Zprávy z jednání městské Rady – duben 2006
10.4.2006
- žádost některých obyvatel o posouzení stavu vozovky ve Slánské ulici, včetně
nadměrného hluku a počtu projíždějících vozidel.
Usneseno požádat obv. odd. Policie ČR o častější kontrolu dodržování zákazu
vjezdu nákladních vozidel do ulice Slánské.
-

projekt firmy Michelin „Program prevence dopravních nehod školních dětí –
žádost o vyjádření stanoviska města.
Rada považuje projekt za prospěšný a schvaluje, aby se na něm město Velvary
účastnilo.

- žádost firmy PROTV o povolení natáčet ve Velvarech od července nový televizní
seriál „Doktor“.
Rada souhlasí.
- žádost o povolení vybudovat v přízemí čp. 9 plynové vytápění na vlastní
náklady nájemce a vložené finanční prostředky postupně odepsat z nájmu.
Rada souhlasí.
- žádost o zveřejnění provozní doby veřejných WC, o opravu okapových svodů
na boční straně Radnice a doplnění veřejného osvětlení v uličce podél MěÚ.
Usneseno doplnit provozní hodiny na veřejném WC a opravit poškozený
okapový svod. Osvětlení považuje Rada za dostatečné.
24.4.2006
- návrh na zřízení čtyřčlenné redakční rady velvarského Zpravodaje.
Usneseno, že není nutno na stávajícím systému zatím nic měnit.
- návrh na vymezení prostoru pro parkování zaměstnanců ZŠ.
Usneseno vyhradit šikmé stání pro cca 8 osobních automobilů v ulici, která
spojuje ulice Bezručovu a Tyršovu výhradně pro zaměstnance ZŠ.
- informace o uzavírce silnic
Rada bere na vědomí, že silnice III/24034 mezi obcemi Uhy a Chržín bude
v době od 15.5. do 30.9.2006 zcela uzavřena z důvodu výstavby kanalizace a
ČOV.
- žádost o udělení licence firmě DP Intercity Praha k provozování veřejné
autobusové linky Libochovice-Velvary-Praha
Rada s udělením licence souhlasí.
- žádost o snížení nájemného za pozemek č. 1414/1 o 50% (ze 2,- Kč za 1 m2 a
rok na 1,- Kč /m2/rok.
Rada se snížením nájmu nesouhlasí.

- smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Středočeskou vědeckou
knihovnou Kladno a Městskou knihovnou ve Velvarech.
Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
- žádost o úpravu (zpevnění) přístupové cesty k pozemkům č. 864 a 866 z ulice
Nábřeží.
Rada po zjištění nákladů na svém příštím zasedání projedná možnost využití
betonových panelů, které jsou zatím složeny u Malovarského rybníka.
*******************************************************************

Pronájem nových garáží ve Velvarech
OBD Kladno nabízí pronájem nových garáží ve Velvarech, ul. Malovarská směr Nabdín. Cena pronájmu činí 600,- Kč za měsíc.
Případní zájemci mohou volat na tel. číslo 603 203 854.

Natáčení televizního seriálu ve Velvarech
V červenci 2006 by mělo být v našem městě zahájeno natáčení nového televizního
seriálu ze současnosti s názvem „Doktor“. Společnost PROTV, s.r.o., bude pro TV
Prima točit seriál, jehož hlavní postavou je lékař, který se vrací do rodného města
vykonávat praxi. Točit se bude v reálném prostředí města a s občany by měla být
uskutečněna beseda s bližšími informacemi o seriálu a o možnosti případné
aktivní spolupráce na připravovaném natáčení.
/zdroj www.velvary.cz/
*********************

Stavební parcely v Černuci
Obecní úřad v Černuci nabízí k prodeji stavební parcely pro stavbu rodinných
domů v Černuci. Jedná se o 7 parcel směrem k Hospozínu.
Cena za m2 od 526,- Kč. Inženýrské sítě dokončeny do 31.5.2006.
Bližší informace podá OÚ Černuc tel. 315 761 048, 724 191 916.
***************
UPOZORNĚNÍ
PO 3. KVĚTNU BUDE MOŽNO VYZVEDNOUT NA MěÚ VELVARY – evidence
obyvatel - SLOŽENKY NA DAŇ Z NEMOVITOSTÍ PRO ROK 2006.

