Adoptujte si svůj strom!
Vážení občané,
na podzim minulého roku proběhla první etapa Adopce stromů. Cílem tohoto projektu bylo
zapojení široké veřejnosti do akce přispívající ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Do této první etapy se přihlásilo 27 jednotlivců, rodin, školních tříd, kolektivů či firem.
„Adoptivní rodiče“ přispěli celkovou částkou Kč 115 420,-- k výsadbě 69 stromů.
V následujících měsících proběhne druhá etapa projektu. My všichni, komu není lhostejný
osud naší krajiny a prostředí ve městě, ve kterém žijeme, můžeme pomoci tím, že si
„adoptujeme“ svůj strom. Každý takto adoptovaný strom může být označen cedulkou se
jménem adoptujícího.
„Adoptivním rodičem“ se může stát jednotlivec, skupina lidí, občanské sdružení, škola, školní
třída, firma, prostě každý, kdo se jím stát chce. Adopce je i vhodným dárkem k narození
miminka, může se stát i netradičním vánočním dárkem nebo svatebním darem, fantazii při
obdarovávání se meze nekladou, důležitá je zde vůle přispět ke zlepšení životního prostředí.
Pro ty z Vás, pro které je částka za adoptivní strom příliš vysoká, nabízíme možnost darovat
nižší částku a podílet se tak na adopci stromu s jinými občany.
Co by měl budoucí „adoptivní rodič“, udělat?
Vybrat si svůj strom z projektu uloženého na odboru výstavby a životního prostředí na MěÚ
Velvary nebo na webových stránkách města.
Zaregistrovat se na odboru výstavby a ŽP a uzavřít darovací smlouvu (darovanou částku si
může uplatnit při výpočtu daně z příjmů) nejpozději do 30. září 2011 tak, aby v říjnu mohly
být stromy vysázeny.
Zaplatit příslušnou částku (dle druhu a velikosti stromu – je uvedena v projektu) na účet
města 388156369/0800.
Domluvit si s odborem výstavby a ŽP způsob výsadby (vlastními silami nebo s pomocí
technické čety města).
Vážení občané, děkuji Vám všem, kteří se do této akce zapojíte.

Ve Velvarech dne 31. 8. 2011

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Odbor správy majetku informuje
Poplatek za odvádění odpadních vod - tzv. stočné
S připojováním nových částí města na kanalizaci (N. Uhy, ul. Malovarská) se množí dotazy na
poplatek za odvádění odpadních vod tzv. stočné.
Město Velvary jako vlastník a provozovatel kanalizační sítě a Čistírny odpadních vod má ze
zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, právo na úplatu za
odvádění odpadních vod - stočné. Stočné je cenou za služby, spojené s odváděním, čištěním
a zneškodňováním odpadních vod.
Pokud odběratel (občan) odebírá vodu pouze z městského vodovodu, předpokládá se, že
vypouští do kanalizace tolik vody, kolik podle vodoměru vodáren odebral. Pokud odebírá
vodu kombinovaně tj. z vodovodu a své studny nebo pouze ze své studny, tak vypouští do
kanalizace množství vody, které odpovídá směrnému číslu roční potřeby vody - tj. ve
Velvarech stanoveno na 31 m3/1 osobu /1 rok (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb.).
Podklady k vyměření stočného jsou: počet členů domácnosti, způsob odběru vody, množství
odebrané vody od VKM za rozhodné období a věcně usměrňovaná cena odkanalizované vody
pro kalendářní rok včetně 10 % DPH.
Vývoj stočného za poslední období:

2004-2007
2008
2009
2010
2011

20,-- Kč
21,20 Kč
19,-- Kč včetně 9 % DPH
20,50 Kč včetně 10 % DPH
24,70 Kč včetně 10 % DPH

