číslo 10/2012

Říjen

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

UTAJENÉ ŽIVOTY
SLAVNÝCH ČECHŮ
Městské muzeum Velvary Vás zve na křest knihy

UTAJENÉ ŽIVOTY
SLAVNÝCH ČECHŮ
spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové

čtvrtek 18. 10. 2012 v secesním sále
muzea

K. H. Mácha, Viktor Dyk, S. K. Neumann, Jiří Karásek
ze Lvovic jsou postavy známé ze školních učebnic.
Vedle nich vystupují i pozapomenutí muži – V. D.
Lambl, Jakub Seifert, Arthur Breisky, či J. L. Turnovský. Za jejich učesanými životopisy se skrývají dramatické osudy a samozřejmě také ženy. Jen ty dokázali milovat, zrazovat i nenávidět, stejně jako vášnivě zbožňovali literaturu, medicínu, či herectví. Ledacos zůstalo skryto, ale to, co šlo poodhalit, představuje tato kniha. Nechce je však skandalizovat, nýbrž
představit jako nevšední osobnosti minulosti. Ani
v předchozích dvou stoletích se totiž nevyplácelo
vymykat se průměru – a právě o tom nejvíce hovoří
jednotlivé příběhy.
Martina Bittnerová se věnuje literární tvorbě, publicistice, přednáškové činnosti a volnočasové pedagogice. Dlouhodobě se zajímá o literární historii
s výraznou orientací na české osobnosti 19. století. V roce 2011 jí vyšla první kniha o významných
českých ženách „Spisovatelky a Erós“. V současné době žije autorka ve Velvarech.
Součástí programu bude autogramiáda a prodej knihy.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 27. října se dožívá paní

MIROSLAVA NOVÁKOVÁ
KRÁSNÝCH 90 LET
Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstí
do dalších let jí přejí dcery s rodinami.
A velkou pusu přidávají pravnoučata
Ondra, Eliška, Matýsek a Hanička
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VELVARŠTÍ HAŠIČI

ČLEN NAŠÍ VELVARSKÉ
HASIČSKÉ VÝJEZDOVÉ
JEDNOTKY
MICHAL „JÁTRO“ PETRÁČEK
se zúčastnil 10. ročníku náročné mezinárodní hasičské soutěže IRON FIREMAN, která se konala v sobotu 1.září v Praze u nákupního centra Arkády Pankrác. Soutěž je tradičně věnována památce hasičů,
kteří zahynuli při výkonu své služby.
Umístění není důležité, ale těžkou soutěž v kategorii dobrovolných hasičů dokončil včetně výstupu
do 26. patra výškové budovy v dýchacím přístroji,
což lze považovat za výtečný výsledek !
L.Šulc
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NÁBOR

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE VELVARECH PŘIJME DO SVÉHO ODDÍLU
MLADÝCH HASIČŮ DĚTI VE VĚKU 6-15 LET!

S dětmi se cvičí, učí se hasičským návykům a činnosti, zúčastňují se soutěží mladých hasičů
v rámci branné hry Plamen. Mimo sezónu chodí týdně cvičit a hrát do tělocvičny a další týden
vždy schůzka v hasičské zbrojnici. Tato setkání jsou vždy v pátek od 15.30 do 17.00 hodin.
Oddíl vedou kvalifikovaní vedoucí, za účast dětí se neplatí a jako dorostenec se může stát řádným
členem hasičů a postupovat v další činnosti.

Zájemci chlapci nebo dívky mohou přijít uvedený pátek do hasičské zbrojnice
nebo se přihlásit na e-mailové adrese michalpas@seznam.cz a nebo oslovit kteréhokoliv
člena hasičského sboru, který zprostředkuje kontakt.
Za SDH Velvary Michal Pašek a Michal Petráček
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POZVÁNKA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
VÁS ZVE NA DALŠÍ ČÁST CYKLU BESED
„ABY ŘEČ NESTÁLA“

NAŠÍM HOSTEM BUDE HEREC A MODERÁTOR

JIŘÍ KRAMPOL
15. října 2012
v 17.00 hod.
Rezervujte si včas místa
osobně v knihovně
nebo na telefonu: 315 761 312
Zároveň si v knihovně
můžete koupit a nechat
od Jiřího Krampola podepsat
knihu o jeho životě.