Z redakční pošty:
Kdo podporuje kouření dětí ?
Kdo se pohybuje po Velvarském náměstí, v době po školním vyučování, každý
uvidí kluky a holky, co kouří. Zvlášť u autobusových zastávek, za radnicí u WC aj
před radnicí. Ptám se, kdo prodává dětem cigarety, neboť vidím u dětí krabičky
cigaret? Cožpak nevědí, že se porušuje zákon o prodeji? Nebo si myslí, hlavně, že je
tržba, ne?
P.S. I v Kralupském Zpravodaji se zabývali tímto problémem u dětí.
Jiří Krejčí – DD Velvary
******************

Vyprávění o Velikonocích.
Dne 4. dubna 2006 nám v Domově důchodců ve Velvarech, v kulturní místnosti,
paní Ing. Jitka Kůrková z Městského muzea ve Velvarech vyprávěla vše o
Velikonocích.
Poutavě vyprávěla, kdy vlastně už je začátek Velikonoc, jak se slaví a zvyky u těchto
jarních svátků. Též nás seznámila s velikonočními kroji atd.
Dovoluji si poděkovat za všechny, co jsme paní Ing. Kůrkovou poslouchali, za její
zajímavé vyprávění.
Jiří Krejčí – DD Velvary
*******************************

VELIKONOCE NATVRDO
Na Velikonoční pondělí 17. dubna uspořádalo naše občanské sdružení
NATVRDLÍ ve spolupráci se SEV Javory akci s názvem VELIKONOCE
NATVRDO. Jednalo se o odpoledne plné soutěží pro děti i jejich rodiče.
V prostoru kolem Malovarského rybníka byl připraven slalom se syrovým
vajíčkem na lžíci, skákání v pytli, „Velká ruka“, jízda na koníkovi, kuličky,
chůze na chůdách, nebo házení vajíčkem ve dvojicích. Soutěžící, kteří
úspěšně prošli všemi stanovišti, obdrželi zajímavé ceny. Vyvrcholením
celého odpoledne bylo vyhlášení vítěze soutěže O nejdelší pomlázku. Stal
se jím pan Jirásek z Černuce s pomlázkou o délce 237 cm. Účast byla
hojná a i přes drobné vrtochy počasí se odpoledne velmi povedlo.
Velké díky patří městu za bezplatné zapůjčení prostor bývalého koupaliště
a celkovou podporu naší akce, SEV Javory za spolupráci, COOP Velvary za
sponzorské dary a všem zúčastněným za vytvoření báječné atmosféry.
za o.s. Natvrdlí
Tereza Kaltounková

Platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1996
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů /růžová karta/ vydaných do 31. prosince 1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez
omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. 1. 1936.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen
předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Doporučujeme občanům, aby o výměnu
občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední
měsíce roku 2006.
Platnost občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936
Občanům narozeným před 1. lednem 1936 skončí platnost občanských průkazů
nejpozději dnem 31. prosince 2008. Jedná se o občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů /typ knížka, růžová karta/ vydaných do 31. prosince 2003. Žádost o
vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou občané
podávat i v současné době. Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní
poplatek.

*******************************
DS Scéna a KaSS Vltava Vás zvou na 6. festival (nejen) amatérského divadla

ZA VODOU
9.-10.června 2006
v Kralupech nad Vltavou

Program
PÁTEK [devátého června dvatísíce šest]
19:45 ZAHÁJENÍ FESTIVALU
20:00 DS Jana Honsy Karolinka: Doma /KaSS Vltava/
22:30 Lampiónový průvod /od KaSS - noční prohlídka krás Kralup/
23:00 DS Scéna Kralupy: OH?! aneb Bude naseto? /zahrada KaSS Vltava/
SOBOTA [desátého června dvatísíce šest]
15:00 DS Střípek Plzeň: Brum pohádka /Kass Vltava/
17:00 Divadlo Odevšad: Brýler /KaSS Vltava/
20:00 Vosto 5 Praha: Košičan 3 /KaSS Vltava/
22:00 koncert skupiny CAVA /zahrada KaSS/
jednotlivé představení 50,- Kč,/permice 130,- Kč, (pohádka 40,- Kč)
Vstupenky v předprodeji KaSS Vltava
nebo on-line rezervace na www.kralupy.cz/zavodou