Výše stočného na kalendářní rok se vypočítává z vynaložených nákladů za uplynulý rok a
schvaluje ji městská rada. Stočné se platí 2x ročně vždy za pololetí zpětně na základě zaslané
faktury. Úhradu lze provést v přízemí MěÚ v hotovosti, složenkou na poště nebo převodem z
účtu.
Občané, kteří se nově připojují k městské kanalizaci jsou povinni dostavit se k sepsání
Smlouvy o odvádění odpadních vod. Stejně tak je nutné hlásit změny, ke kterým dojde v
rozhodném období.
Vlastnící domů a nemovitostí, kde je umístěna provozovna k podnikání, jsou dále povinni
platit Poplatek za odvádění srážkových vod do městské kanalizace. Poplatek je součástí
"stočného" a sepsaného dodatku ke smlouvě, kde je uveden výpočet množství srážkových
vod. Poplatek se platí také zpětně.
************
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst
Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobových míst na hřbitově ve Velvarech pro letošní
rok činí 150,-- Kč na jedno hrobové místo.
Upozorňujeme, že neuhrazený poplatek bude nájemci předepsán k úhradě.

Stavební akce ve městě
Nejbližšími stavebními akcemi v našem městě bude I. etapa Opravy ulice Sokolské a
Čechovy a dále Oprava chodníku (cesty) v ul. Třebízského (Za fortnou). Za dodavatele první
akce byla radou vybrána stavební firma Neumann z Mělníka a z části bude financována z
dotace Programu rozvoje venkova ze SZIF. Na druhou akci rada vybrala za dodavatele firmu
Rybář stavební s.r.o, také z Mělníka. Tuto opravu hradí město ze svého rozpočtu. Obě
dodavatelské firmy známe z předchozích akcí a stavební dozor za město bude provádět
osvědčený Ing. Barsa z Velvar.
*****************************
Nový správce hřiště
Oznamujeme změnu osoby správce nového víceúčelového dětského a sportovního hřiště ve
Velvarech. Od 11. července t.r. vykonává tuto funkci pan Radek Mašek s manželkou,
současný správce naší městské sokolovny. Spojení a adresu naleznete v návštěvním řádu
hřiště.
Město děkuje panu Václavu Podivínskému s manželkou za výkon správce hřiště po jeho
otevření.
**************************
Pozvánky - více informací naleznete u jednotlivých akcích
oslavy 125. výročí založení ZŠ Velvary se uskuteční 9. září
Výstavy
Jiří Corvin: Grafiky a kresby – městské muzeum - výstava potrvá do 24. září
Koncerty
11. 9. Dvořákovy Velvary – Jaroslav Ježek, Karel Hašler a ti ostatní – sál městského muzea
17. 9. Pevěcký sbor ACANT - koncert pořádaný v rámci Dnů evropského dědictví na
Velvarsku se uskuteční v kostele sv. Kateřiny
Beseda a divadelní představení
21. 9. městská knihovna „Aby řeč nestála“ - hostem bude spisovatel Michal Viewegh
24. 9. sál Základní umělecké školy - představení DON QUIJOTE de la Ancha
Zábava a sport
20. 9. součástí oslav 125. výročí ZŠ Velvary je taneční zábava na Uhách
30. 9. víceúčelové hřiště - 6. ročník Velvarského maratonu
Dny evropského dědictví na Velvarsku se uskuteční ve dnech 10. a 17. září
Akce v okolí
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a Město Smečno pořádají ve dnech 17. – 24. září festival
Přemyslovská divadelní orba

9.9.2011

Program:
8.00 – 12.00 Den otevřených dveří
13.00 Vystoupení žáků a hostů
15.00 Vystoupení žáků a hostů, happening
20.00 Taneční zábava na Uhách, kam jste
srdečně zváni !
Těšíme se na Vaši návštěvu

učitelé ZŠ Velvary

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
ZVE NA VÝSTAVU

JIŘÍ CORVIN
GRAFIKY A KRESBY
6.8. - 24. 9. 2011
VÝSTAVA SE KONÁ U PŘÍLEŽITOSTI
AUTOROVÝCH NEDOŽITÝCH OSMEDESÁTIN.
Bláto v Ješíně

