Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 15. 12. 2009
Vážení kolegové, vážení občané,
v úvodu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města Vás jako obvykle seznámím s děním ve městě ve
4. čtvrtletí tohoto roku.
Nejprve pár informací o našich největších investičních akcích: Byla zcela dokončena výstavba vodovodu na
Velké Bučině a v Ješíně, řada občanů je již připojena nebo se k připojení na vodovod chystá v nejbližší době.
Jsme velmi rádi, že se podařilo umožnit téměř všem občanům města včetně městských částí připojení ke zdroji
pitné vody a tím vyřešit palčivý nedostatek pitné vody, který se zejména na Velké Bučině a v Ješíně projevoval
v letním suchém období.
Byla také dokončena rekonstrukce základní školy, která si vyžádala značné náklady kryté z větší části z dotace
Ministerstva financí. Věřím, že děti i jejich rodiče ocení zlepšení podmínek pro vzdělávání. Dovolte mi, abych
ještě jednou poděkovala vedení školy a všem učitelům a provozním zaměstnancům za vstřícnost a součinnost
při této akci a všem rodičům za pochopení různých omezení provozu školy.
V uplynulých týdnech byla dokončena rekonstrukce a oprava Panské hospody, která probíhala ve třech etapách
v letech 2007, 2008 a 2009. Tato náročná akce byla částečně financována z dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Pokud by tato akce
nebyla realizována, hrozil by naší významné nemovité kulturní památce zánik.
Jak jsem Vás již dříve informovala, podařilo se nám získat dotaci ve výši více než 14 mil. Kč na vybudování
kanalizace v Malovarské ulici a na Nových Uhách, v současné době připravujeme výběrové řízení na
dodavatele stavby, stavba by měla být zahájena v jarních měsících roku 2010.
Odbor správy majetku pokračoval v opravách bytového a nebytového fondu. Byly provedeny vnitřní úpravy ve
4 bytech v Pražské a Slánské ulici a v nebytových prostorech v Pražské ulici, postupně byly prováděny opravy
a revize plynových kotlů a elektroinstalací. Veřejné osvětlení bylo doplněno o několik svítidel dle požadavků
občanů, byly instalovány nové lavičky a odpadkové koše, provedena oprava mostku v Ješíně a opravena
propadlá kanalizace v Malovarské ulici. Byla dokončena rekonstrukce výstavních prostor v přízemí Městského
muzea, která byla z části kryta dotací získanou prostřednictvím MAS Přemyslovské Střední Čechy.
V letošním roce jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projektovou přípravu výstavby
bezbariérových chodníků. Jak jsem Vás již dříve informovala, SFDI nyní bude podporovat pouze výstavbu
chodníků u silnic II. a III. třídy, nikoliv u místních komunikací. Cestu k mateřské škole budeme muset
financovat z rozpočtu města, věřím, že se příjmová stránka rozpočtu bude vyvíjet tak, aby realizace této tolik
potřebné akce byla umožněna.
Náš městský úřad se zúčastnil pilotního projektu při zavádění datových schránek, od 2. listopadu již tuto službu
plně využíváme.
Všichni víme, že podíl na sdílených daních, který je hlavním zdrojem našich příjmů, nestačí na financování
všech našich potřeb. Žádáme o dotace všude, kde je to možné a účelné. V letošním roce jsme obdrželi dotace ve
výši Kč 23 681 230,-- Kč (viz přiložená tabulka), což považujeme za velký úspěch.

Na jaře letošního roku jsme nebyli úspěšní v žádosti o dotaci na vybudování hřiště za Sokolovnou, nyní existují
dva vhodné dotační tituly, do obou programů žádosti opět podáváme. Kromě této dotace budeme žádat, pokud
to bude zastupitelstvem schváleno, o dotace na modernizaci hasičského vozidla, na pořízení automobilu pro
terénní pečovatelskou službu, na opravu střechy na budově kabin na fotbalovém hřišti, na opravu sochy Panny
Marie Bolestné a na financování našeho podílu na výstavbě kanalizace Malovarská, Nové Uhy. Věřím, že
alespoň v některých programech uspějeme.
Jsme velmi rádi, pokud se na některých akcích nebo činnostech sponzorsky podílejí místní občané a firmy.
Nejen že pomohou svou finanční podporou, ale vyjádří tak i sounáležitost k městu, ve kterém žijí nebo pracují.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala firmě Zdeněk Tutr, autoelektrika, za to, že financovala nejen
osázení parčíku za Panskou hospodou v hodnotě 30 tis. Kč, ale i vysázení leknínů na Malovarském rybníku a
ozdravný řez stromů v parku u cukrovaru.
K 31. 12. 2009 končí naše dlouholetá spolupráce s manželi Poláčkovými. Manželé Poláčkovi mnoho let
jménem města navštěvovali naše občany při významných životních výročích a předávali jim naše blahopřání.
Dovolte mi, abych manželům Poláčkovým za tuto jejich prospěšnou činnost poděkovala.
Vážení kolegové, vážení občané, ze sdělovacích prostředků jistě víte, že letošní zima přináší novinku v péči o
chodníky. O tzv. „chodníkovém zákoně“ toho bylo napsáno již dost. V oblastech s nižší nadmořskou výškou
nebývá obvykle mnoho sněhu, přesto Vás prosím, abyste, pokud Vám to síly a čas dovolí, i nadále odklízeli
sníh a sypali chodníky v blízkosti svého domu. Není v silách naší technické čety, aby okamžitě po napadnutí
sněhu bylo uklizeno v celém městě i v místních částech.
V závěru mi, vážení kolegové, dovolte, abych poděkovala Vám i všem pracovníkům Městského úřadu za
spolupráci v tomto roce a abych Vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné
zdraví, hodně štěstí a pohody. A v úplném závěru mi dovolte, abych Vás pozvala na tradiční Vánoční koncert do
kostela sv. Kateřiny, který se koná 25. prosince 2009 v 16:00 hodin, a na novoroční ohňostroj, který bude
odpálen na Nový rok v 18:00 hodin.
Ve Velvarech dne 15. 12. 2009
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Dotace – rok 2009

