Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Velvary na rok 2010
Název projektu
Žadatel

Název žadatele
Adresa
Telefon
e-mail
IČ
Číslo účtu
Jméno oprávněné osoby

Financování projektu

Náklady projektu celkem
Vlastní zdroje
Požadovaná dotace

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Ve Velvarech dne ….............

…..................................................
podpis oprávněné osoby

Povinné přílohy
1. Vlastní projekt (popis projektu, cíl projektu, přínos pro město)
2. Harmonogram projektu
3. Podrobný rozpočet projektu

Upozornění MěÚ Velvary
V závěru letošního roku bude provozní doba městského úřadu upravena takto:

Středa 23. 12. 2009 od 7:00 do 11:00 hod.
Čtvrtek 31. 12. 2009 od 7:00 do 11:00 hod.
********

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za služby spojené s pronájmem
hrobových míst na hřbitově ve Velvarech za letošní rok, aby tak učinili nejpozději 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.
*****

Veřejné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční v úterý 15.12. 2009
v městském muzeu Velvary od 18:00 hod.
*****

Od ledna 2010 mohou zájemci o nádobu na vyvážení bioodpadu podávat žádosti
na podatelně městského úřadu - /pí. Rohanová/.
*******

Novoroční ohňostroj se uskuteční na nám. Krále Vladislava 1.1. 2010 v 18:00 hod.
*******************************************************************

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám nejen jménem svým, ale i jménem pracovníků Městského
úřadu ve Velvarech popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce 2010.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Mgr. Ivan Kurz
místostarosta města

Městská knihovna informuje
1. Otevírací doba o svátcích v městské knihovně
Dětské oddělení bude zavřeno od 21. – 31.12.2009.
Oddělení pro dospělé bude zavřeno pouze o svátcích: 24.12. , 25.12. 31.12. 2009
a 1.1. 2010.
Děkujeme za pochopení. Hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce přejí knihovnice.

2. Výstava fotografií
Od 14.12. 2009 zveme všechny milovníky krásných fotografií na výstavu s názvem
EMOCE. Amatérští fotografové z Velvarska: Miroslav Krhounek, Radek Kozela,
Pavel Protiva, Blanka Tauerová a Zdeňka Ortová představí své emoce na
fotografiích v otevírací dobu knihovny. Výstava potrvá do konce ledna 2010.
Těšíme se na Vás.
Anna Kratochvílová - knihovnice

*******************************
Poděkování
Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech děkují touto cestou všem svým příznivcům,
spoluobčanům, sponzorům a městu Velvary za spolupráci v roce 2009, kdy jsme oslavili 145.
výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Do nového roku přejeme
všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti s dalším přáním, abychom nemuseli často zasahovat
na území našeho města a abyste naši pomoc potřebovali co nejméně.
Výbor SDH Velvary
************************
Pozvánky
16.12. Střední odborná škola Velvary - „Den otevřených dveří“
19.12. Velvarské trhy
20.12. Rodičovský klub „Vajíčko“ - Čekání na Ježíška
25.12. Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny
1. 1. 2010 - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ - nám. Krále Vladislava v 18:00 hod.