Jiří Corvin
Narodil se 15. června 1931 v Praze a dětství prožil v Nové Vsi nedaleko Velvar. Vyučil se
zahradníkem a praxi vykonával na Velvarsku a Kralupsku. V letech 1951-1958 studoval na
Akademii výtvarných umění v Praze /včetně dvou čestných roků/ ve škole monumentální
tvorby u prof. Mináře. Po absolutoriu maloval ve středních Čechách, vytvořil řadu barevných
litografií, jejichž tématem byla zemědělská krajina s červenou zemí mezi Velvary a Slaným.
Společně s grafikem Ladislavem Čepelákem pracoval v letech 1959 – 1961 v opuštěné
cihelně v Ješíně, odkud přesídlili do mlýna v Královicích u Slaného. Do roku 1964 užíval
ateliér v Kralupech nad Vltavou na půdě někdejší Bláhovy tiskárny. Dál pracuje na barevných
litografiích a kresbách, vzniká řada obrazů. Získává několik stipendií, vystavuje se stipendisty
i samostatně /v Praze u Řečických, v Klášterci nad Ohří, ve Slaném, Kralupech, Rakovníku/.
V roce 1961 navštívil Francii na francouzské stipendium Jeunes Peintres du Monde a Paris,
účastní se výstavy v Paříži a Compiégne. Pobyt ve slánské krajině byl ukončen v roce 1967,
kdy se přestěhoval do opuštěného barokního stavení v Dýbři u Peruce. Pokračoval
v barevných litografiích a kresbách, malba se vyhranila do plastických povrchů a sumárnosti
forem. Tvorba postupně získala filosofický podtext a formy se maximálně oprostily od
nevýznamných prvků a detailů. V roce 1969 měl výstavu společně s Ladislavem Čepelákem
v Galerii Bell Etage v Západním Berlíně. Obrazy polí, vrat a menhirů byly stále častěji
podrobovány ideové kritice v nákupních komisích Díla a na několik let mu byl prodej obrazů
a grafik znemožněn. Problém obživy řešil Jiří Corvin v oblasti propagační grafiky, volnou
grafiku vystavil v roce 1975 ve svém ateliéru v Praze. V roce 1981 měl samostatnou výstavu
v České Lípě, v roce 1983 v Nové síni v Praze. Tato výstava byla přenesena v následujícím
roce do Loun, ale po třech dnech na příkaz StB zavřena. Autor se bránil a následoval další
postih. Tehdy se také začíná hlásit srdeční choroba.
Kromě drobných ilustrací vytvořil v té době Jiří Corvin i několik realizací v architektuře
/keramické průčelí a dřevěný reliéf ve vstupní hale vysokoškolské menzy, mozaika
z přírodního kamene ve vstupním prostoru kolejí VŠCHT v Praze 4/. Byla to výtvarná

činnost, která unikla pozornosti i proto, že výtvarník nikdy nestál na výsluní zájmu režimů a
to jak v minulosti, tak v přítomnosti.
Do Corvinova díla 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 autorova života. 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. V obrazech je obsažen
nesouhlas s oficiálním trendem morálním, nesouhlas se zneužíváním krajiny, neúctou k životu
- a to nikoliv proklamativně, ale výtvarným zvýrazňováním trvalých hodnot. Malíř dává
přednost osobnímu vztahu k určité, výběrem zúžené skutečnosti. Plastický povrch obrazů
neslouží iluzivní prostorovosti, ale navozuje silný pocit důvěrnosti. S výtvarnou tvorbou úzce
souvisí i autorův zájem o historii, archeologii, přírodu, ovocnářství a zaniklá řemesla.
Jiří Corvin vystavoval v českých městech (Praha, Slaný, Velvary, Kralupy nad Vltavou,
Klášterec nad Ohří, Rakovník, Mělník, Prostějov aj.), a také v zahraničí (Berlin, New York,
Moskva, Paříž, Curych a další). Některé obrazy vlastní Ministerstvo kultury, Národní galerie,
Úřad vlády a další instituce.
Zemřel 17. července 2004 a na vlastní přání byly jeho tělesné ostatky uloženy na hřbitově u
kostela sv. Jiří ve Velvarech.
Letos by se Jiří Corvin dožil 80 let a k tomuto nedožitému jubileu připravila muzea a galerie
v regionu výstavy z jeho tvorby. Městské muzeum Velvary vystavuje autorovy obrazy ve stálé
expozici galerie Jiřího Corvina v prostorách barokního špýcharu, proto jsme se rozhodli
doplnit tuto nabídku v srpnu - září o výstavu kreseb a grafik v muzejní galerii.
František Saifrt
Jitka Kůrková
******************************

Městské muzeum Velvary
vyhlašuje
IX. velvarský výtvarný salón
kresba, malba
7. 10. - 5. 11. 2011
Pokyny pro účastníky:
• Salón je otevřený všem zájemcům bez omezení.
•

Kresby i malby prosím v rámech či paspartách, případně na tvrdých kartonech apod.
opatřených vždy úchyty k zavěšení.

