Vážení občané,
v závěru tohoto týdne, kdy se Vám dostane červnové číslo našeho Zpravodaje
do ruky, proběhnou v celé naší republice volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu. Ačkoliv pokyny k volbám jsou přiloženy k souboru hlasovacích
lístků, které jste všichni obdrželi do svých domácností, považuji za účelné některé
důležité informace zdůraznit.
Volby proběhnou ve dvou dnech, v pátek 2.6 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 3.6. od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit mají občané, kteří nejpozději
3.6.2006 dovrší věk 18 let. U nás ve Velvarech to bude již tradičně ve 4 volebních
okrscích a volební místnosti jsou opět v západním křídle budovy Základní školy vchod z Bezručovy ulice (volební okrsek č.1), v Základní umělecké škole na
Třebízského náměstí (volební okrsek č.2), na Velké Bučině (volební okrsek č.3)
v objektu bývalé hasičské zbrojnice a v Ješíně (volební okrsek č.4) v objektu
zemědělského závodu pánů Ing. Vojtěchovského a Tlustého, což je jediná změna
proti minulým volbám.
Všichni oprávnění voliči s trvalým bydlištěm ve Velvarech mohou volit
výhradně v příslušné volební místnosti podle místa svého bydliště, s výjimkou
těch, kteří si včas vyžádali voličský průkaz pro volbu jinde.
Podmínkou pro účast ve volbách je prokázání totožnosti a státního občanství
okrskové volební komisi, a to občanským průkazem, případně cestovním pasem.
Nestačí, když členové komise příslušného občana znají !
Samotné hlasování probíhá tak, že volič použije buď hlasovací lístky, které
obdržel na svou adresu, nebo si může vyžádat nové přímo u okrskové volební
komise. K sadě hlasovacích lístků obdrží úřední obálku a s těmito náležitostmi se
musí odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (za plentu). Tzv.
manifestační hlasování není povoleno a je tedy neplatné. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek té
politické strany, hnutí nebo koalice, kterou chce volit. Na tomto hlasovacím
lístku může zakroužkováním pořadového čísla vyznačit přednost nejvýše 2
kandidátů. Pokud by zakroužkoval více než 2, zůstává hlasovací lístek platný, ale
hledí se na něj tak, jako by tam nebyl upřednostněn žádný kandidát. Po opuštění
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, vhodí volič vybraný lístek v úřední
obálce do hlasovací urny a ostatní lístky zlikviduje (vyhodí do koše).
Neplatná je volba, je-li hlasovací lístek přetržený, není-li vložen do úřední
obálky, nebo je-li v obálce více než 1 hlasovací lístek.
Každý volič musí hlasovat osobně, není povolena volba v zastoupení. U osob
tělesně postižených, které nemohou číst nebo psát, může být s voličem v prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků jiný volič (nikoliv však člen volební komise), který
za něj lístek upraví, vloží do úřední obálky a vhodí do volební urny. Ze
závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat předem na
Městském úřadě nebo v den voleb přímo volební komisi, aby se k němu domů
dostavili 2 členové volební komise s přenosnou volební schránkou a mohl tak volit
mimo volební místnost.

Znovu, již poněkolikáté, apeluji na všechny naše občany, aby využili svého
hlasovacího práva a voleb se zúčastnili. Výmluvy, že si mezi kandidujícími
stranami nemůžete vybrat, nemají žádný smysl, stejně jako často v tisku
opakovaná teorie, že nevolit je také volba. Ano, je to také volba, ale volba špatná,
protože v takovém případě nemůžete nic ovlivnit a o Vaší budoucnosti za Vás
rozhodnou ti, kteří k volbám přijdou, byť by jich byla třeba i menšina. Těm,
kteří nevolí, zbude pouze možnost vést „pivní řeči“ a 4 roky kritizovat, jakou
jsme si to zase zvolili politickou reprezentaci.
Mgr. Ivan Kurz
starosta města
***************************************************************

Upozornění MěÚ Slaný

- uzavření registru řidičů

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se zavedením zákona č. 411/2005 Sb., kterým
se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, bude v době
od 28. 6. 2006 do 3. 7. 2006 prováděna v síti registru řidičů migrace dat. V tomto
období nebude možný přístup do uvedeného registru a nebude možno provádět žádné
úkony.
Děkujeme za pochopení obtíží, které tím budou některým z vás způsobeny.
Jiří Vesecký,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
***************************************
PRODÁM
FELICII COMBI 1.3 (modré barvy) r.v. 1996.
Najeto 70 000 km. Tel. 606 605 202
************************************
PRODÁM
DÍVČÍ HORSKÉ kolo červené barvy. Cena 800,- Kč.
INFORMACE TEL. 723 022 861
*********************************

OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 17. 6. 2006

Zprávy z jednání městské Rady – květen 2006
10.5.2006
- zpráva firmy Eltodo o plnění povinností a závazků vůči městu za rok 2005.
Rada bere na vědomí.
- žádost o povolení umístit na náměstí ve Velvarech ve dnech 29.5-5.6.2006
pouťové atrakce.
Rada souhlasí.
- informace o přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci na kanalizaci v
Malovarské ulici.
Rada bere na vědomí.
-

předložení nabídek na výměnu oken v objektu zdravotního střediska
nejvýhodnější nabídka fy Montako Kralupy za 599 000,- Kč.
Rada souhlasí.

- projednání závěrů z jednání s vedoucím oddělení Policie ČR o bezpečnosti a
pořádku ve městě.
Usneseno, že starosta navrhne zastupitelstvu zřízení odloučeného pracoviště
Městské policie Slaný ve Velvarech o počtu 2 osob.
- nabídka na dokončení místní komunikace v ul. Nábřeží za 530 000,- Kč.
Rada nedoporučuje v současné době realizaci, zatím pouze zajistit projektovou
dokumentaci.
24.5.2006
- změna zřizovací listiny Základní školy.
Usneseno do příštího zasedání Rady prověřit soulad stávající zřizovací listiny
s novým Školským zákonem a podle toho rozhodnout o případných změnách.
- převod investičních prostředků určených na havarijní opravy vnějšího pláště
budovy ZŠ na účet školy.
Rada souhlasí a doporučuje navrhnout zastupitelstvu posílení této položky o cca
28 000,- Kč.
- žádosti o rekonstrukci vozovek v ulicích Nábřeží a Pivovarská.
Usneseno v tomto roce zajistit projektovou dokumentaci na obě akce.
O realizaci rozhodnou až orgány vzešlé z podzimních komunálních voleb.
- návrh na prodej některých menších pozemků za cenu 100,- Kč/m2 dosavadním
nájemcům (předzahrádky apod.)
Usneseno doporučit zastupitelstvu návrh schválit.

- požadavek na posekání neobdělaných ploch mezi bytovkami v Chržínské ulici a
Bakovským potokem.
Protože se jedná o soukromé pozemky, budou nejdříve osloveni majitelé.
- příprava vyhlášky o volném pobíhání psů.
Usneseno do příští Rady připravit seznam lokalit, kde bude volný pohyb psů
jmenovitě zakázán.
- žádost o vyjádření k zamýšleným stavebním úpravám autoopravny T& F
v Chržínské ulici.
Usneseno vyžádat si napřed vyjádření Správy a údržby silnic a DI Policie.
- nabídka soukromého majitele na prodej stavebního pozemku městu za cenu
395,- Kč/m2.
Rada nedoporučuje zastupitelstvu koupi nabízeného pozemku.
- žádost ZŠ o souhlas se zřízením přípravné třídy od školního roku 2006-07.
Rada souhlasí.
*********************************************************

Pozvánka
Dne 22.6.2006 od 15.30 hod. budou zpřístupněny nově upravené prostory
v areálu dvora a špejcharu bývalého děkanství ve Velvarech čp. 198 (dvůr
DPS), které budou sloužit veřejnosti k odpočinku a kulturnímu vyžití.
Při této příležitosti se zde uskuteční koncert žáků ZUŠ Velvary a bude možno
navštívit nově otevřenou výstavu obrazů, grafik a kreseb Jiřího Corvina.

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

Řidiči pozor, od 1. července platí povinnost celodenního svícení
Povinné celodenní svícení po celý rok nařizuje nový silniční zákon. Za porušení této
povinnosti hrozí řidičům dvoutisícová pokuta a ztráta l bodu ze 12.
Možným řešením, jak na tuto povinnost nezapomenout, je vybavit své vozidlo
zařízením, které po nastartování vozu automaticky rozsvítí světla. Na českém trhu se
smějí objevit pouze automatické spínače, které budou mít uděleny potřebný atest
/Atest 8SD/.
red.