Příspěvky žáků 5.B ZŠ Velvary
V předvečer státního svátku přibyl ve městě nový strom. Je to jinan
dvoulaločný ( gingko biloba). Jako svůj Strom republiky ho 27.10. zasadila třída
5.B. Můžete ho objevit v parčíku před hlavním vchodem do školy. Společnost mu
dělá mnohem větší platan, který si loni zasadila jako svůj třídní strom třída 5.A.
Vysazení obou stromů doprovodily děti krátkým kulturním programem. Svá
přání na cestu životem jim přišly dát do vínku i hodné sudičky (zlé nebyly
pozvány).
Doufejme proto, že se jim povede dobře, že budou mít v životě štěstí a že
se stanou ozdobou našeho města. Rádi bychom v tradici sázení pokračovali i v
příštích letech. Vysazené stromy by se třeba mohly stát základem budoucího
miniarboreta, jakéhosi parčíku Republiky.
*********
Podzimní prázdniny na horách a v pohybu strávilo 20 dětí ze ZŠ.
V doprovodu 3 dospělých prožily 3 pěkné dny v Josefově Dole v penzionu
U lípy. Protože sem jezdíme pravidelně každý rok, prostředí je nám už důvěrně
známé a vždy se sem znovu těšíme.
Přestože ČD udělaly vše pro to, aby nám výlet znechutily hned na začátku,
my se odradit nenechali. Po 3 dny jsme se toulali krásným prostředím Jizerských
hor. Chvílemi nám pod nohama šustilo spadané listí, chvílemi křupal sníh. Počasí
nám letos docela přálo a my mohli našlapat okolo 30 km. Navštívili jsme např.
josefodolskou přehradu, kterou jsme prošli i vnitřkem hráze, podívali jsme se na
Severák, svezli se zubačkou do Kořenova a vystoupili na rozhlednu Štěpánka.
Tři dny utekly jako voda a nám se ani nechtělo domů. Po návratu nám budou
odměnou pamětní medaile a 30 vybarvených políček na našem kilometrovníku.
Hlavně se nám ale podařilo uniknout nudě a trávení prázdnin před obrazovkou
počítače nebo televizoru.
******************************************

Dne 6.12. 2009 by se dožil pan Jan Semrád z Velké Bučiny krásných 90-ti let
a 8.1. 2010 tomu bude rok, co nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomíná Dana Tmejová s rodinou.

Střední odborná škola Velvary
srdečně zve všechny rodiče, příznivce i veřejnost na

Den otevřených dveří
dne 16. prosince 2009 od 16.30 do 18.00 hod.
A na co se můžete těšit?
•
•
•
•
•

vernisáž výstavy o historii budovy školy
dobročinný Blešák studentů 4. ročníku
fotografie a videa z akcí školy
malé občerstvení
předvánoční překvapení studentů 1. ročníku na závěr

Přijďte se k nám podívat!
Studenti a učitelé SOŠ Velvary
********

KDY: 16.12.2009
V KOLIK: 16.30h.– 18.00h.
KDE: prostory Střední odborné školy Velvary

BLEŠÁK
(konající se v rámci Dne otevřených dveří)
•
•

•
•

přijďte si koupit netradiční dárky k Vánocům
přineste sami drobnosti a kuriozity, na které Vám léta padá
prach
udělejte jimi radost někomu jinému
podpořte tuto netradiční, ale jistě příjemnou předvánoční akci

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!
STUDENTI 4. ROČNÍKU

(věci můžete nosit také dopředu každý všední den dopoledne do budovy
naší školy)

