Vybráno z jednání rady města Velvary
Duben 2011
•Rada

se zabývala nabídkou společnosti EUREST na převzetí školního stravování a rozhodla se
této nabídky nevyužít. Podle sdělení vedoucí školní jídelny paní Vosmíkové bude od 1. září
2011 zaveden čipový systém, který umožní strávníkům volbu ze dvou jídel.
•Rada

schválila žádost Sdružení dobrovolných hasičů Velvary o zapůjčení areálu Malovarského
rybníka na sobotu 21. 5. 2011 za účelem konání 17. ročníku memoriálu Karla Krohna –
Dědkiáda 2011.
•V

poslední době se v centru města v nočních hodinách objevují časté případy vandalismu –
zohýbané nebo vytržené dopravní značky, vysypané odpadkové koše apod. Dle sdělení očitých
svědků k těmto případům dochází při odchodu návštěvníků z místních restaurací. Rada se
zabývala otázkou omezení jejich provozní doby.
•Na

základě požadavků občanů rada rozhodla o zajištění sběru odpadního textilu firmou
Koutecký s. r. o., kontejner na sběr textilu bude umístěn u prodejny Jednoty.
•Rada

schválila pronájem pozemků města č. 143/2, PK 198/12 a PK 143/2 v k. ú.

Ješín.

•Starostka

informovala radu o vyhodnocení některých dotačních titulů, do kterých město
zasílalo žádost o dotaci. Nadace ČEZ neposkytla dotaci na stavbu skateparku v rámci programu
„Oranžové hřiště“. Středočeský kraj neposkytl dotaci na stavbu skateparku v rámci Krajského
programu prevence kriminality. Nadace Život umělce neposkytla dotaci na hudební festival
Dvořákovy Velvary.
•Starostka

informovala radu, že do mateřské školy z důvodu její kapacity nebylo přijato 18 dětí
(z toho 9 dětí z Velvar), všechny nepřijaté děti byly mladší než 3 roky. Starostka navrhla
rozšíření kapacity mateřské školy vestavbou další třídy do podkroví, na tuto vestavbu by město
mohlo čerpat dotaci z ROP nebo z FROM.
•Rada

se zabývala požadavkem obce Sazená na zřízení společného školského obvodu.
S ohledem na to, že se připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní, v jehož návrhu je již
příspěvek státu na žáky obsažen, rada se zřízením společného školského obvodu nesouhlasila.
•Rada

schválila zapůjčení areálu Malovarského rybníka dne 28. května 2011 občanskému
sdružení Človíček RaD za účelem konání Dětského dne a dne 18. června 2011 na soukromou
akci.
•Rada

schválila konání akce Krušovické referendum 2011 ve Velvarech a povolila agentuře
Proprodej zábor veřejného prostranství na náměstí Krále Vladislava.
Ve Velvarech dne 2. 5. 2011

Jitka Linhartová

VAJÍČKOBRANÍ 2011 - poděkování
V sobotu 16.4.2011
„VAJÍČKOBRANÍ“.

v areálu

volného

času

ve

Velvarech

proběhl

4.

