám a míč také,
zacvičím si po deváté.
Basketbal se naučím,
se švihadlem zacvičím.

Já jsem malý fotbalista,
vykopávám ihned z místa.
Góly dávat, to je dřina,
když to umíš, je to prima.
Mamka koupila mi dres
a ty, protivníku, už se třes.

Mgr. J. Kolínková

ZŠ Velvary pořádá akci „MALÁ VELKÁ POMOC“
Žáci ZŠ Velvary v loňském roce měli možnost vidět, jak vypadá chudoba v rozvojových
zemích díky „Nadaci Divoké husy“, která pořádala osvětový program. V projektu Change
the Game nám bylo ukázáno, jak sport a hry pomáhají dětem žijícím v chudých slumech
brazilského města Fortaleza.
Děti ze slumů často pracují místo toho, aby byly ve škole. Jejich vyhlídky na lepší
budoucnost jsou pak mizivé. Mnohdy pracují jen proto, aby se mohly alespoň jednou denně
najíst. Často volí tu nejjednodušší cestu jak se dostat k penězům, která je většinou nelegální.
Co jim nejvíce chybí? Šance na lepší budoucnost. Bez dostatečného vzdělání se nemohou
vymanit z chudoby slumu.
V programu „Malá velká pomoc“ mohou české děti ze základních a středních škol vydělat
peníze pro své kamarády v rozvojových zemích. Již vloni jsme se rozhodli, že se do této
akce zapojíme. Dne 20. 11. 2008 bude mít naše škola den otevřených dveří, budou se konat
třídní schůzky a právě tento den budou i naši žáci nabízet vlastnoručně vyrobené výrobky
z keramické hmoty, kterou si sami zakoupili. Naši žáci budou chodit i ve městě, kde budou
tyto výrobky nabízet a svůj stánek budou mít ve vestibulu školy. Alespoň tímto způsobem
chtějí pomoci dětem v Brazílii. Částku, kterou naše škola získá, nadace zdvojnásobí a pošle
na účet brazilské Arky. Chtěla bych předem poděkovat všem, kteří naší akci podpoří.
Dvořáková V.

Slánská rodinná poradna v nových prostorách.
S potěšením oznamujeme, že se rodinná poradna Slaný zřizovaná Kolpingovou
rodinou Smečno, o.s., přestěhovala do nových, větších a kvalitnějších prostor. Poradna se
nyní nachází ve Slaném v Tomanově ulici č.p. 1671 naproti bývalým kasárnám.
Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na rodinné programy Kolpingovy rodiny
Smečno na základě častých poptávek po odborném psychologickém poradenství z řad
klientů Kolpingovy rodiny a od té doby nabízí ambulantní formou psychologické a sociální
poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit
vlastními silami. Nejčastěji se jedná o narušení vztahů v rodině, manželství, partnerství,
rozvodovou a porozvodovou krizovou situaci, osobní vztahové problémy, nepříznivou
sociální situaci s dopadem na narušení vztahů v rodině (nezaměstnanost, nemoc,
postižení apod.). V průběhu času došlo k výraznému rozšíření nabídky služeb a základní
okruh práce v rodinném a manželském poradenství se rozšířil o rodinnou mediaci a práci
s adoptivními a pěstounskými rodinami. Poradna v současné době tedy provozuje sociálně
odborné poradenství v jeho komplexní šíři od psychologické pomoci, přes sociálně právní
poradenství pomáhající při uplatňování práv jednotlivce, až po osvětovou a přednáškovou
činnost. Všechny služby rodinné poradny jsou bezplatné.
Nerozumíte si s partnerem - cítíte se bezradní ve výchově dětí - cítíte se nespokojeni
- ovlivňují Váš život problémy v zaměstnání - nedokážete unést obtížnou situaci,
která na Vás doléhá - Rodinná poradna Slaný, Zřizovatel: Kolpingova rodina Smečno, o.s.,
Tomanova 1671, 274 01 Slaný, Tel: 312 526 767 Mobil: 777 558 600
Email: rodinnaporadna@dumrodin.cz Web: www.dumrodin.cz
**********************************************

Příspěvek studentů SOŠ Velvary:

Projektový týden na SOŠ Velvary
Na naší škole proběhl velmi zajímavý projektový týden, kde jsme měli možnost
seznámit se s dalšími informacemi, které se nás týkají, i když si to leckdy
neuvědomujeme. Mohli jsme si vybrat z mnoha různých projektů, jako např.: média a já,
fotografování, malování a nějaké to cestování s našimi profesory.
Naše skupina studentů si vybrala první zmiňovaný ,,MÉDIA A JÁ“.
Ve škole nás navštívili dva hosté z tohoto oboru, kameraman René Melichar a pedagog
FSVUK Radim Wolák. Třetí den projektu jsme se vydali do terénu my, a to přímo do
redakce Hospodářských novin, kde nám slečna Zemanová odhalila zákulisí novin.
S panem Melicharem jsme se pobavili hlavně o TV Nova, protože byl dlouho jejich
zaměstnancem, nyní se živí jako kameraman a střihač „na volné noze.“ Prozradil nám, jak
to všechno v televizích chodí. Diskusi jsme si rozdělili do tří bloků – Zpravodajství, Zábava
a Seriály.
V bloku o zpravodajství padaly otázky typu: „Jak se točí reportáž, jak se
připravuje……“ Na tyto i jim podobné otázky jsme vždy dostali odpověď.
U zábavy jsme se bavili také o BigBrotheru, nebo Výměně manželek. K našemu
překvapení nebylo nic hrané, ani dopředu připravené. Byly vybírány takové osobnosti, aby
zkrátka to „divadlo“ předvedly sami od sebe.
U seriálů jsme se dozvěděli, že například nekonečná Ulice se natáčí každý den
kromě víkendů a jelikož má velkou sledovanost, ještě dlouho tomu tak bude. Také jsme
pokládali zvídavé otázky na televizní hvězdy, převážně na Lucii Borhyovou a Leoše
Mareše. Lucka je prý atraktivní blondýnka a platí na ní všechny vtipy o plavovlasých
kráskách, jinak je prý ale hodně pohodová. Leoš je pro kameramana opravdu oříšek,
protože pobíhá po place tam a zpět a kameraman ho nestíhá zabírat. Je nevyzpytatelný. I
když se prý koncem X-factoru hodně zlepšil a přímo kameramanům napovídal, kam hodlá
jít.
Radim Wolák z FSVUK nám zase přiblížil hlavně reklamu, vše měl připravené jako
prezentaci, kterou nám promítl na plátno, a tak to bylo atraktivnější i pro naše oči.
Dozvěděli jsme se, na jaké druhy se reklama dělí, jak dlouho a jak složitě se vytváří.
Slyšeli jsme mnohem více teorie, než v předešlém dni, ale i přesto formou takovou, která
nás všechny bavila. Pustili jsme si různé ukázky ze všech druhů reklam. U mnohých z nich
se nám rozechvěla bránice. Dokonce jedna reklama ze škatulky sociální dohnala naší paní
učitelku Kuptíkovou k slzám v očích.
Kdybychom si chtěli na nějakou reklamu stěžovat, můžeme se obrátit na Radu pro
reklamu (www.rpr.cz), která hlídá, aby reklamy neporušovaly etický kodex. Zahráli jsme si i
scénku, kdy jeden byl arbitr z rady pro reklamu, druhý byl stěžovatel a na reklamě se mu
něco nelíbilo a třetí byl tvůrce reklamy a ten jí zuby nehty ospravedlňoval. Zkusili jsme si
také zahrát na reklamní agenturu a vymýšleli jsme reklamu na Tabasco. Po přečtení
našich návrhů nám Radim pustil opravdovou reklamu na Tabasco, kterou vytvořila
profesionální reklamní agentura. Tím náš „Den s Radimem“ skončil.
Středeční odpoledne jsme strávili mimo školu, udělali jsme si „výlet“ do redakce
Hospodářských novin, kde se nás ujala slečna Zemanová. Provedla nás redakcí, ukázala
nám, kde kdo sedí, zasedací místnost – byla nejvíce klimatizovaná a to v tom horku byla
slast. Také nám ukázala speciální programy pro vizuální tvorbu novin a vysvětlila nám
náplň práce jednotlivých zaměstnanců.
Už víme, že novinářům začíná pracovní den v 11 hodin poradou. Na té se sejdou
vedoucí rubrik, řeknou si, co přesně a kam dají na stranu své rubriky, načrtnou si, jak celá
strana bude vypadat a běží zjišťovat info ke svým článkům. Mezitím grafici zpracují jejich
náčrty do elektronické podoby. Redaktorská práce vrcholí kolem 14té hodiny, kdy všichni
přijdou z tiskových konferencí a jeden přes druhého telefonuje, zjišťuje poslední informace
a píše články. Článek pak projde třemi kontrolami a nakonec je vložen do elektronicky

