číslo 3/2012

Březen

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

SDĚLENÍ OBČANŮ

19. března uplyne třicet let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Žoha.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná
manželka, děti a vnoučata

Dne 8. března 2012 oslaví
Bohuslava a Václav Veselí
50 let společného života.
Vše nejlepší přejí
Syn Michal s manželkou Hanou
a dětmi Míšou, Luckou, Adélkou a Martínkem
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Chalíl Džibrán:
„Život a smrt jsou
jako řeka a moře“

AKTUALITA

Od hasičského plesání
neodradil ani silný mráz
Tradiční hasičský ples uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech v kulturním zařízení
na Uhách. Venku byl silný mráz, což se trochu projevilo na návštěvnosti, přesto byl sál solidně
zaplněn. K tanci hrála skupina „Druhej dotek“ a panovala zde dobrá nálada.
Dopravu na ples tradičně zajišťoval Vlastimír Vinš ze Sazené, kterému sbor děkuje.
Přes mediálně zveřejňované problémy s poplatky za pořádání tombol, naši hasiči připravili bohatou
tombolu, která čítala 355 cen. Velvarští hasiči touto cestou děkují níže uvedeným organizacím
a osobám za příspěvky do tomboly a také občanům města za finanční příspěvky při zvaní na ples.

Do tomboly přispěli:
Řeznictví a uzenářství - Václav Holý, Obecní
úřad Uhy, ČDZ Plast Velvary, Autobaterie Zdeněk Tutr, Synthos Kralupy nad/Vltavou, Tereos
TTD a.s., Nouemont s.r.o Slaný, Ekofrukt Slaný,
C-Connect Velvary, Cífka spol. s r.o. - Aleš Cífka,
Elektro - Luděk Cífka, Drogerie - manželé Schubertovi, Foliová reklama - Elena Mazochová,
Pekařství - Z.Zounek, Cukrářství - Danuše Černá,
Rozmarýn Slaný - Linda Křečková, Kopretinka Kralupy n/Vlt. - Jaroslava Dvorská, Team V.O.S. Černuc,
Farma Budihostice - Ing.Josef Bílek, Restaurace

U Krále Václava - Ladislava Kučírková, Restaurace
Vikabar - Milan Demovič, Květiny - A.Říhová,
Květiny - Jana Marečková, Lékárna Velvary,
Kadeřnictví - Alena Loskotová, CAR Servis
- J.Stýblo a J.Bílek, Autoservis T&F Velvary,
Stavebniny Velvary, Potraviny - Marie Práznovská,
Centrum Péče o člověka - J.Štádlíková
-Čermáková, Jak být krásná - Ing.J.Čerepová,
Al-Namura BigShock Kralupy nad Vltavou,
Dřevo s.r.o Černý Vůl a MAS Přemyslovské Střední
Čechy, o.p.s.
Libor Šulc a Jaroslav Svoboda
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ZPRÁVA STAROSTKY

O čem jednala rada města
Leden 2012
• Rada schválila podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Oprava
ulic Sokolská a Čechova ve Velvarech – 2. etapa“, tato stavba bude navazovat na 1. etapu
realizovanou v roce 2011. V roce 2012 bude
vybudována komunikace podél kolejí v délce
75 m, povrch vozovky bude asfaltový, bude
zřízen vstup a vjezd do přilehlé nemovitosti.
• Na základě žádosti města adresované
hejtmanovi kraje schválila rada kraje dne ponechání prostředků z dotace FROM ušetřených při stavbě víceúčelového hřiště na vybudování skateparku. O ponechání prostředků bude ještě rozhodovat zastupitelstvo kraje. Rada schválila přípravu akce, přípravy se
mj. zúčastní i zástupci vyznavačů skateboardingu.
• Rada v listopadu 2011 schválila uzavření
smlouvy o dílo s firmou Tomáš Dvořák – Happy Trees, Mělník na pokácení 10 topolů u fotbalového hřiště. S ohledem na problém s vypnutím elektrického proudu na sjednaný termín bylo třeba rozhodnout o posunutí termínu. Rada schválila dodatek ke smlouvě, v tomto dodatku je nově stanoven termín kácení
od 5. do 9. března 2012.
• Rada schválila nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a
odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičky) a Výstrojní
a hodnostní řád strážníků Městské policie Velvary.
• Rada souhlasila s tím, aby se město Velvary,
tak jako každý rok, připojilo k akci „Vlajka pro
Tibet“ dne 10. 3. 2012.
• Rada souhlasila s pronájmem západní části náměstí v termínu od 2. 4. do 10. 4. 2012
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provozovateli lunaparku.
• Rada projednala žádost vedoucí školní jídelny a schválila novou kalkulaci cen pro strávníky
školní jídelny od 1. 2. 2012.
• Starostka informovala radu, že dne 21. 4. 2012
od 10:00 hodin se bude v rámci 530. výročí povýšení Velvar na královské město konat v kostele sv. Kateřiny slavnostní mše, kterou bude celebrovat biskup Václav Malý.
• Rada schválila poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně.
• Rada schválila podání žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj:
- z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj venkova, z dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
– na výstavbu hřiště v Malovarech
- z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj
venkova, z dotačního titulu č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci - na
oprava kapličky sv. Václava v Ješíně
- z podprogramu Podpora výstavby technické
infrastruktury na zasíťování 8 stavebních parcel
Obytný soubor Horův mlýn.
• Odbor hospodářsko správní předložil k odsouhlasení návrh poplatku za služby spojené s
pronájem hrobových míst ve Velvarech pro rok
2012. Náklady na provoz hřbitova v roce 2011
činily celkem Kč jedno hrobové 187 422,--. Při
celkovém počtu hrobových míst (1000) jsou náklady na místo Kč 187,40. Rada rozhodla ponechat poplatek za služby spojené s pronájmem
hrobového místa pro rok 2012 ve stejné výši,
jaká byla v roce 2011, tj. Kč 150,-.
Únor 2012
• Rada projednala návrh na rozdělení grantů
pro rok 2012, konečné rozdělení grantů

proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva.
• Rada schválila bezplatný pronájem areálu Malovarského rybníka Sdružení dobrovolných hasičů Velvary na dny 18. až 20. května
2012 za účelem konání hasičské soutěže Dědkiáda.
• Rada schválila bezplatné zapůjčení prostor
náměstí dne 8. 5. 2012 na jízdu historických
vozidel Orion klubu Slaný.
• Radě byl předložen návrh projektu Ing. Barsy
na vybudování multifunkčního hřiště v Malovarech. V návrhu hřiště je víceúčelová asfaltová plocha (florbal, volejbal, nohejbal..., v zimě
bruslení), plochy pro herní prvky, dráha pro
tříkolky, kola a in-line brusle, altán a příslušenství. Je navrženo pouze nízké lehké oplocení a
živý plot. Rada projekt schválila.
• Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona (č. 561/2004 Sb.,), která mj.
upravuje funkční období ředitelů škol. Ředitelům škol, kteří jsou ve funkci déle než 6 let,
končí funkční období 31. 7. 2012. V případě
města Velvary se to týká ředitelky MŠ, ředitele
ZUŠ a ředitelky ŠJ. Starostka navrhla prodloužit všem ředitelům funkční období na dalších
6 let. Rada s návrhem starostky vyslovila souhlas. O funkčním období ředitele ZŠ Velvary
bude jednat rada v roce 2013.
• Starostka informovala radu o příslibu dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón pro rok 2012.
Město Velvary získalo příslib 665 000,-- Kč. V
roce 2012 se připravuje rekonstrukce střechy
kostela sv. Jiří.
• Odbor hospodářsko správní předložil radě
návrh na stanovení sazeb poplatku za zapojení právnické osoby nebo fyzické osoby pod-

nikající do systému nakládání a likvidace tříděného odpadu provozovaného městem:
- sazba Kč 1 500,- pro: restaurace, obchody (prodej zboží) s provozovnou ve Velvarech, opravny
a servisy s provozovnou ve Velvarech, poskytování služeb (včetně kadeřnictvíí, kosmetiky, masáží..) s provozovnou ve Velvarech;
- sazba Kč 500,- pro: poskytování služeb bez
provozovny (zednictví, řemeslné živnosti –
např. instalatér, topenář, zámečník, pokrývač,
klempíř), lékaři;
- sazba Kč 200,- pro: ostatní. tj. zprostředkovací
služby, velkoobchod a maloobchod, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - bez provozovny, správa a údržba nemovitostí;
- osvobozeno: pokud při podnikání převažuje duševní činnost, nevyužívají se materiálové
zdroje (např. činnost účetní, poradenství).
Rada s uvedeným návrhem vyslovila souhlas.
• Rada schválila vydávání Zpravodaje od března 2012 takto: rozsah 24 stran (výjimečně 28
stran), barevný tisk, počet výtisků: 600. Náklady na 1 ks činí Kč 19,08, prodejní cena Kč 10,--.
Rada schválila cenu inzerce ve Zpravodaji: Kč
400,--/1 strana, úměrně nižší částku za polovinu
či čtvrtinu strany.
• Starostka informovala radu o tom, že městu
Velvary byla MAS (Místní akční skupinou) Přemyslovské střední Čechy schválena dotace z
Programu rozvoje venkova na 2. etapu opravy
ulic Sokolská a Čechova ve Velvarech v celkové
výši Kč 382 425,--.
Ve Velvarech dne 27. 2. 2012
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
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VELVARSKÁ KOPANÁ VSTUPUJE
DO 93. ROKU ČINNOSTI
Vážení příznivci,
Slovan Velvary zahájil úspěšnou přípravou další rok sportovního programu, kterým nabídne všem,
kdo má rád velvarskou kopanou, velký počet mistrovských, přátelských a turnajových utkání, na které
vás upřímně zve a předem děkuje za zájem a početné návštěvy.
Prakticky po všechny dny se hrají utkání 4 mužstev žáků, dorostu a 2 mužstev dospělých, při kterých
se můžete svým povzbuzováním účastnit hraných soutěží o umístění v tabulkách.
V příští polovině roku budou hájit a případně zlepšovat svá umístění z roku 2011.

A mužstvo (I.B. třída) : 1. místo, 34 bodů
B mužstvo (III. třída) : 5. místo, 22 bodů
Dorost (I.A třída): 4. místo, 22 bodů
Starší žáci (I.A třída): 9. místo, 12 bodů
Mladší žáci (okresní přebor): 8. místo, 8 bodů
Starší přípravka (okresní přebor): 3. místo, 18 bodů
Mladší přípravka (okresní přebor): 9. místo, 6 bodů
Slovan Velvary děkuje předem za podporu poskytnutou Městským úřadem Velvary a společnosti
Comax, ale i všem ostatním, kteří přispěli, nebo přispějí jakoukoli formou naší úspěšné práci. Těšíme
se na návštěvy příznivců a očekáváme upřímné povzbuzování našich sportovců i organizačních
pracovníků oddílu kopané.
Programy dospělých mužstev
I.B třída
Neděle 25.3. 15:00 Venku Baník Stochov

Neděle 25.3. 15:00 Doma Sokol Klobuky

Sobota 31.3. 16:30 Doma AFK Loděnice

Sobota 31.3. 16:30 Venku FK Žižice

Sobota 7.4.

Neděle 8.4.

16:30 Venku SK Doksy

16:30 Doma Sokol Olovnice

Neděle 15.4. 17:00 Venku Sokol Braškov

Neděle 15.4. 17:00 Doma Sokol Tuřany A

Sobota 21.4. 17:00 Doma Sokol Jeneč

Sobota 21.4. 17:00 Venku Sokol Knovíz

Neděle 29.4. 17:00 Venku FK Chmel Mutějovice

Neděle 29.4. 17:00 Doma Sokol Jedomělice B

Sobota 5.5.

Sobota 5.5.

17:00 Doma Sokol Lidice

17:00 Venku Slavoj Pozdeň A

Neděle 13.5. 17:00 Venku AFK Eletis Lužec

Neděle 13.5. 17:00 Doma Sokol Blevice

Sobota 19.5. 17:00 Doma FK Stejstav Hyskov

Sobota 19.5. 17:00 Venku Slavoj Zvoleněves

Sobota 26.5. 17:00 Venku Sokol Tuchoměřice

Neděle 27.5. 17:00 Doma SK Zlonice A

Sobota 2.6.

Sobota 2.6.