•

Počet výtvarných děl: 1 - 4 /záleží na velikosti/

•

Termín dodání výtvarných prací do muzea: do 24. září 2011, pozdější dodání nebude
akceptováno!

Informace: Jitka Kůrková, tel. 315 761 419, muzeum@velvary.cz

Město Velvary a Městské muzeum Velvary
vás zvou
dne 17. 9. 2011 od 16.00
do kostela sv. Kateřiny na koncert

Pěveckého sboru
ACANT
Koncert se koná v rámci Dnů evropského dědictví.
Vstupné: zdarma

ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze zaměřený na duchovní hudbu všech období a stylů (s akcentem na
afroamerické spirituály a africké duchovní písně). Třebaže vznikl teprve v říjnu
2006, má za sebou již pozoruhodné množství koncertů a vystoupení při
nejrůznějších příležitostech. Kromě černošských spirituálů a afrických
duchovních písní obsahuje jeho repertoár i gregoriánský chorál, renesanční a
barokní duchovní písně. Další významné těžiště spočívá v intepretaci soudobých
duchovních písní a skladeb (P. Eben, Zd. Lukáš, Gorazd Fr. Krušina OP), vedle toho
se však nezapomíná ani na světskou hudbu, zejména z oblasti populární hudby (G.
Gershwin, J. Ježek, B. Carlton, Sting, aj.).
Vzhledem k tomu, že většina sboristů je studenty Dějin křesťanského umění na
KTF UK, byl název sboru – ACANT – zvolen podle rostlinného ornamentálního
prvku „akant“ používanému již v antice, napodobující list stejnojmenného bodláku
rostoucího ve středomoří. Název zároveň odkazuje k latinskému canto = zpívat

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
informuje

Možná vás také občas napadne, jaké knihy se ve velvarské knihovně vlastně nejvíce
vypůjčují. Protože se na toto téma množí i dotazy našich čtenářů, zveřejníme čas od času
žebříček nejpůčovanějších knih za určité období. Statistika je neúprosná a neošiditelná,
protože seznamy čerpáme z knihovnického počítačového programu Kp-Win SQL, kde se
údaje přesně evidují. A tak se třeba nechte inspirovat, co pěkného ke čtení si u nás vypůjčit
příště. Pokud je váš literární vkus odlišný, věřte, že ani vy od nás neodejdete s prázdnou.
Tentokrát si máte možnost prohlédnout žebříček deseti nejčtenějších knih
letošního léta za každé oddělení knihovny v době od 1.5.2011 do 29.8.2011.

TOP 10 v půjčovně pro děti:
1.

S větrem o závod

Pohádky o koních a princeznách

2.

Henriette Wich

Nebezpečný chat – 3 holky na stopě

3.

Franciska Valiente

Hledej strašidla

4.

Laura Driscoll

Dupíkův nový kamarád

5.

Thomas Brezina

Případ pro tebe a Klub tygrů – Hlas ze záhrobí

6.

Francisco Arredondo

Hledej zvířata v ohrožení

7.

Thomas Brezina

Případ pro tebe a Klub tygrů – Bezhlavý jezdec

8.

Thomas Brezina

Případ pro tebe a Klub tygrů – Palác stříbrných panterů

9.

Franziska Gehmová

Upíří ségry – Já ho prostě miluju

10.

Lenka Lanczová

Srdcový kluk

TOP 10 v půjčovně pro dospělé:
1.

Sandra Brown

Šaráda

2.

Stephanie Laurens

Víc než pokušení

3.

Nora Robertsová

Na růžích ustláno

4.

Irena Fuchsová

Když chce žena zhubnout

5.