Účel

Zdroj

Czech point
Víceúčelová sportovní
plocha ZŠ
Výměna oken - bývalá
synagoga
Rekonstrukce základní školy

Ministerstvo vnitra
Středočeský kraj - Fond
sportu a volného času
Středočeský kraj – Fond
obnovy památek
Ministerstvo financí –
všeobecná pokladní správa
Státní zemědělský
intervenční fond
Státní fond dopravní
infrastruktury
Státní zemědělský
intervenční fond
Středočeský kraj – Fond
dopravně bezpečnostních
opatření
Středočeský kraj – Fond
dopravně bezpečnostních
opatření
Ministerstvo kultury –
Program regenerace MPR a
MPZ
Státní fond životního
prostředí - Operační program
Životní prostředí
Ministerstvo zemědělství

Galerie městského muzea
Projekt na bezbariérové
chodníky
Modernizace budovy
hasičské zbrojnice
Osvětlení přechodu pro
chodce Ješín
Měřič rychlosti Ješín
Panská hospoda – fasáda a
statické zajištění
Zateplení MŠ
Vybudování vodovodu
Ješín, Velká Bučina

Výše dotace
Náklady v
(příspěvku)
roce 2009
58 259,68 540,197 000,-

328 000,-

110 000,-

176 894,-

15 000 000,-

17 074 357,-

334 492,-

438 456,-

176 000,-

222 292,-

631 687,-

835 232,-

121 000,-

166 052,-

116 000,-

146 002,-

875 000,-

1 751 058,-

1 659 792,-

4 324 226,-

4 402 000,-

11 144 337,-

Dotace v roce 2009 celkem: 23 681 230,- Kč

Vybráno z jednání rady města:
Listopad 2009
•

Pan René Mašek byl jmenován velitelem JSDH Velvary.

•Rada

projednala návrh rozpočtu města na rok 2010, navrhla provedení některých úprav – s ohledem na
očekávaný vývoj příjmů státního rozpočtu bylo třeba přistoupit ke snížení požadovaných rozpočtů
příspěvkových organizací, složek i odborů. Poté rada doporučila zastupitelstvu rozpočet schválit.
•Rada

schválila podmínky grantového řízení na rok 2010 a jeho vyhlášení. Žadatelé předloží žádosti do
31. 12. 2009, zastupitelstvo o přidělení grantů rozhodne do 31. 1. 2010.
•Hejtman

Středočeského kraje vyhlásil výzvu k podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje. Rada
projednala podání těchto žádostí: Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Rekonstrukce a
modernizace vozidla CAS 32 T815, Fond sportu a volného času – oprava střechy kabin na fotbalovém
hřišti, Fond kultury a obnovy památek – restaurování sochy Panny Marie Bolestné (Nábřeží), Humanitární
fond – zkvalitnění terénní pečovatelské služby, Fond rozvoje obcí a měst – výstavba víceúčelového
sportovního a dětského hřiště (za sokolovnou), Fond životního prostředí a zemědělství – spolufinancování
výstavby kanalizace Malovarská, Nové Uhy. Rada doporučila zastupitelstvu podání výše
uvedených žádostí schválit.
•Rada

schválila smlouvu o výpůjčce s městem Veltrusy na kolekci grafických listů Ladislava Čepeláka.

•Podle

zákona o územním plánování a stavebním řádu může obec požadovat po navrhovatelích změny
územního plánu úplnou nebo částečnou úhradu nákladů na zpracování změny. Odbor výstavby a životního
prostředí předložil radě návrh podílů na úhradě nákladů jednotlivými
žadateli. Rada tento návrh
schválila.
•Rada

se zabývala návrhem smluv, které se týkají bezúplatného převodu kostela sv. Jiří. Pracovníci
městského muzea upozornili na některá rizika, která vyplývají ze zapůjčení mobiliáře a možného
uplatňování církevního práva církví ve vztahu k možnému budoucímu využití kostela sv. Jiří městem. Rada
pověřila starostku dalším jednáním se zástupci vlastníka kostela.
•Ministerstvo