17:00 Doma Novo Kladno

17:00 Venku Sokol Vraný B

Neděle 10.6. 17:00 Venku SK Lány

Neděle 10.6. 17:00 Doma Sokol Uhy

Sobota 16.6. 17:00 Doma Sokol Bránov

Neděle 17.6. 17:00 Venku Viktorie Černuc A

Partneři:
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III. třída

Pro fanoušky, kterří by chtěli dobře to máš zavzpomínat, jsme připravili fotokroniku, která je dostupná
na webových stránkách www.slovanvelvary.cz
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ČLÁNEK
KAM VE VELVARECH NA SNÍDANI?
Možná se vracíte nalačno ze zdravotního střediska z odběru krve, třeba jste se jen doma nestihli nasnídat,
možná dáváte pozdní snídani přednost úmyslně, ale třeba vás v dopoledních hodinách jen honí mlsná.
A tehdy přichází na řadu otázka: kam se zajít ve Velvarech po ránu občerstvit?
V současnosti vás v tomto směru uspokojí dvě zdejší cukrárny. Jejich majitelky Zpravodaji svěřily, na čem
si u nich můžeme v ranních a dopoledních hodinách pochutnat.

Cukrárna na náměstí Krále Vladislava
majitelka – Lien Saláková:
„Otevřeno máme každý den od 8.00 hod., ale protože přejímáme zboží od časných ranních hodin, neodmítneme ani
zákazníka, který přijde dříve. Nabídnout můžeme teplé nápoje, zákusky, cukrovinky, chlebíčky a masové závitky. V letním období je možno posnídat na venkovní zahrádce.“

Cukrárna Esko, Chržínská 49
majitelka – Miluše Srbová:
„Ve všední den otevíráme v 7.30 hod, v sobotu v 8.00 hod.
Po ránu si můžete vybrat ze snídaňového menu (teplá sekaná, maxi klobása, hemenex, míchaná vejce, obložený talíř, toasty se zeleninovou oblohou, bílý jogurt, müsli, ovocný
džus, pečivo). Kdo má rád polévku, může si ji vybrat z denní nabídky. Dále nabízíme čerstvé zákusky a koláčky domácí výroby. Pokud nemáte rádi sladkou snídani, můžete si dát
třeba párek v rohlíku, bramborák,langoše, pizzu, hamburgery atd. Z teplých nápojů si můžete pochutnat třeba na kávě,
čaji, kapučínu, latté, čokoládě, kakau...“
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ANKETNÍ OTÁZKA:

(osloveni byli náhodní respondenti ve čtvrtek 23.února a v pátek 24. února na velvarském náměstí)
„Kde se ve Velvarech rádi občerstvíte v ranních a dopoledních hodinách?“
Pavel D. (44 let):
Romana P. (40):
Jitka K. (49):
Terezka K. (9):
Hana V. (35):
Elena M. (39):
Václav K. (42):
Adéla V. (57):
Božena V. (55):
Miroslava R. (51):
Jiří V. (66):

Petra K. (32):
Lucie V. (18):
Pavel B. (45):

Nikde, protože se tu ráno nevyskytuji
Já snídám jen kávu a ráda si ji dám jak v cukrárně na náměstí, tak v Esku.
Miluju čerstvé koláče z Eska. K snídani chutnají výborně.
Chodím do Eska. Nejradši mám krokety, hranolky a dortíky.
Dopoledne moc často ne. Jinak chodím do Eska, je to blízko školy a mají
dobrou zmrzlinu. Dcera má ráda jejich pizzu.
Já snídám vždy doma.
Vaším městem projíždím tak 2x do měsíce. Protože doma snídani nestíhám,
dávám si kávu v té cukrárně na náměstí.
Chodím mlsat do Eska. Nejraději šlehačkovou roládu.
Občerstvím se tam, kde se zrovna nacházím, někdy v cukrárně na náměstí,
někdy v Esku. Ale ze všeho nejradši mám langoše z Eska.
Dopoledne jen výjimečně, dám si koláčky a teplý nápoj. Ale jinak si zajdu
pravidelně 1x týdně v poledne do Eska.
Snídám doma, ale když jedu autem k doktorovi na krev, tak se zastavím na
kafe v Esku, jenže většinou neodolám a ještě si k němu něco dobrého dám.
Když jedu autobusem, dám si kafe v cukrárně na náměstí.
Ve všední den jen příležitostně. Vždy Esko, mají dobré zákusky s poctivou
šlehačkou.
Každý všední den zahájím v Esku kávou a zákuskem. Přijde mi to ve Velvarech jako místo na úrovni a je tu příjemná obsluha.
Já snídám doma, do Velvar se dopoledne nedostanu, ale jinak bych si nejspíš zašel do Jednoty pro kus salámu s čerstvým rohlíkem. Žena chválí Esko, tak předpokládám, že ona by šla tam. Mimochodem, už jen fakt, že
bych měl mít hlad, mě dost děsí.

Žádost

Žádost Sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech bude provádět v rámci svozu velkoobjemového odpadu v sobotu
24.března opět sběr železného šrotu. Za tím účelem žádá občany, aby v pátek a v sobotu nedávali staré železo před své domy. Skupiny osob, které navštěvují v té době město, většinu tohoto šrotu odvezou před příjezdem hasičů.
Železný šrot je možné vydávat projíždějícím hasičům kolem domů v pátek a v sobotu v den svozu, lze upozornit cedulkou na možnost zazvonění nebo dohodnout si odvoz šrotu formou SMS na telefon města 606
668 804 nebo na e-mail hasici@velvary.cz nebo dohodou s kterýmkoliv členem sboru. Odvoz větších částí
je možné dohodnout i mimo sběrové dny. Děkujeme za pochopení.
Výbor SDH Velvary
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POZVÁNKA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS ZVE NA DALŠÍ ČÁST CYKLU BESED

„ABY ŘEČ NESTÁLA“
12. BŘEZNA 2012 v 17.00

BUDE NAŠÍM HOSTEM SPISOVATELKA

HALINA PAWLOWSKÁ
Zároveň si v knihovně můžete koupit a nechat
Od autorky podepsat některé z jejích knih.
REZERVUJTE SI VČAS MÍSTA OSOBNĚ V KNIHOVNĚ NEBO NA TELEFONU: 315 761 312

Městská knihovna Velvary

v pondělí 26.3.2012 od 16.30 hodin
již po druhé vyhlásí výsledky v celoroční soutěži

