Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary
dne 26. 9. 2011
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
na začátku veřejného zasedání mi dovolte několik informací o dění ve městě v období od
posledního veřejného zasedání.
V červnu byl zahájen provoz na Víceúčelovém sportovním a dětském hřišti. Správcem hřiště se stal
pan Podivínský, začátkem července jej nahradil pan Mašek. Oba pánové udržovali a udržují hřiště
ve vzorném pořádku. Trápí nás však neukázněnost některých návštěvníků, drobný vandalismus a
krádeže. Je na nás všech, jak dlouho a v jakém stavu nám bude hřiště sloužit. Apeluji na rodiče, aby
v tomto duchu vedli své děti. Dovolte mi jeden z posledních případů: děti často házely do
doskočiště pro skok daleký kameny. Aby doskočiště ochránil, nainstaloval správce hřiště na toto
doskočiště plachtu. Karabiny upevňující plachtu zde vydržely asi 2 hodiny. Materiální škoda cca
400 Kč není tak velká, jako škoda morální...
V pátek 16. 9. 2011 proběhla kontrola tohoto projektu ze strany poskytovatele dotace – Úřadu
regionální rady. Kontrola neshledala žádné nedostatky, byl dán pokyn k proplacení dotace. Projekt
byl částečně financován i z FROM (Fond rozvoje obcí a měst). Díky úspoře dosažené při
výběrovém řízení zůstala část dotace nevyčerpána, požádali jsme o změnu účelu této nevyčerpané
části na vybudování skateparku v blízkosti Malovarského rybníka, o této změně však dosud nebylo
rozhodnuto.
Po dokončení stavby kanalizace v Malovarské ulici a na Nových Uhách začalo napojování
nemovitostí na kanalizační řady. Při stavbě prováděl poskytovatel dotace – Státní fond životního
prostředí – kontroly průběžně, i na této stavbě nebyly shledány žádné nedostatky, a proto může být i
poslední část dotace městu proplacena.
Proběhla i kontrola poskytovatele dotace – Státního zemědělského a intervenčního fondu – akce
Zlepšení přístupu k Mateřské škole Velvary, i tato kontrola neshledala nedostatky a dotace může být
proplacena.
Byla dokončena oprava krovu a střechy budovy radnice, při letošní druhé etapě nám přálo počasí a
nedošlo k žádné materiální škodě. Oprava je částečně kryta dotací z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Požádali
jsme o zvýšení původně přidělené dotace (840 tis. Kč) a obdrželi jsme navíc 120 tis. Kč. V přízemí
radnice byla provedena chemická injektáž a sanační omítky, výmalba průjezdu však z důvodu
použité technologie bude provedena až v jarních měsících.
V současné době probíhá rekonstrukce ulic Sokolská – Čechova 1. etapou, v níž bude
zrekonstruováno 83 m vozovky a budou vybudovány vstupy a vjezdy k nemovitostem v Čechově
ulici. Dodavatelem stavby je Stavební firma NEUMANN, s. r. o. Stavba je částečně financována z
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu administrované prostřednictvím Místní akční
skupiny Přemyslovské střední Čechy. Předpokládáme, že žádost o dotaci na 2. etapu podáme v
další výzvě, která by měla být vyhlášena začátkem roku 2012.
V těchto dnech již měla probíhat rekonstrukce uličky vedoucí od fortny směrem k fotbalovému
hřišti. Dodavatelem stavby je firma Rybář stavební, s. r. o. Při přípravě stavby dodavatel pomocí
sondy zjistil, že kabelové vedení společnosti O2 je uloženo příliš mělce. Stavba se tím zkomplikuje,
tzn. prodraží a prodlouží se termín - část výkopů poblíž vedení musí být totiž provedena ručně.
V těchto dnech probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele akce Hřiště pro naše kamarády, které
bude vybudováno na Velké Bučině v blízkosti rybníka. Na tento projekt jsme žádali o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj. V jarním termínu nám dotace přiznána nebyla, ale protože
poskytovatel nevyčerpal všechny určené prostředky, provedl dodatečné rozdělení a dostalo se i na
nás. Předpokládané náklady na projekt jsou více než 500 tis. Kč, dotace z MMR činí 365 tis. Kč.
Při realizaci akcí s využitím dotací je nejčastějším způsobem financování tzv. předfinancování, tzn.,
že celá akce je uhrazena z rozpočtu města a následně po kontrole ze strany poskytovatele dotace je
dotace proplacena. Nyní v závěru roku, kdy jsou akce zkontrolovány a jsou propláceny, budeme