Fotografie z www.cs.wikipedia.org
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce se opět setkáváme, abyste byli informováni o životě na
naší škole.
3. září se stal prvním velkým mezníkem pro 47 dětí z Velvar a okolí, neboť
ten den nastupovaly poprvé do školy. Přivítala je paní starostka s panem ředitelem, seznámily se s paní učitelkou. Po zahájení nového školního roku se již tradičně konala zahradní slavnost. Slané i sladké dobrůtky připravily maminky-členky
KRPDŠ, kterým chceme tímto poděkovat
nejen za přípravu, ale i za organizaci této
akce. Naše poděkování také patří velvarské Městské policii, která dohlédla na
bezpečný pohyb dětí kolem školy.
Změny ve vyhlášce č. 48 Školského zákona se dotýkají i naší školy. Rodiče mají
možnost požádat o dohled nad svým
dítětem v době polední přestávky. Dále
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zavádíme podpůrná a vyrovnávací opatření pro žáky, kteří jsou školsky neúspěšní nebo pociťují
dílčí nedostatky v hlavních předmětech. Jednotliví vyučující stanovili termíny, ve kterých se žáci
můžou doučovat. Podmínkou pro toto doučování je členství ve Školním klubu ZŠ Velvary. Délku
přestávek, zvonění a začátek odpoledního vyučování neměníme. Rovněž zůstává zachována elektronická žákovská knížka.
Zapojili jsme se do akcí, které byly součástí Týdne armády ČR ve Slaném. Některé třídy se zúčastnily programu s vojenskou tématikou, zajímavými hosty byli naši úspěšní olympionici. Žáci školy,
Ondřej Holán ze 2.B a Eliška Ma ze 4.A, dostali za své kresby s vojenskými náměty ocenění
od ministra A. Vondry.
V tomto školním roce chceme zavádět projekt nazvaný Rozvoj moderní efektivní výuky na ZŠ
Velvary, financovaný z prostředků EU. Ve dnech 18. a 19. září žáci 5.-9.tříd absolvovali školení, kde
byli informováni o tom, jak se přihlásit do nového systému výuky OLAT, což je výuka on-line. Učitelé budou vytvářet výukové materiály, cvičení, testy. Žák může kdykoli do systému vstoupit, pokud
má k dispozici připojení na internet.
Úřad práce v rámci veřejně prospěšných prací škole přidělil několik pracovníků. Pánové Beneš
a Hanzlík vykonávali pomocné práce při zajištění provozu školy, paní Láderová pomohla zabezpečit administrativní práce od června přes prázdniny až po začátek nového školního roku. Za vykonanou práci jim patří naše poděkování.
27. září se uskuteční projekt Den státnosti.
Školní klub ve spolupráci s KRPDŠ připravuje ozdravný pobyt u moře v Tunisku.
A na závěr prosba. Školní parlament se rozhodl, že také naše škola se zapojí do akce zaměřené
na pomoc těžce nemocné Lucince, a to formou sběru plastových víček. Velvarská veřejnost může
víčka dávat do kontejneru, který je umístěn u vchodu do jídelny. Sběr probíhá až do konce
listopadu. Děkujeme.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary

7

POZVÁNKA

8

POZVÁNKA

9

POZVÁNKA

10

POZVÁNKA

11

ZPRÁVA STAROSTKY

Z JEDNÁNÍ RADY

MĚSTA VELVARY
ČERVENEC 2012
• Rada jmenovala komise pro výběrová řízení na veřejné zakázky Velvary – oprava
ulice Pivovarská, Velvary – výstavba
stanovišť na tříděný odpad 2. etapa
a Velvary – výstavba záhonů na náměstí
Krále Vladislava.
• Rada schválila dodavatele veřejné zakázky Bezbariérový chodník v ulici Sokolská
ve Velvarech, a to Stavební firmu
Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, Mělník,
za cenu 1 097 148,00 Kč bez DPH (1 316
578,00 Kč včetně DPH). Na tuto akci obdrželo město Velvary dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši
70 % uznatelných nákladů.
• Starostka informovala členy rady o tom,
že dopravní inspektorát Policie ČR po
všech jednáních trvá na svém zamítavém
stanovisku k možnosti kontrolovat dodržování povolené rychlosti v Ješíně
a na Nových Uhách.
• V současné době je v Domě s pečovatelskou službou 10 bytů bez příslušenství,
koupelna a WC jsou společné
na patře. Starostka předložila radě návrh
na stavební úpravy objektu, podle kterého by vzniklo 7 bytů s příslušenstvím.
Stavební úpravy by bylo nutno realizovat
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postupně, v návaznosti na obsazení
objektu. Rada záměr schválila.