ročník

Akce začala ve 14:30 hod. a byla moderována klaunem Rybičkou. Ten spolu s Inkou
Rybářovou zapojil zájemce do programu „Hody, hody doprovody“; uvedl vystoupení dětí z MŠ
Velvary a žáky tanečního oboru ZUŠ Velvary; vyhlásil vítěze soutěže muzea „O nejkrásnější
kraslici“ a představil letošní dílny, kde si účastníci mohli vyzkoušet různé techniky s velikonoční
tematikou. Na přilehlém náměstíčku soutěžili s broučky zejména ti mladší za sladké čokoládové
odměny.
Nechyběly ani stánky s rukodělnými výrobky i občerstvením a atmosféru svátků jara
dotvářela tradiční výzdoba i vystavená kůzlátka se svými maminkami.
Na letošní Vajíčkobraní bylo zvědavé i sluníčko a po celou dobu z něho nespustilo své hřejivé
paprsky.
Poděkování občanského sdružení ČLOVÍČEK RaD patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci akce.
Děkujeme zejména Městu Velvary za finanční i technickou podporu a pomoc, za
všestrannou vstřícnost panu Tichému a paní Kůrkové.
Za podíl na programu patří poděkování MŠ Velvary, ZŠ Karla Krohna, ZUŠ Velvary, SEV
Javory, paní Pelichovské a paní Hradecké.
Dále si naše díky zaslouží pan Hodovský, který celou akci ozvučil i paní Říhová za zajištění
kozího stádečka. Všichni jmenovaní se zapojili bez finančních nároků.
Věříme, že se s příznivci velvarského Vajíčkobraní sejdeme na 5. ročníku příští rok.
A ti, kdo už se těší na „DĚTSKÝ DEN“, jsou srdečně zváni 28.5.2011 (akce bude plakátována),
kdy je čekají soutěže s jarmarkem, skákací atrakce, ukázky Tiger – Jui Jitsu a výcviku psů, dětská
vystoupení atd.
Další informace o sdružení a jeho aktivitách najdete na www.clovicek.estranky.cz.
Zatím hezké jaro!
Občanské sdružení ČLOVÍČEK RaD
***********************************

VERO při ZUŠ Velvary
Děvčata a chlapci z tanečního oddělení VERO při ZUŠ Velvary se s velkým úspěchem zúčastnili
regionálního kola pro Prahu a středočeský kraj Festivalu tanečního mládí – Mistrovství ČR v
Praze.
Soutěžili s 5ti formacemi a obsadili všechna postupová místa. Díky tomu se mohou zúčastnit
Mistrovství ČR, které bude probíhat v květnu ve Žďáru nad Sázavou.
Moc gratulujeme a budeme držet pěsti.
Děkujeme i paním učitelkám Kratochvílové a Odvodyové a panu řediteli Tichému.
Hana Šimralová

OZNÁMENÍ
O HROMADNÉM OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ v roce 2011.
Očkování se uskuteční v obcích :
Nové Uhy :

středa 11.5.2011 v 16 hodin u zastávky autobusu

Ješín :

středa 11.5.2011 v 16.45 hodin u studny

Velká Bučina :

čtvrtek 12.5.2011 v 16 hodin u zastávky autobusu

Velvary :

pátek 13.5.2011 od 16 – 18 hodin ve dvoře veterinární ošetřovny
sobota 14.5.2011 od 10 – 12 hodin ve dvoře veterinární ošetřovny

Očkování je určeno pro majitele psů, kteří nevyužívají výhod individuálního přístupu k očkování ve
veterinární ošetřovně.
Povinnost chovatelů udržovat psa v imunitě proti vzteklině vyplývá z ustanovení zákona č.
166/1999 Sb., „o veterinární péči“ v platném znění a to podle § 4, odst.1, písmeno f).
Cena za očkování psa je 80 Kč. Očkovací průkaz psa vezměte s sebou !
Náhradní termín očkování : pravidelné ordinační hodiny Veterinární ošetřovny Velvary, Pražská 58,
273 24 Velvary (vchod dvorem ze Školní ul.). Telefon 315 761 019, www.veterinavelvary.cz .

************************************
JÍZDNÍ ŘÁD
Nový autobusový spoj na lince VRANÝ-VELVARY-PRAHA (220067)
přepravu zajišťuje: ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, tel. 312 572 132
jízdní řád platí od 1.4.2011 do 10.12.2011
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
informuje o předávání cen v anketě Král čtenářů