mít na účtech finanční prostředky k zahájení dalších akcí.
V nejbližší době proběhnou dílčí opravy některých komunikací. V případě části Primátorské ulice
již dílčí opravy ztrácejí smysl a je třeba přistoupit k celkové opravě této komunikace. Rada rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, oprava však proběhne pouze v případě, že rozpočtovým
opatřením zastupitelstvo přidělí dostatek finančních prostředků v položce „silnice“. Ve špatném
stavu jsou i jiné komunikace, projektová příprava na jejich opravu proběhne v zimních měsících
tak, aby na jaře příštího roku mohly být některé opravy provedeny. Jedná se zejména o některé
komunikace na Velké Bučině a v Ješíně, o Komenského ulici atd. Připravujeme také postupnou
revitalizaci stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, v letošním roce bychom rádi realizovali 6
těchto stanovišť – nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Jedinou částí města, kde dosud nebylo veřejné osvětlení, byla donedávna Malá Bučina. V
uplynulém období se občané Malé Bučiny veřejného osvětlení konečně dočkali. V říjnu – listopadu
tohoto roku bude zřízeno osvětlení mariánského sloupu a bude provedena rekonstrukce části
veřejného osvětlení na náměstí (mimochodem podzemní vedení ke stožárům veřejného osvětlení je
z roku 1945!). V letošním roce bude dále zřízeno veřejné osvětlení v Malovarské ulici směrem k
Horovu mlýnu v souvislosti s akcí firmy ČEZ, která připravuje položení vedení nízkého a vysokého
napětí a stavbu trafostanice v této lokalitě.
Od září jsme přijali do technické čety na zkrácený úvazek pracovnici s odborným zahradnickým
vzděláním. Věřím, že jste i za tak krátkou dobu její práce již zaznamenali její zásahy do vzhledu
města. V současné době má připraveny návrhy na ozelenění části náměstí i dalších veřejných
prostranství.
Pracovníci technické čety kromě svých běžných činností (úklid, sekání trávy atd.) pracovali na
drobných opravách chodníků, např. ve Slánské a Sokolské ulici, a osadili na náměstí nové lavičky, v
jejich instalaci budou pokračovat i v následujících týdnech.
Vážené kolegyně a kolegové, určitě sledujete ve sdělovacích prostředcích zprávy o přípravě zákona
o rozpočtovém určení daní, tzv. RUD. Svou podporu připravovanému zákonu jsme spolu s panem
tajemníkem vyjádřili účastí na demonstraci starostů na náměstí Jana Palacha a před Úřadem vlády v
Praze 21. září. Zákon má odstranit diskriminaci obcí naší velikosti při rozdělování tzv. sdílených
daní. Přijetí zákona ve znění, jaké připravilo ministerstvo financí, by našemu městu přineslo ročně
navíc 9 mil. Kč!!! Jistě si každý z nás dokáže představit, co by se za tyto peníze nechalo udělat!
Velkým problémem našeho města je porušování obecně závazných vyhlášek i dalších právních
předpisů. Naše trpělivost již přetekla, a proto jsme připravili návrh na zřízení městské policie – je
zařazen jako samostatný bod jednání dnešního veřejného zasedání.
A nyní pár slov o dění v oblasti kultury. Ve středu 21. září pořádaly naše knihovnice další z besed
s osobnostmi kulturního života. Tentokrát navštívil naši knihovnu známý spisovatel Michal
Viewegh a mohu potvrdit, že hodina strávená v jeho společnosti byla velmi příjemná. V sobotu se v
sále Základní umělecké školy konalo divadelní představení Don Quijote de la Ancha, které si však
bohužel nenašlo dost početné publikum – možná i z důvodu krásného slunečného odpoledne.
Koncerty pořádané Městským muzeem i akce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví se
setkaly se zájmem občanů. Naše kulturní komise připravuje tradiční Adventní neděli a již nyní,
s předstihem, oslavy 530. výročí povýšení Velvar na město a 130. výročí železnice z Kralup nad
Vltavou do Velvar.
Na závěr mi dovolte tlumočit pozvánku občanského sdružení Natvrdlí na Velvarské hry a Slavnosti
stromu, které se budou konat o státním svátku v pátek dne 28. října 2011.
Děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 26. září 2011