SRPEN 2012
• Rada jmenovala komisi pro výběrové
řízení na výstavbu cyklostezky z Velvar
do Ješína.
• V současné době probíhá 2. etapa opravy
ulic Sokolská – Čechova a připravuje se
3. etapa. Po zkušenosti s prvním rokem
provozu na Víceúčelovém hřišti je navrženo, aby byl projekt rozšířen o parkovací stání podél hřiště. Z předložených návrhů rada vybrala ten, který je přizpůsobena prvním dvěma etapám (zrušení
chodníku).
• Rada schválila záměr vybudovat na
pozemku parc. č. 111/3 v k.ú. Velvary psí
park, který bude volně přístupný a jeho
provoz nebude na komerční bázi.
• Rada přidělila veřejnou zakázku „Velvary –
oprava povrchu v ul. Pivovarská“
Stavební firmě Neumann, s. r. o., Mělník,
za cenu Kč 1 799 061,- bez DPH (Kč 2 158
874,- včetně DPH), veřejnou zakázku „Velvary – výstavba záhonů na náměstí Krále Vladislava“ firmě RYBÁŘ stavební s. r. o.,
Mělník za cenu Kč 164 820,- bez DPH (Kč
197 784,- včetně DPH) a veřejnou zakázku „Velvary – výstavba stanovišť na tříděný odpad – 2. etapa“ firmě RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, za cenu Kč 78 198,- bez
DPH (Kč 93 838,- včetně DPH).

• Rada schválila konání farmářských trhů
ve Velvarech dne 19. 9. 2012 na náměstí
Krále Vladislava.
• Rada souhlasila se zapůjčením části
náměstí Krále Vladislava dne 23. 8. 2012
pro senátní kampaň Alexandra Vondry
(promítání filmu).
• Rada souhlasila s pořádáním kulturního
festiválku NATVRDEL (o. s. Natvrdlí) dne
28. 9. 2012 na náměstí Krále Vladislava
a v prostorách radnice.

• Starostka informovala radu o schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní. Předmětem této novely je přerozdělení objemu sdílených daní, což
pro Velvary znamená významné posílení rozpočtu.
Ve Velvarech dne 21. 9. 2012
Jitka Linhartová

• Rada přidělila veřejnou zakázku „Výstavba cyklostezky z Velvar do Ješína“ společnosti EUROVIA CS a.s., Národní 10,
113 19 Praha 1, IČ: 45274924, za cenu
díla 6 830 061,64 Kč bez DPH.

ZÁŘÍ 2012
Ředitelství silnic a dálnice se obrátilo
na Město Velvary s návrhem na odkoupení pozemků č. 468/20, 468/23, 468/26
a 468/30 v k. ú. Ješín pro stavbu přeložky silnice I/16 v úseku Slaný – Velvary.
Rada doporučila zastupitelstvu města
vyhlásit záměr prodeje těchto pozemků s tím, že pozemek č. 468/30, na kterém je v současné době budována cyklostezka, může být prodán až po vybudování přeložky této cyklostezky.

Foto velvarské Fortny Z. Ortová

• Rada přidělila zakázku „Restaurování sochy Panny Marie Bolestné ve Velvarech“
MgA. Václavu Štochlovi, Družstevní
33, Třemošná za cenu díla 167 580,- Kč
včetně DPH.
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ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA
VELVARY

PSÍ PARK
„Pejskaři“ ve Velvarech se nejspíše dočkají svého
psího parku. Slečna Hájková z Velvar, která provozuje obchůdek v Pražské ulici, požádala město
o možný pozemek pro toto využití. Město nabídlo bývalý školní pozemek, který je oplocen, vpravo od cesty „k paloučku“ (dříve cesta na Velkou
Bučinu). Provoz bude zdarma, volně přístupný
a město podpoří základní vybavení částkou asi
47.000,- Kč. Cílem je mimo jiné i příležitost dostat trochu pejsky z parků nebo třeba z prostoru
areálu rybníka.

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Město má mimo jiných akcí projektově připraveny
i dvě rekonstrukce místních komunikací, které jsou
v nejhorším stavu. Jedná se o jednu komunikaci
na Velké Bučině a jednu v Ješíně. Nyní se připravují
podklady pro vydání stavebních povolení. Opravy
by měly proběhnout v příštím roce. Napomoci by
měla prezidentem podepsaná novela zákona o rozpočtovém určení daní. Menší obce i naše město by
měly v příštím roce získat více peněz na úkor čtyř
velkých českých měst. Zastupitelstva obcí rozhodnou o jejich použití!