Zaručeně aktuální informace naleznete na http:/www.kralupy.cz/zavodou

Naše první vystoupení v Muzeu Velvary
V tomto školním roce slaví Mateřská škola Hospozín 40. výročí vzniku.
Proto jsme v Městském muzeu Velvary uspořádali rozsáhlou výstavu o
minulosti i současné činnosti školy. Součástí naší prezentace na veřejnosti je i
pět vystoupení dětí a učitelek v muzeu. První vystoupení se uskutečnilo v úterý
24.ledna 2006. Na naše vystoupení přišli rodiče a co mě zvláště potěšilo, že
pozvání přijala i bývalá ředitelka Mateřské školy Hospozín, paní Marie Vinšová,
která byla ve funkci ředitelky v letech 1969 až 1987, kdy odešla do starobního
důchodu.
Právě pod jejím vedením jsem v roce 1977 nastoupila do naší mateřské školy
jako začínající učitelka a paní Vinšová byla nejen mně, ale také jistě i ostatním
kolegyním dobrým vzorem při práci s dětmi. Měla vždy pěkný přístup k dětem
a nám, mladým učitelkám, dokázala předávat svoje zkušenosti. Vždy usilovala o
to, aby Mateřská škola v Hospozíně měla dobrou pověst, podporovala
v učitelkách tvůrčí přístup ve výchovné činnosti, jejich aktivitu a snahu o nová
řešení, ačkoli v dřívějších dobách i mateřské školy měly dost úzce vytyčené
výchovné osnovy, které byly závazné pro všechna předškolní zařízení.
Měla přirozenou autoritu, a proto, aby děti byly v pořádku, neváhala vytáhnout
z kapsy svůj kapesník a utřít dítěti na vycházce nos ušmudlaný od rýmy.
Současné předškolní školství tvoří své plány činnosti s dětmi podle
„Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“, který dává
tvořivým a aktivním učitelkám mnohem větší prostor než dřívější osnovy.
A toho v naší mateřské škole neustále využíváme. Každým rokem pořádáme
mnoho zajímavých akcí, aby se děti u nás nenudily a získaly co nejvíce
poznatků ze všech oblastí vzdělávání. Proto jsme také naši výstavu v muzeu
nazvali: „Kdo si hraje, nezlobí.“
Na našem prvním veřejném vystoupení předvedly děti obou tříd pásmo písní,
her, básní a tanečků, nazvané Dětský rok. Následovaly dvě pohádky. V pohádce
„Boudo, budko“ si zahráli pouze dětští herci a vypravěče dělala paní učitelka
Kutílková. Ve druhé pohádce si v rolích babičky a lišky „zařádily“ paní učitelka
Jaroslava Schořová a ředitelka Eva Štanclová. V roli Budulínka se objevil Radek
Sýkora a dědečka hrál Kuba Hasal. Také malé lišky, Veronika Kadeřábková,
Michal Růžek a Bára Wenclová, se zhostily svých rolí na výbornou. Myslím si,
že diváci, kteří na toto vystoupení přišli, se určitě dobře bavili. Potvrdili to i
potleskem, kterým všechny účinkující po zásluze odměnili.
Eva Štanclová, MŠ Hospozín

KINO SLANÝ – KVĚTEN 2006
1. - 3. pondělí – středa P A N I C J E N A N I C. Česká filmová komedie.
Film plný lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek. Hrají: David
Vobořil, Michal Hruška, Tomáš Žatečka, Šárka Vaňková, Naďa Konvalinková, Květa
Fialová, Milena Dvorská a další. Režie: Ivo Macharáček
Nepřístupno
------------------------------------------------------------------------------------------------------4. - 6. čtvrtek – sobota F I M F Á R U M 2. Premiéra. Český rodinný animovaný
film. Čtyři zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana Wericha. Režie: J.Balej,
V.Pospíšilová, A.Klimt a B.Pojar. Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!
Přístupno
------------------------------------------------------------------------------------------------------7. - 8. neděle – pondělí HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Americký rodinný film v českém znění.Čtvrtý rok Harryho Pottera ve Škole čar a
kouzel v Bradavicích bude opět plný překvapení, akce a nebezpečí. Doba bude zlá a
temná ... Režie: Mike Newell Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Přístupno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. - 10. úterý – středa P R V N Í P O B O H U
Premiéra. Ruský válečný film z druhé světové války. Láska i válka jsou jako rodné
sestry ... Snímek o přátelství, zradě, hrdinství, naději a lidech, kteří vyhráli válku ...
Film s titulky. Režie: Vasilij Chiginsky
Přístupno
---------------------------------------------------------------------------------------------------11. - 12. čtvrtek – pátek Z K R O C E N Á H O R A
Premiéra. Americké filmové drama s titulky. Největší silou přírody je láska. Film
získal osm nominací na Oscara. Režie: Ang Lee
Nepřístupno
---------------------------------------------------------------------------------------------------13. - 16. sobota – úterý V J A K O V E N D E T A
Premiéra. Americký filmový thriller s titulky. Svoboda navždy! Příběh dívky z
dělnického prostředí, která je zachráněna z nebezpečné situace maskovaným mužem
pod krycím jménem "V". Režie: James McTeique
Přístupno
---------------------------------------------------------------------------------------------------17. středa *Hrajeme pro děti* BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pro nejmenší diváky jsme připravili další pásmo pohádek, kde mimo jiné uvidíte:
Jak se štěňátko naučilo plavat, Opička, Cvrček a basa, Medvídek nechce papat, Krtek
malířem a další. Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Přístupno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------18. - 23. čtvrtek – úterý R A F Ť Á C I
Premiéra. Nová česká rodinná filmová komedie s Jirkou Mádlem a Vojtou Kotkem v
hlavních rolích. Film plný smíchu, napětí a trapasů z nečekaných situací.
Dále hrají: Jiřina Jirásková, Veronika Freimannová, Milan Šteindler a další.
Režie : Karel Janák
Přístupno
---------------------------------------------------------------------------------------------------24. - 25. středa – čtvrtek M L H A
Premiéra. Americký akční filmový horor s titulky. S mlhou se vrací zločiny minulosti.
Duchové mrtvých námořníků se vracejí, aby se mohli pomstít.
Režie : Rupert Wainwright
Přístupno