VELVARSKÝ TOLAR – HODNOCENÍ

Soutěž v oboru dramatickém Velvarský tolar se právě rozloučila se svým sedmým
ročníkem. Letos si svoje recitační vlohy poměřilo 105 soutěžících ze ZŠ Velvary a
Kmetiněves, z MŠ Velvary a Hospozín, a příjemným osvěžením byla účast studentů
velvarské střední školy, díky níž jsme mohli vyhlásit i IV. soutěžní kategorii. Soutěž
proběhla opět ve dvou termínech, kdy středa 3. května byla vyhrazena dětem z I.
stupně základní školy a mateřským školám a středa 10. května žákům II. stupně ZŠ a
studujícím střední školy. Porota tentokrát zasedla ve složení: Mgr. Lenka Kurzová,
Ing. Jitka Kůrková, p. Lenka Charvátová, p. Zdeňka Ortová a PhDr. Jan Pömerl.
Nutno říct, že letos se porota dočkala jak pěkných a velmi nadějných výkonů, tak i
pocitu zklamání z mimořádně chabých výkonů převážné většiny žáků I. stupně ZŠ. U
této skutečnosti bychom se rády na chvíli zastavily.
Soutěžící děti i jejich učitelé tentokrát evidentně neadekvátně a ne příliš dostatčně
zvážili kulturní význam a lety prověřenou kvalitu této soutěže, která je na Velvarsku
jediná svého druhu a našla si právem své pevné místo v kulturním kalendáři města.
Soutěž dává jednak možnost dětem, které budou školu reprezentovat na dalších
recitačních akcích, aby si v mimoškolních prostorách koncertní síně městského muzea
a před početným publikem ověřily, zda jejich výkony obstojí i jinde než na „domácím
hřišti“ a ostatním dětem nabízí šanci, kterak získat první ostruhy a vyzkoušet si něco
nového a zajímavého. Dá se říci, že letos v očích poroty obstály právě jen ty děti, které
byly nakonec oceněny. Doslova utrpením se stalo vystoupení většiny žáků čtvrtých
tříd, kteří byli do soutěže vysláni s totožnou básničkou. Jestliže sedm dětí jdoucích po
sobě doslova oddrmolí bez jakýchkoliv větších ambicí jednu a tu samou báseň,
devalvují soutěž na nevydařenou školní hodinu, kdy recituje každý, kdo je schopen si
jen částečně zapamatovat text. Přitom organizátoři nabízejí již dlouho dopředu
individuální pomoc při výběru vhodné poezie, neboť i to je jedním z důležitých kritérií
při konečném hodnocení předvedeného výkonu. Letos se upřímná snaha, ochota se
poradit a podívat se po vhodném tématu k přednesu i jinam než do školní čítanky,
bohatě vyplatila např. Janu Mazochovi, který předvedl s básní „Rostu“ půvabný výkon
a ve své kategorii zvítězil.
Další týden si však porota „spravila chuť,“ protože výkony soutěžících byly
mnohem hodnotnější. Potěšil nás vyzrálý a originální projev studentů střední školy.
Ale i žákyně školy základní (opravdu jen dívky, protože chlapci buďto od šesté třídy
výše ztratí k poezii vztah či nastoupí stud a ztratí se odvaha?) reprezentovaly na
výbornou. Výtečných přednesů jsme si vyslechli více, ale musíme pochválit zejména
vítězky Kateřinu Benešovou a Lucii Liscovou. Zvláště u první jmenované můžeme
hovořit i o velké naději do budoucna.
Perfektní práci odvedly jako vždy učitelky mateřských škol, čímž potvrzují, že
vystoupení jejich svěřenců do této soutěže právem patří a nutno dodat, že porota se na
ně vždy velmi těší.
Naopak nás mrzí přístup vedení základní školy i školy mateřské v Černuci, neboť
přes naše opakovaná pozvání Velvarský tolar ignorují a své zástupce do soutěže
neposílají. Je to pro nás dost nepochopitelné, protože se jejich svěřencům tímto uzavírá
jedinečná možnost poměřit své schopnosti s žáky dalších dvou základních respektive