Rektor Karlovy univerzity na Chržíně
Díky aféře na plzeňské právnické fakultě dnes už každé malé dítě ví, že
nejvyšším funkcionářem univerzity je rektor. Takového člověka sice nepotkáváme
každý den, ale můžeme se za ním bez problémů vypravit třeba na Chržín, kde je
pochován jeden z rektorů Karlovy univerzity. Karlova univerzita je váženou institucí již
od roku 1348, kdy ji založil český a římský král a císař Karel IV. jako první z vysokých
učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Pověst této
vysoké školy, jejích funkcionářů ani absolventů nikdy nikdo
nezpochybnil, i když už asi nikdo nespočítá, kolik jich tam za ty
roky působilo a studovalo.
Jedním z méně známých, ale nikoliv nevýznamných
rektorů byl Antonín Strnad, který se narodil pravděpodobně
v roce 1746 v Náchodě. Studoval na královéhradeckém
gymnáziu a někdy po roce 1773 se stal posluchačem Karlovy
univerzity. A studoval tak úspěšně, že se poměrně brzy po jejím
absolvování stal jejím mimořádným profesorem matematiky a
fyzikální geografie.
Ale do povědomí svých vrstevníků vstoupil a do historie se zapsal zejména
tím, že se zasloužil o záchranu staroměstského orloje. Tento pozoruhodný hodinový
a astronomický stroj z 15. století byl teprve třetí svého druhu na světě. Všichni asi
znají pověst o jeho tvůrci – mistru Hanušovi. Pověst sice nemá historický základ, ale
to nic nemění na unikátnosti tohoto stroje, který snad viděl každý, kdo aspoň jednou
navštívil Prahu. Ale v 18. století byl orloj natolik zchátralý, že pražská radnice
uvažovala o jeho likvidaci. Strnad jako věhlasný astronom si plně uvědomoval
výjimečnost a historickou cenu tohoto stroje a možnost likvidace vůbec nepřipouštěl.
Podařilo se mu prosadit nákladnou opravu a v letech 1787 až 1791 byl orloj opraven,
seřízen a uveden do chodu. Pražská radnice Strnadovu snahu ocenila tím, že jeho
osobně i jeho syny jmenovala pražskými občany s prominutím všech poplatků, což
bylo tehdy velice významné vyznamenání.
Antonín Strnad se stal děkanem filosofické fakulty (1792) a v roce 1795
rektorem pražské university. Když v roce 1784 vznikal předobraz Akademie věd,
tehdy nazývané Česká společnost nauk, byl Strnad samozřejmě jedním z jejích
zakladatelů. Publikovat vědecké práce bylo tehdy možné pouze v němčině a psal tak
i Strnad. Ale vždy se hrdě hlásil ke svému češství a v roce 1780 dokonce napsal
latinsky studii o kráse češtiny pod názvem „Sláva a výbornost jazyka českého“.
I proto byl blízkým přítelem nejvýznamnějších osobností obrozeneckého života – jako
byli Josef Dobrovský, Jan Nejedlý, nebo Josef Jungmann.
Antonín Strnad navštěvoval pravděpodobně sazenský zámek
při svých venkovských cestách a meteorologických pozorováních.
Když však Strnad překročil padesátku a zhoršilo se jeho zdraví,
vzdal se většiny svých vědeckých a pedagogických funkcí. Kníže
Ferdinand Kinský jej opět pozval do Sazené, aby se na venkově
zotavil. Ale 23. září 1799 zde vážně nemocný Antonín Strnad ve

věku třiapadesáti let zemřel. Byl pochován na hřbitově v Chržíně, kde jeho manželka
dala postavit pěkný pomník.
Potkávám u jeho náhrobku občas neznámé lidi, kteří zde fotografují a jejichž
značky na autech prozrazují, že jsou často opravdu z daleka. Budete-li mít cestu na
chržínský hřbitov i vy, vzpomeňte si na tohoto významného člověka třeba tím, že
zapálíte svíčku v místě jeho posledního odpočinku.
S použitím pramenů mnoha publicistů, kteří o Antonínu Strnadovi psali, zejména části
nového vydání knihy Sazená - velká historie malé obce, zpracované Otakarem Špecingrem.

Sazená, listopad 2009
Ing. Rudolf Votruba
*******************************************************************

V závěru roku 2009 děkujeme za starostlivost a péči o všechny klienty Domova Velvary, a
to především paní Urbanové – ředitelce, paní Turkové – sociální pracovnici, paní Ocáskové
– sociální pracovnici, paní Hampejzové - účetní, paní Husákové – skladní. Rovněž
děkujeme paní vrchní Hasalové a všem sestřičkám, kuchařkám a kuchařům, pradlenám a
uklizečkám a rovněž pomocnému personálu v jídelně a kuchyni.
Vám všem moc děkujeme a přejeme příjemné Vánoce a šťastný Nový rok, a abychom
všichni společně, šťastně a dobře, vykročili do Nového roku ve zdraví a v pohodě.
Za výbor obyvatel Domova Velvary
Matusová Viera

Jiří Krejčí

ZÁKLADNÍ

ŠKOLA ČERNUC

a Obec Černuc
si Vás dovolují pozvat na
2.netradiční
VÁNOČNÍ besídku,

která se uskuteční
v kostele sv. Barbory v Nabdíně
v neděli 20. 12. 2009
od 14.00 hodin.
Pro účastníky akce je zajištěna autobusová doprava
po trase Miletice, Černuc, Nabdín a zpět.
odjezd:

Miletice – autobusová zastávka - 13. 45 hodin
Černuc – obecní úřad
- 13. 50 hodin

Vezměte své blízké a přijďte
si užít předvánoční atmosféru.

VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 19. PROSINCE 2009