vítězka Markétka Hampeisová

Naše knihovna se zapojila do celostátní akce vyhlášenou SKIPEM (svazem
knihovníků a informačních pracovníků) za podpory firmy SKANSKA zaměřenou na
podporu a rozvoj čtenářství. Každá knihovna, která se do soutěže zapojila, mohla delegovat
jednoho svého čtenáře, který si za loňský rok vypůjčil ve své knihovně nejvíce knižních
titulů. Tento údaj musí být přesný a snadno ověřitelný v počítačovém výpůjčním systému.
Nominace nejúspěšnějšího čtenáře musela splňovat i další kritéria: včas a bez upomínky
odevzdávané výpůjčky, účast na kulturních a dalších akcích knihovny... atd.
U nás ve Velvarech se Králem čtenářů za rok 2010 stala desetiletá Markétka
Hampeisová, která si v tomto období vypůjčila a přečetla 214 knih. Velkým úspěchem
rovněž je, že v krajském kole obsadila skvělé čtvrté místo v konkurenci dospělých čtenářů,
vysokoškolských studentů apod.
Slavnostní odpoledne proběhlo v naší knihovně ve středu 13. dubna, kdy zcela
zaplněná knihovna aplaudovala všem oceněným. Při této příležitosti obdrželi drobné
odměny a absolventské certifikáty i účastníci počítačového kurzu pro seniory. Děkujeme
srdečně všem zúčastněným za báječnou atmosféru, která zde panovala. Děkujeme paní
starostce Ing. J. Linhartové, panu tajemníkovi Ing. R. Moulisovi a řediteli základní školy
Mgr. P. Doškovi, kteří akci podpořili osobní účastí.
A největší poděkování patří osloveným sponzorům, kteří vyhlášení Krále čtenářů
podpořili pěknými věcnými cenami. Jsou to:
•Blog

iDnes.cz – Patrik Banga
•REISSWOLF secret.service Kralupy nad Vltavou
•Skvělý net Slaný – Bc. Martin Kratochvíl
•Lékárna Velvary – PharmDr. Michal Mlynář
•Anna Říhová Květiny Velvary
•a další nejmenované soukromé osoby
Jména úspěšných čtenářů ve všech vyhlášených kategoriích:
Dospělí

1. František KOHLÍK, 2. Pavlína Černá, 3. Miroslav Šamberger

Senioři

1. Jiří KREJČÍ, 2. Pavla Beránková, 3. Milena Pešautová

Mládež

1.Filip KOULA, 2. Lukáš Rous, 3. Kristýna Mazárová

Děti

1.Markéta HAMPEISOVÁ, 2. Martin Krúpa, 3. František Náprstek

V Í TÁ N Í
ve velvarské knihovně
Městská knihovna zahajuje nový projekt s názvem „Vítání“. Chceme dávat
příležitost začínajícím i osvědčeným autorům, aby v naší knihovně mohli čtenářům
představit svoji knižní novinku a uvést ji ve známost. Věříme, že tyto literární akce zaujmou
nejen naše čtenáře, ale i další milovníky zajímavých, neobvyklých a originálních setkání.
Prvním, kdo představí svoji literární prvotinu je černucká autorka

Ve ndula H ra b ákov á.
Ve své neobyčejné knize líčí každodenní „zápas“ s těžce mentálně postiženým synem.
Kniha s autobiografickými prvky je mimořádně citlivou výpovědí statečné ženy a matky.
Narodil se jí jako autista. Nemluví, neuvažuje a čím je starší,
tím častěji svou matku fyzicky napadá. Jeho pěsti a kopance
jsou stále tvrdší a nikdy neví, v jakém okamžiku se rozhodne
udeřit. Ona ho však přesto miluje a neumí si představit, že
jejího syna zavřou na doživotí do ústavu. Autorka v roli matky
se ocitá v začarovaném kruhu. Každé ráno se probouzí se
strachem, zda se svému synovi ještě ubrání.

V Í T Á N Í K N I H Y „N E B I J M Ě, M Ů J M I L O VA N Ý S Y N U“ S E
U S K U T E Č N Í V P O N D Ě L Í 16. K V Ě T N A V 16.00 hod.
S R D E Č N Ě V Á S Z V E M E D O M Ě S T S K É K N I H O V N Y.
Č E K Á V Á S Z D E Z A J Í M AV É V Y P R Á V Ě N Í,
P Ř Í J E M N Á S P O L E Č N O S T A M A L É O B Č E R S T V E N Í.

