Přijímání žádostí o vydání cestovních pasů MěÚ Velvary

od 1.9.2006
- občanům mladším 5 let - doba platnosti 1 rok
SP 50,-Kč
cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů
(jiný doklad se občanům mladším 5 let nevydává)
- občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě
cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez boimetrických údajů
- občané nad 15 let - doba platnosti 6 měsíců SP 1 500,-Kč
- občané 5 – 15 let - doba platnosti 6 měsíců SP 1 000,-Kč

Tyto cestovní pasy se vydávají ve lhůtě do 15 dnů

Přijímání žádostí o vydání cestovních pasů MěÚ Slaný
od 1.9.2006
Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji.
- občanům starším 15 let - občanům od 5 do 15 let -

doba platnosti 10 let
doba platnosti 5 let

SP 600,-Kč
SP 100,-Kč

Nepodává se žádost na úředním tiskopisu, nepředkládá se fotografie.

Tyto cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů

Od 1.září 2006 se nebudou zapisovat děti mladší 15 let do cestovních
dokladů rodičů. Děti zapsané v CP před nabytím účinností zákona
č. 136/2006 Sb. budou moci i nadále cestovat společně s rodiči
do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu.
Na MěÚ ve Slaném lze podat i žádosti o CP bez stroj. čitelných údajů.

Výměna občanských průkazů pro občany narozené před 1.1.1936
Na základě sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 14.3.2006 upozorňujeme občany
narozené před 1.1.1936, že jsou povinni vyměnit si stávající průkazy bez strojově
čitelných údajů v termínu do 31.12.2008. K podání žádosti o OP postačí stávající
OP (pokud jsou v něm všechny údaje platné) a současné foto.
Dále upozorňujeme, že je třeba v letošním roce provést výměnu OP bez strojově
čitelných údajů, které byly vydány do 31.12.1996,žádost je třeba podat nejpozději
do konce listopadu, výměna se může uskutečnit již nyní, správní poplatek se
nevybírá.

Setkání 8.A třídy – pozvání a žádost.

V sobotu 30.září 2006 se uskuteční sraz 8.A třídy, která ukončila základní
školní docházku ve Velvarech v roce 1990. Setkání proběhne v Happy saloonu
v Mileticích u Nývltů od 18.00 hodin.
Protože se nám nepodařilo sehnat všechny kontakty na bývalé spolužáky, tak
žádáme touto cestou jejich rodiče a známé, aby jim vzkaz a pozvání vyřídili.
Kontaktovat nás mohou na internetových stránkách www.spoluzaci.cz/54993 nebo
na telefonu 777 213 775 (p.R.Drobný).
Za přípravný výbor setkání Radek Drobný

Inzerce:

Hledáme číšnici pro nově otevřenou kavárnu v centru Kralup nad Vltavou. Velmi
dobré platové podmínky, příjemné prostředí. Nástup ihned.
Telefonní spojení: 604 277 385
***********************

Ve Velvarech pronajmu obchod na nejatraktivnějším místě – roh náměstí a ul.
Pražská. Prodejna 60 m2 + sklad. Tel. 315 761 178
****************

Informace z Městského úřadu
V rámci větší čistoty města byly zakoupeny mikrotenové sáčky na psí
exkrementy a tyto byly zkušebně rozmístěny na několika místech ve městě. Často
však dochází k jejich hromadnému ztrhávání a rozhazování po ulicích. Zájemci o
tyto sáčky si je mohou zdarma vyzvednout k používání na MěÚ u p.Podivínské.
Množí se připomínky občanů na posekání různých travnatých ploch
zejména kolem bytových domů ve Slánské, Malovarské a Chržínské ulici. Město
se stará především o posekání veřejných pozemků, které jsou v jeho vlastnictví a
těch je mnoho. Pozemky, které jsou kolem těchto bytových domů jsou v užívání
buď bytových družstev, vlastníků bytů nebo jiných vlastníků. Posekání těchto
pozemků ze strany města je možné pouze na základě smluvního ujednání, kde by
byla řešena úhrada nákladů.
Poplatek za vypouštění odpadních vod tzv. „stočné“ se vyměřuje 2x ročně,
vždy za pololetí nazpátek. Do 31.8. měli zaplatit občané, kteří jsou napojení na
vlastní studnu. Ostatním bude poplatek vyměřen ihned po obdržení sestavy
Středočeských vodáren Kladno za spotřebu městské vody za uplynulé dvě
čtvrtletí.
Množí se také dotazy na možné zvyšování nájemného v městských bytech.
Dne 31.3.2006 nabyl účinnosti zákon č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku. Tento proces by měl být
ukončen 31.prosince 2010.
Jednostranné zvyšování nájemného v tomto „přechodném“ období směřuje
k dosažení „cílové hodnoty nájemného“, která velmi zhruba odpovídá
předpokládané hladině smluvního nájemného. Pokud se nájemce s pronajímatelem
sami dohodnou na případné změně nájemného, má tato dohoda přednost.
V našem městě bude tento proces v průběhu měsíce září t.r. projednávat
městská rada a posléze městské zastupitelstvo. Zatím o zvyšování nájemného není
rozhodnuto. Netýká se domů, které byly postaveny s dotací státu nebo státního
fondu (čp.47, 210, 244 a DPS čp.198). Nájemné může být zvýšeno pouze 1x
ročně, vždy k 1.lednu popřípadě později, nikoli však zpětně. Oznámení o
jednostranném zvýšení nájemného musí mít vždy písemnou formu a pronajímatel
(město) je musí nájemci doručit. Povinnost platit zvýšené nájemné vznikne
nájemci nejdříve od 1.ledna 2007 nebo po tříměsíční lhůtě od doručení oznámení o
zvýšení nájemného. Tato lhůta je poskytnuta nájemci na seznámení, kontrolu a
v případě nesouhlasu na podání žaloby soudu.
Odbor správy majetku MěÚ

