Z jednání rady města:
Červen 2010
•Na

základě doporučení výběrové komise rada schválila dodavatele projektu "Výstavba
rodinných domů Velvary“ (komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) na
pozemku parc.č. 1414/1 v k.ú. Velvary, a to projekční kancelář Točík – Stavebně projektový
ateliér.
•Rada

doporučila zastupitelstvu požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku
parc. č. 824/1 a 11/3 v k. ú. Velvary do vlastnictví města Velvary.
•Městské

muzeum v Kralupech nad Vltavou pořádá u příležitosti 130. výročí narození malíře
Jiřího (George) Karse výstavu umělcových obrazů. Stěžejní část výstavy budou tvořit obrazy ze
sbírky Městského muzea Velvary, termín výstavy: 11. 9. - 14. 11. 2010. Rada schválila
zapůjčení obrazů Jiřího (George) Karse Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou na tuto
výstavu.
•Rada

souhlasila se zřízením Centra sportu v rámci Asociace školních sportovních klubů ČR při
Základní škole Velvary.
•Rada

schválila pronájem části pozemků č. 841 a 842/2 v k. ú. Velvary MAS Přemyslovské
střední Čechy, a to ve výměře nezbytně nutné na vybudování skateparku v rámci akce MASka
teenagerům.
•Rada

schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci projektu
„Víceúčelové sportovní a dětské hřiště ve Velvarech“.
•Rada

schválila na základě doporučení výběrové komise přidělení veřejné zakázky „Město
Velvary – oprava střechy, krovu a přilehlého stropu na radnici náměstí Krále Vladislava č.p. 1
ve Velvarech“ firmě H&B DELTA s. r. o. Vsetín.
•Rada

doporučila zastupitelstvu
Velvary.

vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 253/17 v k. ú.

•Rada

vzala na vědomí informaci o porovnání daňových příjmů k 31. 5. 2010 s daňovými
příjmy k 31. 5. 2009. Daňové příjmy v roce 2010 jsou o 774 000,-- Kč nižší než za stejné
období roku 2009.
•Rada

schválila zadání zakázky rekonstrukce chodníků v Pražské ulici (po obou stranách od
náměstí po budovu Městského muzea) společnosti SATES Čechy za nabídkovou cenu
416 760,-- Kč včetně DPH.
•Rada

doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Čechy ve výši 4 785 372,01 Kč na akci Víceúčelové sportovní a
dětské hřiště ve Velvarech.
•Rada

na základě doporučení výběrové komise rozhodla o zadání zakázky „Rekonstrukce vrat v
Městském muzeum Velvary – čp. 109 firmě Truhlářství Vavřík, s.r.o., Noutonice.

•Starostka

informovala radu o snížení původně přidělené kvóty z
Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón o 15 %. Rada doporučila
zastupitelstvu zachovat původní objem díla (obnova historického schodiště a oprava krovu a
střechy budovy radnice).
•Rada

schválila uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě od 1. ledna 2011 na nebytové
prostory ve zdravotním středisku Čechova čp. 252 s paní Ivanou Dušičkovou. Tyto prostory
budou sloužit jako ordinace rehabilitace.
•Rada

schválila na základě doporučení výběrové komise přidělení zakázky Modernizace budovy
čp. 270 – Hasičské zbrojnice Velvary stavební a izolační firmě Rott Josef, Velvary.

Červenec 2010
•Rada

rozhodla o poskytnutí finančního daru 20 000,-- Kč obci Oznice (Zlínský kraj) na
zmírnění následků záplav.
•Rada

města rozhodla nevyhovět námitce podané k veřejnému projednání změny č. 3
územního plánu města Velvary - zrušení územním plánem navržené cesty mezi
komunikací III. třídy č. 24030 (poz.č. 1829/2 v k.ú. Velvary) a účelovou komunikací (poz.č.
1840/2 v k. ú. Velvary), a navrženou komunikaci ponechat v územně plánovací dokumentaci
města Velvary s odůvodněním, že zrušením navržené cesty by se výrazně omezila
přístupnost k lokalitě P1-14 navržené v územním plánu Velvary jako zastavitelná plocha
na funkci bydlení.
•Radě