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Upozornění
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.).
Občané, kteří se nově připojují k městské kanalizaci (N. Uhy, ul. Malovarská) jsou povinni dostavit
se na MěÚ Velvary k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod.
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.
Cena stočného za m3 pro rok 2011 činí

24,70 Kč včetně 10 % DPH

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.
***
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. Poplatek měl být uhrazen do 31. července 2011.
Ještě jednou upozorňujeme, že na pronájem hrobového místa musí být uzavřena písemná smlouva.

***
Bioodpady
V období od 1. do 30. 11. budou nádoby na bioodpad vyváženy každé pondělí, bez ohledu na to,
zda se jedná o sudý či lichý týden. Poslední svoz by se měl uskutečnit 28.11. 2011.

Nabídka říjnových akcí ve Velvarech
Městské muzeum 7.10. – 5.11.
14.10.
Městská knihovna 6.10.
8.10.
17.10.

IX. Velvarský výtvarný salón – městské muzeum – zahájení 7.10.
Cestovatelský večer
Beseda v rámci Týdne knihoven – hostem bude Patrik Banga
Den otevřených dveří
Beseda z cyklu „Aby řeč nestála“ - hostem bude Eva Hurychová

Sobota 15.10. Burza podzimních a zimních věcí v ZŠ Velvary
Sobota 22.10. Halloween ve Velvarech aneb Za světýlkem do pohádky
Pátek 28.10. Velvarské hry a Slavnosti stromu
Sběr objemných odpadů a železného šrotu se uskuteční v sobotu 15.10., sběr drobných
nebezpečných odpadů v sobotu 22.10.

Ještě jednou o legionářích z Velvarska
Tento měsíc budeme slavit výročí vzniku naší republiky. Bude se jistě mluvit i o
nezastupitelné úloze legionářů, kteří se rozhodujícím způsobem zasloužili o vznik
samostatného Československa.
Minulý rok jsem při této příležitosti psal i já o legionářích jejich úloze, kterou při tom
sehráli. Zmínil jsem se též o knize Českoslovenští legionáři okres Kladno, v níž se autoři
snažili zachytit jména a osudy legionářů z Kladenska. V závěru autoři konstatují, že jejich
seznam legionářů není samozřejmě kompletní. Článek jsem tehdy končil výzvou ke
čtenářům, pokud mají doma nějaké památky na tyto bojovníky, zda by mohli laskavě tyto
věci poskytnout Městskému muzeu k ofotografování. Také jsem se zmiňoval o tom, že
v obecních a spolkových kronikách se mnohdy najdou zápisy, které by mohly naše
vědomosti o legionářích doplnit.
To se potvrdilo v Sazené. Vedení obce nechalo přepsat a později i vydat knižně místní
kroniku. Při porovnání jejich zápisů se seznamem v knize se ukázala další fakta. V kronice
byla zapsána jména legionářů, která v knize nejsou. Byla tam o nich i řada dalších údajů.
Kdy a jak se postupně vraceli z front, jakých bojů se zúčastnili, ve kterých jednotkách
sloužili, kdo z nich po návratu do vlasti přijal nabídku vstoupit do státních služeb.
Je tam zapsán i příběh legionáře, který na protest proti tomu, že nebyl uspokojen jeho
požadavek na získání půdy, odjel z republiky do Uruguaje. Také jsme zjistili, že do obce se
přiženil další ruský legionář, který zůstal po návratu do vlasti sloužit jako armádní
důstojník. I to jak jej gestapo během války několikrát vyslýchalo. Všechny tyto informace
nám poskytla jedna obecní kronika. Kolik věcí je asi zapsáno v dalších podobných?
Obracím se proto znovu na čtenáře s prosbou. Pomozte, prosím, Městskému muzeu Velvary
doplnit co nejvíce údajů o těchto lidech. Dlužíme jim to!!
Václav Fencl
*********************************