Dny evropského dědictví- Den otevřených památek
Velvary sobota 16. září 2006
Barokní Velvary
• prohlídka stavebních památek města s odborným výkladem
• vycházka ke studánce Svěcence a kapli sv. Trojice pod Radovičem
10.00 začátek na náměstí v podloubí radnice č.p. 1

Děkanský kostel sv. Kateřiny
• prohlídka kostela
• hudební vystoupení žáků ZUŠ Velvary
14.00 – 15.00/ vstup zdarma

Galerie Jiřího Corvina / špejchar bývalého děkanství čp. 198/
• prohlídka stálé expozice obrazů
15.00 – 17.00 / vstup zdarma
• hudební vystoupení žáků ZUŠ Velvary
15.00

Městské muzeum Velvary
•stálá expozice
• fotografická výstava Radomír Farny: Výtvarná fotografie a Petr Stříbrný:
Portréty
9.00 – 13.00 / vstup zdarma
Pražská brána
• prohlídka prostor renesanční brány
• výstava amatérských výtvarníků Člověk mezi lidmi
9.00 – 11.00

Velvarští hasiči v Opavě-Palhanci

Patnáct členů Sboru dobrovolných hasičů z Velvar navštívilo poslední
víkend v červenci město Opavu na severní Moravě, kde se zúčastnilo oslav
85.výročí založení SDH Palhanec. S tímto hasičským sborem jsme navázali styky
v roce 2002 při společném zásahu na povodních v Kralupech nad/Vlt., Veltrusích a
okolí. Dále nás členové tohoto sboru navštívili přede dvěma roky, při našich
oslavách 140.výročí založení SDH Velvary.
Palhanec je součástí městské části Opava-Vávrovice. Naše delegace se
zúčastnila slavnostního průvodu, vysvěcení nového sborového praporu a soutěže
hasičských družstev starších pánů, které dali místní hasiči název po naší Dědkiádě.
K novému sborovému praporu jsme připnuli stuhu, která je symbolem přátelství
mezi hasiči, předali jsme věcné dary a nakonec zvítězili v hasičské soutěži. Setkali
jsme se dále s dalšími hasičskými sbory z Čech i Polska.
Po celou dobu se o nás hasiči z Palhance vzorně starali včetně výborného
ubytování a stravy, za což jim patří poděkování. Večer nechybělo tradiční posezení
při muzice a různých historkách. Nebýt úmorné cesty auty v tropickém horku tam
i zpět, bylo by naše uspokojení maximální.
Libor Šulc.

P O C H VA L A I K R I T I K A
Snad každý z nás zná výrobky firmy „Pekařství Zounek,“ že? Víte, nejvíce
mi zachutnala máslová vánočka a kulatý bochník chleba, velký! Připomíná mi ten
velký bochník (tříkilový) u babičky na Šumavě. Je také výborný a vydrží více dní.
Pekárna u „Zounka“ si tudíž zaslouží veřejnou pochvalu.
Na náměstí Krále Vladislava se mi nelíbí plakátovací tabule proti firmě
„Potraviny u Brázdů.“ Proč? Protože nejenže každý pořadatel akce přelepuje
dosud aktuelní plakáty, ale denně vidím utržené plakáty roztrhané, vísící z tabule.
To určitě nedělá dobrou vizitku městu Velvary.
Neměl by někdo dohlížet na tuto tabuli?