26. - 28. pátek – neděle F I R E W A L L
Premiéra. Americký akční filmový thriller s titulky. Vše, co miluje, může být použito
proti němu ... V hlavní roli Harrison Ford. Režie : Richard Loncraine
Přístupno
------------------------------------------------------------------------------------------------------29. - 31. pondělí – středa P R I M E
Premiéra. Americká filmová komedie s titulky. Když už i terapeut potřebuje terapii ...
Herecký koncert Umy Thurman a Meryl Streep.
Režie : Ben Younger
Nepřístupno
------------------------------------------------------------------------------------------------------Začátky představení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak.Vstupenky
na všechna filmová představení v měsíci květnu 2006 si mohou návštěvníci zakoupit v
předprodeji v pokladně městského kina od 1.5.2006. Tel. 312 522 608. Rezervace
vstupenek pouze do druhého dne! Změna programu vyhrazena.
Upozornění: Letní kino Slaný zahajuje pravidelné promítání 1.6.2006.
DIVADLO SLANÝ
Středa 3.května 2006 v 19,30 hodin *A D O P Y Ž A M !*
Repríza. Vynikající divadelní komedie s J. Langmajerem a K. Hrachovcovou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 7.května 2006 v 19,30 hodin *R O Z V R K O Č E N Í*
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers ve zcela novém pořadu z písní Jaroslava
Ježka, Voskovce a Wericha. Koncertní show věnovaná 100.výročí narození tří
legend úsvitu naší moderní populární hudby.Koncert natáčí Česká televize Praha.
Vstupenky v předprodeji v pokladně městského kina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 15.května 2006 v 9,00 a 19,30 hodin *P A S T* Detektivní komedie v
podání divadelního souboru Slánská scéna. Režie: Karel Vidímský
9,00 hodin - představení pro školy 19,30 hodin - představení pro veřejnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 21.května 2006 v 15,00 hodin
*K O Č K A*
Detektivní komedie pro nejmenší diváky v podání divadelního souboru Dětská
scéna Slaný.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Středa 24. května 2006 v 19,30 hodin Divadelní předplatné.
*S T V O J Í D C E R O U N E !* Divadelní komedie plná humoru.
Hrají: Karolína Kaiserová, Naďa Konvalinková, Petr Nárožný, Antonín Procházka a
další.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 26.května 2006 v 10,00 a 19,30 hodin *BEDŘICH RADĚJI JÓDLUJE*
Vynikající představení divadelního souboru Dividýlko Slaný po mnoha letech opět
v městském divadle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci velvarské školy opět vítězně !
V pátek 21.4.2006 se hrál ve Velvarech vstupní turnaj o postup do druhého kola
celostátní fotbalové soutěže Coca-Coly. Žáci velvarské školy zahájili ročník 2006
vítězně a vybojovali si postup do dalšího kola.
Turnaje se zúčastnila 4 družstva škol Slaný, Zlonice, Zvoleněves a Velvary.
Velvarští tento turnaj vyhráli bez ztráty bodu a obsadili 1. místo.
Výsledky:

Velvary
Velvary
Velvary
Zvoleněves
Zvoleněves
Zlonice

-

Slaný
Zvoleněves
Zlonice
Slaný
Zlonice
Slaný

Výsledné pořadí: 1. Velvary
2. Zvoleněves
3. Zlonice
4. Slaný

3:0
3:1
3:1
1:0
2:1
1:0

9 bodů
6 bodů
3 body
0 bodů

Turnaj v rámci spolupráce se školou zabezpečil Slovan Velvary poskytnutím
dokonale připraveného a vybaveného hřiště, kabin, koupelen se zajištěným
občerstvením. Turnaj, který trval od 8 do 15 hodin, střídavě řídili jako rozhodčí
pracovníci Slovanu Velvary: Vedral, Nádherný Roman a Válek.
Již několik let spolupracuje Slovan Velvary se školou při těchto akcích a hodlá
škole poskytnout vždy požadovanou pomoc.
Slovan Velvary přeje školnímu žákovskému družstvu mnoho
v současném ročníku celostátního turnaje Coca-Coly.