Městské muzeum Velvary
Vás zve na

Velvarskou muzejní noc
28. 5. 2011
pod názvem

I dospělí si můžou hrát
17.00-19.00 Za tajemstvím velvarských uliček
• dobrodružná soutěžní hra pro malé i velké – začátek
i konec v Městském muzeu Velvary-poslední startující
v 18.30.

18.00-20.30 Hrajeme si v muzeu
•
•
•
•

výstava hraček s interaktivními stanovišti
soutěže, kvízy
výtvarný koutek
módní salón Musaionská aneb
oblečte se do šatů našich předků

21.00 Teatro Tyjátjátro

• divadelní představení DS Scéna Kralupy n. Vltavou
• sklep Panské hospody - nám. Krále Vladislava 10

Velvarskou muzejní noc pro Vás připravili pracovníci Městského
muzea Velvary, členové TOM Javory Černuc
a DS Scéna Kralupy nad Vltavou.

Městské muzeum Velvary
Vás zve na výstavu obrazů

Miloslava Radoměřského
Pastely
Vernisáž se koná v pátek 3.6.2011 v 18.00
v secesním sále muzea.
Úvodní slovo: Jitka Kůrková
Hudební doprovod: Consortium Camerale
Slanense
Výstava potrvá do 30. 7. 2011
Pražská 109
273 24 Velvary
Tel. 315 761 419,721 616 355, www.velvary.cz

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

Mezinárodní den muzeí.
Muzea, muzejníci i návštěvníci budou v době kolem 18. května oslavovat Mezinárodní den
muzeí. Součástí těchto oslav je již tradiční Festival muzejních nocí, kterého se účastní i
velvarské muzeum, jak se můžete přesvědčit na pozvánce. K mezinárodnímu dni muzeí
se konají po celé republice i další akce a letošním tématem je Muzeum a paměť. V
souvislosti s tímto tématem žádá Městské muzeum Velvary současné i bývalé občany
města, rodáky..., aby nám pomohli uchovat paměť našeho města a velvarského regionu.
Sbíráme fotografie domů, osob i událostí, písemnosti i předměty vztahující se k historii
Velvar i blízkého okolí. Pokud máte fotografie či písemnosti, kterých se nechcete vzdát,
prosím, přineste je k okopírování. Děkuji a těším se na vaši návštěvu v muzeu.
Jitka Kůrková
***************************************************************