Jiří Krejčí
DD Velvary

Městské muzeum Velvary připravuje rozšíření stálé expozice o období
mezi dvěma světovými válkami (cca 1918-1940). Žádáme občany, zda by nám
mohli půjčit či darovat předměty z vybavení tehdejších domácností – např. nádobí,
el. spotřebiče, hračky, textilie, kosmetické potřeby, vánoční ozdoby, dětský
kočárek apod.
Děkují
pracovníci muzea
Ing. Jitka Kůrková
PhDr. Jan Pömerl

Městské muzeum ve Velvarech zve na výstavu fotografií

RADEK FARNY

VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE

Narozen v roce 1953. Dnes žije ve Velvarech. Pracuje
jako programátor. K amatérskému fotografování se
dostává náhodně v roce 1985 po přečtení Šmokovy
knížky Začněte fotografovat a po shlédnutí několika
fotografických výstav. Nejprve vyhledává zajímavé
scenerie a detaily v krajině, pak aranžuje i zátiší. V roce
2003 dokončil studium na Pražské fotografické škole.
Inspiraci nachází většinou v krajině, v jejích proměnách a
náladách, i v drobných a obyčejných věcech kolem nás.

PETR STŘÍBRNÝ

PORTRÉTY

Narozen v roce 1961 v Č.Budějovicích. Absolvent
pražské fotografické školy. V roce 2000-2002
fotoreportér deníků v redakci Českobudějovických listů.
V roce 2003 se přestěhoval do Prahy, zde spolupracuje
se Sanoma magazíne, je členem Syndikátu novinářů.

Zahájení v pátek 1. září 2006 od 18 hodin
výstava bude kromě pondělí přístupná denně až do 29. října 2006.

Z historie:
Učitel Václav Novotný – obět nacismu
Před 120 lety, dne 14. září 1886 se v Chržíně narodil Václav Novotný, vynikající
pedagog a mimořádně zasloužilý veřejný pracovník někdejšího Velvarska a Kralupska .
Obecnou školu vychodil Novotný ve svém rodišti – a po studiích na pražském
učitelském ústavu působil jako odborný učitel až do roku 1928 ve Velvarech. Poté byl
přeložen do Kralup nad Vltavou a od roku 1938 byl ředitelem měštanské školy ve
Veltrusích, kde se za německého protektorátu dočkal v roce 1941 nuceného odchodu do
penze.
Václav Novotný byl nejen výtečným a oblíbeným pedagogem, ale po celý svůj život i
nadšeným aktivním členem Sokola. Jeho starostou se stal nejprve ve Velvarech a od roku
1939 v Kralupech. Mimoto pak Václav Novotný trvale a obětavě působil ve veřejné
správě. Roku 1936 byl zvolen členem zemského zastupitelstva, pracoval tehdejším
Českém zemském ústředí obcí měst a okresů v Praze a delší dobu vykonával i funkci
kralupsko-velvarského okresního starosty a náměstka starosty města Kralupy nad
Vltavou.
Přitom ihned po okupaci našich zemí německou říší působil Václav Novotný
v ilegální odbojové skupině Čechy – severozápad pod vedením generála Kraváka. Jeho
činnost vak byla prozrazena a 12. listopadu 1942 byl gestapem zatčen, odvezen do
Kladna a později k výslechům do Prahy.
Odtamtud potom pokračovala trpká Novotného pouť přes Terezín do Golnova, kde byl
vězněn do července 1943. Poté jej nacisté převezli do Berlína, a tam byl 9. srpna
odsouzen k trestu smrti pro pokus o odtržení Čech a Moravy od Velkoněmecké říše.
Podle zpráv spoluvězňů zemřel ovšem učitel Václav Novotný v BerlíněCharlottenburgu ještě před svým termínem popravy. Kralupsko a Velvarsko v něm
ztratilo zvůlí okupantů mimořádně ušlechtilého a všestranně činorodého člověka – jednu
z největších svých osobností tehdejší doby, která by neměla být nikdy zapomenuta !
Ing. Otakar Špecinger
…………………………………………..

Městské muzeum zve na výstavu,
na které fotografové
Radomír Farny z Velvar a Petr Stříbrný z Prahy
představí výběr ze své tvorby
Zahájení se koná ve výstavní síni muzea
v pátek 1. září 2006 v 18 hodin.