připravené stránky. Když je celá stránka hotová a schválená vedoucím vydání, odesílá se
vydání do tiskárny, odkud se kolem třetí hodiny ranní rozváží do celé republiky.
Během projektu jsme pronikli do tajů médií, zjistili jsme, že mezi televizí a tiskem je
obrovský rozdíl nejen v podobě, ale i v získávání informací. Všechny tři dny jsme si užili a
„Projektový týden“ hodnotíme velmi kladně – ne proto, že jsme neměli výuku, ale díky
lidem, kteří projekt vedli a nahustili do nás všechny ty zajímavé informace!
Více informací o naší škole můžete naleznout také na www.sosvelvary.cz, nebo na
neoficiálních stránkách www.velvarskastredni.hostend.eu
Další projektový den se v naší škole chystá na konci října, tentokrát na téma Listina
základních práv a svobod.
Účastníci projektu
*****************************************************************

Nabídka akcí oddílu Javory - listopad
1.11. Jak to bylo pohádko-Halloween ve Velvarech. Podrobnosti na plakátech.
3.11. Babinec na téma jak to bývávalo. Povídání o rodinných oslavách a
tradicích během adventu a Vánoc. Dobové fotky vítány. Cena 20 Kč. Klubovna
Černuc od 18:30 hod.
15.11. Cesta za vánoční hvězdičkou. Autobusový výlet. Cena 280 Kč. Podrobnosti na
plakátech.
17.11. Babinec-Tvořivé dílny. Módní nebo mikulášská taška. Cena 60 Kč. Klubovna
Černuc, 19:00 hod.
22.11. Valná hromada SPJF Brno. Pouze pro členy.
30.11. Adventní neděle jarmark a program na náměstí, zahájení výstavy Když se čerti
ženili. Podrobnosti na plakátech.
VÁNOČNÍ JARMARK

V rámci programu Adventní neděle ve Velvarech dne 30.11. 2008 se bude v době 16:0018:00 konat opět tradiční vánoční jarmark v areálu dvora bývalého děkanství / v případě
většího počtu trhovců možno rozšířit na Třebízského náměstí/. Organizátorem jarmarku je
TOM SEV Javory Černuc, kontaktní osobou paní Marcela Jirásková, javory@seznam.cz,
tel. 315 762 156, 605 940 416. Pokud máte zájem se jarmarku zúčastnit jako prodávající,
hlaste se do 20.11. 2008 výše uvedené kontaktní osobě.
Vlastní stoly /neplatí pro školy/ a přisvětlení stánku nutné, sortiment: rukodělné výrobky,
tradiční české adventní a vánoční dekorace, vánoční přání, drobné dárky, květiny, vánoční
sladkosti a ovoce.
KDYŽ SE ČERTI ŽENILI

TOM SEV Javory Černuc a Městské muzeum Velvary chystá na dobu adventní a vánoční
/30.11.-31.12/ do Pražské brány výstavu čertů, čertic, ďáblíků, rarášků i belzebubů.
Prostorové výrobky z materiálů všeho druhu přijímáme v Městském muzeu Velvary do
21.11. 2008 každý den kromě pondělí.

Cesta za vánoční hvězdičkou
Oddíl Javory vás zve na předvánoční výlet do Poniklé
15. 11. 2008
Výlet do muzea řemesel, do dílničky na výrobu vánočních ozdob a do muzea betlémů
a lyží. Odjezd z Černuce v 7:00 hod. od Jednoty. Cena 280 Kč.
Nezapomeňte soutěžícím dětem doma legitimace. Přihlášky – Jirásková M.

Nabídka tvořivých dílen oddílu Javory – listopad, prosinec
17.11. Módní nebo mikulášská taška. Klubovna Černuc od 19:00 hod., cena 60 Kč.
Výzdoba tašky ubrouskovou technikou, barvením nebo tiskem na látku.
24.11. Adventní věnec nebo girlanda. Klubovna Černuc od 19:00 hod., cena 80 Kč.