POZOR – ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

LÉKÁRNA VELVARY
náměstí Krále Vladislava 223
OTEVÍRACÍ DOBA
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Poděkování – „Patrová třída“

Prvního září se děti ze 4.A
začaly učit v učebně s novým
relaxačním prvkem.
Po několika týdnech můžeme
říci, že se experiment osvědčil.
Velmi efektivně se využívá
při skupinové práci,
v nadstandardních úkolech a
někdy i k relaxaci a povídání.
Odpoledne si zase „patro“
pochvalují děti ze školního
klubu.

Tento projekt sponzorovali:
- Rodiče 4.A sbírkou 30 000,- Kč (částky 1000 – 4000,-Kč)
- Pan Michal Veselý – masivní schodiště, elektroinstalace počítačů
- Paní Anna Říhová – květinářství Velvary
- Pan Václav Veselý – barvy a nátěry, Kralupy nad/Vlt.
- Ing. Radovan Barsa – grafický projekt
- Linet s.r.o.
- Comax a.s.
- OÚ Chržín
- Školní klub
- KRPDŠ
- Zakázkové truhlářství Veltrusy, p. M.Týř
- Pan Josef Jiránek – tesařská výpomoc
- Pan Vladimír Chvapil – oprava soklů
- Pan Josef Heřman – výpomoc s instalací multimediální tabule
- Krejcárkovi, Sirotkovi – práce všeho druhu
Realizace projektu: Pan Jaroslav Babor - truhlář, Zakázkové truhlářství Veltrusy.
Děkuji za podporu této prázdninové akce

Šárka Hrbková, tř.uč. 4.A

SOŠ Velvary s.r.o., Školní 268, informuje:
 Od 1. října 2011 otevíráme nově kursy angličtiny a němčiny pro pokročilé i začátečníky!
V rámci státních maturit připravíme budoucí maturanty na státní i školní maturitu! Kursy se
budou konat v budově SOŠ ve Velvarech. Školné bude stanoveno podle počtu
přihlášených studentů. Prosím hlaste se písemně na email (rimsova@seznam.cz) nebo
telefonicky na číslo 605576476.
 Od 1. října 2011 otevíráme nově kursy práce s počítačem zaměřené dle individuálních
požadavků zájemců! Kursy se budou konat v budově SOŠ ve Velvarech. Kursy jsou
zdarma. Prosím hlaste se písemně na email (reditel@sosvelvary.cz) nebo telefonicky na
číslo 315761299.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Jiří Hampeis
ředitel školy

Den, kdy svítí Světlušky
Dne 7. 9. 2011 proběhl 9. ročník celorepublikové sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační
fond Českého rozhlasu. SOŠ Velvary se jako tradičně této sbírky účastnila a v
dopoledních hodinách jste mohli potkat dvojice našich studentů, kteří nabízeli ke koupi
sbírkové předměty. Výtěžek z akce bude využit na speciální pomůcky, na psí vodící
pomocníky či osobní asistenty, a pomůže tak zkvalitnit život nevidomých. Všem, kteří
přispěli, děkujeme.
Děkuji
Mgr. Jiří Hampeis
ředitel školy