byl předložen návrh na umístění reklamních laviček včetně smluvních podmínek ve
městě Velvary a v Ješíně. Rada schválila umístění těchto laviček.
•Starostka

informovala radu o krocích, které vedení úřadu přijalo ke zřízení kontaktního místa v
přízemí městského úřadu, pravděpodobně od 1. 9. 2010. Pracovník přijatý na pozici dávkový
specialista – pracovník kontaktního místa bude kromě zajišťování agendy dávek hmotné nouze
zajišťovat také činnost pokladny, tzn. výběr místních poplatků, poplatků za hřbitov a stočné.
Zajišťovat bude také agendu Czech point. Zřízením kontaktního místa v přízemí se pro občany
významně zlepší podmínky pro vyřizování běžných záležitostí.
•Rada

se zabývala stížností občanů Ješína na dopravní situaci a nehodovost v Ješíně. Členové
rady se shodli na tom, že je třeba opět požádat dopravní policii o častější kontrolu dodržování
rychlosti.
Ve Velvarech dne 3. 8. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

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

Ve Velvarech dne 12.07.2010
Č.j.: 2447/10/TAJ

Veřejná výzvaOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Velvary, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Velvary Ing. Radkem Moulisem,
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“),
výběrové řízení na pozici
dávkový specialista (dávková specialistka) /
pracovník kontaktního místa (pracovnice kontaktního místa)
Druh práce: úředník, který zajišťuje agendu hmotné nouze, veřejné služby, sociální služby,
CzechPoint, výběr místních poplatků, stočného a poplatků za hrobová místa.
Místo výkonu práce: Městský úřad ve Velvarech, Velvary, náměstí Krále Vladislava 1
Obecné předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
b) dosažení věku 18 let;
c) způsobilost k právním úkonům;
d) bezúhonnost.
Další požadavky:
a) uživatelská znalost práce s PC (MS Outlook, MS Word, MS Excel, znalost IS MUNIS a OK
SYSTEM výhodou);
b) znalost zákona o obcích, zákona o sociálních službách, zákona o správě daní a poplatků (od
1.1.2011 daňového řádu);
c) komunikační schopnosti;
Požadované vzdělání:
minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu
akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech
vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a
humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost a charitativní a sociální činnost.

Písemná přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana;
f) datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se mzdového účetnictví a správních
činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Nástup možný: od 1. 9. 2010
Platové zařazení: platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a zákona
262/2006 Sb.: 8. platová třída s tím, že stupeň bude stanoven dle délky započitatelné praxe.
Lhůta pro podání přihlášky: 16. srpna 2010, do 11:00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou v
zalepené obálce označené „Výběrové řízení – dávkový specialista/dávková specialistka,
Neotvírat!“.
Adresa pro zaslání přihlášky: Město Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
Město Velvary si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Město Velvary si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Radek Moulis
tajemník městského úřadu

č.

Město Velvary
zastoupené odborem správy majetku MěÚ ve Velvarech
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích)

vyhlašuje záměr
pronájmu níže uvedených nebytových prostor

nám. Krále Vladislava čp. 225 (bývalé kadeřnictví)
(vchod společný s Českou spořitelnou a Policií ČR)
provozní místnost – 11,78 m2
sociální zařízení – 10,72 m2
chodba – 16,10 m2
**************

ul. Čechova č. 252,
(zdravotní středisko - bývalá pedikúra)
provozní místnost – 21,42 m2,
sociální zařízení – 2,70 m2,
společné prostory – 13,04 m2
********************

ul. Čechova č. 252,
(dětské zdravotní středisko- bývalá kosmetika)
provozní místnost – 8,97 m2,
sociální zařízení – 4,29 m2,
úklidová místnost – 3,78 m2
*************************************