CYKLOSTEZKA
Předáním staveniště a vytyčením trasy v pondělí 17.září
začíná vlastně největší investiční akce tohoto roku: Výstavba cyklostezky z Velvar do
Ješína. Projekt zpracovala
firma SUNCAD, s.r.o Praha 5,
stezka povede přes katastrální
území Velvary, Nabdín
a Ješín, celková délka měří
2842 m. Dodavatelem stavby
byla ve výběrovém řízení vybrána firma EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, závod Praha 9-Kyje.
Termín dokončení je nejpozději do 30.listopadu t.r. Město
obdrželo na tuto akci dotaci
z Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy.
Libor Šulcc
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SMLOUVY NA PRONÁJEM
HROBOVÝCH MÍST
Podle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí být na pronájem hrobu uzavřena písemná smlouva. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud dosud nebyla s provozovatelem pohřebiště, tedy s Městem Velvary, písemná
smlouva na pronájem uzavřena, je nutné správě hřbitova doložit doklady zakládající nájemní vztah k příslušnému hrobovému místu.
V současné době probíhá kontrola smluv včetně úhrad
nájemného a poplatků za služby.
Bližší informace o smlouvě, nájmu a plabách obdržíte
na tel. č. 315 617 093

VELVARSKÝ TRH
Farmářský trh proběhl ve
středu 19. září na nám. Krále
Vladislava. Velvarským trhům
zpočátku počasí nepřálo
a noční inztenzivní déšť
způsobil, že prodejci museli
rozložit stánky na jiném místě, než bylo původně

zamýšleno. Jak se ale ukázalo, umístění stánků před
budovou radnice je možné
i ve všední den a díky ohleduplnosti řidičů nepůsobí
dopravní komplikace, proto
se na stejném místě budou
konat i v říjnu.

Příští trhy se uskuteční ve středu 17. října v době od 8 – 17 hodin

Omezení
vjezdu
vozidel
na hřbitov
Upozorňujeme, že z důvodu
omezení vjezdu vozidel na
hřbitov, byla vrata opatřena
zámkem a vozidla mohou
do areálu vjíždět jen se souhlasem správce pohřebiště.
V případech, kdy je vjezd vozidla nezbytný, např. z důvodu opravy hrobu, atp., je třeba předem informovat MěÚ
Velvary, a to správu hřbitova
na tel. č. 315617093, případně kontaktní místo MěÚ na
tel. 315617007, 315617008
a oznámit termín provádění
těchto prací včas, aby mohlo
být zajištěno odemčení vrat.
Eva Vidimová

Čtyři roky po sobě předkládalo město na Středočeský kraj
žádost o dotaci na opravu sochy Panny Marie Bolestné
v ul.Nábřeží, která je v žalostném a havarijním stavu.
Až letos se blýská na lepší časy! Město obdrží dotaci na opravu
sochy z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy. V současné
době bylo ukončeno nabídkové řízení na dodavatele a čeká
se na stanovisko památkové péče. Pokud městská rada schválí
dodavatele opravy, tak se může začít! Oprava by měla být
dokončena nejpozději v březnu příštího roku.
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INFORMACE



STRUČNÝ PROFIL SPOLEČ
SPOLEČNOSTI
NOSTI H OSPIC KNÍŽETE V ÁCLAVA
POSLÁNÍ A CÍLE SPOLEČNOSTI
Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. vznikla vzávěru roku 2011 a jejím posláním je
poskytovat komplexní hospicovou péči zahrnující péči zdravotní, sociální, psychickou a
spirituální s cílem ulevit pacientovi od všech bolestí vuvedených oblastech a umožnit
tak nevyléčitelně nemocným (zejména onkologicky) a umírajícím prožít důstojně a co
možná nejkvalitněji jejich poslední životní etapu.
Garantujeme, že pacient přijatý do naší péče nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
nezůstane vposledních chvílích osamocen a za všech okolností bude zachována jeho
lidská důstojnost.