mateřských škol, možnost získání krásných diplomů i věcných cen, ale především jsou
děti ochuzeny o spoustu pěkných zážitků a chvil, které v reprezentativních prostorách
nově zrekonstruovaného sálu městského muzea společně prožíváme.
Pochvalu a poděkování adresujeme ZŠ Kmetiněves, jejichž žáci se letošního
ročníku zúčastnili, soutěž svými výkony obohatili a my věříme, že i v budoucnu tomu
bude stejně.
I přes našich několik dobře míněných připomínek, které by měly vést ku prospěchu
společné věci, hodnotíme letošní ročník Velvarského tolaru jako zdařilý a v jeho
tradici budeme i v dalších letech pokračovat.
Chtěly bychom poděkovat vedení i pedagogům ZŠ Velvary a Kmetiněves, kteří své
žáky na soutěž uvolňují z vyučování a umožňují jim reprezentovat svoji třídu i školu.
Za všechny bychom jmenovaly např. p. učitelku Hanákovou, jejíž žákyně bývají již
tradičně na soutěž velmi dobře připraveny. Chceme po letošních zkušenostech příště
ještě lépe a důkladněji spolupracovat s pedagogy zejména I. stupně ZŠ a dětem, které
se rozhodnou soutěžit, být nápomocni radou a pomocí při výběru. Je naším společným
zájmem, aby soutěžící prožívali individuální radost ze svého výkonu a zároveň
zdravou hrdost na to, že mohou proslavit svoji třídu a školu.
Těšíme se tedy již nyní na příští ročník Velvarského tolaru, který ve svém názvu
ponese číslici VIII.
Výsledky VII. ročníku dramatické soutěže „Velvarský tolar“
I. kategorie: MŠ a 1. třída ZŠ
Sólová recitace
1. Blahníková Jana
2. Hasal Jakub
Mazochová Hana
3. Bartáková Adéla

MŠ Velvary
MŠ Hospozín
1.A ZŠ Velvary
1.A ZŠ Velvary

Hromadná recitace
1. MŠ Velvary za pásmo básniček Jak to chodí v Pekle
2. MŠ Hospozín za pásmo Pastelky
Scénky
1. MŠ Hospozín za pohádku O Budulínkovi
2. ZŠ Kmetiněves za pohádku O Smolíčkovi

II. kategorie: 2.-5. třída ZŠ
SÓLOVÁ RECITACE
1. Mazoch Jan
2. Koutová Aneta
3. Podhrázská Aneta

5.B. ZŠ Velvary
2.A ZŠ Velvary
2.A ZŠ Velvary

Scénky
Uděleno ocenění za účast dětem ze ZŠ Kmetiněves, jako jediným
soutěžícím v tomto oboru.

III. KATEGORIE: 6.- 5. TŘÍDA ZŠ

Sólová recitace
1. Liscová Lucie
Benešová Kateřina
2. Hodovská Tereza
3. Anderlová Lucie
Maršálková Klára

9.B ZŠ Velvary
7.A ZŠ Velvary
7.B. ZŠ Velvary
6.C ZŠ Velvary
8.A ZŠ Velvary

IV. KATEGORIE- STŘEDNÍ ŠKOLY

Sólová recitace
1. Soudská Veronika
2. Pospíchal Tomáš
Šímová Hana
3. Boháčová Kamila

2. roč. SOŠ Velvary
1. roč. SOŠ Velvary
2. roč. SOŠ Velvary
1. roč. SOŠ Velvary
Zdeňka Ortová – knihovnice
Jitka Kůrková – pracovnice muzea

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Ve VELIKONOČNÍM SOUTĚŽNÍM KVÍZU, který proběhl v městské knihovně v
dětském oddělení ve čtvrtek 13. dubna odpoledne, zvítězila v kategorii do 10 let
žákyně 2. B ZŠ Velvary:
KATEŘINA ŠÍMOVÁ
a v kategorii starších dětí žákyně 7. třídy ZŠ Velvary Karla Krohna 527 :
SIMONA VALÍKOVÁ,
přičemž Simonka jako jediná měla správně všech 10 odpovědí.
Vítězkám, kterým jsme již předaly ceny, srdečně blahopřejeme.
*************************
DALŠÍ blahopřání patří vítězům literární soutěže „Dopiš to!“ Své příspěvky
odevzdalo 22 dětí a některé z těchto prací byly opravdu velice zajímavé. Dokončení
zvláštní situace, která se odehrála na fiktivní opuštěné pláži se zvonícím mobilem,
bylo pro děti výzvou. Někdo pojal příběh jako sci-fi, jiní dali přednost romantickému
vyústění a sešlo se i několik prací, jejichž společným zakončením byl sen, z něhož se
probudili. Nakonec se o prvenství rozdělil Jan Vochomůrka s Klárou Maršálkovou.
Honzík měl nejnápaditější pointu a Klárka si zaslouží pochvalu za křehkost a citlivost,
které dodaly jejímu psaní na originalitě.
Gralulace a poděkování patří nejen těm, kteří se umístili na stupních vítězů, ale
všem, kdo se do soutěže zapojili a neváhali popustit uzdu své fantazii. Protože tato
akce měla velice kladný ohlas, mohou děti počítat v dohledné době s další podobnou.
I. místo: Jan Vochomůrka – 4. A, Klára Maršálková – 8. A
II. místo: Zdeněk Šorf – 5. B