Nutno se hlásit alespoň tři dny předem.

8.12. Výroba šperků – korálkování a drátování. Klubovna Černuc od 19:00
hod., cena 80 Kč.

22.12. Vánoční výzdoba stolu. Klubovna Černuc od 19:00 hod., cena 80 Kč.
Nutno se přihlásit alespoň tři dny předem.
**************************

Bronzová neděle
Přijďte se s námi těšit na Vánoce. Muzeum Velvary a TOM Javory pořádají v sobotu
6.12. vánoční rukodělné dílny v Klubovnách oddílu Javory a v prostorách muzea.
Vyrobte si s námi svíčku, perníčky, drhaný vánoční řetěz a mnoho dalších drobností
pro potěšení. Dozvíte se něco i o vánočních zvycích a přivoníte k vánočnímu koření.
Začátek akce ve 14:00 hod. v muzeu. Konec v 16:00 hod. Cena 80 Kč.
Akci podpořil Středočeský kraj a pan Václav Maurer.

Prodáme atypicky zrekonstruovaný dům ve Velvarech.
V r. 2007 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce: nová koupelna s WC,
plovoucí podlaha, dlažba, nové omítky, klenuté stropy, nové rozvody, EL,
topení, voda, městská i vlastní studna, plyn, kanalizace. Vlastní vjezd na
dvůr. Dispozice 2+kk, po rekonstrukci střechy možná půdní vestavba.
Celková výměra: 700m2, zastavěná plocha vč. nádvoří: 290m2, zahrada
410m2. Internet, digitální TV, vybavení domu po dohodě zůstává. Ihned k
nastěhování. Cena 3 199 000,-- Kč (cena k jednání).

Prosím občany Velvar a okolních obcí, kteří mají k dispozici staré
fotografie, pohlednice nebo výstřižky z novin, na kterých jsou
fotografie Miletic o jejich zapůjčení. Děkuji za ochotu. e-mail:
K.studnickova@seznam.cz, mobil: 602 647 767.