Simona Monyová

Otcomilky

6.

Rosamunde Pilcher

Kolotoč

7.

Beatrice Small

Vzpomínka na lásku

8.

Nora Robertsová

Zaváté stopy

9.

Danielle Steel

Tajemství

10.

Mc Kinley

Krajina snů

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA BESEDU A AUTORSKÉ ČTENÍ
V RÁMCI CYKLU „Aby řeč nestála“

VE STŘEDU 21. ZÁŘÍ BUDE OD 17.17 hod.
NAŠÍM HOSTEM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SOUČASNÝ ČESKÝ SPISOVATEL

MICHAL
VIEWEGH

NĚKTERÉ Z KNIH MICHALA VIEWEGHA SI BUDETE MOCI NA MÍSTĚ
KOUPIT
(Další báječný rok, Účastníci zájezdu, Román pro muže, Povídky o lásce…)

A NECHAT OD AUTORA PODEPSAT.
Přijďte strávit příjemný podvečer do velvarské knihovny, užít si psaného
i mluveného slova a milé společnosti populárního spisovatele.

DON QUIJOTE de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“

Vážení přátelé,
dne 24. 9. 2011 zavítá do Velvar přední
světový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
- nejhranějším představením v Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout dne
24.9.2011 ve 14:00 hodin v sále Základní umělecké školy. Představení je
velice komunikativní a setkává se s nebývalým úspěchem u diváků všech
věkových skupin. Inscenace slaví 23 let od prvního uvedení, má za sebou čtyři
tisíce repríz a stala se již legendární.
Představení, které je vhodné pro dospělé, dospívající i děti, přináší pohodu a
spoustu smíchu, obdivuhodné a fyzicky náročné herecké výkony, také však
potěšující dárečky.

Těšíme se na Vás v sobotu 24. září ve 14.00 hod. v sále ZUŠ!
Vstupné:

děti 30,- Kč
dospělí 50,- Kč

Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2011 - Podpora kultury s EU
Pořadatelem je Město Velvary

Velvarský maraton

6. ročník

30.9. (pátek) 2011- víceúčelové hřiště
15.00 prezence
16.00 start
Kategorie: děti podle věku – chlapci/dívky
Veřejnost, veteráni od 40 let ( NOVÉ!!!), rodinný běh
Pohár pro „FIT RODINU“
Startovné na místě: jednotlivec 20,- Kč, 50,-Kč rodinný běh
Doprovodné akce a soutěže, hudba, občerstvení
Přijďte si zaběhat nebo podpořit soutěžící! Těšíme se na Vás, ZŠ Velvary

OBEC UHY nabízí
do pronájmu provozovnu OBCHOD UHY.
Obchod se nachází v budově čp. 24 v Uhách, a to v těsné
blízkosti RESTAURACE UHY.
Počátek pronájmu: nejdříve 01.10. 2011, či dle dohody.
Lhůta pro podání nabídek: do 15.09. 2011 do 12 hodin.
Způsob využití objektu: OBCHOD S POTRAVINAMI,
případně doplňkovým zbožím.
Smlouva o pronájmu nebytových prostor a poskytování služeb
bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu určitou jednoho
roku s možností prodlužování v případě bezproblémového užívání
provozovny nájemcem.
Vážní zájemci mohou podávat nabídky do výběrového řízení na
adresu Obecního úřadu Uhy, a to pouze písemně. Možno podat
poštou, či osobně každé pondělí a každou středu od 10 do 12 hod.
Na nabídky doručené před datem 01.09. 2011 a po datu 15.09.
2011 nebude brán zřetel.
Výběr uchazečů bude provádět zastupitelstvo obce, které zároveň
určuje výši nájemného minimálně na období 1 roku.
Informace k výběrovému řízení můžete získat na telefonních
číslech: 315761016 (pondělí od 18 do 20 hod.),
či kdykoli 724146998
*********************************

V dubnu letošního roku ČSAD Slaný zřídilo novou linku
do Prahy – Letňan (informovali jsme ve Zpravodaji č. 4 a 5).
Z důvodu úpravy jízdního řádu jezdí v současné době pouze níže uvedený
spoj, který můžete využívat v pracovní dny.
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