pro místní rozvoj vyhlásilo další kolo Programu obnovy venkova. Našeho města se týká
dotační titul „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“. Rada schválila podání žádosti
o dotaci z tohoto programu na vybudování lanové pyramidy na Velké Bučině.
•Starostka

informovala radu, že byla pracovníky Finančního úřadu Slaný zahájena kontrola dotací, které
město obdrželo v minulých letech. V současné době probíhá kontrola dotace na revitalizaci Malovarského
rybníka.
•Starostka

informovala radu, že v roce 2010 nemůže město požádat o dotaci na měřič rychlosti v ulici Za
Roudnickou branou ve směru od Černuce, neboť dotační titul Fond dopravně bezpečnostních opatření byl
sloučen s Fondem rozvoje obcí a měst a s Programem obnovy venkova. Rada schválila pořízení měřiče
rychlosti na příjezd od obce Černuc z rozpočtu města v roce 2010.

•Starostka

informovala radu, že Státní fond dopravní infrastruktury již neposkytuje dotace na výstavbu
chodníků u místních komunikací. S ohledem na tuto skutečnost bude muset být vybudován chodník k
mateřské škole z prostředků města – realizace proběhne pouze v případě, že dojde k naplnění příjmové
stránky rozpočtu města.
Prosinec 2009
•Rada

se opět zabývala bezúplatným převodem kostela sv. Jiří. Dosavadní vlastník nemá na uskladnění
mobiliáře, který město nechce převzít do zápůjčky, vhodné prostory. Rada rozhodla o tom, že se uskuteční
schůzka dosavadního vlastníka se zastupiteli města v lednu v kostele sv. Jiří.
•Rada

projednala návrh kupní smlouvy se společností Keramost Most na odkoupení pozemku č. st. 221/2 ve
Velvarech (cesta k jatkům a garážím), doporučila zastupitelstvu smlouvu schválit.
•V

souvislosti s projektovou přípravou výstavby bezbariérových chodníků byl zjištěn nesoulad mezi
skutečným stavem oplocení zahrady parc. č. 61/1 (v soukromém vlastnictví) a cesty parc. č.1848/1 ve
vlastnictví města Velvary a stavem v katastru nemovitostí. Odbor správy majetku navrhl výměnu částí
pozemku tak, aby bylo dáno do souladu vlastnictví podle skutečného stavu. Rada doporučila zastupitelstvu
vyhlásit záměr směny pozemků.
•Při

kolaudaci garáže a kontrole oplocení pozemku soukromého vlastníka na Velké Bučině byl zjištěn
nesoulad mezi skutečným stavem a stavem dle katastru nemovitostí. Odbor správy majetku navrhl výměnu
částí pozemků tak, aby bylo dáno do souladu vlastnictví pozemků podle skutečného stavu. Rada doporučila
zastupitelstvu vyhlásit záměr směny pozemků.
•Rada

vyhověla žádosti nájemce o prodloužení doby pronájmu části pozemku parc. č. 870/1 ve Velvarech.

•Odbor

správy majetku předložil návrh smlouvy o dílo mezi městem Velvary a R. Stískalem, RADEXA, na
2. etapu odchytu divokých holubů ve městě. Pro příští rok byl snížen počet odchytových míst na dvě
(budova radnice a kostel sv. Jiří), kde je největší výskyt divokých holubů. Odbor správy majetku upozornil
na kritickou situaci zejména na budově radnice. Rada smlouvu schválila.
•Odbor

hospodářsko správní předložil návrh smlouvy o obstarání věcí s Eugenií Sychrovskou – Psí útulek
Bouchalka. Rada smlouvu schválila.
•Rada

projednala a zastupitelstvu doporučila ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2009.

•Rada

schválila smlouvu o dílo s projektovou firmou SUNCAD, s. r. o. na zhotovení projektové
dokumentace na výstavbu Víceúčelového sportovního a dětského hřiště ve Velvarech.
•Starostka

informovala radu, že se dne 7. 12. 2009 zřítila část hřbitovní zdi ve Velvarech. Město jako
správce pohřebiště má povinnost zeď opravit. Odbor správy majetku osloví stavební firmy a požádá je o
nabídku. Oprava zdi bude provedena co nejdříve (v závislosti na počasí).
Ve Velvarech dne 21. 12. 2009

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Žádost starostky města o pomoc při zimní údržbě chodníků