Historické výročí
Rok 1866. Prusové ve Velvarech. Epidemie cholery.
3. července letošního roku uplynulo 140 let od bitvy u Hradce Králové, ve které
byla poražena rakouská armáda pruskými vojenskými sbory. Stejně jako většina
území Čech tak i Velvary a okolí pocítily záhy nepříjemné důsledky této porážky.
Praha byla pruskými vojáky obsazena již v neděli 8. července, bojové jednotky
byly střídány čerstvými záložními pluky. Jeden takový byl umístěn i na Velvarsku.
Informaci z první ruky nám ve farní kronice zanechal tehdejší velvarský děkan
Václav Bernardin (zápis přetiskujeme v původním znění!):
„9. září 1866 přitáhlo 8000 záložního pruského vojska, táhnouc za ostatní requisicí
na měšťanech těch co mohli – zvláště oves, seno, pivo, horké nápoje a dalo se
častovat dle své libosti. I já jsem nebyl ušetřen. Vzali mi všechen oves a mnoho
sena a k tomu mi dali do domu 20 kyrysníků na vydržování.
Po brzkém na to uzavřeném míru měl jsem to potěšení po 4 neděle vojsko pruské
v domě mém v hojné míře častovati, a k tomu všemu buď generála neb obrsta v
mých pokojích s jeho adjutantem bytem míti. Ale to bylo mé štěstí, že jsem měl
vždy štábního důstojníka v domě, kdyby toho nebylo bývalo, bylo by mne vojsko
utýralo a můj lid sužovalo. Zvlášť generál Mamrstein <!>, a obrst Istrie od
pruských kyrysníků, byli velmi dobří páni, kteří nejen lid nýbrž i mne
vyznamenali, oni totiž na otázku, zdali jsem milovník hudby, rozkázali, by
vojenská kapela či 45 muži před děkanství se dostavila a 6 kusů hudebních by
zahrála.
Hned po přijití vojska pruského vyskytla se cholera a ve Velvařích, a to v domě
proti děkanství, kde již 10. září dva vojáci pruští na choleru zemřeli, a na to druhý
den v tom samém domě na tu samou nemoc zemřeli kožešník a jeho dítě. Od toho
dne šířila se cholera rychle po celém městě tak, že jich denně 10 až 15 umíralo,
protož jsme všichni tři ani při obědu z talaru se svléci nemohli. Pak se odebrala i
do vesnic. Ani v roce 1832, a 1854 se lidé této nemoci tak nehrozili, jako tenkráte,
protož jsme nesměli ani v rochetě k nemocným chodili, nýbrž jen v taláru, a tu
ještě lid volal: Ježiš, maria, už zas běží, to musíme již všichni pomříti. Mně
samému umřelo jich pět v rukou.”
(jpö)
*****************************************
OZNÁMENÍ
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 16. ZÁŘÍ 2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Základní škola Velvary
Vás srdečně zve

na oslavy 120.výročí založení
školy
dne 22.září 2006
Program oslav:
8.30 - 9.00 Slavnostní zahájení (fanfáry, projev paní ředitelky, starosty města Velvary)
9.00 - 10.00 Průvod městem
10.00 -12.00 Otevřené dveře - škola Vás zve na prohlídku budovy, učeben,
možnost shlédnout výuku ve všech třídách, výstavu fotografií
12.00 - 15.00 Odpolední program - nutný doprovod rodičů - učitelé již nedozorují - jsou
vedoucími na jednotlivých stanovištích I!!
Odpolední soutěžení, turnaje, cvičení a malování (školní dvůr, školní
hřiště, tělocvična, Slovan Velvary, fotbalové hřiště, při nepřízni počasí
v budově školy)
Jízda na ponících (školní hřiště)
Kulturní program občanského sdružení Natvrdlí (odpočinkové centrum, při
nepřízni počasí sál ZUŠ Velvary)
Výstava dětských prací v Pražské bráně a v odpočinkovém centru
(spolupráce s oddílem Javory)
15.00 - 16.00 Koncert Inky Rybářové (prostory nového odpočinkového centra,
při nepřízni počasí Slovan Velvary)
16.30 - 17.30 Velvarský maratón (okruh škola - Velká Bučina - škola)
16.00 - 18.00 Setkání současných učitelů školy s bývalými kolegy a významnými hosty
(školní jídelna) - jen pro zvané hosty
20.00 - 02.00 Taneční zábava pro rodiče - sál Sazená
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oznámení
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za odvoz komunálního
odpadu na II. pololetí nejpozději do 31. srpna 2006.
Nebude-li poplatek do této doby zaplacen, nebudou popelnice v září již
vyvezeny.

*************************************************************
Město Velvary obnovilo v letošním roce hudební festival „Dvořákovy Velvary“, na
který zve zájemce o koncerty pozvánkami. Adresář pro posílání pozvánek je ale
zastaralý, proto zájemce o koncerty žádáme o sdělení své aktuální poštovní či
e-mailové adresy do Městského muzea Velvary, Pražská 109, 273 24 Velvary,
tel. 315 761 419, e-mail: muzueum@velvary.cz
*******
Vážení,
z technických důvodů nebyla již do tohoto formátu zařazena pozvánka na koncert, který
se uskutečnil v rámci hudebního festivalu „Dvořákovy Velvary“ dne 10. září 2006.
Děkujeme za pochopení.
red.
**************************************