III. místo: Aneta Kolářová – 8. A

Zdeňka Ortová - knihovnice

Vybráno z www.velvary.cz
Vandalství na místním hřbitově. V poslední době se množí vandalství na velvarském
hřbitově. Rozbité lampičky, utrhané měděné vázičky a další podobné součásti hrobů. Případy
byly nahlášeny Policii ČR obv. odd.Velvary.
*********
V neděli 14. května se na Stochově konalo okresní kolo mužů a žen v požárním sportu.
Družstvo mužů SDH Velvary obhájilo loňské prvenství a postoupilo do krajského kola. Na 2.
místě skončily Kutrovice, 3. místo obsadila Černuc. Ženám se dařilo napůl. Po nevydařené
štafetě 4x100m přišel nejlepší požární útok, a tak alespoň zisk putovního poháru. Více
informací se dozvíte na www.sdh.velvary.com
*********
Městské muzeum ve Velvarech uspořádalo v sobotu 20. května MUZEJNÍ NOC 2006.
Prostory muzea byly mimořádně otevřeny až do 22 hodin a prohlídka stálé expozice byla
obohacena o soutěž ve znalostech starých řemesel a o přehlídku historických oděvů. Program
připravili Jitka Kůrková a Jan Pömerl za hudební spolupráce Marie Repkové. Historické
oděvy před sálem plným diváků předvedli studentky a studenti Střední odborné školy
sociálně-právní ve Velvarech.
*********************

Pozvánka

Natvrdlé Čarodejnice 2006
Občanské sdružení Natvrdlí pořádalo dne 30.4.2006 celoodpolední program pro děti –
loutkové divadelní představení a následné odpoledne tak trochu i v duchu tradičního
svátku čarodějnic.
Odpoledne začalo ve 14:00 v rekonstruovaném sále městského
musea v Pražské ulici. Divadelní představení bylo určeno především
pro nejmenší děti. Divadelní soubor Kejklíř tentokrát přivezl
pohádku známého skandinávského spisovatele H.CH. Andersena Sněhová královna. Osobité podání DS Kejklíř zaujalo jak malé
diváky, tak rodiče i dospělé diváky. V sále městského muzea se v
příjemné atmosféře sešlo i přes sváteční dny přibližně čtyřicet
diváků.
Po představení se odvážnější diváci spolu s pořadateli vydali na průvod městem, jemuž
vévodila vcelku ošklivá čarodejnice; celý průvod dorazil okolo 15:00 do prostor
revitalizovaného malovarského rybníka. Na rybníce děti čekalo několik soutěží – házení
na šaška, stavění nevyššího komínu z kostiček, běh nazad, skládání puzzle a házení na
plechovky. Nakonec nás navštívilo i přes dopolední špatné počasí zhruba 35 aktivních
soutěžících, vyhlásili jsme a trošku odměnili 3 nejlepší borce a v průběhu soutěží rozdali
všem účastníkům menší ceny. Odpoledne pokračovalo pálením čarodejnice a následním
pečením buřtů, na kterých jsme si všichni pochutnali. Rozešli jsme se zhruba okolo 17
hodiny, nutno podotknout, že lépe nám počasí ani nemohlo vyjít a sluníčko nás podpořilo
během celé akce.
Na závěr musíme velmi poděkovat městskému úřadu Velvary, který nás opět podporoval
jak v divadelním představení tak zapůjčil bezplatně všechny objekty a prostory muzea a
areálu bývalého koupaliště. Poděkování též patří Družstvu COOP-Jednota Kladno, které
se nemalou měrou podílelo na podpoře akce jako nezjištěný sponzor. Akci též materiálně
podpořila firma DIAMEC, s.r.o.

Obrazový záznam jako další informace o sdružení najdete na též www.natvrdli.org; těšíme se
na další setkání.