Vážení spoluobčané,
již od středověku platilo v naší zemi, že každý si má zamést před vlastním prahem. V dubnu loňského roku
nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která zcela mění dosavadní praxi
při údržbě komunikací a chodníků v zimním období. Nová podoba tzv. „chodníkového zákona“ přináší
odpovědnost vlastníka chodníku, nikoli tedy vlastníka přilehlé nemovitosti jako doposud, za úrazy či škody,
které by vznikly kvůli neschůdnosti chodníků, například při sněhové kalamitě nebo náledí, pokud neprokáže,
že nebylo v jeho možnostech tuto závadu odstranit, zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit. Ve
většině případů jsou vlastníky těchto komunikací obce, v našem případě město Velvary.
Město má v současné době zpracován Plán zimní údržby komunikací ve městě a jeho místních částech, který
platí od roku 2007. Tento plán rozděluje místní komunikace ve vlastnictví města na I. až III. pořadí důležitosti a
na účelové komunikace, na nichž není vykonávána údržba z důvodu dopravní bezvýznamnosti. Místní
chodníky rozděluje na I. a II. pořadí důležitosti a jsou zde stanoveny lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti. Nejkratší lhůta je do 4 hodin a nejdelší do 48 hodin po spadu sněhu nebo výskytu námrazy.
Zimní údržbě je ze strany naší technické čety věnována maximální pozornost nejen v pracovních dnech, ale i o
sobotách a nedělích.. V loňském roce jsme zakoupili malý zahradní traktor s radlicí a v blízké době bude
zakoupena další technika s funkcí zimního zametacího stroje. Vše stojí nemalé finanční prostředky, které obcím
a městům s novelou zákona nikdo nepřidal.
Obracím se na Vás, vážení spoluobčané, s prosbou, abyste v zimním období jako doposud pomáhali
s odstraňováním sněhu a námrazy před svými domy bez ohledu na „chodníkový zákon“. V případě potřeby se
lze obrátit na naši technickou četu se žádostí o poskytnutí drobného posypového materiálu. Jeho umísťování ve
městě se nám neosvědčilo, byl poškozován a znečišťován. Ze strany města bude zimnímu úklidu věnována i
nadále maximální pozornost, neboť je v zájmu nás všech, aby k úrazům osob a škodám na majetku
nedocházelo.
Děkuji Vám za pochopení.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
Poznámka: Plán zimní údržby komunikací je k nahlédnutí na www.velvary.cz /úřední deska.
*********************

Vážení občané,
řadu let jste se setkávali při významných životních výročích s manželi Poláčkovými, kteří Vám jménem vedení
města blahopřáli k Vašim narozeninám. V této tradici budeme i nadále pokračovat a budeme přát všem našim
občanům, kteří se dožili 80 a více let.
Manželé Poláčkovi tuto svou záslužnou činnost ke konci roku 2009 ukončili. Dovolte mi, abych jim i touto
cestou srdečně poděkovala.
Ve Velvarech 4. 1. 2010
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Informace městského úřadu
Poplatek za služby spojené s pronájem hrobových míst za rok 2009
Odbor správy majetku žádá občany, kteří dosud neuhradili poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových
míst na hřbitově ve Velvarech za rok 2009 ve výši 130,-- Kč, aby tak učinili v termínu do 31. ledna 2010.
Platbu lze uskutečnit 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.
Poplatek za odvádění srážkových vod do městské kanalizace
Odbor správy majetku MěÚ Velvary připomíná vlastníkům nemovitostí, kde je umístěna provozovna
k podnikání, povinnost uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě na poplatek za odvádění srážkových vod
do městské kanalizace. Tato povinnost platí od 1. ledna 2009 a uvedený poplatek je součástí „stočného“.
Likvidace odstrojených vánočních stromků
Město zajistí likvidaci vánočních stromků. Odstrojené vánoční stromky odkládejte do 15. ledna 2010
ke kontejnerům na tříděný odpad.
Poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2010
Poplatek za likvidaci odpadu pro letošní rok činí 500,-- Kč na osobu. Tuto částku je možné uhradit
jednorázově, případně rozložit do dvou splátek, přičemž splátka za I. pololetí musí být uhrazena nejpozději do
konce února 2010.
Nádoby na bioodpad
Žádosti o zapůjčení nádob na bioodpady mohou zájemci od ledna písemně podat na ohlašovně městského
úřadu (I. patro). Zde jsou k dispozici i příslušné formuláře žádosti.
********************************************************************

Ředitelství Mateřské školy Velvary
vyhlašuje
zápis dětí do Mateřské školy Velvary
na školní rok 2010 – 2011
Zápis proběhne v budově MŠ v úterý 9. února 2010 od 9:00 do 14:30 hod.
Rodiče přivedou k zápisu své dítě a přinesou jeho rodný list.
Zapsány budou děti, které dovrší do 30.6. 2010 tří let.

Ve Velvarech 26.11. 2009

Bc. Maria Koscová
ředitelka MŠ

MĚSTSKÉ

MUZEUM

VELVARY

Vás zve na výstavu obrazů a kreseb

TOMÁŠE VOSOLSOBĚ
zahájení je 15.1.2010 v 18.00 hodin
výstavu zahájí PhDr. Jan Pömerl
výstava je přístupná denně kromě pondělí
úterý – pátek od 9.00 do 16.00 hodin
sobota od 9.00 do 17.00 hodin
neděle od 13.00 do 17.00 hodin
výstava končí 21.2.2010
Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary
telefon 315 761 419
e-mail muzeum@velvary.cz

samostatné výstavy Tomáše Vosolsobě
1964
1981
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986
1987
1988
1992
1993
1994
1994
1994
1994
1994