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

NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ

UHY č.p.31 (budova obecního úřadu)
PRACOVNÍ DOBA
pondělí
12.00 - 18.00
úterý
8.00 - 12.00
středa
8.00 - 12.00 14.30 - 16.30
čtvrtek
po telefonické domluvě
pátek
po telefonické domluvě
telefonní číslo 604958331
Těším se na Vás Linda Růžičková

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
Vás zve na

IX. VELVARSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
KRESBA A MALBA

7. 10. – 5. 11.2011
Vernisáž výstavy se
koná v pátek 7.10.
2011 od 18.00
v secesním sále a
v galerii Městského
muzea Velvary.

Úvodní slovo:
Jitka Kůrková
Hudební doprovod:
žáci ZUŠ Velvary
Recitace:
Veronika Soukenková
Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary, tel. 315 761 419 ,
e-mail: muzeum@velvary.cz

Natvrdlí a Městské muzeum Velvary srdečně zvou

Lékárnice v Jižním Súdánu
Kde: Městské muzeum Velvary
Kdy: v pátek 14. 10. od 20.00
Vstupné: 30 Kč
Jana Hladíková se odvážně vydala s organizací
Jižního Súdánu, kde se půl roku starala o
lékárny ve městě Aweil. Co všechno zažila? S
vyrovnávat? Po čem se jí stýskalo? Přijďte
vyprávění a zhlédnout projekci fotografií.

Lékaři bez hradic do
provoz nemocniční
čím vším se musela
si poslechnout její

Sdružení Natvrdlí děkuje za podporu městu Velvary

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

AUTOBUSOVÝ SPOJ VELVARY – PRAHA LETŇANY JEZDÍ
V PRACOVNÍ DNY
*************************

TÝDEN KNIHOVEN
3. – 8. října 2011

Již 15. ročník svazu knihovníků a informačních pracovníků

V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU PRO VÁS VELVARSKÁ
KNIHOVNA PŘIPRAVILA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE, SLUŽBY PRO
ČTENÁŘE A NOVINKY:
• Roznáška pro dlouhodobě nemocné –
nová služba roznáška knih a časopisů z knihovny až domů a naopak v případě
dlouhodobé nemoci nebo omezené pohyblivosti.
Služba vznikla na základě námětů od čtenářů. Čtenář si může službu objednat
telefonicky na čísle: 315 761 312, osobně v knihovně nebo e-mailem na adrese:
knihovna@velvary.cz.
• Senioři u počítače – Internet, Word – začátečníci
i mírně pokročilí
Nabídka platí pro registrované čtenáře, neregistrovaní se můžou zaregistrovat před
zahájením výuky. Výuka je zdarma.
Pro výuku je vyhrazeno speciálně středeční dopoledne od 8 – 11 hodin a to vždy na
základě domluvy. Začínáme 5.10. 2011.
Výuka bude individuální. Vždy pro jednoho, maximálně dva účastníky, v délce trvání
1 hodiny. Doporučená délka výuky 4 hodiny.
Více informací a taktéž zájemci o kurz se mohou přihlásit a domluvit si první termín
osobně v knihovně, telefonicky nebo e-mailem.

Společně do knihovny – den otevřených dveří v sobotu 8. října od 8.00 do
11.00
soutěže o knihách i knihovně nejen pro děti, ale i pro všechny ostatní odvážné. Také
možnost prohlídky prostor knihovny i zákulisí.
•

• Registrace nových čtenářů zdarma
• Amnestie dlužníků při vrácení knih
• Nabídka vyřazených knih

• „Knihovna známá i neznámá“ a „Písmo, vznik a vývoj“ –
informativní lekce pro žáky ZŠ a studenty SŠ s využitím metody kritického myšlení.