KRÁL ČTENÁŘŮ

Odmění 3 nejlepší čtenáře naší knihovny v těchto kategoriích:
děti, mládež, dospělí a senioři.
Zveme všechny, kteří mají rádi knihy, soutěživého ducha
a svou přítomností popřejí výhercům.
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POZVÁNKA

VAJÍČKOBRANÍ 2012
V sobotu 31. března ve 14.00 hodin
Program v prostorách ZUŠ Velvary
- výtvarné dílny pro děti
Velikonoční pohádka „Divadýlko Mrak“
Občerstvení
Před budovou ZUŠ Velvary
- hrátky se zvířátky pro děti
Na „Špejcharu“
- tradiční velikonoční jarmark
POŘÁDÁ
Občanské sdružení človíček RaD ve spolupráci s městem Velvary

Základní škola Velvary

Věž moudrosti
Podpořte naši akci - chceme vytvořit
„Věž moudrosti“.
Pokud máte doma knihy, které již nepotřebujete, přineste je,
prosím, do školy – p.učiteli Koubkovi (hlavnímu organizátorovi
této akce).
Děkujeme Vám

11

ČLÁNEK

Velvarské slavnosti
Město Velvary a Občanské sdružení Človíček RaD pro Vás připravují u příležitosti 530 let povýšení obce Velvary na město a 130 let od započetí provozu na trati Velvary – Kralupy nad Vltavou
celodenní program.
Zveme Vás dne 28. dubna 2012 do Velvar, na Náměstí Krále Vladislava, kde bude tento program
probíhat v rozmanité podobě. Pobaví Vás chůdaři, pouliční divadlo z Kralup, vystoupení dětí ze
základní školy nebo silácká show Železného Zekona. Do doby gotické Vás vrátí skupina historického šermu a pro děti bude připravena divadelní pohádka O Všudybylovi, v níž se dozvědí, zda
princezna zkrotí svou zvědavost, čarodějnice pozná, co je odpuštění, a král pocítí lásku.
A to není všechno! Vystoupí žáci ZUŠ Velvary, jak tanečního, tak i hudebního oboru, hudební
skupina Ginevra či skvělá varietní kapela Švajneraj. Den bude gradovat slavnostním příchodem
královské družiny, která vjede Pražskou bránou do města a předá povyšovací dekret do rukou
starostky města. Slavnosti zakončí ohňová show nazvaná Vyznání ohni.
Velvarské náměstí ožije jako za starých dob řemeslnými trhy s tradiční výrobou, nebude chybět
perníkářka, košíkářka, dřevořezbář, tkadlec či kovář. Budete si moci vyrazit nebo zakoupit
pamětní velvarský tolar a pro děti bude připraven dětský koutek plný her a mnohé další
doprovodné akce.
Pro milovníky železnice připravujeme speciální nabídku, a to možnost svést se historickým
vlakem na trati Velvary – Kralupy nad Vltavou.
Podrobnosti o programu velvarských slavností naleznete nejpozději na začátku dubna na webových stránkách města, v příštím zpravodaji, ale i na plakátech, které budou akci doprovázet.
Věříme, že s námi přijdete strávit příjemný den, ve kterém si každý najde v bohatém programu
kousek dle svého gusta a zábavy.
Za o.s. Človíček RaD
Irena Podivínská

Poděkování panu Pavlu Hanzlíkovi
Klobouk dolů před naším spoluobčanem panem Pavlem
Hanzlíkem! Všiml si na internetových stránkách města
fotografie skládky přemrzlé barvy za rybníkem podél
cesty k Horovu mlýnu. On sám našel 3x větší skládku
podobných barev na pozemku vedle bývalé silnice
od hřbitova k benzinové pumpě, které zde také někdo
vyhodil. Podle údajů na obalech oslovil výrobce barev,
který mu sdělil název firmy, která barvy v té době
zakoupila. Tato firma přesto, že likvidaci barev již jednou
uhradila, barvy zde nevyhodila, tak vzala vinu na sebe a zajistila na své náklady odvoz nalezených barev (cca 800 kg) z našeho města. Děkujeme znovu za přístup, přestože nevíme, zda tyto
skládky jsou poslední. Naše okolí je nyní od nebezpečných barev čisté!
Libor Šulc, MěÚ Velvary
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INZERCE
Chovatelské potřeby
u Tobiho a kavalírů
Zveme Vás do znovu otevřeného obchodu pro Vaše domácí mazlíčky.
Naleznete zde granule, pamlsky, hračky, obojky, vodítka, pelíšky a spoustu dalšího nejen pro pejsky, ale i kočičky, hlodavce, ptáčky i rybičky. Dále Vám můžeme poskytnout radu ohledně výchovy
či výcviku pejsků, jak se správně připravit na výstavu nebo na jakékoliv soutěže.
Jsme tu jen pro Vás každý den v týdnu:
Po,čt,pá: 8-18 h

Út: 8-17 h

St:10-18 h

So: 9-14 h

Ne: 9-11 h

Tel 734591666
e-mail: utobiho@seznam.cz
Pražská 102 (pod Pražskou branou) www.utobiho.cz

Inzerce

Posklizňová linka spol. IK Trade, s.r.o.
Černuc 83, 273 23

PŘIJME PRACOVNÍKA

na práci ve skladu, obsluha manipulátoru
Požadujeme:
vzdělání – vyučen
ŘP – T (příp. strojní průkaz)
NEKUŘÁK
v případě zájmu volejte 724 504 467
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Město Velvary ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Velvary
a společností BEC odpady s.r.o.
pro Vás připravilo

SBĚR OBJEMNÝCH ODPADŮ
A ŽELEZNÉHO ŠROTU
„od každého domu“

SOBOTA 24. BŘEZNA 2012O
čas

obec/místní část

od 8OO

Velvary, Nové Uhy, Velká Bučina, Radovič, Ješín

Objemné odpady a železný šrot odložte před svým domem tak, aby tím
nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních
komunikacích.
OBJEMNÉ ODPADY (BEC odpady)

ŽELEZNÝ ŠROT (SDH Velvary)

ANO

NE

ANO

NE

starý nábytek
koberce, linolea
matrace, staré hadry
sanitární keramika

nebezpečné odpady
pneumatiky
pračky
sporáky, bojlery
stavební suť

železný šrot
pračky
sporáky
bojlery

nebezpečné odpady
pneumatiky
nekovové materiály

kovový nábytek

odpady ze zeleně
(pouze v pytlích)

zasklená okna

el. kabely

atp.