Klub Mánes, Praha
Galerie Ambiance, Luzern (CH)
Galerie Le Grenier, Habstetten
Bolligen (CH)
Könizer Galerie, Köniz (CH)
Schweizerische Mobiliar, Bern (CH)
Galerie Krause, Pfäffikon (CH)
Radiostudio Bern (CH)
Galleria del Mosaico, Chiasso (CH)
Městská galerie Saletta Albertina,
Novara (I)
Městská galerie Holbeinhaus,
Augsburg (D)
Museum im Kornhaus,
Herzogenbuchsee (CH)
Galerie společnosti pro výtvarné
umění, Palác Walderdorff, Trevír (D)
Městská galerie "Alte Sparkasse"
Singen (D)
Poštovní muzeum, Praha
Galerie im Höchhuus, Kulturní
společenství, Küsnacht (CH)
Umělecké středisko Koppelschleuse,
Meppen (D)
Městské muzeum Nové Strašecí
Okresní muzeum, Rakovník
Táborská setkání 94, Husitské
muzeum, Bechyňská brána, Tábor

1995
1995

Jihomoravské muzeum, Dům umění,
Znojmo
Alšova jihočeská galerie, Dům AJG České Budějovice

1995-96 Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
•1997
Umělecký a muzejní spolek Ibbenbüren e.V., Ibbenbüren (D)
1998
Přátelé umění Ahrensburg e.V.,
Ahrensburg (D)
1998
Poštovní muzeum, Praha
•1999
Rabasova galerie, Rakovník
•2001-02 Galerie výtvarného umění v Chebu
2002
Severočeská galerie výtvarného
•
umění v Litoměřicích
•2002
Galerie výtvarného umění v Ostravě Galerie výtvarného
umění v Ostravě
2002
Městské muzeum ve Velvarech
2002
Vlastivědné muzeum ve Slaném
•2004
Muzeum Uhříněves, Praha
2006
Dům kultury Mladá Boleslav
•2006-07 Rabasova galerie Rakovník
•2007
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
•2009
Regionální muzeum v Kolíně
•2009
Masarykův kulturní dům Mělník
•2009
Vodní hrad Města Budyně nad Ohří
•2009
Kulturní dům Dobříš

RODIČOVSKÝ KLUB VAJÍČKO INFORMUJE
Rodičovský klub Vajíčko zahajuje 6. ledna 2010 činnost klubu „Kuřátka“, který je určen
pro maminky a tatínky dětí v rozmezí 0 až 3 let.
„Kuřátka“ budou probíhat pravidelně každé úterý od 14 do 15 hodin v prostorách Mateřské
školy ve Velvarech.
Přijďte si společně pohrát, zacvičit, zazpívat, naučit nové básničky, něco si namalovat nebo
jen tak pobýt.

*************************************************************
PODĚKOVÁNÍ

Vánoce v Domově Velvary
Již páté Vánoce jsem prožil v Domově ve Velvarech v pohodě. Jako vždy byl Domov již od začátku
prosince hezky vyzdoben stromky v každém oddělení, před jídelnou, v klubovně a v kanceláři.
K dobré pohodě předvánočního času přispěl i velmi bohatý program. Ať to byl Mikuláš s andělem a
čerty, nebo vystoupení studentů SOŠ Velvary, vystoupení dětí ze ZŠ Velvary, vánoční zábava
s tancem a občerstvením či vystoupení harmonikářů z Drnova. Náš dík patří všem. Moc jsme se
pobavili a pochutnali si i na vánočním cukroví.
Na Štědrý večer byl tradiční řízek s bramborovým salátem, a poté čaj s rumem a štrůdl.
Chtěl bych poděkovat sestřičkám, které sloužily na Vánoce a kuchařkám i kuchařům za dobré jídlo.
Rovněž díky pomocnému personálu v kuchyni a v jídelně.
Jiří Krejčí

Vystoupení dětí ze ZŠ
Dne 9. prosince 2009 bylo u nás v Domově ve Velvarech vystoupení dětí ze ZŠ Velvary. Bylo to
moc hezké a velmi nás to všechny dojalo až k slzám. Byl to velmi pěkný dárek k Vánocům. Rádi
bychom touto cestou moc poděkovali všem učitelkám a účinkujícím dětem za jejich krásné
vystoupení.
Přejeme všem v novém roce jen to nejlepší, zdraví a pohodu.
Za výbor obyvatel
Viera Matusová
Jiří Krejčí
*********************************************