Třetí vystoupení dětí v muzeu
Třetí veřejné vystoupení dětí v Městském muzeu Velvary se uskutečnilo
9.února 2006.
Program pod názvem „Řemesla“ sestavila paní učitelka Kutílková a nacvičila ho
s dětmi z 1. třídy.V programu se objevilo mnoho téměř zapomenutých lidových
her a písní, které ani s odstupem času neztratily svůj půvab a věřte nebo ne,
dětem se líbily a hrály je s velikou chutí.
Děti si před obecenstvem zahrály „Na sedláčka“, zazpívaly „Čtyři koně ve
dvoře“ a „Jel sedlák orati“, připomněly si různá řemesla a povolání (kovář,
bednář, pekař, řezník, muzikant, myslivec, kominík, tkadlec, krejčí, zedník,
zahradník,..). Zazněly krásné české a moravské lidové písničky, které možná si
někdy zazpívají již jen babičky našich dětí ( „Čtyři koně ve dvoře“, „Na tý louce
zelený“, „Pekla vdolky“, „Mysliveček skoro vstává“, „Kalamajka“, „My jsme
malí muzikanti“,…).
Následovaly tři veselé pohádky, v nichž hrály děti i paní učitelky. Děti si
zahrály ve zhudebněné pohádce „O veliké řepě“, dále v pohádce „Boudo,
budko“ a nakonec s učitelkami v pohádce „O Budulínkovi“. Snažíme se děti
v rolích střídat, takže tentokrát si dědečka zahrál Matěj Pek a Budulínka Patrik
Chvojka. Oba předškolní chlapce musím pochválit za dobré herecké výkony.
Malé lišky ztvárnily tentokrát tři holčičky ze 2.třídy: Lucka Brátová, Markétka
Hampeisová a Eva Mrázová.
A co bylo dál? Zazvonil zvonec a pohádkám byl konec. Diváci po zásluze
odměnili potleskem účinkující děti i učitelky a všichni „herci“potom dostali
v mateřské škole slíbené „bonbónové medaile“. A já děkuji nejen našim
šikovným dětem, ale hlavně paní učitelce Aleně Kutílkové za pěkně připravený
program na téma řemesla.
Eva Štanclová, řed.školy
*****************
Městské muzeum ve Velvarech
oznamuje, že
v pátek 30.června 2006
ve 20 hodin
bude zahájena v Pražské bráně
výstava obrazů, kreseb a fotografií
ČLOVĚK MEZI LIDMI
Výstava bude přístupná do konce září.

Město Velvary
a Městské muzeum Velvary
Vás zve
na otevření stálé výstavy

JIŘÍ CORVIN
Obrazy, grafika, kresby
Úvodní slovo: PhDr. Petr Pithart
Dne 16. června 2006 v 16.30 hod.
na špejchaře bývalého děkanství čp. 198 ve Velvarech
(dvůr DPS)
Jiří Corvin se narodil 15.6.1931 v Praze.
Mládí prožil v Nové Vsi u Velvar. Vyučil se zahradníkem a praxi vykonával na
Velvarsku a Kralupsku. Následně studoval na AVU v Praze, kde absolvoval v r.
1958. Od roku 1959 žil a tvořil na Velvarsku společně s Ladislavem Čepelákem
v ješínské cihelně. Poté odešel do kralupského ateliéru. S Ladislavem Čepelákem
čerpali další inspirace na kralovickém mlýně na Slánsku.
V roce 1967 si koupil barokní stavení – mlýn v Dybeři u Peruce, kam dojížděl
z pražského ateliéru.
V jeho díle se promítají velvarské, slánské a lounské krajiny od pravěku obývané,
mnohokrát převrácené, zemědělsky obnažované až na holé podloží, zbavené
vegetace. Toto prostředí se stává osobní a výtvarnou náplní života Jiřího Corvina.
Pole, stromy, osamělé menhiry, mlýnské kameny, vrata a věci opotřebené lidskýma
rukama jako konev, kýbl a další jsou v tvorbě malíře upozorněním na trvání a
význam věcí v našem životě.
Vystavoval v českých městech Praha, Slaný, Velvary, Kralupy nad Vltavou,
Rakovník, Mělník, Prostějov aj.), a také v zahraničí (Berlín, New York, Moskva,
Paříž, Curych a další). Některé obrazy vlastní Ministerstvo kultury, Národní
galerie, Úřad vlády a další instituce.
Na sklonku života pobýval a tvořil na mlýně v Dybeři, kde ho navštěvovali jeho
přátelé.
17. července 2004 zemřel a dle svého přání byl pohřben na velvarském hřbitově.
15. června 2006 by se dožil 75 let.