železný šrot

atp.

vysklené okenní rámy

JINÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY. DĚKUJEME.

Služba je pro občany BEZPLATNÁ.
Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad nebo pracovníci společnosti BEC odpady s.r.o.
na telefonním čísle  416 532 697.
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Město Velvary ve spolupráci
se společností BEC odpady s.r.o.
pro Vás připravilo

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
_SOBOTA 31. BŘEZNA 2012_
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

čas
příjezd

odjezd

8:00
8:20
8:40
9:05
9:20
9:25
9:35
9:55
10:15
10:35
10:55
11:15
11:35
11:55
12:15
12:35
12:55

8:15
8:35
8:55
9:20
9:25
9:30
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10

část města
Velvary
Velká Bučina
Ješín

Velvary

Nové Uhy

stanoviště
křižovatka ulic Sokolská a Primátorská
dolní část u rybníka
horní část u nádob na separovaný odpad
na návsi u kapličky
u nádob na separ. odpad na křižovatce na Kam. Most
u bytovky čp. 96
u nádob na separovaný odpad u areálu Silnic
křižovatka ulic Malovarská a Slánská
ulice Na Nábřeží
náměstí Krále Vladislava (u MěÚ)
ulice U Cukrovaru (parkoviště firmy „Tutr“)
Spořilov u tenisových kurtů
parkoviště u zdravotního střediska
ulice Na Průhoně (u kina)
parkoviště firmy Comax
proluka k Dřevařským závodům
u čekárny autobusu

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpouštědla a ředidla
fotochemikálie
pesticidy

fritovací oleje
rtuťové teploměry
akumulátory
monočlánky
zářivky, výbojky
televizory, monitory
domácí elektronika
počítače

lednice
mrazáky
staré léky
pneumatiky – z osobních
automobilů (bez disků)

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ
Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad nebo pracovníci společnosti BEC odpady s.r.o.
na telefonních číslech 416 724 111, 416 532 697.
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UPOZORNĚNÍ NA ZAHÁJENÍ
SVOZU BIOODPADU
Upozorňujeme občany města Velvary, že dle níže uvedeného harmonogramu
bude zahájen pravidelný svoz BIOODPADU
a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

Harmonogram svozu v roce 2012
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU BUDE PROBÍHAT
1 X ZA 14 DNÍ, VŽDY V SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ

PRVNÍ VÝVOZ: PONDĚLÍ 2. dubna 2012
POSLEDNÍ VÝVOZ: PONDĚLÍ 26. listopadu 2012
Do této nádoby patří:

Do této nádoby nepatří:

- rostlinný odpad ze zahrady
(listí, tráva, plevel, větve)
- zbytky jídel včetně potravin
s prošlou zárukou
- zbytky ovoce, zeleniny, slupky
- výkaly drobných
domácích zvířat

- maso
- kosti
- uhynulá zvířata
- olej z potravin
- obaly od potravin
(sklo, plast, kov)

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději do 6:00 ráno.
www.bec-odpady.cz
www.velvary.cz

FINANČNÍ UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 7. a 14. března od 13.00 do 17.00 hod. můžete odevzdat svá daňová přiznání na Městském úřadě ve Velvarech.
V kanceláři místostarosty v prvním patře MěÚ budou přítomny pracovnice Finančního úřadu
Slaný, které si od vás vyplněné tiskopisy převezmou, případně budou nápomocny radou.
Tiskopisy k dani jsou od února k dispozici v kanceláři v přízemí radnice!
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INZERCE - ZAKLADKA
PRORENT s.r.o. nabízí pronájem bytu 1+1
Možnost okamžitého nastěhování
Informace :
tel.č. 728 177 864 (M. Rudolfová),
email: prorent@seznam.cz

ÚKLID VŠETEČKOVÁ - VELVARY

Mobil 606 717 868

Email:vseteckovadita@seznam.cz

SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST - ÚKLID BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR

!!! AKCE JARNÍ SLEVY !!!

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 10%
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ + ČALOUNĚNÍ /KOMPLET/ 20%
ÚKLID NAD 1 000Kč 10%
MYTÍ OKEN NAD 50m2 10%
EXTRAKČNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU AUTOMOBILU
/ KOMPLET / 10%

DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VELIKONOČNÍ ÚKLID

STAVEBNINY IIIII VELVARY
PALUBKY, PODLAHOVKY
Hranoly, fošny, prkna, hoblované řezivo, OSB desky, dřevotříska / na objednávku
STŘEŠNÍ LATĚ
Impregnované 6x4cm / skladem
PLOVOUCÍ PODLAHY
Inzerce

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 138-152 Kč / ks, starší 20 týdnů-158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : v neděli 11.března 2012, Velvary – náměstí u pošty – v 14.30 hod.
Případné bližší informace : 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
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INZERCE

Polská šlechtična založila českou školu pro dívky
Martina Bittnerová

Honorata z Wiszniowskich Zapová (1825-1856)
patří k těm osobnostem devatenáctého století,
které jsou stejně jako třeba
Berta Mühlsteinová už trochu zapomenuté. Přitom Honorata se řadila k zakladatelkám emancipačního hnutí a otevřela také dívčí vzdělávací ústav.