Informace městského úřadu
UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELVARY PRO VEŘEJNOST
V období od 9. do 13. srpna 2010 bude Městský úřad ve Velvarech z důvodu rekonstrukce
vstupního schodiště budovy pro veřejnost uzavřen.
Žádáme občany, aby si své úřední záležitosti vyřídili před nebo po plánovaném uzavření budovy.
Oprava povrchu vozovky v Ješíně
V městské části Ješín probíhá od 2. srpna oprava povrchu silnice I/16 a doprava je zde řízena
semafory. Oprava vozovky by měla trvat cca 2 týdny.
Výměna řidičských průkazů
Do konce letošního roku musí být provedena výměna řidičských průkazů vydaných v době od 1.
ledna 1994 do 31. prosince 2000.
….
Poplatky:
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu na 2. pololetí letošního roku by měl být uhrazen do 31.
srpna.
Platba v hotovosti - I. patro MěÚ Velvary – evidence obyvatel, kde obdržíte i příslušnou nálepku,
platba převodem - číslo účtu 388156369, kód banky 0800, variabilní symbol 1337.
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst pro rok 2010 ve výši 150,-- Kč
by měl být uhrazen do 31. prosince 2010.
Platba v hotovosti - odbor správy majetku, platba převodem, či složenkou - č. účtu 388156369,
kód banky 0800, variabilní symbol 3632. Při bezhotovostní platbě je třeba uvádět specifický
symbol, což je číslo hrobu.

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

Pozvánky :
Městské muzeum
6. 8. 2010
Moje rodné město Velvary - zahájení výstavy obrazů Františka Saifrta
do 30. 9. 2010 Napříč časem IV – výstava výtvarných děl v prostorách Pražské brány
…….
VELVARSKÉ TRHY
6. 8. 2010
3. 9. 2010
1.10. 2010

Velvarský hasičský sbor má nový prapor
Většina hasičských sborů, dnes i profesionálních, používá k vyjádření svých cílů symboly, z nichž
největší význam mají hasičské prapory. Ty na jednotlivých sborech mají svou tradici a hasiči o ně
pečují s největší láskou a opatrností. Zhotovují je jednotlivé generace hasičů, kteří jimi chtějí
vyjádřit svou příslušnost k dané době. Velkým oceněním pro sbor je připínání stuhy na prapor při
různých slavnostních příležitostech. Mnoho praporů je církevně vysvěceno, zejména v místech, kde
je větší náboženské cítění.
Velvarský hasičský sbor měl a má své prapory v tomto pořadí:
1864 – rok založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru
1868 – vysvěcení spolkového praporu, který byl pořízen za 450 zlatých. Slavnost vysvěcení byla
také první tohoto druhu v Čechách a na prapor byly připevněny 3 stuhy. V roce 1874 byl na praporu
vyměněn obraz sv. Floriána a v roce 1947 byl předán do městského muzea. V 90. letech byl předán
v nedobrém stavu do hasičského muzea v Přibyslavi a v nedávné době byl tímto muzeem
restaurován. Replika praporu je zde vystavena.
1946 – návrh na pořízení nového praporu, který byl objednán u pražské firmy Prokop. Na jedné
straně je znak města Velvar, na druhé straně znak hasičský. V říjnu roku 1947 byl slavnostně předán
sboru a náš sbor ho dosud používal při slavnostních příležitostech.
1964 – u příležitosti 100. výročí založení sboru je v průvodu nesen prapor Československého svazu
požární ochrany, který používala místní jednota Velvary. Prapor je uložen v hasičské zbrojnici.
1994 – rok oslav 130. výročí založení sboru. Jako nejvyšší ocenění své práce obdržel sbor od
ústředních orgánů čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který má rovněž místo
v hasičské zbrojnici.
2010 – sbor žádá město Velvary o přidělení grantu na pořízení nového sborového praporu, který
dostává a zároveň se finančně podílí na jeho výrobě. Dodatečně obdrží ještě příspěvek od Nadace
na podporu hasičského hnutí v ČR. Prapor vyrobila firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí a sboru
byl slavnostně předán v červnu na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Líc praporu tvoří
hasičský znak kombinovaný se znakem města, označením sboru a letopočty. Rub praporu je replika
části prvního praporu se znakem sv. Floriána a nápisem „Pomoc v nouzi je naše poslání“.
Budoucímu pokolení bude připomínat naši generaci a děkujeme i tímto našemu členovi Miloslavu
Maršálkovi, který výrobu nového praporu dlouhá léta navrhoval.
Libor Šulc