Jak jsem ztratil pevnou vůli
Byl jsem o sobě přesvědčen, že mám docela pevnou vůli. Mimo jiné proto, že jsem někdy
před pětadvaceti lety byl silný kuřák a přesto jsem dokázal přestat ze dne na den. A nejen to –
dokázal jsem nezačít kouřit znovu.
Nedávno jsem zkonstatoval, že mám nějaké to kilo navíc a že bych měl aspoň trochu
zhubnout. A jak toho dosáhnout nejlíp? Známý dietolog mi poradil, že jediná cesta k takovému cíli
vede přes omezení příjmu potravy. A tak se svou pevnou vůlí vcelku zdárně omezuji, kde se dá. Ale
je jedno místo na světě, kde mě pevná vůle pravidelně opouští. Když jdu totiž ve Velvarech
Pražskou ulicí po pravém chodníku směrem k bráně, asi na polovině cesty dostane moje pevná vůle
těžkou ránu. Můj nos mě neomylně zavede tam, kde očima z voňavého sortimentu vyberu,
nakoupím a hned před krámem ochutnám. Samozřejmě mluvím o návštěvě pekařství u Zounků.
Dlouho mě zajímalo, jak to ale vlastně v takové pekárně funguje v prostorách, kam se
obyčejný zákazník nedostane. A předpokládám, že to nejspíš zajímá i Vás. Pochopitelně není možné
pořádat v pekárně hromadné exkurze, ale myslel jsem si, že jako jednotlivec bych snad měl šanci.
Zeptal jsem se a k mému podivu Zounkovi souhlasili, abych nahlédl do zákulisí.
Nevím, jestli si to obyvatelé Velvarska uvědomují, ale tahle pekárna funguje už od června
roku 1992 na místě, kde původně nic podobného nebylo. Víc než rok trvalo než otec a pod jeho
vedením synové Zounkovi přebudovali chlívky, garáže a podobné hospodářské místnosti tak, aby
vznikl prostor pro přípravu i pečení sladkých i slaných pekařských výrobků v čísle 108 v Pražské
ulici. Počítal jsem nedávno podle vývěsní tabule a regálů v krámu, kolik vlastně výrobků Zounkovi
pečou. A vyšlo mi neuvěřitelné číslo – že se započtením všech variant jich je přes čtyřicet! A jak
sám vrchní pekař potvrdil, takový sortiment je až na tři výjimky každý den stejný. Výjimkou je
chléb maroko, který se peče jednou týdně v úterý, máslová vánočka ve čtvrtek a potom zabíjačková
buchta, která se peče na individuální objednávku.
Podle fortelu a hlavně podle výsledků práce jsem si myslel, že pan Zdeněk Zounek musí být
pekař už snad od narození. Jeho dědeček a tatínek sice pekaři byli, ale jeho prvotní profese byla
úplně jiná. Vysvětlil mi, že původně pracoval jako mechanik měření a regulace. Ale když jsem ho
viděl, s jakou pečlivostí odpoledne na digitální váze měří a rozvažuje suroviny pro večerní a noční
výrobu, nepochyboval jsem, že se mu i ta původní zcela odlišná profese dostala pod kůži. A úplně
mě přesvědčila počítačem řízená pec s dvaceti předprogramovanými pečícími operacemi. I když –
ono jich vlastně je pouze osmnáct. Číslo 13 je (snad z pověrčivosti pro jistotu) neobsazené a pod
číslem 19 je program pro vypalování plechů.
Kdo chodí k Zounkům pro chleba a pečivo pravidelně, dá mi jistě zapravdu, že co chvíli se
objeví v regálech nějaká novinka. Ať jsou to třeba dalamánkové banketky nebo oblíbené sezamové
rohlíky, či jejich varianta ve tvaru žemle. Ptal jsem se, kam pan Zounek chodí na takové inovativní
nápady – jestli do odborné literatury, ke konkurenci nebo do spolku pekařů. Vysvětlení bylo zcela
překvapivé – pro náměty nechodí nikam, ty vymýšlí a přináší paní Zounková, která nejlíp v krámě
vidí, o co je zájem, co zákazníci nejvíc vyžadují. A k tomu přidá vlastní nápad a nový výrobek je na
světě.
I když jsou samozřejmě v sortimentu stálice, které asi nikdy nevymizí. Jednou z nich jsou i
škvarkové placky, které na pultu většinou ani nestačí vystydnout. A aby byly vždy opravdu ve
špičkové kvalitě, Zounkovi škvarky pro jejich výrobu nekupují v žádném renomovaném řeznictví,
ale vyrábějí je z nakoupeného syrového sádla sami. Pan Zounek je vozí i známým až na Moravu,
kde je po něm vytrvale vyžadují a dokonce jim dali název „Velvarské škvarkové dortíčky.“
Nemohl jsem požadovat, abych mohl být přítomen celému nočnímu procesu přípravy a
pečení. Ale chtěl jsem vidět na vlastní oči aspoň to, jak vzniká základní pekařský výrobek – chleba.

A byl jsem svědkem opravdového koncertu, při kterém malá skupina pěti lidí bez jediného
slova s ohromujícím fortelem z díže chlebové těsto odebírala, odvažovala, hnětla, ukládala do
ošatek a stojanů pro kynutí. Během neuvěřitelně krátké doby byly k dokynutí připraveny přes dvě
stovky kusů chleba. Musel jsem se zeptat opakovaně, jestli jsem se nepřeslechl, že denně se
zpracuje zhruba čtyři stovky kilogramů mouky, aby měli obyvatelé Velvar a okolí pokaždé ráno
čerstvý chleba a pečivo. Takové množství spotřebuje průměrná čtyřčlenná domácnost za osm až
deset let.
Zajímalo mě i to, co se udělá s výrobky, které se nepodaří prodat. Pan Zounek se mojí otázce
zasmál a vysvětlil, že v tak malém pekařství se nemůže péct „na přebytky“ a ideální je, když se
vyprodá celá denní produkce do posledního drobečku. A když přece jen někdy něco zbude, chleba
se doprodá za poloviční cenu a slané pečivo putuje do strouhanky. Mohu jen potvrdit, že takový
doprodávaný chléb je na topinky naprosto vynikající a strouhanka – ta je lepší než domácí.
Myslím, že nejsem sám, koho v okolí Zounkova pekařství opouští pevná vůle. A s určitostí
vím, že tahle provozovna už k Velvarům neodmyslitelně patří, jako všechny památky, jako
historický hasičský sbor i píseň o ztracených tolarech.
Sazená, říjen 2008