Narodila se v polské šlechtické rodině, kde ji
vychovávala slavná hraběnka Potocká.
Se svým budoucím manželem Karlem Vladislavem Zapem (1812-1871), úředníkem při zemské účtárně, se seznámila v Polsku, kam přišel
zkoumat výnosnost statků vzhledem k povinným daním. Práce ho zavála až na panství
Potockých, kde ho uchvátil líbezný zjev
mladičké Honoraty a požádal o její ruku.
Rodina se však zdráhala dát Zapovi požehnání.
Báli se poslat dívku do Čech a navíc se jim
nezamlouvalo ani Zapovo postavení.
Nakonec ale svolili a šestnáctiletá Honorata
se ocitla v Čechách, které znala jen ze Zapova
vyprávění. Idylická představa, jíž Zap vykouzlil
v její fantazii, se střetla s prostou realitou. České vlastenectví se jí zdálo povrchní a hloupé.
Z počátku narážela jen na nepochopení. Vadily
jí tehdejší salóny, kde se scházely dámičky nad
kafíčkem a neřešily důležité kulturní
a politické otázky, nýbrž výhradně módu
a problémy se služkami.
Honorata vstoupila do prostředí, jež díky své
společenské vrstvě neznala. Možná by se
v českém marasmu, kdy se více mluvilo německy, než česky, bývala ztratila. Pomocnou ruku jí podala vzdělaná mlynářská dcerka
Anna Hlavsová. Honorata časem ovládla jazyk
a jak jí velela její povaha, začala psát a rovněž
se angažovat. Pochopila, že Čechy
potřebují dobré autorky i kvalifikované učitelky. Jen ty mohou správně vychovávat mládež.
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Ovšem i jí se nevyhýbaly osobní problémy
a strasti. Do manželství vstoupila z čiré dívčí
naivity, tudíž se vlastně cítila trochu zklamaná
a podvedená. K tomu všemu ještě postupně
pochovala čtyři děti.
V roce 1848 se stala jednatelkou spolku
Slovanek, který hodlal iniciovat založení
českého dívčího vzdělávacího ústavu. Honorata se tohoto úkolu chopila s energií sobě vlastní. Složila patřičné zkoušky a požádala své
příbuzné a známé v Polsku o finanční podporu. Ti jí vyhověli, ale zároveň si stanovili podmínku, aby vedle školy vznikl i penzionát, kam
v budoucnu umístí své dcery. Ovšem jen v případě, že se Honorata pedagogicky osvědčí.
Do nové pražské školy se zapsalo mnoho
žaček a jejich počet se neustále zvyšoval.
Bohužel již koncem prvního pololetí Honoratu kosí nemoc, která ukončila předčasně životy
mnohých významných lidí – souchotiny. Právě
na tuto diagnózu 4. ledna 1856 umírá. Do hrobu klesá statečná a nevšední žena, o níž
Karolina Světlá ve své vzpomínce Mžiknutí
osmačtyřicátnice do naší minulosti napsala:“
Tkvěla jsem pohledem svým nejsrdečnějším
na krásné urostlé dámě v černé hedbávné
kazabajce, která měla na hlavě bílou konfederatku červeně a modře lemovanou. Právě
jsem se dozvídala, že je to Honorata z Wiszniowskich Zapová, a do dnešního dne se mi
podobá, že jsem neviděla půvabnější ženy.“
S Honoratinou smrtí vystává samozřejmě
otázka nad dalším osudem školy. Žačky i veřejnost ji chtějí zachovat. Aby se tak stalo, musí se
jí někdo ujmout a především ji odborně řídit.
Náhrada za Honoratu, která své svěřenkyně
považovala za své dcery a jednala s nimi srdečně a vlídně, se hledala opravdu složitě.

INZERCE

Vzdělaných žen, schopných zhostit se
tohoto náročného úkolu, se našlo
v tehdejších Čechách velmi málo. Pozornost
se proto soustředila na již známou a zavedenou spisovatelku Boženu Němcovou. Zap
s ní začal vyjednávat. A jak to dopadlo?
To se dozvíte na mé přednášce o Boženě
Němcové, která se koná v Městském muzeu
ve Velvarech ve čtvrtek 29. března od 18 hodin. Přednáška se bude týkat především
zajímavostí ze života Boženy Němcové.

Použitá literatura:
Karolina Světlá: Z literárního soukromí I. ,
Praha 1959
Milena Lenderová: K hříchu i k modlitbě,
Praha 1999

Městské muzeum Velvary
vás zve na přednášku
spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové

Božena Němcová,
první dáma české literatury

čtvrtek 29. 3. 2012 od 18.00
v secesním sále muzea

•

Božena Němcová byla inteligentní, krásná a svobodomyslná žena nevšedního rozhledu
a těžkého osudu. Vším, co utvořila, čím žila a strádala, vyvolávala obdiv i pohoršení, soustrast
i závist……. Letos si připomínáme 150. výročí úmrtí této významné české spisovatelky.

•

Přednáška se bude týkat všech důležitých mezníků v životě Boženy Němcové. Posluchači
projdou společně s Martinou Bittnerovou celým životem této spisovatelky, od prvních dětských
krůčků a prvních literárních pokusů, až po její dospělost. Nebudou chybět ani její osudoví muži a
přátelé.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč
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Zveme Vás do masérského studia
v Pražské ulici čp. 71 Velvary (pod Pražskou branou)
zde Vám nabízíme
Relaxační masáže – masáž aroma oleji – povzbuzující, harmonizující,
uvolňující, pročisťující, inspirující
Rekondiční masáže – uvolnění a vrácení do kondice
Baňkování – vakuové baňky, skleněné baňky, hloubkové uvolnění svalstva
Rehabilitační cvičení a napravování Dornovou metodou – uvolnění blokád
Breussova masáž – masáž páteře
Masáž včelím voskem – svíčky
Pealingová masáž – mořská sůl, eukalyptus, levandule …
Zábaly – rašelinový, včelí vosk, solný, protizánětlivý
Ošetření obličeje – masáže, pleťové masky, omlazující kůry

Každá 10. masáž zdarma v hodnotě 250,- Kč
Dále nabízíme prodej dárkových poukazů různých hodnot.
Provozní doba: dle telefonické domluvy
Kontakt: Centrum péče o člověka
Jana Štádlíková Čermáková
Mobil: 602 390 937

Inzerce

Pronájem bytu
NABÍZÍM PRONÁJEM BYTU 2KK VE VELVARECH
Kontakt: 602 390 937, jcerm@volny.cz
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INZERCE - MOZEK + SKOLKA

KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÉ STUDIO FEMINA
Romana Chvapilová
Za Roudnickou branou 314, Velvary
e-mail: kadernictvi.femina@seznam.cz
tel. 315 761 460, mobil: 723 511 883
Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 – 12:00 hod. a 16:00 – 20.00 hod.
So 8:00 – 10:00 hod.
po telefonické dohodě možný
i individuální termín
BŘEZNOVÁ NABÍDKA
Milé dámy, jaro se blíží, a proto je čas na nový sestřih.
Vystřihněte si tento poukaz a uplatněte svou slevu.
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INZERCE
!!! 16 let již jezdíte s námi!!!
Pražská 67
273 24 Velvary
Telefon: 315 762 392
ca@stella.cz