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
informuje
o změně provozní doby počas čerpání dovolené
od 6. - 20.8.2010
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

8 - 11 12 - 16
8 - 11 12 - 17
8 - 11 12 - 17
8 - 12

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto
s dobrou knihou.
Kontakt: Tel. 315 761 312,

e.mail: knihovna@velvary.cz

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

Pozvánky městského muzea

FRANTIŠEK SAIFRT
MOJE RODNÉ MĚSTO VELVARY

Městské muzeum Velvary
Vás zve na výstavu
výtvarných děl v prostorách Pražské brány

NAPŘÍČ ČASEM IV
Výstava potrvá do 30. 9. 2010
Napříč časem
aneb Nezdolní spolužáci
IV. A Výtvarné školy v Praze z roku 1956 vystavují novou i starší tvorbu.
Článek, jehož autorem je pan Pavel Kuneš, vám přiblíží jednotlivé výtvarníky vystavující
v prostorách Pražské brány ve Velvarech, i třídu, jejíž soudržnost, spolupráce a vitalita „nezdolných
spolužáků“, je opravdu obdivuhodná, jako celek.
Absolventi této třídy netvoří žádnou samostatnou uměleckou skupinu. Jejich společná výstava
ukazuje rozmanitost a šíři výtvarných názorů. Jsou spolu ve Velvarech, protože už desetiletí
zůstávají kamarády a přáteli. Seznámili se příchodem na Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze
roku 1952. Bylo jim tehdy 15 let nebo o málo víc. Dva roky chodili do oddělených tříd, dívčí a
chlapecké. Ředitelem byl tehdy vynikající kaligraf Josef Solar. Učili je mezi jinými ilustrátor
Antonín Pospíšil, Karel Müller nebo sochařka Marie Uchytilová – Kučová.
Po školské reformě v létě roku 1954 se všichni stali žáky nově vzniklé Výtvarné školy na Hollarově
náměstí na Vinohradech, kde roku 1956 maturovali. Mají společné zážitky ze školy, z těžkostí
padesátých let i z chmelových brigád. Nacvičovali na spartakiádu. Roku 1955 odjeli na školní výlet
na Slovensko, kde jejich profesoři kreslení Zdeněk Balaš a Jaroslav Vodrážka za první republiky
učili na gymnáziích. Pod jejich vedením objeli vlakem skoro celé Slovensko a dva dny zůstali
v rázovité obci Heĺpa. Ta se jim stala blízkou i v následujících letech. Spřátelili se s vesničany,
jezdívali tam léta potom po skupinkách i jednotlivě o prázdninách, kreslili tam i pracovali s lidmi na
jejich kopcích.
Na jedné jejich fotografii jsou spolužačky oblečené v helpianských krojích. Jsou tam čtyři, jedna
z nich už nežije, Eva Bednářová. Byla to vynikající ilustrátorka a grafička, laureátka ilustrátorských
soutěží v Brně, Bratislavě a Lipsku.
Ale není jedinou, kdo už není naživu. Ještě dříve zemřel Pavel Teimer, neobyčejně nadaný a
pracovitý písmař. Už roku 1960 obeslal soutěž na knižní písmo. Shromažďoval středověké a
renesanční písmařské památky z křtitelnic a zvonů. Podle zbytků rekonstruoval celé abecedy a chtěl
je využívat v sazbě. V roce 1967 byl vyzván k soutěži na typografické písmo pro vědecko technickou sazbu. Za rok předložil porotě dořešený soubor, který zahrnoval antikvu, italiku,
půltučnou antikvu, číslice a matematická znaménka, azbuku a řeckou abecedu. Teimerova antikva
byla nedávno Janem Solperou nazvána skvostem českého písmařství.
Na těchto výstavách jsou vždy účastni i ostatní už zemřelí spolužáci. Veselý přítel Jaroslav Rezek s
jeho strukturálními optimistickými obrazy a Tomáš Blažíček, který vystudoval architekturu. Také
Pavel Nešleha, který se stal roku 1990 profesorem a prorektorem Vysoké školy
uměleckoprůmyslové. Až do své smrti roku 2003 tam vedl ateliér malby. Zabýval se kresbou a
grafikou, objektovým uměním a fotografií. Nechybí ani Miroslav Půhoný, který založil první
scénografickou školu ve Stockholmu.