• Podvečer s Romem o Romech a o nás –
beseda ve čtvrtek 6. října v 17 hodin ve společenské místnosti knihovny. Hostem
bude Patrik Banga, novinář, muzikant a komentátor. Svou novinářskou kariéru začal
již v roce 1999, kdy komentoval události ve válkou postižené oblasti Kosova, kde
působil jako humanitární pracovník. Je spoluzakladatelem kapel Syndrom Snopp a
slavnější Gipsy.cz, kterou dodnes leadruje jeho bratr Radek. Aktivně píše pro servery
www.idnes.cz a www.romea.cz, komentuje (nejen) romská témata.

**********

„SPOLEČNĚ DO KNIHOVNY“
srdečně Vás zveme
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE VELVARSKÉ KNIHOVNĚ
V SOBOTU 8. října DOPOLEDNE
od 8.00 do 11.00 hod.
.

REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA!!!
VRÁCENÍ KNIH NA UPOMÍNKU BEZ POPLATKU!!!
PROHLÍDKA KNIHOVNY A ZÁKULISÍ!!!
SOUTĚŽE O KNIHÁCH A KNIHOVNĚ!!!
VYUŽITÍ VŠECH SLUŽEB KNIHOVNY!!!
PŘEKVAPENÍ!!!
NABÍDKA VYŘAZENÝCH KNIH

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V E L V A R Y

pořádá ve čtvrtek 6. října od 17.00
besedu v rámci Týdne knihoven
„PODVEČER S ROMEM O ROMECH A O NÁS.“
Hostem bude novinář, muzikant, komentátor
a zakladatel známé skupiny Gipsy.cz

Pa t rik BAN GA

Svou novinářskou kariéru začal již v roce 1999, je
spoluzakladatelem kapel Syndrom Snopp a slavnější Gipsy.cz,
kterou dodnes leadruje jeho bratr Radek.
Aktivně píše pro servery www.idnes.cz a www.romea.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
vás srdečně zve na besedu z cyklu „Aby řeč nestála“,
která se uskuteční v pondělí 17. října v 17.17 hod.
ve společenské místnosti velvarské knihovny
NAŠÍM HOSTEM BUDE ZPĚVAČKA A SPISOVATELKA

E VA

H U R Y C H O V Á

Přijďte si poslechnout vyprávění s mottem „KDO TO VZDÁVÁ, NEVYHRÁVÁ“
na téma o životě a partnerském soužití.
Pásmo moderuje člen divadla Luďka Soboty – Libor Petrů, který umí pobavit
historkami z uměleckého zákulisí, písničkami s kytarou a imitací známých osobností.
Eva Hurychová bude hovořit i o vážném tématu domácího násilí, jehož obětí se sama
stala. Nyní stejně postiženým poskytuje odborné rady, pomáhá, podařilo se jí již
zachránit pár životů a oběti domácího násilí ji berou i jako svou mluvčí.
Eva Hurychová říká: „Obětem domácího násilí zdůrazňuji, aby se z ničeho
neobviňovaly. Jestliže agresor nezvládne své chování, zapamatujte si, prosím,
že je to vždy jeho problém a nikoli váš.
NIKDY NIKOMU NEDOVOLTE, ABY SNIŽOVAL VAŠI SEBEÚCTU,
LIDSKOU DŮSTOJNOST A SEBEVĚDOMÍ.“
V pořadu zazní dřívější i současné zpěvaččiny hity jako například: Já přijdu,
Chybička se vloudí, Svítá, už nám svítá, Kdo to vzdává, nevyhrává a další...
Bonusem pořadu bude autogramiáda knihy „Řekla jsem NE tyranovi“,
kterou si zde v případě zájmu můžete zakoupit!