Z redakční pošty:
Z HISTORIE VELVARSKÉ LÉKÁRNY
Prvním známým lékárníkem ve Velvarech byl od roku 1563 Jiřík Pechan, řečený
„Dryáčník“. Lékárna tehdy byla v nárožním domě ve Velvarech na náměstí, nynější č.p. 57.
Pechan zemřel na mor 4.9.1582.
Z doby mnohem pozdější je znám lékárník Karel Somer, který zřídil lékárnu „U bílé růže“
na náměstí v domě čp.7. Lékárna ve Velvarech s právem osobním byla povolena r. 1824 p.č.
25246. Od lékárníka Somera ji koupil lékárník Adolf Goll, asi v r. 1856-57. Byl synem
vojenského lékaře a svou první lékárnu otevřel 12.9.1848 ve Volyni. Ve Velvarech přestěhoval
lékárnu dne 7.4.1858 do domu č.p. 131/nyní 223/, kde je dosud. Měla název „U panny Marie
Pomocné“. V roce 1885 předává lékárnu svému synovi Emilovi Gollovi. Emil Goll zde
působil do roku 1925, kdy lékárnu předává svému synovi Eugenu Gollovi. Eugen Goll vedl
lékárnu do 22.10.1950, kdy byla lékárna znárodněna. Vedoucím lékárníkem tu byl PhMr.
K. Krumpholc, a to do roku 1993. Poté byla lékárna pronajata PharmDr. D. Kamlerové, která
vede lékárnu do dnešního dne.
RNDr PhMr Jiří Kulhánek
Kralupy nad Vltavou

Následující dva příspěvky jsou od p. Jiřího Krejčího
Bohatá činnost muzea!
Velice oceňuji velmi bohatou činnost Městského muzea ve Velvarech. Moc mě
potěšilo, že tato činnost byla oceněna i na zasedání zastupitelstva i na zasedání rady
města.
Myslím si, že ani kralupské muzeum nemá takovou činnost, jako naše muzeum.
Pracovníci muzea si zaslouží veřejné poděkování za jejich velmi bohatou činnost
k oživení života ve Velvarech.
P.S. přeji muzeu, aby mělo vždy vděčné návštěvníky na svých akcích !
***************
Pomluvy se šíří lehce, hůře se odstraňují !
Ano, co se leckdy řekne před lidmi a nemusí to být pravda, takové řeči, či pomluvy,
už zůstanou mezi lidmi pomalu natrvalo. Velice těžko se odstraňují a často se stává, že
ten, kdo šíří pomluvy, nerad přizná svou chybu.
Jsme tady (na Světě) ani nevíme na jak dlouho a takto si znepříjemňujeme náš
život. Lidičky musí to být? Buďme na sebe hodnější, budeme lépe žít.
Jiří Krejčí
DD Velvary

12.ročník Dědkiády ve Velvarech se vydařil

V areálu obnoveného Malovarského rybníka ve Velvarech se v sobotu konal již
12.ročník memoriálu Karla Krohna – Dědkiáda 2006, který uspořádal místní sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci s Městem Velvary. Jedná se o soutěž starších pánů
v požárním útoku na vodu. Věkový limit členů družstva je minimálně 35 let, za
družstvo může startovat jeden mladší závodník. Zúčastnilo se celkem 7 družstev
z kladenského, mělnického a litoměřického okresu. Vítězem se stalo družstvo SDH
Úžice z okresu Mělník časem 42,20 sec, na druhém místě skončilo domácí družstvo
SDH Velvary časem 45,06 sec a třetí družstvo hasičů Hasičského záchranného sboru
podniku Kaučuk Kralupy časem 47,85 sec.
Tradičně se vyhlašuje i nejstarší závodník, kterým se stal Jaroslav Mostek z SDH
Libčice nad/Vlt., kterému v den soutěže bylo 75 let a nejstarším družstvem také SDH
Libčice s průměrným věkem 54 let na jednoho člena.
Soutěž je každoročně doprovázena bohatým doprovodným programem pro návštěvníky,
kterých se zde sešlo opravdu hodně. Přitahuje zejména výstava historické a současné hasičské
techniky. Z té historické zde byla vidět technika SDH Velvary a to koňská přívěsná stříkačka
firmy R.A.Smékal z roku 1905 a nově zrekonstruovaná kárová stříkačka z roku 1868.
Z moderní současné hasičské techniky zaujala cisterna Mercedes, zapůjčená HZS hlavního
města Prahy, chemicko-technický vůz hasičů z Autoškody Mladá Boleslav, opět cisterna
Mercedes z Letiště Praha a technika Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze
stanice Kladno.
Hasičský den ve Velvarech byl zakončen tradičním kulturním programem a posezením u
kytary a dobrého jídla a pití.
Libor Šulc

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech tímto děkuje pracovníkům technické čety města
pod vedením p.Hájka za vzornou přípravu areálu Malovarského rybníka k soutěži a Městu
Velvary za zapůjčení areálu rybníka.
Dále zveřejňuje firmy a podnikatele, kteří materielně nebo finančně přispěli ke
zdárnému průběhu soutěže a k zajištění cen:
Václav Holý – Velvary, Jana Svobodová – Velvary, Aleš Cífka – Velvary, Vladimír
Širůček – Velvary, Město Velvary, Velvana Velvary a.s., MERO ČR, Kaučuk Kralupy, a.s.,
DEVA FM s.r.o, CERT Kladno a OSH ČMS Kladno.
Výbor SDH Velvary