Prodám byt 3+1 s garáží ve Velvarech.
Telefon 775 203 346

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
Program KD VLTAVA na měsíc LEDEN 2010
__________________________________________________________________________
sobota 9.1. v 15.00 H.Ch. Andersen : SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádku pro celou rodinu uvádí Divadelní spolek Poděbrady. Kromě prvků laterny magiky a
černého divadla jsou při představení použity i filmové dotáčky v zasněžených Orlických horách.
Přijďte prožít se svými dětmi dobrodružství Káje a Gerdy. Vstupné: 50,- Kč – předprodej od 4.1.
čtvrtek 14.1. v 16.30 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL DS SCÉNA
Hrají Kosí bratři. Tanec * soutěže * tombola*
Vstupné: 40,- Kč
sobota 16. 1. od 16.00 LEDNOVÝ UNDERGROUND Pořádá Společnost pro rozvoj Dvořákova
gymnázia v Kralupech n.Vlt., o.p.s. ve spolupráci s DG a SOŠE a KaSS Vltava běžné vstupné:
250,-/300,- Kč (předprodej/na místě), studentské 200,-/250,- Kč, dvoudenní vstupné (omezený
počet a pouze v předprodeji): běžné 300,-Kč/studentské 250,- Kč
středa 20.1. v 16.30 – POZOR! Představení se uskuteční v kinosále!
KAŠPÁRKOVY POHÁDKY Divadélko pro naše nejmenší diváky a jejich rodiče zahraje Divadlo
matky Vackové Praha.Vstupné: 30,- Kč – předprodej od 4.1.
čtvrtek 21. ledna v 19.30 TĚLO
Účinkují: Jitka ASTEROVÁ, Dáša BLÁHOVÁ a Míša SAJLEROVÁ
Tělo je volné pokračování „Monologů vagíny“. Tentokrát o těle celém. Eve Ensler v této hře opět
přináší humorné a dojemné příběhy žen, které nás sráží na kolena.
Vstupné: 280,- , důchodci a studenti 190,- Kč - předprodej od 4.1.
středa 27. ledna v 16.30 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
s diskžokejem Zdeňkem Vranovským * tanec * soutěže o ceny * vyhodnocení nejlepších masek
Vstupné : 50,- Kč – předprodej od 4.1.
******************************************************************************
DIGITÁLNÍ KINO VLTAVA KRALUPY NAD VLTAVOU
19. 12. 2009 premiérou filmu AVATAR režiséra Jamese Camerona vkročilo KINO VLTAVA do své
nové digitální éry. Tím se připojilo k rodině 48 dalších kinosálů v České republice vybavených
profesionálním kinoprojektorem, který umožňuje projekce filmů i ve 3D.
Diváci kralupska tak získali možnost shlédnout snímky distribuované v digitální podobě ve stejném
čase jako v multilplexech či velkých metropolích s tím rozdílem, že cena vstupného v kině Vltava je
řádově o desítky korun nižší.
Pro kino se tím otevírají zatím nevídané možnosti: přenosy sportovních utkání, živých koncertů i
jejich záznamů (U2 ve 3D, Robbie Williams….), činoher z Národního divadla v Londýně, baletu
z Národní opery v Paříži, projekce filmů ze zlatého fondu světové kinematografie z DVD či blue ray
disků atd., záleží jen na práci a fantasii příslušného dramaturga.
KINO VLTAVA tak dostalo možnost stát se multifunkčním prostorem, ve kterém si může vybrat
každý divák pořad dle svého gusta.
Bez obav vejděte a bavte se……

Kino Vltava Kralupy – Leden 2010
Nám. Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, , http://www.kass.kralupy.cz/
pokladna kina tel. 315 726 101
8.
17:30
Astro Boy Hong Kong/USA/Jap., 79 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
pá
mechanický kluk – Astro Boy byl stvořen pro napínavé
dobrodružství, která může prožít jenom on.
20:00
Zemský ráj to napohled ČR, 119 min., ŠÚ, 90,-Kč
Mrazivá komedie Ireny Pavláskové o tom, jak se dalo žít v 70. letech
a zároveň se nenechat zmrazit.
22:00
Krvavý Valentýn 3D USA, 101 min., 18!, T, 110,-Kč
Jízda do pekla právě začíná. První horor v digitální kvalitě. Ve 3D
hrůzostrašný zážitek.
9.
15:00
G – Force 3D USA, 89 min., ŠÚ, D, 130,-Kč
so
Agenti – morčata ve 3D.
17:30
Astro Boy
Hong Kong/USA/Jap., 79 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
20:00
Zemský ráj to napohled

ČR, 119 min., ŠÚ, 90,-Kč
22:00
10.
ne

11. – 12.
po-út

15:00

Krvavý Valentýn 3D
USA, 101 min., 18!, T, 110,-Kč
Kinečko pro nejmenší
Čtyřlístek ČR, 68 min., 25,-Kč
Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30

Astro Boy Hong Kong/USA/Jap., 79 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

20:00
20:00

Zemský ráj to napohled ČR, 119 min., ŠÚ, 90,-Kč
Zombieland USA, 88 min., ŠÚ, T, 15, 80,-Kč
Nejlepší akční zombie komedie všech dob. Znalci budou učůrávat
blahem, ti ostatní smíchem!
3 sezony v pekle ČR/SR/Něm., 110 min, ŠÚ, 12, 80,-Kč
Repríza jednoho z nejlepších českých filmů roku 2009.

13.
st

20:00

14.
čt

15:00

Kino senior
Veni, Vidi, Vici ČR, 105 min., ŠÚ, 40,-Kč
Romantická komedie ze sportovního(golfového) prostředí.