TOM SEV Javory Černuc
a
Městské muzeum Velvary
pořádají

Halloween ve Velvarech
aneb
Za světýlkem do pohádky

22. října 2011

od 18.00

Program:
• Lampiónový rej
Sraz je v 18.00 na Třebízského nám.
pod kostelem
Přijďte s lampiónem či lucerničkou nejlépe
domácí výroby.
Budiž světlo - výstava v Galerii Jiřího Corvina
Volba nejhezčích ručně vyrobených lampiónů a lucerniček použitých
při lampiónovém reji proběhne mezi 18.30 až 19.00 v areálu volného
času / bývalé děkanství, vchod z Třebízského náměstí /.
Součástí akce bude výstava ručně vyráběných svítidel všeho druhulampičky, lucerničky, svícny, ručně vyráběné nebo malované svíčky…
Pokud se chcete výstavy zúčastnit, noste svoje výrobky do Městského
muzea Velvary /tel. 315 761 419 / do čtvrtka 20. října 2011.
Pořadatelé si vyhrazují změnu programu při mimořádně nepříznivém počasí.

Po krátké letní pauze se opět rozjíždějí aktivity klubu Vajíčko!
Dětská burza
Jako každý rok i letos proběhne dětská burza
podzimního a zimního oblečení, hraček,
sportovního vybavení a jiných potřeb pro děti.
Protože je však o ni stále větší zájem, což nás
samozřejmě těší, rozhodli jsme se tentokrát
vyzkoušet nový model. Burzu jsme přesunuli ze
všedního dne na sobotu a kvůli větším
prostorům z Mateřské do Základní školy ve
Velvarech (přízemní chodba u bočního
bezbariérového vstupu do budovy). Chceme tak
vyjít vstříc maminkám, které ve všední den
pracují a nemohly se burzy zúčastnit.
Zároveň se mění způsob prodeje. Každý
prodávající si svoje věci bude prodávat sám!
K dispozici budou stoly, na prodávajícím je,
aby si zboží nacenil a zajistil dostatek drobných
na vracení zákazníkům. Snažíme se tak vyhovět
připomínce řady z vás, že by věc rádi prodali i
třeba za nižší cenu, což při původním způsobu
prodeje nebylo možné. Nyní se bude moci
prodejce s kupujícím domluvit a třeba i slevit
nebo cenu zboží upravovat podle konkurence.
I přesto doporučuji přinést si věci naceněné již
z domova.
Velmi ráda bych poděkovala panu řediteli
Doškovi za vstřícnost a poskytnutí prostor pro
burzu.
Děkuji T. Kaltounková
*****

Kuřátka
Znovu se rozjíždí kroužek pro nejmenší děti (cca od 1 roku do 3 let) plný písniček, říkanek,
dovádění a hraní. V minulém roce ho vedla paní Boumová, které patří veliký dík a které
blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny! Letos se Kuřátek ujala paní Kuptíková, se kterou se
můžete vídat každé pondělí od 15 do 16 hodin v Mateřské škole ve Velvarech. Začíná se 10. října!
Moc se na vás těšíme!
Moc děkujeme paní ředitelce Koscové, díky které se mohou nejmenší děti a rodiče scházet a která
nám poskytla prostory pro burzu v předchozích letech.
Díky všem, kteří klubu Vajíčko pomáhají a těšíme se na společná setkání v letošním roce!