Do 28. května se koná výstava fotografií Pavla Bakaláře
„Tajemné Středohoří ?“

VÍTÁNÍ

Chráněná krajinná oblast České středohoří
/část druhá pro realisty a faktografy/
České středohoří je třetihorní vulkanické pohoří, na jehož utváření se podílely třetihorní
vyvřeliny jako čedič, znělec a tufy a pak také svrchněkřídové usazeniny. Nestejná odolnost
vyvřelých a usazených hornin vůči erozi a denudaci dala vzniku typických znaků a tvářnosti
krajiny. Tyto procesy zesílily ve čtvrtohorách tektonickým vyzdvižením celého území.
Měkké křídové horniny byly působením větru a vody odneseny a splaveny a zůstaly
obnažené tvrdé třetihorní vyvřeliny. Vznikla tak zvlněná krajina, ze které vystupují vrcholy
kuželů a kup. Celé území je rozdělené řekou Labe, která jím prochází v délce 40 km a její
hluboce zaříznuté údolí začíná tzv. Bránou Čech / Porta Bohemica/. Dalšími většími
vodními toky jsou Bílina a Ploučnice. Centrální oblasti pohoří jsou odvodňovány hustou sítí
bystřin a potoků, které ale kromě jarního tání či po letních bouřkových lijácích neoplývají
po většinu roku nadbytkem vody.
České středohoří patří jako jeden z pěti celků do Podkrušnohorské oblasti a samotné se díky
specifickým horopisným znakům dělí na dva podcelky- východní část tzv. Verneřické
středohoří / Benešovské středohoří, Litoměřické středohoří, Ústecké středohoří/ a západní
část tzv. Milešovské středohoří
/ Kostomlatské středohoří, Teplické středohoří, Bořeňské středohoří, Ranské středohoří/.
Základním prvkem reliéfu Verneřického středohoří je zvlněná plošina na destruovaných
lávových příkrovech s vystupujícími vulkanickými suky. Poměrně jednotvárný reliéf
zpestřují mělká údolí potoků, která se před ústím do větších toků postupně zahlubují.
Milešovské středohoří tvoří výrazné vulkanické kužely, kupy a krátké hřbety. Časté jsou i
vypreparované výplně sopečných komínů, žíly a lakolity.
V roce 1976 byla vyhlášena CHKO České středohoří, která zaujímá téměř celou
geomorfologickou jednotku pohoří.
Klimatické poměry jsou rozdílné na jihozápadě a severovýchodě oblasti. Suchý a teplý
jihozápad pod vlivem srážkového stínu Krušných hor vykazuje roční srážkové úhrny jen
470-500 mm, kdežto na chladnějším a vlhčím severovýchodě naprší i přes 800 mm za rok.
Nejvyšší vrcholky pohoří se vyznačují velkým počtem větrných dní a královně Českého
středohoří Milešovce / 837 m / se někdy říká větrný pól.
Rozmanitost geologických poměrů a klimatických podmínek umožňuje pestrou druhovou
skladbu rostlin. Velké bohatství rostlinstva Českého středohoří dokládá i skutečnost, že je
zde evidováno okolo 100 druhů chráněných rostlin, z nichž dokonce některé vymizely či
jsou kriticky ohrožené.
Travnaté, suché a slunné stráně mají charakter stepí či lesostepí. Na bezlesých jižních,
jihovýchodních i jihozápadních svazích rostou sucho a teplomilné rostliny- koniklec luční,
koniklec otevřený, hlaváček jarní, tařice skalní, pelyňky, divizny, kavyly aj. Opačně
orientované svahy jsou pak porostlé jasany, lípami, duby a javorem babykou. Typickým
příkladem bezlesého stanoviště navíc s půdou obsahující vysoké procento vápníku je NPP
Bílé stráně, kde se vyskytuje vzácná květena- třemdava bílá, plamének přímý, sasanka lesní,
koulenka prodloužená, medovník velkokvětý, hořec křížatý, len žlutý a len tenkolistý.
Nechybějí zástupci vstavačovitých: tořič hmyzonosný, střevíčník pantoflíček, vemeník
dvoulistý, vstavač nachový, pětiprstka žežulník a bradáček vejčitý. V roce 1989 zde bylo při
inventarizačním průzkumu zjištěno 475 druhů vyšších rostlin, nově pro České středohoří tu
byly nalezeny kruštík růžkatý a pryšec prutnatý. Stráně kolem Ohře a svahy údolí pokrývají
dubohabrové lesy. Převládá zde dub zimní, habr obecný a skladbu lesa doplňuje bříza,
javory, jilmy a jasany. Keřové patro tvoří líska, hloh, jeřáb a další, bylinný podrost zastupují
lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, mařinka vonná, hrachor jarní, konvalinka vonná, jaterník
podléška, sasanka hajní, plicník lékařský aj. V NPR Lovoš a PP Košťálov se nacházejí