20:00
17:30

3 sezony v pekle ČR/SR/Něm., 110 min, ŠÚ, 12, 80,-Kč
Filmový doprovod LU 2010
I’m not there USA, 135 min., T, 70,-Kč/50,-Kč pro členy FK Vltava
a pro držitele vstupenky na LU 2010 ke dnu 16.1.
Vynikající hudebně-životopisné drama o Boby Dylanovi, které
představí svým poutavým a zasvěceným lektorským úvodem anglista
a překladatel Petr Fantys.
Filmový doprovod LU 2010
Kabinet doktora Caligariho Německo, rok 1920, 71 min., NĚMÝ!,
70,-Kč/50,-Kč pro členy FK Vltava a pro držitele vstupenky na LU
2010 ke dnu 16.1. Filmová expresionistická lahůdka.
Premiéra filmu s živým hudebním doprovodem!!!!

15.
pá

20:30

16.
so

14:00

Filmový doprovod LU 2010
Ať žijí duchové Československo, 80 min., 40,-Kč/25,-Kč

17:30

13:30

Filmový doprovod LU 2010
Skřivánci na niti Fr./ Šv./Něm., 96 min., T, 70,-Kč/25,-Kč pro děti do
15ti let/50,-Kč pro členy FK Vltava a pro držitele vstupenky na LU
2010 ke dnu 16.1. 2010
Slavné francouzské hudební drama o síle a nádheře hudby, která
dokáže změnit i toho největšího spratka ve škole.
Twilight sága: Nový měsíc
USA, 130 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Druhý díl nevídaně úspěšné fantasy ságy o upírech a vlkodlacích.
AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

17:00

AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20:00

Twilight sága: Nový měsíc
USA, 130 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20:00

17.
ne

18.
po

19. – 21.
út-čt
22.
pá

17:00
20:00

Twilight sága: Nový měsíc
USA, 130 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

16:30
A
20:00
17:30

AVATAR 3D USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20:00

22:00
23.
so

15:00

Artur a Mimimojové: Maltazarova pomsta
Francie, 93 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází pokračování
příběhu o malém Arthurovi. Tentokrát se Arthur vydá do říše
Minimojů zachránit princeznu Selenii, které hrozí nebezpečí.
Galimatyáš Francie, 104 min., T, 15, 80,-Kč
Kriminální a nezvykle akční komedie režiséra Jean-Pierre Jeuneta ve
stylu jeho nejslavnějšího filmu Amélie z Montmartru nás zavede mezi
obchodníky se zbraněmi. Těm se na ruce podívá se svérázným
humorem, francouzským šarmem a svým typickým vizuálním
ztvárněním.
Nezvratný osud 3D USA, 82 min., T, 18!, 130,-Kč
Fenomén vyvražďovacího hororu bez vraždícího maniaka ve 3D.
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D
USA, 96 min., D, 110,-Kč

17:30

Artur a Mimimojové: Maltazarova pomsta
Francie, 93 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

20:00

Galimatyáš
Francie, 104 min., T, 15, 80,-Kč
Nezvratný osud 3D
USA, 82 min., T, 18!, 130,-Kč

22:00

24.
ne

15:00

Kinečko pro nejmenší
Čarodějné pohádky 2 ČR, 66 min., 25,-Kč
Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30

Artur a Mimimojové: Maltazarova pomsta
Francie, 93 min., ŠÚ, D, 80,-Kč
Koralína a svět za tajnými dveřmi 3D
USA, 100 min., D, 110,-Kč
Koralína a svět za tajnými dveřmi 3D
USA, 100 min., D, 110,-Kč

20:00
25.
po

20:00

26.
út

20:00

27. – 28.
st-čt

20:00

29.
pá

20:00

30.
so

15:00

15:00

Ať vejde ten pravý – FK Vltava
Švédsko, 114 min., T, 12, 80,-Kč/65,-Kč pro členy FK Vltava
Festivalová pecka.
„Titul, který vyvolá velký rozruch mezi fanoušky hororu a
uměleckých filmů, nádherně hrůzostrašný švédský upíří film“. (The
Times)
Stínu neutečeš
ČR, 106 min., ŠÚ, 80,-Kč
Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. V hlavních
hereckých rolích bravurní Jaroslava Adamová a Pavel Fandovský.
World FILM Večer projekcí cestopisných filmů
Besedy s členy expedic a tvůrci filmů, výstavy, soutěže o hodnotné
ceny s cestopisnou tématikou, adrenalin…
Vstupné: jednodenní studentské 60,-Kč, běžné 80,-Kč
dvoudenní: studentské 100,-Kč, běžné 120,-Kč.
Vzhůru do oblak 3D
USA, 102 min., D, 130,-Kč
Dobrodružství 78letého důchodce Carl a nadšeného 8letý skautíka
Russelle v létajícím domě může začít….ve 3D
World FILM Večer projekcí cestopisných filmů
Besedy s členy expedic a tvůrci filmů, výstavy, soutěže o hodnotné
ceny s cestopisnou tématikou, adrenalin…
Vstupné: jednodenní studentské 60,-Kč, běžné 80,-Kč
dvoudenní: studentské 100,-Kč, běžné 120,-Kč
G – Force 3D USA, 89 min., ŠÚ, D, 130,-Kč

17:30

Vzhůru do oblak 3D USA, 102 min., D, 130,-Kč

20:00
20:00

Vyfič! USA, 111 min.,ŠÚ, T, 80,-Kč
Vyfič! USA, 111 min.,ŠÚ, T, 80,-Kč

20:00

31.
ne

1.2.
po
Vysvětlivky:
15
nevhodné mládeži do 15 let
12
nevhodné mládeži do 12 let
T
české titulky
D
dabing
ŠÚ
širokoúhlý film
Změna programu vyhrazena.