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, tel.: 602 863 506,
e-mail: centrumkralupy@email.cz, www.centrumkralupy.cz
nabízí:
AZ ŠKOLKA – soukromá školka pro děti od 2 do 6 let
- pro celodenní docházku i nárazové hlídání
Několik volných míst v dlouhodobých kurzech! Přijďte se po přihlášení (z důvodu omezeného
počtu míst) podívat do hodiny vybraného kurzu a o pokračování se rozhodnete sami!
PRO DĚTI:
MORTIMER ENGLISH CLUB výuka angličtiny pro děti od 2 let, FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA pro
rozvoj intelektu - pro děti od 4 do 8 let, DRAMAŤÁČEK pro děti od 3,5 do 6 let.
PRO DOSPĚLÉ:
Výuka angličtiny MORTIMER ENGLISH CLUB, JAZYČNÍK - jazykové kurzy italštiny,
španělštiny, francouzštiny a němčiny, AKTIVIZACE PRO SENIORY – relaxační a pohybová
terapie, trénink paměti, Kurz snižování nadváhy STOB, Kurz VAŘENÍ, ASTROLOGIE, cvičení
TAI – CHI.
V říjnu dále nabízíme tyto jednorázové akce:
5.10. 2011 od 18.00 LUNA 1. - praktický seminář zážitkové a sebepoznávací práce
VESMÍRNÁ ODYSSEA. Lunární princip - prvním, který poznáme, když se narodíme, a který nás
tím, jak je přijatý a zvnitřněný, určuje jako bytosti s jistou emocionální identitou.
8.10. 2011 od 9.00 – SCRAPBOOKING - práce s papírem – pro dospělé a starší děti - výroba
originálního fotoalba, kreativní kurz.
10.10. 2011 od 19.00 – PŘEKÁŽKA NEBO VÝZVA aneb neutíkejme před překážkami – pro
dospělé - sebepoznávací a seberozvíjející seminář.
15.10. 2011 od 9.00 – SETKÁNÍ S HANKOU ZEMANOVOU - 10 důležitých rad na cestě k
zdravější stravě.
16.10. 2011 od 15.00 – SLAVNOSTI SPADANÉHO LISTÍ – pro děti - soutěže a tvoření na téma
podzim.
19.10. 2011 od 18.00 LUNA 2. - praktický seminář zážitkové a sebepoznávací práce
VESMÍRNÁ ODYSSEA. O archetypu mateřství, jeho podoby, důležitosti osobní intimity, snění,
imaginace a intuice. Lunární božstva a kulturní souvislosti.
22.10. 2011 od 9.00 KURZ VAŘENÍ – pro dospělé – další setkání na téma „Klasika – roštěná,
guláš, španělský ptáček“.
30.10. 2011 od 15.00 – HALLOWEEN – pro celou rodinu - zábavné odpoledne plné soutěží,
tvoření a anglických slovíček.
Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

**************
PRODÁM RD SE ZAHRADOU VE VELVARECH.
2 BYTOVÉ JEDNOTKY U CENTRA MĚSTA.
TEL. 733 390 580
603 933 797

NOVĚ OTEVŘENO
Navštivte naše poradenské místo, kde Vám nabízíme tyto služby:
* OČNÍ DIAGNOSTIKU - je to metoda, která odhaluje disharmonie
(nemoci) člověka a jejich příčiny
* PRODEJ PŘÍPRAVKŮ Z HLÍVY ÚSTŘIČNÉ
- mají blahodárný vliv na naše zdraví
- pomáhají upevnit imunitní systém a obranyschopnost organismu
- upravují krevní tlak
- snižují LDL cholesterol
- pomáhají při alergiích, ekzémech
- únavě, vyčerpání
- řeší psychické problémy
- problémy s otěhotněním........atd.
* PORADENSTVÍ v oblasti - stravování
- pitného režimu
- užívání přípravků
Vhodné pro děti, dospělé i juniory
NAJDETE NÁS - ESKO CUKRÁRNA, KAVÁRNA
KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ OD 9 - 12, 14 - 17 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu
*********************************************************

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček: 18-20 týdnů - cena 138-148 Kč/ks, starší 20 týdnů - cena 155 Kč/ks.
Prodej ve Velvarech se uskuteční na náměstí u pošty, v neděli 23. října 2011
ve 14:30 hod.
Případné bližší informace: tel 728605840 728165166 415740719

*********************
POZOR NA ZMĚNU ČASU !
LETNÍ ČAS KONČÍ V NEDĚLI 30. ŘÍJNA
ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává měsíčně Město Velvary
nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
www.velvary.cz, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 650 výtisků
Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Tisk: Tiskárna KOČKA Slaný
Uzávěrka: 25. den v měsíci

Uzávěrka 25. v měsíci