FORMA A DRUHY PÉČE
Společnost se bude vnejbližším období (v krátkodobém a střednědobém horizontu)
orientovat na poskytování domácí hospicové péče
péče, tj. bude péči poskytovat vdomácím,
přirozeném prostředí pacienta. Komplexní péče bude určena nejen samotnému
pacientovi, ale i jeho blízkým, kteří o něho pečují.
Jsme oprávněni poskytovat voblasti zdravotní: domácí zdravotní péči paliativní,
ošetřovatelskou a léčebně rehabilitační; voblasti sociální:
sociální odborné sociální poradenství
a odlehčovací služby.
TERITORIÁLNÍ VYMEZENÍ PÉČE

Vkrátkodobém horizontu budeme péči poskytovat pouze na teritoriu Kladenska a
vpřilehlých oblastech sousedních okresů Praha-západ, Rakovník, Beroun a Mělník, kde
dojezdová vzdálenost zkontaktního místa poskytování služeb je cca do 30 minut.
Ve střednědobém horizontu je naším záměrem rozšířit poskytování péče i na zbylé
teritorium Středočeského kraje západně od Prahy.

ČASOVÉ VYMEZENÍ PÉČE
Péče je poskytována nepřetržitě,
nepřetržitě tj. po 24 hodin 7 dní vtýdnu.

POTŘEBNOST SLUŽBY
Na uvedeném teritoriu domácí hospicová péče, která je zcela běžnou ve vyspělém
západním světě, naprosto chybí.
chybí. Není zde zastoupena žádným subjektem, který by
laskavou péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím poskytoval a doprovázel je jejich
poslední etapou života..

SLUŽBY PPŮJČOVNY
ŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH
KOMPENZAČNÍCH PŮMŮCEK
Pro zvýšení kvality života pacienta společnost nabízí půjčování kompenzačních pomůcek.

HOSPICOVÝ TÝM
Náš tým domácí hospicové péče je interdisciplinární a opírá se především o vysoce
odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře satestací zpaliativní
medicíny, případně léčby bolesti. Komplexní tým je doplněn o sociální pracovníky,
psychologa a duchovního.
Bližší informace lze získat na www.hkv-kl.cz.

Hospic knížete Václava, o.p.s.;
o.p.s Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud vPraze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz
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INZERCE
prodej

PRODÁM
dvougenerační rodinný dům

dvakrát 3+1 v Černuci.
Dvůr o rozloze 587 m2, zahrada 665 m2,
na pozemku 2 studny, vodovod,
plynová přípojka – cena dohodou.
Telefon 607904284 nebo 602524080

inzerce

prodej
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INZERCE
inzerce

inzerce

inzerce
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POZVÁNKA
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INZERCE
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INZERCE
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INZERCE
pozvánka

DÍVČÍ VÁLKA

Přijďte se podívat dne – 18.10.2012
Kam – Kulturní společenské středisko
Kralupy nad Vltavou
Začátek představení – 19:00hod.
Předprodej vstupenek :
Pokladna kulturního střediska,
nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou
Otevírací doba - PO-NE: 15:30-20:00 hod.

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější
ze všech divadelních her v České republice.
Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a
také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku
jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na
míru“, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika,
politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast
disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály
po celé naší republice“.
Hrají: Uršula Kluková, F.R.Čech, Sandra Pogodová, Milan David, Jaroslav Sypal, Petr
Martinák, Evžen Hájek, Mojmír Maděrič,
Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich
Maruštík a další.

prodej

PRODÁM PATROVÝ RODINNÝ DŮM
V ČERNUCI U VELVAR
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE

723 711 251

prodej

PRODÁM RODINÝ DOMEK
VE VELVARECH
3+1, podsklepený, garáž
Telefon: 733 348 761 (po 16.00 hod)
30

POZVÁNKA

inzerce

31

INZERCE

32

INZERCE

inzerce
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Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

ZPRŮHLEDNÍME
HOSPODAŘENÍ KRAJE
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE
Změňte to 12.–13. října
www.top09-starostove.cz

ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

Velvary byly v minulosti především zemědělským městem.
Obklopovaly je nejen pole a louky, ale na Radoviči, u Velké Bučiny
a u Podhorního mlýna především četné... viz tajenka
PECEN CHLEBA
PŘEPYCH
ŤUKAT
ZAHALOVAT
LIDOJED
NAMÁHAVÁ PRÁCE
TVÁŘE
UHODIT

VYLUŠTĚNÍ
ZE ZÁŘIJOVÉHO
ČÍSLA

Po prohrané bitvě u Kolína přes Velvary
prchal král Bedřich Veliký

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
ZAHÁJILA VÝSTAVU
AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ
Z VELVARSKA
NA TÉMA
OPOJNÉ LÉTO
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