Mezi živými není už ani Petr Augusta, který se stal důstojníkem a po roce 1968 odešel z armády.
Ani Alexandr Postler, který využil své dramatické nadání a zemřel jako ředitel Opavského divadla.
Poslední dva spolu s Kunešem byli jedinými spolužáky, kteří se odrodili. Kuneš se stal katolickým
knězem.
Všichni ostatní se drželi svého kopyta. Byli různě a velmi úspěšní a všichni měli radost ze své
práce. O tom svědčí každá jejich výstava, společná nebo samostatná. Pokaždé přináší nové práce,
nové pokusy, nové objevy.
Učili na různých školách. Na základní umělecké škole v Turnově učila Jarka Kurandová, výrazná
členka Skupiny konkretistů. Mnoho jejích žáků přešlo s úspěchem na pražskou Akademii
výtvarných umění. Na základních uměleckých školách učila také Kateřina Černá. Vynikající
koloristka, napsala i krátké divadelní hry a dlouhou řadu autorských knížek. O tom se budeme moci
přesvědčit letos na podzim na její souborné výstavě. Začne 19. října v Galerii Smečky v Praze. Na
střední škole učil řadu let i Václav Křížek. Předtím se uplatnil propagační grafikou a návrhy
výstavních exposic. Zdeněk Beran vede dodnes významné oddělení klasické malby na Akademii
výtvarných umění v Praze.
Běla Kolčáková se provdala na Slovensko, ilustrovala knížky pro nakladatelství Mladé letá,
malovala a navrhla série art protisů. Karolina Pirklová vytvořila mnoho gobelinových a
patchworkových obrazů, navrhovala okenní mříže, osm let vedla se svým mužem restaurátorské
ateliéry. Dana Vachtová modelovala dřevěné reliéfy a kovové a skleněné plastiky. Věra Vacová byla
redaktorkou v pedagogickém nakladatelství a ilustrovala učebnice. Výtvarným redaktorem časopisů
byl i Jiří Hladík. Lubomír Přibyl byl dalším členem skupiny konkrétistů, jeho geometrické variace a
objevy v černém a bílém jsou všude oceňovány. Josef Nálepa se stal sochařem. Byl jediným
sochařem na světě, kterému dovolil Salvádor Dalí, aby ho portrétoval.
Dva ze spolužáků byli činní jako restaurátoři. Helena Domanjová vytvořila i řadu faksimilií v
Památníku národního písemnictví. Petr Bareš uváděl do původního stavu malby a fresky od gotiky
po 19. století. Také ve velvarském kostele sv. Kateřiny restauroval před dvaceti lety pozdně gotické
fresky. Býval členem a několik let předsedou malířské komise restaurátorů Českého fondu
výtvarných umělců.
Několik spolužáků odešlo po roce 1968 do světa. Antonín Málek se stal uznávaným malířem
v Kolíně nad Rýnem, proslul portréty i krajinami z indického Ladáku, Kambodže a dalších zemí
Dálného Východu. Dana Laichterová se živí uměním v Americe. Nynější velvarský občan Tomáš
Vosolsobě žil léta ve Švýcarsku. Už od školních let na Akademii se zabýval nefigurativní malbou.
Dávní spolužáci se setkávali odjakživa. Zkraje mívali setkání v zakulacených letech, později
několikrát v roce, někdy byla i dvoudenní. Dnes jezdí spolu na výlety a chodí na výstavy. Celá
desetiletí je dává organizačně dohromady Lotka Pirklová. Pořádání výstav a fotodokumentace leží
především na bedrech Petra Bareše. Jim oběma patří poděkování i za práci na přípravě této výstavy.
Letos je to už 58 let, co spolu kamarádí. Výstavou v Pražské bráně se vám představují svými
pracemi z posledních let. V celé šíři a rozmanitosti tvorby, dané jejich životními osudy a
usilováním. I při rozdílnostech názorových, uměleckých i kulturně společenských, kráčejí spolu
napříč časem.