Ing. Rudolf Votruba

Fotografie z pekařství a odkaz na krátký filmový klip najdete na www.sazena.estranky.cz

Upozornění
Připomínáme, že poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst na
hřbitově ve Velvarech pro rok 2008 činí 150,-- Kč na jedno hrobové místo. Poplatek
se týká všech hrobů a měl by být zaplacen do konce r. 2008. Úhradu lze provést v
hotovosti na MěÚ Velvary, poštovní poukázkou či bankovním převodem.

Taneční zábava a maškarní karneval na Uhách
ČSŽ Uhy zve na TANEČNÍ ZÁBAVU,
která se koná 15.11. v sále u restaurace Uhy.
Začátek je ve 20:00 hodin,
hraje hudební skupina sourozenců Gabčových.
*************
Restaurace Uhy srdečně zve na MAŠKARNÍ KARNEVAL,
který se koná 22.11. v sále u restaurace v Uhách.
Začátek pro děti je ve 14:00 hodin – vstupné dobrovolné,
pro dospělé od 20:00 hodin – vstupné 50,-- Kč.
K tanci a poslechu hraje skupina ŠARPET.
Pro nejhezčí masky jsou připraveny ceny.

*************************************
Z redakční pošty:
Křtiny ve Velvarech
Dne 22.10. 2008 se uskutečnily ve Velvarech honosné křtiny. Nekřtilo se v kostele, nekřtilo
se na radnici a nekřtilo se ani dítě. Křtila se kniha. Výpravná publikace, která královskému městu
chyběla, vznikla nákladem Městského úřadu, napsána byla renomovanými autory – Ing. Otakarem
Špecingerem, Janem Pömerlem (ředitelem muzea), Jitkou Kůrkovou (pracovnicí muzea) a
sazenským rodákem Václavem Fenclem. Ti, kteří knihu zplodili, před křtem krátce vysvětlili, proč a
s jakými motivy knihu psali a potom už proběhl vlastní obřad. Starostka Ing. Linhartová ho
uskutečnila tradičním velvarským způsobem – vajíčkem vařeným natvrdo.
Knihu si zájemci mohou zakoupit na Městském úřadu ve Velvarech, případně v muzeu.
Ing. Rudolf Votruba

****************************************
Posvícenské posezení v Domově !
Dne 26. září před sv. Václavem se v Domově ve Velvarech uskutečnilo posvícenské posezení
s hudbou a občerstvením. Sestřičky z Domova se nastrojily opravdu vtipně, byl zde hajný či spíše
myslivecký mládenec, mamina s miminkem na zádech, převlečená sestřička za muže a podobně.
Bylo veselo, tančilo se, kdo nemohl, tak alespoň zpíval. Zatančila si i paní ředitelka a oba kuchaři.
Koláče zmizely ze stolů a stále se zpívalo. Bylo to velice vydařené dopoledne. Proto bych rád za
výbor obyvatel moc poděkoval vedení domova a všem sestřičkám, které se uspořádání tohoto
posezení účastnily.
Za výbor obyvatel Domova
Jiří Krejčí
P.s. Zásluhou paní Husákové máme možnost vidět záběry z tohoto setkání, ale i veškeré dění
v Domově na počítači v kulturní místnosti.

Město Velvary, Městské muzeum Velvary,
ZŠ Velvary, ZUŠ Velvary a TOM SEV Javory Černuc

vás zvou 30.11. 2008
na Adventní neděli ve Velvarech

Program:
15:00-17:30

Pražská brána
 Když se čerti ženili

-výstava

čertů, čertic, ďáblíků,
rarášků i belzebubů.

16:00

Městské muzeum Velvary
 Adventní koncert komorního smíšeného
sboru Gaudium Cantorum

16:00-18:00

Areál volného času
/ dvůr bývalého děkanství, vchod z Třebízského náměstí /

 Vánoční jarmark
18:00

náměstí Krále Vladislava
 rozsvícení vánočního stromu
 Ten adventní čas
pásmo písniček, říkanek, pranostik a tanců,
účinkují děti ze ZUŠ Velvary a ZŠ Velvary