Kleinerova 1471
272 01 Kladno
Telefon: 312 245 270
kladno@stella.cz
www.stella.cz

POHODOVÝ VÍKEND V NÁRODNÍM PARKU BERCHTESGADEN
JEZDÍME 11 LET

Víkend v nejkrásnějších přírodních partiích bavorských Alp.
Program zájezdu:
1. den: Odjezd kolem půlnoci z Velvar, Kladna a Prahy.
2. den: Návštěva nejstarší německé palírny - enziánky v Berchtesgadenu, plavba lodí po Königsee ke kostelu
sv. Bartoloměje, event. procházka k Ledové kapli pod nejvyšší stěnou Watzmannu, nebo individiuální program.
Nocleh v Berchtesgadenu.
3. den: Výlet na Kehlsteinhaus - Orlí hnízdo - místním busem vyhlídkovou silnicí a luxusním výtahem ve skále
na vyhlídkovou chatu Orlí hnízdo. Odpoledne solný důl či termální solné lázně. Nebo opět individuální program.
Berchtesgaden nabízí obrovské možnosti přírodních i historických atraktivit.
Návrat do půlnoci.

Termín
18.05. - 20.05.2012

Cena dospělý
2800

Děti do 15 let
20% sleva

Dětské ceny platí při ubytování v pokoji rodičů (2 dospělé osoby) 20% - každé dítě do 15 let.

Cena zahrnuje:

dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu *** včetně snídaně, pojištění proti úpadku.

Příplatky:

večeře: 450 Kč
pokoj 1/1: 200 Kč

Odjezdová místa:

TRASA A (hraniční přechod Dolní Dvořiště): Praha, Kladno a Velvary

Touroperátor:
CK Permon
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ...

ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Vážení čtenáři,
•

opět po měsíci se setkáváme nad novinkami z naší školy. Mezi pravidelně pořádané akce patří
setkávání rodičů dětí v předškolním věku. 26. ledna se uskutečnila letošní 4. schůzka klubu Předškolák.
Zavítala mezi nás dr. Vanda Hájková, naše přední odbornice na inkluzivní vzdělávání, které se zabývá
dětmi s poruchami učení, vzděláváním tělesně postižených dětí a tvorbou výchovně vzdělávacích
plánů.

•

Letošní zápis do prvních tříd se uskutečnil 10. a 11. února. Budoucí žáky a jejich rodiče přivítal
u dveří robot a potom se návštěvníci ocitli ve vesmírném prostoru. Dětem se věnovali malí i menší
roboti, domů si žáčci odnášeli předměty s vesmírnou tématikou. Velký zájem projevili rodiče o přípravnou třídu, a to i rodiče pětiletých dětí, pro které není přípravná třída určena. Do 1. třídy se zapsalo
celkem 45 dětí.

•

Každým rokem se žáci účastní okresních kol různých olympiád. Zatím největšího úspěchu dosáhla
Adéla Benešová, žákyně 9. B, která se umístila na 6. místě olympiády z anglického jazyka.

•

22. února se uskutečnila další tradiční akce - recitační soutěž. Letos se do ní zapojilo 66 účastníků, včetně dětí z velvarské mateřinky a přípravné třídy. Vítězové jednotlivých kategorií pojedou v březnu do
Slaného, kde proběhne okresní kolo recitační soutěže. Školu budou reprezentovat Tadeáš a Matěj
Bečvářovi, Petra Mazochová, Markéta Korecká a Veronika Zetková.

•

K nejvýznamnější události tohoto měsíce došlo 23. února, kdy školu navštívil ministr školství Josef
Dobeš. Byl uvítán paní starostkou a ředitelem školy, nechyběl ani náš maskot. Všichni si poslechli školní hymnu v podání dětí z 1. a 4. třídy. Pak ve sborovně proběhla beseda s učiteli školy. Součástí návštěvy bylo setkání pana ministra s rodiči a žáky, kteří jsou zapojeni do projektu, na jehož realizaci se podílí
i velvarská škola. Jde o smlouvy uzavřené mezi školou a rodiči žáků s problematickým chováním.
Z besedy vyplynulo, že přítomní rodiče vítají pomoc školy při řešení problémů v chování jejich dítěte.
V České republice bylo zatím podepsáno 95 smluv mezi rodiči a školou, z tohoto počtu se naší školy
týká 18 smluv. Rodiče také chválili práci paní učitelky Štefanové, která má na starosti veškerou agendu.

•

Poté následovala tisková konference pana ministra, které se také zúčastnili dr. Václav Mertin, přední
český dětský psycholog, pracovníci ministerstva a ředitelé škol z Mělníka a Pardubic, které se rovněž
zapojily do projektu s „rodičovskými smlouvami“. Úvod byl slavnostní. Paní učitelka Božena Žebráková,
kterou si mnozí čtenáři pamatují ze svých školních let, převzala od pana ministra pamětní list jako poděkování za celoživotní práci ve školství. Dnes již bývalá učitelka prožila ve velvarské škole 37 let a stále
nám pomáhá při organizaci různých akcí.

•

Tisková konference byla zaměřena
uzavírání smluv mezi rodinou a školou a přinesla
INNÍna problematiku
DCzEdané oblasti.
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KULTURNÍ PROGRAM NA ÚNOR 2012
KD VLTAVA - KRALUPY NAD VLTAVOU
Městská knihovna Velvary
v rámci
Národního týdne trénování paměti
pořádá zábavně vzdělávací posezení s názvem:

NENECHTE MOZEK ODPOČÍVAT!
první dáma české literatury

čtvrtek 29. 3. 2012 od 18.00
v secesním sále muzea

Srdečně zveme všechny zájemce
ve středu 14.3.2012
od 16 hodin do prostor knihovny.
Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám,
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Z OKÉNKA NAŠÍ ŠKOLIČKY
MŠ VELVARY
Začátkem prosince nás přišel navštívit ČERT, ANDĚL A MIKULÁŠ. Atmosféra ve třídě byla
napjatá. Přeci jen, kdo by při návštěvě takových bytostí necítil alespoň malinkaté „mravenčení“
po svém těle? Čerta jsme se trošku báli, ale vykouzlit úsměv na tváři, ješte ten den, nám přijel „Klaun
Pepino a spousta překvapení“.
A už k nám malými krůčky přicházely Vánoce. Krásnou atmosféru jsme si zpříjemnili pečením cukroví, vánočními dárečky a přáníčky pro naše blízké. Ta nádherná vůně cukroví! „Štědrý den“
u nás ve školce začal přímo pohádkově - „Vánoce v myslivně“. Po pohádce následovala dlouho očekávaná vánoční nadílka. Dostali jsme spoustu dárečků, které jsme si ihned rozbalili a našli
v nich krásné nové hry a hračky.
Nový rok jsme zahájili kulturně. Slavnostně jsme se oblékli a vyrazili do kladenského divadla LAMPION. Představení se jmenovalo „O Nosáčovi“. Bylo moc hezké, zábavné i poučné.
Karnevale, karnevale, račte dále, račte dále.....k nám do školičky! Opravdu k nám zavítal a byl plný
masek. Broučci, berušky, pavoučí muži, piráti, zvířátka, princezny, víly, šášové, sestřička s pacientem.....všichni tancovali a dobře se bavili.
V únoru proběhla v Základní škole ve Velvarech „Recitační soutěž“, které jsme se také zúčastnili
a musíme pochválit všechny naše soutěžící. Tak zase příště na shledanou!
Bc. Radka Bečvářová
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KULTURNÍ PROGRAM NA ÚNOR 2012
KD VLTAVA - KRALUPY NAD VLTAVOU
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DOVOLENÁ
Nám. Krále Vladislava 112,VELVARY
Mobil 775 959 410
Facebook:Cestovní Agentura Ivana Longauerová

CHORVATSKO POREČ – ZELENA LAGUNA
Termín 29.6.-8.7.201
Odjezdová místa : VELVARY, KRALUPY NAD VLTAVOU

HOTEL DELFIN **

Dospělá osoba v 1 / 2 pokoji BMS = 7.600,- BMS-balkon mořská strana
Dítě do 7 let na přistýlce = zdarma
Dítě 7 – 14 let na přistýlce = 3.800,Dítě 14 – 18 let na přistýlce = 6.100,Dospělá osoba v 1 / 2 pokoji Balkon park = 7.300,Dítě do 7 let na přistýlce = zdarma
Dítě 7 – 14 let na přistýlce = 3.650,Dítě 14 – 18 let na přistýlce = 5.850,-

Apartmány ASTRA

Dospělá osoba i dítě v 1 / 4 apartmánu bez stravy ( 2 oddělené ložnice) = 3.920,Doplatek polopenze = 2.950,Přistýlka jako 5. Lůžko ( skládací) = 2.100,Doplatek polopenze dítě do 4 let = ZDARMA
Doplatek polopenze dítě 4 – 12 let = 1.450,Polopenze je v hotelu Delfín – švédské stoly na snídani i na večeři.
Cena zahrnuje: vybrané ubytování, strava v hotelu Delfín polopenze a v ATP Astra dle výběru.
K ceně se připočítává: částka 2 000Kč autobusová doprava a 160Kč komplexní cestovní pojištění.
Po celou dobu zájezdu technický doprovod a v místě pobytu služby delagáta CK

POČET MÍST JE OMEZEN
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INFORMACE
ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ VELVARY
VÁS ZVE NA

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Termín: 24. Února 2012
Čas: 13.00 – 16.00 hod.
PROGRAM:
Tanec
Zábavné soutěže
Hodnocení nejhezčích masek
Soutěž o nejlepší tanečníky
Překvapení

PŘIJĎTE S MASKOU I BEZ, TĚŠÍME SE!

Základní škola Velvary pořádá ve dnech
13. března a 14. března 2012

SBĚR PAPÍRU
13. 3. 2012 (úterý)
od 7.00 do 8.00
od 14.00 do 15.00

14. 3. 2012 (středa)
od 7.00 do 8.00
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ČLÁNEK

Záměr města na další MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ – v Malovarech.
V Malovarské ulici pod bytovkami vedle garáží je nevyužívané dětské hřiště. Město zamýšlí zde vybudovat další multifunkční hřiště.
Městská rada se tímto návrhem zabývala 6.února t.r. V dispozičním návrhu našeho občana a projektanta
Ing. Radovana Barsy, který představujeme, je navržena víceúčelová asfaltová plocha, dále plochy pro herní
prvky, dráha pro tříkolky a kola, altán a příslušenství. Je navrženo pouze nízké lehké oplocení a živý plot.
S umístěním hřiště se počítá i přes pozemek č. st. 790, kterým je nefunkční septik ve vlastnictví 20 spoluvlastníků z bývalých spojových bytovek. Město nyní jedná se všemi spoluvlastníky o bezúplatném převodu pozemku
s tím, že na své náklady město septik zabezpečí a pozemek využije pro hřiště.
Současně se předpokládá podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na I.etapu výstavby hřiště – asfaltovou sportovní plochu. Uvažuje se s variantou použití nízkých mantinelů (hřiště pro florbal, hokejbal
apod.), v zimě by se plocha dala použít i jako kluziště, což neumožňuje umělý povrch např. na novém hřišti
za sokolovnou.
II.etapa by měla navazovat okolní plochou, kde by mohlo vzniknout dětské dopravní hřiště a řada herních prvků pro děti. Až budoucnost ukáže, zda je záměr města reálný a finančně proveditelný za předpokladu obdržení
dotace. Další multifunkční hřiště by veřejnost určitě uvítala.
Edita Sedláčková
a Libor Šulc, MěÚ Velvary

30

KŘÍŽOVKA
V tajence se ukrývá jméno známé spisovatelky, autorky knížek pro děti,
která v letech 1946 - 1950 učila na velvarské základní škole.
ČÁSTI BÁSNÍ
HUDEBNÍ USKUPENÍ
TISÍCINA
DROGA
ROVNÁ ČÁRA
BREČET
BÁCHORKA
ZPENĚŽIT
OZDOBA ZÁPĚSTÍ
DRBNA
PÁNSKÝ KADEŘNÍK
LEXIKON
NEMANŽELSKÝ SYN
ČÁSTI OBLIČEJE

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ

ÚČETNICTVÍ
VČETNĚ DANÍ A MEZD
Kontakt: Monika Fleková
V Topolech 729, Velvary
Tel. 606 807 839
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