největší zbytky původních šípákových doubrav s dubem pýřitým / šípákem/. Bučiny jsou
zastoupeny jen menšími porosty v chladnějších a vlhčích severních a severovýchodních
částech pohoří. Z bylin v nich roste áron plamatý, podbílek šupinatý, kopytník evropský,
zvonečník klasnatý aj. Přes sto let staré bučiny se nacházejí v PR Březina, NPR Milešovka,
na Dlouhém vrchu a Bukové hoře. Lužní lesy se dochovaly roztroušeně v dolním PoohříBudyňský les, Myslivna, Loužek u Doksan. V jarním období bývají zaplavovány.
Živočišstvo / fauna/ Českého středohoří není tak dobře prozkoumáno jako rostlinstvo /
flora/. Živočichové navíc velmi citlivě reagují na změny životního prostředí. Žije zde hojně
zmije obecná, ještěrka obecná a slepýš křehký. V České bráně se vyskytuje ještěrka zelená a
na vlhčích místech žije užovka obojková, mlok skvrnitý, skokan zelený a hnědý. Okolí
vodních toků a ploch obývá vodní ptactvo- různé druhy kachen, lysky, potápky, labutě,
volavky, vzácně i čáp bílý a černý. Z lovné zvěře se můžeme setkat se srnčím, černou zvěří
a také s muflony, kteří sem ale byli uměle vysazeni. Šelmy v Českém středohoří zastupuje
jezevec, lasice kolčava a vzácně i hranostaj, dravce a sovy káně lesní, poštolka obecná, která
je zde nejhojnější, káně rousná, jestřáb, krahujec, vzácně výr velký, častěji sova pálená,
puštík a kalous. Z drobných živočichů tu žije plch obecný, plšík lískový, rejsek malý, rejsek
vodní a černý, bělozubka šedá, ježek, koroptev, bažant, zajíc aj. V neposlední řadě se tu
vyskytuje velké množství hmyzu, z chráněných motýlů můžeme jmenovat otakárka
fenyklového a otakárka ovocného, chráněné brouky zastupují například roháči, krajníci a
tesaříci a chráněny jsou i lesní druhy mravenců. Zajímavostí u posledně jmenovaných je
přemisťování mravenišť z území, kam postoupila těžba uhlí.
Krajina Českého středohoří je zajímavá také dlouhodobým soužitím přírody a lidské
civilizace. Díky příhodným přírodním podmínkám byla velice záhy osídlena a nepřetržitě
obývána člověkem. Hustota lidských sídel je zde poměrně vysoká, najdeme jich tu přes 400
různých velikostí a tisícileté dějiny zde zanechaly velké množství historických památek
včetně významného dědictví lidové architektury, v jejímž stavitelství se uplatňovaly tři typy
domů- zděný, hrázděný a roubený. Od poloviny 19. století se zde začalo rozvíjet
ovocnářství, v dalších letech dosáhlo vysoké úrovně a stalo se charakteristickým rysem
krajinného rázu celého území.
Od devatenáctého století se pohoří stává také stále častějším cílem turistů. Dnes je protkáno
celou sítí značených turistickým cest a cyklostezek a přibývají i naučné stezky. Bohužel vliv
lidského faktoru vede i k negativním jevům-civilizace stále uhlodává a rozebírá na částečky
desítky kopců, staví se tu dálnice… jakoby heslem dnešní doby bylo: „Po nás potopa.“ Ale
abychom si zase tak moc nekřivdili, už před sto lety čelil destrukčním vlivům významný
geolog Josef Emanuel Hibsch. Podařilo se mu tehdy zachránit cenné geologické útvary jako
Vrkoč či Kamenné varhany na Panské skále. Z jejich kamene se měly stát tehdy módní
dlažební kostky.
Tak doufejme, že krásu Českého středohoří budou moci poznat a opěvovat i budoucí
generace básníků, malířů a ohleduplných turistů, vědci tu budou mít možnost poklidně bádat
a že oblast především zůstane místem, kde budou lidé rádi žít.
Ing. Jitka Kůrková
Městské muzeum Velvary