Pro pamětníky: Velvarská čtvrť Spořilov
Proti hřbitovu byla pískovna, kde byl jemný písek, ale už se netěžil. Pískovna se zavážela. Bývaly
zde kolotoče, houpačky a střelnice. Nad pískovnou byla Okresní školka, kde pracoval pan Havránek
a slečna Kočová. Vedle pískovny od sochy sv. Jana vedla prastará cesta na Bučinu a dále. Podél
této cesty byla stružka, ve které tekla voda z Bučiny a napájela rybníček za Pražskou branou. U
hřbitova byl takzvaný „haltýř“ a u něho lidé vodu čerpali a zalévali hroby.
Někdy ve dvacátých letech byla vybudována čtvrť Spořilov. První dům po levé straně u pískovny
patřil panu Párovi, který byl vedoucím v cukrovaru. Pod ním bydlela bývalá kuchařka z fary na
Chržíně. Na rohu byl stavitel pan Jindřich Bišický a vedle něj byla Mateřská školka. V této budově
se hrálo loutkové divadlo. Školka byla ale otevřena až po válce. Vedle na rohu proti tenisovému
hřišti bydleli manželé Tlustých. Nad nimi byli Jakoubkovi, Fanči Kastnerová-Pavlíková, která hrála
výborně divadlo. Následuje rodina pana Bareše, který byl velitelem četníků. Na konci ulice byla
výrobna hořčice zvaná „Hořčičárna“.
Dům na pravé straně pod pískovnou obývala rodina Dr. Chrousta. Měli dceru Ludmilu. V druhé
polovině domu bydleli Blattovi /zahynuli v koncentráku/ a Walschovi. Pod nimi byli Zázvorkovi a
na rohu byla rodina Šusterova. Pan Šustera býval správcem na statku u Bati na Moravě. Na druhém
konci u sochy sv. Jana bydleli Tichých. Proti rodině Tichých bydlel pan Lenard a ve druhém rohu
byli Čulíkovi. Pod nimi byl postaven dům, kde bydlela rodina Beránkova. Vedle bydlel později
Jarda Sekera s rodinou, pak následuje dům pana Orta a rodina Vocáskova. Dále bydlel učitel pan
Houdek, který hrál na violoncello. Následuje fara metodistické církve, kde byl farářem pan
Kocourek, první předseda Národního výboru. Vedle byl později postaven dům, kde bydlí Eva
Vocásková-Linksfeilerová. Poslední budova u Pražské brány je evangelický kostel, dnes již zrušený.
Pod panem Lenardem je dům pana Horáčka, kde jsem bydlel s rodiči a máti tam měla obchod.
Vedle je bývalá synagoga. Následuje rybníček, kde jsme v zimě bruslili, ale ten je již mnoho let bez
vody.
Pod panem Bišickým bydlela početná rodina Jasanovských. Vedle byl učitel Robert Čermák a na
rohu pan Zíbek, který pracoval v cukrovaru. Pod Jasanovskými byla rodina Kucvinských, a dále
dům, kde bydleli Černých. Syn Vašek hrál s námi v kapele. Následoval dům Dybských, rodina
Studničkova, Dundrova a Holmanova. Vedle byli Krejzovi a učitel Novák s rodinou. Pod ním byl
ředitel kůru pan Eda Pokorný a na rohu pod ním byla rodina Rohanova. Vedle byli Němečkovi,
Beránkovi a studnař pan Jarolím. Nad ním bydlela paní Kroupová s dcerou Lídou a listonoš pan
Linda, krejčí pan Vobořil, rodina Ochotných, Šedivých a Beránkova.
Vedle tenisového hřiště byl postaven někdy ve třicátých letech Okresní chorobinec. Pod
chorobincem /dnes Domov Velvary/ bydlel kominík pan František Hanuš, který hrál v dechové
hudbě na trumpetu. Vedle je Zdravotní středisko, postavené někdy v 70. letech. Proti zdravotnímu
středisku je park, kde byly dříve kolotoče, houpačky, střelnice i cirkus. Pod parkem je škola
založená roku 1886.
V bývalé Okresní školce, a tam, kde stála pískovna, jsou postaveny krásné domy a Spořilov je
prodloužen až ke slánské silnici.
Josef Dryák
************

Prodám
stavební parcelu s projektem a zahradou ve Velvarech. Tel. 776 227 654
Upozornění: 31. 1. 2010 končí platnost loňských celoročních dálničních kupónů. Za letošní
celoroční známku pro vozidla do 3,5 t zaplatíte 1 200,-- Kč, měsíční známku koupíte za 350,-Kč a desetidenní za 250,-- Kč.
red.