úspěchů

Slovan Velvary - kopaná
*********************************************************
Jízdní řády autobusových spojů, které zajišťuje ČSAD Slaný a které byly otištěny
ve Zpravodaji, naleznete na www.csadslany.cz
**************
OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 20. KVĚTNA 2006

Z historie: Městské muzeum ve Velvarech
V osmdesátých letech 19. století projevili někteří místní veřejní činitelé
zájem o zachování historických památek města a kraje. Skromné sbírky nalezly
dočasný útulek v přízemní místnosti domu čp. 108 v Pražské ulici a později byly
přeneseny do místnosti v Pražské bráně, kde se tehdy nalézal starý městský
archiv. Mnoho předmětů jako další základ sbírek pro budoucí museum bylo
získáno z národopisné výstavky, která byla uspořádána u příležitosti sjezdu
akademického krajinského spolku Říp ve Velvarech ve dnech 25.-29. srpna r.
1894.
Opuštěných sbírek se ujali r.19l2 vysokoškoláci bratří Gollové, kteří se za
ochotné spolupráce městského tajemníka p. Rudolfa Žebráka postarali o
upravení místnosti v Pražské bráně. Sbírky byly poprvé inventarizovány a zde
také konečně instalovány. K další spolupráci byl získán tajemník okresního
výboru ve Velvarech pan JUDr. B. Nový, Spolek pro okrašlování a ochranu
domoviny ve Velvarech a Okresní sdružení dorostu Českého venkova na
Velvarsku. Dne 26. září r. 1913 bylo společně vydáno provolání k občanstvu, jímž
bylo oznámeno zahájení sbírek a úmysl založit museum pro město a okres
velvarský a vzbuditi tím zájem širší veřejnosti.
Světová válka však přerušila další činnost a během této doby byly sbírky
několikrát ke své škodě přestěhovávány. Teprve utvořivší se musejní odbor při
Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Velvarech, přičinil se zásluhou
pana vrchního soudního rady Josefa Čermáka o zajištění minulosti v budově
staré radnice. (Nyní je museum umístěno v Pražské ulici). Uspořádáni musea
vyžádalo si mnoho práce, protože to byli opět jen dva pracovníci, vrchní soudní
rada Josef Čermák a odborný učitel Robert Čermák, kteří se instalování musea
ujali. Především bylo nutno poříditi vhodné vitríny, které dle pražského vzoru
zhotovili místní truhláři. Sbírky byly znovu instalovány a inventarizovány, dne ll.
prosince roku 1932 projevem vrchního soudního rady Josefa Čermáka odevzdány
veřejnosti.
Město poskytovalo museu místnosti a Městská spořitelna ve Velvarech
přispívala každoročně přiměřenou částkou k vydržování musea.
Kolem r.1940 o městské museum a starý městský archiv pečoval Musejní spolek
ve Velvarech.
V museu jsou uloženy sbírky vztahující se k minulosti města i kraje,
historické, archeologické, numismatické, lidové, řemesel, starých tisků, umělecké,
hudební aj. Získáním nových místností byly postupně zpřístupňovány všechny
odbory sbírek obecenstvu. Archeologická sbírka byla vystavena úplná a byla
obrazem prehistorického osídlení Velvarska. Upravena byla úředníkem
archeologického oddělení Národního musea v Praze, panem Ladislavem Hájkem.
/Jednalo se o prostory ve staré radnici/.
Neméně zajímavou byla hudební sbírka starých hudebních nástrojů a
hudebních skladeb opisovaných s nevšední pílí velvarskými kantory - hudebníky
v 18. a 19. století. Byla dokladem hudební vyspělosti a čilého tehdy hudebního
ruchu v našem městě.

Část hudební sbírky byla vystavena u příležitosti českého hudebního máje na
výstavce. Z hudební minulosti města Velvar, kterou správa musea uspořádala ve
dnech 25.- 28. května roku 1940.
Otevřením obrazárny hodlalo museum splnit další kulturní a propagační
poslání.
Podle Boženy Gollové upravil Vladimír Voříšek v červnu 2001
*************************************
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