Přemyslovci se stali o.p.s. a vyhlíží nové partnery
Najdete nás stále ve Slaném proti městskému divadlu, v prvním patře v domě na Wilsonově třídě č. 599, ale
budeme mít trochu jinou vizitku. Zájmové sdružení právnických osob založilo jako jediný zakladatel obecně
prospěšnou společnost a ta byla 28. března 2011 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.
Poslední valná hromada zájmového sdružení 19. dubna rozhodla o zrušení zájmového sdružení právnických
osob, jehož právním nástupcem se stala nově založená Přemyslovské střední Čechy o.p.s., IČ 24828815.
V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů
rozhoduje o nových zakladatelích o.p.s. v případě, že zanikne původní zakladatel, správní rada o.p.s. Ta (po
předchozím souhlasu dozorčí rady) nabídla možnost stát se zakladateli nové o.p.s. všem členům zájmového
sdružení ke dni zrušení tohoto sdružení. Soubor nových zakladatelů se uzavře k 31. 5. 2011.
S touto přeměnou právní formy vyslovil souhlas také Státní zemědělský intervenční fond a potvrdil, že
veškerá práva ve vztahu k dotačnímu programu LEADER 2007-2013 přecházejí na Přemyslovské střední
Čechy o.p.s. Aktuální výzva, u nás označovaná jako sedmá (jinak v rámci 13. kola Programu rozvoje
venkova), je tedy již vypsána obecně prospěšnou společností, a stejně tomu bude v následujících dvou
letech, v nichž bude ročně mezi vybrané projekty rozdělováno podobně jako letos řádově deset milionů
korun.
Na semináře, v nichž se potenciální žadatelé o podporu z PRV / LEADER mohli seznámit s rozsáhlými
změnami, které nastávají od tohoto kola PRV, se přihlásilo mnoho nových žadatelů. Věříme, že aspoň
někteří z nich projeví hlubší zájem o spolupráci a stanou se z nich partneři o.p.s. Partneři mohou být, stejně
jako zakladatelé, voleni sborem zakladatelů do vrcholných orgánů o.p.s., tedy do správní a dozorčí rady,
společně s nimi schvalují strategické dokumenty (například letos aktualizaci strategického plánu LEADER) a
mají zvýhodněné sazby, pokud jim zázemí naší o.p.s. bude zpracovávat žádosti o dotace do českých či
evropských programů, vést výběrové řízení, anebo zpracovávat strategický plán rozvoje.
Pokud budete mít zájem stát se partnery o.p.s., stačí k tomu několik dokladů. Doklad o právní existenci
(registrace či zápis z ustavujícího jednání vrcholného orgánu, usnesení tohoto orgánu projevující souhlas se
záměrem stát se partnerem o.p.s., a doklad o tom, že osoba zastupující organizaci, je statutárním
zástupcem organizace. Fyzické osoby, které budou chtít se stát partnery, si pochopitelně vystačí s čestným
prohlášením, že se chtějí stát členy a dokladem totožnosti. Vstupní poplatek pro nové partnery je 1000
korun. A samozřejmě předpokládáme, že nás noví zájemci o spolupráci nejdříve navštíví v našem sídle a
popovídají si s námi o tom, co očekávají od nás a čím by chtěli přispět k rozvoji regionu a naší činnosti oni.
Jaroslava Saifrtová, ředitelka o.p.s.
Jaroslav Huk , předseda správní rady o.p.s.
*************************************

Dne 13. 5. 2011 od 20:00 se v Restauraci na Slovanu, pořádají Vám známé
SVÍČKY pro starší a pokročilé, k poslechu a k tanci. Živou hudbu nám zajistí
známý muzikant Ladislav Výstup.
Vstupné zdarma! Těšíme se na Vás.

Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech

Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří přispěli naší organizaci jak
finanční částkou, tak věcnými dary na výroční členskou schůzi.
Děkujeme těmto dárcům:
Metal Trade Comax, Město Velvary, Obec Černuc, Obec Hospozín, Obec Kmetiněves, CDZ Plast,
Tiskárna Kočka - Slaný, Namura Kralupy, Elektro - Cífka, Gremium - Zlonice, Autopřípravky
Bečvář, Kuchyňka Svobodová, Ing. J. Řimsa, Anima – Křovice, Trafika Neumann, M. Kříčková,
Drogerie Schubertovi, Pekařství Zounek, Autobaterie Tutr, Chemek Sazená, kadeřnictví
Chvapilová, Loskotová, řeznictví Holý, cukrárna Černá. Květinářství: Marečková, Říhová. Textil:
Čermáková, Pospíšilová. Truhlář Prejza, Pecháček, nábytek J. Michl. Bylinky E. Črepová.
Zemědělci: Ing. Bílek, Ivo Pokorný, Ing. Haškovec, Ing. Petr Srb, p. Černý, P. Reš, R. Raucher, Fr.
Wolgner. Potraviny: Maříková, Vajzová, Restaurace Paris. Drogerie Zlonice, Doleželovi, J.
Konvrzek, K. Demovičová, M. Kraus – Elektro, J. Dohnanská, V. Růžková, p. Rousová, J.
Řepíková, Vl. Dacková, M. Adamec, H. Smerdelová, V. Kašpárková, J. Bergmanová, B.
Hanzlíková, J. Manková, J. Knoflíčková, T. Belejšáková, El. Králová a R. Myšáková.
Dále děkujeme panu Vinšovi ze Sazené za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
******************************************************

Záchranná služba Asociace samaritánů ČR
stanoviště: Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči nejen na Kralupsku, ale i v přilehlých
oblastech Kladenska, Mělnicka, na části území Prahy západ a východ. Zajišťuje též úsek
dálnice D8 od hranic hlavního města Prahy po odbočku na Roudnici na Labem. Veškerou
činnost Záchranné služby ASČR v Kralupech nad Vltavou řídí a koordinuje
Zdravotnické operační středisko Územního střediska záchranné služby Středočeského
kraje Kladno, kam jsou přepojeny i tísňové linky č. 155 z oblastí zabezpečovaných
kralupskou záchrannou službou.

Záchranná služba - tísňová linka 155
Doprava nemocných a zdravotnické asistence - telefony 14 444, 14 333
**********
Vážení příznivci slánského Infocentra,
pojďte s námi založit PRVNÍ SBÍRKU SLÁNEK NA SVĚTĚ
Ve Slaném si říkáme, že není nezajímavých míst. Maximálně existují místa, která ještě nebyla
turisty pořádně objevena. A to přesto, že ve Slaném můžete díky aktivitám slánského Infocentra
stále něco objevovat. Nyní přicházíme opět s něčím novým. Rádi bychom u nás totiž založili první
sbírku slánek na světě. Když Slaný, město u Slaného pramene, tak proč nevybudovat sbírku slánek.
Ovšem sami to rozhodně nezvládneme a proto se obracíme na Vás, sousedé a slánští patrioti i na
Vás, přespolňáčci ze všech krajů celé naší republiky. Pojďte nám pomoci s největší sbírkou slánek!
Máme zájem o slánky keramické, skleněné, dřevěné i plastové, velké i malé, moderní designové i
staré oklepané a „ošuntělé“ kousky… Prostě o všechny.
Každý, kdo nám svou slánku do sbírky věnuje, bude zapsán do pamětní knihy a obdrží od nás
originální Pamětní list, který pro nás nakreslil pan Zdeněk Hofman.
Všechny darované slánky budou od října 2011 vystaveny v prostorách nově budovaného Infocentra
Pod Velvarskou bránou a na webových stránkách, kde bude Sbírce slánek věnována samostatná
galerie.

Plochá dráha Slaný - kalendář závodů 2011
21. května – 14:00 hod.
Mezinárodní závod dvojic - Memoriál Antonína Vildeho
15. června – 18:00 hod.
Mistrovství ČR extraliga družstev - AK Slaný: Grepl PDK Mšeno
06. července – 18:00 hod.
Mistrovství ČR extraliga družstev - AK Slaný: AMK ZP Pardubice
31. srpna – 17:15 hod.
Mistrovství ČR extraliga družstev - AK Slaný: PSK Olymp Praha