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
ZVE
FOTOGRAFY Z VELVAR A OKOLÍ
K ÚČASTI NA FOTOGRAFICKÉ ČÁSTI
VIII. VELVARSKÉHO VÝTVARNÉHO SALÓNU
MÍSTO KONÁNÍ: GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA VELVARY
TERMÍN KONÁNÍ: 1.10.–31.10.2010
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRACÍ: BĚHEM ZÁŘÍ, NEJPOZDĚJI DO 17.9.2010

PODMÍNKY:
1. TÉMA JE VOLNÉ, ALE PROSÍME SJEDNOTIT TÉMATICKY CELEK U JEDNOHO

AUTORA.
2. KAŽDÝ AUTOR MÁ K DISPOZICI DVĚ ZÁVĚSNÁ SKLA O ROZMĚRECH 50X70
CM. FOTOGRAFIE NUTNO DODAT ADJUSTOVANÉ NA PODKLADOVÉM PAPÍŘE
UVEDENÉHO ROZMĚRU-BARVA I ORIENTACE /HORIZONTÁLNÍ ČI
VERTIKÁLNÍ/
JSOU
PONECHÁNY
NA
ROZHODNUTÍ
AUTORA.
NEADJUSTOVANÉ FOTOGRAFIE NEBUDOU NA SALÓN PŘIJATY.
3. VLASTNÍ SKLA ČI RÁMEČKY VÍTÁNY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNÝ
ODLIŠNÝ FORMÁT I VĚTŠÍ POČET FOTOGRAFIÍ.
4. V PŘÍPADĚ, ŽE POČET FOTOGRAFIÍ PŘEVÝŠÍ KAPACITU MUZEJNÍ GALERIE,
MĚSTSKÉ MUZEUM SI JAKO POŘADATEL VYMIŇUJE PRÁVO NA JEJICH
KONEČNÝ VÝBĚR.
INFORMACE: MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY, PRAŽSKÁ 109, 273 24 VELVARY, TEL.
315 761 419, 721 616 355, E-MAIL: MUZEUM@VELVARY.CZ

Nabídka práce !!!!!!!
Soukromá firma se stavebním zaměřením přijme pracovníky na pozici
izolace, nátěry a drobné stavební práce.
Požadavky: zručnost, ochota pracovat, solidnost, čistý tr. rejstřík.
Nabídka: solidnost, po zapracování nadprůměrná mzda.
Vlastní vozidlo vítáno.
Pro bližší informace se obracejte na tel:
602 175 558 p. Krompholc
602 188 880 p. Mentlík
*****************************************************************

Upozornění redakce
V souvislosti s podzimními komunálními volbami upozorňujeme, že počátkem října
vyjde i mimořádné číslo Zpravodaje, v němž bude dán prostor pro prezentaci všech
kandidujících subjektů.
Uzávěrka pro podání příspěvků je 24. září 2010.

Pozvánky na září

PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ NAVŠTIVTE KLADENSKÝ
VELETRH
Prostory Kladenské sportovní haly budou 3. - 5. září 2010 hostit premiérový ročník
Kladenského veletrhu. Tato akce s podtitulem STAVBA – AUTO – BYDLENÍ – ZAHRADA – REGION
nabídne mnoho inspirace všem, kteří uvažují o stavbě nového domu nebo zahajují rekonstrukci
domu staršího, ale také všem, kteří se jen snaží neustále své bydlení zlepšovat a modernizovat.
Mezi 50-60 vystavovateli budou převládat firmy, zabývající se výrobky a službami pro dům,
byt, dílnu a zahradu. Většina vystavovatelů na veletrhu nabízí výrazné veletržní slevy, které není
možno jinde získat. Akce bude probíhat v bezprostřední blízkosti kladenského Sletiště, kde budou
souběžně probíhat tradiční Dny města Kladna. Zkrátka první zářijový víkend skýtá výbornou
příležitost navštívit akci, která svým rozsahem nemá v regionu obdoby. Vstup je pro návštěvníky
zdarma, brány veletrhu budou otevřeny v pátek 3.9. od 13 do 18 hod., v sobotu 4.9. a neděli 5.9.
vždy od 9 do 18 hodin.
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