LETNÍ KINO SLANÝ – ČERVEN 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-2. čtvrtek – pátek ŽÍT PO SVÉM Premiéra. Americký film s titulky. Zaříkávači
medvědů aneb Robert Redford a Jennifer Lopez v melodramatickém příběhu.
Režie: Lasse Hallström
Nepřístupno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sobota 10,00-14,00hodin SVČ"OSTROV" DDM Slaný pořádá v areálu letního
kina *DEN DĚTÍ 2006*
3.-4. sobota - neděle JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Česká filmová rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové. Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.-6. pondělí - úterý ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Premiéra. Koprodukční film Velké Británie, SRN, Španělska a USA s titulky.
Spisovatelka Sharon Stone má opět problémy se zákonem. Scotland Yard určil
psychiatra, aby ji vyšetřil, ale ten je okouzlen a vlákán do svůdné pasti.
Režie: Michael Caton-Jones
Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- 9. středa - pátek ODVAHA MILOVAT. Premiéra. Francouzská filmová komedie s
titulky. Neobyčejné příběhy o obyčejných lidech.O nevěře, vraždě, sebevraždě, ale
především o lásce. Režie: Claude Lelouch
Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------10.-11. sobota-neděle LEMRA LÍNÁ
Premiéra. Americká romantická filmová komedie s titulky. Někomu stačí naznačit.
Někoho musíte postrčit. Režie: Tom Dey
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------12.-13. pondělí-úterý RŮŽOVÝ PANTER. Premiéra. Americká filmová komedie s
titulky. Volné pokračování slavné série o policejním inspektorovi, kterého nově
ztvárnil Steve Martin. Režie: Shawn Levy
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------14. středa NEPROMÍTÁ SE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------15. čtvrtek PANIC JE NA NIC.Česká filmová komedie o tom, jak si konečně dosyta
užít prázdniny. Film plný lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek.
Režie: Ivo Macharáček
Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------16.-18. pátek–neděle CASANOVA. Premiéra. Americká romantická filmová komedie
s titulky. Režie: Lasse Hallström
Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------19. - 21. pondělí – středa R A F Ť Á C I. Česká filmová rodinná komedie s Jirkou
Mádlem a Vojtou Kotkem v hlavních rolích. Film plný smíchu, napětí a trapasů a
nečekaných situací. Režie: Karel Janák
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------22. - 25. čtvrtek – neděle ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. Premiéra. Česká filmová
komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Film navazuje na úspěšný Román pro
ženy.Režie: Jiří Vejdělek
Přístupno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.-28. pondělí-středa GEJŠA. Premiéra. Americká romantická filmová komedie s
titulky. I gejša může milovat. Příběh je zasazen do tajemného a exotického světa a
odehrává se před II. světovou válkou. Režie: Rob Marshall
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------29. - 30. čtvrtek – pátek ŠIFRA MISTRA LEONARDA. Premiéra. Americké
filmové drama s titulky. Hledejte pravdu. Harvardský profesor symbolelogie se spolu s
francouzskou kryptoložkou vydávají po stopách tajemství, které může změnit
minimálně dějiny církve. Režie: Ron Howard
Přístupno
Začátky všech představení jsou od 21,30 do 22,00 hodin (dle počasí).
Hrajeme za každého počasí. Změna programu vyhrazena.Pokladna je otevřena hodinu
před představením.
Od 1. 6. do 31. 8. 2006 stálé kino n e h r a j e ! ! !
DIVADLO SLANÝ

31.5. - 4.6.2006 *A B E C E D A H V Ě Z D*
Natáčení ČT Praha. Zábavný pořad s Vladimírem Hronem a jeho hosty.
Režie : František Polák.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 12.června 2006 v 9,00 a 10,30 hodin. Představení pro MŠ a ZŠ.
*RADOVANOVY RADOVÁNKY*
Pohádkový příběh zahradnického kluka a jeho přátel. Hraje divadlo Věž Brno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 15.června 2006 v 19,00 hodin *KONCERT PĚVECKÉHO SBORU*
Královské město Slaný ve spolupráci s Kulturním zařízením města Slaného a
koncertní agenturou The Prague Concert Co., s.r.o. Vás srdečně zvou na koncert
PORTSHMOUTH UNIVERITY MUSIC SOCIETY z Velké Británie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Předprodej vstupenek v pokladně městského kina od 20.května 2006.

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